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Slim bekeken!

“Een lage rente plus een spaarplan.
Dat maakte ’t verschil.”

BBQ-SPECIALIST

Erik Meyer & Anne de Boer,
Mijdrecht

GROOTHANDELSPRIJS
VANAF 20 PERSONEN
BBQ’s beschikbaar
Tijdig bestellen gewenst

06-53932349

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

De reus is gearriveerd
in Mijdrecht

Mijdrecht - Geen Efteling sprookjesreus en ook niet een op lemen
voeten. Maar wel eentje die stevig
verankerd staat in een blok beton
van 14 x 15 meter dat op een fundament van 24 betonnen heipalen
rust.
Eind januari is men met de technische (bouw)voorbereidingen begonnen op het terrein van SC Johnson Europlant BV aan de Constructieweg in Mijdrecht. Die hebben geduurd tot eind april. Afgelopen week
zijn de delen van de ruim 80 meter

hoge toren van de elektriciteitsmolen met behulp van een gigantische
kraan op elkaar gezet. Vervolgens
is de ruim 13,5 meter lange en 3,5
meter hoge turbine erop geplaatst
waarna donderdag 8 mei tenslotte
de 45 meter lange wieken op een
ashoogte van 85 meter konden worden aangebracht. Een staaltje hijswerk en technisch vernuft van de
eerste orde. Turbine en wieken hebben een gezamenlijk gewicht van
ruim 80.000 kilo. Inmiddels torent
de windmolen langs de Construc-

tieweg letterlijk gezien hoog uit boven het industrieterrein en de landelijke omgeving van Mijdrecht. Hij
is vanuit alle windrichtingen duidelijk zichtbaar. Al met al genomen is
de molen het hoogste bouwwerk in
De Ronde Venen (indien men de ashoogte en draaicirkel van de wieken
daarbij in ogenschouw neemt). Ter
vergelijking: de historische watertoren aan de Industrieweg meet 42
meter in hoogte; de toren van de R.K. kerk op de grens van Wilnis en
Mijdrecht is ‘slechts’ 81 meter.

Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4, 5

Opvallend is dat op afstand de
windturbine hoger lijkt dan wanneer
men er vlak naast staat. Maar dat
kan ook gezichtsbedrog zijn. Al met
al is het voor iedereen even wennen
dat de reus er nu werkelijk staat.
Duurzame energie
SC Johnson Europlant is het eerste
bedrijf in De Ronde Venen en de regio dat met behulp van een grootschalige windturbine de beschikking heeft over de mogelijkheid zelf
duurzame energie op te wekken. De
plaatsing van de windmolen heeft
acht jaar voorbereiding gekost. Na
veel politieke voorbereiding en wijziging van het bestemmingsplan
stemde de gemeenteraad op 26 januari 2006 in met het voorstel dat
SC Johnson de windturbine mocht
installeren en daarvoor voorbereidingen kon treffen.
Tevens voorziet de huidige milieuvergunning in plaatsing van de
windturbine. Overigens is de windturbine nu nog niet in gebruik. De
komende weken wordt er eerst
‘proef’ gedraaid. De bedoeling is dat
de windturbine in juni stroom zal
gaan leveren voor SC Johnson Europlant, een van de grootste werkgevers in De Ronde Venen. Volgende week zullen we in deze krant ruimer aandacht schenken aan de opzet van deze windturbine.

Jongeren met
vuurwapen

Bewoners sturen open brief aan burgemeester en wethouders:

“Verbied het vrachtverkeer
tussen de twee rotondes
op Dukaton”
Mijdrecht – Afgelopen week hebben de bewoners van de Topaas,
Robijn en Agaat, (al deze woningen
hebben hun tuin aan de Dukaton in
Mijdrecht) een noodkreet gestuurd
naar burgemeester en wethouders
over de levensgevaarlijke verkeerssituatie op de Dukaton. Hun brief
was duidelijk: “Al jarenlang zijn vele
klachten tevergeefs aan gemeenteambtenaren gericht inzake de enorme verkeersoverlast die plaatsvindt
op de Dukaton in Mijdrecht. Met
name het vrachtverkeer is de laatste
jaren toegenomen tot een niet meer
verantwoord niveau. Nu is een onleefbare en levensgevaarlijke situatie bereikt ! De toename van vrachtverkeer werd en wordt veroorzaakt
door drie redenen:

De afsluiting in 2005 van de N201,
waardoor veel doorgaand verkeer
de “binnenroute” over de Dukaton
in Mijdrecht hebben gevonden en
deze blijven rijden. Veel internationaal en nationaal verkeer zoals Cristiaan Salvesen, Simon Loos, Visschers Transport, etc. etc. zien wij
24 uur per dag vaak met hoge snelheid passeren. De toepassing van
route-navigatie-systemen die, als
kortste route vanaf de A2 naar Alphen aan den Rijn, het doorgaande
verkeer over de Dukaton leiden. Het
egoïsme van lokale bedrijven zoals
Bos Containers, Spelt Containers,
Aafjes, Breeuwel en Brouwer Transportbedrijven, Blokker, Intermat. etc.
etc. die vaak met hoge snelheid en
veel geraas de Dukaton onveilig

maken. Het is puur geluk dat dodelijke ongevallen tot nu toe uitbleven! Het plaatsen van ‘druppels’ bij
wijze van snelheidsdrempels heeft
slechts het effect dat er extra geluid door klapperende bakken van
o.a. BOS en SPELT optreedt en er
door de veengrond een enorme trilling in onze tuinen en in onze huizen ontstaat. De enige echte oplossing is een verbod voor vrachtverkeer tussen de twee rotondes op de
Dukaton. Graag vernemen wij met
spoed uw actieplannen”, aldus de
brief die vergezeld ging met lijsten
met handtekeningen van verontruste bewoners. Direct na het verschijnen van deze brief reageerden diverse raadsfracties.
Zie elders in deze krant.

Mijdrecht - Agenten hielden op
donderdag 7 mei twee jongemannen aan omdat zij met een ‘vuurwapen’ op straat liepen.
Rond 22.20 uur zag een getuige
twee jongens op een steiger aan
de Dr. J. van der Haarlaan lopen, zij
hadden een grijskleurig vuurwapen
bij zich. Meerdere agenten gingen
ter plaatse en zij controleerden het
tweetal, jongemannen van 18 en 19
jaar oud uit Mijdrecht. Zij bleken inderdaad een vuurwapen bij zich te
hebben, maar dit was een nepvuurwapen, dat zeer echt leek, een zogenaamd balletjespistool. Het tweetal
werd aangehouden, naar het politiebureau overgebracht en voor onderzoek ingesloten. Het wapen is in
beslag genomen.

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

Auto Berkelaar B.V.

Genieweg 50
Bouwerij 75
3641 RH Mijdrecht 1187 XW Amstelveen
0297-272381
020-6401199

www.autoberkelaar.nl

mijdrecht@berkelaar.nl

amstelveen@berkelaar.nl

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

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

Opvallende fietsdiefstallen
De Ronde Venen - De afgelopen
week zijn er drie fietsendiefstallen
geweest in De Ronde Venen.
De meestopvallende is de diefstal
in Mijdrecht van een Koga Miyata
Grandtour herenfiets, kleur rood. Deze fiets was op Koninginnedag niet
afgesloten in de tuin van de eigenaar
gezet. Toen hij de fiets de volgende
dag niet meer zag staan was de man
in de veronderstelling dat zijn zoon
de fiets geleend had. Maar toen deze
maar niet werd teruggezet was een
belletje naar zijn zoon voldoende om

te begrijpen dat zijn fiets was gestolen. “Het gebeurt vaak dat fietseigenaren helaas ten onrechte denken
dat een fiets op eigen terrein veilig
staat en niet afgesloten hoeft te worden”, aldus een politiewoordvoerder.
“Vandaar dat het wijkteam De Ronde
Venen van de Politie Utrecht zo nu en
dan de voetjesactie plannen op locaties waar diefstallen zijn geweest of
waar wij denken dat door bepaalde
omstandigheden verhoogde oplettendheid of extra aandacht voor de
‘eigen’ spullen op zijn plaats is.”

Onderzoek bedrijfshal
Wilnis - De politie heeft dinsdag
5 mei onderzoek gedaan in een
bedrijfshal aan de Oudhuizerweg.
Vanwege een uitzonderlijk hoog
stroomgebruik bestond het vermoe-

den dat er een hennepkwekerij aanwezig was.
In de bedrijfshal zijn echter geen
hennepkwekerij of resten daarvan
aangetroffen.  

DONKEREIND 35 VINKEVEEN
Vraagprijs: € 1.350.000,- k.k.

MVA KIJKDAG: zaterdag 16 mei 2009
van 11:00 tot 14:00 uur....www.mva.nl
Landelijk wonen en werken midden in de Randstad!
Charmante, aan het water gelegen, royale woonboerderij (circa 350 m2) met een functioneel bijgebouw
(circa 200 m2), verwarmd buitenzwembad, veranda,
aanlegsteiger, garage voor meerdere auto’s en fraai
aangelegde tuin rondom. Zeer
goed onderhouden en gelegen op
eigen grond van circa 1500 m2.
www.stradmeijer.nl

STRADMEIJER makelaars & taxateurs
De Lairessestraat 156 • 1075 HL Amsterdam
T 020-673 22 66 • Info@stradmeijer.nl
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Servicelijn

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

Servicepunten

Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg
én voor financiële diensten. Bij
het servicepunt kan bijna alles
geregeld worden wat te maken
heeft met het leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt Mijdrecht
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
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

Woningen aan de Grutto
Ook bereikbaar voor starters
met een kleine beurs

De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft aangegeven dat de
kick-off appartementen aan de Grutto ook voor starters met een kleine
beurs beschikbaar moeten zijn. Hiervoor heeft de raad voor tien van de
goedkope woningen een subsidie beschikbaar gesteld van € 30.000,-.
Of en hoe deze subsidie uiteindelijk ingezet kan worden, wordt op dit
moment onderzocht. Op dit moment wordt gedacht aan een constructie
met Maatschappelijk Gebonden Eigendom, dit betreft een korting die bij
verkoop van de woning weer wordt terugbetaald. Voor belangstellenden
is de inschrijving voor de woningen op 9 mei gestart. Na sluiting van
de inschrijving zal aan de hand van inschrijfduur bij WoningNet een
verkoopvolgorde worden bepaald. Ook starters die graag een woning
willen kopen, maar onvoldoende financiële draagkracht hebben voor een
hypotheek ter hoogte van €160.000,-, worden uitgenodigd om zich in te
schrijven. Voor meer informatie over de verkoop van de woningen kunt u
contact opnemen met Vida Makelaars, tel. (0297) 21 29 87.

Tijdige betaling
gemeentelijke
belastingaanslag

Eind februari 2009 heeft de gemeente de jaarlijkse aanslag
gemeentelijke belastingen onder haar inwoners verspreid. Op de
aanslagen staat voor welke gemeentelijke belastingen u wordt
aangeslagen. Voor huiseigenaren en eigenaren/gebruikers van
bedrijfsruimten gaat het om onroerende-zaakbelasting (OZB) en
rioolrechten. Voor bezitters van honden om de hondenbelasting.
Daarnaast dienen alle huishoudens reinigingsrechten te betalen.
Het totaal van de gemeentelijke belastingen kunt u gespreid
betalen. Met een automatische incasso kunt u het bedrag in
acht maandelijkse termijnen voldoen. Als u hier gebruik van
wenst te maken, dient u zich voor 20 mei aan te melden voor
een automatische incasso. Dit kunt u doen door de groene
machtigingskaart in te zenden die bij de aanslag was gevoegd.
Indien u deze niet meer heeft, kan de machtigingskaart
worden toegestuurd. U kunt daarvoor gebruik maken van het
telefoonnummer (0297) 29 17 95 of een email sturen naar
f.vanderdoes@derondevenen.nl. Als u geen gebruik maakt van een
automatische incasso, dan dient u uiterlijk op 31 mei a.s. de laatste
termijn van uw gecombineerde aanslag 2009 betaald te hebben.

