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EindElijk raak!
“Na 3 hypotheekoffertes bij anderen, kozen we
voor Financiële Diensten Mijdrecht.”

Safari?

John Peters & Petra de Jong, Mijdrecht

Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.
Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

www.bms-travellers.nl

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Koninginnedagfestiviteiten beëindigd na drama in Apeldoorn

Ook in De Ronde Venen
werden avondfestiviteiten
‘stilgelegd’
De Ronde Venen - Wat zo prachtig
mooi begon en wat tot zo rond twee,
drie uur ook voor de meeste mensen nog een prachtig feest was, eindigde in een onvoorstelbaar drama.
Het weer was prachtig, de festiviteiten prima geregeld, kortom: het was
groot feest in de gehele gemeente
De Ronde Venen. Rommelmarkten,
spelletjes, optochten, fietstochten,
fiets ‘m erin, er was zoveel te doen.
Er was plezier, er werd gelachen, het
was feest. Tot de eerste berichten
begonnen door te dringen: “Er is een

ernstig ongeluk gebeurd in Apeldoorn, daar waar de Koningin is.” “Er
is een aanslag gepleegd op de Koninklijke familie.” “Er zijn doden gevallen.” Het ging zoemen tussen de
feestvierenden. Direct na het bekend worden van deze gebeurtenissen in Apeldoorn, heeft burgemeester Brugman overleg gevoerd met
het college, met de politie, met de
Oranjeverenigingen. Wat te doen?
Uiteindelijk werd besloten alle festiviteiten om 16.00 uur te staken en
de vlaggen half stok te hangen. De

muziek ging uit. De terrassen bleven gevuld, maar de geplande optredens van band, muziek of disco’s
werden verboden. Zelfs bij de kermis ging de muziek uit. Hij draaide
wel door, maar geluidloos. Burgemeester Burgman: “In de contacten
die ik heb gehad nadat is besloten
de festiviteiten at te gelasten, heb ik
veel begrip gehoord over dit besluit.
Bij dit drama passen geen feestelijkheden meer.” Van de festiviteiten van
voor het drama zie de fotoreportages elders in deze krant.

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

Opel Corsa Silver Edition
5-deurs 1.4i-16V
nu voor:

€ 15.995,-*

€ 3.000,- kOrting!

Spectaculaire
uitverkoop bij

Zie advertentie elders in dit blad.

SPOTGOEDKOOP:

Silver Edition!

Opel Zafira Silver Edition
€ 5.000,1.8i Easytronic
nu voor: €

kOrting!
25.995,-

www.vankouwen.nl

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

Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4

Dronken man
op vernieltoer

Vanaf 1 mei jl. nieuwe regels mobiel bellen

Mobiel bellen op elk gemotoriseerd
voertuig nu verboden
Regio – Er is wat voor te zeggen.
Sinds het mobiel bellen in auto’s alleen nog handsfree mag, hoorde je
toch vaak gebrom van automobilisten
dat het ook verboden moest worden
voor het overige verkeer. Wel, bijna is
hun wens in vervulling gegaan. Behalve voetgangers en fietsers, mag er
niemand meer mobiel bellen, of het
moet handsfree zijn. In het officiële
politiebericht wordt het als volgt omschreven: Per 1 mei 2009 is mobiel
bellen ook op fietsen, bromfietsen,
snorfietsen en een gehandicaptenvoertuig voorzien van een motor, niet
meer toegestaan. Er staat zelfs in
het nieuwe artikel 61A van het RVV:

Het is degene die een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of een gehandicaptenvoertuig, dat is voorzien
van een motor, bestuurt, verboden
tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Dus ook je telefoon gewoon in je hand houden als
je rijdt, mag niet en is strafbaar. Als je
stilstaat voor een verkeerslicht mag
het wel. Zodra je echter optrekt, weg
die telefoon. Het gaat niet alleen om
bellen. Ook sms-en en spelletjes zijn
niet toegestaan. Rijinstructeurs die
les geven als de leerling rijdt mogen
natuurlijk wel bellen. Mobiel bellen
op de fiets mag dus nog wel. Vreemd,
want als je soms fietsers ziet met die

Man mishandelt vrouw
Vinkeveen - Een man mishandelde
op zaterdagavond 2 mei een vrouw.
Hij ging ervandoor en is tot op heden
nog niet aangehouden. In de avond
bevond een vrouw zich in haar woning aan de Loopveltweg. Rond 19.30
uur zag zij plotseling dat een man
met iets over zijn hoofd de kamer in
kwam. Hij viel haar aan en sloeg haar
met een slagwapen op haar hoofd en
pakte haar beet. Het slachtoffer riep
om hulp, waarna een buurman naar

de woning kwam. De verdachte ging
er vervolgens vandoor. Het slachtoffer is voor onderzoek per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
De vrouw herkende in haar belager
een 46-jarige man uit Almere, waar
zij een relatie mee heeft gehad. De
politie heeft een onderzoek naar de
verdachte ingesteld, maar heeft hem,
voor zover bekend, nog niet kunnen
aanhouden. Het onderzoek naar hem
wordt voortgezet.

telefoons, dan hou je je hart vast...
Maar wat niet is kan nog komen.

Wilnis - Een dronken man pleegde in de vroege ochtend van zondag 3 mei vernielingen. Rond 03.00
uur kreeg de politie de melding dat
een man op de Herenweg vernielingen aan het plegen zou zijn. Agenten troffen de man blootsvoets op
de Wethouder van Damlaan aan.
Hij sloeg met een kapot reclamebord tegen een lantaarnpaal en afvalcontainers. De agenten riepen
dat hij was aangehouden, aanvankelijk reageerde de verdachte daar
niet op. Toen een agent hem dreigde
met pepperspray te bespuiten, luisterde hij wel. De verdachte, een 50jarige man uit Wilnis, werd geboeid
en overgebracht naar het politiebureau. Daar is hij na zijn roes te hebben uitgeslapen, gehoord.

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

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

Voor info, tel: (020) 647 80 01

Zijn u en uw auto ook zo
toe aan een beautydag?
Zet dan 16 mei in uw agenda!
w w w. a u t o s c h a d e p i j n a ke r. n l

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

www.berkelaar.nl
info@berkelaar.nl

A.S. ZONDAG, 14.00 uur

ARGON-eliNkwijk
SPORTPARK ARGON - HOOFDWEG - MIJDRECHT

BouwBEdrijf midrEth
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Informatieavond over
maatschappelijke
stages

Servicelijn

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

Stichting De Baat organiseert op 18 mei een
informatievond over maatschappelijke stages voor
(maatschappelijke) organisaties. Het doel van deze
avond is dat organisaties kennis opdoen over de
mogelijkheden en het belang van maatschappelijke
stages. Zowel tijdens het programma als aan het
einde van de avond is er ruimte om ervaringen en
mogelijkheden te delen.

Servicepunten

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

Afvalbrengstation

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

Spreekuur college

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

Meldpunt Zorg &
Overlast

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

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

Lintjesregen

Vijf inwoners van de gemeente De Ronde Venen hebben
woensdag 29 april een Koninklijke onderscheiding toegekend
gekregen. De gedecoreerden zijn: de heer H. Slagboom, de
heer P. Bosman en de heer J. van Walraven uit Mijdrecht en de
heer C. van Schaik uit Waverveen. Allen zijn benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje Nasau. De heer A. Vermeer uit Wilnis is
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
De heer Slagboom en de heer Bosman kregen de versierselen
woensdag opgespeld door burgemeester Burgman in de raadzaal van
het gemeentehuis. Zij sprak hen ook kort toe en roemde daarbij hun inzet
voor de lokale samenleving. De heer Van Schaik en de heer Vermeer
kregen hun lintjes respectievelijk in Amstelveen en Utrecht uitgereikt.
De heer Van Walraven ontvangt de onderscheiding in verband met zijn
vakantie op een later moment. De heer H. Slagboom is in het dagelijks
leven directeur van basisschool De Eendracht. Hij is onder andere
actief bij Argon, secretaris van de Stichting Onderhoud Monument St.
Johannes De Doper en bestuurslid van het Rabofonds. De heer P.
Bosman, drijvende kracht achter De Groene Venen, is onder andere
bestuurslid geweest bij Soos De Cirkel in het Prinsenhuis; deze soos is
voor verstandelijk gehandicapten. Ook is hij betrokken geweest bij de
organisatie van allerlei activiteiten voor mensen met een verstandelijke
beperking. Daarnaast was hij jarenlang vrijwilliger bij de stichtingen Hakyol
en Maghariba en is hij bestuurslid van de Oranjevereniging Mijdrecht. De
heer C. van Schaik is met name (bestuurlijk) actief op het gebied van het
kerkelijk leven en uitvaartwezen. Omdat zijn activiteiten in de gemeente
Amstelveen plaatsvinden, is op speciaal verzoek de onderscheiding
door de burgemeester van Amstelveen uitgereikt. De heer A. Vermeer
heeft na zijn emeritaat in 2002 zijn onbezoldigde werkzaamheden op het
gebied van de ontwikkelingssamenwerking onverkort voortgezet. Hij heeft
medische programma’s opgezet en begeleid ten bate van kinderen in ZuidAfrika en daardoor een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren
van de medische voorzieningen voor kinderen in Zuid-Afrika. Ook is hij
actief betrokken als adviseur en bestuurslid bij diverse organisaties en
instellingen in Nederland op het terrein van kinderen met een verstandelijke
of fysieke handicap. De heer J. van Walraven is actief op kerkelijk,
maatschappelijk en bestuurlijk gebied. Hij was voorzitter van de Diaconie
van de Hervormde Gemeente in Mijdrecht en lid van het Moderamen van
deze gemeente. Van 1984 tot 1995 was hij brandweercommandant van de
vrijwillige brandweer van Mijdrecht. Ook is hij bestuurslid geweest van de
Rabobank, van het Kringbestuur Midden-Nederland en als zodanig lid van
het landelijke Rabobank Parlement. Ook heeft hij verschillende kerkelijke
functies bekleed. In verband met zijn vakantie zal de heer Van Walraven de
onderscheiding op een later moment uitgereikt krijgen.

Spuiten tegen Haagwinde
In de gemeente De Ronde Venen wordt geen gif in plantsoenen
gebruikt, op één uitzondering na. In verschillende plantsoenvakken
komt als onkruid de plant “Haagwinde” voor. Deze plant slingert zich
door de plantvakken en heeft de vervelende eigenschap dat als men
probeert deze weg te trekken of te schoffelen, de plant in stukjes
breekt. Vervolgens kan uit elk stukje een nieuwe plant groeien. Bij
normale bestrijding (schoffelen) ontstaat dus meer in plaats van
minder onkruid. Daarom spuit de gemeente een selectief middel
tegen dit onkruid op die plaatsen waar het noodzakelijk is. Vanaf
half mei zal de gemeentelijke Groendienst weer beginnen met deze
bestrijding.

Vanaf het schooljaar 2011-2012 moeten alle leerlingen van het
voortgezet onderwijs in hun schoolloopbaan een of meerdere
maatschappelijke stage(s) verrichten. In totaal loopt elke leerling
72 uur stage. Om toe te werken naar een groot aantal
maatschappelijke stageplaatsen, zijn verschillende scholen er
al mee gestart. Elke organisatie die hierin iets kan betekenen, is
waardevol. Wellicht is het begrip maatschappelijke stages nieuw
voor veel organisaties of is nog onvoldoende duidelijk wat het
nut kan zijn voor een organisatie. Op de informatieavond wordt
hierover meer uitleg gegeven, worden voorbeelden getoond en
kan gezamenlijk gekeken worden naar de mogelijkheden om een
maatschappelijke stage aan te bieden. Iris Kummeling (Movisie) zal
meer vertellen over de achtergrond van de maatschappelijke stages
en hoe verschillende organisaties, steunpunten en scholen er in het
land mee omgaan. Peter Lucas (VeenLanden College) zal de visie
van de school toelichten en de opzet en ervaringen met bezoekers
delen. Dyanne van Tessel zal vanuit haar functie als stagemakelaar
voor De Ronde Venen toelichten wat organisaties kunnen doen om
scholen en leerlingen te helpen op het gebied van maatschappelijke
stages.
De avond start om 19.45 uur in het Veenlanden College (Diamant 9,
3641 XR Mijdrecht). Om 21.30 uur wordt het programma afgesloten
en vindt er een aansluitende borrel plaats. De informatieavond
is bedoeld voor (vrijwilligers)organisaties die maatschappelijke
stageplaatsen willen of kunnen aanbieden. Organisaties kunnen
zich opgeven bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk van De Baat, via
d.vantessel@stichtingdebaat.nl, o.v.v. de naam van de organisatie
en de contactpersoon.

Bus over Veenweg
geen belemmering
voor herinrichting

In overleg met de gemeente De Ronde Venen is Connexxion op 20 april
gestart met een proef om buslijn 141 door Wilnis te laten rijden via de
Veenweg. De omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd. De proef
vormt voor de gemeente geen aanleiding om de eerdere plannen, voor
herinrichting van het gebied tot 30 km/u zone, uit te stellen. Het ontwerp
hiervoor verloopt volgens planning. Het concept-herinrichtingsplan heeft
onlangs ter inzage gelegen waartegen enkele bezwaren zijn ingediend.
Deze worden binnenkort behandeld, waarna het definitieve ontwerp
kan worden gemaakt. Naar verwachting zullen de werkzaamheden rond
deze zomer plaatsvinden. De gemeente is met de aanwonenden van de
Veenweg overeengekomen dat buslijn 141 naar Woerden niet over de
Veenweg zou gaan rijden. Dat heeft er echter toe geleid dat lijn 141 Wilnis
in het geheel niet meer aandeed, behoudens de halte bij de begraafplaats.
Lijn 141 wordt veel gebruikt door scholieren uit Mijdrecht en Wilnis die in
Woerden (of verder) naar de middelbare school gaan. Het gevolg was dat
de scholieren uit Wilnis de drukke provinciale weg moesten oversteken. In
de ogen van de gemeente geen wenselijke situatie. Daarom is in overleg
met Connexxion en de provincie Utrecht (de opdrachtgever van het
openbaar vervoer) tot deze proef van 3 maanden besloten. Bij de evaluatie
van deze proef zullen wij naast de verkeersveiligheid ook de beleving van
de omwonenden een belangrijke rol laten spelen.

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.

Start
voorbereidende
werkzaamheden
Westerheul IV
(bouwrijpmaken)
In week 20, van 11 tot en met
17 mei, wordt in Vinkeveen
begonnen met de voorbereidende
werkzaamheden voor de
aanleg van Westerheul IV, een
woningbouwlocatie van circa 270
woningen. De werkzaamheden
bestaan voor een belangrijk deel
uit het ophogen van het plangebied
(gelegen tussen Voorbancken, de
oude spoordijk en de Mijdrechtse
Dwarsweg) met 2,20 meter zand
en grond. De werkzaamheden
worden uitgevoerd door de firma
Den Breejen uit Hoofddorp. Het
aanbrengen van het zand en grond
duurt tot uiterlijk september 2009.
Daarna start de zettingsperiode van
een jaar. De ophoging resulteert
na een jaar zetting in een netto
ophoging van circa 1,10 meter.
De werkzaamheden worden
uitgevoerd op werkdagen van 7.00
uur tot 17.00 uur. De aanvoerroute
van het zand en grond verloopt
via de N212 en de Mijdrechtse
Dwarsweg.

Start aanleg
fietscrossbaan
Maandag 27 april is
begonnen met de aanleg
van de fietscrossbaan op
het sportpark Mijdrecht,
naast de hockeyvelden van
HVM. Er zijn piketten gezet
op de plek waar de baan
moet komen. Maandag 4
mei is aannemersbedrijf
Van Ooijen gestart met het
afgraven van de baan en de
aanleg van de springbulten.
De machines die de grond
aanvullen om de baan
aan te leggen, zullen het
terrein via de parkeerplaats
van de hockeyverenging
oprijden. De werkzaamheden
zullen zeker tot eind mei
duren en mogelijk iets
langer afhankelijk van de
voortgang. Voor vragen
over de uitvoering kunt
u contact opnemen met
Bert van Nieuwenhuijzen,
civieltechnisch regisseur
van de gemeente De Ronde
Venen, via telefoonnummer
(0297) 29 18 36.

Uitgelicht
Elke week wordt op de gemeentelijke
informatiepagina een lid van de gemeenteraad
van De Ronde Venen geportretteerd. Waarom
is hij of zij actief in de lokale politiek en
wat moet er in ieder geval nog voor de
verkiezingen worden gerealiseerd?
Deze week: Gerard Verlaan.

Gerard Verlaan is lid van het CDA, 65 jaar en woont in
Vinkeveen. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen. Allen zijn
inmiddels het huis uit.

Gerard Verlaan op
Zandeiland 4 in
de Vinkeveense
Plassen: ‘’Bij
noordwester storm
gaat het er ruig aan
toe met golven van
zo’n meter hoog.”

Welk boek ligt er momenteel op uw nachtkastje?
Niet één; ik ben niet zo’n lezer. Ik heb genoeg aan de
raadstukken.

Sinds wanneer bent u actief in de politiek?

Redactie

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

Sinds 1971 voor het toenmalige H(ergroepering) `70 in
Vinkeveen. Een lokale partij opgericht uit onvrede over de
gang van zaken en de schandalige manier van optreden
door enige leden van gevestigde partijen. Hoe groot de
onvrede in het dorp was, mag wel blijken uit het feit dat
H ’70 gelijk met 4 zetels in de raad kwam. Voor die
groepering heb ik nog een half jaar in de raad van
Vinkeveen en Waverveen gezeten. Vervolgens ben
ik landelijk naar de PPR overgestapt. Toen dat een
geitenwollensokkenclub werd, ben ik lid geworden van het
CDA in de toenmalige gemeente Vinkeveen en Waverveen.

Waar maakt u zich druk over?

Over onduidelijke voorlichting en halfbakken communicatie.

Wat is uw favoriete televisieprogramma?
Studio Sport.

Waarom zit u in de raad?

Om wat voor anderen (inwoners) te kunnen betekenen.

Wat wilt u nog bereiken voor de verkiezingen?

Zekerheid dat de voorgenomen woningbouwprojecten
doorgang kunnen vinden, zodat starters en ouderen goed
bediend kunnen worden.

Wie is uw politieke idool?

Ruud Lubbers in eigen land. Maar wat Obama heeft
gepresteerd, grenst voor mij aan het ongelooflijke.

Wat vindt u belangrijk in de politiek?

Op basis van zo uitgebreid mogelijke informatie van alle
kanten een afgewogen beslissing nemen.

Lievelingsplek in De Ronde Venen?

Zandeiland 4 in de Vinkeveense Plassen bij noordwester
storm. Dan gaat het er ruig aan toe met golven van zo’n
meter hoog.
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Agenda Meningvormende
raadsvergadering 7 mei 2009

Agenda Ronde Tafel Gesprekken Bestuur en
Middelen, op dinsdag 19 mei 2009, aanvang 19:30 uur
in het gemeentehuis (ingang raadhuisplein)

Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 1 mei 2009.

Voorzitter: de heer C.H.W. Versteegh
Griffier: de heer M. de Graaf

Agenda

1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

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

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.

A. Uitzenden raadsvergaderingen via lokale omroep en Internet
(45 minuten).
De raad heeft de wens te kennen gegeven te willen komen tot uitzenden van
beeld-en-geluid van (raads- en commissie-)vergaderingen via Internet en
de lokale omroep. Enerzijds ten behoeve van de uitbreiding van de digitale
dienstverlening, de ondersteuning van het democratische proces en de
herkenbaarheid van het gemeentebestuur; anderzijds ter ondersteuning van
de informatievoorziening aan leden van de gemeenteraad. Voorgesteld wordt
daartoe de benodigde middelen beschikbaar te stellen.
B. Programmarekening 2008 (30 minuten).
De beleidsmatige verantwoording en het gevoerde financieel beheer is
opgenomen in de programmarekening 2008. Deze programmarekening
wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Uit de
verantwoording in de programmarekening blijkt dat veel resultaten zijn
behaald en dat diverse processen in gang zijn gezet.

2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD:

A. Gevolgen recessie voor gemeente (30 minuten).
Door diverse fracties is een aantal keer aan het college gevraagd wat de
gevolgen van de recessie voor de gemeente De Ronde Venen zijn. Het
college wordt hierover bevraagd.
B. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan
de orde te stellen, op het terrein van Bestuur en Middelen, en mededelingen
te doen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 8 mei 2009.
De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief. De agenda
wordt op volgorde van de agendapunten afgewikkeld. Het kan dus zijn dat
het onderwerp eerder of later aan de orde komt.

