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Slim bekeken!

“Een lage rente plus een spaarplan.
Dat maakte ’t verschil.”
Erik Meyer & Anne de Boer,
Mijdrecht

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

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het burg. Haitsmaplein 29 in mijdrecht

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

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

(0297) 25 04 21
Telefoon:
3641
RG Mijdrecht

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

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

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

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Wie heeft dit nu weer bedacht? Vanachter het bureau zeker?

Fietsbruggetje in fietsroute
ontoegankelijk voor fietsen
De Ronde Venen – Je komt in je
leven vaak vreemde zaken tegen,
maar zo nu en dan vraag je je wel
eens af of ‘men’ wel eens nadenkt
voor ‘men’ iets bedenkt. Of ze wel
eens gaan kijken of het eens uit proberen voor ze bepaalde zaken laten
veranderen.
Steeds weer lijkt het erop, dat heel
veel plannen worden uitgedacht en
zelfs uitgevoerd, vanachter een bu-

reau en dat er geen veldwerkers
meer zijn. Op bijgevoegde foto zie u
een jongentje ploeteren om met zijn
fiets over een bruggetje te komen.
Nee, het is geen bruggetje waar hij
niet mag komen, het is een bruggetje, dat onderdeel is van een fietsroute.
Gaat niet
Onze redactie was vorige week ge-

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

beld door een mevrouw, die met
haar gezin deze fietsroute volgde en
in de problemen was gekomen door
het bruggetje. Donderdagmiddag jl
reed onze fotograaf langs het bewuste bruggetje en zag een groep
mensen bezig om over het bruggetje te komen. Auto aan de kant en
even een fotootje maken.
Een mevrouw, die met haar gezin
een fietstochtje aan het maken was,
was bezig een al wat oudere man
te helpen om over het fietsbruggetje te komen. De man zelf kon het
onmogelijk. De brug is namelijk in
het middenstuk zo smal dat je stuur
er niet tussen past. Je kan ook niet
naast je lopen om je fiets op te tillen, want ook dat is te smal. Je moet
dus achter je fiets gaan staan, je
fiets optillen, zodat je stuur boven
de leuning van de brug uitkomt en
zo kun je met moeite de brug over

om je fietstochtje te vervolgen.
De moeder, die een fiets heeft met
een hoog stuur kon er net over zonder de fiets op te moeten tillen, maar
ook haar kinderen konden er met
veel moeite over.
Waar?
Waar dat belachelijke fietsbruggetje
is? Bij de Pontshoekersluis. Als je de
Oosterlandweg af fietst richting De
Hoef,. Aan het einde van de Oosterlandweg steek je de weg over. Dan is
er een paadje naar beneden en sta
je voor het bewuste bruggetje. Als
je daar over weet te komen kun je
de fietsroute vervolgen via de Ponthoekersluis, naar de Amstel. Hopelijk gaat de persoon die dit domme
plan heeft uitgedacht zelf eens even
met zijn fiets de brug over, komt er
misschien heel snel een echte fietsbrug...

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

Verbouwingsnieuws
De winkel wo
rdt beter,
de prijzen bli
jven laag.

Van vrijdag 16
mei
vanaf 14.00 u
ur t/m
woensdag 28
mei
zijn wij geslo
ten.

C1000 de Ronde Venen
Molmlaan 2
3648 XK Wilnis
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Wij hebben voor u meer dan 35
soorten verse BBQ artikelen op
voorraad, van cevapcicci tot
Schotse rib-eye en van gamba
spies tot barbecue tomaat.

Bader, keurslager

www.bader.keurslager.nl / info@bader.keurslager.nl

Uithoorn

Mijdrecht

Zijdelwaardplein 71 Bozenhoven 27
Tel. 0297-565092
Tel. 0297-255004

Vinkeveen

Maarssenbroek

Plevierenlaan 31
Tel. 0297-263733

Bisonspoor 1100
Tel. 0346-570951

Dio Drogisterij De Bree
nieuw inleveradres voor
Nieuwe Meerbode
Vinkeveen - Met ingang van heden kunt u uw kabaaltjes, ingezonden mededelingen, verslagen enz.
inleveren bij de Dio Drogisterij Parfumerie De Bree aan de Herenweg
12-14 (op steenworp afstand van de
brug over de ringvaart bij Demmerik).
De drogisterij is het nieuwe inleveradres. Willem Jan de Bree en zijn
echtgenote Karin hebben te kennen
gegeven dit voor deze krant te willen verzorgen.
Tot voor kort deed de naastgelegen
kapsalon van Wijfjes deze service
die zij 15 jaar hebben gedaan. Door
hun verhuizing is dat nu over, maar
zij hebben het al die tijd graag gedaan en wij waren ook heel blij met
hen. Voor hun inzet zeggen wij hun
dank.
Bij De Bree kunt u alle voor de krant
noodzakelijke berichtgeving tot en
met maandag, voorafgaande aan

We hebben er zin in.

Vaste spaarrente
tot 4,7%*

de publicatiedatum van de eerstvolgende krant op woensdag, inleveren. Alles wat men daarna inlevert
wordt een week later gepubliceerd.
Bij voorbaat dank voor alle medewerking.

Onze spaarrente is nu wel heel scherp.
Ook voor ondernemers.

VOOR HET OFFICIËLE
GEMEENTENIEUWS
ZIE PAGINA 2+3+4

Kom langs of bel voor een spaaradvies.
Mijdrecht, Rendementsweg 12 A, (0297) 23 98 98

Bankzaken

* Rentewijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.
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Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Wickelhofpark:
een groot kunstwerk

Servicelijn

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

Het Wickelhofpark is één groot kunstwerk. De natuur is echt,
maar vorm en inrichting zijn voor een belangrijk deel het
werk van twee kunstenaars: Rudy Luijters en Onno Dirker.
De kunstenaars werken samen onder de vlag van ‘Atelier
Veldwerk’ Vanaf het moment dat werd besloten de grond bij de
wijk als park in te richten, zijn zij ingeschakeld bij het ontwerp
van het park.

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

Voltooiing Wickelhof
II en Wickelhofpark
wordt gevierd
De wijk Wickelhof II is voltooid en in het naastgelegen
recreatiegebied Wickelhofpark zijn de afgelopen maanden de
laatste voorzieningen gerealiseerd en is er groen geplant. De
gemeente De Ronde Venen is zeer tevreden over het bereikte
resultaat. Om het gereedkomen van wijk en park te vieren
wordt daarom op zaterdag 24 mei de Dag van Wickelhof
georganiseerd.
Tijdens de Dag van Wickelhof, die om 14.00 uur begint, worden er
verschillende excursies door wijk en park georganiseerd. Tijdens de
rondleidingen leren de deelnemers meer over de keuzes die gemaakt zijn
bij het ontwerp, wat de achterliggende gedachten zijn bij de situering van
de huizen en op welke manier bijvoorbeeld rekening is gehouden met het
afvoer van water uit de wijk naar het park. Ook worden er excursies door
het park georganiseerd waarbij toelichting wordt gegeven op het ontwerp
en de filosofie van de kunstenaars die daarbij betrokken zijn geweest.
Meer informatie daarover vindt u in het artikel ‘Wickelhofpark: een groot
kunstwerk’ elders op deze pagina.
Wethouder Bram Rosendaal, Ruimtelijke Ordening, is bijzonder te spreken
over wijk en park:,,Ik ben trots op het bereikte resultaat. Wickelhof II is
een gevarieerde wijk geworden, waar zowel starters als doorstromers
op de woningmarkt een huis hebben gevonden. Ook vind ik dat we goed
geslaagd zijn de woningbouw in het landschap te laten passen. Het
Wickelhofpark, met zijn bomen en opgaand groen, vormt een buffer tussen
het toekomstig kassengebied en de wijk.’’ Maar niet alleen de architectuur
en de inpassing in het landschap vervullen Rosendaal met tevredenheid.
,,Wickelhof II is de eerste wijk in De Ronde Venen die het Politiekeurmerk
Veilig Wonen heeft gekregen. Het keurmerk is een paar jaar geleden
in het leven geroepen met als doel woninginbraken terug te dringen.
Uit landelijke cijfers blijkt dat, als volgens het keurmerk is gebouwd,
inbraakcijfers 95 procent lager liggen dan in andere wijken. Wickelhof II
heeft het keurmerk onder andere gekregen door bij het ontwerp van de
wijk uit te gaan van afgesloten en goed verlichte achterpaden. Ook grenst
een groot aantal achtertuinen aan het water waardoor de achterkant
moeilijk bereikbaar is. Vanuit de voorkant van de woningen is goed zicht
op de openbare ruimten en omgekeerd. Behalve dat bewoners zich veilig
voelen in de wijk, heeft het keurmerk ook een financieel voordeel. Veel
verzekeringsmaatschappijen verlenen namelijk een korting op de premie
voor de inboedelverzekering als de wijk het politiekeurmerk Veilig Wonen
draagt. De bouw van Wickelhof II heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd
aan doorstroming op de woningmarkt. Rosendaal: ,,Dat vormde ook een
van de doelstellingen van de bouw. Uit onderzoek is gebleken dat de bouw
van één woning in de wijk heeft geleid tot gemiddeld 2,17 verhuizingen.
Door de bouw van de 213 woningen in Wickelhof II hebben ongeveer 462
verhuizingen plaatsgevonden in De Ronde Venen. Ongeveer 83 starters
hebben een woning gevonden dankzij de bouw van Wickelhof II. Ongeveer
24 van hen zijn in de wijk zelf gaan wonen.’’ Opmerkelijk aan wijk en park is
ook het feit dat ze samen één watersysteem vormen, zowel in kwalitatieve
als kwantitatieve zin. Het park fungeert bijvoorbeeld als waterberging van
de wijk in geval van hevige neerslag. Ook is een gescheiden rioolstelsel
aangelegd waardoor water van de straat naar een filteringgebied in het
park wordt geleid, waar het op een natuurlijke manier wordt gezuiverd.
Het water van de daken wordt direct naar het park getransporteerd. Voor
het watersysteem heeft De Ronde Venen een prijs gekregen van het
hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

Excursie en activiteiten

Om het gereedkomen van wijk en park te vieren, vindt op zaterdag 24
mei de Dag van Wickelhof plaats. Inwoners die willen deelnemen aan de
excursies die worden gegeven door wijk en park, en die ongeveer drie
kwartier duren, kunnen zich daarvoor opgeven door een e-mail te sturen
naar communicatie@derondevenen.nl of door te bellen met (0297) 29 17 02.
In totaal staan er drie excursies gepland door wijk en park. Als er veel
belangstelling is, dan zullen op een ander moment extra excursies worden
georganiseerd. Voor kinderen zullen er tijdens deze dag diverse attracties
staan aan de Korenbloem. Ook kunnen zij een rondrit maken op een
pony. Van 14.30 tot 16.30 uur kunnen door jong en oud ritten met paard
en wagen door het park worden gemaakt en worden er om 14.30 uur en
15.30 uur schapen geschoren in het park. De dag wordt afgesloten met
een barbecue voor de bewoners van Wickelhof II. Zij hebben hiervoor een
uitnodiging ontvangen en krijgen als zij zich aanmelden consumptiebonnen
voor deelname aan de barbecue (Zonder bonnen is deelname niet
Project4
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mogelijk).

Allereerst hebben de kunstenaars in 2002 een culturele analyse gemaakt
van het landschap in De Ronde Venen. Wat ze daarin tegenkwamen waren
ondermeer smalle en brede sloten, rietoevers, boomgaarden, droge en
natte gebiedjes, knotbomen, elzensingels, laanbeplantingen, maar ook
fiets- en voetpaden, bruggen in allerlei soorten, loopplanken, steigers,
ooievaarsnesten en schuurtjes. De grote schakering aan landschappelijke
inrichtingselementen in De Ronde Venen vormde, naast het uitgangspunt
van de rechtlijnige polderstructuur, de belangrijkste basis voor het
parkontwerp dat door landschapsarchitecte Gabrielle Mennen is gemaakt.
Het Wickelhofpark, zoals dat nu is gerealiseerd, is in feite een
verdicht west-Nederlands polderlandschap. Veel van de genoemde
inrichtingselementen worden samengebracht in een relatief klein gebied
van twaalf hectare, waarbij bedacht moet worden dat die elementen in het
landschap zelf nooit zijn neergezet als kunstzinnige blikvangers. Door ze
echter in een park van twaalf hectare binnen het ontwerp op te nemen,
is er een esthetisch geheel ontstaan. De twee kunstenaars zijn bij het
ontwerpen van de inrichtingselementen dicht bij het originele boerenland
gebleven. De kunst is functioneel, sober en onderhoudsarm. Tegelijk
biedt het park met al haar elementen volop gebruiksmogelijkheden. Het
Wickelhofgebied (woonwijk en park) is bijzonder door haar watersysteem.
Het park is bijzonder door de integratie van kunst in een voor Rondeveense
begrippen groot park. Een park waarbij kunst als belangrijkste doel heeft
om mensen de openbare ruimte anders te laten beleven.

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

Stremming N231 en
aangrenzende
wegen nabij brug
Vrouwenakker
In verband met
werkzaamheden aan
de N231 en de brug bij
Vrouwenakker is op 13 mei
de Amsteldijk afgesloten.
Op 20 mei zal de Amsteldijk
weer worden opengesteld.
Langzaam verkeer kan van
de ventweg langs de N231
gebruik maken. Van de
fietsbrug kan ook gebruik
worden gemaakt , maar van
de voetgangersbrug niet. De
N231 blijft beschikbaar. ’s
Nachts en in het weekend
zullen geen werkzaamheden
plaatsvinden.

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

Ik vind alleen eten
zo ongezellig…
wat kan ik doen?
Bij het servicepunt kunt u
zich aanmelden voor het
Kookpunt. Bij het Kookpunt
koken en eten senioren van
55 jaar en ouder samen op
vrijdagavond. Ook het vervoer
naar het Kookpunt kan
geregeld worden. Zo wordt
eten weer gezellig!

Groot onderhoud N231 en aansluiting N231/Drechtdijk (De Kwakel)
Vanaf vrijdag 16 mei wordt dag en nacht gewerkt aan de N231, Noord-Hollandsdeel, vanwege groot
onderhoud en herinrichting T-splitsing met de Drechtdijk. Maandag 19 mei is de weg voor de ochtendspits
weer voor verkeer beschikbaar. Het gaat om drie nachtwerkmomenten. Dit deel van de N231 is bij verdere
wegafsluitingen niet meer betrokken. Lokaal verkeer kan de Amstel ook per auto over de tijdelijke brug
normaal passeren, doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Techniek- en
wetenschapsdag

Kinderen, ouders, leerkrachten en andere geïnteresseerden in techniek,
kunnen zaterdag 17 mei hun hart ophalen. Dan vindt de Technieken Wetenschapsdag plaats met tal van activiteiten op het gebied
van techniek en educatie. Naast diverse mini-exposities, kunnen er
wetenschappelijke proefjes gedaan worden en is er de mogelijkheid om
eenvoudige techniekwerkstukjes te maken. Leveranciers van educatieve
technische materialen geven voorlichting en kinderen kunnen spelen
met het technische speelgoed. En scholen tonen hoe zij techniek in het
lesprogramma toepassen en kunnen onderling ideeën uitwisselen.

Opening

Marc Klein Essink, ambassadeur van Day for Change, opent deze
bijzondere dag, samen met wethouder Jan van Breukelen (Onderwijs).
De toegang is gratis evenals alle kinderactiviteiten. Bezoekers krijgen een
gratis kopje koffie/thee/wicky

Vele boeiende kinderactiviteiten voor 4-12 jarigen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nemo Amsterdam: Technische experimentjes doen.
De Ontdekplek Haarlem: Techniekwerkstukjes met bulkmateriaal.
Teylersmuseum: Experimenteren met technische materialen.
Klumper Agenturen: Aantrekkelijk technisch speelgoed.
Pura Natura: Het zelf kunnen creëren van make-up artikelen.
Proefjes.nl: Wetenschappelijke proefjes uitvoeren.
Opitec: Pakketjes met technische werkstukjes maken.
Flec Nederland: Lekker spelen met 15 stuks technisch speelgoed
PMOT: Experimenteren met 10 verschillende soorten techniek.
Universiteitsmuseum: Uitvoeren van natuurkundige proefjes.

Educatieve leveranciers
van technisch speelgoed
en denkspellen.
•
•
•
•
•
•
•

Redactie

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

De K van Kinderen
Pura Natura
Denkspellen
Productief BV
Flec Nederland
Brouwer Fournituren
PMOT

Liefhebbers kunnen direct bij
een standje educatief/ technisch
speelgoed kopen tegen contante
betaling. Op deze dag zullen
er speciale, middels creatieve
technieken ontworpen, kettingen
te koop zijn van CreaBeadS,
specialist in unieke sieraden.
Van de opbrengst gaat 10 procent naar Day for Change
(zie www.dayforchange.nl)
Graag tot aankomende zaterdag 17 mei!

Wegafsluiting
kruispunt
Ambachtsherensingel /
Prinses
Margrietlaan
Vanaf 19 mei 2008
zal het kruispunt
Ambachtsherensingel/
Prinses Margrietlaan
in verschillende
perioden worden
afgesloten in verband
met werkzaamheden.
Het kruispunt wordt
gereconstrueerd om
de verkeerssituatie
overzichtelijker en veiliger
te maken.
In de volgende perioden
wordt aan het kruispunt
gewerkt:
• Maandag 19 mei
van 07.00 uur tot en met
woensdag 21 mei,
17.00 uur.
• Maandag 26 mei
van 07.00 uur tot en met
woensdag 28 mei,
17.00 uur.
• Maandag 2 juni
van 07.00 uur tot en met
woensdag 4 juni,
17.00 uur.
Voor het verkeer worden
er omleidingsroutes
ingesteld. Gedurende
de perioden waarin de
afsluiting plaatsvindt,
zullen de buslijnen
worden omgeleid.
Voor het vervallen van
opstapplaatsen en het
eventueel instellen van
tijdelijke opstapplaatsen
verwijzen we u naar de
websites www.reiziger.
connexxion.nl en/of www.
veolia-transport.nl.
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Vooraankondiging procedure
bestemmingsplan Marickenland
Het ontwerp bestemmingsplan Marickenland wordt met ingang van 17 juni
2008 ter visie gelegd. Eerder is melding gemaakt van tervisielegging in mei
2008. Dit bleek echter niet haalbaar, omdat de Provinciale Planologische
Commissie een maand later dan gepland advies uit heeft gebracht over
het plan. Wanneer het bestemmingsplan kan worden ingezien en hoe
zienswijzen kunnen worden ingediend wordt officieel bekend gemaakt op
de gemeentepagina van 11 juni. Ook wordt tegen deze tijd een nieuwsbrief
Marickenland onder betrokkenen verspreid. Als u zich wilt aanmelden
voor deze nieuwsbrief kan dat via info@marickenland.nl of telefonisch bij
mevrouw. Maud van der Vliet (0297) 29 16 61.

Meningvormende raadsvergadering
22 mei 2008
Informatie vergadering

Vergaderlokatie:
raadzaal
Aanvang:		
19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 16 mei 2008.

Agenda

0. Opening.
1. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde
agendapunten)
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststelling verslagen Informatiebijeenkomsten 17 april 2008.
4. Vaststelling verslagen RTG’s 8 mei 2008.
5 Programmarekening 2007. (Raadsvoorstel nr. 0029/08)
De programmarekening en -verantwoording 2007 wordt
ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Uit de
verantwoording in de programmarekening 2007 blijkt dat veel
resultaten zijn behaald en dat diverse processen in gang zijn gezet.
Het financiële huishoudboek sluit met een nog te verdelen positief
saldo van baten en lasten van € 1,3 miljoen.
6. Beheerplan wegen. (Raadsvoorstel nr. 0027/08)
In het beheerplan wegen wordt inzicht gegeven in de huidige staat
van onderhoud van ons wegenareaal en de daaruit voortvloeiende
kosten voor het wegenonderhoud. Aan de raad wordt gevraagd om
voor de periode 2009 - 2014 extra geld ter beschikking te stellen voor
het op niveau brengen van het onderhoud aan de wegen. Het gaat
om een totaalbedrag van € 6.037.921. Voorgesteld wordt om binnen
deze planperiode het achterstallig onderhoud weg te werken en het
benoemde Groot Onderhoud uit te voeren.
7. Voorjaarsnota. (Raadsvoorstel nr. 0026/08)
Het doel van de Voorjaarsnota is om richting te geven bij het
opstellen van de programmabegroting 2009 en het daarbij behorende
meerjarenperspectief.
8. Locatiekeuze Cultuurhuis (Raadsvoorstel nr. 0025/08)
Voor het cultuurhuis Mijdrecht zijn twee locaties onderzocht: de
locatie zwembad Blijdrecht en de stationslocatie. Tevens is een
theateronderzoek uitgevoerd. Op basis van deze onderzoeken stelt
B&W de raad voor te besluiten om:
- de stationslocatie in principe aan te wijzen als toekomstige
locatie voor het cultuurhuis Mijdrecht
- een Nota van Uitgangspunten te ontwikkelen met een
financiële onderbouwing waarin een variant met en een variant
zonder theaterzaal is opgenomen
- in te stemmen met de volgende participanten: Bibliotheek
Mijdrecht, kunstencentrum De Hint, het ROC, stichting
Vluchtelingenwerk, Atelier De Kromme Mijdrecht, stichting
Recreatie, Educatie verstandelijk gehandicapten, de stichting
De Baat en stichting Senioren Web.
9. Prestatieafspraken gemeente en Westhoek Wonen.
(Raadsvoorstel nr. 0023/08)
De prestatieafspraken tussen de Gemeente De Ronde Venen en
Westhoek Wonen zijn al een aantal jaren geleden verlopen. Het is
van belang nu nieuwe afspraken te maken. Hierin worden afspraken
gemaakt over de inspanningen van beide partijen op het gebied van
huisvesting en over investeringen in de wijken en de kernen.
10.Bestraten langparkeerterrein Rondweg te Mijdrecht.
(Raadsvoorstel nr. 0028/08)
Voorgesteld wordt een budget van € 82.000,00 uit de éénmalige
ruimte 2008 ter beschikking te stellen om het langparkeerterrein aan
de Rondweg te Mijdrecht volledig van bestrating te voorzien.
11. Initiatiefvoorstel verslaglegging raadsvergadering.
De verslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad zijn
zeer beknopt. Verzocht wordt de notulen uit te breiden met
de (belangrijkste) overwegingen van de diverse fracties. Het
initiatiefvoorstel is ingediend door de fractie van De Combinatie.
12.Memo discotheek en poolcentrum.
Het college vraagt advies over twee mogelijke vestigingslocaties
voor een discotheek: aan de Rondweg achter Allround en aan
de Veenweg, nabij het nieuw te bouwen zwembad. Tevens wordt
gevraagd te adviseren over afwijking van de eerder vastgestelde
randvoorwaarden, waarover een kandidaat-exploitant voorstellen
heeft gedaan. Na advisering kan het college de vestiging van een
discotheek en het zoeken van exploitanten verder ter hand nemen.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen,
drs. M. Burgman

Besluitnemende raadsvergadering
22 mei 2008
Informatie vergadering

Vergaderlokatie:
raadzaal
Van: 		
aansluitend aan meningsvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 16 mei 2008.

Agenda

0. Opening.
1. Vaststellen agenda.
2. Vaststellen verslagen van de openbare raadsvergadering
d.d. 24 april 2008.
3. Akkoordstukken.
4. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen,
drs. M. Burgman

Campagne Met belgerinkel
naar de winkel
Fiets en u wint altijd!

Op 10 mei is de campagne “Met belgerinkel naar de
winkel“ gestart. Gedurende 6 weken kunt u deelnemen
aan deze actie en fietsen voor volle spaarkaarten.
Wat houdt de campagne in?