Gepeste tieners op
zomercursus
‘Plezier op school’

Naar het voortgezet onderwijs… leuk? Echt niet!! Dat is wat veel tieners
ervaren na (soms jarenlang) gepest te zijn. Deze tieners zien er vaak als
een berg tegenop om zodadelijk een brugklasser te worden. Daarom biedt
de GGD Midden-Nederland in samenwerking met Indigo voor aankomende
brugklassers in Woerden een zomercursus ‘Plezier op school’ aan. In deze
tweedaagse cursus leren ze contacten leggen, opkomen voor zichzelf en
hoe ze kunnen omgaan met plagen en pesten. Voor deelname kunnen
ouders van tieners uit Woerden, Breukelen, Loenen en De Ronde Venen,
hun tieners bij de GGD opgeven. Gepeste kinderen hebben soms niet in
de gaten, dat ze niet de enige zijn die deze problemen hebben. Tijdens
de cursus maken ze kennis met ‘lotgenoten’. Samen praten ze over hun
ervaringen en oefenen in rollenspelen. De cursus legt vooral de nadruk op
positief denken en het non-verbale gedrag, zoals houding, oogcontact en
stemgebruik. Op deze wijze leren kinderen hoe ze met meer zelfvertrouwen
met elkaar om kunnen gaan. Ouders worden ook betrokken bij de cursus
met een ouderavond. Voorafgaand krijgen ouders informatie over de
cursusinhoud, wisselen ze ervaringen uit en krijgen ze tips wat ze zelf
kunnen doen om hun zoon of dochter te ondersteunen.

Opgeven cursus

De cursus ‘Plezier op school’ wordt gegeven op 26 en 27 augustus 2009
in de laatste week van de zomervakantie Voortgezet Onderwijs in Woerden.
De ouderavond is op 18 augustus. Eind juni worden de kennismakingsgesprekken gehouden. Ouders kunnen een folder of informatie aanvragen
of aanmelden voor de cursus bij de GGD Midden-Nederland, mw. A. van
Kempen, (0318) 51 40 00, of via info@ggdmn.nl onder vermelding van A.
van Kempen. Scholen die belangstelling hebben voor deze cursus kunnen
ook contact opnemen met GGD Midden-Nederland, mw. J. Baart,
rayonmanager JGZ, tel: (0318) 51 40 00, jbaart@ggdmn.nl of met Indigo,
Dhr. T. Mathot, programmacoördinator Jeugd, tel: (030) 69 99 150,
t.mathot@indigodirect.nl
Meer informatie: www.ggdmn.nl en www.indigodirect.nl

Eerste paal
voor tijdelijke
wooneenheden
starters in
Vinkeveen
Achter het Kloosterplein in
Vinkeveen is vrijdag 8 mei de
eerste paal geslagen voor de
plaatsing van tien tijdelijke
wooneenheden voor starters.
De woningen zijn speciaal
bedoeld voor jonge starters
die graag op zichzelf willen
gaan wonen, maar nog niet
genoeg inschrijftijd hebben
bij WoningNet.
Het slaan van de eerste paal
is het begin van de realisatie
van dit project. Na het heien
wordt de fundering gelegd en
wordt het complex aangesloten
op de nutsvoorzieningen. Over
anderhalve maand worden
de eenheden geplaatst en de
woningen gereed gemaakt voor
bewoning. Voordat de woningen
daadwerkelijk worden verhuurd,
wordt een open dag gehouden
zodat belangstellenden kunnen zien
hoe het complex eruit ziet en wat
de eenheden te bieden hebben.
Als alles meezit, kunnen de eerste
huurders uiterlijk 1 september hun
tijdelijke wooneenheid betrekken.
De verhuur van de eenheden
wordt geregeld via Westhoek
Wonen. Starters die interesse
hebben in een woning, kunnen
zich inschrijven bij WoningNet.
De woningen worden begin juli
aangeboden via WoningNet. Op
de gemeentelijke website en op
de informatiepagina zal dit worden
aangekondigd.

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

Marja Borst is 57 jaar en maakt deel uit van de VVD-fractie
in de gemeenteraad. Zij woont in Mijdrecht en is getrouwd
met René. In het dagelijks leven is zij docent Biologie aan
Berlage Lyceum en op de HVA in Amsterdam.

Welk boek ligt er momenteel op uw nachtkastje?

Op dit moment kom ik vanwege drukke werkzaamheden niet
toe aan lezen voor mijn plezier. Ik lees wel veel vakliteratuur.
Voor de zomervakantie heb ik een stapel boeken verzameld,
waaronder De Vliegeraar van Khaled Hosseini en De
Zelfmoordclub van Arto Paasilinna, een roman die mij
is aanbevolen door een collega. Het lijkt een heel triest
onderwerp, maar zij had bij het lezen tranen in haar ogen
van het lachen. Nou, dat wil ik in mijn vakantie ook wel!
Ik ben sinds 1998 actief als raadslid voor de VVD.

Waar maakt u zich druk over?

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

Iedere week publiceert de gemeente De Ronde Venen de
gemeentelijke informatiepagina in deze krant. Naast de officiële
bekendmakingen informeren wij u over tal van onderwerpen, zoals:
actuele gebeurtenissen, geplande vergaderingen en activiteiten,
gevonden of verloren voorwerpen en wegwerkzaamheden.
De gemeente wil graag weten hoe u deze informatiepagina’s
beoordeelt. Bent u tevreden over de geboden informatie of vindt
u dat er onderwerpen ontbreken? Waar zou wat u betreft meer
aandacht aan besteed moeten worden en waaraan wellicht minder?
Tot 1 juni kunt u daar uw mening over geven. Via de website
www.derondevenen.nl kunt u meedoen aan dit onderzoek. De
enquête vindt u onder de blauwe button ‘Inwoners AanZet’.
Aangezien wij veel waarde hechten aan uw mening, hebben wij in
totaal 1200 willekeurig geselecteerde inwoners schriftelijk gevraagd
om mee te doen aan het onderzoek. Maar ook als u deze uitnodiging
niet heeft ontvangen, kunt u anoniem uw mening geven. De
conclusies van deze enquête worden gebruikt om u, als inwoner,
nog beter te informeren. Door de enquête online in te vullen, kunnen
de gegevens sneller worden verwerkt. Heeft u geen toegang tot
internet, nog vragen of liever een schriftelijke enquête? Neem dan
contact op met de afdeling Communicatie via (0297) 29 17 66.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Uitgelicht

Sinds wanneer bent u actief in de politiek?

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.

Ik kan me behoorlijk druk maken over onrecht, verkwisting
van gemeenschapsgelden, het niet luisteren naar inwoners
en zo kan ik nog wel even doorgaan. Bovendien kan ik me
heel druk maken over politici, die plotseling hun mening
veranderen, zodra de publieke tribune in de raadzaal vol
zit met mensen die tegen een bepaald voorstel zijn en
voor het applaus gaan. Hiermee verloochenen zij hun
eigen principes. Ik ben benieuwd hoe dit gaat lopen, als de
raadsvergaderingen op televisie. worden uitgezonden en op
internet komen!

Wat is favoriete televisieprogramma?

Eigenlijk kijk ik heel weinig televisie, maar als ik de
kans krijg, kijk ik naar Pauw en Witteman en naar KROdetectives.

Marja Borst:
‘’Iedere dag geniet
ik van het zicht over
de Vinkeveense
Plassen met op de
achtergrond de kerk.’’

Waarom zit u in de raad?

In mijn ouderlijk huis werd vaak heftig gediscussieerd over
politieke onderwerpen en ik deed daar graag aan mee. Naar
mate ik ouder werd, kreeg ik steeds meer behoefte om zelf
aan de politiek deel te nemen en niet aan de zijlijn te blijven
staan. Het is heel makkelijk om overal op te mopperen, maar
door deel te nemen, kun je in ieder geval proberen iets te
veranderen.

Wat wilt u nog bereiken voor de verkiezingen?

Het is heel moeilijk iets alleen te bereiken, daar heb je andere
partijen voor nodig. Het is me al een paar keer overkomen,
dat onze fractie een goed voorstel had, maar dat het door
de andere partijen werd weggestemd. Bijvoorbeeld een
alternatief vervoersplan naar de huisartsenpost, omdat het
openbaar vervoer naar Woerden dramatisch is. Helaas
vonden de andere partijen dat geen goed plan.

Wie is uw politieke idool?

Ik heb geen idolen, maar ik heb wel grote bewondering voor

een aantal politici.Ik heb een aantal keer gestemd op Erica
Terpstra, omdat ik haar een zeer betrokken, enthousiaste
politica vond. Zo heb ik ook grote bewondering voor Neelie
Kroes, die het heel goed doet als Euro commissaris en ik
vind Mark Rutte een prima politieke leider van de VVD.

Wat vindt u belangrijk in de politiek?
Integriteit en betrokkenheid.

Lievelingsplek in De Ronde Venen?

Het zicht over de Vinkeveense Plassen met op de
achtergrond de kerk. Iedere dag ziet die plek er anders uit,
bij mooi weer, of slecht weer. Deze winter gaf deze plek
een schitterend plaatje met ijs en sneeuw en schaatsende
mensen. In dit jaargetijde met het nieuwe groen en
de vele vogels en de kleurrijke zeilbootjes is het ook
sprookjesachtig. Ik rij bijna iedere dag over de N201 en
iedere keer als ik er langs rijd geniet ik van de schoonheid
van deze plek.
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Agenda Ronde Tafel Gesprekken Samenleving,
op maandag 18 mei 2009, aanvang 19:30 uur in het
gemeentehuis (ingang Raadhuisplein)

Agenda Ronde Tafel Gesprekken Omgeving, op
woensdag 20 mei 2009, aanvang 19:30 uur in het
gemeentehuis (ingang raadhuisplein)

Voorzitter: de heer A.J.C. Goldhoorn
Griffier: de heer M. de Graaf

Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf

1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:

1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:

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

2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD:

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

Agenda Ronde Tafel Gesprekken Bestuur en
Middelen, op dinsdag 19 mei 2009, aanvang 19:30 uur
in het gemeentehuis (ingang raadhuisplein)
Voorzitter: de heer C.H.W. Versteegh
Griffier: de heer M. de Graaf

1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:

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

2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD:

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

Werkzaamheden Vrouwenakkerbrug
In de nacht van 18 op 19 mei wordt in verband met werkzaamheden
onder de brug bij Vrouwenakker de N231 afgesloten. Het verkeer
zal worden omgeleid dmv tekstkarren.
Voor eventuele vragen en opmerkingen kunt u zich richten tot de
heer Timpico (timpicoa@noord-holland.nl of tel. (023) 51 43 680.

Ingesponnen bomen
Op dit moment komen er vrij veel meldingen binnen bij de
gemeente over bomen die onder de “spinnenwebben” zitten.
Vooral in de wijk Hofland in Mijdrecht is dit verschijnsel goed
zichtbaar.
Het gaat om aantasting door zogenaamde spinselmot. De rupsen van
deze mot huizen in dit web. De aantasting is echter absoluut onschadelijk
voor mens, dier en boom. Er zijn geen noemenswaardige allergische
reacties bekend op spinselmot. Een situatie als bijvoorbeeld de beruchte
possessierups kan veroorzaken, is dan ook niet aan de orde. Ook is er
voor zover bekend nog nooit een boom aan deze aantasting dood gegaan.
Normaal gesproken komt het natuurlijke evenwicht tussen de rupsen en
de rupsenetende dieren (veelal vogels) vanzelf terug en is het probleem
daarmee opgelost. De gemeente zal deze onschadelijke en tijdelijke
aantasting dan ook niet bestrijden.

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

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

2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD:

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

Leerplicht:

Wie heeft ermee te
maken?