Agenda Ronde Tafel Gesprekken Omgeving, op
woensdag 20 mei 2009, aanvang 19:30 uur in het
gemeentehuis (ingang raadhuisplein)
Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf

Deelnemers gezocht
voor opleiding sport- en
bewegingsleider 50+

In twee jaar tijd zijn in de provincie Utrecht veel sportieve projecten
voor 50-plussers gestart. Met de toename van deze projecten, zoals
Juni Beweegt en bij GALM, stijgt ook de vraag naar docenten. Om aan
deze vraag te kunnen voldoen, heeft Sportservice Midden Nederland
in samenwerking met het ROC Midden Nederland de deeltijdopleiding
Sport en bewegingsleider 50+ (MBO niveau-3) opgezet. Aanmelden
voor deze opleiding kan tot 15 mei 2009. De opleiding leidt u op tot
zelfstandig lesgever aan senioren binnen verschillende organisaties
voor sport en bewegen, zoals sportverenigingen, welzijnsorganisaties,
verzorgingstehuizen of gemeenten. U functioneert als gediplomeerd
Sport- en Bewegingsleider 50+ in sport- en beweegactiviteiten die voor de
doelgroep worden aangeboden, onder meer vanuit maatschappelijke en/of
gezondheidmotieven. Om aan de opleiding te mogen deelnemen, moeten
mensen voldoen aan één van de toelatingsvoorwaarden: afgestudeerd in
Sport en Bewegen, fysiotherapie, CIOS, ALO of Pabo (met gymnastiek
aantekening/Akte J). Ook beroepsmatige activiteitenbegeleiders, sociaal
cultureel werkers of mensen met een (bonds-)erkend diploma sportleider
en/of -trainer kunnen aan de opleiding deelnemen. De opleiding start in
september en wordt aangeboden op iedere vrijdagmiddag van september
2009 tot juli 2010. Locatie is het ROC Midden Nederland aan de
Disketteweg 10 in Amersfoort. De eerste cursusdag is op 11 september
2009. Voor geïnteresseerden is er een informatiebijeenkomst op vrijdag
15 mei van 14.00 tot 15.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats bij het ROC
Midden Nederland (Disketteweg 10, 3821 AR) in Amersfoort. Meer
informatie en het aanmeldformulier zijn te vinden in de digitale brochure
op www.sportservicemiddennederland.nl (bij Sport 50plus). Ook kunt
u bellen met Evelien Wijdeveld, telefonisch bereikbaar op dinsdag- en
donderdagochtend via telefoonnummer (030) 75 13 840.

1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:
Agenda Besluitnemende
raadsvergadering 7 mei 2009
Informatie over vergadering

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

Agenda

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

Agenda Ronde Tafel Gesprekken Samenleving,
op maandag 18 mei 2009, aanvang 19:30 uur in het
gemeentehuis (ingang Raadhuisplein)
Voorzitter: de heer A.J.C. Goldhoorn
Griffier: de heer M. de Graaf

1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:

A. Jop notitie (45 minuten).
Het college heeft in een notitie vastgelegd op welke wijze zij invulling
wil geven aan JongerenOntmoetingsPlekken (JOP’s). De kern van het
geactualiseerde beleid is dat vooral bestaande ontmoetingsplekken worden
gefaciliteerd en waar dit niet mogelijk is, JOP’s te creëren. Voorgesteld wordt
het JOP beleid ‘nieuwe stijl’ vast te stellen
B. Verordening Langdurigheidstoeslag 2009 ( 30 minuten).
Op 1 januari 2009 is de wetswijziging van de Wet werk en bijstand inwerking
getreden, waarmee de langdurigheidstoeslag is gedecentraliseerd naar
gemeenten
C. Programmarekening 2008 (30 minuten).
De beleidsmatige verantwoording en het gevoerde financieel beheer is
opgenomen in de programmarekening 2008. Deze programmarekening
wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Uit de
verantwoording in de programmarekening blijkt dat veel resultaten zijn
behaald en dat diverse processen in gang zijn gezet.

2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD:

A. Productenboek Stichting De Baat. (60 minuten)
Het college heeft aan Stichting De Baat de opdracht gegeven om inzichtelijk
te maken welke producten voor welke prijs zij levert voor de subsidie die zijn
van de gemeente krijgt. Dit is een uitwerking van deel 2 van de welzijnsvisie
Betrokken & Actief in De Ronde Venen, Visie op Welzijn 2007-2010,
realisatie. In het ronde tafelgesprek Samenleving van maart 2009 is verzocht
dit onderwerp te agenderen.
B. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen
aan de orde te stellen, op het terrein van Samenleving, en mededelingen te
doen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 8 mei 2009.
De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief.
De agenda wordt op volgorde van de agendapunten afgewikkeld.
Het kan dus zijn dat het onderwerp eerder of later aan de orde komt.

A. Stortkosten teerhoudend asfalt ( 30 minuten).
Voor de meerkosten van teerhoudend asfalt bij het wegenonderhoud 2009
wordt een voorstel gedaan de kosten te dekken uit de algemene reserve.
B. Subsidie opplussen Stadhouderlaan Westhoek Wonen (30 minuten).
Voorgesteld wordt om het, eerder toegekende, subsidiebedrag ter hoogte
van € 226.890 alsnog aan Westhoek Wonen te verlenen ten bate van het
opplussen van de woningen aan de Stadhouderlaan te Mijdrecht.
C. Programmarekening 2008 (30 minuten).
De beleidsmatige verantwoording en het gevoerde financieel beheer is
opgenomen in de programmarekening 2008. Deze programmarekening
wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Uit de
verantwoording in de programmarekening blijkt dat veel resultaten zijn
behaald en dat diverse processen in gang zijn gezet.

2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD:

A. Noodzaak welstandscommissie. (45 minuten)
Bij de begrotingsbehandeling 2009 is het college verzocht: “In kaart
te brengen wat de kansen en bedreigingen van afschaffing van de
welstandscommissie voor onze gemeente zijn”. Met ondermeer de directeur
van de welstandscommissie en de rayonarchitect wordt hierover nader van
gedachten gewisseld.
B. Memo Prioritaire gebieden (30 minuten).
Op verzoek van de fractie ChristenUnie/SGP wordt van het college een
toelichting gevraagd op de memo prioritaire gebieden. Het gaat daarbij
met name om de samenhang van de memo met de besluitvorming over
bestemmingsplan (en aankoopplan / onteigeningsplan) Marickenland en de
actuele stand van zaken.
C. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan
de orde te stellen, op het terrein van Omgeving, en mededelingen te doen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 8 mei 2009.
De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief.
De agenda wordt op volgorde van de agendapunten afgewikkeld.
Het kan dus zijn dat het onderwerp eerder of later aan de orde komt.

Nachtelijke werkzaamheden af- en
toeritten A2 Vinkeveen en Abcoude
In de avond en nacht van vrijdag 8 op 9 mei werkt Rijkswaterstaat
aan de nieuwe af- en toeritten bij Vinkeveen en Abcoude. Dit gebeurt
in het kader van de verbreding van de A2.
Op vrijdag 8 mei is het tussen 20.00 uur en 01.00 uur niet mogelijk
om vanuit Vinkeveen de toerit naar de A2 richting Utrecht te
gebruiken. Het verkeer wordt omgeleid via Ouderkerk aan de Amstel
(afrit 1). Tussen 20.00 uur en 01.00 uur is het ook niet mogelijk om
vanuit Abcoude de toerit naar de A2 richting Utrecht te gebruiken.
Het verkeer wordt omgeleid via Ouderkerk aan de Amstel (afrit 1).
Het verkeer moet rekening houden met een extra reistijd van 10 tot
20 minuten. Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroute aan.
Voor actuele informatie over de werkzaamheden en de te
verwachten hinder, kunt u contact opnemen met de landelijke
informatielijn, telefoonnummer (0800) 80 02 (gratis).

Collectes
De volgende collectes vinden plaats:
3 mei t/m 9 mei
Longstichting Astma Fonds
10 mei t/m 16 mei Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds

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

Werkzaaheden in de Kerklaan

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

Afsluiting Kerklaan

De Kerklaan wordt gedurende de uitvoering van de werkzaamheden
volledig afgesloten voor alle verkeer. Tijdens de werkzaamheden
kunt u dus (tijdelijk) niet in de straat parkeren.
Zorgcentrum Maria Oord zal via Roerdompstraat, Tuinderslaantje en
Achterveld voor het verkeer bereikbaar blijven.

Werkzaamheden in de Roerdompstraat

Het vervangen van de asfaltverharding in de Roerdompstraat zal
plaats vinden nadat de werkzaamheden in de Kerklaan gereed zijn.
De Roerdompstraat zal gedurende de werkzaamheden volledig
afgesloten zijn voor alle verkeer. De Kerklaan is op dat moment weer
beschikbaar voor alle verkeer.

Openbaar vervoer

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

Omleiding

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

Werkzaamheden Duikzone en Eiland 8
Begin april heeft het recreatieschap Vinkeveense Plassen opdracht
gegeven aan de aannemer Kleywegen om groot onderhoud uit te voeren
aan de plankieren (houten vloer) bij de duikzone en eiland 8.
De werkzaamheden omvatten het verwijderen van de slechte dekdelen,
waarna deze worden vervangen door nieuwe. Verder zullen de ijzeren
trappen bij de plankieren worden vervangen, omdat de metaaldikte van de
sporten ernstig is afgenomen waardoor men zich zou kunnen bezeren.
Gedurende de werkzaamheden zijn de plankieren beperkt toegankelijk.
Uiteraard kan er wel gewoon gebruik gemaakt worden gemaakt van
de duikzone. De firma Kleywegen is op 4 mei 2009 gestart met de
werkzaamheden. De werkzaamheden zullen naar verwachting drie weken
duren. Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. F. van der Kley van de
firma Kleywegen. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (06) 22 51 55 83.
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Nieuwe Meerbode - 6 mei 2009
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

Activiteitenkalender
De Ronde Venen

Voorkom stank en ongedierte door GFT-afval
Hoewel de zomer nog niet is begonnen,
hebben we al een aantal mooie dagen
achter de rug. De warmte betekent helaas
wel dat u problemen kunt krijgen met
het groente-, fruit- en tuinafval (GFTafval). Het apart inzamelen van dit afval
is beter voor het milieu, maar kan bij
hogere temperaturen soms wat overlast
met zich meebrengen, zoals vieze
luchtjes en ongedierte in de container.
Hieronder kunt u lezen wat u kunt doen
om dat te voorkomen. De voornaamste
klacht over GFT-afval betreft de vieze
luchtjes. Als nat organisch afval gaat
rotten, kan dat geuroverlast veroorzaken.
Rottingsprocessen verlopen namelijk sneller
als de temperatuur stijgt. Ook overlast
door vliegjes of maden behoort tot de
problemen met het GFT-afval. De overlast
kan grotendeels worden voorkomen door
op een goede manier met het GFT-afval om
te gaan. Onderstaande tips kunnen helpen
overlast te voorkomen:
Voorkom overlast:
• Doe het GFT-afval niet te nat in de
container en wissel regelmatig af met
laagjes droger materiaal, zoals maaisel
uit de tuin, brood, droge schillen of
plantmateriaal.
• Zet de container op een schaduwrijke
plek, dus niet in de zon.
• Stamp het afval niet aan. Aangestampt

•

•

•

•
•
•

afval vergist sneller, waardoor er meer
stank vrijkomt.
Staat uw container in een schuur,
zet deze dan bij zonnig weer buiten
in de schaduw. In de schuur kan de
temperatuur bij warm weer namelijk flink
oplopen.
Wikkel etensresten in een dun krantje en
doe ze bij warm weer in de container die
het eerst wordt geleegd. Etensresten zijn
namelijk een goede voedingsbodem voor
maden. Dat geldt vooral voor vlees en vis.
Maak de container regelmatig schoon
wanneer hij geleegd is. Dit kan met de
tuinslang of met een emmer en een
borstel.
Als er toch maden in uw container
zitten, kunt u de container het best
schoonmaken met water en groene zeep.
Leg een krant op de bodem van de
container. Daardoor is er minder kans dat
er etensresten achterblijven.
Doe de container goed dicht.

Stankoverlast is nooit helemaal te
voorkomen. Als u de tips volgt, kunt u echter
de overlast beperken. Ook hoeft er dan
geen ongedierte in het GFT-afval te komen.
Als er toch ongedierte in het GFT-afval zit,
dan kunt u de container het best gesloten
houden, totdat deze weer geleegd is. U kunt
het GFT-afval dan bij uitzondering in de
grijze container doen.

Gemeente De Ronde Venen:

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

Op dit moment hebben wij de vacature:
- administratief juridisch
medewerker inburgering.

De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt
door Stichting Cultura in samenwerking met VVV De
Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus en gemeente
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten
vermeld die in de komende week zullen plaatsvinden.
Voor informatie over de activiteitenkalender kunt u
contact opnemen met VVV De Ronde Venen, tel. (0297)
21 42 31, email: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. Een
uitgebreide activiteitenkalender is te lezen op de website
van de gemeente: www.derondevenen.nl.
t/m 31 juli 2009
Expositie Verbeelding van de Werkelijkheid

De expositie is te zien bij Museum de Ronde Venen, Herenweg
240 in Vinkeveen. Openingstijden: april t/m oktober; woensdag,
donderdag en zaterdag 14:00-17:00 uur. Juli en augustus: ook op
zondag van 14.00-17.00 uur. Voor meer informatie: tel. (0297)
26 22 23 of www.museumderondevenen.nl.

9 mei 2009
Kamerikse veldloop

Een recreatieve hardloopwedstrijd. Locatie: Wilnisse Zuwe in Wilnis.
Aanvang: 12.00 uur tot 13.30 uur. Informatie: Jan Luidens, tel.
(0348) 40 19 05 of www.weteringloop.nl

15 mei 2009
“Triple”

Een uniek festijn voor Pop-liefhebbers, Jazz- enthousiasten en
Klassiek-minnaars. Locatie: De Boei in Vinkeveen. Voor meer
informatie: www.cultura-drv.nl/cultura.htm.

Meer informatie over de vacature kunt u vinden
op onze website www.derondevenen.nl of u
kunt contact opnemen met ons via (0297) 29
17 42. Ook open sollicitaties zijn ook van harte
welkom. Deze kunt u sturen naar: sollicitatie@
derondevenen.nl.

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek
staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen
of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en
zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.
derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met servicenormen.
Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Amstelhoek
De Bruinlaan 24
Mijdrecht
Boezemmolen 3
Dorpsstraat 62

Ontvangst
datum

Vernieuwen van een garage

Lichte bouwvergunning

2009/0202

20-4-2009

Oprichten van een overkapping
Oprichten van een winkelruimte
met bovenwoning

Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
fase 2

2009/0204
2009/0199

20-4-2009
20-04-2009

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet
inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
Voornemen tot ontheffing bestemmingsplan
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 7 mei 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontheffingen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

Reguliere bouwvergunning
fase 1
Reguliere bouwvergunning

2008/0650

A

Waeterrijck 26

Oprichten van een woning en winkel
met appartementen
Oprichten van een steiger

2009/0059

B

Wilnis
Mijdrechtse dwarsweg 4

Oprichten van lichtmasten

Reguliere bouwvergunning

2009/0106

C

Vinkeveen
Herenweg 211

Opm.

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A te verlenen onder toepassing van een projectbesluit ingevolge artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening.
- Onder B te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke
ordening.
- Onder C te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
Zienswijze indienen.
Tijdens de inzagetermijn kan één ieder 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 de ontheffing waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst
naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook mondeling op
afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.
Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
Dorpsstraat 4, 6
Karekiet 60
Watermolen 4

Verzenddat.
vergunning

Oprichten van winkels en appartementen
Vergroten van een woning
Vergroten van de woning met een aanbouw

Bouwvergunning fase 2
Bouwvergunning
Bouwvergunning

2009/0113
2009/0129
2009/0135

26-3-2009
23-4-2009
23-4-2009

Bouwvergunning fase 1

2008/0691

14-4-2009

Groenlandsekade
59 app.16

Oprichten van een hotel met 24 kamers
en een restaurant
Vergroten van een recreatieappartement
met een serre

Bouwvergunning

2009/0170

23-4-2009

Waverveen
Waverdijk 3

Vergroten van een woning

Bouwvergunning

2009/0183

23-4-2009

Wilnis
Burg. Padmosweg 40
Veenkade 7

Oprichten van een woning
Veranderen van een woonhuis

Bouwvergunning
Bouwvergunning fase 1

2009/0136
2009/0181

24-04-2009
21-4-2009

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 127

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de

orde zijn gekomen.
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum
van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is
gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus
13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een
verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Verleende Bouwvergunningen in combinatie met vrijstelling
Ingediend vóór 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				

Verzenddat.
vergunning

De Hoef
De Hoef Westzijde 33

Plaatsen van 2 geluidschermen

Bouwvergunning

2007/0505

17-4-2009

Vinkeveen
Winkeldijk 19a-R33

Oprichten van een stacaravan

Bouwvergunning fase 1

2008/0378

23-4-2009

Oprichten van 3 woningen

Bouwvergunning fase 1

2008/0400

21-4-2009

Wilnis
Herenweg 73, 75,
Burg. Padmosweg
tussen 62 en 64

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de
orde zijn gekomen.
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum
van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is
gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus
13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een
verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Verleende Bouwvergunningen in combinatie met ontheffing
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
vergunning
Mijdrecht
Griffioen 11
Vinkeveen
Heulweg 30

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

Verzenddat.

Vergroten van een woning

Bouwvergunning

2009/0080

21-4-2009

Vergroten van een woning met een
Bouwvergunning
dakopbouw, een aanbouw en een berging

2009/0048

21-4-2009

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de
orde zijn gekomen.
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum
van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507
LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift
schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige
voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt
door de rechtbank griffierecht geheven.
Verstrekte persoonsgebonden gedoogbeschikkingen
voor permanente bewoning van recreatiewoningen
Het college van Burgemeester en Wethouders maakt bekend dat voor permanente bewoning van de recreatiewoningen op de
navolgende percelen een persoonsgebonden gedoogbeschikking is verstrekt:
Mijdrecht:
Molenland 14-R152c
Molenland 14-R25
Molenland 14-28
Verzenddatum: 24 april 2009
Dit besluit ligt zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis. Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum waarop de vergunning verzonden is 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.
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Stichting Ontwikkelings

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

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

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

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

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

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

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

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

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

Veelzijdige Geraniumjaarmarkt in Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 9 mei vindt
in Aalsmeer Centrum de jaarlijkse Geraniumjaarmarkt plaats. Op
het Raadhuisplein staat de Geraniummarkt, in de Zijdstraat is er een
braderie en er zijn diverse activiteiten voor kinderen. Speciaal voor de
Geraniumjaarmarkt is de parkeergarage van de TV Studio op 9 mei
geopend voor het publiek. De parkeergarage is bereikbaar via de Van
Cleeffkade. Het parkeren is gratis en
via de Weteringstraat loopt u zo het
centrum in!
De Geraniumjaarmarkt duurt van
9.00 tot 17.00 uur en wordt georganiseerd door KMTP Groei & Bloei, de
winkeliersvereniging Aalsmeer Centrum en organisatiebureau Natural
Solutions. De braderie en de Geraniummarkt zijn een aantal jaren geleden samengevoegd tot één groot
evenement: de Geraniumjaarmarkt.
Deze nieuwe combinatie blijkt zeer
succesvol te zijn.
Raadhuisplein
De afdeling Aalsmeer van de KMTP organiseert op (een deel van)
het Raadhuisplein en Drie Kolommenplein de Geraniummarkt. Twintig kwekers en bedrijven bieden diverse producten aan voor de tuin,
van eenjarige planten zoals de geranium tot vaste planten. Vanaf 8.00
uur gaat een vakjury rond om te kijken of de aangeboden producten
van een goede kwaliteit zijn. De juryrapporten worden vanaf 11.00 uur
bij de kramen opgehangen, zodat
eenieder weet wat er te koop is. De
stand van KMTP Groei & Bloei bevindt zich nabij het beeld van Flora.
Bezoekers kunnen hier hun gekochte producten in bewaring geven, zodat zij rustig verder kunnen winkelen. U kunt zich hier ook aanmelden als lid van de KMTP, de leukste
groenvereniging van Nederland.
Bij goed weer verzorgt Aalsmeers
Harmonie het traditionele concert
tijdens de Geraniummarkt. Dit begint omstreeks 12.00 uur op het
Raadhuisplein. Ook de Stichting KiKa is weer aanwezig om geld in te
zamelen voor de bestrijding van kinderkanker. Voor inlichtingen over de
Geraniummarkt: tel. 06-29550604.