De landelijke campagne loopt van zaterdag 10 mei tot en
met zaterdag 28 juni. Elke keer dat u in deze periode bij een
deelnemende winkelier op de fiets een boodschap doet, krijgt u een
stempel. Met een volle spaarkaart (tien stempels) maakt u kans op
mooie prijzen. U mag zoveel kaarten inleveren als u wilt. Na afloop
van de campagne worden de prijzen verloot onder de ingeleverde
spaarkaarten. De hoofdprijs is een nieuwe fiets. Spaarkaarten zijn af
te halen en in te leveren bij de deelnemende winkeliers. Daarnaast
kunnen deelnemers op de spaarkaart tips/suggesties geven om
de gemeente De Ronde Venen fietsvriendelijker te maken. De
gemeente inventariseert deze tips en onderzoekt de mogelijkheden
om deze adviezen in de praktijk te brengen.

17 mei: Manifestatie in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen

Op zaterdag 17 mei is van 13.30 uur tot 16.00 uur een manifestatie
op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Zo is er een springkussen
voor kinderen en de waaghalzen kunnen ‘gekke fietsen’ als
achteruittrapfietsen en hobbel- en zwalkfietsen uitproberen. Om
14.30 uur kunt u meedoen aan een loterij met mooie prijzen. Ook in
Wilnis (Raadhuisstraat) en Vinkeveen (winkelcentrum Zuiderwaard)
staan er springkussens en kunt u meedoen met loterijen. De prijzen
worden beschikbaar gesteld door de deelnemende winkeliers.
De gemeente De Ronde Venen organiseert samen met de winkeliers
deze campagne, om iedereen te stimuleren zoveel mogelijk op de
fiets boodschappen te doen. Fietsen is natuurlijk gezond en niet
onbelangrijk: het is goed voor
het milieu. Met minder auto’s en
meer fietsen worden woon- en
winkelkernen rustiger, veiliger
en dus meer leefbaar. Een
overzicht van de deelnemende
winkeliers kunt u vinden op de
website van de gemeente
De Ronde Venen,
www.derondevenen.nl.

Twee nieuwe
speeltoestellen voor
de Windmolen

Aan de Windmolen in Mijdrecht zijn twee nieuwe
speeltoestellen geplaatst. De inwoners hebben deze toestellen
uitgezocht, onder de randvoorwaarden die de gemeente
heeft aangegeven. Net als het oude toestel, wensten de
inwoners een klimtoestel met minimaal een glijbaan en twee
schommels.

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.

Veiligheid in De Ronde Venen

Toezicht op en rond de
Vinkeveense Plassen

Per seizoen trekt de Vinkeveense Plassen tienduizenden dagjesmensen,
hotelgasten en seizoenrecreanten. Gemeente en politie zetten zich in
voor een veilig en leefbaar De Ronde Venen en dit geldt dus ook voor
het recreëren. Daarom houdt de politie gedurende het recreatieseizoen in samenwerking met het Recreatieschap Vinkeveense Plassen en hun
toezichthouders- extra toezicht op en rond de Vinkeveense Plassen. De
taak van de politie is het opsporen van strafbare feiten en het handhaven
van de openbare orde. De politie treedt op tegen bijvoorbeeld snelvaren,
wild kamperen, vuurtjes stoken en geluidsoverlast. Ook controleert de
politie en toezichthouders bestuurders van boten of zij in het bezit zijn van
vaarbewijzen en registratiegegevens om zo het aantal diefstallen van en
vanaf vaartuigen te verminderen. Toezichthouders van het recreatieschap
zijn, net als de politie, bevoegd om bekeuringen te geven en aanhoudingen
te verrichten. Deze bijzondere opsporingsambtenaren handhaven het
naleven van regels die gelden op de eilanden. Zo mag een boot niet langer
dan 3 x 24 uur bij hetzelfde eiland worden afgemeerd en moeten honden
aan de lijn. Ook wordt regelmatig gecontroleerd of duikers en waterskiërs
in het bezit zijn van een vergunning. De toezichthouders handhaven net als
de politie ook de openbare orde.

Wat kunt u doen?

In de strijd tegen criminaliteit op en rond de Vinkeveense Plassen heeft
de politie en het recreatieschap ook uw hulp nodig. Ziet u dat iemand een
(motor)boot probeert te stelen of ziet u iemand die zich verdacht ophoudt,
belt u dan 112. Hiermee verhoogt u de kans dat de politie die persoon in
de kraag kan vatten. Is er geen spoed, maar wilt u wel dat de politie ter
plaatse komt, belt u dan 0900-8844. (bijv. bij constateren van overlast door
snelvaren). Bent u slachtoffer van een strafbaar feit, doe dan altijd aangifte.
U kunt bellen met 0900-8844 voor het maken van een afspraak of aangifte
doen via internet. Iedere aangifte met opsporingsindicatie wordt door de
politie opgepakt. Daarnaast krijgt de politie een beter beeld van waar de
criminaliteit zich afspeelt. Het is van groot belang dat u zelf een goede
registratie van gegevens (foto en registratienummers) van de boot of ander
goed heeft en dit bij het aangifte doen van de diefstal kan vermelden. Er
vindt namelijk op landelijk niveau registratie plaats. Bij het (terug)vinden
van gestolen goederen, kan de politie aan de hand van deze gegevens uw
goederen retourneren.

Preventietips

Diefstal van boten en/of buitenboordmotoren komt regelmatig voor. Om
diefstal te voorkomen adviseert de politie het volgende.
• Gebruik altijd goedgekeurde sloten zowel voor de boot als de
buitenboordmotor.
• Wordt de boot een lange tijd niet gebruikt, demonteer de
buitenboordmotor en berg deze op een veilige plek op.
• Bent u korte tijd afwezig dan blijft demonteren van de motor de voorkeur
houden. Lukt dit niet, plaats dan een afdekzeil over de boot zodat de
buitenboordmotor van het zicht ontrokken wordt.
• Merk de buitenboordmotor door bijvoorbeeld de postcode in te graveren
of een deel te bespuiten met verf. Hierdoor valt de motor meer op en
wordt het stelen minder aantrekkelijk.

Het oude speeltoestel moest in januari onverwacht worden weggehaald
omdat het niet meer veilig was. Daarna kwam er al snel overleg tussen de
gemeente en omwonenden op gang. Enkele omwonenden hebben in de
Windmolen en omgeving geïnventariseerd waaraan een nieuw speeltoestel
moest voldoen. Met het plaatsen van één enkel toestel kon niet aan die
wensen voldaan worden.
Gelukkig was het binnen de randvoorwaarden mogelijk om twee toestellen
uit te zoeken. Hierdoor konden alle wensen van de bewoners worden
ingewilligd. Bijkomend voordeel is dat aan één van de toestellen ook een
rekstok zit. Mede door de inzet van bewoners van de Windmolen hebben
de kinderen uit de omgeving weer een prachtige speelplek.

Agenda Rondeveense tafelgesprekken van
de raad van de gemeente De Ronde Venen op
donderdag 15 mei 2008
in het gemeentehuis te Mijdrecht
Van 19.30 tot 20.30 uur
Locatie Raadzaal:
Voorzitter: de heer C.H.W. Versteegh
RTG-griffier: de heer M. de Graaf
Memo discotheek en poolcentrum.

Het college vraagt advies over twee mogelijke vestigingslocaties
voor een discotheek: aan de Rondweg achter Allround en aan
de Veenweg, nabij het nieuw te bouwen zwembad. Tevens wordt
gevraagd te adviseren over afwijking van de eerder vastgestelde
randvoorwaarden, waarover een kandidaat-exploitant voorstellen
heeft gedaan. Na advisering kan het college de vestiging van een
discotheek en het zoeken van exploitanten verder ter hand nemen.

PAUZE
Van 21.00 tot 22.00 uur
Locatie Raadzaal:
Voorzitter: de heer C.H.W. Versteegh
RTG-griffier: de heer M. de Graaf
Memo Jop Wilnis.

Voorgesteld wordt:
1. De JOP Wilnis per 1 juni 2008 te sluiten en verwijderen.
2. Overeenkomstig het bestaande contract met De Baat
de bruikleenovereenkomst schriftelijk op te zegen, met
terugwerkende kracht per 1 januari 2008.
3. Te inventariseren op welke wijze het dorpshuis De WIllisstee
ingezet kan worden om invulling te geven aan de behoeften van
de huidige JOP-gebruikers.

Nominaties bekend voor
Boerderij van het jaar 2008

Boerderijen en erven zijn karakteristieke verschijningsvormen
in het Nederlandse landschap. Ook in de gemeente De Ronde
Venen vormt het agrarische leven een belangrijk onderdeel
van de geschiedenis.
Van oudsher zijn boerderijen belangrijke elementen in het landschap
van de gemeente. Om het oorspronkelijke karakter van het gebied te
behouden heeft De Boerderijen Stichting Utrecht een prijs uitgeschreven
voor de “Boerderij van het jaar 2008 ”. Op dit moment is bekend geworden
dat een zevental van boerderijen uit de gemeente De Ronde Venen zijn
genomineerd. Welke boerderij uiteindelijk de prijs gaat winnen wordt door
de organisatie op 31 mei bekend gemaakt. De winnaar wordt dan door
de boerderijenstichting in het zonnetje gezet. De Boerderij van het jaar
verkiezing is een initiatief van de Boerderijen Stichting Utrecht (BSU). Deze
stichting is onderdeel van Landschap Erfgoed Utrecht en maakt zich sterk
voor het behoud van de karakteristieke verschijningsvorm van Utrechtse
boerderijen en hun erven. De laatste vijftig jaar hebben schaalvergroting en
modernisering een grote rol gespeeld in de agrarische sector. Ook hebben
boerderijen hun agrarische bestemming verloren door nieuwbouw of
andere activiteiten. Daarmee gaat het oorspronkelijke karakter verloren.
Eén van de activiteiten die de Boerderijen Stichting Utrecht jaarlijks
organiseert om de aandacht te vestigen op een authentiek stuk Nederlands
cultuurhistorische erfgoed is de verkiezing van de Boerderij van het
jaar. Met de verkiezing zet de BSU de eigenaar van een boerderij in
het zonnetje die met zorg de gebouwen en het omringende landschap
in stand heeft weten te houden. Toen de Boerderijen Stichting Utrecht
in januari aangaf een prijs uit te reiken voor de Boerderij van het jaar
2008 heeft de gemeente in samenspraak met de historische vereniging
“De Proosdijlanden” een lijst opgesteld van 17 unieke en waardevolle
boerderijen binnen het grondgebied van de gemeente. Uit deze lijst zijn
7 boerderijen gekozen die meestrijden om de titel Boerderij van het Jaar
2008. Tot 31 mei wachten wij in spanning op de uitslag.
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Nieuwe Meerbode - 14 mei 2008
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Bijeenkomsten
overleggroepen
Estafetteproject

Activiteitenkalender
De Ronde Venen

Op 22, 23 en 24 april jl. hebben de eerste bijeenkomsten
plaatsgevonden met de overleggroepen van het Estafetteproject.
Er zijn drie overleggroepen geformeerd: een voor de locatie Argon, een
voor de locatie CSW en een voor de locatie De Driehoek. In opdracht van
de gemeenteraad wordt onderzocht of het haalbaar is of op de velden van
Argon en CSW een bouwprogramma kan worden gerealiseerd gericht op
wonen, zorg en welzijn en of De Driehoek in de toekomst gebruikt kan
worden als locatie voor de voetbalverenigingen Argon en CSW. Tijdens de
bijeenkomsten werd naar aanleiding van een presentatie gediscussieerd
over de eerste schetsen die stedenbouwkundig bureau Wissing per
locatie had gemaakt. In deze fase van het Estafetteproject, waarbij er nog
geen concreet uitgewerkt plan ligt, willen de samenwerkende partijen (de
gemeente, Rabobank Veenstromen en Rabo Vastgoed) met omwonenden
en vertegenwoordigers van diverse adviesorganen de dialoog aangaan om
ideeën en kennis uit te wisselen. De samenwerkende partijen realiseren
zich dat het project grote impact heeft en dat er mensen zijn die met de
concrete invulling van deze visie moeite hebben. Via de bijeenkomsten
met de overleggroepen willen de partijen in alle openheid gezamenlijk
toewerken naar verantwoorde en passende oplossingen.

Achtergrond en aanleiding van het Estafetteproject

De hoofddoelstelling van het Estafetteproject is om de kernen Mijdrecht en
Wilnis gereed te maken voor de toekomst. De gemeente wil dit realiseren
door op de velden van de voetbalverenigingen Argon en CSW een
bouwprogramma te realiseren gericht op onder andere wonen, zorg en
welzijn. De woningen zijn bestemd voor starters, doorstromers en senioren.
De centrale ligging van deze locaties maakt ze bijzonder geschikt voor de
bouw van woningen en voorzieningen waardoor ouderen langer in hun
eigen wijk kunnen blijven wonen. Deze ontwikkeling betekent, dat de beide
verenigingen moeten verhuizen naar een nieuw sportcomplex. Hiervoor
heeft de gemeenteraad De Driehoek aangewezen. Bij de invulling van
de oude sportvelden wordt ook onderzocht of hier winkels gerealiseerd
kunnen worden. Het gaat dan om verplaatsing van bestaande winkels, in
Wilnis, van het winkelcentrum aan de Molmlaan en in Mijdrecht betreft het
winkelcentrum Adelhof.

Huis-aan-huiscontrole
hondenbezit 15 mei
van start

In de gemeente De Ronde Venen
gaat donderdag 15 mei 2008
een huis-aan-huiscontrole van
start op het bezit van honden.
Controleurs zullen bij alle
inwoners aanbellen om het
hondenbezit te controleren en
kunnen zowel overdag als ’s
avonds langskomen. In geval
controleurs een hond aantreffen
waarover geen belasting is
betaald, wordt ter plaatse een
aangiftebiljet ingevuld.

De controle wordt uitgevoerd door het bedrijf Legitiem BV, de medewerkers
daarvan dragen duidelijk zichtbaar een legitimatiebewijs. De controleurs
bellen aan op een woonadres, stellen zich voor als controleur
hondenbelasting en vragen of er een of meerdere honden aanwezig zijn.
Er is dus geen sprake van huisbezoek, de controleurs betreden de woning
niet. De gemeente De Ronde Venen heft hondenbelasting. Het tarief

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 (GFT-afval). 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. In deze afvalwijzer 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 met
name 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.
Laat de container leeg en schoon achter als u op vakantie gaat.

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.

bedraagt in 2008 E 49,00 per hond. De hondenbezitter is verplicht aangifte
te doen van het hondenbezit. Het daarvoor benodigde formulier is te vinden
op www.derondevenen.nl of telefonisch aan te vragen via telefoonnummer
(0297) 29 17 91. Als uw hond komt te overlijden of u op een andere manier
afscheid moet nemen van uw hond, dient u dit schriftelijk te melden (met
een kopie verklaring van de dierenarts of van de nieuwe eigenaar). Ook
hiervoor kunt u een formulier aanvragen zoals hierboven beschreven. De
formulieren zijn te vinden op www.derondevenen.nl. Hier kunt u ook terecht
voor meer informatie over bijvoorbeeld vrijstelling die in een aantal gevallen
geldt.

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.

Hoofdweg 89
Windmolen 75

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.
16 mei 2008
Jazzconcert René Beeck & Friends

Op vrijdag 16 mei organiseert Stichting Cultura een Jazzconcert
René Beeck & Friends, Locatie: Dorpshuis de Boei, Kerklaan
32, Vinkeveen. Aanvang: 20.30 uur. Kaarten verkrijgbaar in de
voorverkoop bij Boekhandel Mondria, De Lindeboom 11, Mijdrecht,
Drogisterij de Bree, Herenweg 12 in Vinkeveen en bij de VVV de
Ronde Venen, Vinkeveen. Meer informatie: www.cultura-drv.nl

17 mei 2008
Kamerikse weteringloop

Recreatieve hardloopwedstrijd op 17 mei 2008 van
12.00-13.30 uur. De route loopt langs de Wilnisse Zuwe,
Kievitsweggetje, ir Enschedeweg en de Geerkade.
Meer informatie: www.weteringloop.nl of via Jan Luidens,
tel. (0348) 40 19 05 of janluidens@hotmail.com.

Nachtegalenexcursie in de Middenduin

De Groen Venen houden op zaterdag 17 mei een
nachtegalenexcursie in de Middenduin. Locatie: Om 7 uur wordt
er vertrokken met eigen vervoer bij de kerk aan de Kerklaan in
Vinkeveen. Aanvang: De wandeling is van 08.30 uur tot
11.00 uur. De excursie is gratis. Aanmelden bij Charlotte Smit
via degroenenvenen@hetnet.nl of tel.(0297) 26 15 76.

Inloopavond
wijkveiligheidsplan
Proostdijland

De gemeente De Ronde Venen organiseert op dinsdag 20
mei in samenwerking met het wijkcomité ProostdijlandNoord en het buurtwerk Proostdijland-Zuid een inloopavond
in de Meijert over het op te stellen wijkveiligheidsplan voor
Proostdijland.
Doel van het plan is om de leefbaarheid en veiligheid van de wijken
naar een hoger niveau te tillen. Begin april hebben de inwoners van
Proostdijland hierover een nieuwsbrief ontvangen. Als bewoners van de
wijk kunnen zij goed bepalen waaraan aandacht moet worden besteed in
het wijkveiligheidsplan. Is de buurt nog wel veilig en leefbaar genoeg of
moeten er maatregelen getroffen worden? Hun mening kunnen ze kenbaar
maken tijdens de inloopavond.
Veiligheid en leefbaarheid zijn zaken die ons allemaal aangaan, en niet
alleen een verantwoordelijkheid van politie en gemeente. Daarom worden
inwoners van Proostdijland van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren
aan het wijkveiligheidsplan door de inloopavond te bezoeken. Gezamenlijk
kan op die manier worden gewerkt aan een prettigere leefomgeving en een
veiliger Proostdijland. De inloopavond in de Meijert begint om 20.00 uur,
maar de zaal is een half uur eerder al open om een kopje koffie te komen
drinken. De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Vergroten van een overkapping
tot ruimte voor paardenboxen
Vergroten van een clubgebouw

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 143a Oprichten van een erfafscheiding/
geluidsscherm in de voortuin
Herenweg 15
Plaatsen van een dakkapel

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN

Aanvragen bouwvergunning

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende
aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
Genieweg 60

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.

Ontvangst
datum

Reguliere bouwvergunning

2008/0206

10-4-2008

Lichte bouwvergunning
Bouwvergunning 2e fase
Bouwvergunning 2e fase

2008/0253
2008/0246
2008/0222

23-4-2008
22-4-2008
16-4-2008

Bouwvergunning 2e fase

2008/0093

20-2-2008

Wilnis
Kon. Julianastraat 23
Waterlelie 2

Vernieuwen van de fundering
Oprichten van een carport

Bouwvergunning 1e fase

2008/0180

29-4-2008

Bouwvergunning 1e fase

2007/0461

29-4-2008

Lichte bouwvergunning

2008/0202

24-4-2008

Reguliere bouwvergunning

2008/0157

24-4-2008

Reguliere bouwvergunning
Lichte bouwvergunning

2008/0172
2008/0169

29-4-2008
24-4-2008

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. Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan 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.

Smaragd 18
Stadhouderlaan 2
Vermogenweg
(nabij) Veenweg
Westerlandweg 12

Veranderen van de indeling van een
bedrijfspand
Vergroten van een dakkapel
Vergroten van een kerkgebouw
Oprichten van een zwembad, healthclub
en commerciële voorzieningen
Oprichten van een woning

Vinkeveen
Waverveensepad 2-4

Gedeeltelijk veranderen van een woning Lichte bouwvergunning

2008/0254

24-4-2008

Wilnis
Herenweg 282

Met ingang van 15 mei 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de bouwplannen:

Vernieuwen van een schuur/garage

20080241

21-4-2008

Straatnaam

Lichte bouwvergunning

Bouwplannen

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog
niet inzien.

Vinkeveen
Waverveensepad 31

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.)

Wilnis
Burg. Padmosweg 211

Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
Baljuwstraat 9
Beltmolen
Bozenhoven

Vergroten en splitsen van een woning
Veranderen gedeelte van garage
in keuken
Oprichten van een berging

Verzenddat.
vergunning

Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2008/0029
2008/0181

24-4-2008
29-4-2008

Lichte bouwvergunning

2008/0156

24-4-2008

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

Vernieuwen van dakbedekking
en gevelbeplating

Reguliere bouwvergunning

2007/0642

Reguliere bouwvergunning

2008/0117

B

Bouwvergunning 1e fase

2008/0147

C

Vernieuwen van een kas/opslag
naar een carport met opslag
Mijdrechtse dwarsweg 6 Oprichten van een landhuis

Opm.
A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vergunning:
- Onder B te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening.
- Onder A en C te verlenen met vrijstelling ingevolge de voorschriften van het bestemmingsplan.
Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van
het plan waar u uw zienswijze op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijze
verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijze ook
mondeling (aan de balie of telefonisch) bij de betreffende afdeling bekendmaken.
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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. 0297531111. Spoedgevallen avond/
nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis Amstelveen, tel.
020-4562000.