Wanneer mag en wanneer moet mijn kind voor het eerst
naar school? Wat houdt de kwalificatieplicht in? Zo maar
wat vragen, die aan een leerplichtambtenaar bij een
gemeente gesteld kunnen worden.

Burgemeester reikt prijs
uit aan winnende klas

De meisjes van groep 7 van basisschool Koningin Juliana hebben de
eerste prijs gewonnen van de speurtocht die woensdag 8 april in het
gemeentehuis is gehouden. Burgemeester Burgman heeft de kinderen
van de Wilnise school maandag 11 mei hiervan persoonlijk op de hoogte
gesteld en hen met het bereikte resultaat gefeliciteerd. Alle leerlingen
kregen een (chocolade) medaille omgehangen van de burgemeester en
gaan een ochtend vrij zwemmen in het subtropisch zwemparadijs Kikkerfort
in Breukelen.
In het najaar van 2007 organiseerde de gemeente de Week van de
Dienstverlening. Eén van de onderdelen van de week was een speurtocht
voor leerlingen van groep 7 van de basisscholen door het gemeentehuis.
Deze speurtocht was zo’n succes, dat besloten is hier een terugkerend
evenement van te maken. Woensdag 8 april vond de speurtocht inmiddels
voor de derde keer plaats en bezochten in totaal elf groepen van acht
basisscholen het gemeentehuis om opnieuw een kijkje achter de schermen
te nemen en om kennis te maken met het werk van verschillende
afdelingen. Achterliggende gedachte daarbij is om jonge kinderen uit te
leggen dat het werk van de gemeente heel divers, interessant en uitdagend
is. De leerlingen werden met een luxe touringbus op school opgehaald en
hartelijk welkom geheten in de hal van het gemeentehuis. Na een korte
uitleg van de ochtend konden zij met een begeleider en een vragenlijst
deelnemen aan de speurtocht die hen langs verschillende afdelingen
voerden. De eerste vraag daarvan was meteen al een moeilijke, want de
leerlingen moesten de juiste naam bij de foto van een lid van het college
van burgemeester en wethouders plaatsen. Ook waren er vragen over
sport, verkeer, speeltoestellen en over bomen en hun vruchten. De laatste
vraag was hoeveel kinderen onder de twaalf jaar er in de gemeente wonen.
Dat zijn er 5.170. In totaal namen er zo’n 150 leerlingen deel aan de
speurtocht. De meisjes van groep 7 van de Koningin Julianaschool hadden
niet alleen alle antwoorden goed, ze zaten met hun antwoord van 5.200
kinderen ook het dichtst bij het juiste aantal kinderen onder de 12 jaar. Als
beloning worden zij binnenkort naar Kikkerfort gebracht waar ze gaan vrij
zwemmen en ook op iets lekkers getrakteerd worden.

Volledige leerplicht

In Nederland hechten we zoveel waarde aan het belang van
onderwijs dat hiervoor de leerplicht is ingesteld. Met een goede
schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de
maatschappij. Daarom worden kinderen verplicht om naar school
te gaan. Dat begint op de eerste dag van de maand die volgt op de
maand dat een kind 5 jaar is geworden. Ouders zijn verplicht hun
kind in te schrijven op een school en moeten ervoor zorgen dat het
ook daadwerkelijk naar school gaat. Deze volledige leerplicht duurt
tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt. Of
beëindigd als een kind tenminste twaalf volledige schooljaren naar
school is geweest. Een groep overslaan telt ook mee als volledig
schooljaar. In het schooljaar dat een jongere 17 jaar wordt, gaat de
kwalificatieplicht gelden.

Kwalificatieplicht en startkwalificatie

Sinds 1 augustus 2007 geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat
jongeren verplicht zijn een volledig onderwijsprogramma te volgen
totdat zij een startkwalificatie hebben behaald of tot de dag dat
de leerling 18 jaar wordt. Een startkwalificatie is een diploma op
havo-, vwo- of mbo-2 niveau. Een leerling hoeft niet perse aan de
kwalificatieplicht te voldoen door vijf dagen per week naar school te
gaan, maar kan ook kiezen voor een combinatie van leren en werken
zoals met de beroepsbegeleidende of beroepsopleidende leerweg.

Leerplichtambtenaar en opleidingsadviseur

Als een kind of leerling spijbelt of wegblijft van school zonder goede
reden, overtreedt het de Leerplichtwet. Scholen zijn verplicht om
melding te maken van leerlingen die langer dan drie dagen, of
regelmatig, spijbelen. Ze geven dit door aan de leerplichtambtenaar
van de gemeente waar de leerling woont. Het toezicht op naleving
van de Leerplichtwet is namelijk opgedragen aan de burgemeester
en wethouders. Zij wijzen voor de uitvoering hiervan een of
meerdere leerplichtambtenaren aan. Dit klinkt strenger dan het
is. Leerplichtambtenaren zijn er niet alleen om overtreders van
de leerplichtwet vermanend op de vingers te tikken, maar ze
vervullen ook een maatschappelijke zorgtaak. Als een kind een
probleem heeft en helemaal niet meer naar school wil, dan zoekt de
leerplichtambtenaar, in overleg met de school en de ouders, naar
een oplossing. Spijbelgedrag is vaak een duidelijk signaal dat er iets
aan de hand is. Het komt ook vaak voor dat ouders of leerlingen zelf
een afspraak met de leerplichtambtenaar maken om een oplossing
voor een bepaald probleem te zoeken. De leerplichtambtenaar
probeert niet alleen de reden van het verzuim of een probleem
te achterhalen, maar vooral een oplossing te vinden om de
schoolloopbaan van de leerling niet in gevaar te brengen. Daarbij
werkt de leerplichtambtenaar nauw samen met diverse organisaties
op het gebied van jeugd- en jongerenwelzijn.
De taak van de gemeente houdt niet op als de leerling 18 jaar
wordt. Tot de 23e verjaardag volgt de gemeente iedereen zonder
startkwalificatie. Deze jongeren kunnen ook contact opnemen
met de gemeente voor advies, informatie en ondersteuning bij de
keuze van een beroep en opleiding om toch een startkwalificatie
te halen. Daarom heeft elke gemeente tegenwoordig ook een
opleidingsadviseur in dienst. Bij de gemeente De Ronde Venen is
Els Jurg opleidingsadviseur en leerplichtambtenaar MBO.
Meer informatie?
Tel. (0297) 29 17 60 of kijk op www.school2work.net.

Collectes

Veilige looproute
Wilnis geopend

In Wilnis is zaterdag 9 mei de derde veilige loop- en wandelroute
van de gemeente De Ronde Venen officieel in gebruik genomen. Na
korte toespraken van wethouder Ingrid Lambregts (Sport), Regina Wit
(Nederlandse Hartstichting) en Jan Draaijer (Atletiekunie), de drie partijen
die de route hebben ontwikkeld, loste wethouder Lambregts het startschot
en kon de route voor het eerst worden gelopen. De drie grootste kernen
van de gemeente hebben nu elk hun veilige looproute, en één of meer
alternatieve routes. De Wilnisse route is de 47e veilige looproute van
Nederland. Er zijn slechts enkele gemeenten waar drie looproutes zijn
gevestigd.

De route

Het begin van de route ligt bij De Willisstee en voert deels door het oude
dorp, langs de randen van Wilnis met uitzicht over de groene polders en
door rustige, ruime woonwijken weer terug naar de start. Er is een speciale
routefolder beschikbaar, onder andere te verkrijgen op het gemeentehuis.
Daarin staat de route beschreven, maar ook de bezienswaardigheden die
wandelaars onderweg tegenkomen. De loop- en wandelroute in Wilnis
is drie kilometer lang, goed verlicht en sociaal veilig. De ondergrond van
de hele route is verhard zodat ook mensen die wat moeilijker te been zijn
hem kunnen lopen. Ook is de route duidelijk aangegeven met borden.
Wandelaars kunnen de route eventueel iets uitbreiden met een extra rondje
door de woonwijk Veenzijde. Dit alternatieve circuit, waarmee de totale
route 4,2 kilometer wordt, voert onder andere langs de Herenweg.

Gezondheid

De route is mede gerealiseerd met de bedoeling meer mensen vaker
aan het bewegen te krijgen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de helft van
alle Nederlanders de beweegnorm, een half uur per dag matig intensief
bewegen, niet haalt. Een half uur per dag bewegen is al genoeg om de
gezondheid te bevorderen, om meer energie te krijgen en om de kans op
hart- en vaatziekten te verkleinen.
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Nieuwe Meerbode - 13 mei 2009
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Activiteitenkalender
De Ronde Venen

Gemeente De Ronde Venen:

Geen baan maar een
loopbaan!

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

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

Verloren voorwerpen
2009 week 18 en 19
•
•
•
•
•

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

Gevonden voorwerpen
2009 week 18 en 19
•
•
•
•

Herenfiets groen
Damesfiets paars
Blauwe jas
Zilveren ketting
Kano

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een zwarte camera Canon in
grijs hoesje met zwart foto’s
kleinzoon brandweer
Ondergebit
Fotocamera Samsung L 830 met
zwart/grijs hoesje
Tom-Tom XL met hard hoesje
Mijdrecht
Tom-Tom Vinkeveen
Zwart/grijs herenfiets Gazelle
Chamanix met gele streep
Een paars/groen herenfiets
Lacarno
GSM Nokia 3220 zwart/wit met
sticker thuiszorg 640
Een zwarte Ifoon Appel 3G
Een beige linker gehoor
apparaat D61 Lumina
Zwarte brillenkoker met bril
Bruine portemonnee met
id-kaart, heftruckcertificaat en
andere pasjes
Paars/blauw portemonnee met
visacard, mastercard, ovjaarkaart, buskaart, div pasjes
Zwarte portemonnee met foto’s
erin
Zwart mapje met
kentekenbewijs, groene kaart,
Makro-pas
Gouden ring met 4 ingelegde
turkoois steentjes
Een witgouden ring met
geelgoud randje er omheen en
7 diamantjes
Een gouden, smalle
schakelarmband met een plaatje
van witgoud ertussen

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.

Zwerfafval: Met hetzelfde gemak
	gooi je ‘t in de afvalbak
Jaarlijks belandt er veel zwerfafval zoals lege flesjes, plastic bakjes en
nog een heleboel ander afval zoals snoeppapiertjes, sigarettenpeuken
en reclamedrukwerk op straat. Veel mensen ergeren zich hieraan. Hoe
burgers de kwaliteit van hun directe leefomgeving beleven, wordt namelijk
mede bepaald door het zwerfafval.
Het duurt bovendien erg lang voordat het is vergaan. Een blikje doet er 50
jaar over om te verdwijnen, een bananenschil 1 tot 3 jaar.
Afval ophalen kost de gemeente geld en dat wordt aan u doorberekend.
Wist u dat elke kilo afval die niet naar de verbrandingsoven hoeft, 12
eurocent bespaart? En die besparing heeft een gunstige invloed op de
hoogte van de reinigingsrechten die u betaalt.

Hoe lang duurt het voordat zwerfafval
uit het milieu is verdwenen?
Klokhuis 		
Banaan 		
Sigarettenpeuk
Plastic flesje
Kauwgom
Blikje 		
Glazen fles
Patatbakje

2 weken
1 tot 3 jaar
1 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
20 tot 25 jaar
50 jaar
1 miljoen jaar
90 jaar

Bron: www.vrom.nl/zwerfafval

U kunt een bijdrage leveren aan een schonere leefomgeving en een beter
milieu door:
• minder afval te produceren;
• afval goed te scheiden;
• geen afval op straat en in de natuur achter te laten.