Zijdstraat
In de Zijdstraat wordt net als voorgaande jaren een uitgebreide braderie gehouden. Naar verwachting
staan er ongeveer tachtig kramen
opgesteld in de Zijdstraat en op het
Molenplein. Op de markt vindt u onder andere kleding, sieraden, horloges, portemonnees, boeken, snoep
en ander lekkers. Naast de vele standwerkers zijn ook winkeliers
en verenigingen vertegenwoordigd
met een kraam. In de Zijdstraat zijn
voldoende mogelijkheden voor een
hapje en een drankje. Er staan diverse wagens met frieten, poffertjes,
wafels en andere lekkernijen maar
natuurlijk kan men ook een terrasje
pikken bij een van de horecazaken
in het centrum. Voor de kinderen
staat een draaimolen op het Molenplein om even lekker uit te waaien.
Korenmolen De Leeuw open
Korenmolen De Leeuw op het Molenplein is op zaterdag 9 mei van
10.00 tot 17.00 uur geopend voor
bezichtiging. Vanwege de Nationale Molen- en Gemalendag is de toegang gratis maar een vrijwillige bijdrage van de bezoekers is natuurlijk altijd welkom. In de winkel op de
begane grond van dit ‘levende’ monument kunt u het eindproduct van
de molen kopen: verschillende soorten meel om thuis uw eigen brood,
gebak of pannenkoeken te bakken.
Gratis parkeren in
parkeergarage
De Geraniumjaarmarkt belooft al
met al een uitgebreid en bijzonder
gezellig evenement te worden. Deze
markt op zaterdag 9 mei vindt plaats
van 9.00 tot 17.00 uur. Ideaal om inkopen te doen voor Moederdag!
Parkeren is mogelijk op het Raadhuisplein (gedeeltelijk), het Praamplein en op de parkeerplaats achter
de Rabobank, deze laatste twee zijn
te bereiken via de Uiterweg. Maar u
kunt ook gratis parkeren in de parkeergarage bij TV Studio die op zaterdag 9 mei speciaal geopend is
voor bezoekers van de Geraniumjaarmarkt. Via de Weteringstraat
loopt u dan zo het centrum in! Voor
meer informatie kunt u terecht op
www.aalsmeercentrum.nl.

Is uw huisdier
zoek?

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken 0297-343618
Voor vermiste/gevonden huisdieren en
klachten dierenmishandeling
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren, spoedgevallen en
gevonden honden: 06-53315557
Asiel Amstelveen
Bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur:
020-6431440
Vermist.
- Kroonstadtlaan in Mijdrecht; gecastreerde kater, Zwart met witte
sokjes, bef en buik. Rechts onder kin wit streepje, Is 4 jaar en
heet “Billy”.
- Huge de Grootlaan in Uithoorn; witte poes met wat zwart op de
kop, ze heeft blauwe ogen en heet “Leila”.
Gevonden:
- Herenweg in Kudelstaart; cyperse poes, witte pootjes en bef,
witte streep op neus. Is al wat ouder.
- Stationstraat in Uithoorn; een cyperse kat met witte buik en
pootjes, heeft een wondje op de rug en is daar wat kaal.
- Park Montana Recidance in Mijdrecht; pauw.
- Burgemeester Padmosweg in Wilnis; poes, Cypers op de rug en
verder veel wit.
- Haas in Uithoorn; schildpadpoes.
- Anna Blamanlaan in Uithoorn; Chihuahua, bruin-wit, witte vlek
op kop.
- Herenweg in Wilnis; zwart/witte kater met witte streep op de rug.
- Hoofdweg in Mijdrecht; zwart/bruine kat met witte poten.
- Doodaard in Vinkeveen; cyperse kat
- Oranjelaan in Uithoorn; beige gestreepte kat.
- Hoofdweg/Molenland op camping in Mijdrecht; rode kater met
witte kin, witte ringen om de staart.
Goed tehuis gezocht voor:
- 		Goed tehuis gezocht voor 2 Main coon katten; het zijn broer en
zus en zij willen graag bij elkaar blijven, zijn erg lief en aan hond
gewend.
- Goed tehuis gezocht voor rode poes van 8 jaar, is gesteriliseerd,
niet geschikt bij kleine kinderen.

Jaap Gelderloos, een van de bewoners van Stroomzicht:
“Ik hou van reuring. Binnenkort komt Chazz weer naar Stroomzicht. De
mensen van de organisatie zijn aardige mensen en er komt een leuk publiek
op af. Bovendien sta ik achter de onderwijsprojecten.”
Wij van de organisatie maken graag vrienden. Vrienden van Chazz. Vrienden
die als vrijwilliger willen meehelpen. Of vrienden die donateur willen worden. Of die gewoon vrienden willen zijn omdat ze Chazz een leuk initiatief
vinden. Omdat ze achter de millenniumdoelen staan. Omdat ze van kinderen houden. Omdat ze zelf kinderen zijn.
Iedereen, jong en oud, kan zich aanmelden via www.chazz.nl.
Ook zijn via de website kaarten te reserveren. Leuk idee voor moederdag?
Madelon van der Stap, namens de organisatie van Chazz

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.
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Koninginnedag in Wilnis
voortaan zonder Claudia
en Simone
Wilnis - Twaalf jaar lang hebben
Claudia Prange en Simone Borgstede, als bestuursleden van de Wilnisse Oranjevereniging, de festiviteiten rond Koninginnedag in Wilnis
georganiseerd. Met veel plezier aldus de zussen, maar nu is het tijd
voor nieuw bloed en nieuwe ideeën. Afgelopen Koninginnedag was
de laatste keer, ze stoppen ermee.
Ze wilden dit bekend maken tijdens
de Kinderspelen maar dat was niet

Driehuisschool schenkt
cheque voor Nepal
Mijdrecht – Vorige week konden de
kinderen van de Driehuisschool aan
Nel Bouwhuyzen van SOS De Ronde Venen een cheque voor de tweelingschool in Nepal overhandigen.
De Aktie scheitgeit en de CD verkoop hadden een geweldig bedrag

opgeleverd: 804 euro en 35 cent. Nu
kan er weer een stuk van de school
worden herbouwd. Zo kunnen alle kinderen veilig en droog binnen
de school zijn. SOS De Ronde Venen
wil alle kinderen, ouders, leerkrachten bedanken voor de inzet. Ook de

gepast gezien de omstandigheden.
Best een moeilijke beslissing beaamt Claudia: “We hadden graag
nieuwe bestuursleden gehad zodat
we zeker zijn dat Koninginnedag in
Wilnis ook volgend jaar nog gevierd
kan worden. Maar ook de Wilnisse
Oranjevereniging kampt met een tekort aan vrijwilligers. De afgelopen
twee jaar hebben wij ons uiterste
best gedaan om nieuwe mensen te
vinden en ook om het werk te ver-

eenvoudigen. Dat laatste is best gelukt maar helaas hebben we geen
mensen gevonden die de kar nu
willen gaan trekken.” Stilzitten zullen
de zussen zeker niet, ze hebben beiden nog allerlei vrijwilligersklussen.
“Het gaat ons duidelijk aan het hart,
maar we moeten gewoon stoppen,
dan is er vast iemand die het stokje
opneemt”, aldus Simone, “want Koninginnedag in Wilnis is een traditie
die niet verloren mag gaan!”

Donald en Katrien Duck
bij Super De Boer Vinkeveen
Vinkeveen - Super de Boer Vinkeveen staat helemaal in het teken
van de Duckstad Weken. Tot en met
24 mei ontvangt u bij iedere 15 euro boodschappen een gratis Duckstad Clickcard. Op iedere Duckstad
Clickcard zit een dubbeltje dat misschien wel eens een geluksdubbeltje zou kunnen zijn.
Afgelopen woensdag 29 april waren
Donald en Katrien op bezoek bij Super De Boer. Alle kinderen kregen
een zakje met versgepofte popcorn.
Ook de volwassenen mochten meeprofiteren.
De komende weken staan er nog
meer activiteiten op het programma.
Zo wordt er vanmiddag, woensdag 6
mei, een speurtocht voor de kinderen uitgezet in de winkel en kan je
komende zaterdag 9 mei op de foto met Donald en/of Katrien. Als de
Duckstad-weken bijna ten einde lopen organiseert Super de Boer Vinkeveen op zaterdag 16 mei nog een
ruilbeurs om je verzameling compleet te maken.

sponsors willen zij noemen: familie
Van Bemmel (scheitgeiten), Jorgen
Aarsman (CD-opname), drukkerij Hazet-David (drukken cd hoesjes), Ans van Bergen (bijdrage cdopnames), de Driehuisschool. Allemaal bedankt!

Kom naar de Nationale
Auto Beautydag
bij ABS Pijnaker
Eliboe en de gevolgen
Vinkeveen - Het was afgelopen
vrijdag een feestdag voor scoutinggroep Eliboe. Twee leidinggevenden
van de Explores stapten met elkaar
in het huwelijksbootje.
Michiel Blans en Marian Cost, zetten zich al jaren in voor scouting en

daarom is het dus ook niet zo verwonderlijk dat ze elkaar via scouting
hebben leren kennen. Hun ouders
zaten vroeger ook al bij deze groep
en zo gingen ook de beide tortelduifjes al jong op scouting. Algauw
vormde zich een hechte vriendenclub bij de groep, wat later resul-

teerde in het volgen van cursussen
zodat ze al snel leiding konden geven over de diverse onderdelen van
scouting. Veel later leverde dit een
verliefd stelletje op.
Zo zie je maar, de gevolgen van
scouting zijn enorm, gefeliciteerd!

Coach4you: Uniek vrijwilligersprogramma

Help een brugger
over de brug!
De Ronde Venen - De overgang
van de vertrouwde basisschool
naar het voortgezet onderwijs is
een spannende periode; een nieuwe school waar de nieuwe “brugpieper” weinig mensen kent, nieuwe docenten, een ander schoolsysteem met nieuwe vakken… Het is
niet altijd gemakkelijk om ervoor te
zorgen dat dan het schoolwerk in
orde is. Sommige leerlingen weten
niet hoe ze moeten leren of hoe ze al
dat huiswerk moeten verdelen.
Kinderen die naar verwachting problemen zullen ondervinden tijdens
de overgang van het ene schooltype
naar het volgende kunnen worden
begeleid door een coach van het
project Coach4you. Dit preventieve
mentoraatproject van Gilde Nederland heeft dus tot doel vroegtijdige
schooluitval te voorkomen.
In De Ronde Venen wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van
een plaatselijk onderdeel van Coach4you. Het doel van coach4you is
dus om brugklassers te helpen op
koers te blijven bij de lastige overstap van basisschool naar de middelbare school. De coaching is aanvullend op de normale schoolbegeleiding. De leerkracht van groep 8
van de basisschool bepaalt of een
leerling in aanmerking komt voor
deelname aan het project. Bijvoorbeeld omdat men wel overtuigd is
van het niveau van de leerling maar
omdat men risico’s aanwezig acht

dat hij of zij desondanks te veel afgeleid is/wordt en daardoor doubleert of afzakt naar lager niveau
dan bij hem of haar past. De leerkracht bespreekt dat dan met de
leerling en de ouders/verzorgers en
meldt de leerling aan bij Coach4you
ter plaatse.
Oranjefonds
De landelijke organisatie Coach4you
( www.coach4you.org ) ontvangt
steun van het Oranjefonds, maar ook
van enkele sponsors. Gilde Nederland heeft het project geadopteerd,
voert de lokale projecten uit en helpt
Coach4you verder te groeien.
In De Ronde Venen is Coach4you
nieuw. Op dit moment zijn de basisscholen geïnformeerd over het initiatief en heeft een aantal daar positief op gereageerd. Daarom wordt
er op 11 mei ’s avonds voor deze scholen een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Daarbij zullen, in aanwezigheid van onder anderen wethouder Jan van Breukelen
(o.a. onderwijs en welzijn), de landelijke projectleider van Coach4you en
een lid van de Raad van Advies van
Gilde Nederland een uitvoerige toelichting geven op het project en de
werkwijze.
Vrijwilligers gezocht
Maar deze bijeenkomst staat ook
vooral open voor mensen die zich
als vrijwilliger willen inzetten. Men

denkt dan aan mensen die met hun
kinderen deze fase achter de rug
hebben en/of die vanuit hun achtergrond affiniteit hebben met deze problematiek. De coaching is zeker geen huiswerkbegeleiding maar
eerder een frequent gesprek met ouders en kind waarbij ouder en kind
met de coach praten over hoe het
gaat. De coach geeft daarop feedback en houdt daarmee vooral de
spiegel voor. Ouder(s) en kind zullen het uiteindelijk dagelijks zelf samen moeten doen. Men is nadrukkelijk op zoek naar mensen die belangstelling hebben voor en opgeleid willen worden tot coach, maar
uiteraard kunt u zich als onderwijsgevende ook laten informeren over
de begeleidingsmogelijkheden voor
uw (potentiële) brugklasser.
Coach4you gaat mogelijk onderdeel
uitmaken van een nog op te richten
Gilde De Ronde Venen maar steunt
op dit moment nog even op genereus aangeboden hulp van Stichting
De Baat.
Hebt u belangstelling voor Coach4you als vrijwilliger en/of wilt u
graag aanwezig zijn op de bijeenkomst van 11 mei a.s., neemt u dan
even contact op met Gilde De Ronde
Venen i.o. Dat kan het beste via een
e-mailtje aan Bas de Vree (basdevree@zonnet.nl) of André de Graaf
(andre.de.graaf@xs4all.nl) of telefonisch via (0297) 24 16 62 of (0297)
27 22 40.

Regio - Wie kent het niet? Even niet
opletten en je schampt een paaltje
met inparkeren. Of de geparkeerde
auto naast u opent net iets té enthousiast het portier met als gevolg
een lelijke buts in uw plaatwerk.
Heel wat auto’s blijven met dergelijke kleine schade rijden. Jammer,
want hoe beperkt ook de schade,
‘het mooie’ is van uw auto af. En dat
terwijl kleine schade heel goed, heel
snel en gegarandeerd onzichtbaar
te herstellen is. Om Nederland te laten zien hoe dat in zijn werk gaat,
organiseert ABS Pijnaker zaterdag
16 mei de Nationale Auto Beautydag. Een mooie gelegenheid om uw
auto van top tot teen onder handen
te laten nemen. Last van vervelende deukjes of krassen in de lak? U
bent van harte welkom om kennis
te maken met hun slimme oplossingen voor klein schadeherstel. Op de
Nationale Auto Beautydag staat bij
ABS Pijnaker een team van ‘schoonheidsspecialisten’ voor u klaar. Vakkundige schadeherstellers die kleine deukjes slim wegwerken en
krassen keurig (en snel) in de juiste
kleur overspuiten. Poetsspecialisten
die oppervlakkige krasjes onderhanden nemen, het bekende sterretje in het voorraam wordt met speciale apparatuur behandeld, zelfs
uitlijnen doen zij op deze speciale
dag. Klaar terwijl u wacht! Op deze
speciale dag gelden speciale –zeer

voordelige- tarieven voor klein herstel. Uitdeuken kost slechts 35 euro, en klein lakschadeherstel slechts
75 euro. glasreparatie kost 15 euro, uitlijnen 40 euro. Niet iedere kras
en elke deuk kan tegen het speciale
Auto Beautydagtarief hersteld worden. Kijk voor de voorwaarden op
www.autobeautydag.nl.
Ter ondersteuning van de Auto
beautydag heeft ABS Pijnaker volgende week een unieke pagina in
deze krant met informatie over de
Beautydag. Meld u aan, en win.
U komt naar de Autobeautydag?
Op www.autobeautydag.nl kunt
u uw bezoek aankondigen, zodat ABS Pijnaker op de hoogte is
van uw komst. Bovendien maakt u

kans op een prachtige prijs, namelijk een TomTom navigatiesysteem.
Behalve uw auto wordt ook de rest
van het gezin verwend op de Auto Beautydag. De koffie (of iets anders) staat klaar, de kinderen kunnen geschminkt worden en er staat
een speeltoestel. Ook staat er een
team van schoonheidsspecialisten
klaar om ook u te verwennen.
Bovendien krijgt u bij herstel gratis
een ‘Beautycase’ mee, gevuld met
‘schoonheidsartikelen’ om de auto
nog langer mooi te houden. Graag
tot ziens op zaterdag 16 mei.
ABS Pijnaker, Aalsmeer, tel. 0206478001. Kijk voor meer informatie
op www.autoschadepijnaker.nl

Cursus Intuïtieve
Ontwikkeling in De Boei
De Ronde Venen - Op woensdag
13 mei start het basisdeel van de
intuïtieve ontwikkelingscursus ‘Bewust worden van jezelf en energie’
onder leiding van Monique van der
Drift, met medewerking van ervaren
aurareaders en aurahealers
Waar gaat het basisdeel
van de cursus over?
“In de lessen gaan we o.a. kijken
hoe je meer in je kracht kunt komen,
en dus steviger met beide benen op
de grond kunt leven.
Bij elkaar gaan we de aura voelen
en je wordt je bewuster van jouw
aura en hoe je die kunt beïnvloeden, zodat die beter op jou is afgestemd. Hierdoor leer je je ook beter
te beschermen tegen ervaringen die
voor jou negatief ervaren worden. Je

voelt je zekerder.
Je leert energie te stromen door
de chakra’s, waardoor je aan blokkades in de chakra’s kan werken,
waardoor je o.a. meer balans kunt
krijgen tussen je gevoel en je verstand, waardoor je beter leert hoe je
de juiste besluiten voor jezelf kunt
nemen.
We leren hoe we onze eigen energie kunnen terughalen (als blijkt dat
je energie weggeeft of als iemand
jouw energie weghaalt (dus als je
moe wordt na bijvoorbeeld een gesprek met iemand)) en vasthouden.
Je kunt jezelf beter leren te waarderen en van jezelf houden, met al je
positieve en negatieve stukjes.
De hokus-pokus van energiewerk
wordt vertaald naar hoe je die kunt
gebruiken in de dagelijkse realiteit.

We doen dit door oefeningen en
meditaties. Acceptatie, veiligheid
en humor zijn belangrijke aspecten
tijdens de cursus. De cursus is ook
geschikt voor mensen die nog niets
bewust met energie gedaan hebben.
Na het basisdeel is het mogelijk om
meerdere vervolgdelen van de cursus te volgen, bijvoorbeeld een chakradeel en een themadeel, healen of
readen.” Aldus Monique.
Het basisdeel van de cursus bestaat
uit 7 achtereenvolgende woensdagavonden vanaf 13 mei, van 19.3022.00/22.30 uur. De cursus wordt gegeven in “De Boei” aan de Kerklaan
32 in Vinkeveen. De kosten voor de
cursus bedragen 175,- euro.
Voor meer informatie zie advertentie
elders in dit blad.
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Wederom schitterende kassabonspaaractie in
winkelcentrum Amstel Plein

Maak kans op een winkelwagentje vol geschenken

Zaterdag in winkelcentrum Zijdelwaard:

Uithoorn – De winkeliers van winkelcentrum Amstel Plein hebben
weer een fantastische actie verzonnen waarbij iedereen kans maakt op
mooie prijzen en u hoeft er eigenlijk
weinig voor te doen.
U doet gewoon uw boodschappen
bij de winkeliers van winkelcentrum
Amstel Plein en u bewaart uw kassa bonnen. Heeft u nu drie kassabonnen van drie verschillende winkels en is het bedrag van deze drie
bonnen bij elkaar minimaal 50 eu-

ro, dan stopt u deze in een envelop,
met uw naam en adres erop en deponeer ze in de daarvoor bestemde
blauwe brievenbus die bij de Hema
staat.
Deze actie start zaterdag 9 mei en
eindigt zaterdag 6 juni om 12.00 uur.
Alle tijd dus voor u om heel veel gevulde enveloppen in de blauwe bus
te deponeren.
Prijzen
Het kost u dus niets, u moet alleen

gewoon uw boodschappen bij de
winkeliers van Amstel Plein doen.
En... dat is geen straf.
Op zaterdag 6 juni moet u dan wel
lijfelijk aanwezig zijn bij de prijsuitreiking die om 13.00 uur is. U kunt
winnen: een winkelwagen vol geschenken óf een kinderwinkelwagen vol geschenken óf een winkelmandje vol geschenken. De geschenken komen alle van de bij het
winkelcentrum behorende winkelbedrijven. Veel succes.