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

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

COLOFON
verschijnt woensdag

Editie 2:

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

Editie 3:

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

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

Op 17 mei a.s. Open Dag bij
Stichting Help de Zwerfkat

Het meest gezellige geluid is
dat van etende katten
Uithoorn - “Het is niet echt de bedoeling geweest dat ik hier nu
met ongeveer 70 katten zit”, vertelt
Els Verkerk van Stichting Help de
Zwerfkat. Je wilt het niet geloven,
maar ik had absoluut niks met katten. Ik was een hondenmens. Maar
nu alweer 27 jaar geleden, toen ik
een keer met mijn zoon Tom en de
hond ging lopen, kwamen we langs
het huis van Tante Janny die Tom
binnenriep van: ‘kom eens kijken,
ik heb allemaal jonge katjes’. Ja, en
het resultaat kun je natuurlijk wel
raden. Ik kreeg dus een kat aangesmeerd. En eigenlijk beviel dat best
wel goed en na een jaar kwamen er
twee katjes bij. Toen kwam de dierenarts met het verhaal van een
nest jonge katten waarvan de moeder was doodgereden en ja, dan
blijf je ook niet stil zitten. We hebben daar een nieuw huis voor gezocht en toen kwamen kinderen
naar ons toe dat er een kat van acht
hoog was afgegooid en meteen de
mand en de zakken grind er ook
maar bij. Je houdt het niet voor mogelijk wat voor idiote dingen mensen met dieren doen. En dan groeit
dat steeds verder. Omdat Uithoorn
ook geen eigen asiel heeft, belden

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

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

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

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

men mij op dat ze ergens een zwerfkat hadden zien lopen en dan ging
ik er naar toe. Ik ben begonnen in de
Straatsbrugflat waar ik toen woonde. Na zes jaar had ik 45 katten en
omdat dat niet in het huurreglement
was toegestaan heeft de gemeente
mij dit pand toen aangeboden wat
leegstond. Ik zit hier nu 19 jaar en in
al die jaren is al heel wat verbeterd
en aangebouwd.
Stapelbed
De nieuwste aanwinst is de spinnerij die er net een jaar staat en waar
stapelbedden staan waar de katten heerlijk uitgestrekt op kunnen
liggen. In het begin waren de kattenverblijven natuurlijk heel primitief, want ik had geen cent en werd
ook niet gesteund. Op een gegeven moment was echt het geld op
en had ik zelfs geen geld meer om
voer te kopen en toen heeft Wieteke van Dort een actie gestart. Op dit
moment zijn er ongeveer 70 katten.
Het gaat om niet-plaatsbare katten
die om een of andere reden niet geschikt zijn om als huisdier geplaatst
te worden. Het zijn niet alleen katten
uit Uithoorn, maar ook Mijdrecht en
Amstelveen en wij worden ook door
het asiel in Amstelveen opgebeld als
zij katten hebben die niet meer geplaatst kunnen worden. “Wij leggen
er onze ziel en zaligheid in”, aldus
Els. Samen met haar partner Annemieke rijdt zij al jaren een rondje
over het Cinduterrein. “Daar lopen
ook heel veel katten rond, evenals
op het industrieterrein”, aldus Annemieke. We moeten dan ook een
helm op en een veiligheidsbril, omdat je op gevaarlijk terrein bent. “Het
probleem van de gedumpte katten is
zo groot, dat is bijna niet aan te pakken”, vindt Annemieke en Els voegt

eraan toe: “Als wij twee jaar zouden
stoppen dan zouden die zwerfkatten
echt een bedreiging vormen.
Wekenlang
Ook in de zomer worden er tig rondjes gereden om te kijken of er ergens zwerfkatten rondlopen. “We lopen soms wekenlang avondelang te
posten. Als de katten binnenkomen
worden ze eerst ingeënt en komen
ze in de quarantaineafdeling. Daar
blijven ze sowieso drie weken, zodat ze optimaal beschermd zijn tegen allerlei ziektes. Daarna wordt de
nieuwe kat bij de andere katten geplaatst. Qua voedsel krijgen de katten het beste voedsel dat er is. Dat
is voornamelijk droogvoer en ongeveer drie keer in de week blikvoer.”
Annemieke is er nu al twaalf jaar bij
“Ik was altijd al gek op katten en had
meteen al heel veel respect voor Els.
Elke kat heeft een naam. Het is net
als met een klas met kinderen van
wie je alle namen ook uit je hoofd
kent. Bovendien is het makkelijk om
mee te werken en luisteren de katten naar hun naam. Er wordt eigenlijk zelden gevochten en vooral de
schuwe katjes kruipen bij elkaar.
Het knokken is echt vragen om aandacht.
Binnen
zijn de
kattenverblijven
waar
m a n den en
hokjes
staan,
net wat
de kat
wil en
buiten is
een grote ruimte waar
de katten vrij
kunnen
rondlopen en
waar
ook de
speelruimte is met
het kattenklimrek met
twee
huisjes.
Je vraagt
je af hoe
dat allemaal
wordt schoon-gehouden. We hebben een schoonmaakploeg van zeven vrijwilligers die om beurten
een ochtend komen helpen. En dan
wordt ook echt alles schoongemaakt. We hebben een tuinstofzuiger en binnen staan grote wasmachines waar de kleedjes en de lakens regelmatig gewassen worden.
Gedweild
De wanden worden gesopt, de vloeren gedweild en de kattenbakken
worden elke dag nagelopen. Wel
zoeken Els en Annemieke nog vrijwilligers voor de ochtenden. De
fout die de meeste mensen maken
is dat ze hun huisdier bijna vergiftigen met antivlooienspul en dat ze
vergeten dat maar 2% van de vlooien op het dier zelf zit. Het gaat erom de omgeving goed schoon te
houden. Onze dierenarts Janet verbaast zich er altijd over dat er bij ons
nooit katten met vlooien zijn. Op 17
mei is er een open dag van 12.00
tot 17.00 uur met allerlei kraampjes
met informatie over het adopteren
van een kat en andere informatie,
een kraam met proefmonsters van
voedsel, folders en sleutelhangers
en een kraam waar je wat kunt drinken en eten en een kraam met leuke spulletjes voor de kat. En dit jaar
komt er voor het eerst een kinderloterij. Het is dan echt supergezellig en de katten die tam zijn kruipen
dan gezellig bij op schoot”, aldus Els
en Annemieke.

www.decombinatie.web-log.nl/
www.decombinatie.info

Ellen Helmus:
fluitiste van wereldklasse
Ellen Helmus, docente aan het conservatorium te Utrecht, staat bekend om
haar geweldige improvisatietalent. Ze werkte samen met wereldberoemde
jazzmusici. Met Hubert Laws trad ze op in The Blue Note, met Georgie Fame
maakte ze het album ‘A portrait of Chet’, een eerbetoon aan Chet Baker.
De afgelopen jaren speelde ze toernees met het Rosenberg Trio, de Gipsy
boys, Jan Vayne en Denise Jannah.
Ze begeleidde Ingram Washington tijdens Chazz 2006.
Ook dit jaar zal Ellen van de partij zijn. Want, zoals ze zelf over Chazz zegt:
‘Ik vind het fantastisch dat mensen dit organiseren, het kost heel veel moeite, heel veel tijd, helemaal voor andere mensen, dat moet meer navolging
krijgen’.

Chazz 2008
28 juni
15.00 tot 23.00 uur
Stroomzicht
Westzijde 50
De Hoef

Voor meer informatie en het reserveren van kaarten: www.chazz.nl
Madelon van der Stap

www.sosderondevenen.nl

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

Is uw huisdier
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00
uur bereikbaar onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Vermist:
- Mijdrecht, omgeving Twistvliet, poes, roepnaam Droppie, oud
4 jaar, kleurstelling schildpad zwart met rood en wit gevlekt.
Hij is dik met kleine oren.
Gevonden:
- Uithoorn, omgeving Felix Timmermanstraat, kat, E.K.H., cypers,
kleurstelling cypers met witte sokjes. (asiel Amstelveen).
- Uithoorn, omgeving Coudenhoveflat, kat, E.K.H., zwart/wit.
(06-17515133).
- Uithoorn, omgeving A. v. Schendellaan, kater, Cypers, rood,
gecastreerd. (asiel Amstelveen).
- Uithoorn, omgeving Schans, poes, E.K.H., kleurstelling rossig,
plusminus 15 jaar. (asiel Amstelveen).
- Uithoorn, omgeving In het Rond, poes, kleurstelling wit met licht
grijs gemêleerd. Wel erg mager. (asiel Amstelveen).

pagina 10

Nieuwe Meerbode - 14 mei 2008

Eliboe verbetert het eigen
record
Vinkeveen - Dit weekend heeft een
groep van de Eliboe Scouting uit
Vinkeveen meegedaan aan de LSW
(Landelijke Scouting Wedstrijden).
Het was een onderdeel van het Vendel, en ze hebben zich laten gelden.

30 juni:

Officiële opening
Vrouwenakkerse brug
Regio - Al maanden is men bezig met de werkzaamheden aan de
Vrouwenakkerse brug en het wordt
nu zo langzamerhand tijd dat het
eind in zicht komt en men weer
gewoon over de nieuwe brug kan.
Twee jaar geleden kwam men na
de normale controlewerkzaamheden tot de conclusie dat het brugdek dusdanig versleten was dat reparatie niet meer mogelijk was. Bovendien was een tweede factor dat
de brug sowieso te licht en te smal
was. Dat had ook te maken met het
toenemend vrachtverkeer. Aangezien de brug behoort bij twee provincies, namelijk Zuid-Holland en
Noord-Holland, moest door beide
provincies een besluit worden genomen, natuurlijk in samenwerking
met de desbetreffende gemeenten.
De provincie Zuid-Holland was al
bezig met een plan voor herstructurering en daar paste dit project goed
in. Uiteindelijk is na overleg besloten
dat de tachtig jaar oude brug niet
meer gerenoveerd kon worden en
werd een bouwaanvraag ingediend
bij de gemeente Uithoorn, omdat de
gemeente de bouwvergunning moet
afgeven. Dat is gebeurd en de volgende stap lag weer bij de provincie
om een architect te benaderen. Nu
kun je twisten over de vraag of het
een mooie brug gaat worden. Zeker
is dat het niet meer de romantische
uitstraling heeft van de oude brug
en misschien had er ook voor gekozen kunnen worden om de oude
brug te laten liggen wat vaak in het
buitenland gebeurt en zelfs ook in
Nederland zodat een stukje nostalgie nog bewaard blijft. Maar goed,
volgens de provincie is het ontwerp
van de nieuwe brug goedgekeurd
door de welstandscommissie.
Burgers
Op de vraag of ook burgers bij het
ontwerp betrokken zijn blijkt dat dit
geen zaak is voor de burgers, hoewel je toch zou verwachten dat bij
een informatieavond de mening van
omwonenden gevraagd zou kunnen
worden. Want als dat wel kan bij een
speelveldje voor kinderen, zou dat

zeker moeten kunnen bij het ontwerp van een dergelijk belangrijke
brug. Omdat de onderbouw openbaar aanbesteed moest worden is
dat Ballast Nedam geworden en de
bovenbouw, dat wil zeggen de beweegbare delen van de brug, wordt
uitgevoerd door een aannemer uit
Friesland. Zo’n nieuwe brug aanleggen is niet zo eenvoudig als het
lijkt. Allereerst moet er een noodbrug worden aangelegd, twee pontonbruggen voor fietsers en voetgangers moesten geplaatst worden
aan de oost- en de westkant, dan
de vervanging van de oude brug en
wat in ieder geval positief is, de aanleg van een vrijliggend fietspad in
twee richtingen en als laatste moet
de bebording en openbare verlichting aangepast worden. Het verkeer
moet worden omgeleid en natuurlijk
heb je ook te maken met het verkeer
in de Amstel. Het scheepvaartverkeer kon van 24 september 2007 tot
en met half mei 2008 geen gebruik
maken van de brug en de omvaarroute is via de Kromme Mijdrecht,
de Grecht en de Oude Rijn.
Planning
Het werk verliep niet helemaal volgens de planning want, vertelde Ien-

Zaterdag Open Dag
bij Stichting ‘Paraplu’
Wilnis - In de tweede volle week
van september begint de ‘Paraplu’
te Wilnis alweer aan haar 28e cursusseizoen en is daarmee een hoog
gewaardeerd en inmiddels niet meer
weg te denken fenomeen in de gemeente De Ronde Venen. Op zaterdag 17 mei a.s. wordt het nieuwe
cursus- en activiteitenseizoen 20082009 ingeleid met een zogenaamde
Open Dag van 10.00 tot 13.00 uur in
haar gebouw aan de Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Daarop zijn alle belangstellende inwoners van De Ronde Venen van harte welkom om zich
te laten informeren over de cursussen, de educatieve en sociale activiteiten en de vele ontspanningsactiviteiten en dagtochten die voor het
nieuwe seizoen, dat loopt van september tot en met april, zijn gepland.
Uiteraard worden bezoekers verwelkomd met een kopje koffie. Tijdens
de open dag zullen de diverse docenten en spelleiders aanwezig zijn
om te vertellen over hun cursus of
activiteit en om op alle vragen antwoord te geven. Ook kan men een
indruk krijgen van de inhoud van
de activiteiten en het niveau van de
cursussen aan de hand van voorbeelden en deskundige uitleg.
Inschrijven
Reeds nu, maar uiteraard ook tij-

dens de open dag, kan men zich
inschrijven voor de te organiseren
cursussen, activiteiten, dagtochten
en workshops. Een groot aantal gebruikelijke cursussen, waarvoor grote belangstelling bestaat, is opnieuw
opgenomen, zoals bijna alle moderne taalcursussen, diverse computercursussen, zowel voor beginners
als gevorderden, digitale foto’s bewerken, internetcursus. Ook weer
teken- en schildercursussen, aquarelleren, patchwork en quilten en de
naai- en knipcursus. Nieuw zijn 3
blokcursussen van 8 dagdelen met
Teken- en Basistechnieken voor beginners, waarin men oefent in potlood, houtskool en krijt, de beginselen van kleur mengen en het toepassen van kleuren bij verschillende technieken, zoals dekkende waterverf, aquarel of kleurpotlood. Ook
is komend seizoen een aantal spirituele cursussen opgenomen zoals
Mandala tekenen, Meditatie tekenen en Tarotkaarten
.
Vanwege de overgrote belangstelling voor het kaarten maken met
Ans van Kerkwijk is weer – nu uitgebreid naar 2 dagdelen per week - in
het programma opgenomen, waaraan per keer kan worden deelgenomen, op dinsdagmorgen en woensdagmiddag.

ke Verhoeff-projectleider, er is twee
maanden vertraging opgelopen. Dat
had te maken met problemen om de
tijdelijke brug op de juiste locatie te
plaatsen en verdere vertraging in de
werkzaamheden door ook drukte in
de bouwwereld. “Wij hadden de brug
graag eerder opengesteld maar dat
was helaas niet mogelijk”, aldus Verhoeff. De brug is een weekend afgesloten om de noodbrug te plaatsen
en in het weekend van 16 mei wordt
de aansluiting van de Drechtdijk
op de N201 ook afgesloten in verband met noodzakelijke aanpassingen. Verder moet de noodbrug worden weggehaald en moet het verkeer weer rechtdoor geleid worden.
In het weekend van 13, 14 en 15 juni wordt alles weer afgesloten en op
17 juni voor de ochtendspits hoopt
de provincie dat er weer auto’s over
de brug kunnen rijden.
Op 27 juni zijn alle tests doorlopen
en dan volgt op 30 juni de officiële openstelling en is de brugwachter weer op positie. Volgens de provincie is de oorspronkelijke deadline van 1 augustus wel gehaald ondanks de opgelopen vertraging. Het
hele project heeft 3.6 miljoen gekost.
Workshops
Ook nieuw in het komende seizoen
is de cursus ‘Spreken in het openbaar’, waarbij aandacht wordt besteed op het schrijven van een artikel en het houden van een spreekbeurt. Eveneens worden weer 2
workshops besteed aan ‘Werken
met glasmozaïk’ door kunstenares Rosanna Leliënhof, waarin een
bord of schaal bekleed wordt, met
een keuze uit 12 kleuren glasmix of
wordt een olielampje opgemaakt.
Na afloop neemt men een prachtige schaal of bord, of een olielampje
mee naar huis. Aan ontspanningsactiviteiten is geen gebrek: yoga,
klaverjassen, bridgen, bridgecursus, dansen en line-dance, mondharmonica en de wekelijkse inloopmiddag met o.a. biljarten, klaverjassen, jeux-de-boules, darten, internetten etc. etc. Diverse eenmalige,
maar zeer interessante workshops,
welke zeer populair blijken te zijn –
zoals een kerststuk of paasstuk maken - zijn en worden geprogrammeerd. Een aantal interessante en
culturele dagtochten – culturele
uitstapjes - o.a. naar Delft en De
Breierij in Brabant completeert het
programma. En natuurlijk is er altijd
voldoende ruimte voor de zeer geslaagde, gezellige en gratis inloopmiddagen op de donderdagmiddagen van september tot en met april.
Hierover en over al het andere dat
men wil weten, kan informatie ingewonnen worden tijdens de Open
Dag op zaterdag 17 mei van 10.0013.00 uur.

Van de in het totaal 116 ploegen met
leden in de leeftijd van 11 tot 14 jaar
scoorden de dames ploeg een 37ste
plaats. Hierbij lieten ze de winnaar
van de RSW (Regionale Scouting
Wedstrijden) die hun daar verslagen had, van scouting groep Salwega ver achter zich. Tevens vestigden
ze een nieuw Eliboe record dat op
een 40ste plaats bij de LSW stond,
en nu dus op 37 staat. Het evenement begon op zaterdagochtend
en eindigde op maandagmiddag.
De LSW is een wedstrijd tussen alle teams uit heel Nederland die op
de RSW 1 of 2 zijn geworden. Naast
dat er gestreden wordt om de eerste prijs is het tevens een leuk evenement om leden van een andere
groep beter te leren kennen. Zo ontdekte de dames een leuk mannen
team uit Zoetermeer, die de dames

‘s nachts bezochten. Alleen de tent
was te klein, dus pech voor de mannen en ze moesten onverrichter zake terugkeren naar eigen tent. Maar
aan het eind van het weekend hebben de dames wel weer heel veel
nieuwe vrienden op hyves en msn

toe te voegen. Het was een superweekend en de Eliboe is trots op de
meiden.
Voor meer informatie www.Eliboe.nl
of voor meer info over de LSW www.
tribune.scoutingwedstrijden.nl
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Rolstoelvierdaagse
georganiseerd door Rode
Kruis Uithoorn

“Mijn droom was bruggen
bouwen maar het is er
niet van gekomen”
Uithoorn - Bruggen zijn het niet die
je in de werkplaats van Hans de Wit
ziet staan maar wel rustieke meubelen. “Het was mijn droom altijd
om bruggen te gaan bouwen maar
het is er niet van gekomen”, aldus
Hans. Op het eerste gezicht denk je
dat de meubelen van gewoon hout
gemaakt zijn maar dan blijkt dat de
meubels van gebruikte steigerdelen
zijn gemaakt. Vandaar dat rustieke
uiterlijk. “Ik doe aan recycling”, lacht
Hans. “De mensen vinden het mooi
dat je hout weer gaat recyclen, dan
wordt het een milieuaspect. Ze ogen
nostalgisch, zijn simpel en er mag
een beschadiging op zitten. Dat
hoort erbij.” Voor de huidige meubelmakerij had de Wit een sloopbedrijf waar hij de handelsafdeling voor zijn rekening nam en waar
ook in nieuw hout werd gehandeld
en daar werden tafels, kasten, kozijnen en trappen van nieuw hout
gemaakt. Ook toen al zat hij wat te
rommelen zoals hij het zelf uitdrukt
met stukken hout als het rustig was.
Op een gegeven moment had Hans
er echter genoeg van en verkocht
de zaak. Dat was na 25 jaar. “Eerst
ga je eens zitten nadenken wat je
kunt gaan doen en dan weet je het
opeens”, aldus De Wit die een nieuw
pand kocht waar hij zijn eerste meubelmakerij opzette. Dat was in het
begin nog in het oude dorp en later
verhuisde Hans naar de huidige locatie, namelijk aan de Amsterdam-

seweg/Molenlaan. Boven de deur
hangt een bord met de naam ‘De
Oude Rust’. Hoe is hij aan die naam
gekomen? “Heel eenvoudig”. vertelt Hans. “Mijn vrouw heet Rust van
haar achternaam en ik wilde het wel
een beetje kalmer aan gaan doen,
dus vandaar.“ In het begin waren
het voornamelijk particulieren waar
Hans voor werkte, maar allengs
werden het ook bedrijven en kantoren en zelfs restaurants en een grote wijnhandel. Hoe gaat hij eigenlijk
te werk?
Steigerdelen
“Ik bestel een paar kilometer steigerdelen en dan begin ik”, aldus de
Wit. “Ik maak tuinsets volgens mijn
eigen ontwerp en kennelijk slaat het
aan. Voor de andere meubels zoals
tafels, kasten, stoelen en dergelijke
geven de klanten meestal aan wat
ze voor ogen hebben. Het lijkt allemaal heel eenvoudig zo op het eerste oog maar er gaat een hoop tijd
in zitten volgens Hans. “Steigerdelen zijn gemaakt van een ruig soort
hout met scherpe kanten. Ik maak
ze gebruiksvriendelijk.
Dat is belangrijk, zeker als de meubels voor binnen zijn.” Maar niet alleen de gewone banken, tafels en
stoelen worden door Hans gemaakt.
Ook zie je ronde woonbanken staan
of een bank die om een boom geplaatst kan worden. “Dan krijg je
valse verstekken die je goed op te-

keningen kunt zetten en dan moet
je dat doorrekenen. De klant geeft
op wat hij wil en ik maak er een
mooi geheel van en probeer niet al
te strakke lijnen aan te houden. Het
geeft een landelijk idee. Het gaat om
de sfeer die je oproept. Verder ook
twee- en driezitters, kinderstoelen
en zelfs schommelstoelen die eventueel ook met een lagere rugleuning
kan en stoelen met verstelbare rugleuning. Lekker om in te borrelen of
wat meer rechtop. Computerkasten,
kinderstoelen en stapelkasten. Alles is mogelijk. De verschillende onderdelen worden met roestvrijstalen
schroeven vastgezet. Als je dat niet
doet krijg je rare vlekken in het hout
en als je goedkope schroeven gebruikt breken ze af.” De tuinmeubels
van Hans gaan zo’n twaalf jaar mee.
“Ze zijn echt heel stevig en je kunt
er gerust een dansje op maken.” Beneden is een kleine toonzaal waar
je even rond kan neuzen, daarnaast
ligt de werkplaats van Hans en de
opslagruimte, maar er is ook nog
een trap naar boven waar weer heel
andere zaken staan zoals wat antiek,
brocante meubeltjes, kroonluchters,
buffetkasten, servies, ouderwetse lampetkannen, grijs en groene
emaille pannen en kannen en heel
apart een pluche hobbelpaard met
staart en manen. Maar ook een bidstoeltje, hutkoffers en gewone koffers zijn er te vinden. Altijd leuk om
even te gaan kijken.

Uithoorn - Iedereen heeft wel eens
van Henri Dunant gehoord en vaag
iets van het Rode Kruis, maar hoe
zat dat nou eigenlijk precies? Jean
Henry Dunant was als 31-jarige toevallig getuige van de bekende slag bij Solférino tussen Oostenrijk en Frankrijk. Hij was diep geschokt door de aanblik van de duizenden soldaten die zonder enige
zorg achterbleven op het slagveld.
Naar aanleiding van zijn ervaringen
heeft hij toen het boek ‘Un souvenir de Solférino’ geschreven, waarin
hij pleitte voor onpartijdige en neutrale hulpverlening aan zieke en gewonde soldaten en het vormen van
een vrijwilligersorganisatie in ieder land. In 1863 is toen het Internationale Rode Kruis opgericht en
in 1867 werd het Rode Kruis in Nederland opgericht. Tot aan de Eerste Wereldoorlog bleef de hulp beperkt tot oorlogsslachtoffers, daarna
werd het uitgebreid naar hulp eveneens in vredestijd. Momenteel zijn er
128 miljoen vrijwilligers. In 183 landen is er óf een Rode kruis afdeling
óf een Rode Halve Maan. Een rood
kruis op een wit vlak is het beschermend embleem in oorlogstijd en
betekent niet schieten. In december 2005 is er een nieuw embleem
ontstaan, een gekantelde rode ruit.
De grondbeginselen van het Rode Kruis zijn menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en
algemeenheid. De organisatie komt
op voor alle mensen die hulp nodig
hebben zoals slachtoffers van rampen, oorlogen en conflicten, maar
ook zieken en eenzamen. Het motto
is dan ook zorg voor elkaar. Dit jaar
bestaat het Rode Kruis afdeling Uithoorn 60 jaar en er zijn nu rond de
100 vrijwilligers. Er zijn zes onderafdelingen die elk hun eigen activiteit
verzorgen.
Spelletjes
Zo is er de sociale activiteiten
waarbij elke derde dinsdag van de
maand spelletjesochtenden worden georganiseerd, maar ook een
dagje met de boot met ouderen en
eenzamen. Er gaan dan tussen de
60 en 70 mensen mee. Dat wordt
geregeld via thuiszorg en andere instanties. Dat gebeurt op 10 juni vanaf de ringvaart, Braassemermeer en de Kagerplassen. Verder
is er een paas- en kerstochtend in
de Schutse en er zijn huisbezoeken.
Dan is er de telefooncirkel, waarbij elke dag mensen worden gebeld
met even een kort gesprekje. Is er

Gezellige bedoening in
Winkelcentrum Zijdelwaard
voor moederdag
Uithoorn - Meteen al bij de ingang
van het Winkelcentrum Zijdelwaard
was het raak want je werd verwelkomd door vrolijke klanken van het
duo De Reizende sterren. Ron en
John deden hun best.
De een op de contrabas met wieltjes eronder wat ik nog nooit eerder
had gezien. Maar wel handig. “Zelf
gemaakt”, vertelt Ron trots “Kijk, ik
heb het ontwerp eerst op mijn arm
gemaakt en als ik het niet meer
wist dan kon ik even kijken hoe het
moest.” “John speelt op zijn poot en
meteen op de gitaar”, aldus het duo.
Via een advertentie op internet hebben ze elkaar gevonden en het klikte meteen. John komt uit het coverbandcircuit. “We houden van dezelfde muziekstromingen en we spe-

len rockabilly en truckermuziek.”
Maar ook kinderliedjes en liedjes voor de wat ouderen onder ons.
Dat zijn twee groepen die vaak worden vergeten”, vinden Ron en John.
Af en toe krijgen we ook verzoekjes
en daar voldoen we natuurlijk aan.
Vooral de kinderen vinden die grote
bas heel interessant.
“Zo kunnen we de dag voor moederdag een beetje opleuken.” Het
duo stond er niet alleen, want aan
vrolijk gekleurde tafeltjes konden
kinderen bloempotten verven met
natuurlijk als slot een mooie bloem
erin. Met een beetje hulp werden
dat nog hele leuke potten. Binnen
in het winkelcentrum was ook alles
in de sfeer van moederdag aange-

past en er stond een stand van de
Wereldwinkel met artikelen die gerecycled zijn, afkomstig uit de Filippijnen. “Kraaltjes gemaakt van krantenpapier en telefoonboeken en dan
om een fles gedraaid”, vertelt Tina.
Bloem
“Het gaat dit keer om de droogte in
de derde wereld landen en het belang van gelijke kansen.
Ook konden de kinderen van kraaltjes een mooie bloem maken voor
moederdag. “Ik zag jullie ook rondgaan met koek”, vraag ik. “Ja, dat was
mangobrood, gemaakt van ingrediënten uit de winkel. Elke medewerker heeft een broodje gemaakt”, aldus Tina die eraan toevoegt dat je in
de winkel zelf ook tapas kon proeven. Het was zoals bijna altijd gelukkig het geval is mooi weer en dat
was ook te merken aan de lange rijen voor de ijsboer, in dit geval Jamin.
Hele families, likkend aan ijsjes, liepen gezellig keuvelend door het
winkelcentrum. Voor in de winkel bij
Jamin stond een trapsgewijs verhoging met daarop verleidelijk uitgestald in mooie doosjes gevuld met
bonbons en vrolijk gestipte theepotjes. Alleen al het kijken ernaar was
leuk. Bij de bloemen- en plantenzaken was het ook een drukte van belang.
Niet alleen de dames stonden geïnteresseerd te zoeken of ze iets van
hun gading konden vinden, maar
ook de heren hielpen een handje mee om de juiste planten voor
of binnen of buiten uit te kiezen.