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.
15 mei 2009
SuperJazzJam in De Boei

Jazzbassist René van Beeck komt spelen met zijn SuperJazzJam
in de Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen De SuperJazzJam is geen
vaste combinatie van artiesten, maar wordt door René samengesteld
uit de beste jazzmusici en staat garant voor een swingende avond
vol muzikale verrassingen. De SuperJazzJam bestaat uit: René van
Beeck - contrabas, Ken Ard (USA) - vocals, Philip Harper (USA),
Michael Varekamp en Eef van Breen - allen trompet & vocals,
Erik van der Luijt- piano en Erik Kooger - drums. Aanvang: 20.30
uur. De toegangsprijs bedraagt voor volwassenen € 10, - , voor
65+ en houders CJP € 7,50, jongeren tot 16 jaar betalen € 5, -.
Kaarten zijn te reserveren op www.cultura-drv.nl , verkrijgbaar bij de
voorverkoopadressen: boekhandel Mondria, Lindeboom in Mijdrecht
en drogisterij De Bree, Herenweg 12 in Vinkeveen en een half uur
voor aanvang aan de zaal . Verdere informatie is te vinden op www.
cultura-drv.nl

17 mei 2009
Spinnenexcursie naar Laag-Wolfheze

Deze dagexcursie vindt plaats met eigen vervoer (gezamenlijk).
Startlocatie: NME-centrum. Aanvang: 09.00 uur.
Tijdig opgeven bij: Pety Huussen: tel. (0297) 28 31 17
of Ad van Uchelen (0297) 25 01 63.

Woningen Wethouder van Damlaan
in Wilnis tijdelijk te huur
De gemeente wil de woningen aan de Wethouder van
Damlaan in Wilnis die moeten wijken voor de aanleg van een
verbindingsweg tussen nieuwbouwwijk Marickenzijde en
de bestaande bebouwing tijdelijk gaan verhuren. Westhoek
Wonen gaat de woningen voor de gemeente beheren.

De gemeenteraad heeft medio 2007 besloten dat in het kader van de te
realiseren verbinding tussen het nieuwbouwplan Marickenzijde te Wilnis
en de bestaande bebouwing van Wilnis een verbindingsweg moet komen.
Voor deze verbinding, die in het verlengde van de Pieter Joostenlaan
komt te liggen, moeten 28 woningen aan de weth. Van Damlaan worden
gesloopt. Het gaat om 20 woningen van Westhoek Wonen en 8 woningen
van particuliere eigenaren. De gemeente is bezig om de 28 woningen in
bezit te krijgen. Hiertoe wordt overleg gevoerd met Westhoek Wonen en de
particuliere eigenaren die hebben aangegeven tot verkoop van hun woning
over te willen gaan.De gemeente is voornemens de woningen tijdelijk te
verhuren. Westhoek Wonen gaat de woningen voor de gemeente beheren.
Op dit moment is de woning Wethouder van Damlaan 78 beschikbaar
voor tijdelijke verhuur. Deze ruime eengezinswoning is te huur voor
€ 400,82 bruto per maand. De inschrijving voor deze woning sluit op
3 juni 2009. Om uw belangstelling voor deze woningen kenbaar te maken
dient u zich schriftelijk aan te melden bij Westhoek Wonen, bezoekadres
Rendementsweg 14 te Mijdrecht (Postbus 122, 3640 AC Mijdrecht tel.
(0297) 23 23 23. U wordt dan op een lijst van belangstellenden geplaatst.
Telkens wanneer er een woning beschikbaar komt voor de tijdelijke
verhuur, zal dit bekend worden gemaakt op de gemeentepagina in de

Nieuwe Meerbode. Wanneer u zich eenmaal heeft aangemeld als
belangstellende hoeft u dat niet nog eens te doen.
Om voor de tijdelijke huurwoning in aanmerking te komen dient u
ingeschreven te staan als woningzoekende bij Woningnet en inwoner te zijn
van gemeente De Ronde Venen.De woningen zullen bij voorkeur worden
toegewezen aan starters en “schrijnende noodgevallen”, maar andere
categorieën woningzoekenden worden niet uitgesloten.Om als “schrijnend
noodgeval” in aanmerking te komen voor de tijdelijke huur van een woning
op de Van Damlaan dient u in elk geval een uitspraak van de commissie
bezwaarschriften te hebben inzake uw urgentie. Indien u tot de categorie
“schrijnend noodgeval” hoort dient u een afschrift van de beschikking bij
uw inschrijving te overleggen. De toewijzing vindt plaats op basis van de
inschrijfduur bij Woningnet. De gunning van de woning is voorbehouden
aan het college van burgemeester en wethouders.
De woning wordt verhuurd door middel van een tijdelijke huurovereenkomst
ten behoeve van de verhuur van een gemeentelijke sloopwoning ex
artikel 7:232, lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat de huur
kan worden opgezegd op het moment dat de woning gesloopt gaat
worden. Er is geen sprake van huurbescherming en er bestaat geen recht
op vervangende woonruimte of schadevergoeding. De inschrijfduur als
woningzoekende blijft gedurende de tijdelijke verhuur gehandhaafd.
Tot het moment dat de woningen worden gesloopt zal het noodzakelijke
onderhoud worden uitgevoerd. Indien u nog vragen heeft over
bovenstaande procedure kunt u contact opnemen met Westhoek Wonen,
afdeling woondiensten, tel. (0297) 23 23 23.

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek
staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen
of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en
zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.
derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met servicenormen.
Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
De Hoef
De Hoef Westzijde 20
Mijdrecht
Oosterlandweg 4
Oosterlandweg 21
Rendementsweg 7a
Vinkeveen
Botsholsedijk 2c
Julianalaan 23
Kievitslaan 85

Ontvangst
datum

Oprichten van een garage op de reeds
bestaande fundering en vloer

Reguliere bouwvergunning

2009/0215

28-4-2009

Plaatsen van een zwembad
Plaatsen van een aanbouw
Oprichten van een showruimte

Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2009/0201
2009/0206
2009/0203

20-4-2009
22-4-2009
20-4-2009

Realiseren van een betonplaat op de
bestaande loswal
Vernieuwen van een schuur
Plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak van de woning

Lichte bouwvergunning

2009/0216

28-4-2009

Lichte bouwvergunning
Lichte bouwvergunning

2009/0205
2009/0214

22-4-2009
24-4-2009

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet
inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Vinkeveen
Achterbos 1

Veranderen van een bijgebouw

Bouwvergunning

2009/0198

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de
orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250,
3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit
bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht,
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van
een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Verleende Bouwvergunningen in combinatie met ontheffing
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
Oosterlandweg 24

Oprichten van een schutting

Wilnis
Bovendijk 38
Oprichten van een rundveestal
Geerkade 53
Oprichten van een schuur
Mijdrechtse Dwarsweg 22 Vestigen van een bedrijf in het verhuren
van partytenten en van bijpassende
recreatiemiddelen
Burg. Padmosweg 205
Vernieuwen van een bedrijfswoning en
nieuwbouw van bedrijfsgebouwen

Verzenddat.
vergunning

Bouwvergunning

2009/0021

29-4-2009

Bouwvergunning
Bouwvergunning
Verzoek om ontheffing

2008/0766
2008/0709
2008/0621

28-4-2009
28-4-2009
28-4-2009

Bouwvergunning

2008/0602

28-4-2009

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

Verzenddat.
vergunning
29-4-2009

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

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

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
Wet mileubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en
de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. zij een aanvraag tot verlening van een vergunning hebben ontvangen en naar aanleiding van deze aanvraag onder het stellen
van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu een ontwerpvergunning hebben afgegeven aan:
- P.J. de Dood voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting van een paardenpensionstal,
schapenfokkerij en transportbedrijf op het adres 2e Velddwarsweg 3, 3645 AV in Waverveen.
De stukken met betrekking tot deze ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 14 mei tot en met 24 juni 2009. Tot en met 24
juni 2009 kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) naar voren brengen bij Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen, p/a de
Milieudienst Noord-West Utrecht, postbus 242, 3620 AE in Breukelen. U kunt niet per e-mail reageren. Voor het mondeling naar
voren brengen van uw zienswijze(n) kunt u binnen de termijn contact opnemen met een medewerker van de cluster recht van de
milieudienst via het genoemde telefoonnummer. De aanvrager van de vergunning wordt in de gelegenheid gesteld te reageren.De
hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij: de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen,
elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan
111 in Mijdrecht, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker
van de cluster recht van de milieudienst, tel. 0346-260641. U kunt de stukken ook digitaal inzien op onze website www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Infonet, menu-optie De Burger.

2. bij hen een melding op basis van een algemene maatregel van bestuur is binnengekomen van:
- dhr. J.A. Rijlaarsdam voor het wijzigen van een melkrundveehouderij naar een paardenhouderij en recreatiebedrijf waarop het
Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is, op het perceel Ruige Kade 24, 1426 RW te De Hoef.
Voor het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te
brengen of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken.
Inrichting tijdelijke bouwplaats aan de Brunel in Mijdrecht
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 7 mei 2009 in relatie tot de artikelen 2.1.5.1, 2.1.5.2, 4.3.2 en 4.4.2 van de
Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Bouw en Aannemingsbedrijf P.B. Hulsbos uit Aalsmeerderbrug
vergun¬ning hebben verleend om een tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Brunel tegenover 1 t/m 13 in Mijdrecht. Dit ten behoeve van het maken van een archiefkelder aan de Dokter van der Haarlaan 9 in Mijdrecht . De vergunning geldt voor de periode
25 mei tot en met 26 juni 2009. Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de
datum waarop de vergunning is verleend, 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 tegen het
besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht,
sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Hofland 4 • 3641 GE Mijdrecht • Tel: 0297-273121

Gelezen in BEAUTY?
hUidvEroUdErinG?…..
Wij bieden u de
natuurlijke oplossing!
Te koop:
Polyester roei+zeilboot met
roeispanen 3.5m 150 euro.
Tel. 0297-284832
Aangeboden:
Rommelmarkt za. 16 mei Bozenhoven 63 voorm. pand
Rijkenberg 9.30-14.00 u.

info@pErinE.nl • WWW.pErinE.nl

“Périne” is gespecialiseerd in huidverbetering en een gecertificeerd anti-ageing specialist van Pascaud. Met o.a. Microdermabrasie en
L3 Soft Laser kunnen wij uw huid op een natuurlijke, doch intensieve manier een jeugdige uitstraling geven. Zie www.perine.nl, kopje: nieuws
en actie voor meer info. Reserveer, o.v.v. natuurlijke huidverjonging, een gratis intake en meting met een huidcomputer t.w.v. `50.00
(Actie is geldig tot 30 juni 2009)

Te koop:
Voor caravan Al. kosafetx slot
5cm gekeurde type I 30 euro.
Tel. 0297-264581
Te koop:
Picknickmand compl.met toebehoren voor 4 personen
20 euro. Tel. 0297-284020

Te koop:
Kleuren tv voor boot of caravan met scartaansl. als nw. 35
cm 25 euro. Tel. 0297-241172
Aangeboden:
Grindtegels 40x60 gratis uit de
tuin halen 65 stuks.
Tel. 0252-532224

Te koop:
Zitzak rose als nw. 15 euro.
Tel. 0297-241172
Te koop:
Prachtige 5 perse. tent merk
Brand model de Waard Albatros
compl. 160 euro. i.z.g.st.
Tel. 0297-778177