Maak zelf een mooi
schilderij voor moeder
Uithoorn - Zondag 10 mei is het alweer moederdag! En natuurlijk besteedt de winkeliersvereniging van
winkelcentrum Zijdelwaard daar
ook aandacht aan. Van 11.00 tot
16.00 uur kunnen kinderen een eigen moederdagcadeautje maken.
Plein de Mont Martre: kinderen kunnen hun eigen schilderij voor moeder maken. Op een aantal schildersezels kunnen de grote kleine kunstenaars al hun creativiteit kwijt op
het witte doek. Natuurlijk zijn alle
materialen aanwezig en krijgen de
kunstenaars een schort aan, zodat
zij schoon blijven. Zelfs Johanna van
Gogh is aanwezig om de kinderen
te voorzien van deskundig advies
om hun schilderwerk tot een waar
kunstwerk te verheffen. Zij mogen
hun kunstwerk mee naar huis nemen als het droog is.
Kortom, samen met alle leuke en
lekkere
moederdagaanbiedingen
van de Zijdelwaard-winkeliers is
winkelen in Zijdelwaard zaterdag 9
mei extra de moeite waard!

Winnaars Eftelingkaartjes
bekend

Regio - Eindelijk was het dan zo
ver. De winnaars van de Eftelingkaartjes konden bekendgemaakt
worden. Weer heeeel veel prachtige
ingekleurde kleurplaten zijn ontvangen. Iedere keer is het weer moeilijk
om er twee winnaars uit te halen. Na
heel veel wikken en wegen zijn het
geworden: de 4-jarige Isabel Kok uit
Wilnis en de 5-jarige Ian van Gestel
uit Uithoorn. Ze waren beiden dolblij en zij zullen zeker via de Meerbode laten weten hoe ze het gehad
hebben in de Efteling. Op de foto de
blije Isabel Kok.

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

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

Gekweld land,
natuur in wording

SuperJazzJam in De Boei
Vinkeveen - Op vrijdagavond 15
mei komt jazzbassist René van
Beeck spelen met zijn SuperJazzJam in de Boei aan de Kerklaan
32 in Vinkeveen. De SuperJazzJam
is geen vaste combinatie van artiesten, maar wordt door René samengesteld uit de beste jazzmusici
en staat garant voor een swingende
avond vol muzikale verrassingen. De
SuperJazzJam bestaat uit: René van
Beeck - contrabas, Ken Ard (USA)
- vocals, Philip Harper ( USA), Michael Varekamp en Eef van Breen –
allen trompet & vocals, Erik van der
Luijt- piano en Erik Kooger – drums.
Het concert begint om 20.30 uur.
Dit concert vormt de afsluiting van
het seizoen 2008-2009 van Stichting
Cultura De Ronde Venen. René van
Beeck verzorgt al sinds de oprichting van Cultura de jazzconcerten
in De Ronde Venen. Inmiddels heeft
hij een grote schare bewonderaars
uit De Ronde Venen en omstreken
vergaard. En terecht, de veelzijdige René van Beeck is naast contrabassist, zanger en bespeler van de
flügel, ook jazzorganisator. De top
van de Nederlandse en buitenlandse jazz heeft hij gecontracteerd. In
Amsterdam heeft hij zijn vaste optredens: op de laatste zondagavond
van de maand in de Panamabar, elke maandag in Café Brix en elke
woensdag in de Brasserie van het
Odeontheater.
Ken Ard en 3 toptrompettisten
Ook voor dit concert heeft René van
Beeck een aantal zeer grote namen
verzameld. De Amerikaanse zanger/danser Ken Ard was vorig jaar
te gast in De Boei en wist het publiek te veroveren met zijn swingende stijl. Hij toverde De Boei om in
een ware Amerikaanse nachtclub,
wat ongetwijfeld op 15 mei weer zal
gebeuren.

Behalve Ken Ard treden 3 trompettisten/vocalisten op. Op deze SuperJazzavond niet zo verwonderlijk, de
trompet is altijd het koningsnummer
van de jazz geweest. De ontwikkeling van de jazz verliep juist via grote trompethelden uit hun tijd.
Zoals de trompettraditie leert, wordt
er door de heren trompettisten ook
veel gezongen. Dizzy Gillespie, Chet
Baker en Louis Armstrong zorgden allen voor een onvergetelijk vocaal repertoire. Op 15 mei zingen
en spelen de toptrompettisten: Michael Varekamp, de uit New York
afkomstige Philip Harper en de finalist bij het Nederlands vocalisten
concours Eef van Breen. Op de piano zorgt voor de swingende ondersteuning Erik van der Luijt, die o.a.
pianist bij het Deep River Quartet en
begeleider van jazzfenomenen zoals Rita Reys, Greetje Kauffeld en Ilse Huizinga is. Achter de drums zit
Erik Kooger, bekend van het Michiel

Borstlap trio en de band van Frits
Landesbergen.
Deze jazzgiganten beloven een SuperJazz-avond, zoals alleen René
van Beeck deze kan organiseren.
Van deze Jazzhappening zal Midpoint TV enige opnames maken
voor uitzending op 23-25 mei a.s.
Toegang
De toegangsprijs bedraagt voor volwassenen 10,- euro, voor 65+ en
houders CJP 7,50 euro, jongeren tot
16 jaar betalen 5,- euro. Kaarten zijn
te reserveren op www.cultura-drv.
nl , verkrijgbaar bij de voorverkoopadressen: boekhandel Mondria, Lindeboom in Mijdrecht en drogisterij
De Bree, Herenweg 12 in Vinkeveen
en een half uur voor aanvang aan de
zaal. Verdere informatie is te vinden
op www.cultura-drv.nl
Vrijdagavond 15 mei: een SuperJazzJam–avond in De Boei in Vinkeveen.

De term Marickenland zal u bekend in de oren
klinken maar wellicht zonder dat u er een concreet beeld bij heeft. Toch zijn er al stukjes
Marickenland te bewonderen.
Als u vanaf de begraafplaats Wilnis de spoordijk opwandelt richting Vinkeveen kunt u de
sfeer alvast proeven. Eerst loopt u nog door het
heerlijke veenweidelandschap, boerenland.
Geniet van de grutto´s die al achgut-achgutachguttend door de lucht gaan en van de kieviten die hun halsbrekende capriolen uithalen.
Halverwege, in de bomen links, nestelt een
buizerd. Als u een eindje verder loopt zult u
zien dat wat eerst ook veenweide was, nu van
karakter verandert. Zo’n 1000 jaar geleden,
toen de mens hier binnentrok, lag het veen hier
8 meter, misschien wel 10 meter hoger. Men liet
het veen afwateren en nam het in gebruik als
landbouwgrond, later alleen nog geschikt voor
veeteelt. Langzaam klonk de grond in, het veen
werd afgegraven om als turf gebruikt te worden
tot hele delen land onder water kwamen te liggen. Er werd een dijk omheen gezet en de boel
werd weer droog gemaakt tot een polder. Het
waterpeil bleef het langzaam inklinkende veen
volgen tot het land 5 meter, 6 meter en nog
wel dieper onder zeeniveau kwam te liggen.

Zo diep zelfs dat water van elders hier weer
omhoog komt (kwel noemen we dat) en hogergelegen land nog sneller inklinkt. Bovendien is
het water brak en lozen op de boezemwaters
zorgt ook voor een beetje brak water in andere
polders. Eigenlijk is het land uitgeput na 10 eeuwen gebruik door de mens. Dit stukje land, ter
hoogte van het industrieterreintje Waverbancken, wordt weer teruggegeven aan de natuur.
Een sloot langs de Ringvaart is afgedamd en
door het kwel is het waterpeil gestegen tot aan
het maaiveld. In de sloot dwars op de spoordijk zijn wat stuwtjes gezet en het water dat
het laatste drempeltje loopt geeft aan hoeveel
kwel er omhoog komt. De sloot is inmiddels
vrijwel helemaal dichtgegroeid. Het gebiedje
heeft inmiddels zijn weidekarakter verloren en
wordt langzaam een ruig rietland.
De grutto´s en kieviten die hier vorig jaar nog
broedden zullen het weldra niet meer herkennen als hun biotoop, terwijl de rietgors en rietzangers zich er steeds meer thuis zullen voelen,
evenals moerasvogels en de watersnip. De
eerste elzen vestigen zich al langs de slootrand
en er zullen er nog vele volgen. Misschien dat
u hier een beeld krijgt van ons landschap in
de toekomst.

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn
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Koninginnedag 2009
in de ronde venen

Feest tot 16.00 uur: daarna een trieste stilte
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Programma ‘Juni Beweegt’
bekend

De Ronde Venen - De voorbereidingen van het senioren sportproject ‘Juni Beweegt’ zijn in volle gang.
Voor de derde keer op rij hebben
dit jaar weer meer sportaanbieders
zich aangemeld bij het projectbureau Sport in De Ronde Venen.
De Sportaanbieders bieden in de
hele maand juni sport- en beweeginstuiven en cursussen aan
voor 50-plussers.

Juni Beweegt
Juni Beweegt is een kennismakingsproject met het sportaanbod
in de gemeente. Inwoners van De
Ronde Venen kunnen in de hele
maand juni kennismaken met sporten beweegmogelijkheden van deelnemende sportverenigingen. De activiteiten zijn speciaal geselecteerd
voor 50-plussers. Door de ruime
keuze zijn er volop mogelijkheden
voor iedereen die competitief of recreatief is ingesteld, maar ook voor
mensen met lichamelijke klachten.
Kosten voor deelname aan een activiteit bedragen 3,50 per keer.

Voetballers van Argon E3:
Eendracht maakt macht
Mijdrecht - Zaterdag 2 mei was de
de grote dag. Argon E3 kon kampioen worden! Vol vertrouwen vertrok het team naar Huizen, waar
de laatste wedstrijd moest worden
gespeeld tegen de plaatselijke SV.
Vanaf de aftrap was het duidelijk
dat Argon voor de titel wilde gaan.
De aanval werd volop gezocht, maar
de keeper, paal, lat en de onnauwkeurigheid stonden een treffer in de
weg. De enige counter/aanval van
de groen-gelen deed de meeste Argonauten verstijven van schrik. Het
zat toch niet. Nee, deze spits had
iets moois in gedachten, maar gelukkig schoot hij ver naast. De 2e
helft leverde eenzelfde beeld op.
Weer was het Argon dat aanval op
aanval produceerde, maar het leek

er echt op dat de bal er niet in wilde.
En meestal als dit het geval is, gebeurt het onvermijdelijke en valt het
doelpunt aan de andere kant, maar
deze keer niet, al was het maar omdat Yannick zijn beste wedstrijd van
het seizoen keepte. Eén bal tikte
hij net voor de doellijn weg, hij reageerde sneller dan de aanvallers
van SV Huizen. En toen gebeurde
het, een corner, en de bal viel voor
Maurice, die niet nadacht en gelijk
de bal in het doel schoot 0-1. Vreugde alom, want nu waren de blauwwitten kampioen. De tegenstander
weigerde zich erbij neer te leggen
en ging op zoek naar de gelijkmaker. Maar de jongens deden wat de
trainer het hele seizoen gevraagd
had:tikken! Jeroen zette de aanval

Programma
Het programma wordt begin mei
verstuurd naar een deel van de inwoners van De Ronde Venen tussen
de 50 en 65 jaar. Mensen die geen
brief ontvangen of jonger of ouder
zijn kunnen ook gerust meedoen.
Het programma is af te halen op de
volgende plaatsen: het gemeente-

huis, Service Punten, bibliotheken,
sporthallen en Rabobank Veenstromen. Het programma en alle activiteiten zijn ook te lezen op
www.sportinderondevenen.nl.
Inschrijven
Bij deelname aan cursussen, zoals
tennis en nordic walking, is inschrijven verplicht. Voor de instuifactiviteiten is inschrijven niet verplicht,
maar geeft wel zekerheid op een
plek. Het programma inclusief aanmeldingsformulier is af te halen op
de volgende plaatsen: het gemeentehuis, Service Punten, bibliotheken,
sporthallen en Rabobank Veenstro-

men. Deelnemers die het inschrijfformulier inleveren bij Rabobank
Veenstromen, ontvangen een sportief geschenk. Inschrijven is ook
mogelijk op website
www.sportindeondevenen.nl.
Meer informatie
Meer informatie over Juni Beweegt
is te vinden op de website van Sport
in De Ronde Venen:
www.sportinderondevenen.nl.
Ook kan contact worden opgenomen met sportconsulent Erik Leus
tel 06–43093929 of e-mail
info@sportinderondevenen.nl

op richting Kjell, hij speelt Jeroen
vrij voor de keeper en deze heeft
dan geen moeite meer om de 0-2
binnen te schieten. Met nog 2 minuten op de klok, kan het niet meer
misgaan! Bloemen worden uitgedeeld, (kinder)champagne ontkurkt
en het feest wordt gestart. SV Huizen wéét dat Argon E3 kampioen is
geworden. De jongens namen voor
deze keer niet eens de moeite om
zich uit te kleden voor het douchen,
met kleren en al werd er gezongen
en gedanst onder de douche
Lars, Jeroen, Bram, Maurice, Kjell,
Teun, Julian, Yannick, Marco en trainers/coaches Nick, Raymond, Paul
en Roland: van harte gefeliciteerd
met dit verdiende resultaat. Bedankt
voor dit geweldige seizoen!

CSW pakt felbegeerde titel
Wilnis - Een volgepakt sportpark
afgelopen zaterdag bij De Meern
waar CSW de titel voor het grijpen
had. Bij winst was er voor de ploeg
van trainer Gerrit Plomp geen vuiltje
meer aan de lucht. De ploeg deed
wat het moest doen en na een 01 overwinning kon het grote feest
gaan losbarsten.
Zoals bijna elke kampioenswedstrijd
was ook deze wedstrijd niet van een
al te hoogstaand niveau. Hoe gaan
de spelers met de spanning om
die zo een wedstrijd met zich meebrengt. CSW nam direct het initiatief
in handen om zodoende snel een
goal te forceren. Bijna lukte dat ook.
Na een voorzet van Cesar de Kuyer nam Stephan de Graaf de bal ineens uit de lucht en belandde de bal
tegen de lat. CSW bleef druk hou-

den, kreeg veel corners maar vooralsnog geen doelpunten. De ploeg
kwam zelfs bijna nog op achterstand toen een vrije trap van richting werd veranderd en via de paal
in de handen van Jordy Wens kwam.
Ook een schot op doel werd knap
geblokt door Ronald Lucassen.
Vlak voor rust kwam voor CSW de
zo bevrijdende treffer. Een corner
belandde in de doelmond en na wat
heen en weer gekluts kwam de bal
voor de voeten van Jochem van Bergen die inschoot. Na rust was het
wederom CSW dat de klok sloeg. De
ruimtes werden groter en dat leek al
vrij snel resultaat op te leveren. Na
een prima combinatie met Cesar de
Kuyer en Wijngaarden was het wederom Jochem van Bergen die keihard inschoot maar de scheids-

rechter had al buitenspel geconstateerd. CSW bleef achterin goed geconcentreerd spelen en gaf nauwelijks meer iets weg. Het kreeg genoeg kansen op een grotere uitslag
maar de bal wilde er maar niet in.
Een schot van Edwin Milton kwam
op het been van de keeper en een
kopbal van Frank Zaal eindigde over
het doel. CSW kwam zelf niet meer
in gevaar en na het laatste fluitsignaal van de goedleidende scheidsrechter kon het feest pas echt goed
gaan losbarsten.
Een feestende spelersgroep kwam
aan in Wilnis met de kampioensshirts en de schaal en een rondrit volgde door het dorp. Een groot
feest volgde later in de kantine. Een
feest dat er zeker mocht zijn voor
de terechte kampioen van de derde klasse.

Voetballers CSW F3
superkampioen 2009
Wilnis- Afgelopen zaterdag zijn de
voetballers van CSW F3 dan echt
en officieel kampioen geworden, en
hoe! Het bleek in de afgelopen competitie een onverslaanbaar team, alle 9 gespeelde wedstrijden werden
gewonnen.
In die 9 wedstrijden werd er 79 keer
door CSW gescoord en dat met
prachtig en verzorgd voetbal! In de
wedstrijd van afgelopen zaterdag
tegen Waterwijk was het weer raak,
het ene doelpunt was nog mooier
dan het andere en het eindsignaal
klonk bij een eindstand van wel 121! Er barstte een groot feest los op
het veld. Een supergroot spandoek
werd ontrold, de champagnekurken vlogen de lucht in, de boys kre-

gen een bossie blommen van CSW,
het “We are the champions” schalde over het CSW complex en de polonaise werd ingezet. Dronken (van
geluk, niet van de champagne uiteraard) rolde de feestende meute de
kleedkamer in waar de topcoaches
Nico de Best en Cock Bras samen
met de helden van de F3 met kleren en al onder de douche werden
gestopt.
Toen iedereen weer netjes in de kleren was gestoken kregen de boys uit
handen van de supertrainers Marcel
Dokter en Rene de Haan een prachtige beker en een verkleinde uitgave
van het al eerdergenoemde supergrote spandoek, als eeuwige herinnering aan dit topteam. Dit kampi-

Penaltyschieten SV Argon
Mijdrecht - Op Koninginnedag
werd bij Argon het traditionele penaltyschieten georganiseerd. Georganiseerd op verzoek van de Oranjevereniging Mijdrecht en mogelijk
gemaakt door Elektrotechnisch Bureau Homan B.V.

Prijsklaverjassen in
Café Biljart De Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 8
mei is er prijsklaverjassen voor iedereen in Café Biljart De Merel aan
Arkenpark Mur 43 in Vinkeveen, tel.
0297-263562.
Iedereen dient om 20.00 uur aanwe-

zig te zijn en uiterlijk om 20.15 uur
zal met kaarten gestart worden.
Er zullen viermaal zestien giffies gespeeld worden, de punten worden
bij elkaar opgeteld, en de winnaar
of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een gro-

te tombola.
De uitslag van de laatstgespeelde
prijsklaverjasavond:
1. William Mayenburg
2. Annelies Blokdijk
3. Rob v. Achterbergh

4. Nico v.d. Meer

5. Leen v. Bemmelen

7003 pnt.
6869 pnt.
6772 pnt.

6703 pnt.

6644 pnt.

De poedelprijs was deze avond voor
Evert Berkelaar met 5546 punten.
Toch een aardige start voor een beginneling en al doende leert men.

Om 10.30 uur streden ongeveer 60
kinderen in de leeftijd van 6 tot 9 en
van 10 tot 12 jaar om de bekers. De
Argon keepers, Noah Zuidwijk (zondagselectie) en Rens Laansma (A1
keeper) deden hun uiterste best om
de pingels uit het doel te houden.
Het was een spannende strijd, met
zelfs een barrage van ongeveer 10
keer tussen de laatste twee overgebleven spelers. Was het voetbal maar altijd zo spannend! Mooie
doelpunten en spectaculaire saves
van de twee topkeepers van Argon
boden het talrijke publiek een mooi
aanzicht.
Bij de groep van 6 tot 9 jaar werd
Stan van Scheppingen eerste, gevolgd door Jessie Jansen en Sten

van Eijk. Bij de groep van 10 tot 12
werd Kevin Könst eerste, met op de
tweede plaats Tim Egbers en als
derde Dries Kooreman.
Na de prijsuitreiking kregen de win-

oenschap heeft uiteindelijk het 1e
elftal van CSW zoveel kracht en zelfvertrouwen gegeven dat ook zij die
dag kampioen zijn geworden maar
dat zal vast ook wel in deze krant te
lezen zijn.
Bovenstaand een foto met de kampioenen van de F3. Van links naar
rechts: Matt Veerhuis, Niels Nijhuis, Max de Haan, Wiebe Herweijer, Bram de Best, Mick van der Loo,
Axel Limbeek, Max Bras, Matthijs
Dijkstra, Max Oliemans.
Voor meer foto’s en info van dit
prachtige kampioenschap en deze
onvergetelijke dag wordt iedereen
doorverwezen naar de mooie CSW
F3 site: www.cswf3.ditismijnteam.nl
naars en de keepers een hartelijk
applaus van het publiek. Op de foto
ziet u van links naar rechts Stan van
Scheppingen, Kevin Könst, Tim Egbers, Dries Kooreman, Jessie Jansen en Sten van Eijk. Op de achtergrond Noah Zuidwijk en Rens
Laansma.
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Werkgroep Bouwen voor Starters diep teleurgesteld:

Conclusie werkgroep: ”Wij
worden door het college
niet serieus genomen”
De Ronde Venen – Gemeenteraadslid Ernst Schreurs heeft namens de werkgroep Bouwen voor
Starters, het college van burgemeester en wethouders een niet mis
te verstane brief gestuurd over de
voortgang werkzaamheden werkgroep Bouwen voor starters.
In deze brief staat:
“In de vergadering van 20 januari heeft de werkgroep het college
verzocht duidelijkheid te verschaffen over de mogelijke ontwikkeling
van Westerheul IV door Westhoek
en om daarbij een indicatieve exploitatieopzet met aantallen en type woningen te presenteren, waarbij een zo optimaal mogelijk (sociaal) woningbouwprogramma wordt
gerealiseerd. Van uw kant is toege-

zegd hier met Westhoek inhoudelijk
overleg over te voeren.
In de vergadering van 7 april jl. werd
m.b.t. bovenstaande door de aanwezige wethouder (ambtelijk ondersteund) meegedeeld, dat het zowel
civiel rechtelijk als Europees rechtelijk niet mogelijk is dat Westhoek
via een onderhandse selectie Westerheul IV gaat exploiteren.
Deze mededeling werd ondersteund
door een brief van een terzake kundig adviesbureau.
Deze brief dateert van 18 maart jl. en
was op 7 april nog niet aan de werkgroep ter kennis gebracht. De gevraagde indicatieve exploitatie was
niet voorhanden”, aldus de brief.