Veel kinderen liepen met een vrolijke ballon achter hun ouders aan of
aan het handje. Sommigen konden
gewoon niet wachten om de ballon
op te laten: “Even kijken hoe hoog
die kan.” Op de bankjes zaten gezellig de wat ouderen, ook likkend
aan een ijsje of gewoon even bij te
komen. Ook bij bakker Hulleman
stonden witte harten met iets erin,
dat moest je maar raden, maar het
zullen wel bonbons zijn geweest en
rode gebloemde doosjes ook met
bonbons.
Bij boekwinkel ten Hoope kon je
buiten in de houten vitrines even
lekker neuzen in gezellige boeken
over lekkere gerechten of in boeken
over vrijetijdsbesteding: tuinieren,
schilderen en noem maar op. Ook
bij Pour Vous zag je cadeauartikelen die allemaal versierd waren met
een rood hartje of met een vlaggetje en tussen de artikelen hingen
knaloranje badtassen en in het rek
stonden de aanbiedingen van topgeuren. Het was niet alleen gezellig winkelen maar meteen ook een
soort uitje onder begeleiding van
vrolijke muziek.

geen gehoor dan gaat iemand even
langs om te kijken of alles in orde
is. Die groep bestaat uit zeven vrijwilligers en 12 hulpvragers. Als derde de aangepaste vakanties. Vanuit
het landelijk bureau wordt een aantal plaatsen toegewezen. Vroeger
was het een week, nu is dat variabel en kan het een weekend zijn of
een midweek of hele week. Er zijn
drie rode Kruishotels, IJsselvliedt in
Wezep, de Valkenberg of de Paardestal, beide in Rheden. Dat is helemaal verzorgd. De helft wordt door
het Rode Kruis betaald en de andere
helft betalen de gasten zelf. Verder
is er een week op de Henri Dunantboot. Dan is er de collecteweek van
15 tot 21 juni. “Dat was jaren in het
slop geraakt”, vertelt Corrie Sassen
“en werd alleen bij de supermarkten gedaan of via een acceptgirokaart die vaak in de prullenbak belandde. Maar gelukkig hebben wij
nu een actieve penningmeester en
wordt nu bijna in heel Uithoorn en
De Kwakel huis-aan-huis gecollecteerd. In 2006 leverde dat een bedrag op van 4364 euro en in 2007
was dat al 7200 euro. Een deel van
de opbrengst is voor het landelijk
bureau en de rest wordt besteed
aan de uitjes en dergelijke.
Handwerk
Elke dinsdagmiddag is er ook een
handwerkgroep in Het Hoge Heem
en wel van 13.30-16.00 uur waar
mensen van Het Hoge Heem en de
aanleunwoningen komen borduren en breien. Twee keer per jaar

staat er een stand in de winkelcentra en de opbrengst is voor de aankoop van materialen. Iets nieuws is
de jongerenafdeling, afkomstig zowel uit Uithoorn als Aalsmeer, die al
met activiteiten bezig is in Aalsmeer,
dat ook wordt uitgebreid naar Uithoorn. Sinds een jaar of drie is er elke derde donderdag van de maand
rolstoelwandelen vanuit Het Hoge
Heem met halverwege koffiedrinken in het gemeentehuis of in een
school en dan weer terug. Nu in het
kader van het zestigjarig bestaan
wilde de afdeling Uithoorn iets speciaals doen en kwam op het idee om
gelijk met de Nijmeegse Vierdaagse
een rolstoelvierdaagse te organiseren. Dat gebeurt dan van 15 tot 18
juli. Gestart wordt met koffie in Het
Hoge Heem en daarna gaat men om
11.00 uur lopen. Er wordt onderweg geluncht en men is weer terug
rond 14.30 uur waar de dag afgesloten wordt met koffie of thee. Op vrijdag 18 juli wordt er later gestart, namelijk om 12.00 uur, omdat dan de
feestelijke afsluiting volgt met muziek en nog een verrassing. Normaal
gaat het om twintig rolstoelen, nu
kunnen dat er 40 worden. Wij zoeken nog vrijwilligers die de rolstoelen willen duwen, maar ook mensen met een rolstoel die mee willen
doen en dat geldt ook voor mensen
buiten Het Hoge Heem.”
Voor inlichtingen Jurrien Westera, tel. 06-2418055 of via Het Hoge
Heem, tel. 0297-519519 Annemieke
Hennipman.
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Uithoorn Tankstation Eshuis & Kroezen aan
de Fokkerweg in Uithoorn heeft recent een
naamsverandering ondergaan. Het heet nu ‘Kroezen’. De
naam Eshuis is verleden tijd. Voorts is het potentieel aan
activiteiten fors uitgebreid. Reden waarom men nu beter
kan spreken van ‘Autoservice Center Kroezen’. De nadruk
hierbij ligt op de complete verzorging van het uiterlijk
en het compartiment van de auto. Géén garagebeurten!
Arend Kroezen is inmiddels de enige eigenaar van
het tankstation met een deel van de omliggende
bebouwing die hij van Eshuis heeft overgenomen. In de
naastliggende en geruime tijd al leegstaande fabriekshal
heeft Arend werkelijk een juweel van een autowasstraat
laten installeren. En die is uniek in Nederland, want het
is de allereerste van dit geavanceerde type en de meest
milieuvriendelijke die er op de markt verkrijgbaar is!

Wasrobot

De autowasmachine is een geavanceerde robot die
volledig computergestuurd zijn werk doet. Hij is
2,85 meter hoog en rijdt over een baan van 7 meter
lengte. De machine is geschikt voor het wassen van
personenauto’s, maar ook (kleine) bestelwagens
worden zonder probleem van vet en vuil ontdaan. De
wasborstels zijn geen ‘borstels’, maar vormen een waaier
van vezels die letterlijk elke vierkante millimeter van de
auto raken. Alvorens de robot zijn werk doet ‘tast’ hij
met sensoren eerst de vorm van de auto af. Zitten daar
te grote uitstekende delen aan, zoals een imperiaal, of
een fietsenrek achterop, dan weigert hij de wasbeurt.
De lange vezels zouden achter het object haken dat
schade aan zowel de auto als de wasrobot zou kunnen
veroorzaken. Buitenspiegels zijn geen probleem.
Deze autowasstraat kent zes intensieve wasprogramma’s
vanaf 6,50 euro. De duurste is 21,95 euro, maar daar krijgt
de auto dan een complete schoonheidsbehandeling
voor. Van te voren wordt de auto afgespoten, van
eventuele vliegen ontdaan en de velgen gereinigd. Dat
kan men zelf doen, maar wekelijks vanaf donderdag tot
en met zondag neemt een medewerker van Kroezen u
dat werkje (gratis) uit handen. Daarna gaat de auto door
de machine. Die zorgt voor een reinigingsbeurt zoals
wassen carrosserie, bodemwas, actief schuim, velgen
wassen waarna de auto compleet in de hardwax wordt
gezet (gepoetst!) zonder dat op de ramen een vette laag
achterblijft! Tot slot wordt de auto met water afgespoeld
dat door osmose is verkregen. Overigens mogen ook
de andere (goedkopere) wasbeurten er zijn. Die staan
vermeld op een tarievenkaart die aan belangstellenden
tijdens een bezoek aan het station bij Kroezen wordt
uitgereikt. Voor alle wasbeurten geldt de gratis service
van de vóórwasbehandeling alvorens de auto door de
wasmachine onderhanden wordt genomen. Dus niet
alleen bij de duurdere versies. Wasbeurten kunnen bij
de kassa in de shop gekocht worden. Men krijgt dan
een gele bon met een code erop. Deze bon moet na
de voorwasbehandeling in de gleuf van de automaat
worden gestoken waarna het systeem via de code het
programma inleest. De auto wordt vervolgens door de
wasrobot gewassen.

Laten wassen of zelfservice

“Serviceverlening aan de klant is bij ons een groot goed,
dat loopt als een rode draad door onze activiteiten. Aan
de hoge benzineprijzen kunnen wij weinig doen. Wél
kunnen we dat compenseren met een aantrekkelijk
servicepakket dat veelal gratis is. In voorkomende
gevallen vragen we voor extra werkzaamheden echter
een kleine vergoeding die volledig in overeenstemming
is met dat wat de klant ervoor terug krijgt. Sterker nog,
wij zorgen altijd voor een méérwaarde.” Aldus Arend
Kroezen die ons met trots rondleidt door de wasstraat en
bijbehorende ruimten. Naast de eigenlijke wasstraat zijn
ook twee boxen gerealiseerd waar men tegen betaling
zelf zijn auto, motorfiets of caravan kan schoonspuiten.
Omdat het een totaalsysteem van de wasstraat betreft
is hier ook keuze uit verschillende wasprogramma’s,
zoals die ook bij de wasrobot worden gebruikt. Via een
bijbehorende muntautomaat kan men vanaf
het basisbedrag steeds geld bijvullen in
relatie tot wat men kiest. Een display op
de automaat geeft aan hoeveel. Arend:
“De fabriekshal heeft jaren leeg gestaan.
Nu hebben wij hem overgenomen en
er een wasstraat in laten maken.
“Eerst is de fabriekshal in eigen
beheer helemaal opgeknapt,

geschilderd en betegeld. Daar zijn we vanaf medio
januari dit jaar mee bezig geweest. Door het zelf te doen
heeft dat tienduizenden euro’s aan kosten gescheeld.
Verder is achter de hal een stuk van het terrein opnieuw
bestraat en is er een tunnel in een zijstuk van de hal
gemaakt zodat er een éénrichtingsverkeer naar en
van de wasstraat mogelijk is. En passant is het daarbij
mogelijk om op een van de buitenstations gebruik te
maken van een van de opgestelde stofzuigautomaten
om de auto uit te zuigen. Vervolgens kon de wasstraat
worden ingericht met het stelsel van toevoerbuizen, de
elektravoorziening, de waswater opvangbakken in de
vloer, de afvoeren en verder toebehoren. Tot slot kon
de machine zelf worden geïnstalleerd. Dat lijkt allemaal
eenvoudig gezegd, maar het heeft veel inspanning en
werk gekost om het allemaal zover te krijgen zoals het
er nu bij staat.”

Osmosewater

Kroezen toont ons het pomphuis dat in een ruimte
binnen de hal is ingebouwd. Een complex systeem van
pompen, leidingen en apparaten met wateropslagputten
buiten zorgen voor een regelmatige verwerking van
was- en spoelwater van de wasrobot. Het water wordt
gefilterd en volledig gerecycled. Daarna wordt het weer
opnieuw gebruikt. Dit houdt in dat 92 procent van het
(eerder) gebruikte water na de recyclingfase opnieuw
voor wasbeurten wordt gebruikt. Er is ook sprake van
‘osmose-water’. “Dat is speciaal water dat in eigen
beheer via een osmoseapparaat wordt gemaakt,” legt
Arend opgetogen uit. “Eenvoudig gezegd komt het erop
neer dat vervuild water door een membraanfilter wordt
geleid waarna dit wordt ontdaan van allerlei zouten,
bacteriën en andere verontreinigingen. Wat overblijft is
zulk zuiver water dat het een ‘droge smaak’ in je mond
achterlaat als je het drinkt. Het heeft een zuigende
werking op zijn omgeving en verdampt ook snel. Om
die reden wordt het spaarzaam als laatste spoelwater
gebruikt door de wasrobot. Als dat over de auto wordt
verneveld zie je die gewoon droog worden. Het trekt
gewoon alle overtollige vocht van de lak weg. En wat
belangrijker is, de lak droogt vlekvrij op. Bijkomend
voordeel is dat de auto niet meer hoeft te worden droog
geblazen. Dat scheelt een boel energie op jaarbasis. Het
systeem draagt met dit alles letterlijk bij aan een schoon
milieu, naast een schone auto natuurlijk! Daar komt bij
dat de auto langer schoon blijft omdat de lak door de
behandeling een ‘afstotende’ werking heeft ondergaan.
Dat scheelt ook weer wasbeurten en dus belasting van
het milieu.”

Poetsen

In een van de hoeken van de hal is een ruimte ingericht
voor het (laten) reinigen van het interieur van de auto
en de motorruimte plus het poetsen van de autolak.
Het is een complete schoonheidsbehandeling van de
auto. Dat wordt op afspraak verzorgd door een van de
medewerkers die zich in dit werk gespecialiseerd heeft.
Ook hiervoor is een basisprogramma bedacht dat op
verzoek uitgebreid kan worden. Eén en ander is gekoppeld
aan een tariefstelsel. Zowel bedrijven als particulieren
kunnen gebruik maken van deze dienstverlening. Boven
in de hal is nog een flinke ruimte die op korte termijn
zal worden gebruikt om er een kantoor in te richten.
Het bestaande kantoor achter de shop zal dan als
winkelmagazijn worden benut. Naast de hal met de
wasstraat is nog een lege fabriekshal. “Daarmee hebben
we ook plannen maar dat zal op de langere termijn zijn
beslag krijgen. Wat we nu hebben gerealiseerd vergt al
een fikse investering. De Rabobank was zo coulant ons
daarmee te helpen. Zij hebben dus duidelijk vertrouwen
in het resultaat van onze inspanningen en de voortgang
van ons bedrijf, want anders had de bank ons wel ‘nee’
op het rekest gegeven”, merkt Arend tot slot op.
Wat Kroezen en zijn mensen hebben gerealiseerd in
luttele jaren, is heel knap. Simpel begonnen met de
exploitatie van een benzinestation en het opbouwen
van een trouw klantenbestand, heeft inmiddels
geleid tot een forse uitbouw van activiteiten op een
manier waar menig ondernemer jaloers op kan zijn.
Het geheim daarvan is terug te voeren op goed en
eerlijk ondernemerschap, hard werken, waar mogelijk
beperking van de uitgaven en altijd klaar staan voor je
klanten. Dit gepaard aan een persoonlijk gerichte service
van weleer in een omgeving die gekenmerkt wordt door
de techniek van morgen. Met als motto: ’Tank slim, Was
slim en Poets slim’…
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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!
Gemeente maakt beloftes aan
burgers waar! Dat moet je aan
de wijkcomités vragen. Dat moet
je aan de gehandicapten vragen.
Dat moet je aan de mensen vragen die afhankelijk zijn van HH
hulp. Dat moet je aan de woningzoekenden vragen Ja! Ja!
Hoe is het, politici? Onze raadsleden? Jullie bepalen toch het beleid. Ha! Ha! ( Wie bepaalt in deze gemeente het beleid?) Juist
op de genoemde terreinen schieten onze raadsleden tekort. Politiek die de mensen direct raakt.
Wij zijn al maanden en maanden
aan het kissebissen over die samenvoeging van die gemeenten.
Maar wat doen wij aan de dagelijkse problemen van de mensen die hulp nodig hebben. “Weet
je wat?” Denken ze. We bouwen
geen woningen, maar wij zetten ze in containers neer om hun
laatste levensdagen in te slijten.
Je weet wel, van die zeecontainers. Die stalen dingen. Die zet je
zo op een vrachtwagen. Je kunt
er een hele batterij kwijt op een
klein plekje. Ophokken heet dat
geloof ik. Geen legbatterij hoor,
maar toch een batterij. De ene
gemeente tegen de gemeente
De Ronde Venen. “Hoe doen jullie dat met dat woningentekort
voor de jongeren en bejaarden?”
“Oh; Wij stoppen ze in een batterij. Een batterij stalen containers. Opgeruimd staat netjes en
als er een opstandig wordt in die
batterij, dan laden wij hem op en
brengen hem in een keer naar
een kampement.” “Goh collega,
dat is een mooie oplossing.” De
mensen die ooit weg moeten uit
het Oranjenassaukwartier hebben straks ook de keus. Óf een
onbetaalbare huur óf een container. Meer smaken heeft De Ronde Venen (Westhoek Wonen)
niet meer. Onze wethouder ( Welke?) zal de eerste zijn die met ge-

noegen een batterij onthult. Dat
vindt hij wel leuk. Ja! Ja! Dat vindt
hij reuze leuk. Ja! Ja! Ik had het
vorige week over de overdreven
hoeveelheid licht die in onze gerenoveerde flats van Proostdijland-noord wordt gebruikt. Hoe
is dat op andere plaatsen? In die
nieuwe flats is het al niet anders.
Waanzinnige hoeveelheden licht.
Als je dan vraagt. “Waarom is
dat?” “Dat is verplicht”, zegt men.
Wie bepaalt nou dat het verplicht
is? De politie? De brandweer?
De energieleverancier? De huiseigenaar? De architect? De burgemeester? Pieter van Vollenhoven? Wie? Geen antwoord. Grote hoeveelheden energie, gewoon, verspild. Ja! Ja! Gewoon
verspild. Het milieu huilt en Eneco lachen. Die hebben het ook
zo goed met ons voor. Ja! Ja! Er
wordt beweerd dat het hier in De
Ronde Venen erg goed gaat met
de HH zorg. Is dat wel zo? Als je
hulp ziek wordt dan krijg je weken geen andere. Dan is de planner ziek, dan is de planner met
vakantie, dan, nou ja, dan krijg je
gewoon geen hulp. Er wordt beweerd dat er geen klachten zijn in
De Ronde Venen. Ja! Ja! Die Zuwe toch. Ha! Ha! Ja! Ja! De gemeente weet wel wat ze doet
om deze tak van de HH aan Zuwe uit te besteden. Zoals ik voorspeld had, gaan ze ook hier aan
het systeem morrelen. De gehele organisatie is een kind met een
groot waterhoofd. Een heel groot
waterhoofd gevuld met mist. Ja!
Ja! Het systeem is heel mistig met
veel te veel administratieve rompslomp. Dat moet wel veel geld
kosten en dan blijft er natuurlijk veel te weinig geld over om
de hulpen behoorlijk te betalen.
Ze kunnen geen mensen genoeg
vinden en natuurlijk vrouwen, die
dat HH werk willen doen. Daarom
gaat er gemorreld worden aan de

huidige toewijzingen. Degenen
die hulp krijgen worden ineens
door vreemde mevrouwen via de
telefoon benaderd. Niet eerst kijken waarom iemand hulp toegewezen heeft gekregen maar proberen, ik denk zelfs kijken of we
ze erin kunnen luizen. De rapporten en enquêtes uit het verleden worden aan de kant geschoven. Teveel werk. Bellen. Niet kijken maar Bellen. Dat is niet pluis.
Ja! Ja! Is je hulp ziek of met vakantie dan heb je pech. Geen ander. Nee! Nee! Dan moet je zelf
maar andere hulp regelen. Het
HH systeem is heel ingewikkeld
HH1 bellen naar Vinkeveen, HH2
bellen naar Woerden of andersom. De dames die in HH2 werken zijn in vaste dienst en in HH1
zijn zelfstandige ondernemers of
andersom. De mensen die HH1
hulp krijgen dat via de gemeente
en de mensen die HH2 hulp krijgen zijn zelf opdrachtgever, zonder ingeschreven te zijn bij de
Kamer van Koophandel. Of andersom. Die moeten als het ware
een contract sluiten met een zelfstandige hulp. Moeten daarvoor
aan de CAK betalen die de gemeente weer betaalt en die betaalt de zelfstandige hulp weer
uit. Wat een rompslomp. Ja! Ja!
Het is een organisatorische waterhoofd. Snapt u het?
Hallo! Bent u er nog? De ene
groep HH’ers die zgn zelfstandig werken krijgen geen uitkering als ze ziek geworden zijn, die
zijn niet via de werkgever, u, verzekerd van ondersteuning bij ongeval en ziekte die zijn ineens uitgewerkt. Zonder iets. Ja! Ja! Zonder iets. De andere groep HHers
wel. Ja! Ja! Er moet nodig iets veranderen in de organisatie en in
die administratieve rompslomp.
Diverse verschillende instanties
en administratieve wegen kosten veel geld. Te gek voor woorden. Ja! Ja! Hallo, meneer Levenbach “Hoelang ligt die brug er
nog? Oh. Jah, geachte heren en
dames raadsleden. De bestrating
bij sporthal de Eendracht is vernieuwd. Denkt u dat er iets is verbeterd voor de gehandicapten? U
wordt allen bedankt. Ja, JA

De Ronde Venen heeft
snel een opkikker nodig
Mijdrecht - In het dorp Mijdrecht
hebben ze onlangs (feb/mrt?) bij
alle beekjes nieuwe beschoeiing
aangebracht (houten wanden),
omdat de oude beschoeiing inmiddels was weggerot, ook veel beplanting is uitgedund en op sommige plekken weggehaald. Vanaf
het water gezien is de wand nu ongeveer 20-25 cm hoog. Opvallend
genoeg verdwenen daarmee ook
de kikkers en padden uit de tuinen.
Vorig jaar om deze tijd zag ik, met
name in de avond soms binnen 1
uur wel 14 padden en/of kikkers
lopen in mijn tuintje en het plaatsje erachter. Dit jaar heb ik er in totaal 2 gezien. Ook anderen uit mijn
wijk hebben inmiddels hetzelfde
geconstateerd.
Uiteraard heb ik direct contact met
de Gemeente opgenomen. Na de
1e keer zou ik teruggebeld worden maar vernam ik niets. De 2e
keer (2 weken later) werd ik keurig teruggebeld, dezelfde dag nog.
Deze ambtenaar zegt mij wel serieus te nemen en er al naar gekeken te hebben, maar ziet ondanks
dat het probleem niet zo, tenslot-

Uithoorn - De
kerk aan De
Schans is voorlopig gesloten,
De ramen aan
de tuinkant zijn
dichtgespijkerd, het kerkplein is volgestouwd
met
bouwmaterialen.
Een positief feit
is dat de doordeweekse vieringen
nog
steeds
worden gehouden
in de pastorie
van De Schans
en daar wordt
dankbaar gebruik van gemaakt.
Het is dé ontmoetingsplaats

Op 29 mei om 09.00 uur zal de supermarkt haar deuren weer opendoen voor de klanten, deze zullen
verrast worden met een compleet
veranderde supermarkt, het zal zeker even zoeken zijn, al is het alleen
maar omdat ingang en uitgang van
de supermarkt straks apart zijn.
“Met deze verbouwing moet de supermarkt zeker weer vijf jaar meekunnen, zodat de Wilnisse consument ook de komende jaren in het
eigen dorp de boodschappen kan
doen in een aantrekkelijke supermarkt”, aldus ondernemer E. Suyten. De komende weken is de supermarkt dus gesloten en zullen
de klanten elders hun boodschappen moeten doen. De C1000 in
Mijdrecht houdt er in ieder geval rekening mee dat er veel klanten haar
kant op zullen komen, spaarders
voor de bestekactie kunnen ook aldaar verder sparen en/of hun zegels
inwisselen voor besteksets, maar
deze zijn ook nog later in te wisselen in Wilnis.