ZAKENWIJZER

Financiële Dienstverlening Vecht en Venen
helpt starters op weg naar eerste eigen huis
Vanaf nu hebben starters op de woningmarkt eenvoudig
toegang tot algemene en op hun situatie toegespitste
informatie over het kopen van een huis. Financiële
Dienstverlening Vecht en Venen biedt consumenten
op haar website www.fdvev.nl de mogelijkheid een
persoonlijk StartersHypotheekRapport op te vragen.
Door het invullen van een aantal vragen ontvangt
de consument per e-mail kosteloos en vrijblijvend
het StartersHypotheekRapport. In dit rapport staat
algemene informatie die relevant is voor het kopen van
een huis, maar ook het maximale hypotheekbedrag dat
de consument kan lenen. Daarbij wordt ook gekeken
naar de invloed van de Nationale Hypotheek Garantie
en nieuwbouw of bestaande bouw op het maximaal te
lenen hypotheekbedrag.
Heldere informatie
Het is voor starters lastig om heldere informatie over
het kopen van een woning te vinden. Internet is een
veelgebruikte bron, maar een echt persoonlijk advies
kan het beste worden gegeven door een erkend

hypotheekadviseur. Financiële Dienstverlening Vecht en
Venen helpt de koopstarter op weg met het aanbieden
van het persoonlijke StartersHypotheekRapport.
Voordeel
Starters op de woningmarkt kunnen profiteren van de
huidige marktomstandigheden. De starter heeft geen
huis om te verkopen en kan daardoor sneller de keuze
voor een nieuw huis maken. Koopstarters zijn vaak
consumenten die aan het begin van hun carrière staan
en graag een huis willen kopen. Maar ook mensen die
nu in een huurhuis wonen, vallen binnen deze groep.
Geïnteresseerden kunnen hun persoonlijke rapport
samen stellen op www.fdvev.nl
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met:
Financiële Dienstverlening Vecht en Venen
Marcel van Schaik
Telefoon: 0297-775252
Mobiel: 06-53935389
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Te koop:
Magnetron, oven, grill combinatie nw. in originele verpakking 100 euro.
Tel. 0297-284616
Gevraagd:
Verloren: twee br. rubberen
armbanden, ook samen als ketting gemaakt worden. Judith.
Tel. 0297-288325
Te koop:
Compostton groen kunststof
met beluchtingsdeksel en compostschuif als nw. vr.pr. 35 euro.
Tel. 0297-262497/06-28457757
Te koop:
Bungalowtent van de Waard 6
pers. 400 euro. Meisjesfiets 24
inch 30 euro.
Tel. 0297-273307
Te koop:
Meisjesfiets 26 inch blauw met
handremmen i.pr.st. ±10 jr. 90
euro.
Te. 0297-241172
Te koop:
Diddl spulletjes: klok, bureauonderlegger, tijdschrijften en
houder. Paardrijlaarzen mt. 37.
Tel. 0297-287664
Te koop:
Sony black triniton 100 herz
breedbeeld tv nw. 1100 nu 100
euro i.z.g.st.
Tel. 0297-288473
Te koop:
Meisjesfiets mt. 24 1 3/8 merk
Gazelle met handremmen i.g.st.
als nw. 150 euro.
Tel. 0297-261529
Te koop:
Batavus Fox jongensfietsn 22”
rvs velgen nw. zadel 35 euro.
Tel. 0297-256233
Te koop:
GVM turnpakje mt. 164 25 euro. Kleutertafel + stoel hout 20
euro. Nomad kinderslaapzak
160x140 17,50 euro. Mini jenga
nw. 5 euro.
Tel. 0297-274764
Te koop:
D.fiets Gazelle 7 veresn. trm.rem
145 euro. H.fiets Gazelle 3 versn.
145 euro. Hoog frame. Workmate 25 euro. Bankschroef 25
euro.
Tel. 0297-281014
Gevraagd:
Oude Donald Ducks liefst gratis.
Tel. 0297-778469
Te koop:
Leren draaifauteuil vaste prijs
100 euro. Elektr. barbecue 25
euro op poot. Kolen barb. op
poot, kolen, vorken 30 euro.
Tel. 0297-281092
Te koop:
Handmaaier met grasvangbak
i.g.st. 25 euro.
Tel. 0297-285047
Te koop:
Trolley/koffer 20 euro. Broodpl.
met lade + 5 nw. keukenmessen
7,50 euro. 5 mm Compact camera 4,5 euro. 3 glazen voorr. potten 10 euro.
Tel. 0297-241360

G. de Haan & Zn.

Zand - Grind - Grond- en Erfverharding
Hét adres voor o.a.:

• Tuingrond
• Straatzand
• Vulzand
• Siergrind
• Verhardingsmateriaal
• Voor grote of kleine hoeveelheden, bij u thuisbezorgd
Provincialeweg 9a
3641 RS Mijdrecht

Te koop:
Johnson b.b. motor 5 pk kortstaart incl. boekje voor onderhoude i.pr.st. vr.pr. 325 euro.
Tel. 0297-286402
Aangeboden:
±100 oude klinkers. Picknickmand 4p. 20 euro. 8x plankdragers 60 cm grijs 10 euro.
Tel. 0297-786364

06-51262561
06-54331657
Tel. 0297-264227
Te koop:
Gr. doos mooie meisjeskleding mt. 158 17,50 euro. Gr. doos
mooie jongenskleding mt. 128
17,50 euro.
Tel. 0297-288377
Gevraagd:
Wie heeft er voor mij nicko’s
van de Boni spaaractie/ Kom ze
graag halen. Tel. 0297-288377

Te koop:
Formule 1 Ferrari model auto
bestuurbaar schaal 1:7 incl. accu + lader nw. in doos 80 euro.
Tel. 0297-286642
Gevraagd:
Koffertjes, mapjes met grammofoonplaatjes van muziek uit
de jaren 50-60.
Tel. 0297-786546

Gratis kabaal

lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

2

Telefoon:

G
r
a
t
i
s

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht

anselmusstraat 19 - 3641 aM

Vinkeveen

Herenweg 12 - 3645 DP

Gratis kabaaltjEs WOrdEN GEPlaatst
ONdEr dE VOlGENdE VOOrWaardEN:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de ` 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Stichting Ontwikkelings

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

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

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

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

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

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

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

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

Lekker lopen: Love at first step

Xsensible, where
technology meets fashion
Mijdrecht – Smit Schoenen in
Mijdrecht is helemaal klaar voor
de zomer 2009: alleen de allerbeste
schoenenmerken zijn geselecteerd
om u zomerklaar te maken. Xsensible, the stretchable shoe, is een van
die merken.
Een nieuwe mode, een nieuwe technologie. Xsensible staat voor schoenen met individuele pasvorm. Het is
de eerste en enige schoen met gepatenteerde stretchleder technologie. Xsensible veroorzaakt daarmee
een ommekeer in de conservatieve schoenenwereld. Het resultaat is
een frisse zomercollectie met individuele pasvorm voor elke voet.
Innovatief, gepatenteerd en een
puur Nederlandse ontwikkeling is
Xsensible. De basis ligt in gepatenteerd ademend stretchleer dat de
voet elastisch ondersteunt. Na het
dragen ‘onthoudt’ het leer de oorspronkelijke pasvorm en keert daarnaar terug. Elke stap in deze nieuwe

schoenen is een weldaad. Wellness
voor de voet tijdens stedentrips en
boswandelingen.
Xsensible wordt verkocht bij Smit
te Mijdrecht. Hier wordt niet alleen
de complete zomercollectie van deze wereldschoen aangeboden, maar
krijgt elke klant ook deskundig advies. En precies daar begint het zonnigste en mooiste seizoen van het
jaar, want lekker lopen is nog steeds
de basis voor veel plezier en dat kan
met Xsensible.
Xsensible-dag: woensdag 13 mei
Vandaag, woensdag 13 mei, wordt er
een speciale Xsensible dag gehouden bij Smit Schoenen in Mijdrecht;
deze dag zal geheel in het teken
staan van Xsensible en zal ook de
technisch directeur van Xsensible,
Ruud Krol, aanwezig zijn om u alles over deze unieke schoen te vertellen. U bent van harte welkom om
ook een kijkje te komen nemen en
de unieke eigenschappen van deze
schoen zelf te ervaren!

Stuntverkoop sportkleding
bij Amstelhof Health Club
Uithoorn - Komende vrijdag 15 mei
en zaterdag 16 mei is het weer zover! Op deze dagen organiseert Intersport DUO wederom een stuntverkoop bij Amstelhof Health Club
aan de Noorddammerweg 30 in Uithoorn (vanaf de N201 te zien).
Intersport Duo biedt een enorme
partij sportkleding en –artikelen aan
met kortingen die op kunnen lopen
tot maar liefst 70%. Dè perfecte kans
om uw zomeroutfit te scoren!
Evenals vorig jaar wordt een grote
O’Neill monsterpartij aangeboden
met 40-70% korting. Deze partij bestaat uit de complete showroom da-

mes- en herencollectie van zomer
2009. De keuze bestaat uit spijkerbroeken, vt-pants, shorts, t-shirts,
blouses, singlets, zomerjacks en
sweaters.
U bent van harte welkom op vrijdag
15 mei van 14.00 tot 21.00 uur of op
zaterdag 16 mei van 10.00 tot 15.00
uur. Deze dagen is de stuntverkoop
gratis toegankelijk voor iedereen.
Tip bij mooi weer: kom op de fiets!
Locatie stuntverkoop Intersport
DUO: Amstelhof Health Club Noorddammerweg 30, Uithoorn/De Kwakel.

Goed geschoten...

Voor meer informatie en online reserveren: www.chazz.nl
Programma CHAZZ 2009
15.00-16.15
The Radio Town Jazz Band:
		
The essential New Orleans
Paul Poulissen presenteert:
16.30-17.30
The Colette Wickenhage Show
17.30-18.30
Benn Sims and friends
18.30-19.15
Launch of Young Talent: Primitivo Jazz Quartet
Avondprogramma
19.15-20.00
Ritmo Samba Squad		
Rio de Janeiro a/d Kromme Mijdrecht
20.00-21.00
Ginger-Nostalgics from the fifties
21.00-23.00
Swinging Gipsy’s:
		
The Basily Boys with Surprise Guest
www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

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

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”.
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in
Mijdrecht.

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.

Vrachtwagen te water in
Vrouwenakker

ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

Zoals u ziet belooft het muzikale programma van Chazz 2009 ook dit
jaar weer veel variatie en grote klasse.
Jazz is een op improvisatie gebaseerde muziekstijl die ontstaan is in
New Orleans als een kruisbestuiving van folk, blues, negrospiritual,
ragtime en klassieke muziek. Al die invloeden kunt u live beluisteren:

“Waarschijnlijk had de chauffeur zoveel haast om bij de koffieautomaat te
komen dat hij zijn handrem was vergeten.
De gevolgen waren niet mis”.
Ton Kamminga
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JUNI BEWEEGT

Sportieve activiteiten &
cursussen voor 50-plussers
Dat bewegen gezond is weet u misschien al. Maar dat het ook erg gezellig en
leuk kan zijn, kunt u zelf ervaren tijdens ‘Juni Beweegt’ 50 plus in De Ronde
Venen. Tijdens ‘Juni Beweegt’ kunt u deelnemen aan verschillende sport- en
beweeginstuiven.

Doe mee met

BEWEEGT U VOLDOENDE?

Door voldoende beweging wordt u fitter en
gezonder en dat merkt u in het dagelijks leven. Wist u dat de beweegnorm inhoudt dat
u een half uur per dag matig intensief beweegt?
En dat u daarvoor echt niet dagelijks naar de
sportschool hoeft ? Er zijn veel andere mogelijkheden waar u misschien nog niet aan
gedacht heeft. Huishoudelijke taken, boodschappen doen op de fiets en na het eten een
blokje om dragen bij aan uw gezondheid.
Daarnaast worden tal van laagdrempelige
sport- en beweegactiviteiten georganiseerd
in uw eigen gemeente. Goed voor de gezondheid, maar ook erg gezellig!

HOE WERKT HET?

Alle noodzakelijke producten, zoals rackets
en jeu-de-boulesballen zijn op de locatie aanwezig. Denk wel zelf aan makkelijke kleding,
goede schoenen en bijvoorbeeld een flesje
water (let op: bij tennis geen schoenen met
zwarte zolen).

INSTUIVEN

Tijdens een instuif ontdekt u de beweegmogelijkheden in uw eigen gemeente. Heeft u
bijvoorbeeld wel eens jeu de boules gespeeld
in het park? Of wilt u recreatief badmintonnen? Een instuif is een laagdrempelige
manier om kennis te maken met sport- en
beweegactiviteiten. Iedereen kan op elk moment meedoen.
Het voordeel van een instuif is dat u er ook
meerdere kunt proberen! Zo kunt u eenvoudig ontdekken welke manier van bewegen
bij u past. En werkt u meteen aan uw gezondheid!