Teleurgesteld
“Namens de werkgroep laat ik u
weten”, zo vervolgt de brief, “zeer teleurgesteld te zijn in dit resultaat.
In januari is besloten om niet op al
te korte termijn een nieuwe vergadering uit te schrijven, om zo het
college voldoende tijd te geven om
het benodigd overleg met Westhoek
te kunnen hebben en deskundig
advies in te kunnen winnen.
Na circa twee maanden en volledige
radiostilte van de zijde van het college heeft de werkgroep via de griffie
aangedrongen op beantwoording
van de vragen op korte termijn. Vervolgens is de vergadering van 7 april
gepland. Het resultaat heb ik hierboven weergegeven. Slechts een brief
met de mededeling dat bedoelde

samenwerking niet mogelijk is. Verder niets. Ook het recente verslag
van het overleg tussen het college
en Westhoek geeft verder weinig inzicht in de te verwachten informatievoorziening aan de werkgroep.
Door deze gang van zaken kan de
werkgroep niet anders dan concluderen dat zij door het college niet
serieus genomen wordt. Deze vrees
is door de werkgroep al eerder uitgesproken in haar reactie naar aanleiding van het verschijnen van de
nota Bouwen voor Starters.
Namens de werkgroep vraag ik u
dringend om voor de raadsvergadering in mei inzake de VJN de gevraagde informatie aan de werkgroep te presenteren. De werkgroep
voelt zich verplicht de raad niet later
dan bij de behandeling van de VJN
te rapporteren. Indien u aan dit verzoek geen gehoor kan of wil geven,
zal de werkgroep de raad rapporteren aan de hand van de status van
dat moment”.
was getekend Ernst Schreurs.
Wordt vervolgd.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Sterk optreden Kervin Bos tijdens
de World Supersport Assen
Wilnis - Tijdens de World Supersportrace, die samen met de Superbikeraces op het TT-Circuit van Assen verreden werd, liet de Van der
Sleen–Van der Heyden coureur Kervin Bos een uitstekende indruk achter door in het zeer sterke deelnemersveld als negentiende te eindigen. Kervin werd daarmee ook de
beste wildcardrijder en bevestigde
daarmee nog eens zijn sterke rijden
van dit moment. Na de 3e plaast bij
het ONK Dutch Supersport van de
week daarvoor in Francorchamps,
kon er andermaal gefeest worden
in de hospitality-unit van het Hoogeveense Van der Sleen – Van der
Heyden Motors Racing. Door in een
startveld van eenendertig rijders,
bestaande uit de beste Supersportrijders ter wereld, als 28e van start
te gaan, om uiteindelijk als 19e te
eindigen, was een prestatie van formaat te noemen van de jonge coureur. Een van de initiatiefnemers van
het eerste uur van VdS-VdH Motors
Racing, Klaas van der Sleen, kon
zijn geluk niet op. “We bestaan nog
maar twee en een half jaar en mogen ons nu al meten met de wereldtop. Het vorig seizoen reden we voor
het eerst ONK Dutch Supersport en
na de twee eerste wedstrijden van
dit seizoen heeft Kervin laten zien
tot de top van Nederland te behoren. Op grond daarvan kwamen we
in aanmerking voor een wildcard en
dat heeft hij zeker niet beschaamd!”
Al tijdens de kwalificatietraining liet
Kervin een goede indruk achter door
zich als beste wildcardrijder te kwalificeren met een tijd van 1.44.2, wat
een persoonlijk ronderecord op Assen was. Toch had er volgens Kervin
meer in gezeten. “We moesten dit
weekend verplicht op Pirelli banden
rijden. Normaliter rijd ik op Dunlop
banden en dat was wel even wennen. Zo moest de vering opnieuw
afgesteld worden, anders had ik wel
onder de 1.44.00 gereden, maar ik
was niet echt ontevreden over de

kwalificatie,” verklaarde Kervin.
Onder het toeziend oog van ongeveer 40.000 toeschouwers, wat toch
enigszins tegenvallend was, ging
Kervin na het groene licht goed van
start en passeerde Smrz en Pradita.
Heel even kon hij aansluiting vinden
bij de Duitser Gunther en de Nederlander Arie Vos, maar moest toezien
dat de beide Honda coureurs langzaam bij hem wegreden. Het verschil van 10 pk’s maakte het verschil. “Een world supersport motor
heeft meer vermogen en het verschil qua topsnelheid is dan toch
gauw zo’n 20 kilometer. Ik probeerde nog wel bij het groepje met Dell’omo, Holland en Vos aan te sluiten, maar toen ik merkte dat het niet
zou lukken ben ik voor het continueren van mijn positie gegaan”, aldus
Kervin. Hij reed daarna een eenzame race waarbij hij zijn persoonlijk ronde record verbeterde naar
een 1.44.00 en genoeg voorsprong
op zijn achtervolgers Van Nieuwenhuizen, de Italiaan Lai en de Spanjaard Guerra waarop hij op de finishlijn een voorsprong van 4 seconden had. Kervin was vol lof over
de Yamaha. “Ik heb dankzij de inzet
van de monteurs en het hele team
een topprestatie kunnen neerzetten.” Ook het aantal ronden viel hem
mee. In plaats van de 14 ronden bij
het ONK Dutch Supersport moesten
tijdens de World Supersport race er
21 worden afgelegd. “Tijdens de testen in Spanje heb ik ook dergelijke
afstanden afgelegd en mijn conditie
is goed.” Na het afleggen van radioen tv interviews en het vele handen
schudden kon Kervin weer even tijd
voor zichzelf nemen. “Ik heb de afgelopen twee weken alleen maar de
World Supersport in mij hoofd gehad, maar nu moet ik weer richting
de volgende wedstrijd denken,” aldus de op de bank neerploffende
yamaha coureur.
De wedstrijd in de World Supersport
werd gewonnen door de Ier Eugene

ren aardig en andere slecht. Eén
wedstrijd stak er positief bovenuit. Jong Duitsland, traditioneel een
kanshebber op de Europese titel,

De Ronde Venen - De Meimaand
Fietsmaand is in volle gang. Tijdens
dit grootse en landelijke tweewielerevenement worden veel toer- en recreatieve routes uitgezet.
Ook fietsvereniging De Merel doet
mee aan de Meimaand Fietsmaand.
Op zondag 10 mei kunnen maar
liefst vier routes worden gereden,
die allemaal in het teken staan van
Molens. Molentochten dus.
Speciaal voor families met kinderen
is er een speciale gezinstocht gemaakt, met een afstand van 35 kilometer. Deze route is natuurlijk ook
te rijden zonder kinderen, als je gewoon lekker een stukje wilt fietsen.
Halverwege deze tocht is er een
stop bij het recreatiegebied Oortjespad in Kamerik.
Voor de meer geoefende fietsers zijn
er tochten van 70 en 100 kilometer
uitgezet. Deze ritten gaan naar het
mooie plaatsje Muiden, waar ook de
stop is. De afstand van 70 kilometer
gaat daarna direct via Abcoude terug naar Mijdrecht, de 100 kilometer doet er nog een lusje via Amstelveen en Ouderkerk bij.
Voor de echt fanatieke hardrijders is

er de afstand van 150 kilometer. Deze gaat naar de molens bij Kinderdijk. Molens genoeg dus. Bij Krimpen aan de Lek wordt met de pont
overgevaren. De terugweg gaat via
de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
Genoeg keuze dus op 10 mei. Voor
iedere fietser is er wel een afstand.
Gestart wordt bij Café-Bar De
Paddestoel aan Hofland 33A in
Mijdrecht.
Starttijden
150 km
8.00- 9.00 uur
100 km
9.00-10.00 uur
70 km
9.00-11.00 uur
35 km
9.00-13.00 uur
Bij de start krijgt iedere deelnemer
iets te drinken mee voor onderweg.
Alle routes zijn uitgepijld. Dat is erg
gemakkelijk fietsen, gewoon de pijlen volgen. Voor het geval u een pijl
‘mist’, krijgt u natuurlijk ook een routebeschrijving mee.
U hebt onderweg alle tijd: de eindcontrole sluit om 16.00 uur. Maak er
met uw gezin, vrienden en familie
een gezellige dag van. TTC De Merel
ziet u graag bij de Molentochten.

Atlantis 2 doet goede
zaken tegen Luno 2
Mijdrecht - In de voorbereiding op
de wedstrijd tegen Luno 2 was het
voor iedereen duidelijk dat er gewonnen moest worden om degradatie te blijven ontlopen.
Atlantis 2, gesponsord door Fortis,
stond laatste in de poule. In de eerdere drie ontmoetingen tegen Luno
werd er al twee keer door Luno gewonnen.
De andere keer werd er gelijk gespeeld. Atlantis wist dat alles op alles gezet moest worden om de punten in eigen huis te houden.

Laverty, voor de Brit Cal Crutchlow
en de Spanjaard Joan Lascorz.
Bij de Superbikeraces was Ben Spies
de snelste in de eerste race door na
een zinderend gevecht met Noriyuki
Haga en Leon Haslam als eerste te
worden afgevlagd. Tijdens de twee-

Michiel de Ruyter verslaat
Jong Duitsland
Uithoorn - In Charleroi (België)
heeft het eerste team van Michiel
deRuyter een wisselvallig toernooi
gespeeld. Een paar wedstrijden wa-

Vier fietstochten
bij TTC De Merel

werd met 4-2 verslagen. Het eerste
team eindigde op een tegenvallende
28e plaats. Het tweede team speelde wel naar behoren en legde be-

de race was de rol van Spies al snel
uitgespeeld vanwege een behoorlijke crash in de Ossebroeken. Haga
was daardoor direct verlost van een
concurrent en wist vervolgens voor
Haslam en de de Tjech Smrz als eerste over de finish te gaan.
slag op de zesde stek.
Nadat eerst met ruime cijfers werd
verloren van de Franse kampioen
Condé sur Vire (2-8), stond de wedstrijd tegen de Duitsers op het programma.
Bij de eerste aanval was het al raak
voor MdR: Sjoerd van den Helder (te
zien op de foto) scoorde de 1-0 met
een geniepig lobje.
Nadat de daaropvolgende Duitse
aanval onschadelijk werd gemaakt,
werd het meteen 2-0. Bryce Hollman verraste iedereen door de bal
plots kiezelhard in de kruising de
mikken.
De rest van de eerste helft werd er
vooral gecontroleerd door de Uithoornaars. In de tweede helft was
het snel 3-0. Voor de Duitsers was
dit een teken om snel man op man
te gaan spelen. Dat leek even goed
uit te pakken, want het werd nog
even spannend (3-2). Nadat in de
laatste minuut de 4-2 viel was het
verzet definitief gebroken.
De wedstrijd vond plaats onder
toeziend oog van de twee bondscoaches van Jong Oranje. Ze bekeken de vijf jongste spelers van
MdR met speciale interesse, want
zij zitten allen in de voorselectie van
Jong Oranje. Omdat de meest ervaren speler in Charleroi te veel hinder
ondervond van een blessure, speelde alleen Maurice Bos (in de voorselectie van Nederland B) mee met
de ‘jongelingen’. Tijdens de wedstrijd hebben de spelers van MdR
zichzelf dus goed gepromoot bij de
bondscoaches.
In de overige wedstrijden won de

De wedstrijd tegen Luno werd gestart met in de aanval de volgende
personen: Wilma Kranenburg, Melissa v/d Stap, Berry de Jong en Jimmy de Koning. Dit vak dat goed aan
de wedstrijd begon, scoorde dan
ook de openingstreffer. In het andere vak stonden in de verdediging:
Kim Stolk, Sandra Gortemulder, Alex
van Senten en Mark Goverse. Het

was Atlantis dat in het begin van de
wedstrijd het initiatief bleef houden.
Echter tegen het einde van de eerste helft kwam Luno toch terug tot
3-3. Uiteindelijk ging Atlantis rusten met een voorsprong van 4-3.
Na rust scoorden Atlantis en Luno
gelijk op tot het einde van de wedstrijd. Atlantis kon uitlopen maar Luno kon nog een paar keer terugkomen in de wedstrijd tot 1 punt. Uiteindelijk werd er door Atlantis gewonnen met 9-7. Aan het einde van
de wedstrijd kwamen Tamara Gortenmulder en Wouter Drubbel nog
in het veld voor Wilma Kranenburg
en Mark Goverse. Door deze overwinning staat Atlantis gedeeld laatste met drie andere teams, Fiducia
en De Vinken.
Tegen deze teams moet nog gespeeld worden in de competitie. De
volgende wedstrijd voor Atlantis 2 is
uit bij DKV te IJmuiden op 9 mei.

Tegen betonnen paal
Mijdrecht – Een automobilist met
een behoorlijke slok op kwam in
de nacht van donderdag 30 april op
vrijdag 1 mei een betonnen paal tegen.
Rond 01.40 uur botste een 37-jarige automobilist uit Wilnis op de
kruising Bozenhoven-Burgemeester
Padmosweg op een betonnen paal
en kwam op de doorgaande weg tot
stilstand. Daarna liep hij weg. Agenten gingen ter plaatse en hielden de

Wilnisser in de omgeving aan. Hij
bleek te veel te hebben gedronken
en werd aangehouden. Bij de ademanalyse in het politiebureau blies hij
795 ug/l, meer dan 3,5 keer het wettelijke maximum van 220 ug/l.
Tegen de verdachte is proces-verbaal opgemaakt voor rijden onder
invloed en het verlaten van de plaats
van het ongeval. Zijn rijbewijs werd
ingevorderd.

Eenzijdig ongeval Ringdijk
Mijdrecht – Zondagavond rond de
klok van half negen reed een sportwagen door nog onbekende oorzaak
(vermoedelijk iets te veel gas gegeven in de bocht) in volle vaart tegen een boom. Een hem tegemoet-

komende vrachtwagen kon nog op
tijd remmen.
De bestuurder en de bijrijder kwamen er zonder verwondingen af.
Van de sportwagen kon dat niet gezegd worden.

HaFaBra-concert
Vinkeveen - Zaterdag 16 mei vindt
weer het traditionele Hafabra-concert plaats. Kom ook dit jaar weer
genieten van de klanken van drie
verschillend geaarde orkesten uit
de regio: Harmonie Kunst na Arbeid
uit Uithoorn, Fanfare Arti et Religio-

ni uit Langeraar en Brassband Concordia uit Vinkeveen. Zij bieden u
een afwisselend, licht programma.
Het concert vindt plaats in de grote zaal van De Boei aan de Kerklaan
32 in Vinkeveen en begint op 20.00
uur.

door Verlaan gesponsorde ploeg
onder andere van de Ierse kampioen. Wel verloor het team van twee
ploegen (TNT en Pirat Bergheim)
waar in het verleden van werd gewonnen.
De volgende twee toernooien, in
Alkmaar en Essen, worden afgewerkt met Jong Oranje. Pas tijdens
het thuistoernooi, de Amsterdam
Open, speelt MdR A weer samen.

Het toernooi wordt op 6 en 7 juni
georganiseerd voor het clubgebouw
van Michiel de Ruyter. Belangstellenden zijn van harte welkom om de
internationals van Michiel de Ruyter
in actie te aanschouwen.
Het deelnemersveld is erg internationaal: teams uit acht (!) verschillende landen gaan proberen om de
Johan Verlaan bokaal te bemachtigen.
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Twee onderscheidingen in
Rondeveens gemeentehuis
De Ronde Venen – Een echte lintjesregen was het dit jaar niet in De
Ronde venen. Vijf inwoners viel deze eer ten deel. Twee inwoners werd
elders in het land de onderscheiding
opgespeld, een was er op vakantie.
Zo bleven er twee over en wel de
heren Bosman en Slagboom. Voor
beiden mannen was het een grote
verrassing.
De heer H.D. Slagboom uit Mijdrecht
is sinds 1984 (bestuurlijk) actief op
het terrein van sport, automatisering
en cultuur. Hij is sinds 1984 tot heden actief als elftalleider van het selectieteam van VV Argon; tevens is
hij medeoprichter van “The School”
een onderdeel van de vereniging

waarin de jeugdspelers intensief
worden begeleid bij hun huiswerk.
Vanaf 1988 tot heden is hij initiatiefnemer van de oprichting en vrijwilliger bij de Stichting Eendrachtig Automatiseren; hij is een aanspreekpunt van de stichting.
De heer Slagboom is vanaf 1998
tot heden secretaris van de Stichting Onderhoud Monument St. Johannes De Doper; hij is betrokken
geweest bij de opzet van de grote veiling ten bate van het restauratiefonds van de kerk. Vanaf 2006
tot heden is hij bestuurslid van het
Rabofonds; hij is medeverantwoordelijk voor de juiste besteding van
de fondsgelden.

Voor zijn vrijwilligersactiviteiten kan
hij worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate
van de samenleving heeft ingespannen” en “iemand die anderen heeft
gestimuleerd”.
De heer P.P. Bosman uit Mijdrecht,
ontplooit sinds 1988 (bestuurlijke)
activiteiten voor de samenleving op
het terrein van welzijn, sport, cultuur en t.b.v. de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in de gemeente De Ronde Venen. Van 19881994 was hij eerst voorzitter en later penningmeester van de Soos De
Cirkel in het Prinsenhuis; deze soos
is voor verstandelijk gehandicapten.

Hij organiseerde de jaarlijkse ontspanningsavond en was betrokken
bij het Theater Maatwerk.
Van 1990 tot heden is hij vrijwilliger bij de Stichting Hakyol. Deze
stichting zet zich in voor de Turkse
en Marokkaanse gemeenschap in
de gemeente De Ronde Venen (deze stichting is tegenwoordig mede
door de inzet van betrokkene opgesplitst in een Marokkaanse en Turkse afdeling/stichting). Hij is in tijden
van maatschappelijke onrust de
contactpersoon en het aanspreekpunt tussen de Turkse en Marokkaanse gemeenschap en de gemeente. Hij zamelde geld in voor
mensen in nood ten gevolge van de
aardbeving in Turkije.
Van 1991 tot 2006 was hij betrokken
bij de organisatie van allerlei activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij heeft vele
jaren een speciaal herdenkingsconcert georganiseerd op 4 mei na de
kransleggingen in de verschillende
kernen van de gemeente De Ronde Venen.
Van 1993 tot 1998 was hij vrijwilliger bij de Stichting Maghariba. Hij
regelde allerlei activiteitenprogramma’s.
Van 1998 tot heden is hij vrijwilliger
bij de voetbalvereniging Argon. Hij
maakte onder meer een blad ter ere
van behaalde kampioenschappen.
Van 2001 tot heden is hij vrijwilliger
bij en sinds 2006 ook bestuurslid
van de Oranjevereniging Mijdrecht.
Hij houdt zich met name bezig met
het uitgeven van het programmaboekje voor de gehele gemeente De
Ronde Venen ter gelegenheid van
Koninginnedag, de 4 mei herdenking en de viering van 5 mei Bevrijdingsdag. Hij kan worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving
heeft ingespannen”.
Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd hen beiden te benoemen tot Lid Lid in de Orde van
Oranje Nassau.
Aan de heer J. van Walraven te
Mijdrecht zal op speciaal verzoek
de onderscheiding later worden uitgereikt.