Wilnis - Over enkele dagen zal Wilnis tijdelijk zonder supermarkt zitten, De C1000 supermarkt is namelijk vanaf vrijdag 16 mei 14.00 uur tot
en met donderdag 28 mei gesloten.
Het kan haast niemand ontgaan zijn
dat er gewerkt wordt aan de supermarkt en de infrastructuur eromheen. Op dit moment worden de
parkeerplaatsen gerenoveerd in gezamenlijke opdracht van de C1000
supermarkt en de Gemeente De
Ronde Venen.
De uitbouw van de supermarkt is al
klaar, om de supermarkt echter weer
klaar te maken voor de komende jaren zal ook het gehele interieur aangepast worden.
C1000 heeft een geheel nieuwe supermarkt ontwikkeld, met geheel
nieuwe uitgangspunten om de consument te benaderen, op dit moment zijn er circa 90 winkels ingericht volgens dit concept.
Ondernemer E. Suyten was en is nog

steeds erg enthousiast over dit concept, en heeft daarom besloten zijn
supermarkt volgens dit concept in
te richten. Een flinke investering zal

gedaan worden op de huidige locatie, dit betekent overigens niet dat er
geen sprake is van een toekomstige
verhuizing naar de C.S.W locatie.

tijdelijk hooibalen en rieten matten
neergelegd om ze ter wille te zijn,
maar die hebben volgens de KNNV
nauwelijks effect. Ook zogenaamde eendentrapjes om de waterdieren aan de kant te helpen, werken
niet voor amfibieën (en vooral padden). Padden komen niet bij het
begin van het trapje, omdat dat te
ver in het water uitsteekt.”
Inmiddels heb ik in ieder geval in
Wilnis en Uithoorn ook al veel van
dit soort plekken gezien waar over
lange lengtes beekjes en andere wateren ‘strak’ worden gemaakt
met hoge houten en of betonnen
beschoeiingen. Ik vraag me tevens
af wat er mis is aan de natuurlijke overgang van water naar land,
persoonlijk vind ik dat vele malen
mooier dan al die strakke wanden.
Wie er overigens wel blij mee zullen zijn dat zijn de muggen, want
we helpen ze een grote vijand uit
te roeien. De muggenlarven krijgen nu een veel grotere overlevingskans. Zo zit er inderdaad aan
elk nadeel een ‘voordeel’.
Mirjam Visscher, Mijdrecht

Donderdagochtendvieringen
in de Schanskerk

John B. Grootegoed

Wilnis tijdelijk zonder
supermarkt

te was de beschoeiing 20 jaar geleden ook zo hoog en het is vast
toeval. Het is tenslotte ‘maar’ 20 cm
en padden leven toch op het land?
Nee, meneer van de gemeente, zowel padden, salamanders als kikkers hebben water en land nodig.
Waar de een zich meer in het water
begeeft (afhankelijk van het soort),
begeeft de ander zich meer op het
land. Maar beide hebben beide nodig. En 20 cm is misschien voor een
mens niet veel, maar voor een klein
amfibie….
In Zuid-Holland denken ze daar gelukkig anders over. Op 1 april verscheen in het Algemeen Dagblad
een bericht dat Groenservice ZuidHolland (GZH) de padden in een
bepaald recreatiegebied eindelijk
de helpende hand ging bieden. In
het hele gebied komen twintig uittreedplaatsen, onderbrekingen van
de harde beschoeiing waar padden
zelfstandig uit het water kunnen
klimmen. Dit dankzij de Natuurvereniging KNNV welke eveneens
constateerde dat de amfibieën niet
op eigen kracht de sloot uit konden komen. GZH heeft vervolgens

Inbraak
Mijdrecht - Op 12 mei is ingebroken in een school aan de Karekiet.
Tussen 18.45 en 19.05 uur werd door
drie mannen een schuurtje opengebroken. Een van de daders, een 15jarige jongen uit Mijdrecht, werd
door een getuige herkend en kon
later door de politie worden aangehouden. De politie doet nog onderzoek naar de andere verdachten.

Aanrijding
Wilnis - Op 9 mei rond 17.00 uur
raakte een 80-jarige vrouw op de
fiets gewond bij een aanrijding met
een vrachtwagen op de Herenweg.
De 41-jarige vrachtwagenbestuurder reed een grote vrachtwagen met
aanhanger. De oude dame wachtte aanvankelijk om de vrachtwagen te laten passeren, maar stapte
toch weer voor de vaartminderende vrachtwagen op de fiets. Door de
schrik begon ze te slingeren op de
fiets en kwam ze uiteindelijk ten val,
waarschijnlijk doordat zij de aanhanger raakte.
Zij had letsel aan haar duim en knie
en werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

voor oud-parochianen van De
Schans en natuurlijk zijn alle parochianen/Uithoornaars van harte welkom om deze vieringen bij
te wonen.
Elke eerste vrijdag van de maand
wordt er om 9.30 uur een eucharistieviering gehouden welke meestal wordt voorgegaan door Pastor J.
Woolderink.
Op de donderdag voorafgaand aan
de eerste vrijdag van de maand,
vervalt de viering, maar alle andere donderdagen om 9.30 uur bent
u van harte uitgenodigd om bij deze woord- en communievieringen
aanwezig te zijn.
Na afloop is er de mogelijkheid om
de sociale contacten te onderhouden onder het genot van een kopje koffie.
Namens Actiegroep
“Open de Kerk”
Astrid Zijlstra

Aanhoudingen
AJOC festival
Mijdrecht – Gedurende het AJOC
festival van 9 tot en met 12 mei heeft
de politie extra toezicht gehouden. Mede namens de samenwerking met de organisatie is de situatie beheersbaar gebleven. In totaal
heeft de politie 17 personen aangehouden. De meeste aanhoudingen hebben plaatsgevonden bij het
verlaten van het festivalterrein. De
aanhoudingen waren onder andere voor drugsbezit, het stichten van
een bermbrand aan de Molenland,
een vechtpartij en het beledigen van
politieagenten. Beveiligers hebben
zaterdagavond 10 mei een 25-jarige man uit Mijdrecht aangehouden
omdat hij een ontzegging had voor
het AJOC festival en toch wilde binnenkomen. Op een na zijn alle verdachten na verhoor naar huis gestuurd en tegen hen is proces verbaal opgemaakt. Zij lopen ook de

kans een ontzegging te krijgen van
de organisatie voor alle AJOC evenementen voor maximaal één jaar.
Nog vast
Een 38-jarige man uit Mijdrecht
zit op dit moment nog in voorlopig
hechtenis. Zaterdag 11 mei fietste
hij na afloop op de rijweg tussen het
drukke verkeer door in plaats van
op het fietspad. Een politieagent
sprak hem hierop aan, maar de man
weigerde te luisteren. Toen de agent
hem wilde staandehouden kreeg
hij twee vuistslagen in zijn gezicht
en raakte hierbij gewond. Collega’s
van de agent hebben de Mijdrechter aangehouden en geboeid overgebracht naar het politiebureau.
Hierbij is ook pepperspray gebruikt.
De Mijdrechter zit nog vast en wordt
vandaag voorgeleid bij de rechtercommissaris.

Controle Vinkeveense
Plassen
Vinkeveen – In verband met het
mooie weer heeft de politie extra toezicht gehouden op de Vinkeveense Plassen. In totaal zijn 10
bekeuringen uitgeschreven voor te
hard varen en het niet in bezit hebben van een vaarbewijs. De boetes
voor dergelijke overtredingen zijn
fors. Voor te hard varen kan het bedrag oplopen tot 150 euro. De maximumsnelheid op de Vinkeveense plassen is 9 km/ uur. Bent u be-

stuurder van een boot die sneller
kan varen dan 20 km per uur en/of
langer is dan 15 meter, dan moet u
in het bezit zijn van een vaarbewijs.
Zo niet, dan loopt u het risico een
boete te krijgen van 360 euro.

Teveel op

werd de man aangehouden. Bij deze beginnend bestuurder werd 365
ug/l alcohol gemeten, waarop zijn
rijbewijs werd ingevorderd. Hij had
geen rijbewijs bij zich. De volgende
dag bleek dat hij de naam van zijn
broer had opgegeven en dat zijn rijbewijs al eerder was ingenomen in
verband met rijden onder invloed.
Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.

Mijdrecht - Op 10 mei hielden
rond 23.00 uur agenten een 26-jarige man uit Wilnis aan in verband
met vernieling van een paal op het
trottoir. Agenten zagen dat de bestuurder met zijn auto de paal raakte op het trottoir en even uitstapte
om de schade te bekijken. Daarop

In samenwerking met het recreatieschap Vinkeveense Plassen surveilleert de politie surveilleert de komende maanden regelmatig op en
om de Vinkeveense Plassen.
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Uithoorn voor Mijdrecht een brug te ver
Een verhaal over betrokkenheid
door Joop Frankenhuizen
Al enige tijd is de huidige brug over
de Amstel bij Uithoorn in het nieuws
vanwege ideeën die brug maar af te
breken want even verderop, aan de
noordkant, komt straks een andere
brug. Indien deze ideeën werkelijkheid worden, komt er een eind aan
een stukje wederzijdse betrokkenheid
tussen Uithoorn en Mijdrecht dat eind
11e eeuw begon en eind 18e eeuw
eindigde. Ruim 700 jaar lang was Uithoorn, net als de Rondeveense dorpen
Mijdrecht en Wilnis, onderdeel van
de Proosdijlanden en dat heeft zo zijn
gevolgen gehad. Laten we eens teruggaan in de tijd en de argumentatie onder de loep nemen die er in 1636 toe
leidde Uithoorn dichter bij Mijdrecht te
brengen door het leggen van een brug
over de Amstel.
Uithoorn onder de Proosdijlanden
Het verhaal is bekend en vele malen op
papier gezet. Een oorkonde, gedateerd
1085, meldt voor onze streken een drietal
belangrijke dingen. Ene Anselmus is in
1085 proost van de kapittelkerk van St. Jan,
een van de vijf kapittelkerken in de stad
Utrecht. Met hem en zijn medekanunniken
gaat de Utrechtse bisschop Koenraad een
ruilovereenkomst aan, waarbij een stuk
veenland in Midreth in het bezit komt van
dat kapittel. Bovendien, als de landen eenmaal bewoond zijn, behoren de tienden en
de heffingen alsmede de kerkelijke en wereldlijke macht toe aan het kapittel. Dat wil
zeggen aan de proost van dat kapittel !

dijlanden, dat in Mijdrecht zitting houdt
en rechtspreekt in lijf- en boetstraffelijke zaken, ressorteren de gerechten van
de proost van St. Jan. Hieronder vallen
Mijdrecht, Thamen, Wilnis c.a., Uithoorn
c.a. en Achttienhoven. Misdadigers uit
die dorpen worden in Mijdrecht opgehangen, want daar staat de galg. In 1795,
na de Bataafse omwenteling verliezen de
proosdijlanden officieel de rechtsmacht.
Deze komt dan tijdelijk in handen van een
‘Committée tot de Criminele Justitie’ waaronder dezelfde gerechten ressorteren als
hierboven genoemd met uitzondering van
Achttienhoven. Op 20 april 1798 wordt dat
comité opgeheven en gaat de criminele
rechtspraak van de Proosdijlanden over
naar het Hof van Utrecht. De wet van 19
mei 1819 voegt Thamen en Uithoorn bij
de provincie Noord Holland waarmee een
eind komt aan hun betrokkenheid met de
provincie Utrecht. De strijd tussen Holland
en Utrecht is eindelijk beslist dank zij (wederom) de Fransen.
Een brug over de Amstel
Hierboven zien we een al eeuwenlang durende betrokkenheid tussen Uithoorn en
Mijdrecht. De Amstel echter vormt steeds
een struikelblok in de verbinding tussen
beide dorpen. Op 14 julij MDCXXXVI komt
daar verandering in. “De Staten van den
Lande van Utrecht, allen den geenen die
deesen sullen sien of te hooren leesen salut, doen te weeten. Alsoo den Welgebooren Heere tot Muntzenberg, Sonnewald
ende Wildenfelts &c. Proost ende Archidiacon der kerkcke St Jans t’Utrecht &c. ons
te kennen gegeven en vertoont heeft hoe
dat de opgeseetenen van de Proosdije aan
den Uythoorn, onder synes vertoonders
jurisdictie, mitsgaders de passagiers en reijsende luijden, soo te wagen, te paerde als
te voet bij gebrek aan een bequame brugge met ponten en kleine schuytgens, den
Amstel moeten werden overgezet, waar
door tot meermalen gebeurt, dat de voorsz.
pasagiers ende opgeseetenen, door het
holle water, dat aldaar gaat, mitsgaders
door tempeest en onweder, het overvaren of geheel word belet, of ten minsten
eenige uuren tot merckelyke laesie van
haare affaires ende voyagien verhindert.
Gelyk mede de ingeseetenen der voorsz.
Proosdye, onder den Uythoorn en Thamen
woonende, dikwils in den winter door het
ys in de Amstel, eenige weken lang aan
den anderen alle acces ende toegang tot
malkander, tot de stad Utrecht, en tot de
nabuurige Dorpen ende gehugten benomen word.”

Onderzoek heeft aangetoond dat de datum
onder die oorkonde vervalst is en de oorkonde ergens rond 1190 moet zijn geschreven met voornaamste doel de westgrens
van het gebied vast te leggen. Immers die
grens wisselde voortdurend vanwege de
strijd tussen de bisschop van Utrecht en
de graaf van Holland. Die grensvastlegging betekende echter niet dat daarmee
een einde kwam aan die schermutselingen, immers de hoge rechtsmacht van de
proost was een te begerenswaardig goed
om daar zo maar van af te zien. Wanneer
rond 1595 het gedoe rond die hoge rechtsmacht eindelijk wat bedaard is blijkt de
grens tussen Utrecht en Holland een nogal
grillig verloop te hebben gekregen. De
Proosdijlanden omvatten aan de westkant
Nuythoorn (den Uythoorn), Tamel (Thamen
met kerk), het Zijdelmeer, een smal stuk
land tot aan de Legmeerdijk en land gemerkt Kuydelstaert tot aan de Drecht. (zie
landen gemerkt ‘Proosdy’ op bijgaande Kortom om aan al deze narigheden het
kaart uit 1650)
hoofd te kunnen bieden is een brug noodzakelijk. Hierdoor, zo gaat het octroy verder
Het hooggerecht van de proostdijlan- “ wordt het welvaren ende onderlinge corden
respondentie der ingeseetenen, soo van
Onder het hooggerecht van de Proos- de Stad, Steden en Landen van Utrecht

in het gemeen, als van de opgeseetenen
der voorsz. Proosdye in het particulier,
mitsgaders de reysende luyden ende vragtwagens van Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht ende elders, aldaar passeerende,
in haare voyagie gevordert, die, soo haast
het ys in de rievere van de Amstel legt, de
passage door de Proosdye verlaaten en
genootsaakt worden door andere wegen
ende Dorpen in Holland, tot naadeel van
deese provincie, haaren weg te maken.”

‘sLands van Utrecht.
Geen wonder dan ook dat diezelfde Staten
op 18 maart 1711 besluiten bij Uithoorn
een nieuwe brug te laten bouwen en tegelijkertijd voorstellen de tolgelden met
33% te verhogen om daaruit de kosten te
betalen. De proost, Mr. Cornelis Beernick,
heeft daar jammer genoeg geen geld voor
(over). Ergo moeten de Staten dat voorschieten en geld lenen kost geld. Het gaat
om 8000 gulden, rente niet meegerekend.
Een heuse som in die tijd en dat niet alleen
Twee bruggen teveel van het goede
voor de brug maar ook voor de reparatie
De zaak is duidelijk. Wanneer er een brug van het vernielde tolhuis.
komt kan de provincie Utrecht tol heffen Ook de ingezetenen van de Proosdij moewaaruit het onderhoud van de wegen en ten nu meebetalen wanneer ze te voet over,
paden in de polders van Uithoorn en Am- of met de praam onder, de brug hun weg
stelveen, waaraan de provincie heeft mee- vervolgen. Het gaat om zes stuivers per jaar
betaald, kan worden bekostigd. Dat het uiterlijk te betalen in april. Wanneer ze dat
wegverkeer voordeel bij een brug heeft is niet doen worden zij beschouwd als “uydaarnaast mooi meegenomen. Maar, wan- theemschen” en moeten dan bij elke pasneer Amsterdam de plannen van de pro- sage 12 penningen neertellen. (In die tijd
vincie Utrecht te horen krijgt is Leiden in is een gulden onderverdeeld in 20 stuivers
last. Want even verderop, bij Ouderkerk, en een stuiver in 16 penningen. Daarnaast
ligt nog een brug over de Amstel. En een kende men ook nog het oortje (4p) en de
brug erbij betekent inkomstenderving, ze- duit (2p)).
ker nu Uithoorn dezelfde tol gaat heffen als
Ouderkerk.. Het vervolg is bekend.
Handhaving betrokkenheid
Ondanks de bezwaren van Amsterdam Kortom de provincie Utrecht, onder druk
volgt even na 1636 de bouw van een brug van de proosdij van St Jan, doet er 700 jaar
“gestreckt hebbende van de Mijdrechtse lang van alles aan om de betrokkenheid
Zuwe tot aan de werf van het Gerecht, met “die van over de Amstel” te waarborof Tolhuijs aan den Uythoorn” Een lange gen. In 1781 volgt een tweede ramp. Grote
houten brug met een enkelklaps beweeg- brand in Uithoorn. Veel schade langs beide
baar deel om de scheepvaart doorgang te oevers van de Amstel. De brug blijft gelukverlenen.
kig gespaard. Een pentekening uit dat jaar
toont een lange houten brug voorzien van
De welvaart in gevaar
een enkele beweegbare klap. Tekeningen
Het is 1672 geworden. De vreugde om de uit latere jaren tonen diezelfde brug voornieuwe brug blijkt van korte duur geweest. zien van twee beweegbare klappen. KenDe republiek is weer eens in oorlog. Dit nelijk genoodzaakt door toenemend en
keer met Frankrijk en Franse troepen zijn zwaarder waterverkeer, waarbij turf een
onderweg naar Amsterdam om daar de
boel te bezetten. Om
te voorkomen dat die
troepen van de brug
bij Uithoorn gebruik
gaan maken, wordt
deze door de omwonenden afgebroken.
Geen brug meer bij
Uithoorn. De klok is
35 jaar teruggezet
en voorlopig ziet het
er niet naar uit dat
de verbinding met
Utrecht snel zal worden opgebouwd. Dit
tot afgrijzen van de
provincie en dat van
de Proosdij van St.
Jan in het bijzonder.
De welvaart komt
in gevaar, meldt octroy nummer 13 in
het groot placaatboek van de Staten

grote rol speelt. We hadden de lezer graag
een plaatje van die oude lange brug getoond. Maar om daar op marktplaats.nl 20
euro voor te betalen, gaat ons iets te ver.
Vandaar een plaatje van een brug die er erg
veel op lijkt, namelijk de Magere Brug over
de Amstel in Amsterdam. Die brug is bijna
een kopie van de lange brug bij Uithoorn
en is slechts een paar jaar later gebouwd.
Het verschil zit ‘m in het beweegbare deel.
Dat zit in de lange brug niet in het midden,
maar meer aan de Uithoornse kant.
Conclusie
Gebaseerd op 700 jaar geschiedenis blijken
Mijdrecht en Uithoorn meer met elkaar te
hebben gehad dan de huidige politiek ons
wil doen geloven. Bijgaande foto ergens uit
de jaren zeventig van de vorige eeuw toont
nog een deel van de verbondenheid. Links
de bebouwing in Amstelhoek en rechts die
van Uithoorn. Niets is er dan ook op tegen
om, ondanks die Amstel, de betrokkenheid in stand te houden.
Schrijver dezes is schrijver en eindredacteur van de Proosdijkoerier, een periodiek
van de historische vereniging “De Proosdijlanden”. Doelstelling van deze vereniging is belangstelling te wekken voor de
geschiedenis van De Ronde Venen en een
stimulerend aandeel te leveren in de ontwikkeling van de regionale en plaatselijke
geschiedenis in de ruimste zin. Het lidmaatschap bedraagt 15 euro per jaar. Ledenadministratie tel: 0297-286170
Geraadpleegde bronnen voor dit artikel: Streekarchief Vecht en Venen waarin
aanwezig het fotoarchief en het Groot
Placcaatboek van de Staten ‘sLands van
Utrecht.
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TVW en HART voor SPORT!

Wereldbekende
balkunstenaar bij Argon
RABO bank toernooi
Mijdrecht - Aanstaande zaterdagmiddag zal tijdens het Rabobank
toernooi voor E-pupillen bij sv Argon een balgoochelaar optreden,
die met zijn kunsten al bij menig festival het publiek versteld heeft doen
staan. De uit Engeland afkomstige
John Farnworth heeft onder andere de wereldrecordtitel binnen gehaald, door een freestyle beweging
genaamd “around the world” maar
liefst 81 keer binnen één minuut te
maken. Het oude record stak daar
met 37 bewegingen nogal mager tegen af. Dit wereldrecord zal in de
volgende uitgave van het Quinness
Book of Records vermeld worden.
John Farnworth is in 2006 uitgeroepen tot wereldkampioen Freestyle
Football door zestien andere balkunstenaars, die vanuit alle hoeken
van de wereld naar Nederland waren gekomen om aan het voetbalevenement “Masters of the Game”

Wilnis - Wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst niet waar?! Dat bewijst Tennisvereniging Wilnis nog
maar eens met de deelname aan
Hart voor Sport. Hart voor sport is
een initiatief vanuit de gemeente
de Ronde Venen om kinderen van
de basisschool aan het sporten te
krijgen. TVW helpt daar graag een
handje aan mee.
Hart voor Sport is een programma
dat kinderen uit groep 5 tot en met
8, van de basisschool, laat kennismaken met een sport die bij ze past.
Gerard en Liesbeth Hoogland, de

deel te nemen. In de finale versloeg
hij de Zuid Koreaan Mr. Woo, die
onder andere bekend is geworden
door een reclame van Nike, waarin hij met sterspeler Ronaldinho optrad.
John Farnworth traint dagelijks minstens vijf uur om in vorm te blijven
voor zijn optredens tijdens voetbalgala’s, festivals, roadshows en bedrijfsfeesten. Het is uitzonderlijk, dat
zo’n ster optreedt tijdens een jeugdtoernooi, maar zaterdag kan het gebeuren bij Argon dankzij de welwillende sponsoring van Ruijgrok Makelaars uit Mijdrecht. Het lijkt ons
een extra reden om zaterdag dus
naar Argon te gaan om daar het
Rabobank toernooi voor E-pupillen
te bekijken, dat om ongeveer 15.00
uur onderbroken zal worden voor
dit weergaloze optreden! Om het
in goed Engels te zeggen: WATCH
THIS AMAZING FREESTYLER

trainers van TVW verzorgen voor de
kinderen via dit programma 5 lessen. Inmiddels zijn deze lessen afgelopen en we kunnen zeggen dat
het volkomen geslaagd was! Het
plezier spatte er vanaf! Sport is niet
alleen gezond, maar zodoende ook
erg leuk!! In spelvorm leren de kinderen omgaan met de bal en krijgen
daardoor ook het balinzicht. En dit is
te merken, zelfs na een paar lessen
zagen wij hier al wat talentjes tussen zitten. Wij hopen volgend jaar
wederom kinderen van de basisscholen te morgen verwelkomen.