CURSUSSEN

Naast de instuiven worden cursussen aangeboden die u de mogelijkheid bieden een
sport te leren kennen en de basistechnieken
onder de knie te krijgen.

‘JUNI BEWEEGT’
‘JUNI BEWEEGT’
Doe mee met
50-plus
50-plus

In Juni bruist De Ronde Venen van de sport- en beweegactiviteiten voor 50-plussers. Hieronder vindt u een overzicht van alle activiteiten waaraan u kunt deelnemen:
In Juni bruist De Ronde Venen
van de sporten beweegactiviteiten
Hieronder vindt u een overzicht van allePlaats
activiteitenSportaanbieder
waaraan u kunt deelnemen:
Instuif
Dag
Tijdstip
Data voor 50-plussers.
Accommodatie

Instuif individueel *
Seniorenfitness
Seniorenfitness individueel *
Senioren Groepsfitness

Wandelen
Senioren Groepsfitness
Wandelen
Beter Bewegen 55+ grondgymnastiek dames/heren
Beter Bewegen 55+ grondKnotshockey 55-plus
gymnastiek dames/heren
Bodyshape
Knotshockey 55-plus
Spel en Sport circuit
Bodyshape
Spel en Sport
Spel en Sport circuit
Weerbaarheid / Tae Kwon Do
Spel en Sport
Meditatie/ontspanningscursus
Weerbaarheid / Tae Kwon Do
Perfect Pilates
Meditatie/ontspanningscursus
Sportief wandelen
Perfect Pilates

Dag t/m
zaterdag
vrijdag
zaterdag t/m
zaterdag
vrijdag
zaterdag en
zaterdag
zondag
zaterdag en
maandag
zondag

Tijdstip
divers

Data
1 juni t/m 30 juni

Accommodatie
PK Sport, Voorbancken 26,

Plaats PK
Sportaanbieder
Vinkeveen
Sport

divers
8.30 t/m 9.30

1 juni t/m 30 juni
6, 13, 20, 27 juni

starten tussen
8.30 t/m 9.30
08:00-13:00
starten tussen
09:30-10:30
08:00-13:00

13 en 14 juni
6, 13, 20, 27 juni

tel. 0297 - 264666
PK Sport, Voorbancken 26,
Voorbancken 26
tel. 0297 - 264666
Dorpshuis de Boei
Voorbancken 26

13 en 14 juni
8 en 15 juni

Dorpshuis de Boei
Molenland 15

Vinkeveen
Wilnis

maandag
maandag

09:30-10:30
09:30-11:00

8 en 15 juni
8, 15, 22, 29 juni

Molenland 15
Terrein HVM, Proostdijstraat 41

Wilnis
Mijdrecht

maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
maandag
dinsdag
maandag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag

10.00-11.00
09:30-11:00
10:00-11:00
10.00-11.00
19:45-20:45
10:00-11:00
21:30-22:30
19:45-20:45
09.15-10.15
21:30-22:30
10.30-11.30
09.15-10.15
19:00-20:00
10.30-11.30

8, 15, 22, 29 juni
8, 15, 22, 29 juni
8, 15, 22, 29 juni
8, 15, 22, 29 juni
8, 15, 22, 29 juni
8, 15, 22, 29 juni
8, 15, 22 juni
8, 15, 22, 29 juni
2, 9, 16, 23, 30 juni
8, 15, 22 juni
2, 9, 16, 23, 30 juni
2, 9, 16, 23, 30 juni
2, 9, 16, 23, 30 juni
2, 9, 16, 23, 30 juni

Vinkeveen
Vinkeveen

PK Sport
PK Sport

Vinkeveen
Vinkeveen

Wandel Sport Vereniging
PK Sport
Vinkeveen
Wandel Sport Vereniging
Centrum voor Beter Bewegen
Vinkeveen
Centrum voor Beter Bewegen
HV Mijdrecht

Beuving Sport
Mijdrecht Beuving Sport
Terrein HVM, Proostdijstraat 41
Mijdrecht HV Mijdrecht
Sporthal de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 Wilnis
Stichting Spel en Sport 55 Plus
Beuving Sport
Mijdrecht Beuving Sport
Sporthal de Eendracht, Eendracht 1
Mijdrecht Stichting Spel en Sport 55 Plus
Sporthal de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 Wilnis
Stichting Spel en Sport 55 Plus
Sporthal de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 Wilnis
Horangi Taekwondo
Sporthal de Eendracht, Eendracht 1
Mijdrecht Stichting Spel en Sport 55 Plus
J-Sports, Industrieweg 38D
Mijdrecht J-Sports
Sporthal de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 Wilnis
Horangi Taekwondo
J-Sports, Industrieweg 38D
Mijdrecht J-Sports
J-Sports, Industrieweg 38D
Mijdrecht J-Sports
Start bij Sporthal de Willisstee,
Wilnis
Stichting Spel en Sport 55 Plus
J-Sports, Industrieweg 38D
Mijdrecht J-Sports
Pieter Joostenlaan
Sportief wandelen
dinsdag
19:00-20:00
2, 9, 16, 23, 30 juni
Start bij Sporthal de Willisstee,
Wilnis
Stichting Spel en Sport 55 Plus
Hardlopen
dinsdag
19:30-20:45
2, 9, 16, 23, 30 juni
Start bij parkeerplaats van Westhoek Wonen Mijdrecht AV de Veenlopers
Pieter Joostenlaan
Chi Kung
dinsdag
19.30-20.30
2, 9, 16, 23, 30 juni
J-Sports, Industrieweg 38D
Mijdrecht J-Sports
Hardlopen
dinsdag
19:30-20:45
2, 9, 16, 23, 30 juni
Start bij parkeerplaats van Westhoek Wonen Mijdrecht AV de Veenlopers
Senioren Groepsfitness
dinsdag
20.30-21.30
3, 10, 17, 24 juni
Voorbancken 26
Vinkeveen PK Sport
Chi Kung
dinsdag
19.30-20.30
2, 9, 16, 23, 30 juni
J-Sports, Industrieweg 38D
Mijdrecht J-Sports
Chi Kung
woensdag
10.30-11.30
3, 10, 17, 24 juni
J-Sports, Industrieweg 38D
Mijdrecht J-Sports
Senioren Groepsfitness
dinsdag
20.30-21.30
3, 10, 17, 24 juni
Voorbancken 26
Vinkeveen PK Sport
Badminton
woensdag
13:15-15:45
3, 10, 17, 24 juni
Sporthal de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 Wilnis
Stichting Spel en Sport 55 Plus
Chi Kung
woensdag
10.30-11.30
3, 10, 17, 24 juni
J-Sports, Industrieweg 38D
Mijdrecht J-Sports
Fietsen
woensdag
13.30-15.30
3, 10, 17, 24 juni
Johannes de Doper Kerk, Driehuisplein
Mijdrecht TTC De Merel
Badminton
woensdag
13:15-15:45
3, 10, 17, 24 juni
Sporthal de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 Wilnis
Stichting Spel en Sport 55 Plus
Linedance voor beginners
woensdag
13:30-14:30
3, 10, 17, 24 juni
Willisstee culturele zaal, Pieter Joostenlaan 24 Wilnis
Stichting Spel en Sport 55 Plus
Fietsen
woensdag
13.30-15.30
3, 10, 17, 24 juni
Johannes de Doper Kerk, Driehuisplein
Mijdrecht TTC De Merel
Weerbaarheid / Tae Kwon Do woensdag
20:00-21:00
3, 10, 17, 24 juni
Sporthal de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 Wilnis
Horangi Taekwondo
Linedance voor beginners
woensdag
13:30-14:30
3, 10, 17, 24 juni
Willisstee culturele zaal, Pieter Joostenlaan 24 Wilnis
Stichting Spel en Sport 55 Plus
Meditatie/ontspanningscursus woensdag
21.30-22.30
3, 10, 17, 24 juni
J-Sports, Industrieweg 38D
Mijdrecht J-Sports
Weerbaarheid / Tae Kwon Do woensdag
20:00-21:00
3, 10, 17, 24 juni
Sporthal de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 Wilnis
Horangi Taekwondo
Perfect Pilates
donderdag
10.30-11.30
4, 11, 18, 25 juni
J-Sports, Industrieweg 38D
Mijdrecht J-Sports
Meditatie/ontspanningscursus woensdag
21.30-22.30
3, 10, 17, 24 juni
J-Sports, Industrieweg 38D
Mijdrecht J-Sports
Badminton
donderdag
4, 11,
18, 25dat
juni
Sporthal
de Phoenix,
Hoofdweg
Veenshuttle
op
mensen 85-1
van 50 jaar enMijdrecht
ouder. HetBV
tempo
is aangepast. Bent u nog geen 50
Dat bewegen
gezond is20:00-21:00
weet u misschien
al. Maar
erg gezellig
en
Perfect Pilates
donderdag
10.30-11.30
4, 11,
18, 25 junihet ookJ-Sports,
Industrieweg
38D
Mijdrecht
J-Sports
maar wel geïnteresseerd? Dan bent u ook van harte welkom!
leuk kan zijn, kunt u uitproberen tijdens ‘Juni Beweegt’ 50-plus in De Ronde
Yoga
donderdag
20.00-21.00
4, 11, 18, 25 juni
Beuving Sport
Mijdrecht Beuving Sport
Venen. Tijdens
‘Juni Beweegt’
kunt u deelnemen
aan
sporten
Badminton
donderdag
20:00-21:00
4, 11, 18, 25
juniverschillende
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Sportieve activiteiten en cursussen
voor 50-plussers

mogelijkheden waar u misschien nog niet aan gedacht heeft. Huishoudelijke

U hoeft zich niet in te schrijven voor een instuif, maar liever wel. Bijvoorbeeld
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MEEDOEN?

Wilt u meedoen met een activiteit of
cursus?
Meldt u dan aan via:
1. het aanmeldformulier
2. via de website:
www.sportinderondevenen.nl door op de
aanmeldbutton op de homepagina te
klikken en het inschrijfformulier in te vullen
3. via sportconsulent Erik Leus,
info@sportinderondevenen.nl
of 06 - 43 09 39 29.

KOSTEN

Deelname kosten zijn r3,50 per keer.