Nederlandse
vlaginstructies
Regio - Maandagmiddag jl. kregen
wij op de redactie een telefoontje
van een bezorgde bewoner uit Uithoorn, Jan ter Avest. Hij vroeg zich
af of de burgers van Nederland wel
wisten hoe en wanneer men kan en
mag vlaggen. Op ons verzoek stuurde hij een mailtje met de volgende op- en aanmerkingen en de site waarop u precies kunt nalezen
hoe te handelen met de Nederlandse vlag.
“Vanochtend, 4 mei, zag ik in Uithoorn en De Kwakel tientallen Nederlandse vlaggen halfstok hangen.
Het is natuurlijk geweldig dat de

mensen blijk geven van hun besef
dat vanavond de doden uit alle oorlogen waarin Nederland betrokken
is geweest, herdacht worden. Maar
het zou nog mooier zijn als men ook
zou weten dat bij de Dodenherdenking van 4 mei de vlag halfstok
wordt opgehangen vanaf 18.00 uur
tot zonsondergang. Dus niet de hele dag!
Op 5 mei, Bevrijdingsdag, mag de
vlag - zonder oranje wimpel - weer
van zonsopgang tot zonsondergang
in top. Meer weten: kunst-en-cultuur.infonu.nl/koningshuis/382-nederlandse-vlaginstructies.html

Een vreemde manier van
parkeren
Mijdrecht – Onze redactie stond
wel even vreemd te kijken toen zij
deze auto ‘geparkeerd’ zagen staan
op de hoek van de Midrethstraat.
Keurig recht, niets vernield, het leek

wel of de auto was opgetild en keurig tussen de struiken was neergezet.
Als iemand ons kan vertellen wat er
gebeurd is, graag ...

Spelend Schilderen en
aquarel
Uithoorn - In schildersatelier De
Rode Draad geeft Joke Zonneveld
4 lessen “Spelend Schilderen en
aquarel”. In deze lessen ligt de nadruk aan de ene kant op het experimenteren met materiaal, aan de andere kant op het proces van het intuïtieve schilderen vanuit de beweging. De cursus is geschikt voor zowel beginners als gevorderden. Data: dinsdagochtend 2, 9, 16 en 23
juni van 9.30 tot 12.30 uur in Cen-

triek 86 aan de Prinses Margrietlaan
86, lokaal 6, 1421 XJ Uithoorn. Kosten 65,- euro inclusief alle materiaal,
koffie en thee.
Bij opgave voor de digitale Nieuwsbrief ontvangt u 5,- euro korting op
uw eerstvolgende cursus of workshop Spelend Schilderen in 2009. In
juli en augustus volgen meerdaagse workshops. Uitgebreide informatie op www.jokezonneveld.nl of
020-6418680.

R.O.M. Koor houdt
r.o.m.melmarkt
Regio - Op zaterdag 16 mei a.s. organiseert het Regionaal Operette- en Musical koor een bijzondere
rommelmarkt. Daar vindt u beslist
iets van uw gading. Goede gebruikte spullen die een nieuw leven verdienen bij u. Maar er is meer!
Een verloting met vele prachtige
prijzen, uiteraard spiksplinternieuw.
Tevens bestaat de mogelijkheid dit
koor, dat over twee jaar haar 25-jarig jubileum viert, te steunen door
voor slechts 15,00 euro donateur
te worden. Als waardering voor uw
steun krijgt u een gratis kopje koffie

met wat lekkers aangeboden. Want
voor wat hoort wat! Wel gelijk betalen!
De rommelmarkt zal gehouden worden van 09.30 uur tot 14.00 uur in het
oude pand van de firma Rijkenberg
aan Bozenhoven 63 in Mijdrecht.
Zorg dat u er bij bent, een buitenkansje wilt u toch niet missen?
Houdt u van zingen, dan is dit tevens
een buitenkansje om in een ongedwongen sfeer kennis te maken en
alle informatie over het koor te krijgen. Wellicht dat u dan lid wordt. Alle stemsoorten zijn welkom.

Alrec zoekt klussers!...
voor een workshopsessie
Mijdrecht - Alrec is een toonaangevende In-store communicatie onderneming in Europa en gevestigd
in Mijdrecht. Haar medewerkers
ontwerpen en produceren In-store communicatie oplossingen voor
een breed scala aan merkfabrikanten. Menigeen kent mensen in zijn
of haar familie- of kennissenkring
die wel eens in de zomervakantie,
als bijbaan, displays en lichtbakken in elkaar hebben geschroefd
als zomerbaan bij Alrec. Nu kan Alrec mensen uit De Ronde Venen
en omstreken weer goed gebruiken. Voor een project voor een groot
doe-het-zelf merk in elektrische gereedschappen (denk bijvoorbeeld
aan boormachines, decoupeerzagen, etc.] zoekt Alrec mensen die
deel willen nemen aan een workshopsessie.
Doel van de workshopsessie is inzicht te krijgen in uw ervaringen en
wensen. U helpt mee om een stand
te ontwerpen die uiteindelijk door u
en andere klussers met plezier zullen worden bezocht in zo’n 400 doehet-zelf winkels verspreid door Europa!
Herkent u zichzelf in één van onderstaande profielen en vindt u het leuk
om deel te nemen, lees dan verder
wat er van u verwacht wordt en
over andere praktische zaken. Alrec
zoekt zowel mannen als vrouwen.
Voorwaarde is dat u wel eens elektrisch gereedschap gebruikt hebt en
wel eens in een bouwmarkt komt.
Alrec zoekt
Alrec zoekt ervaren doe-het-zelvers
(hebben er lol in en hebben ervaring met grote klussen als bijvoorbeeld zelf keuken of badkamer verbouwen).
Minder ervaren doe-het-zelvers

(vinden klussen leuk, repareren
wel eens iets, hangen zelf wel eens
planken op, leggen zelf vloerbedekking of helpen daarbij).
‘Moet het zelvers’ (klussen als het
moet maar het is niet hun hobby).
Wat wordt van u verwacht?
U brengt vóór de sessie een bezoek aan een bouwmarkt bij u in de
buurt, waar u een ‘opdracht’ vervult.
Over de ‘opdracht’ krijgt u meer informatie thuisgestuurd.
U neemt deel aan een 2 uur durende workshopsessie op maandag 18
mei.
Hoe wordt u gewaardeerd?
Mensen die deelnemen, krijgen een
nader te bepalen leuke attentie.
Hoe reageren en andere
praktische informatie?
Bel Alrec en vraag naar Hester de
Vries of stuur een e-mail waarin u
aangeeft in welk profiel u valt, wat
uw adresgegevens zijn en wat uw
eventuele voorkeur is voor een tijdstip.
U kunt ook contact opnemen met
Alrec als u meer informatie wilt.
Telefoon Alrec: 0297-291000,
e-mail info@alrec.nl
Tijden workshopsessie: 15.30 of
18.00 uur (er worden twee sessies
gehouden! U neemt aan één sessie deel).
Locatie: Alrec in Mijdrecht, Ondernemingsweg 11.
Meer informatie Alrec: www.alrec.
info
Tot slot
U kunt tot uiterlijk maandag 11 mei
aanstaande reageren. Er kunnen
helaas maar in totaal 12 mensen
deelnemen, dus geldt: wie het eerst
komt, wie het eerst maalt!

Tweede Hoefse Hobbydag
De Hoef - Twee jaar geleden, toen
het idee voor een Hobbydag werd
geboren, heeft niemand kunnen bedenken hoe succesvol dit zou worden. Veel deelnemers, voornamelijk
lokale hobbyisten, en heel veel bezoekers maakten dit gebeuren tot
een groot evenement. Gelijk is toen
al vastgesteld dat een dergelijk evenement niet ieder jaar gehouden
moet worden, maar dat om het jaar
een betere optie is. Op die manier
wordt herhaling van het voorgaande
voorkomen. We zijn inmiddels twee
jaar verder en de organisatoren Gerda van Blokland, Boudewijn de Jong
en Bram Keizer zijn er in geslaagd
om voor de Tweede Hoefse Hobbydag weer een prachtige selectie aan
hobby’s bij elkaar te krijgen. Dit keer
hebben de organisatoren gemeend
het gebied uit te moeten breiden tot
De Hoef en de naaste omgeving. Dit
heeft tot gevolg gehad dat er nu ook
deelnemers zijn uit Mijdrecht, Wilnis, Uithoorn en Nieuwveen. Zo’n
dertig deelnemers zullen zaterdag 9
mei a.s. gebouw De Springbok in De
Hoef vullen en laten zien waar ze zoal mee bezig zijn.
Om 14.00 uur zal wethouder Ingrid
Lambregts de opening verrichten
waarna iedereen in de gelegenheid
zal zijn om tot 22.00 uur zich te komen verbazen over alles wat wordt
geboden.
Met elkaar wordt er te midden van
de marktkramen een uitermate gezellig plein gecreëerd waar het goed
toeven is met natuurlijk ook gelegenheid voor een drankje. Rond
18.00 uur zal restaurant De Strooppot zorgen dat er iets te nuttigen is.
Wat is een hobby nu precies? Een
hobby kan zijn een verzameling
aanleggen van een bepaald object
maar ook om bepaalde objecten zelf
te maken. Soms is het een combinatie van beide uitingen. Maar wat
je ook doet, het wordt gedaan met
een soms niet aflatende gedrevenheid en dat maakt het juist zo leuk
voor derden om er kennis van te nemen.
Om aan te geven hoe divers de hobby’s zijn een kleine impressie van de
aanwezige kramen:
Glasblazen – Nico de Boer; bezocht
een glaskunstbeurs en werd gegrepen door het fenomeen glasblazen
Houten schepen – Jan van Schaik,;
geen mooier schip dan een houten
schip en het vooral zelf maken
Kaarten maken – Ans Boortman, Nel
Wolvers en Fem van Kempen; drie
dames die zich hebben toegelegd
op het maken van ansichtkaarten,
gebruikmakend van verschillende
technieken
Quilts maken – Han van Zanten; al
een eeuwenoude bezigheid, stukjes stof verwerken tot prachtige collages.
Kantklossen – Lenie de Rooi; hiervoor zijn veel naalden en klosjes en
vooral tijd nodig om de vele soorten
kant te maken
Sieraden – Jolanda Copier; een sieraad is de spiegel van de ziel wordt
er wel gezegd. Voor ieder is er altijd
wel een passend sieraad
Decoraties – Gerda van Blokland;
geschikt voor huis en tuin, maar wel
van beton
Snijpunten jagen – Henk Pouwels;
met kompas en GPS een bepaald
punt traceren en daar dan weer over

schrijven op internet
Kerstgroepen – Fons Stolwijk; het
hele jaar kerst in huis met groepen
uit vele landen
Tiffany glaskunst – Bram v.d. Linden;
stukjes gekleurd glas en lood zijn de
belangrijkste bestanddelen
Fotografie – Jannie Knoef en Betty
Lauwers; twee dames die de mooie
plekken van De Hoef weten te vinden en vastleggen
Mozaïek en spinnen – Annet Nielen;
nieuwe objecten maken van stukjes
steen, tegel en glas maar ook met
wol kun je leuke dingen doen
Smockjurkjes & babyart. – Nel de
Kruyf; het principe is om kleine
plooitjes in stof te leggen en dat met
siersteken vastzetten
Baggernetten breien – Wim v.d. Vliet;
baggeren is goed voor de natuur,
maar hoe kom je tegenwoordig aan
een baggernet
Vogels kweken – Dirk Wijfjes; geen
eenvoudige hobby maar wel met
een mooi resultaat
Eieren bewerken – Lia Vlietman;
eeuwen geleden maakte Fabergé
al prachtige objecten voor de Russische tsaren
Kraampresentjes – Ilona Liesveld;
geboortekaarsen, schilderijtjes en
naambordjes zijn slechts een paar
voorbeelden
Karakterpoppen – J.R. Mouris; poppen maken en ze iets specifieks
meegeven waardoor hun karakter
tot uitdrukking komt
Handdoeken borduren – Guus Lansdaal; oftewel hoe maak je van een
gewone handdoek een bijzondere
handdoek
Stoelmassage – Marianne Soppe;
vermoeid en knopen in spieren van
al die kramen bezoeken? Dan even
een stoelmassage.
Bijenhouderij – Gerard Goris; meestal lopen we weg voor bijen maar
hoe komt nu toch die honing in dat
potje?
Kerstgroepen restauratie – Ina Bakker; al jaren in familiebezit maar beschadigd? Dan wordt het tijd voor
restauratie
Houtdraaien – Boudewijn de Jong;
gebruikt hout, sloophout of een bezemsteel kunnen dienen om er iets
van te maken
Brocante - Ans Touwslager; leuke
dingen uit vooral grootmoeders tijd
verzamelen en opknappen
Informatie – Servicepunt De Ronde
Venen: er is veel informatie over alles wat het Servicepunt doet op de
vaste en mobile locaties
Kinderen helpen Kinderen – Liliane
Fonds: kinderen knutselen om andere kinderen in derde-wereldlanden te helpen.
Het is verbazingwekkend om te zien
hoeveel diverse hobby’s er leven in
De Hoef en omgeving. Het is uiteraard fantastisch dat deze hobbyisten nu de moeite nemen om dit te
tonen. Alleen daarom verdient men
het dat er heel vele mensen als
waardering een kijkje komen nemen. De organisatie heeft getracht
de drempel zo laag mogelijk te houden en daarom is de toegang geheel gratis. Nu worden er natuurlijk
kosten gemaakt en daarom zal er
een doorlopende verloting zijn met
vele prachtige prijzen. Het belooft
voor De Hoef en omgeving een fantastisch evenement te worden.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja! Ja! Banken
Dat het voorjaar aan de
gang is, dat weten wij nu
wel langzamerhand. We
hebben er dit jaar heel
lang naar uitgekeken
en het is in een paar weken voorbij. Behalve
dan het fluitekruid langs de bermen van onze
polderwegen. Wil je extra genieten dan is de
Ringdijk Tweede Bedijking lopend of fietsend
aan te raden. Dat is “zo” mooi. Overweldigend.
Ja! Ja! Hier en daar bij de recreatieterreinen
staat een bank waar je rustig gezeten van de
natuur kunt genieten.
Nu eens een ander onderwerp. Alle
moderniseringen gaan voort. Ik ben al
van het eerste jaar dat ik hier woon bij de
Nutsspaarbank, nu Fortisbank. Ik heb een van
de oudste nummers. Het begon toen met 3
cijfers. Daarom ben ik er gebleven. Niet omdat
ik zo tevreden over die bank was. Maar nu heb
ik twee dingen meegemaakt waardoor ik toch
denk de activiteiten bij die bank te reduceren
tot 0,00 Ik heb grote twijfels over het bestaan
van mijn Fortisbank. Het lijkt wel of die bank al
failliet is. Wij hebben in de gemeente De Ronde
Venen nog maar één filiaal en daar kun je
geen geld brengen. Dat bankkantoor zit op het
industrieterrein in Mijdrecht. Helemaal achteraf,
ongeveer 2,5 km bij mij vandaan. Je kunt er niet
pinnen of geld brengen. Ze doen daar niets met
geld. Je kunt alleen geld halen in het centrum
van Mijdrecht. Niet zo leuk als je een handicap
hebt. Ik ben al jaren bij die bank. Ik ben bij de
Nutsspaarbank begonnen. Het banknummer is
in de loop der jaren gegroeid van 3 cijfers naar
9 cijfers maar de service niet. Ik had ‘s morgens
geld gepind bij de Rabobank in Adelhof. Lekker
praktisch. In de middag, ik was op weg naar
Amsterdam Zuidoost, dacht in Vinkeveen nog
even geld te pinnen bij een RABO loket. Dat
ging niet. Pasje erin, pincode enz. Resultaat, een
mededeling dat ik naar mijn eigen bank moest
gaan. Later begreep ik dat je slechts eenmaal
per dag bij een andere bank kunt pinnen. Goed.
Dus niet goed. Zoeken en vragen naar een
Fortisloket. Niemand wist er een. Ik denk: “Ik
rij niet terug, dan ga ik even naar Ouderkerk
a/d Amstel. Vragen en zoeken in het centrum.
Niemand wist daar een Fortisbank of een loket.
Dan maar door naar Amstelveen, zoeken en
vragen in het winkelcentrum. Niemand wist van
het bestaan van een Fortisbank of een loket
af. In een collegabank wist de manager mij te

vertellen dat er in Amstelveen geen Fortisfiliaal
was. Verwonderd vroeg ik: “Is hier in Amstelveen
geen Fortisfiliaal? Nee! Het dichtstbijzijnde is
op het Gelderlandplein in Amsterdam.” Was
dat lachen. Ja! Ja! Daar vragen en zoeken en
ja hoor, een Fortisbank filiaal. Dat is het einde
van de Fortisbank, dacht ik. Vrijdag vond ik een
pakje van Fortis in de brievenbus. (Ik ben nog
niet jarig). Het was een Access-Key zoals ze dat
noemen voor Internetbankieren. Net zo een als
de Rabobank heeft (andere kleur). Zouden ze
overgenomen worden door de Rabobank? Ja!
Ja! Je gaat je steeds meer afvragen of je nog
wel van die bank opaan kunt. Maar goed. De
onmiddellijke vraag is dan: “Wat moet ik met
het oude apparaat?” Ergens in een verloren
hoekje in de begeleidende brief staat nog: “Wij
helpen u graag het milieu te ontzien (mooi hè?).
Zij helpen. Ja! Ja! Zij helpen niets, u kunt uw
oude A K inleveren bij een Fortis Bankkantoor
Ja! Ja! (Welk kantoor en hoe ver is dat ga je
je afvragen) of gewoon bij de chemokar. Ja!
Ja! Dat hebben ze mooi opgelost voor zichzelf
maar niet voor hun klanten. Ze maken zich er
mooi vanaf. Of je moet 5 km of meer rijden
omdat ding bij welk filiaal ook in te leveren of
ze schepen de gemeenschap op met die bende.
Dat komt bij het chemisch afval terecht en daar
moet de gemeente, dus wij, extra kosten voor
maken. Die zijn lekker! Ja! Ja! Het alternatief is:
neem de verpakking, snij het doosje een klein
stukje in zodat de oude Access Key er in past,
plak het dicht en doe het in de brievenbus met
retour afzender. Dat lijkt mij een veel eerlijker
oplossing. Zo milieubewust is die Fortisbank
niet. Daar heeft een of ander piepeltje op
het laatste moment gedacht 'wij moeten nog
even iets over het milieu zeggen'. Ja! Ja! Het
is 4 mei, een bijzondere dag waarop wij alle
slachtoffers herdenken die gevallen zijn voor
de vrede. Een schijnvrede als je nadenkt over
wat er op Koninginnedag gebeurd is. Triest is
het. Ja! Ja! Ondanks dat staat de politiek niet
stil en gaat het leven door. Zouden alle leden
van B&W en de Raad en de burgemeester ook
een lintje krijgen voor de bewezen diensten na
de opheffing van De Ronde Venen? Ja! Ja! Het
is tijd om te gaan fietsen en te genieten van het
fluitekruid en de weinige grutto’s en kieviten
die nog in de weinige rustige weilanden om ons
heen te zien zijn.

John B. Grootegoed

Waternet: Onzorgvuldig
en onfatsoenlijk!
Vanwege de noodzaak van verzwaring van de
dijk langs een aantal percelen in de Gerberalaan
en in de Irislaan in De Kwakel werden de betreffende bewoners over de plannen daartoe ingelicht medio maart 2006.
Daarna ontwikkelde zich een scenario dat men
niet zou verwachten van een instelling die geacht
mag worden (mede) ten dienste te staan van de
burgers.
Tussen februari 2006 en september 2008 (derhalve ruim twee en een half jaar!) :
- is tenminste driemaal schriftelijk aangekondigd
dat er een informatieavond zou worden georganiseerd;
- is twee maal schriftelijk aangekondigd dat de
werkzaamheden in het 3e en 4e kwartaal 2008
zouden plaatsvinden;
- is herhaalde malen in het geheel niet gereageerd op brieven van een groep bewoners, c.q.
mails van individuele personen;
- is op twee informatieavonden, te weten 19 februari 2008 en 19 september 2008, uitermate
vaag gereageerd op vragen omtrent de planning
van de werkzaamheden;

- is op 8 januari 2009 aangekondigd dat “de uitvoering in het 3e of 4e kwartaal 2009 kan starten”.
Op grond van de negatieve ervaringen die de betrokken bewoners met betrekking tot de communicatie en planning hebben opgedaan met Waternet zond ik op 25 maart 2009 een (naar mijn
mening) uitermate beleefde mail aan de projectleider van Waternet waarin ik hem verzocht mij
aan te geven in welk kwartaal 2009 de werkzaamheden zouden worden uitgevoerd in verband met tijdig reserveren van onze vakantie. Wij
gaan namelijk niet weg als de uitvoering plaats
vindt.
Thans: Ruim een maand later heb ik geen enkele
reactie mogen ontvangen. Dit past wel geheel in
de onzorgvuldige wijze waarop Waternet met de
bewoners meent te kunnen omgaan. Echter: het
verdient tevens de kwalificatie: onfatsoenlijk!
J.C.W. Burggraaf.
Gerberalaan 77.
De Kwakel.