Acrogymmers doen goede
zaken

Dubbel zilver voor
jeugdschakers Denk en Zet
De Ronde Venen - Terwijl de zomerse temperaturen anders doen
vermoeden is het schaakseizoen
nog volop bezig. Wel nadert de interne competitie zijn ontknoping en
wordt 23 mei al de slotronde van het
Mulckhuyse-toernooi gespeeld.
In de externe competitie zijn onlangs wel al de laatste rondes gespeeld. De jeugd van Denk en Zet
nam dit seizoen als vanouds met
twee viertallen deel aan de competitie van de Stichts-Gooise Schaakbond; daarmee was ongeveer eenderde van de jeugdleden actief in
de externe competitie. Zowel het
A1-team (tussen de 14 en 20 jaar)
en het C1-team (12 of 13 jaar) sloten de competitie af met een thuiswedstrijd..
De meeste aandacht ging uit naar
het A1-team bestaande uit Robin
en Daniel Ekholm, Gerben Roos en
Arno Kroon. Zij hadden de mogelijkheid om kampioen te worden in eigen hand, maar ze zouden dan wel
moeten winnen van DBC A1 uit De
Bilt. De verwachtingen waren hoog
gespannen, niet in het minst bij de
schaakbegeleiders. Het eerste team
van Denk en Zet maakte het hele seizoen al een sterke indruk. Zou
het mogelijk zijn op eigen bodem
een kampioensfeest te vieren?
Viertal
Wekelijks neemt jeugdbegeleider
Bram Broere het viertal onder zijn
hoede en brengt ze de fijne kneepjes van het schaakspel bij. Nu kijkt
hij toe vanaf de zijlijn: “Na de nederlaag van Nieuwegein tegen Soest,
moest Denk en Zet winnen om kampioen te worden. Helaas het liep anders. In een zware wedstrijd kregen
ze met 3-1 klop. Van een sterk spelend DBC. Op bord 4 was Gerben
Roos als eerste klaar. Hij kwam in
het middenspel na een pionoffer in
kwaliteit voor. hij kon dit helaas niet
vasthouden en verloor de partij. Na
vijf gewonnen wedstrijden was dit
het eerste verlies van hem in de externe competitie. Na de nederlaag
van Gerben moest Arno een, op zich
realistisch, remise-aanbod weigeren
om nog aanspraak te kunnen maken op de titel.

Op bord 2 verloor Daniel Ekholm in
het middenspel een pion en kwam
daardoor steeds verder in de verdrukking. Zijn tegenstander hield
het hoofd koel en won de partij. Op
het derde bord kwam Arno na een
gelijkopgaande partij in het eindspel een pion achter. Zijn tegenstander maakte hier goed gebruik
van. En won de partij.
Het enige winstpunt van deze avond
werd behaal door Robin Ekholm.
Hij speelde soeverein naar de winst
en redde de eer voor Denk en Zet.
Denk en zet A1 is een ervaring rijker
en een illusie armer. Maar we gaan
volgend jaar proberen met hetzelfde team een gooi te doen naar de
titel!”
Zilver
Zilver dus voor het ‘oudste’jeugdteam. Op hetzelfde moment, in de
aanpalende zaal, speelde het C1team de laatste ronde. Stefan Rijsbergen, Matthijs Meijers, Binky
Vuur en Junior Vuur hebben dit seizoen na een ongelukkige start zich
voortreffelijk geweerd in de externe competitie. Het kampioenschap
bij de C-teams was al vergeven.
Het was aan de jongens van Denk
en Zet om de laten zien dat ook een
kampioen op zijn tellen moet passen. Inderdaad, de tegenstander
was het kampioensteam uit Amersfoort. De tweede plek was nog vacant. Daar maakten nog maar liefst
vier teams aanspraak op. En jawel,
het lukte de Denk en Zetters om de
kampioen twee punten af te snoepen. Matthijs en Junior gingen met
de winst naar huis. Na een sterk op
en neer gaan strijd dolven Stefan en
Binky het onderspit. Ook het voor
het C-team zijn er volgend jaar reële kansen op het kampioenschap.
Jammer dat we dan de gebroeders
Vuur moeten missen, omdat ze niet
meer toekomen aan het in clubverband schaken. Wellicht zien we ze
ooit terug bij de senioren, want een
schaakvuur dat ooit heeft gebrand,
zal nimmer doven, maar blijft altijd
smeulen, totdat het in weer in volle
glorie oplaait. Volgend seizoen gaat
de jeugd van Denk en Zet vast en
zeker voor dubbel goud!

Mijdrecht / Wormer – In de snikhete sporthal in Wormer waren afgelopen zaterdag de halve finale D,
E en Pupil ACROGYM. Voor deze
halve finale hadden alle teams van
GVM’79 zich geplaatst. Mariska en
Debbie begonnen de dag meteen in
het eerste blok. De oefening verliep
goed en de elementen werden netjes uitgevoerd. Helaas telde de ½ pirouette niet mee, waardoor de dames een speciale vereiste mistten.
Ook liepen beide dames iets te enthousiast achteruit, waardoor de oefening buiten de mat belandde. Omdat het een halve finale is, is de jury weer een stapje strenger, met een
23,017pnt werden de dames 16e.
Ook in de ochtend kwamen Lisa,
Laura en Sidney in actie. Zij lieten
een hele mooie oefening zien, die
door de jury toch erg streng beoordeeld werd. De tempo element vlogen omhoog en de statische houdingen zagen er erg strak uit. Een
tijdsfoutje in de krokodil maakte dat
de dames met 24,517pnt op een 6e
plek uitkwamen, dit was voldoende
om zich te plaatsen voor de Nederlandse kampioenschappen. Ook de
twee trio’s in het pupil-nivo lieten

zich van hun beste kant zien. In de
zaal, die qua temperatuur inmiddels
meer van een tropisch paradijs weg
had, werden er twee zeer mooie oefening geshowd. Sanne, Mandy en
Bibian lieten een mooie hoge toren
zien en ook de tempo elementen
werden huizen hoog uitgevoerd.
Swetta, Sabine en Shelly imponeerden de jury met hun prachtig synchrone dans en de zelfverzekerde uitstraling. Het trio van Mandy
werd met 25,150pnt vijfde en mag
zich klaarmaken voor het NK. Ook
het team van Swetta behaalde een
finale plaats, zij deden dit door met
26,050pnt overtuigend eerste te
worden. Het NK zal op 14 juni gehouden worden. Tegelijkertijd met
het Mijdrechtse Staattheaterfestival, ook hier zal GVM ’79 van de
partij zijn.
Lijkt het jou ook leuk om op sportieve wijze met acrobatiek bezig te
zijn? Kom dan eens kijken op dinsdag tussen 18:00 en 21:00 of doe
mee op donderdag tussen 16:00 –
17:30. Het is in gymzaal de Brug in
Mijdrecht. Voor volgend seizoen zijn
we nu al hard opzoek naar nieuwe
acrobaten!!!!

Tijdens Juni beweegt 2007 loopt Wethouder Sport Ingrid Lambregts (met
oranje hesje) mee met de instuif Sportief wandelen.

Juni beweegt 2008

Sport- en beweeginstuiven
voor 50-plussers
De Ronde Venen - In juni 2008
bruist het in De Ronde Venen van de
sport- en beweegactiviteiten voor
50-plussers. Dat bewegen gezond
is, weten de meeste mensen wel.
Maar dat het ook erg gezellig en
leuk kan zijn, kunnen 50-plussers
ervaren tijdens het project ‘Juni Beweegt’. Tijdens deze actieve maand
worden verschillende sport- en beweeginstuiven georganiseerd.
Inschrijven
Vanaf heden kan iedereen van 50
jaar en ouder zich inschrijven voor
de twintig verschillende instuifactiviteiten of de vijf cursussen. Een
instuif is een laagdrempelige manier om kennis te maken met sporten beweegactiviteiten. Belangstellenden kunnen elk moment en op
meerdere dagen meedoen met een
instuif. Op deze manier is het mogelijk om ook meerdere sporten uit te
proberen. Bij de cursus krijgen 50plussers de kans om laagdrempelig
in een paar lessen de eerste kneepjes van een nieuwe sport onder de
knie te krijgen. Naast deelname aan
de cursus is het uiteraard ook mogelijk om mee te doen met een instuifactiviteit.
Beweegnorm
Gemeente De Ronde Venen wil samen met Sport in De Ronde Venen

de oudere inwoners van de gemeente stimuleren meer te bewegen door
leuke, sportieve activiteiten aan te
bieden. De beweegnorm voor ouderen is een half uur matig intensief bewegen op ten minste vijf en
bij voorkeur alle dagen van de week.
Deze norm wordt lang niet altijd gehaald. Dat is jammer, want juist voor
de 50-plusser is bewegen van vitaal
belang voor allerlei lichaamsfuncties. Bewegen is goed voor de spijsvertering, voor de bloeddruk en het
cholesterolgehalte. Mensen met artrose (slechte gewrichten) worden
sterk geadviseerd regelmatig te bewegen. Dat lijkt namelijk de verergering van artrose af te remmen. En
zo zijn er nog veel meer voordelen
van regelmatig bewegen.
Programma
Vanaf 1 mei staat het volledige aanbod op www.sportinderondevenen.
nl. Daarnaast staat uitgebreide informatie over locaties en tijdstippen in de programmafolder van ‘Juni Beweegt’. In de gemeente worden
1.400 folders verspreid. De folder is
vanaf 5 mei ook af te halen bij het
gemeentehuis, de servicepunten, de
apotheek, de huisartsenpraktijk, de
bibliotheek en het gezondheidscentrum. Aanmelden is vanaf 1 mei mogelijk via de bon in de folder of via
www.sportinderondevenen.nl.

Laatste dag biljartcompetitie
moet beslissing brengen
De Ronde Venen - De laatste
speelweek van de 2e periode van
het seizoen 2007-2008 moet de tegenstander opleveren voor de barrage van a.s. zaterdag 17 mei in Café De Schans te Vinkeveen. Dio 1 en
De Schans geven elkaar geen duimbreed toe. Beide teams wonnen hun
wedstrijd met 7-2. De stand aan kop
is daardoor ongewijzigd met beide
een gelijk aantal punten. De kampioen van de 1e periode De Kuiper/
van Wijk 2 moet dus nog wachten
wie de tegenstander in de barrage
wordt.
Hoe de uitslagen ook moge zijn,
de hele competitie is een geweldige promotie voor de biljartsport geweest. De afsluiting komende zaterdag verdiend dan ook grote publieke belangstelling. Afgelopen
week bewezen de spelers van Dio 1
in goede vorm te zijn. Paul Schuurman had weer eens de kortste partij van de week met 17 beurten. Herman Turkenburg was goed voor
de procentueel hoogste serie van
25 caramboles = 35,71% van zijn
te maken punten. De Schans was
met 7-2 veel te sterk voor De Merel/Metaal Mijdrecht 2. Theo Valentijn had maar 19 beurten nodig tegen een falende Peter Marsen. Dirk
van Yperen en Hans Dikkers zorgden voor de overige punten. Ignace
Vink werkte alleen niet mee door in
18 beurten van Henk Doornekamp
te winnen.
Gewonnen
De Vrijheid gaat weer als een speer
en won met 7-2 van De Kuiper/van
Wijk 1. Dave Meijer was geen heer
voor Lucia van Gelderen (zie fo-

to) en won in 19 beurten. De Merel/Metaal Mijdrecht 3 verloor met
4-5 van De Kuiper/van Wijk 2. Reserve Toine Douzé vervulde “zijn opdracht” met verve door in 20 beurten van Wim Berkelaar te winnen.
Dio 1 liet met 7-2 winst op De Paddestoel 2 zijn titelaspiraties zien.
Alle partijen waren binnen 25 beurten uit. Bert Dijkshoorn had pech dat
zijn slotserie van 13 maar 1 carambole tekort was om de partij te winnen. De Paddestoel 3 verloor met 36 van de Merel/Metaal Mijdrecht 1.
Ralph Dam was in 19 beurten verrassend sterker dan John Vrielink.
Bob’s Bar 3 verloor in een spannende wedstrijd met 4-5 van De Kromme Mijdrecht 1. Cens 2 bond met 72 Bob’s Bar 2 aan zijn zegekar. John
Plas redde de eer voor Bob’s Bar 2.
Bob’s Bar 1 won nipt met 5-4 van
Cens 1. De Merel/Metaal Mijdrecht
4 was met 9-0 de baas over De Paddestoel 1. Dio 2 had met 9-0 geen
kind aan De Kromme Mijdrecht
2. Ab Augustin liet in de slotbeurten de winst glippen tegen routinier
Henny Hoffmans.
De stand met nog 1 wedstrijd te
gaan in de 2e periode:
1. Dio 1
113 punten
2. De Schans
113 punten
3. De Kuiper/van Wijk 2 96 punten
4. De Vrijheid
92 punten
A.s. zaterdag 17 mei de finale in Café De Schans. Aanvang 13.00 uur.
Dinsdag 20 mei 2008 is de afsluiting
van het seizoen met de jaarlijkse ledenvergadering in Café ’t Meertje te
Vinkeveen, aanvang 20.30 uur.

pagina 24

Nieuwe Meerbode - 14 mei 2008

Steunpunt Mantelzorg Amstelring,
Postbus 2318, 1180 EH Amstelveen
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur
tel. 0900-1866 (lokaal tarief)
e-mail: steunpuntmantelzorg@amstelring.nl
www.amstelring.nl

Mantelzorg

Werkende mantelzorgers
1 op de 8 mensen combineert de zorg voor een naaste met een betaalde baan. En dat
worden er steeds meer dankzij de toenemende vergrijzing en de personeelstekorten in
de zorg.

Zorg voor jezelf dagen van Mezzo
Heeft u behoefte om even op adem te komen? Ga dan
mee met de Zorg voor jezelf Dagen van Mezzo. Dit zijn
weekenden of midweken speciaal voor mantelzorgers.
Er is een gevarieerd aanbod: voor mantelzorgers die
rust en ontspanning zoeken of eens extra verwend
willen worden, voor actieve mantelzorgers die graag in
beweging zijn en er zijn creatieve arrangementen. Ook
voor exmantelzorgers organiseert Mezzo arrangementen. En daarnaast biedt Mezzo in 2008 extra aanbod.
Natuurlijk is er volop gelegenheid voor contact met andere mantelzorgers. Er zijn deskundige begeleiders aanwezig voor het extra beetje aandacht dat u soms even nodig heeft.
De Zorg voor jezelf Dagen zijn voor leden van Mezzo. Hierbij is het belangrijk te weten dat mantelzorgers geen vrijwilligers zijn, die af en toe voor iemand zorgen.
Bent u nog geen lid? Als u zich aanmeldt voor deelname aan de Zorg voor jezelf Dagen kunt u
direct lid worden voor slechts `10,- euro per jaar. Tel. 0900 2020496.
Dankzij financiële bijdragen van het Ministerie van VWS en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars
hebben de arrangementen een aantrekkelijk lage prijs.

Zorg voor
jezelf!
Wil jij gaan voetballen op landelijk
3e divisie niveau

Voetbaltalent gezocht!!
Uithoorn - Om maar gelijk met de
deur in huis te vallen willen we ons
zelf even een schouderklopje geven, want bij Legmeervogels zijn we
goed bezig vinden we zelf. Maar we
willen meer en we zijn op zoek naar
voetbaltalent! Legmeervogels heeft
een prachtige accommodatie. Met 6
voetbalvelden en een trainingsveld,
2 handbalvelden en een prachtig
grote kantine die al maar gezelliger
wordt gemaakt. De jeugd is de toekomst en dat beseffen we bij Legmeervogels als geen ander daarom heeft de jeugdopleiding bij Legmeervogels de bijzondere aandacht.
Er is vorig jaar een ambitieus plan
gelanceerd om de kwaliteit en het
niveau van de jeugdopleiding de
komende jaren naar een hoger niveau te trekken. Al dit jaar lijkt dit
zijn vruchten te hebben afgeworpen
en door het kampioenschap van de
B1 en de D1 spelen we met de selectie jeugdteams nu op een zeer
hoog niveau. De A1 speelt hoofdklasse, De B1 is gepromoveerd naar
de 3e divisie landelijk, De C1 speelt
al een aantal jaren mee in de middenmoot van de 3e divisie landelijk
,de D1 is na het kampioenschap gepromoveerd naar de Hoofdklasse
en de E-tjes en F-jes doen het ook
perfect en zorgen voor een goede aanvoer. Het hoofddoel van onze jeugdopleiding is natuurlijk spelers opleiden voor ons 1e elftal dat
momenteel 3e klasse speelt. Echter
als een jeugdspeler zich in de kijker
speelt bij een Betaald Voetbal organisatie en hij maakt de stap om
daar te gaan voetballen zijn we natuurlijk ook reuze trots en doen we
daar niet moeilijk over en werken
we daar graag aan mee. Een aan-

tal spelers uit onze jeugdopleiding
voetballen dan ook al bij Ajax, Haarlem, Volendam, Telstar/Stormvogels
en FC Utrecht. We hebben sinds 2
jaar ook een samenwerkingsovereenkomst getekend met Ajax dus
ook bij Legmeervogels kan je het
opstapje maken om profvoetballer
te worden.
Nog plaats
Naar aanleiding van het vertrek van
enkele spelers naar BVO’s hebben
wij nog enkele plaatsen in onze selectieteams. Ben je een getalenteerde voetballer die een aardig balletje
kan trappen en de ambitie van onze

club spreekt je wel aan, neem dan
even kontakt met ons op voor een
proeftraining. Stuur een e-mail naar
b.de.schipper@live.nl (Hou hierbij
wel rekening dat de overschrijving
geregld moet zijn voor 31 mei 2008).
Maar ook als je het niveau van een
selectieteam niet haalt is Legmeervogels een prima club om op recreatieve wijze je favoriete sport te beoefenen. Kijk voor meer informatie
op onze website Legmeervogels.nl
Ben jij die talentvolle
vogel die wij zoeken ?
Heeft u wat minder voetbaltalent
maar wilt u onze jeugdopleiding op
een andere wijze ondersteunen bijvoorbeeld door vrijwilligers werk of
sponsoring van één van onze teams
dan bent u uiteraard ook van harte welkom in ons warme nest en
neem gerust eens een keer contact
met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Er werd gedurende het gehele toernooi opvallend goed gebiljart. In
de twee partijen van de voorronde speelden Willem Gortzak, Co de
Jong, Adri van Bemmelen, Jan Boskeljon en Ari Doeswijk boven hun
vastgestelde gemiddelde. Bij de 8
kwartfinalisten deden Hero Janzing
en weer Ari Doeswijk hetzelfde.
In de halve finale en finale steeg Willem Gortzak opnieuw boven zichzelf
uit. Ari Doeswijk moest in 12 beurten het hoofd buigen voor de 125
procent van zijn tegenstander. In
de eindstrijd tenslotte beet Lodi van
Ginkel goed van zich af met een
percentage van 101,60. Maar tegen
de 136 procent van Gortzak, die de
partij in 11 beurten uitmaakte, kon
hij niet op.

Miniconcert Tavenu
De Kwakel - Op dinsdag 20 mei zijn
de muziekdocenten en enkele leden
van Tavenu te gast op basisschool
De Zon in De Kwakel.
Doel is de leerlingen enthousiast te
maken om een muziekinstrument
te gaan bespelen. Dit gebeurt door
Leo Huis, de dirigent van Tavenu. Hij
word geassisteerd door Arina, de
saxofoonlerares en Sander die de
nieuwe slagwerkers les zal gaan geven. In de groepen 6 en 7 van ba-

sisschool De Zon zullen zij met een
speciaal voor dit doel opgezet lesprogramma laten zien dat muziek
maken een leuke hobby is voor iedereen. Het leuke van muziek maken bij een muziekvereniging is dat
je al na korte tijd in een orkestje
kunt spelen, en wat is nou nog leuker dan met elkaar muziek maken?
De kinderen die zich aanmelden bij
Tavenu krijgen 8 proeflessen, 4 voor
de vakantie en 4 na de vakantie op

Zoek naar oplossingen op maat. Denk bijvoorbeeld aan:
•
aanpassing van werktijden;
•
meer thuiswerken;
•
overuren sparen voor onverwachte zorgsituaties;
•
afspraken om bijvoorbeeld op het werk te kunnen bellen.
Kijk ook eens op www.mantelzorgenwerk.nl voor meer tips en informatie.
Tips voor werkende mantelzorgers, buiten het werk
•
creëer een persoonlijk ondersteuningsnetwerk: mensen of organisaties op wie u een
beroep kunt doen;
•
besteed regeltaken uit aan de mantelzorgmakelaar;
•
schakel het Steunpunt Mantelzorg in;
•
probeer regelmatig de zorg over te dragen, zodat u tijd voor uzelf heeft.

Over Steunpunt mantelzorg
Steunpunt Mantelzorg wil zorg dragen voor ondersteuning van mantelzorgers in de regio,
zodat zij in staat zijn de zorg aan hun naaste te verlenen zolang zij dit kunnen en wensen.
Steunpunt Mantelzorg biedt ondersteuning, advies, informatie en vervangende mantelzorg
aan mantelzorgers van mensen met een functiebeperking, chronisch zieken, dementerenden
en terminale patiënten in de regio Amstelland en Meerlanden.
Kerntaken zijn:
· Advies en begeleiding voor individuele mantelzorgers.
· Bieden van respijtzorg door middel van inzet van gespecialiseerde vrijwilligers.
· Organiseren en begeleiden van cursussen, contactmiddagen, lotgenotencontact
voor mantelzorgers.
· Voorlichting aan mantelzorgers, professionals, belangstellenden, scholen etc.
· Overname regeltaken van mantelzorger op het gebied van wet en regelgeving,
arbeid en inkomen, zorg wonen en welzijn en verzekeringen door
mantelzorgmakelaar.

Willem Gortzak sterkste
biljarter van OASE
Uithoorn – Willem Gortzak heeft
de playoffs bij OASE gewonnen en
mag zich biljartkampioen van het
seizoen 2007/2008 noemen. In een
zeer spannende finale wist hij Lodi
van Ginkel te verslaan. Derde werd
Ari Doeswijk, die de strijd om de
derde en vierde plaats won van Hero Janzing. De beste zestien biljarters van OASE namen deel aan deze
afsluiting van het winterseizoen. De
opzet van die eindstrijd was dit jaar
veranderd. In de voorronde speelde iedereen twee partijen over 25
beurten. Deze beste 8 plaatsten zich
voor de kwartfinales. Daarin speelde men een partij van 15 beurten.
De 4 winnaars gingen naar de halve
finale, ook over 15 beurten. De beste 2 speelden de finale, eveneens
over 15 beurten.