RABOBANK

Levert u het aanmeldformulier in bij de
Rabobank Veenstromen (Bozenhoven 93,
Mijdrecht), dan krijgt u ook nog eens
een leuk welkomstgeschenk.
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Veenlanden College) U kunt de strook natuurlijk ook opsturen naar Sport in De Ronde Venen,
Tijdens
een instuif ontdekt u de beweegmogelijkheden in uw eigen gemeente.
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geschenk. TVM
** basiskennis bridgespel
recreatief badmintonnen? Een instuif is een laagdrempelige manier om kennis te
* eerste keer bellen voor afspraak
maken met sport- en beweegactiviteiten.
Iedereen
kan op details
elk moment
meedoen.
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** basiskennis bridgespel vereist
Het voordeel van een instuif is dat u er ook meerdere kunt proberen! Zo kunt u
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bewegen
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meteen
• Iedereen
van 50-plus kan meedoen, óók als u geen ervaring hebt of beperkt
voor verdere
details
actuele
informatie
op:
aan uw gezondheid.
bent.
• Jonger dan 50, maar niet zo fit of beperkt in uw beweegmogelijkheden? Dan
mag u ook meedoen.
CURSUSSEN
• U mag zo vaak meedoen als u zelf wilt.
Daarnaast worden cursussen aangeboden, waarbij u de mogelijkheid krijgt om
• Aanmelden voor een instuif is niet verplicht, maar kan wel, bijvoorbeeld als u
een sport te leren kennen. Tijdens een serie lessen krijgt u de basistechnieken
zeker wilt zijn van deelname. Voor een cursus of workshop dient u zich wel
onder de knie. Aanmelden voor een cursus of workshop is verplicht.
aan te melden.
U meldt uzelf aan op locatie, vóór aanvang van de les/activiteit.
door een ••chronische
aandoening of een functiebeperking.
Elke les bestaat uit een warming-up, sport– of beweegactiviteit en coolingUw
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mensen
die
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‘Juni Beweegt’ is geschikt voor iedereen die kennis wil te voren de begeleider inlicht,
zodat deze rekening houdt
locatie aanwezig. Denk wel zelf aan makkelijke kleding, goede schoenen en
geldt de regel: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
maken met nieuwe
sporten beweegmogelijkheden
in De met
met
uw situatie.
bijvoorbeeld
een flesje
water. (Let op: bij tennis geen schoenen
zwarte
• U betaalt € 3,50 per keer, of € 10,- voor de hele cursus. U betaalt vóór
aanvang van de les/activiteit.
Ronde Venen.zolen).
De instuiven zijn gericht op aangepast
• Het kan voorkomen dat een instuif wegens weersomstandigheden komt te
bewegen, door ziekte of beperking.
vervallen. Kijkt u daarom bij twijfel op www.sportinderondevenen.nl of neem
IS ‘JUNI BEWEEGT’
GESCHIKT
U? bent
contact op met Erik Leus op telefoon 06 – 43 09 39 29 of mail naar info@
Iedereen kan meedoen
aan de instuif,
ook alsVOOR
u beperkt
‘Juni beweegt’ is geschikt voor iedereen die kennis wil maken met nieuwe
sportinderondevenen.nl. Op de website vindt u ook meer informatie over het
sport– en beweegmogelijkheden in De Ronde Venen. De instuiven zijn gericht
project.

www.sportinderondevenen.nl
www.sportinderondevenen.nl

Is ‘Juni Beweegt’ geschikt voor u?

AANMELDFORMULIER

Activiteit / Cursus*

Dagen

Naam: .................................................................................

………………………….........................

.................................

Telefoon: ..............................................................................

………………………….........................

.................................

E-mail: ..................................................................................

………………………….........................

.................................

Adres: ..................................................................................

………………………….........................

.................................

Woonplaats: .........................................................................

Ik doe al aan georganiseerde sport:

❏

JA

❏

NEE

Alle dagen

❏
❏
❏
❏

* (meerdere keuzes mogelijk)
Lever deze aanmeldingsstrook in bij de Rabobank Veenstromen of stuur hem naar:
Sport in De Ronde Venen, t.a.v. Erik Leus, Antwoordnummer 2405, 3430 VB Nieuwegein.
U kunt zich ook online aanmelden op de website www.sportinderondevenen.nl
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16 mei opnieuw besluit over opnieuw een herindeling

Weet u het nog, die
herindeling destijds?
door Joop Frankenhuizen
Op 1 januari 1989 werd de gemeente De Ronde Venen geboren. Geen
geboorte uit liefde, maar door een
van boven af opgelegde bevruchting. De gemeenteraad van Vinkeveen wilde niet want ze dacht zelf
heel goed in staat te zijn de eigen
broek op te houden. Die van het arrogante Mijdrecht dacht idem dito. Wilnis was niet echt geïnteresseerd. Als het moet dan moet het.
En de burger zelf? Die laat het over
aan de door hem gekozen volksvertegenwoordigers en is op hoorzittingen vrijwel onzichtbaar. Laten
we in chronologische volgorde nog
eens door de gebeurtenissen gaan
die tot die geboorte hebben geleid.
Misschien zien we raakvlakken met
wat nu aan de hand is met de bevruchting van het gebied Vecht en
Venen.
We willen niet
Mei 1972. De Provincie Utrecht komt
met de nota “Provincie in gewesten”.
Vinkeveen zal daarin bij het Vechtplassengebied komen. Samen met
Abcoude, Loenen, Breukelen en
Loosdrecht. Dit i.v.m. recreatie. De
raad van Vinkeveen is akkoord. De
Mijdrechtse raad vindt de nota onoverzichtelijk en die van Wilnis ziet
geen noodzaak. Er is veel gepraat
maar er gebeurt niets. In januari
1973 blijkt de gewesthaast van de

provincie dan ook verdwenen. Februari 1975. Het kabinet wil meer
provincies. Voor dure gewestvorming is geen geld. De elf provincies
worden straks 26 gewesten ofwel
miniprovincies. De provincie Utrecht
kan dan worden opgedeeld in vijf
miniprovincies. Maar Vinkeveen en
Mijdrecht willen niet bij Amsterdam.
Vinkeveen wil wel bij Gooiland. Wilnis wil bij het Groene Hart. Het gevolg van veel verzet is dat ook die
miniprovincies een zachte dood
sterven. In oktober 1978 komt de
regering met een nota waarin een
wettelijke procedure voor herindelingen is vastgelegd. Een jaar later volgt de provincie met de nota
“Wegwijzer gemeentelijke herindeling.” Of de betrokken gemeenten
maar vóór 1 april 1980 willen reageren. Mijdrecht reageert niet want
het gaat om gemeenten met minder
dan tienduizend inwoners, die onvoldoende bestuurskracht hebben
en moeten worden opgeheven. Wilnis vindt geen steekhoudende argumenten en Vinkeveen ziet geen onderbouwing.
Geen overheersing
De jaren daarop volgen verschillende volksraadplegingen. Vinkeveen houdt zelfs een enquête onder de inwoners met een voor de
bestuurders teleurstellende uitkomst. De meerderheid wil helemaal niet dat Vinkeveen zelfstandig

blijft. Kortom de volksvertegenwoordiging spreekt hier weer een andere taal dan het volk. December 1983
De provincie komt met een ontwerpregeling en stelt ‘De Ronde Venen’
voor als naam voor de nieuwe gemeente. De drie gemeenten moeten wel eerst maar eens met elkaar
gaan praten. Mijdrecht wil dat niet.
Ze zijn tegen en blijven tegen. Wilnis stemt in, want er zijn geen alternatieven. Vinkeveen wil wel praten, maar dan moet Mijdrecht eerst
inschikken. Het praten en houden
van hoorzittingen gaat door tot april
1985 wanneer de provincie Utrecht
met een herziene ontwerpregeling
komt waarin maar liefst 7000 bezwaarschriften zijn verwerkt.
De Ronde Venen is een angel
1986 is een rustig jaar. Er is op herindelingsgebied weinig nieuws te
melden. Januari 1987. De provincie
Utrecht ziet nog steeds onvoldoende draagvlak voor een zelfstandig
Vinkeveen en laat dat weten. De gemeenteraad pikt dit niet en afgevaardigden gaan praten met de staatssecretaris over de vraag: “Waarom
wij?” In april 1987 laat Binnenlandse Zaken weten dat de herindeling
een jaar wordt uitgesteld en naar 1
januari 1989 gaat. Even later blijkt
dat de staatssecretaris De Ronde
Venen dat zo maar uit het wetsvoorstel heeft gehaald. Zogenaamd om
eerst nog een financieel onderzoek

straks geen vat zal krijgen op het
gemonkel en gekuip, het handjeklap in wethouderclubjes en burgemeester onderonsjes. Veel wensen van burgers voor hun eigen gezondheidszorg, veiligheid, brandweer, woningbouw, openbaar vervoer, milieu etc. zullen door de bestuurders, die zij er op aanspreken,
worden meegenomen naar dit soort
clubjes die versluierd vergaderen en
beslissen. De afstand bestuurderburger wordt alleen maar vergroot.
Kortom veel negativisme bij de buitenstaander.
Overal verdeeldheid
Tijdens het debat in de TK stuit het
herindelingsplan op heftige kritiek
van de CDA fractie. Het plan is te
veel gericht op streeksgewijze herindeling en niet op een herindeling
gebaseerd op knelpunten in het gebied. Daarnaast zijn er te weinig bestuurlijke argumenten en wordt er
te weinig rekening gehouden met
maatschappelijke en levensbeschouwelijke belangen van groepen
bewoners in het gebied.
De VVD ziet wel wat in streeksgewijze herindeling, De PvdA heeft vooral problemen met de trage voorbereidingsprocedure, die twee en een
half jaar duurde. De regeringspartijen CDA, VVD en PvdA hekelen
vooral het uit het voorstel halen van
De Ronde Venen. In mei 1988 kiest
staatssecretaris Mw. De GraaffNauta toch voor Rondevenen. Via
een nota van wijziging wordt het
simpelweg weer toegevoegd. In juni 1988 besluit de TK tot de vorming
van de gemeente De Ronde Venen.
Grote verliezer is de staatsecretaris.
Haar eigen partij steunde haar niet.
VVD, PvdA en D66 zien de nieuwe
gemeente als buffer tegen het oprukkende verstedelijking aan de
noordkant van het Groene Hart.
Nu intern reorganiseren
Nu de kogel door de kerk is gaan
de gedachten een andere richting
uit. Gehoopt wordt op beter bestuur
door een breder politiek draagvlak
en dat betekent werk aan de winkel voor de partijbesturen. Evenwichtige lijsten samenstellen voor
de komende verkiezingen. Drie wethouders straks. Tijsseling en Schiphorst hebben verklaard na de herindeling niet meer beschikbaar te zijn.
Het gaat om kwaliteit schrijven alle kranten en daar heeft het de laatste jaren in de drie gemeenten aan
ontbroken. Vooral de VVD heeft hier

last van gehad. Genoemd worden
de Wilnisse wethouder Van Bergen,
het falen van de Vinkeveense wethouder Jans en de huidige problemen met de Mijdrechtse wethouder Streng. Het is vooral de interne verdeeldheid die de partij parten speelt.
Te hopen valt dat de VVD in de nieuwe gemeente met een deskundige fractie aantreedt. De PvdA raakt
Kistenmaker kwijt. Een effect waarop ze lange tijd heeft geleund en
dat nu wegvalt met Wilnis en Vinkeveen er bij. Het CDA zal moeten
leren leven met de gevoeligheden
binnen de buurtschappen bij het
leveren van raadsleden en mensen
van uit die kernen op een verkiesbare plaats zetten.
De dreiging die dan boven het
hoofd van het CDA hangt is voorkeurstemmen door acties van zich
gepasseerd voelende kandidaten.
Janmaat destijds kreeg door voorkeurstemmen twee zetels voor zijn
partij in De Hoef. Iets dergelijks gebeurde met Brugmans, ook die ging
voor zichzelf en haalde twee zetels
met zijn Gemeentebelangen. Bij de
verkiezingen van 1986 zelfs drie.
Vinkeveen had een dergelijk avontuur. Raadslid Van Rijn begon voor
zichzelf omdat hij zich afzette tegen
wethouder Hoefs en daardoor voor
splitsing binnen CDA kringen zorgdroeg.
Het CDA moet nu met Vernieuwd
Vinkeveen Waverveen (VVW) samenwerken en dat kan omdat Hoefs
zich geen kandidaat heeft gesteld.
Maar eerst moet het royement van
Van Rijn van tafel. Zes jaar geleden
heeft dit raadslid zich van het CDA
afgescheiden en is voor zichzelf

verder gegaan. Twee jaar geleden
is VVW opgericht en werd Van Rijn
fractievoorzitter. Verder wil Van Rijn
dat de leden van VVW tot 1989 lid
kunnen zijn van het CDA en dat de
fractievergaderingen van het CDA
openbaar zijn.
De laatste loodjes
In augustus 1988 start Mijdrecht
een laatste offensief. Dit keer bij
de Senaat. Op voorstel van raadslid
Van Broekhuijsen heeft de commissie ABZ besloten alle Eerste Kamerleden een brief te sturen met daarin
het standpunt van Mijdrecht.
Er was veel schroom een dergelijke brief te sturen vooral omdat de
EK zich aan gemeenten niets gelegen laat liggen. Het gaat alleen om
de vraag. Heeft de TK het werk wel
goed gedaan. Maar vormfouten e.d.
worden niet gevonden. In september 1988 valt de beslissing.
De EK stemt, met 47 voor en 16 tegen, in met de voorgenomen herindeling. De hele CDA fractie in de
EK stemde voor, dit in tegenstelling
met TK waar de hele fractie tegen
stemde.
Volgende week, op 19 mei 2009, besluit de TK weer over herindelingen.
Maar liefst dertig gemeenten staan
op de lijst. Dan zal blijken of de gemeente De Ronde Venen zich straks
Vecht en Venen gaat noemen.
Dan zal ook blijken dat die nieuwe
gemeente in Breukelen al een cultuurhuis heeft en er straks vier historische verenigingen zijn.
Maar alleen die onder de naam ‘De
Proosdijlanden’ zal het gebied van
De Ronde Venen blijven belichten.
Lid worden? Bel 0297-286170.