WAAROM?????...................
Uithoorn - Sinds 1994 zijn wij, ondergetekenden, als vrijwilligers in de tuin van de pastorie
van de Schanskerk iedere woensdagochtend
werkzaam, alsook de omgeving van de Schanskerk: met maaien, snoeien en sproeien, vegen,
de straat ontgroenen, onkruid verwijderen en
duivenpoep opruimen.
We willen niet dat alles nog meer verloedert!!!
Sinds het najaar 2008, na het inpakken –in opdracht van het parochiebestuur- van de Schanskerk worden de werkzaamheden ons wel erg bemoeilijkt, o.a. in de grote tuin zijn 4 grote blokken
beton van 4m x 1 m en 0,40 m. hoogte geplaatst,
waar de netten aan vastgezet zijn. Bij het maaien
moeten wij nu onder die netten flink bukken om
het gazon gemaaid te krijgen.
Als het werk gebeurd is voelen wij onze ruggen
heel erg.
Achter in de tuin zijn de netten aan de bomen
en regenpijpen bevestigd, dus hier kan het wel,
waarom dan niet in het gazon of voor de kerk,
dat veel eenvoudiger is.

Ook werden elektra en water in de tuinschuur
afgesloten, maar wij zijn nog steeds vindingrijk
en redden ons wel, al maakt het parochiebestuur
ons vrijwilligerswerk wel erg moeilijk, waarom dit
alles???
Waarom werden de netten voor de toren niet
twee meter lager gespannen, dan waren de
galmgaten afgesloten voor de duiven, zodat ze
dan niet naar binnen kunnen om te broeden.
Ook is er bij de pastorie veel achterstallig onderhoud: b.v. de dakgoot is aan het wegrotten door
lekkage, vooral boven bij de ingang over ongeveer 3 meter.
Voorheen hadden wij bouwdeskundigen, maar
die werden door het parochiebestuur niet meer
gewenst!!!!
De laatste twee vrijwilligers van de Schanskerk
Jan Kuijlenburg
Joop van Dam

Walgelijk, walgelijker, walgelijkst
Meneer Nico Eveleens uit Wilnis voelde zich onlangs
geroepen te reageren op mijn ingezonden brief naar
aanleiding van het optreden van Micha Wertheim in
De Meijert. Zijn goede recht. Toch meen ik, gezien de
aard van ’s mans schrijfstijl, dat een reactie op zijn
plek is. Juist u, meneer Eveleens, bent namelijk een
willig slachtoffer van het studentikoze kwallenballetje
dat maar denkt alles te kunnen zeggen. U bent het levende bewijs dat het brengen van een soort cabaret
als dit, zo maar een verkeerde indruk kan maken op
een grote horde niet helemaal goed op de hoogte zijnders. Dat blijkt maar weer eens.
Meneer Eveleens, ik heb uitvoerig contact gehad met
het artiestenbureau dat Micha “verkoopt”. Mevrouw
Helga Voet zag de bui al hangen, eerst een hele zaal in
Roermond leeg zien lopen, dan naar Mijdrecht waar
het balletje nog niets geleerd blijkt te hebben en bij
aanvang het statement maakt “We gaan gewoon weer
de gehandicapte mens schofferen”, en dat dan ook
nog in de praktijk brengt. Ze verdedigde haar kostbaar
kleinood door een vergelijking te maken met Freek de
Jonge. Nou, wat mij betreft, mag hij zijn schoen nog
niet eens aflikken.
Meneer Eveleens, ik heb ook contact gezocht met de
Culturele Raad. Ik heb ze gevraagd wat de raad toch
bezielde dit figuur te programmeren.
De Raad, het bij mij bekende deel, bestaat uit integere mensen, reageerde op persoonlijke titel maar ook
die laat niets aan duidelijkheid over.
*quote*
*Reactie 1.*
Natuurlijk wist ook ik dat Micha Wertheim een zeer
controversioneel cabaretier was, maar dat het zou uitlopen op zoveel emoties, ook bij mijzelf, heb ik niet
voorzien. Wat mijzelf betreft waren dat zeer negatieve
emoties, zelfs na een nachtje slapen en alles nog eens
overziende. Er is na het optreden veel nagepraat en er
waren ook aanwezigen die wel positief waren en de
grappen en het optreden wel hebben gewaardeerd en
begrepen. Cabaret valt en staat met grappen en grollen over en ten koste van anderen, maar ook ik vind
dat Micha Wertheim in zijn optreden te ver gaat.
Ook ik vond de voorstelling smakeloos en vervolgens
mogen anderen er wat anders van vinden. Dat is hun
goed recht.
*Reactie 2*
Na een korte nacht (met vrienden lang nagepraat
over M.) heb ik nog steeds hetzelfde gevoel als zaterdagavond, alleen wordt dat sterker:
WALGING. Ik heb behoorlijk spijt dat ik niet ben opgestapt, zou ik normaal beslist gedaan hebben. De
Culturapet en het plichtsbesef een recensie te schrijven zijn daar debet aan, geen excuus overigens.
M. wil alleen maar kwetsen, hetgeen hij “ironie” noemt.
Iemand die zulke vreselijke dingen kan zeggen, verdient geen enkele vorm van publiciteit, want daar is

hij op uit! En negatieve publiciteit geeft ook naamsbekendheid! Daaraan wil ik beslist niet meewerken.
Vandaar dat ik de andere Culturaleden meegedeeld
heb dat de walging bij mij steeds groter wordt en dat
het onmogelijk is om iets op papier te zetten. Ik verspil mijn energie liever aan positieve zaken, zoals 15
mei een jazzavond.
Je schrijft met de tong op je hart. We leven in een land
met vrije meningsuiting en helaas mogen lieden als
M. dat ook. Dat dit zo ernstig zou zijn, had ik echt niet
verwacht. Ik beschouwde het incident uit Roermond
als eenmalig, maar M. bouwt er een walgelijke vertoning op voort. En dat noemt hij “voor de grap”?
Nee, het katterige gevoel is beslist niet weg bij mij,
ik had graag, en met mij zeer velen, een echte cabaretavond beleefd en niet deze smakeloze kwetsende
vertoning. Voor mij des te onbegrijpelijker, want bij M
is twee jaar geleden kanker geconstateerd, hij schijnt
genezen te zijn.
*unquote*
Meneer Eveleens, wat zou ik u graag eens uitnodigen een ronde te maken langs de ziekenhuizen waar
mensen knokken voor hun leven. Wel eens een paar
weekjes op de intensive care gelegen met slangen,
toeters en bellen om je heen. Wel eens aan den lijve de sfeer geproefd waarin mensen het leven laten ?
Ik wel. Wel eens in de bunker van het U.M.C. geweest
waar robots, in een poging mensen beter te maken,
hun radioactieve stralen op patiënten loslaten? Ik, en
met mij velen, maar liefst 35 keer tijdens de donkere
maanden voor kerst. Wel eens in een instelling waar
verstandelijk gehandicapten wonen te gast geweest.
Wel eens uitgeprobeerd hoe je een stok in mensen
met een dwarslaesie kunt steken om er vervolgens de
vloer mee aan te kunnen dweilen. Lang leve de ironie
van Micha.
Nadat we dit rondje hebben gemaakt boeken we de
eerste de beste voorstelling die Micha hier kan geven.
Ik zal een paar ton rottend fruit en eieren aanleveren
en we maken er dan met de andere aanwezigen een
waar feest van. Gewoon voor de grap.
Meneer Eveleens, ik hoop niet dat u het mij kwalijk neemt het op te nemen voor een groep mensen
die zich niet kan verdedigen. Het komt in deze maatschappij steeds vaker voor dat we met onze zoon in
het verkeer worden aangestaard en er gekke bekken
worden getrokken. Dat er studentikoze mannetjes opstaan die na jarenlange studie en losbollerij duidelijk
te kennen geven dat de zieke en oudere mens ze letterlijk en figuurlijk een zorg zal zijn.
Meneer Eveleens, ik en met mij velen, blijven pal aan
de zijde van de kwetsbare mens staan.
Gaat u maar lekker lolbroeken met Micha.
Over en sluiten.
Paul Bosman Mijdrecht

Bah, weer in de poep!!! (The End)
De afgelopen weken heb ik twee brieven naar de gemeente en de huis-aan-huisbladen gestuurd in een
poging om een begin te maken aan het laten stoppen
van de overlast van katten. Katten die ongewenst in je
tuin bivakkeren is bij menig inwoner van Uithoorn een
doorn in het oog, getuige de reacties die ik via stopkattenoverlast@gmail.com heb mogen ontvangen. De
mensen die gereageerd hebben op dit adres hebben
inmiddels een persoonlijke bedankmail ontvangen,
maar nogmaals bedankt voor de reacties.
Over de reacties van de gemeente ben ik minder tevreden. Zoals te lezen was in mijn eerdere ingezonden brieven kwam de gemeente eerst met oplossingen waar ik zelf voor moest zorgen en zag de gemeente geen efficiënte manier om de overlast aan te
pakken. In mijn tweede brief heb ik een voorstel gedaan om een artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening op te nemen. Ik wil u de reactie van de gemeente niet onthouden. De reactie is:
Wij begrijpen uw probleem. Zoals wij in onze voorgaande brief hebben aangegeven, zien wij echter
geen mogelijkheid om overlast van katten efficiënt
aan te pakken. In de APV van de gemeente Aalsmeer
is momenteel inderdaad een bepaling opgenomen op

basis waarvan kan worden opgetreden tegen overlast
veroorzakende dieren. Van de zijde van de gemeente
Aalsmeer is ons overigens meegedeeld, dat deze bepaling bij de eerstvolgende wijziging van de APV zal
worden geschrapt. Het gebod blijkt in de praktijk namelijk niet handhaafbaar.
Dus, beste inwoners van Uithoorn, als in de praktijk blijkt dat iets niet handhaafbaar blijkt te zijn, dan
schrappen we het maar uit de APV en dan hoeven
we er gewoon niets aan te doen, want dan is het gewoon toegestaan. In mijn ogen is dit dus de omgekeerde wereld. Ik zie het al voor me, de politie kan bepaalde zaken niet aanpakken, dus dan schrappen we
het gewoon uit het wetboek, niets aan de hand dus.
Ik ben en blijf van mening dat de Gemeente Uithoorn
deze zaak moet aanpakken, en anders in ieder geval
de hondenbelasting en de strenge regels voor honden bezitters uit de APV moet schrappen. Want als ze
tijd hebben om deze wel te handhaven, dan is er ook
genoeg tijd om al die zwerfkatten te vangen en af te
leveren bij het asiel. Ik denk er nu over om een hond
aan te schaffen en op natuurlijke wijze mijn tuin katvrij te gaan houden………
Andre Arends uit Uithoorn

Koninginnedag
Wat een feestelijke Oranjedag had moeten worden,
veranderde, door het handelen van een persoon, in
een zwarte dag. Wat zijn beweegredenen zijn geweest,
zullen wij helaas nooit vernemen. Onze gedachten en
medeleven gaan uit naar de families en relaties van de
omgekomenen en gewonden.
Ook wij staken op 30 april de vlag uit om uiting te geven aan onze betrokkenheid met onze koninklijke familie en om deelgenoot te zijn met allen die op welke
wijze dan ook uiting gaven aan hun gevoelens bij Koninginnedag.
Na het bekend worden van gegevens met betrekking
tot de slachtoffers hebben ook wij, teneinde uiting te
geven aan ons medeleven, onze nationale driekleur tot
halfstok gestreken.

Omstreeks 17.45 uur bleek dat onze vlaggenstok met
vlag en wimpel was verdwenen!
Navraag leerde ons dat men een drietal jongelui hiermee had zien lopen. Even heb ik gedacht dat hier
sprake was van een misplaatste grap en dat de daders, na tot bezinning te zijn gekomen, hun buit terug
zouden brengen.
Deze vlag was meer dan 40 jaar in ons bezit, had voor
ons emotionele waarde en was al die jaren ons symbool voor blijde en andere gebeurtenissen in onze familie en in Nederland.
Ik heb de ijdele hoop, dat de daders het respectloze van hun daad inzien en deze alsnog ongedaan zullen maken.
J. Kooltjes, Rietgans 6, Mijdrecht.
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der hun hulp haar belangrijke taken
uit kan voeren. De Reddingsbrigade
zorgt met vrijwilligers voor een stuk
beveiliging van de Nederlandse wateren en dat zou toch iedereen een
warm hart toe mogen dragen.“
Nieuwe motor!
De Reddingsbrigade is ontzettend
blij met de nieuwe motor en de beveiliging die erop zit. Het seizoen is
net gestart en de aanvragen om bij
evenementen op en om het water te
bewaken kwamen al weer binnen.
De Reddingsbrigade was al druk
bezig met de indeling van bemanning voor deze bewakingen en de
weekendbewakingen zomers op de
Vinkeveense Plassen.
Nu met de nieuwe motor kan de
Reddingsbrigade zich weer volledig
op deze bewakingen richten en zijn
zij weer inzetbaar bij calamiteiten.

Nieuwe motor voor reddingsbrigadevlet

Reddingsbrigade
Vinkeveense Plassen weer
inzetbaar
Vinkeveen - Vrijdag 1 mei heeft
Reddingsbrigade Vinkeveense Plassen een nieuwe motor met beveiliging voor haar reddingsvlet in ontvangst genomen. Het nieuwe seizoen is aangebroken en de Reddingsbrigade zat vorige week nadat haar motor was gestolen met de
handen in het haar. Door de aandacht in de media werd er snel gereageerd en hebben Outboard Center Wilnis, BV NIMAG/Suzuki Nederland en Sureboat een nieuwe
motor met beveiliging gesponsord.

Arthur Groen van Sureboat zag de
berichtgeving in de media en reageerde direct: “Het is onvoorstelbaar dat een hulpverleningsinstantie die enkel met vrijwilligers werkt,
zo hard moet werken om het geld
bij elkaar te krijgen voor hun materialen. Als je hoort dat dan ook nog
eens hun motor gestolen is, zakt je
broek af. Dit gebeurt te vaak.” Arthur
Groen heeft meteen een beveiliging toegezegd en contact opgenomen met Suzuki Nederland om een
nieuwe motor te regelen. “Samen

Meer hulp nodig
Peter Goes, bestuurslid van de Reddingsbrigade, licht toe: “We zullen
de beveiliging op de motor hard genoeg nodig hebben zolang wij nog
geen degelijk onderdak voor onze twee Reddingsboten en materi-

Start nieuwe cursussen
Omgaan met pubers is leuk
Mijdrecht, start 27 mei

ZwangerschapsCoaching
Mijdrecht, start doorlopend
Zuwe Cursusbureau T 0900 - 235 98 93
of kijk op www.zuwe.nl

aal hebben. Over een kleine maand
moeten we uit ons clubhuis en zijn
onze ligplaatsen weg. Van de gemeente krijgen we wel een tijdelijk onderkomen, maar hier moeten
we dan veel in investeren.” Alle hulp
van bedrijven rond de Vinkeveense
Plassen voor nieuwe materialen en
een goed onderkomen van de Reddingsboten en het materiaal is daarom nog steeds van belang.
Weet u iemand die de Reddingsbrigade kan helpen met overige ma-

terialen of onderdak? Met uw hulp
komen we er wel! Neem contact op
via PR@ZDRV.nl of 06-10491757.
Sponsors bedankt!
Reddingsbrigade Vinkeveense Plassen wil de sponsors Outboard Center Wilnis, BV NIMAG/Suzuki Nederland en Sureboat bedanken
voor hun ongelofelijke steun. Mede
dankzij hun kan de Reddingsbrigade haar taken weer uitvoeren.

met Suzuki Nederland en Outboard
Center Wilnis konden we een mooie
combinatie van een motor mét beveiliging en onderhoud leveren.”
Warm hart voor de Brigade
Dennis de Bruijn van Suzuki Nederland werd door Sureboat gebeld:
“Sureboat belde mij met de tip om
op tv te kijken over de Reddingsbrigade. We zijn blij dat we kunnen helpen met een nieuwe motor. Het zou
mooi zijn als meer bedrijven inzien
dat een Reddingsbrigade niet zon-

Tijdelijke huisvesting voor
probleemsituaties
Vinkeveen - Onder grote belangstelling en in een feestelijke sfeer
werd door directeur Tom Burgers
van Westhoek Wonen aan de Herenweg 269 in Vinkeveen een speciaal appartementencomplex in gebruik genomen. Het betreft hier vier
appartementen van elk 30 vierkante meter die de naam ‘kort onderdak studio’s’ hebben gekregen. Zij
doen hun naam letterlijk eer aan,
want de woningen zijn bedoeld en
geschikt voor mensen die door een
probleemsituatie thuis of anderszins
(direct) behoefte hebben aan tijdelijke (korte) huisvesting. Het gaat
daarbij om een periode van maximaal een half jaar. Inwoners uit De
Ronde Venen die onder deze problematiek te lijden hebben, maar
ook die uit de gemeente Abcoude
en eventueel uit de Regio Utrecht
West, kunnen er gebruik van maken. Reden waarom behalve burgemeester Marianne Burgman en
twee wethouders van De Ronde Venen ook de burgemeester van Abcoude, Jan Streng, bij de feestelijke
overdracht aanwezig waren. Zij werden vergezeld door een aantal vertegenwoordigers van sociaal-maatschappelijke organisaties en dien-

sten. In zijn openingswoord ging
de directeur van Westhoek Wonen
kort in op de totstandkoming van
het project en de noodzaak ervan.
Daarbij zette hij wethouder Bram
Rosendaal en passant in het zonnetje omdat die enkele jaren geleden
met het plan kwam om voor schrijnende gevallen in de gemeente specifieke woonruimte te realiseren. In
die zin heeft Westhoek de plannen
opgepakt en op de genoemde locatie een voormalig woon/winkelpand
aangekocht dat geheel is verbouwd
tot een appartementencomplex met
vier kant-en-klare studio’s: twee op
de begane grond en twee op de eerste verdieping. Alle appartementen
zijn voorzien van een slaapgedeelte, een keuken en een badruimte
met douche/toilet; ze zijn gemeubileerd, sfeervol gestoffeerd en doelmatig ingericht. Elektrische apparatuur zoals stofzuigers, koffiezetapparaten en een (klein) TV-toestel
zijn eveneens aanwezig. In de gang
op de begane grond is een ruimte
waarin voor gemeenschappelijk gebruik een (Miele) wasautomaat met
een droger zijn geplaatst. Beeldend
kunstenaar Jenneke van Wijngaarden van de Wilnisse Dorps Acade-

mie Mus en Muzen zorgde voor enkele kleurrijke kunstwerken aan de
muur met daarop fraai geschilderde koeien waarvan de kop nieuwsgierig de binnenkomende bezoeker
aankijkt. Een kenmerk van het Groene Hart. Heel neutraal maar toch bijdragend aan een vriendelijke en uitnodigende sfeer in de woningen.
Criteria
Aanvragers van deze service moeten een toewijzingsprocedure doorlopen waarbij Westhoek Wonen, de
gemeente en eventueel maatschappelijke organisaties een stem in het
kapittel hebben. Doel is om vast te
kunnen stellen of er daadwerkelijk sprake is van een noodsituatie.
Als een en ander terecht is bevonden en ook aan alle verdere criteria
is voldaan, wordt de aanvraag gehonoreerd. De aanvrager wordt ‘huurder’ van een appartement waarvoor
600 euro huur in de maand moet
worden betaald.
Dat is inclusief gas, elektra en meubilering. Het ontvangen van een
huurtoeslag daarvoor is niet mogelijk. De huurprijs is echter afhankelijk gemaakt van het inkomen van
de aanvrager. Daardoor kunnen ook

‘Diamanten’ liggen voor het
oprapen in De Ronde Venen

Wethouder Bram Rosendaal kreeg de eer toebedeeld de openingshandeling van de ‘kort onderdak studio’s’ te mogen verrichten
personen met een minimum inkomen in noodgevallen tijdelijk gebruik maken van de appartementen. Men kan zich afvragen of deze vier appartementen wel voldoende zijn, als men die tegen het licht

houdt van het aantal inwoners in de
regio en de omliggende gemeenten. Als het complex beschouwd
kan worden als een eerste aanzet,
is dit een mooi en goed initiatief.
Ook al omdat wethouder Van Breu-

kelen te kennen gaf dat er alleen al
in De Ronde Venen toch opvallend
veel schrijnende gevallen zijn die
in aanmerking zouden kunnen komen voor deze dienstverlening. Dat
stemt tot nadenken.