Tips voor werkende mantelzorgers, op het werk
•
maak uw situatie bespreekbaar bij uw collega’s, zodat er begrip ontstaat;
•
ga in gesprek met werkgever of leidinggevende;
•
maak gebruik van de verschillende verlofregelingen.

het instrument van hun keuze. De
instrumenten krijgen ze in bruikleen
van Tavenu en hoeven ze dus niet
zelf aan te schaffen. Ook niet als ze
na de proeflessen lid worden.
’s Avonds wordt er voor de kinderen, ouders, familieleden en natuurlijk iedereen die dit leuk vindt, een
miniconcert gegeven in het dorpshuis in De Kwakel.
Het begint om 19:30 uur en de toegang is gratis.

Bewonersoverleg
Europarei op 21 mei
Uithoorn - Op woensdag 21 mei is
het volgende Bewonersoverleg Europarei om 20.00 uur in ’t Buurtnest.
U bent van harte welkom! Praat
mee over aangelegenheden van deze buurt. Ging het Bewonersoverleg
op 1 oktober jl. over een playground,
deze keer zijn het andere onderwerpen die de aandacht zullen krijgen. Wat vindt u van een kunstwerk
in de buurt? En van koffie-ochten-

den voor senioren? Zijn er voldoende voorzieningen voor jongeren? En
voor kinderen? Wat vindt u van een
najaarspartij? Ook u kunt voorstellen indienen voor ‘kleine gemeenschapsvoorzieningen’ in Europarei!
Op de agenda staat ook de voorbereiding van de buurtconferentie in dit najaar. En waaraan zou het
buurtbeheerbudget besteed moeten worden?

Een bewonersoverleg is een halfjaarlijkse bijeenkomst van, voor en
door bewoners. Een afvaardiging
van dit overleg heeft viermaal per
jaar een bespreking met functionarissen van de gemeente, politie, woningcorporatie en het welzijnswerk.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met opbouwwerker Sietse Bouma, tel. 06-30722239 of mail
sbouma@cardanus.nl .

Contactmiddag NVVHVrouwennetwerk
Uithoorn - Op vrijdag 16 mei organiseert NVVH-Vrouwennetwerk een
gezellige middag waarbij vrouwelijke troubadours optreden onder de
artiestennaam ‘De Speelvrouwen’.
Zij brengen een zeer gevarieerd internationaal programma van traditi-

onele volksmuziek uit vele landen,
evenals cabaret, evergreens en luisterliedjes ten gehore.
.
De Speelvrouwen beschikken over
een groot assortiment snaarinstrumenten, zoals gitaar, draailier, baglamaz, citers, balalaika en nog ve-

le andere instrumenten. Een vrolijke middag met een hapje en een
drankje als afsluiting van het seizoen. Deze bijeenkomst wordt gehouden in De Schutse aan de Merodelaan en duurt van 14.00 tot 16.00
uur. Voor leden is de toegang gratis,
niet-leden betalen 1,50 euro.

Bevrijdingsdrive BVU
Uithoorn - De vierde competitie
ronde werd voor deze keer onderbroken voor het spelen van de bevrijdingsdrive op maandag 5 mei.

werd deze maal het team Gijs de
Ruiter & Cor Hendrix, die toch de
laatste tijd echt veel beter gewend
waren.

Er werd gespeeld in een A en B-lijn,
die waren samengesteld uit een mix
van de gebruikelijke drie competitielijnen. Verrassend winnaar in de Alijn werd het paar Herman & Stenny
Limburg. Waren ze in het competitie
gebeuren steeds onzichtbaar gebleven in de middenmoot, nu gingen ze
er met 64,29% en met de beste flessen wijn vandoor..proost!

B lijn
De B-lijn kende ook zo zijn verrassingen. Dat Riki Spook & Theo van
Vliet de eerste keus hadden bij de
wijnen was op zich niet onlogisch
gezien hun recente competitie verleden.
Ze scoorden nu 59,72%. Maar dat
Toos & Jan Overwater en Marijcke &
Gouke van der Wal als C-lijners met
57,29% de overigen, waaronder vele B-ers, in het stof lieten bijten en
er met de resterende wijn vandoor
gingen, stemt tot nadenken! Hennie
& Sierk Goedemoed met 53,82% en
Marja Slinger & Ton ter Linden met
53,47% maakten de beste vijf compleet. Laatste (14e) werd hier het
paar Chiel van Beek & Fons Roelofsma.
BVU speelt op de maandagavond
vanaf 19.45 uur in de Scheg te Uit-

Dat het sterke koppel Leo Leenen & Henk van der Schinkel tweede werd met 62,20% lag meer voor
de hand en ook To van der Meer &
Hetty Houtman en de Thea’s Stahl &
Kruyk met voor allen 55,65% deden
al eens eerder van zich spreken.
Marcel Dekker smaakte het genoegen om met gelegenheids partner
Gerard Vermeer de vijfde plaats te
bezetten met 54,76%. Laatste (16e)

hoorn. Voor dit seizoen resteren nog
twee avonden, 19 en 26 mei. Het
nieuwe seizoen start op maandagavond 1 september 2008 en heeft
nog plaats voor deelnemers aan de
competitie die in drie lijnen (A,B en
C) met aflopende sterkte wordt gespeeld.
Er zijn na een competitie ronde
steeds drie promotie en drie degradatie plaatsen. Voor inlichtingen: Marieneke Lang secretaris, tel:
(0297) 569432.

Inbraak

Mijdrecht - Op 12 mei is ingebroken in een school aan de Karekiet.
Tussen 18.45 en 19.05 uur werd door
drie mannen een schuurtje opengebroken. Een van de daders, een 15jarige jongen uit Mijdrecht, werd
door een getuige herkend en kon
later door de politie worden aangehouden. De politie doet nog onderzoek naar de andere verdachten.
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Motorcrosser Tino Winter
presteert netjes
Uithoorn - Vorig weekend was
de 3de wedstrijd om het Nederlands kampioenschap MX3 In lichtenvoorde. Tino was nog geblesseerd aan zijn pols van het weekend daarvoor, waar hij bij een valpartij hard viel. Waardoor hij één
wedstrijd moest missen op Koninginnendag voor het Nationale kampioenschap. De eerste manche was
erg zwaar want Tino was gevallen
en moest van plek 40 naar voren rijden en werd uiteindelijk 28ste. De
tweede manche ging wat beter en
werd hij na 25 minuten en 2 rondes
netjes 20ste. In het eindklassement
is Tino netjes 16e gebleven.
Afgelopen weekend waren er 2
wedstrijden voor het nationaal kampioenschap . 1ste pinksterdag in
Hummelo (achterhoek)en 2de pinksterdag in Waardenburg. Doordat
Tino één wedstrijd gemist had, was
hij van de 7de plek naar de 11de
plek gezakt en moest dus weer aan
de bak. In Hummelo werd Tino de
1ste manche 7de en de 2de manche

2de . Totaal werd Tino 2de en steeg
van een 11de plek naar de 4de plek
terug in het nationaal kampioenschap. 2de pinksterdag werd er in
Waardenburg gereden. Tino zette
netjes de 2de tijd neer dus mocht
als 2de naar het hek toe
In de eerste bocht was een valpartij
en Tino lag er bij, hij ging als 41ste
weg en reed zeer snel
naar voren. Na één ronde lag hij
26ste. Tino lag de baan goed en lag
na 4 rondes als 6de.
Uiteindelijk na 20 minuten en 2 rondes werd hij 3de. De 2de manche lag Tino al gauw 3de, maar in
de laatste ronde wou Tino de 2de
plek in beslag nemen en gleed onderuit en werd uiteindelijk 5de. Totaal werd hij 4de. In het klassement
is Tino naar de 3de plek gestegen
. Een zeer geslaagd weekend voor
Tino .25 mei is de volgende wedstrijd om het nationaal kampioenschap in Varsseveld . En 1 juni in Lochem.

Bridgevereniging
De Legmeer
Acrogym Mijdrecht ‘has
got talent’
Mijdrecht - Zoals afgelopen vrijdag
het acrogym trio bij Holland’s got talent schitterde in de live show. Zo
schitterden de teams van Mijdrecht
dit weekend in Oss op de halve finale C-niveau. Op tv lieten de dames
uit Zwolle hun allerbeste kunsten, zij
trainen hier bijna 20 uur in de week
voor. De teams uit Mijdrecht moeten
het met wat minder uurtjes doen,
maar laten toch ook al erg moeilijke kunsten zien. ’s Morgens was
het de beurt aan Frederike en Mare. Vanwege een vervelende keelpijn
en koorts was Frederike niet geheel
uitgerust en voelde zich wat slapjes.
Tijdens de warming-up hebben de
dames niet teveel kracht verspeeld
en zo kwam het dat ze een geweldige balansoefening lieten zien. De
elementen stond zo strak als het
maar kan en ook de choreografie spatte van de vloer. Het hoogste
cijfer van 26,317pnt kwam op het
score bord. In de tweede oefening
moesten ze het weer erg goed doen,
om de concurrentie voor te blijven.
Dit lukte prima door weer 1 van de
hoogste cijfers te scoren 26pnt. Met
een geweldige score van 52,317pnt
werden zij met een 0,5pnt verschil
eerste. Met deze prestatie plaatsen
de dames zich, net als het andere Cdames paar van GVM’79, ook voor
de Nederlandse kampioenschappen
7 juni in Drachten.
In de middag was het de beurt aan
Joëlla, Ulijn en Mariska. Ook deze dames hadden erg veel zin in de
wedstrijd en waren vastbesloten om

hun punten record te verbreken. De
eerste oefening was voor hen de
tempo-oefening.
Blessure
Vanwege een hardnekkige knieblessure van Ulijn was er de laatste
tijd wat minder op deze onderdelen
getraind, maar deze elementen zijn
voor dit ervaren trio niet zo’n probleem. De salto voorover tot buiklig
werden huizen hoog uitgevoerd en
kwam tot een perfecte landing. Ook
de andere salto’s werden goed geland en het punten totaal van 25,583
was dan ook welverdiend. De balans-oefening werd nog beter uitgevoerd en hiervoor kregen de dames
dan ook meer punten 25,750pnt.
Het eindtotaal van 51,333pnt was
goed voor een 12e plek (van de 27
teams). Helaas gingen alleen de
6 beste teams door naar het NK,
voor dit drietal stoppen de landelijke wedstrijden hier. Wel trainen
zij nog door voor de Openkampioenschappen in Beverwijk. Hier zal
GVM’79 ook een demo laten zien,
welke ook tijdens het Straattheaterfestival Mijdrecht geshowd zal worden. Zo kan heel Mijdrecht bepalen of er inderdaad talent rondloopt
in Mijdrecht. Mocht je na het zien
van Acrogym op TV ook willen kijken of het wat voor jou is? We zijn
nog hard opzoek naar kinderen van
alle leeftijden vanaf 6á7jr tot 20+ !!!
Kom kijken en meedoen op donderdag van 16:00 – 17:30 in gymzaal de
Brug of kom alleen kijken op dinsdag van 18:00 – 21:00.

Uithoorn - Woensdag avond 7 mei
jl. speelde de bridgevereniging “De
Legmeer” zijn tweede zitting van de
vijfde ronde parencompetitie 20072008. In de “A “ lijn speelden Renske en Kees Visser een sterke zitting zij werden eerste met 62,50%
en staan nu tweede in de competitie met een gemiddelde van 57,29%.
Ook Luuk Smit en Lijnie Timmer waren goed op dreef zij werden tweede
met 59,86% en met deze score stegen zij van de tweede naar de eerste
plaats met een gem. van 58,68%. De
derde plaats deze avond ging naar
Wim Slijkoord met invaller Nico van
de Zwaard zij kwamen op 52,36%.
Thea Kruik en Ada van Maarseveen
konden de goede start van de eerste zitting niet voort zetten, zij zakten naar de zesde plaats in de competitie met een gem. van 52,43%.
In de “B “lijn scoorde het echtpaar
Marjan en Jan Wille 60,83% en werden hiermede eerste. Een gedeelde
tweede plaats was er weg gelegd
voor Dick Krug met Jan Schavemaker en Marijke en Ger van Praag zij
scoorden 59,17%. Met deze score
staan het paar Krug en Schavemaker eerste in de competitie met een

gem. van 58,23%. Joop van Delft
en Toon Overwater zakten hierdoor
naar de tweede plaats met een gem.
van 53,96%. Berend Hamer en To
van de Meer stegen een plaats en
staan nu derde met gem. 53,40%. In
de “C“ lijn waren er flinke verschuivingen. Tini en Johan Lotgerink werden eerste met 65,10% en met deze score stegen zij van de negende naar de tweede plaats met een
gem. van 55,68%. Mineke Jongsma
en Anneke Meyerink werden tweede met 58,85% en staan nu op de
vierde plaats met gem. 54,43%.

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.
Keuze
Genoeg keuze dus op 18 mei. Voor
iedere fietser is er wel een afstand.

de onderdeel, de 1500 meter, heeft
Dico tot zijn eigen feestje gemaakt.
Hij werd eerste in een nieuw persoonlijk record van 4.43.29 min. Zijn
totale puntentotaal van 2994 punten
was goed voor een 10e plaats. Zijn
zus Quinta startte op de 80 meter
horden met een tijd van 18,14 sec.
Daarna sprong zij 1,20 meter hoog
en liep de 150 meter sprint in 23,05
sec. Geen van de onderdelen had ze
de afgelopen jaren op een wedstrijd
gedaan.
Op haar onderdeel, het kogelstoten,
kwam zij tot een nieuw persoonlijk
record van 9,64 meter. De tweede
dag begon met verspringen met een
afstand van 4,04 meter. De speer
raakte na 20,50 meter de grond.
De afsluitende 600 meter liep zij in
2.08.10 min. Het totale puntentotaal
van 2565 was goed voor een twaalfde plaats. Zeer vermoeiende dagen,
maar voor beiden een hele leuke ervaring.

Postduiven

Cor Stevens en Peter de
Haan winnaars

Balkunstenaar John
Farnworth vertoont
kunsten bij Argon

Ook Gezinsfietstocht bij TTC De Merel
Gestart wordt bij Café-Bar De Paddestoel, 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.

Regio - Dico (1992) en Quinta
(1994) van atletiekvereniging AKU
in Uithoorn hebben respectievelijk
aan de negenkamp en zevenkamp
mee gedaan verdeeld over beide pinksterdagen. Dico startte met
een wat tegenvallende tijd van 13,42
sec. op de 100 meter sprint. Daarna
sprong hij 4,55 meter ver en stootte
de kogel 8,22 meter ver. Het slotonderdeel op de eerste dag was polsstokhoogspringen en dat had hij
nog nooit gedaan op een wedstrijdmat. Tot ieders verbazing kwam hij
netjes over een hoogte van 1,80 meter. De tweede dag begon met een
tijd van 21,78 sec over de 110 meter horden en wierp hij de discus
20,43 meter ver. Op beide onderdelen had hij nog geen resultaten
staan. Bij het hoogspringen kwam
Dico over de lat op 1,50 meter en de
speer landde na 27,38 meter en dat
betekende op beide onderdelen een
persoonlijk record. Op het afsluiten-

Als derde eindigden Heleen en
Mees van de Roest met 55,73% welke voldoende waren om van de vierde naar de eerste plaats te stijgen
met een gem. van 55,78%. Ben en
Fien Leefting zakten van de eerste
naar de derde plaats en staan nu op
gem. van 54,66%. Tussen de eerste
zes paren is het verschil zeer klein,
dus spanning genoeg in deze lijn.
Bent u geïnteresseerd, speel een
keer ter kennismaking mee. Neem
dan telefonisch contact op met Mieke van de Akker 0297-346027 of met
Gerda Schavemaker 0297-567485.

Meimaand Fietsmaand:
De Ronde Venen - De Meimaand
Fietsmaand is in volle gang. Tijdens
dit grootse en landelijke tweewielerevenement zijn er ruim 350 toer- en
recreatieve routes uitgezet. Een record, nooit eerder waren er tegelijk
zoveel unieke fietstochten beschikbaar die alleen in mei kunnen worden verreden. Veelal zijn ze ‘prettig
aangekleed’ met bijzondere stops
bij attracties, musea of boerderijen.
Ook fietsvereniging De Merel doet
mee aan de Meimaand Fietsmaand.
Op zondag 18 mei kunnen maar
liefst vier routes worden gereden,
die allemaal in het teken staan van
Molens. Molentochten dus.

AKU actief tijdens
Pinkstermeerkamp

Regio - zaterdag 10 mei stonden
twee vluchten op het programma
voor de leden van Rond de Amstel,
de laatste Vitesse vlucht vanuit Nivelles/Nijvel (gem. afstand 187 Km)
waar alles nog mogelijk was, en de
eerste eendaagse fondvlucht vanuit
het Franse Ablis (gem. afstand 463
Km). Het zouden twee zware vluchten worden, Oost Zuid Oosten wind
en temperaturen rond 25 graden,
met ook verrassingen. Zo sloeg Cor
Stevens uit Vrouwenakker genadeloos toe op Nivelles/Nijvel, alwaar
de duiven om 07.30 uur gelost waren. de eerste duif om 09.42.57 uur
op zijn hok arriveerde, en een snelheid van 1395,669 meter per minuut
maakte en dat is bijna 84 Km per
uur. Met dit resultaat werd Cor 6e
in rayon F. Bosse & Zn werden 2e en
Ton Duivenvoorde werd 3e. In rayon
F werden prima resultaten behaald,
Bosse & Zn werden 32e en 98e, Ton
werd 34e, 75e en 80e, Ron den Boer
44e en 74e, Hennie Pothuizen 70e
en 71e , en Henk Snoek 72e. Peter
de Haan uit De Hoef verraste ook iedereen, hij werd de winnaar van de
vlucht vanuit Ablis, en gaat de geschiedenisboeken in als de eerste
B-Groep winnaar die de liefhebbers
uit de A-Groep heeft verslagen. Hier
waren de duiven om 07.00 uur gelost met een Oost Zuid Oosten wind.
Hennie Pothuizen werd 2e en Cor

van Bemmelen is ook weer terug
aan het front, hij werd 3e. Ook hier
prima resultaten in Rayon F, Peter
werd 28e en 83e, Hennie 29e, Cor
30e, Harry Hendriks 39e Wim Wijfje
49e, 54e en 74e, B0sse & Zn 56e en
90e Richard v.d. Berg 60e en 77e en
Theo Kuijlenburg 76e.
De uitslagen en de eindstand
Vitesse is als volgt:
Nivelles/Nijvel 431 duiven 22 deelnemers.
C. Stevens
Bosse & Zn
A.M. Duivenvoorde
R. den Boer
C. Pothuizen
H.P. Snoek
W. Könst
C. van Bemmelen
W. Wijfje
M. v.d. Hoort
Ablis 304 duiven 18 deelnemers
P. de Haan
C. Pothuizen
C. van Bemmelen
Verweij-Castricum
H. Hendriks
W. Wijfje
Bosse & Zn
R. v.d. Berg
Th. Kuijlenburg
A.M. Duivenvoorde
Th. Vlasman

Mijdrecht - In het kader van de
feestelijkheden rond het dertigjarig
bestaan, organiseert Ruijgrok Makelaars op zaterdag 17 mei een bijzonder optreden. Op het terrein van
voetbalvereniging Argon aan de
Hoofdweg in Mijdrecht zal balkunstenaar John Farnworth iedereen
versteld laten staan van wat je met
een bal kunt doen.
Engelsman John Farnworth is onder
meer special coach van de Braziliaanse Voetbalschool in Den Haag.
Op 30 december 2006 is John in
Amsterdam uitgeroepen tot wereldkampioen Freestyle Football. Een
jury met onder anderen Ryan Babel (Ajax, Liverpool en Nederlands
elftal) en tv-presentatoren Barbara en Frits Barend verkoos hem boven zestien andere balkunstenaars
uit onder andere Japan, Hongarije, Duitsland en Algerije. In de finale versloeg hij in een bloedstol-

lende ‘battle’ de man die tot op heden werd gezien als de onaantastbare kampioen van het ‘freestylen’,
de Zuid-Koreaan ‘Mr Woo’. Net als
Farnworth heeft Woo van zijn fabelachtige voetbaltalent zijn beroep kunnen maken; zo trad hij in
een Nike-reclame op met sterspeler
Ronaldinho. John Farnworth, woonachtig in Preston (UK), houdt zich
tegenwoordig bezig met het opstarten van een Freestyle Football
school, én is het boegbeeld van de
Braziliaanse Voetbalschool in Engeland, waar hij zijn opleiding genoot op de school in Manchester.
De afgelopen jaren trainde hij dagelijks ten minste vijf uur op de meest
adembenemende trucs.
Het spektakel bij Argon begint om
15.00 uur en iedereen is van harte welkom. Toegang is gratis. Leuk
voor jong en oud!
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Argon E-5 wint twee keer
dit jaar toernooi
Mijdrecht - aterdag 22 Maart was
het eerste toernooi voor de E-5. Tussen de sneeuwbuien door wonnen
zij met gemak de poule in Hoofddorp
en gingen met een beker naar huis.
Maandag 12 Mei was het tweede
toernooi bij de Zwaluwen in Utrecht.
Op deze zonnige en warme dag was
de eerste wedstrijd tegen de zwa-

luwen die eindigde in een 0-0. De
tweede tegen OSM werd gewonnen
met 2-0 en de laatste werd ook gewonnen tegen FC Omniworld met 10 daarom winnaar in de poule. De
finale wedstrijd tegen ASC Nieuwland werd gewonnen met 4-0.
Dus konden zij een beker in ont-

vangst nemen helaas een wisselbeker maar dat mag de pret niet drukken. Jongens van E-5 wij hebben
van jullie prestaties genoten voor
ons zijn jullie ons selectie team helaas nog 1 toernooi voor de zomer
stop tegaan a.s. Zaterdag bij Argon
daarvoor alvast veel succes toegewenst !!!

Atalantejeugd bereidt zich
voor op mooi beach seizoen
Op de foto van links naar rechts Abderrhim, Stefan, Daniel, Mitchel,
Bart, Dylan, Rody en Daniel. leiders Roland Kapteijn en Glenn Bosman.

CSW E-Top besluit het
seizoen in stijl
Wilnis - Zaterdag heeft de E-top
van CSW meegedaan aan een toernooi bij DWS in Amsterdam. In dit
toernooi waar in totaal 16 teams aan
deelnamen behaalde de Raboploeg
uit Wilnis een mooie 3e plaats.
Aan het toernooi deden sterke tegenstanders als AFC, DWS, BlauwWit en ook Argon mee. Toch wisten
de jongens uit Wilnis zich heel goed

staande te houden en ging een
mooie beker mee naar huis.
CSW heeft er dit jaar voor gekozen
om de talentjes in de leeftijdgroep
van negen en tien jaar op een groot
veld te laten spelen. Het werd een
echte uitdaging en een mooi avontuur voor onze jongens. De Rabobank wilde zich als sponsor aan dit
team verbinden. Dit gaf extra uit-

straling aan het team. De tweede
competitiehelft werd eveneens afgesloten met een verdienstelijke 3e
plaats.
Zo kan dus worden teruggekeken
op een geslaagd seizoen. Met dank
aan de trainers Nick, Bas en Chris,
is er door onze jongens veel geleerd
en een grote stap gezet naar echt
voetbal op niveau.

De Ronde Venen –m Op donderdagavond 8 mei was de eerste van
4 beach clinics in The Beach in
Aalsmeer. Beach trainer Erik Raket had een mooie training gemaakt
voor de Atalante aspiranten. Loes,
Inge, Bas en Annemarie waren de
trainers deze avond. De huur van de
beachvelden werd gedoneerd door
PPG Industries uit Uithoorn. PPG
is producent van de merken Sigma
Coatings, ProGold, Brander, Boonstoppel Verf, Histor en Rambo voor
zowel de consument als de professionele schilder en stukadoor.
Er waren 3 velden naast elkaar gehuurd en we hadden lekker de ruimte. Bij het beach volleybal zijn er een
paar regels anders dan in de zaal. De
blokbal wordt bv als één speelbeurt
geteld, daarna mag je nog maar 2x
overspelen ipv 3x in de zaal. Verder
mag de derde bal enkel met zoge-

naamd ‘hard contact’ over het net
gespeeld worden, dus niet bovenhands, een groot verschil met zaalvolleybal. Ook zijn veel technieken
gericht op het 2 tegen 2 beachen,
niet te hoog passen bijvoorbeeld
want dan kan de wind veel vat op
de bal krijgen.
Bij de eerste oefening werd de pass
getraind. Aangooien en dan niet te
hoog passen in de handen van de
vanger bij het net. De tweede pass
oefening ging ook erg leuk. Rennen
achter de bal aan en dan achterover de bal terugspelen, soms met
een mooie duik in het zand wat de
kids veel makkelijker doen dan in de
zaal. Er werd echt flink gezweet, dus
af en toe was er een waterstop.
Toen volgde de speciale knuckle oefening. De bal mag niet bovenhands
over het net gespeeld worden, maar
moet altijd met HARD contact ge-

speeld worden. Er zijn verschillende
technieken om dat te doen, bv met
je knuist, ofwel de knuckle. Eerst de
bal eerst 2 aan 2 oefenen, daarna
over het net. Best moeilijk die eerste paar ballen maar later ging het
hardstikke goed! Het laatste half
uur hebben de aspiranten 3-3 partijtjes gedaan, om de 5 minuten tegen een andere tegenstander. En
dan zag je echt hoe snel de kids geleerd hadden. Pass, set-up en vooral de knuckle aanval gingen als een
trein, superleuk!!
Op de tweede donderdag 15 mei
worden de volgende onderdelen geoefend: de soepele/snelle pass, serveren (met husband en wife positie),
duiken en de tomahawk.
Op de site www.vv-atalante.nl <http://www.vv-atalante.nl/> zijn leuke foto’s van de eerste avond te vinden.

Kindermiddag Super De Boer
in teken van moederdag
Vinkeveen - De kindermiddag, die
één keer in de twee weken georganiseerd wordt door Super de Boer
Vinkeveen, stond afgelopen week in
het teken van moederdag.
De kinderen mochten dit keer hun
creativiteit loslaten op fotolijstjes.
Op deze fotolijstjes kon gekleurd en
geschreven worden, maar er konden ook allemaal figuurtjes en stickertjes op geplakt worden.
Ruim 60 kinderen hebben hun
mooie, eigen gemaakte fotolijstje
meegekregen en konden daar hun
moeder mee verblijden op moederdag.

Rijders BMX UWTC sluiten
de strijd om het Europees
Kampioenschap af
Weiterstadt/Uithoorn: Van 2 tot
en met 4 mei werden de 9e en 10e
ronde (tevens eindronde) tellend
voor het Europese kampioenschap
in Weiterstadt (Duitsland) verreden. Op donderdagmorgen in alle vroegte vertrokken wij met een
zestal rijders richting Weiterstadt.
Na een voorspoedige reis arriveerden wij in de loop van de ochtend
op de fietscrossbaan in Weiterstadt. De baan lag er fantastisch
bij. Michael kon na aankomst met-

een trainen en dus gelijk de zogenaamde pro-sectie verkennen. Een
pro-sectie is een afzonderlijk deel
van de fietscrossbaan met een hoge moeilijkheidsgraad met sprongen van zo’n 10 meter. Moet u zich
eens voorstellen op een BMX-fiets
met 20 inch wielen. Overigens is

de pro-sectie alleen bestemd voor
de Junior Men en de Elite Men. In
de loop van de donderdagmiddag
en op vrijdagochtend kon iedereen
trainen. Op vrijdagmiddag startte de
wedstrijd en beten Imro Kokelaar in
de cruiserklasse 13-14 jaar en Erik
Schoenmakers in de cruiserklasse
30-39 jaar de spits af. Het lukte Imro
niet om door de manches te komen.
Erik reed voor wat hij waard was,
maar kon zich na twee keer een 6e
en een 5e plek in de manches weer

gaan omkleden. Op zaterdagochtend was het de beurt aan Imro Kokelaar en Pim de Jong in respectievelijk de klasse Boys 13 en Boys 14
jaar. Zowel Imro als Pim wisten zich
in de manches te plaatsen voor de
1/8-finale. Voor Pim hield het na een
5e plaats toen op.

Onderuit
Imro wist zich vervolgens nog te
plaatsen voor de ¼-finale en de ½finale waarin hij 6e werd. Aan het
eind van de middag, het was inmiddels half vijf, begon dan de 11e
ronde voor de wedstrijdklasse. Michael Schekkerman was tijdens de
warming-up, vlak voor de start, nog
hard onderuit gegaan, maar ook hij
wist zich in de manches te plaatsen
voor de 1/8-finale. In de 1/8-finale
kwam hij met een 5e plaats net tekort voor een vervolg in de ¼-finale.
Tegen half negen zat de wedstrijddag er weer op, dus op naar de pizza’s. Zondagmorgen kwamen Arno
van Vliet (Men 17-24 jaar), Mike
Pieterse (Men 25 -29 jaar) en Erik
Schoenmakers (Men 30-39 jaar) in
actie. Arno was goed op dreef en
wist zich in de manches te kwalificeren voor de 1/16-finale. Met wat
hulp van enkele onfortuinlijke tegenstanders wist hij op miraculeuze wijze ook nog de 1/8-finale te halen.
Helaas werd Arno in de 1/8-finale
8e en eindigde hier ook voor hem
het sprookje. Ook Mike wist zich
met degelijk fietsen te plaatsen voor
de volgende ronde. In de ¼-finale moest hij helaas genoegen nemen met een 6e plaats en was het
ook voor hem over en uit. Voor Erik
Schoenmakers viel net als op vrijdag in de cruiserklasse na de manches het doek. Met 3 keer een 5e
plaats kon hij zich niet plaatsen voor
de volgende ronde.
Val
Aan het eind van de middag (gelukkig iets vroeger dan op zaterdag) was het wederom de beurt aan
de wedstrijdklasse voor hun 12e en
laatste ronde in dit Europees Kampioenschap. Michael voelde zich na
die val op zaterdag nogal stijf. In de
eerste manche kwam hij weer ten

val en ging het helemaal niet meer.
Vervolgens heeft hij de 2 resterende manches voor spek en bonen
meegereden. Helaas is hij door dit
slechte resultaat een paar plaatsen
terug gevallen in de ranking, maar
met een 35e plaats in een deelnemersveld van 98 rijders en slechts
4 Nederlandse rijders die hoger geëindigd zijn, mag je toch niet ontevreden zijn. Al met al kunnen we terug kijken op een geslaagd en lang
wedstrijdweekend. De rijders gaan
zich nu opmaken voor het Nationale
Kampioenschap dat op 18 mei aanstaande in Heiloo zal worden verreden.
Meer informatie is te vinden op onze website www.uwtc.nl/bmx.

De Vinken verliest
belangrijke wedstrijd
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 10
mei heeft het door Fortis gesponsorde eerste team van De Vinken de
belangrijke wedstrijd tegen mededegradatiekandidaat All-Ready uit
Zierikzee verloren. Via een gelijke
russtand wonnen de Zeeuwen uiteindelijk met 13-8.
Op het zonovergoten (gras)veld
van All-Ready stond de belangrijke
wedstrijd om lijfsbehoud in de eerste klasse F op het spel. Beide teams
moeten nog de nodige punten verzamelen om geen promotiedegradatiewedstrijd aan het eind van het
veldseizoen te hoeven spelen. AllReady is geen onbekende dit seizoen voor De Vinken. Het team van
Dirk vd Vliet speelde al drie keer
eerder dit seizoen tegen de ploeg

uit Zierikzee. De eerste wedstrijd op
het veld bleven de punten in Vinkeveen. In de zaal was All-ready twee
keer de sterkste. Echter degradeerde beide teams in de zaal uit de eerste klasse. Het beloofde dus een
spannende wedstrijd te worden,
waarin in beide ploegen aan elkaar
gewaagd zouden zijn.
Twee
All-Ready begon sterk aan de wedstrijd. Met hun eerste twee schoten pakten ze direct een 2-0 voorsprong. Pas na een kwartier kon De
Vinken wat terug doen. De rest van
de eerste helft ging gelijk op, wat
resulteerde in een gelijke ruststand
van 5-5.
In de tweede helft begon nu De Vinken sterk met een voorsprong. Dit

was helaas ook het laatste offensief. De Vinken was niet in staat het
spel van de eerste helft door te zetten. All-Ready wist hiervan te profiteren door via 9-7 uit te lopen naar
een iets geflatteerde 13-8 eindstand
in de laatste tien minuten.
Door deze nederlaag hebben AllReady en De Vinken van plek gewisseld op de ranglijst, met vijf punten staat De Vinken nu op de zevende plaats in de competitie
Zaterdag 17 mei staat een belangrijke wedstrijd voor het vlaggenschip
te wachten tegen Avanti uit Pijnacker. De wedstrijd zal gespeeld worden op Sportpark De Groene Wijdte te Pijnacker en zal starten om
15:30.
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Concert Viribus Unitis
Wilnis - Na een paar maanden van
voorbereidingen is de vereniging
er nu weer klaar voor en zal er een
concert gegeven worden op zaterdag 17 mei. Het concert is in de Willistee en de zaal zal om 19:30 uur
open gaan, om 20:00 uur zal het
concert beginnen. Alle gelederen

van de vereniging laten van zich horen, dus dat zijn de fanfare, de blokfluitgroep, het jeugdorkest, de slagwerkgroep en het nieuwste orkestje, het beginnersensemble. Voor de
pauze zult u daardoor veel afwisseling krijgen in het muziekgenre.
Na de pauze zal de fanfare u mee

terug nemen naar de jaren ‘70 en
zullen de orkest leden geheel in
stijl laten horen hoe de muziek van
vroeger nu nog steeds kan klinken.
De entree van het concert is vrij, in
de pauze zal er wel een verloting
zijn waarmee leuke prijzen te winnen zijn.

Holzwickede wint
Pinkstertoernooi SV Hertha

Kennismaking
Rolstoelbadminton
De Ronde Venen - Afgelopen donderdagavond 8 mei was het zover.
Het rolstoelbadminton bij Badmintonvereniging Veenshuttle was een
feit! Even voor 20.00 uur werden
door Sportservice Midden Nederland een aantal sportrolstoelen afgeleverd die wij voorlopig in bruikleen mogen gebruiken. Veenshuttle had ook enkele rolstoelbadmintonspelers uit Nederhorst den Berg
(Nederlandse toppers) uitgenodigd
en die waren inmiddels ook gearriveerd. Daarna kwamen de eerste geïnteresseerden de sporthal
binnen waar zij werden ontvangen
door de sportconsulente en leden
van Veenshuttle. Sommigen hadden
zelf voor een racket gezorgd, anderen kregen een racket van de vereniging.

Nadat bij enkele velden de nethoogte 15 centimeter was verlaagd en er
uitleg gegeven was over de spelregels werd er gestart. Eerst nog wat
onwennig, maar al gauw werd het

fanatieker en kwam de stemming
er goed in. Op drie banen werd er
rolstoelbadminton gespeeld. Enkele vaste spelers van Veenshuttle wilde ook wel eens proberen hoe nu
badminton in een rolstoel gaat en
dat valt dus niet mee. Na enige tijd
werden telkens enkele spelers van
Veenshuttle uitgedaagd door de
toppers uit Nederhorst den Berg (de
rollers tegen de lopers). De lopers
hadden de grootste moeite om het
tempo van de rollers bij te houden.
Ook werd er nog gemixt zodat een
roller samen met een loper speelde tegen een andere roller en een
loper. En zo werd er in allerlei varianten kennis gemaakt en gespeeld.
Moe maar voldaan keerde men aan
het eind van de avond weer naar
huis. ‘Leuk’ en ‘Tot volgende week’
waren de woorden die aan het eind
van de avond werden gesproken.
In de maand mei kun je vrijblijvend elke donderdagavond vanaf
20.00 uur proberen of het rolstoelbadminton je bevalt. Bij voldoende

langs de Lek in 1.24.18. Hij finishte als 9e.
Titel
De volgende dag had Michael weer
een titel te verdedigen, namelijk de
Ronde Hoeploop in Ouderkerk aan
de Amstel. Nu lag Michael al na 500
meter los van de rest van het veld.
Hij snelde naar een tijd van net onder het uur: 59.39 over de 17 km van
de dijk rond de Ronde Hoeppolder.
Achter hem was er een spannende
tijd om de ereplaatsen. Ricardo van
’t Schip schudde zijn naaste belagers gedecideerd van zich af. Hij finishte als tweede in een mooie tijd
van 1.03.58. Frans Woerden was de
grote verrassing voor de strijd om de
ereplaatsen. Hij moest net het hoofd
buigen voor een Spaanse hardloper. Frans liep 1.04.34; het scheelde slechts 6 seconden voor een volledig Veenloperspodium.

Na een moeizame start vochten de
junioren van de organiserende vereniging SV Hertha zich knap terug
en lag een mooie ereplaats in het
verschiet. Helaas kon de opgaande
lijn op zondag niet worden doorge-

trokken. Duidelijk was dat Holzwickede een moeilijk te kloppen team
had. De meeste tegenstand kwam
van de Zweedse teams van Ytterby. Zij speelden verzorgd voetbal en
streden mee in de top. De winnaars
van vorig jaar, het Engelse Wisbech
St. Mary verging het dit jaar wat
minder. Beide teams, bestaande uit
over het algemeen jonge spelers,
konden zich niet mengen in de top.

winning op het eerste team van Ytterby.

In de wedstrijd om de 5e en 6e
plaats won Wisbech St. Mary met
3-0 van het leeggespeelde Hertha.
Het tweede team van Ytterby pakte
het brons door in de strijd om plaats
3 en 4 Legmeervogels met 1-0 te
kloppen. In de grote finale haalde
Holzwickede het door een 1-0 over-

De sportiviteitsprijs werd gewonnen door Ytterby 2. Beste keeper
van het toernooi was Philip Hellberg
van Ytterby 1. Beste speler was Billy
Smith van Wisbech St. Mary 2.
De Shoot Out Cup werd ook een
prooi voor Holzwickede. Hertha
werd hier verdienstelijk tweede.

Eindstand van het toernooi:
Holzwickede, Duitsland.
Yttertby 1, Zweden.
Ytrterby 2, Zweden.
Legmeervogels, Uithoorn.
Wisbech St. Mary 2, Engeland.
Hertha, Vinkeveen.
Wisbech St. Mary 1.

animo gaat Badmintonvereniging
Veenshuttle vanaf september 2008
(als het nieuwe seizoen weer begint) blijvend rolstoelers de mogelijkheid geven om badminton in verenigingsverband te spelen.
De eerste succesvolle sessie zit er
dus op. Ben je ook geïnteresseerd,
kom dan op 15, 22 of 29 mei vanaf
20.00 uur naar Sporthal De Phoenix
in Mijdrecht vrijblijvend een shuttle meeslaan, dan kunnen wij je tevens laten zien wat wij jou als vereniging te bieden hebben. Voor
sportrolstoelen, rackets en shuttles
wordt gezorgd. Na afloop kun je nog
even napraten en genieten van een
drankje in de kantine. Sporthal De
Phoenix is goed bereikbaar met rolstoel en voorzien van een lift naar de
kantine.
Meer informatie kun je krijgen bij
Raymond Bot (secretaris) op 0297 –
281982 of Richard Geerts (voorzitter
jeugdcommissie) op 0297 – 272105.

Super Pinksterweekend
voor Veenloper Michael
Woerden
Regio - Waar de meesten het afgelopen Pinksterweekend door de hoge temperaturen de verkoeling opzochten, vonden de hardloopwedstrijden gewoon doorgang. Veenloper Michael Woerden kende een
super weekeinde door zowel in Ijsselstein als in Ouderkerk aan de
Amstel te winnen. Ook Ricardo van
’t Schip en Frans Woerden presteerden in dit weekeinde uitstekend.
Op zaterdag liepen Michael en
Frans Woerden met 2100 (!) andere
deelnemers de Ijsselsteinloop. Beide Veenlopers kozen voor de langste afstand, de halve marathon,
waarop Michael zijn titel verdedigde. Michael koos direct de aanval
en lag na 2 kilometer al los van de
rest van het veld. Hij finishte onbedreigd in een tijd van 1.15.22. Ook
Frans liep een goede wedstrijd in
deze hitte. Hij volbracht de 21,1 kilometer over het parkoers gedeeltelijk

Vinkeveen - De 24e uitgave van het
Internationaal Jeugdtoernooi van SV
Hertha is gewonnen door het Duitse Holzwickede. Over de twee dagen boekten zij de meeste zeges en
zijn daarom een terechte winnaar.
Het zomerse weer lokte meer mensen naar het water dan naar sportcomplex De Molmhoek. De omstandigheden maakten het voor de spelers zwaar, maar desalniettemin was
er voor de voetballiefhebber voldoende te genieten.

Onder de 500 deelnemers in de
Ronde Hoeploop bevonden zich
nog meer Veenlopers. Zij trotseerden dapper de hitte. Theo Noij heeft
altijd moeite met warme weersomstandigheden. Hij liep echter de 17
km netjes uit in een tijd van 1.18.21.
Ook Bert van Diemen volbracht de
ronde om de Ronde Hoeppolder.
Hij had 1.22.34 nodig. Claudia Reuvekamp was afgelopen zondag de
enige Veenloopster in Ouderkerk.
Haar tijd van 1.23.45 was gelet op
de zomerse temperaturen uitstekend. Alexander Reuvekamp finishte in een tijd van 1.29.17, terwijl René
Rijkeboer 1.43.17 nodig had.
Herman van ’t Schip liep de 5,5 km
in Ouderkerk. Hij had daar slechts
24.38 voor nodig.

Michiel de Ruiyer verslaat
landenteams
Uithoorn - De kanopoloërs van Michiel de Ruyter hebben zich in het
Duitse Essen uitstekend voorbereid
op het eigen toernooi. In de Duitse
stad wordt jaarlijks de Deutschland
Cup georganiseerd.
Waarschijnlijk is dit, met zo’n 110
deelnemende teams, het grootste
kanopolotoernooi ter wereld. Dit
jaar viel het toernooi één weekend
vóór het toernooi van MdR zelf, de
Amsterdam Open (lees verderop in
deze krant meer over dit toernooi).
De Uithoornaars eindigden op een

Argon eindigt
seizoen met verlies
Mijdrecht - Een vanwege schorsingen nogal gehavend Argon heeft
de laatste wedstrijd van het seizoen 2007 – 2008 met duidelijke cijfers verloren. Gastploeg Westlandia had nogal grote belangen bij de
wedstrijd, want ze wilden ten eerste de gevreesde promotie-/degradatieplaats ontlopen en keken daarnaast ook nog met een schuin oog
naar periode 3, waarin de ploeg een
heel sterke serie had neergezet. Bij
Argon stond eigenlijk alleen de eer
van een goed resultaat op het spel
en ondanks dat de instelling wel
voldoende was, bleek toch het beetje extra dit keer te ontbreken. Tegen
de snelle voorwaarsten van Westlandia werd een gewaagd spelletje
gespeeld door veel de buitenspelval
open te trekken. Dat ging een aantal keren goed, maar ook bleek met
regelmaat, dat de achterhoede in de
huidige samenstelling er niet altijd
goed het oog in bleek te hebben. De
eerste kans voor Benard werd door
Eelco Zeinstra nog gepareerd, maar
toen de naar Excelsiot vertrekkende jongeling na ruim een kwartier
weer alleen voor de doelman op kon

duiken, was het wel raak en stond
de 1-0 op het bord. Dat die stand
lang bleef staan, was met name te
danken aan enkele reddingen van
Eelco Zeinstra, die zowel Starmans
als Benard van een score af wist te
houden. Zijn collega van der Kaay
moest in de eerste helft alleen handelend optreden bij een schot van
Joeri Onderwater, maar diens volley
werd door de doelman nipt over de
lat getikt.
In de rust bleef ook aanvoerder
Frank Verlaan wegens ziekte nog
achter in de kleedkamer, maar toch
probeerde Argon nog wel de aansluiting te krijgen.
Kansen
Het aantal kansen was echter gering, een inzet van de ingevallen
Sven van Vuuren werd een prooi
van de doelman die even later op
de doellijn assistentie kreeg van Bijl,
toen Patrick Lokken de bal na een
hoekschop van Anton den Haan vol
op de pantoffel nam en fraai leek te
gaan scoren. De warmte leek daarna de wedstrijd te verlammen en
zorgde ook voor een blessure bij

keurige 14e plaats. Er werd vier keer
gewonnen en even vaak verloren.
De poule waarin MdR zat ingedeeld
was een zware. De eerste wedstrijd
was tegen jong Italië en de tweede
tegen jong Polen. Deze twee partijen gingen helaas verloren. Van de
Polen werd overigens maar nipt (23) verloren.
Later werden jong Portugal en jong
Zwitserland wel verslagen. De Portugezen werden met ruime cijfers
(5-0) aan de kant gezet, terwijl het

scheidsrechter Miggels, die de strijd
strompelend bleef volgen. De beslissing viel na een klein half uur,
toen Benard met een goede loopactie de buitenspelval wist te ontlopen en Eelco Zeinstra met een lob
voor een voldongen feit plaatste,
2-0. Enkele minuten later wist ook
Starmans, ondanks verzet van Nicolai Verbiest, de bal nog eens langs
de doelman te werken voor de 3-0,
waarmee de strijd wel volledig beslist en beide teams zich in het zonnetje niet meer echt druk wensten
te maken. Blij dat hij het einde had
gehaald floot Miggels na precies 90
minuten voor het einde, waarna bei-

tegen de Alpenbewoners spannend
was (4-3). Werd er dan alleen maar
tegen landenteams gespeeld? Nee,
zeker niet. De Uithoornaars kwamen
ook driemaal een Duits clubteam tegen. Eénmaal werd er gespeeld (en
verloren) tegen Odysseus uit Alkmaar, een team dat komend weekeinde ook te bewonderen is op het
toernooi in Uithoorn.
Hopelijk kan MdR dan, voor eigen
publiek, nóg beter spelen dan in Essen.

de ploegen zich op konden maken
voor een aantal weken voetbalvakantie. Westlandia bleek door de
winst ook nog periode 3 voor zich
opgeëist te hebben, zodat zij met
een tevreden gevoel aan de vakantie konden beginnen. En omdat ook
weinigen vooraf Argon tot de titelkandidaten hadden gerekend en
het team toch op een fraaie tweede plaats is geëindigd, zullen er in
Mijdrecht ook weinig ontevreden
gezichten te zien zijn.
Op naar vakantie en Europees kampioenschap, eind juli staat de eerste
training weer op het programma.

Aangehouden voor
heling
Vinkeveen - Surveillerende
agenten hebben op 9 mei tegen
middernacht op de Herenweg
drie mannen uit Mijdrecht en Vinkeveen aangehouden in verband
met heling van gestolen kleding.
Op de Herenweg hielden de drie
mannen van 29, 31 en 37 jaar,
zich verdacht op rond een kof-

ferbak van een auto met kleding.
Een man had een bromfiets bij
zich waarop ook kleding lag.
De kleding was nog voorzien van
winkellabels. Op vragen van de
agenten sloegen de verdachten
op de vlucht. Zij konden vervolgens aangehouden en ingesloten
worden.