Vinkeveen - Er is een James Bond
film die heet ‘Diamonds Are Forever’. Een deel daarvan is destijds in
Amsterdam opgenomen. Niet ver
van De Ronde Venen dus… De film
zou als een ode aan deze regio kunnen worden gezien gelet op het feit
dat hier een rijkdom aan talloze diamanten huwelijken is te vinden.

en werd in de oorlogsjaren verplicht
in Noord-Duitsland te werk gesteld
via de ‘Arbeidsinzet.’ Laat zij daar nu
toevallig Cees Fiege tegenkomen
die om dezelfde reden naar Duitsland op transport was gezet om er
eveneens te moeten werken.

heibedrijf van zijn vader. De eerste
jaren kregen zij onderdak in een tot
woning verbouwde bus van Maarse
en Kroon, later werd dat een eigen
huis dat toen werd gebouwd. Uit het
huwelijk werden nog een zoon en
een dochter geboren. Cees heeft tot
zijn 65e gewerkt en ging toen met
pensioen. Sinds drie jaar bewoont
hij met zijn Helène een fraai en ruim
appartement aan het Achterveld in
Vinkeveen.

Dat was op donderdag 30 april
eveneens het geval met het echtpaar
Cees en Helène Fiege-Grandvoinet
uit Vinkeveen. Zij smaakten het genoegen om destijds op Koninginnedag 1949 in het stadhuis te Vinkeveen in de echt te zijn verbonden .
Heel bijzonder! Dat kon toen kennelijk. Cees en Helène kregen vorige week ter gelegenheid van hun
diamanten bruiloft een dag eerder,
woensdag de 29e, traditiegetrouw
burgemeester Marianne Burgman
en de pers op bezoek.
De viering zelf vond plaats op Koninginnedag waar het diamanten
echtpaar door de familie een vaartocht met een partyschip van Rederij Klinkhamer over de Vinkeveense
Plassen werd aangeboden. Een en
ander in gezelschap van behalve familieleden ook talloze genodigden.
Onder hen bovendien zes Franse
vriendinnen van Helène, haar leeftijdgenoten die voor deze gelegenheid toch maar mooi richting Vinkeveen waren afgereisd! Hoezo Franse vriendinnen?? Wel, Helène is geboren en getogen in Saint Aubin in
Normandië. Juist dáár waar D-Day
in 1944 plaatsvond… Helène zag er
op 13 januari 1925 het levenslicht

Cees werd geboren in Amsterdam
op 7 augustus 1925, maar heeft ook
nog een tijdje in Uithoorn gewoond
in het grote witte huis op de hoek bij
de kruising van de N201 en de Prins
Bernhardlaan.
Wonen in een bus
“Ja, dan kom je vanwege de verduisteringsregels in het stikdonker onverwacht zo’n mooie Française tegen in Wernerode bij de Lüneburgerheide. Je kunt dan wel raden wat
er gebeurt,” vertelt Cees Fiege lachend die zich het hele verhaal nog
goed kan herinneren.
Hij voegt eraan toe dat hij gelukkig
het adres van Helène toen nog heeft
opgeschreven met de belofte haar
na de oorlog te komen opzoeken.
En hij heeft woord gehouden. Helène was destijds zwanger van hem
geworden en had een zoon gekregen. Die werd na de oorlog Fransman omdat zijn moeder naar St. Aubin – of wat daar nog van overeind
stond - was teruggegaan. Om kort
te gaan, samen met Cees vertrok zij
met haar zoon - die later de Nederlandse nationaliteit kreeg - in 1946
naar Nederland en trouwden daar
drie jaar later. Ze gingen wonen op
de Groenlandse kade in Vinkeveen
waar Cees aan het werk ging bij het

Het echtpaar is naast hun drie kinderen eveneens gezegend met zes
kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. De redactie van de Nieuwe Meerbode wenst het echtpaar
Fiege-Grandvoinet van harte geluk
met dit hoogtepunt in hun huwelijk dat zij in goede gezondheid en
met alle vrolijkheid er omheen hebben mogen meemaken. Dat hierna
nog vele goede jaren in elkaars gezelschap mogen volgen!

Opbrengst
collecte
Hartstichting
Mijdrecht - De collecte die werd
gehouden ten behoeve van de Nederlandse Hartstichting afdeling
Mijdrecht, heeft het bedrag opgeleverd van 5250,71 euro. Namens het
comité, hartelijk dank aan alle collectanten.
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Zusjes Nynke en Femma Neehus
presteren goed op Duitse Open
Jeugdkampioenschappen
Vinkeveen/Berlijn - Ongeveer 3
jaar geleden zijn de zusjes Nynke
Neehus (15 jaar) en Femma Neehus (12 jaar) uit Vinkeveen begonnen met Vinzwemmen bij UZSC in
Utrecht.

Tweede OVM C-toernooi
bij S.V. Hertha
Vinkeveen - Komende zaterdag 9
mei is het dan eindelijk zover voor
de jongens van Hertha C1: dan vindt
voor de tweede maal het O.V.M. CToernooi plaats.
In totaal gaan 8 teams strijden voor
verschillende prijzen. Niet alleen zijn
er bekers voor de
nrs. 1 t/m 3, maar ook voor de
topscoorder, de beste speler en de
beste keeper staat er een mooie beker klaar. Tevens is er buiten de eerste prijs, de belangrijke prijs van het
toernooi, nog een sportprijs te winnen, namelijk de O.V.M. fairplay prijs.

Waarom de O.V.M. fairplay prijs: de
toernooicommissie wil namelijk een
sportief en eerlijk toernooi zien,
waarbij plezier en fairplay bovenaan
staan, gevolgd door goed voetbal en
veel spanning. Daarbij komt dat de
sponsor van de C1, O.V.M. 100 jaar
bestaat en omdat deze organisatie
goed en eerlijk voor de mensen wil
zorgen is de fairplayprijs gekoppeld
aan de sponsor.
Alle teams komen uit de eerste of
tweede klasse van de KNVB. Bij het
uitnodigen van de teams is gekeken naar sterkte en niveaus van de

teams. Zodat het niveauverschil onderling minimaal zal zijn.
De eerste wedstrijden beginnen om
09.00 uur en de finale zal gespeeld
worden rond 14.15 uur.
De deelnemers zullen zijn: Pancratius C2 + C3/Spakenburg C2/DHSC
C1/De Meern C2/AFC C4/KDO C1
en natuurlijk Hertha C1
Hierbij nodigen de jongens van
Hertha C1 en de toernooicommissie
u uit om zaterdag 9 mei te komen
kijken bij sportpark “De Molmhoek”
in Vinkeveen.

Uitreiking Deaf Sports
Awards 2008 in De Meijert
Mijdrecht - Zaterdagavond 16 mei
aanstaande organiseert De Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond
(KNDSB) de Deaf Sports Awards
2008. Deze happening vindt plaats
in het Partycentrum De Meijert
aan de Dr. J. van der Haarlaan 6 te
Mijdrecht en begint rond 20.00 uur.
Henk van Hardeveld uit Mijdrecht,
zelf auditief beperkt, maakt deel uit
van de organisatie. Belangstellenden zijn van harte welkom. De entree bedraagt 3 euro en de zaal is
vanaf 19.00 uur open. Tijdens een
feestelijk samenzijn worden de
sportman, sportvrouw, sportploeg,
sportvereniging, jeugdtalent en stimulatieprijs van het jaar 2008 bekendgemaakt. Het betreft hier deelnemers en deelnemende ploegen
uit heel Nederland. De genomineerden stellen zich hierbij aan u voor:
Sportman: Jan Jaap Uiterwijk (Tennis), Albert Westerhof (Judo) en Michel Tielbeke (Zwemmen). Sport-

vrouw: Marieke Voeten (Futsal) en
Pieternel van Dis (Ski). Sportploeg:
Nederlandse Tennisploeg, Nederlandse Dames Futsal en het Nederlands Voetbalelftal. Sportvereniging:
Liever Sportiever (Arnhem), RDZC (Rotterdam) en DSV Doorbraak
(Breda). Jeugdtalent: Elisa Hartog
(Futsal), Lily Gommers (Zwemmen)
en Giovanni den Ouden (Zwemmen). Voor de Stimuleringsprijs komen in aanmerking Lucinde Wiersema (Atletiek), Roy Schermer (Rugby), Bo Dominicus (Turnen) en Sammy Onclin (Judo).
Eerste Awards sinds jaren
Na jaren van afwezigheid heeft de
KNDSB de Sports Awards in 2008
weer in het leven geroepen. Daarvóór was het een tijd uit beeld. Ook
al omdat sinds 1 januari 2009 de
Bond weer als een zelfstandig orgaan fungeert. De KNDSB werd opgericht in 1926 en was tot 1993 een

zelfstandig functionerende organisatie. Door overheidsmaatregelen
werden gehandicaptenorganisaties
in Nederland toen samengevoegd
tot één organisatie, wat in de jaren
daarna door fusies en naamsveranderingen uiteindelijk resulteerde in
de ‘Gehandicaptensport Nederland’.
Omdat het om een relatief kleine groep (top)sporters gaat, raakte de dovensport daardoor goeddeels uit beeld, zowel binnen de gehandicaptensport als in Nederland.
Nu de KNDSB weer een zelfstandig
orgaan is werkt men hard aan een
nieuwe profilering op sportgebied.
De organisaties van de Deaf Sports
Awards 2008 is daartoe mede een
eerste aanzet.
Topsport
Ook dove mensen bedrijven topsport. Sport op het hoogste niveau dus, ondanks de vele implicaties die dat met zich meebrengt.
Want het is toch ‘anders’ dan bij gewone sporters die niet auditief gehandicapt zijn. Ter verduidelijking
hoe het eraan toe gaat bij de dovensport, laat de KNDSB daarover
het volgende weten: ‘Goede communicatie is onontbeerlijk voor het
maken en begrijpen van afspraken,
regels en gedragscodes die nu eenmaal aan spel en sport verbonden
zijn. Daarnaast speelt de sociale acceptatie een bijzonder grote rol. Een
dove sporter die zich geaccepteerd
en gewaardeerd voelt door zijn omgeving (bijv. ouders, trainers en horende team- en clubgenoten) zal
betere sportprestaties leveren dan
iemand die er niet echt bij hoort en
nergens bij betrokken wordt. Binnen de dovensport is geen onderscheid in categorieën bij verschil-

Veenlopers nemen nieuwe
kleding in gebruik
De Ronde Venen - Vorige week
dinsdag hebben de Veenlopers tijdens de wekelijkse training de nieuwe Veenlopers clubkleding in gebruik genomen. De circa 65 aanwe-

zige leden zorgden voor een blauw
gekleurd trainingsparkoers.
De sponsors Meeùs verzekeringen
en hypotheken, Groenewegen en
Partners gerechtsdeurwaarders en

Automotive centre van Nieuwkerk
kregen op 15 april jl. op een feestelijke wijze de eerste sets clubkleding
overhandigd in de kantine van KV
Atlantis. Het bestuur van de Veenlo-

Dit is de snelste zwemsport ter wereld. Er wordt gezwommen met behulp van een monovin, dit is te vergelijken met twee zwemvliezen die
aan elkaar zijn verbonden. Ze bewegen zich voort als een zeemeermin.
In Nederland is vinzwemmen vrij
onbekend met ca. 500 zwemmers,
maar in andere landen van Europa is de sport veel groter. Duitsland,
een van deze landen, behoort tot de
beste landen van de wereld. Dus het
zou voor hun een uitdaging zijn om
mee te mogen doen aan de Duitse
Open Jeugd Kampioenschappen in
Berlijn in het eerste weekend van
mei. Daarvan waren zij verzekerd na
het behalen van de vereiste limieten. Nynke wilde graag goed presteren op de 50 Meter AD (50 meter onder water), maar het resultaat
was helaas minder dan ze had gehoopt, ze evenaarde haar PR, dat
op zich goed is. Later op de 200 en
400 meter heeft ze iedereen verbaasd door op de 200 meter 8 seconden (1:49) en op de 400 meter
4 seconden (3:57) van haar PR´s af
te zwemmen. Ze heeft zo goed gezwommen, dat ze op de 400 meter 3e internationaal in werd. Op de
overige afstanden haalde ze het podium helaas net niet, maar zat wel
steeds bij de 1e zes van haar leeflende takken van sport zoals bij de
Paralympics. Dove sporters bestrijden elkaar volgens de reglementen
zoals die ook gehanteerd worden
bij de ‘horende’ sportbonden. Techniek en tactiek verschillen ook nauwelijks. De aanpassingen zijn vooral
gericht op de wijze waarop de communicatie plaats vindt. Zo horen dove sporters het fluitsignaal niet en
kunnen teamsporters tijdens wedstrijden elkaar geen aanwijzigen
toeschreeuwen. Neem bijvoorbeeld
waterpolo. Zwemmen, een bal spelen en gebaren maken gaat nu eenmaal niet samen. Ook een tennis- of
badmintonduo kan in het heetst van
de strijd niets naar de partner roepen. In confrontaties met horende
tegenstanders is dit een grote handicap. De dove sporter c.q. het doventeam staat vanaf het startschot
in feite dan al achter. Bij sportevenementen louter met en tegen dove deelnemers zit iedereen ‘in hetzelfde schuitje’. Er zijn er geen communicatieproblemen en het gaat
het alleen nog maar om de prestaties van de sporter en de sport zelf.
Sporters die willen deelnemen aan
dovensport, dus in georganiseerd
verband meedoen aan wedstrijden
(ook internationaal) samen met en
tegen andere dove sporters, dienen
een hoorverlies te hebben van minimaal 55dB aan het beste oor. Auditief gehandicapte sporters moeten net als horende sporters aan
strenge limieten voldoen om te kunnen deelnemen aan internationale topsportevenementen zoals een
EK, WK of de Deaf World (Summer/
Winter) Games. Daar moeten ze net
als ieder ander hard voor trainen.
Daarnaast is het participeren in horende competities en wedstrijden
een eis. Dove topsporters zijn daarom altijd lid van twee verenigingen.’
Van 5 tot en met 17 september 2009
neemt een Nederlandse dovenploeg
deel aan de Deaflympics die in Taipeh zullen worden gehouden. Daarover zullen wij later meer berichten. Meer weten? Bezoek de website www.dovensport.net.
pers bedankte ook de kledingcommissie voor de geleverde inspanningen.
Alle leden konden dankzij de sponsors voor een zeer geringe bijdrage
een Veenlopers blauw runningshirt
en een lichtgewicht loopjack (winddicht/regenbestendig) aanschaffen.
Ook de trainers kregen een nieuwe outfit aangemeten, namelijk een
shirt en jack in opvallend geel.
Vanaf nu kunt u dus de Veenlopers
duidelijk herkenbaar door De Ronde Venen zien gaan.
Ook een keer vrijblijvend meetrainen? De Veenlopers trainen op dinsdag- en donderdagavond van 19.30
uur tot circa 21.00 uur. Op dinsdag
zijn er drie groepen: de recreatie-,
de prestatie- en de wedstrijdgroep.
Bij de recreatiegroep wordt de beginnende loper opgevangen.
De “drempel” is echt niet hoog. Het
is wel een pluspunt een basisconditie te hebben. Bij de prestatiegroep
trainen de lopers met wat meer loopervaring.
De meer gevorderde loper/loopster zal zich prima thuisvoelen in de
wedstrijdgroep. Op donderdag is er
één groep voor de diverse niveaus.

tijdscategorie, waarin ca. 20 zwemmers uitkwamen.
Voor Femma was het haar eerste
toernooi op zo’n hoog niveau en
zij heeft goed gezwommen door al
haar PR’s te verbeteren, ze eindigde
op alle afstanden in de middenmoot
van haar leeftijdscategorie. In haar
categorie zwommen ca. 25 zwemmers mee.
Op zondagmiddag mochten de meiden met twee trainingsmaatjes,
Anouk Kuin en Josca Blankenvoort,
de 4 X 100 meter estafette zwem-

men, waar ze als 7e eindigden van
de 19 teams.
Al met al een zeer geslaagd toernooi. De meiden mogen zich nu
gaan voorbereiden op het Nederlandse Kampioenschap in het weekend van 16 en 17 mei in het Pieter
van den Hoogenband Stadion te
Eindhoven.
Als je wilt zien hoe snel het vinzwemmen gaat en eventueel info
wilt opvragen kan je altijd naar de
site www.freewebs.com/vinzwem/
gaan.

Leerlingen Dancestudio
Shanna Elleswijk treden
op in Almere
Uithoorn - Afgelopen zaterdagavond hebben zo’n 30 leerlingen
van Dancestudio Shanna Elleswijk
een wervelend optreden gegeven in
de Schouwburg van Almere.
Een aantal keren per jaar organiseert de Schouwburg Almere een
zogenaamde Open Podium Avond
en daar de leerlingen van de Dancestudio vlak voor de eindshow staan
leek het Shanna leuk om met een
groep mee te doen in Almere.
De meiden dansten op een compilatie van een aantal nummers van de
beroemde choreograaf Bob Fosse,
bekend van o.a. Chicago en Sweet
Charity.
Het optreden werd met veel enthousiasme ontvangen, zeker de aanwezige ouders van de leerlingen bekeken vol trots de verrichtingen van
hun dochters.

Voor de meiden was het een goede oefening voor de eindshow welke 24 mei a.s. in theater het Trefpunt
in Nieuwveen plaatsvindt.
De eindshow belooft een groot
spektakel te worden, een scala van
dansen maar natuurlijk ook de leerlingen van de theaterklassen die
stukken gaan opvoeren uit bekende
maar ook uit minder bekende musicals en dat allemaal live gezongen!
Helaas zijn de kaarten voor beide
shows volledig uitverkocht!
Shanna is momenteel druk bezig
met de voorbereidingen voor het
nieuwe seizoen waarin zij naast
de bestaande dans/theatervormen
weer aan nieuwe creatieve uitdagingen wil beginnen.
Nieuwsgierig? Hou de website:
www.dancestudioshannaelleswijk
en deze krant in de gaten.

Dennis Looij wint twee
keer in zeven dagen
Regio - Na zijn winst in Eijsden was
het afgelopen weekend weer raak.
Dennis wist een etappe in de Hoogland 2-daagse te winnen. Na een
lange achtervolging op de kopgroep
was hij de enige van de groep der
favorieten die de oversteek kon maken naar de kopgroep. Hiervan wist
hij overtuigend de eerste plaats voor
zich op te eisen. Dat het alweer zijn
tweede overwinning is bewijst de
vorm van de jonge UWTC-er.
Ook andere UWTC-ers laten van
zich horen. Zo wist Thijs Leijgraaff
een fraaie 10e plek te behalen in
een wedstrijd over 80 km in Goes.

Een aantal lastige kasseistroken
maakte deze wedstrijd bijzonder
zwaar. Thijs wist zich goed te redden met de eerdergenoemde 10e
plek als resultaat. Jordy Buskermolen en Robin Leijgraaff hebben hun
klassieker over 120 km in Meerkerk
volbracht in het peloton. Na een wat
rustige aanloopperiode was het uiteindelijk toch de wind die de spelbreker was waardoor een hoop renners voortijdig af moesten haken.
Naast al deze resultaten zijn er een
hoop ereplaatsen behaald. Voor
meer info verwijzen wij u dan ook
naar www.uwtc.nl

Paul Baas wint eerste
vlucht Peronne
Regio - Zaterdag 2 mei is voor de
leden van Rond de Amstel de eerste
Midfond vlucht (midden afstand)
vanuit het Franse Peronne vervlogen. De gemiddelde afstand was
288 km, en de duiven werden vanwege het minder goede weer in België en Frankrijk pas om 11.05.00 uur
gelost met een noordenwind. Gaandeweg het traject, draaide de wind
naar west zuid west, zodat de snelheid langzaam omhoogging en de
winnende duif van Paul Baas een
gemiddelde snelheid van 1360,695
meter per minuut maakte, dat is
toch nog ruim 81 ½ km per uur. Paul
is en blijft altijd een outsider, ondanks dat hij sinds vorig jaar zich op
de Overnacht fondvluchten is gaan
richten, heeft hij nog een duif zitten die het wat kortere werk met
gemak aan kan. En dat gebeurt natuurlijk altijd als niemand er op rekent, en dat is dan ook het mooiste
van de postduivensport. Paul klokte zijn duif om 14.37.43 uur. Bosse &
Zn werd tweede, en Cor van Bemmelen uit De Hoef werd 3e. In Rayon F van Noord Holland werd Paul

35e, Bosse & Zn 53e, Cor 57e en
70e, Wim Wijfje 61e, Theo Kuijlenburg 75e, Cor Stevens 77e, Ton Duivenvoorde 83e, Martien v.d. Hoort
87e en Wim Könst 93e. Ondanks de
toch ongunstige wind mooie prestaties van de leden van Rond de Amstel. Volgende week staat de eerste
fond vlucht (lange afstand) op het
programma, met een Vitesse vlucht
(korte afstand).