Raad stelt de vaststelling van het bestemmingsplan
Lintbebouwing weer uit

Wethouder: “Ach, we zijn
toch al over tijd, een
maand erbij, ach!”
te doen. Later zal blijken dat De
Ronde Venen voor haar een angel
in het hele wetsvoorstel is. Op 7 januari 1988 bezoekt de vaste Tweede
Kamer Commissie het herindelingsgebied Utrecht-West. Het gaat hun
voornamelijk over de grenswijzigingen tussen de provincies Utrecht en
Zuid Holland en de ruil met Vrouwenakker en de Woerdense Verlaat
voor Woerden. De rest lijkt minder
belangrijk.
Een openbare hoorzitting
5 februari 1988. Openbare hoorzitting met leden van de vaste TK
Commissie in de Jaarbeurshallen.
Ligt Vrouwenakker nou in Utrecht
of in Uithoorn.vraagt TK lid Fransen (VVD), turend op een landkaart: Volgens loco-burgemeester
Roos van Mijdrecht is er voor herindeling geen enkel redelijk argument aangevoerd, alle argumentatie is weerlegd. Er is geen sprake van knelpunten en de wil van de

bewoners wordt genegeerd. Wethouder Blüm blijft van mening dat
Vinkeveen zelfstandig moet blijven.
Burgemeester Boogaard ziet dat,
als Wilnis niet zelfstandig kan blijven, er maar een nieuwe gemeente
gevormd moet worden. Loco Roos:
“Mijdrecht moet zelfstandig blijven.”
“Zijn er andere combinaties mogelijk?”, vraagt Fransen. Boogaard: “In
geen geval de combinatie WilnisVinkeveen. Door het uitlichten van
DRV en het wel door laten gaan van
Woerdense Verlaat naar Zuid Holland komt Wilnis in grote problemen.” Volgens welingelichte bronnen had de staatssecretaris dat niet
voorzien. Vrouwenakker en Woerdense Verlaat golden ooit als wisselgeld voor Zuid Holland vanwege de
overgang van Woerden naar de provincie Utrecht. Nu lijkt de Woerdense Verlaat een breekijzer te worden
vooral omdat Mijdrecht de herindelingsdeur steeds gesloten houdt. De
starre houding van Mijdrecht wordt

in provinciale kringen als arrogant
bestempeld. Een provinciale ambtenaar spreekt in de wandelgangen
over het schofferen van Wilnis door
Mijdrecht.
Vinkeveen artikel 12? Ben je gek
In de wandelgangen is ook te horen dat De Ronde Venen uit het
wetsvoorstel is gehaald om de CDA
fractie in TK om te krijgen. Anderen dachten dat het een discussie
om Vinkeveen zou worden omdat
de staatsecretaris eerder Harmelen
wel zelfstandig heeft laten bestaan.
Gedeputeerde Kok laat dan weten dat elke andere herindeling dan
Vinkeveen met Mijdrecht en Wilnis ondenkbaar is. Met name door
de slechte bodemgesteldheid en de
daarbij behorende hoge investeringen in wegen en rioleringen loopt
Vinkeveen op termijn kans om een
artikel 12 gemeente te worden.
Andere geluiden tijdens die hoorzitting wijzen naar de burger die

De Ronde Venen – Het is waarschijnlijk niet meer helemaal na te
gaan, maar de uren die er al vergaderd zijn over het bestemmingsplan
Lintbebouwing Vinkeveen 2003,
het is niet meer te tellen. Avond
na avond zijn er vergaderingen geweest, hoorzittingen, Ronde Tafel
Gesprekken, en nog zijn ze er niet
uit. Natuurlijk is het zo dat je als gemeente het nooit iedereen naar het
zin kunt maken, maar gehoord hebbende de vele vergaderingen van
de afgelopen jaren en het resultaat
van het plan wat er nu ter goedkeuring aan de raad ligt, vragen ook wij
ons af: wordt er wel geluisterd naar
de bewoners. Worden de bezwaarschriften of zienswijzen die zij indienen wel gelezen.
Wordt er wel geluisterd als de bewoners hun verhaal, vaak met bewijzen, wel serieus genomen. Komt
een ambtenaar wel eens achter zijn
bureau vandaan om zelf eens te
gaan kijken. Je zou bijna gaan denken van niet. Want hoe kan het toch
bestaan dat er twee woningen gebouwd zijn op een perceel. Met vergunning. De eigenaren al jaren OZB
belasting betalen, maar dat er ook
nu weer in het bestemmingsplan 1
woning staat ingetekend. Hoe vaak
wij een van de bewoners al niet
hebben horen inspreken bij vergaderingen. Hoe vaak deze mensen al
niet schriftelijk hebben gereageerd,
maar nee, er staat er ook nu weer 1
ingetekend.
Hoe kan het dat een bewoner, die
al jaren knokt om een tweede woning op zijn persceel te mogen bouwen vergunning krijgt, maar dat
door een fout van een Rondeveense ambtenaar, die vergeet om het
woord “doorkijk” uit een vergunningaanvraag te halen, hevig belemmerd wordt in zijn woongenot,
er een illegale brug ligt waar omwonenden erg veel last van hebben,
er keer op keer langs heen wordt
gegaan. En zo kunnen we nog wel
even doorgaan.
Kritiek
Het bestemmingsplan stond weer
op de agenda donderdagavond jl. Er
waren maar liefst zeven insprekers,
die allen stuk voor stuk, lichte, zwa-

re, tot zeer zware kritiek hadden op
wethouder Roosendaal en zijn ambtenaren.
De eerste inspreker legde de vinger
direct al op de pijnlijke plaats: “Over
dit agendapunt zijn reeds de nodige
insprekers geweest tijdens de Ronde Tafel Gespreken (RTG’s). Ik ben
blij dat wij als burgers de gelegenheid hebben om bezwaren in te dienen in de vorm van een zienswijze en het feit dat we dat mondeling
mogen toelichten. Verbaasd ben ik
echter wel dat de afwikkeling van
deze procedure en de daarbijbehorende informatieverschaffing en terugkoppelingen zo ondoorzichtig
door u geregeld zijn. Vaak corresponderen de achterliggende op te
vragen stukken niet met de nu voor
ons liggende wijzigingen.
Ook is er voor de burger slechts via
de politiek en eindeloos doorvragen
mogelijk om een goed inzicht te krijgen in deze voorgestelde wijzigingen. Verder zijn uw bijlage onvolledig en op onderdelen zelfs niet correct en worden vele zienswijzen en
ingesproken toelichtingen gewoon
niet vermeld.
Het is mij een raadsel hoe de raad
thans kan beslissen over deze belangrijke wijziging van het bestemmingsplan. Ik stel voor dit agendapunt van de agenda te halen totdat
er op een fatsoenlijke wijze op de
vele zienswijzen is geantwoord en
gereageerd.”
Slordig
Niet mis te verstane kritiek. Maar
daar bleef het niet bij. De volgende
verontwaardigde burger, die sprak
namens velen: “Ik wil eerst mijn verontwaardiging uiten over het feit dat
ik hier nu weer moet inspreken zonder dat ik beschik over de meest recente stukken. Ik begrijp niet waarom men hier niet de moeite neemt
om deze stukken ook even te sturen
naar ons, insprekers. Wat steekt hier
achter? Gelukkig ben ik getipt door
een raadslid dat er nieuwe stukken
waren, maar ik vraag mij toch af, is
dit nu alleen slordigheid en onzorgvuldigheid of houdt het college de
discussie met uw raad liever zoveel
mogelijk binnenkamers?
Een zorgvuldige besluitvorming is

gebaat bij openheid en deze gang
van zaken riekt juist naar achterkamertjes. Kennelijk wil dit college het
bestemmingsplan er zo gauw mogelijk doorheen jassen en is de inspraak maar een wassen neus. Ik
hoop dat de gemeenteraad de inbreng van ons, inwoners van de gemeente, wel serieus neemt.” En zo
ging het maar door.
Uitgesteld
De raad begreep het. Jan van Loo
(CDA) vroeg het college dit punt
van de agenda te halen en de bewoners de kans te geven zich goed
in te lezen in de nieuwe stukken.
“Ook wij hebben slechts weinig dagen gehad”, zo zei hij. De voorzitter van de raad, burgemeester Marianne Burgman, was het hier duidelijk niet mee eens. Zichtbaar geïrriteerd antwoordde zij: “Van uitstel
komt echt geen uitstel hoor, alleen
maar oeverloos gediscussieer.” Anco Goldhoorn (RVB) was het eens
met Van Loo: “de agenda stond ook
niet op de gemeentesite, dus ook ik
vind, doorschuiven naar de volgende maand, dit in verband met de
zorgvuldige behandeling van onze
burgers.” Dit vonden ook Toine Doezé (Combinatie), Bert van Broekhuijsen (GB), Toon van der Meer
(VVW). Hendrik Palm (CU/SGP)
vond het best: “Uitstel zal niet veel
meer mensen helpen dan nu het geval is, maar als de meerderheid het
wel vindt, vind ik het best”.
Cees Houmes (D66) en Harmens
(VVD) vonden uitstel niet nodig:
Harmens: “We hebben al naar de
burgers geluisterd, nu zijn wij aan
zet”. Houmes was nog ietsje duidelijker: “We kunnen wel door blijven discussiëren, maar er komt
toch nooit een eind aan. Er is niets
nieuws onder de zon. Ik zeg gewoon
behandelen.”
Nog even werd er aan de wethouder gevraagd of het kwaad kon om
dit punt een maand te verschuiven,
gezien de wettelijke termijnen. Wethouder Bram Roosendaal was duidelijk: “we zijn toch al over tijd, dus
een maandje langer kan er ook nog
wel bij. En aldus werd besloten. Het
agendapunt wordt in de raad van juni opnieuw op de agenda geplaatst.
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Raadsvergadering weer ouderwets rommeltje

Wanneer zal Rondeveense
raad eens echt een raad
worden

Overdracht Uitkijktoren
Botsholpad
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag
heeft de Ronde Tafel 169 van De
Ronde Venen officieel overgedragen aan het recreatieschap Vinkeveense Plassen.
Inmiddels een jaar geleden in het
voorjaar 2008 organiseerde de Nederlandsche Tafelronde 169 ‘De
Ronde Venen’ voor het eerst een
uniek eilandengolf evenement op
de diverse zandeilanden van de Vinkeveense Plassen. De opbrengsten
van dit evenement zijn gebruikt voor
de realisatie van een uitkijktoren in
het natuurgebied van de Botshol.
Voor de overdracht was het voltallig
bestuur van het recreatieschap aanwezig, onder wie de burgemeester
van De Ronde Venen (voorzitter van
het recreatieschap) en een afgevaardigde van Natuurmonumenten.
De Ronde Tafel was vertegenwoordigd met 10 man, onder wie de initiatiefnemers van het eilandgolf.
Door als eerste de trap van de toren te betreden bevestigde de burgemeester de officiële overdracht,
waarna door alle aanwezigen werd
geproost op een veelvuldig gebruik
van de wandelroute met dit prachtig
uitzichtpunt.
De toren staat langs het wandel-

pad van de stichting Natuurmonumenten, dwars door de Botshol en
de Noordplas, tussen de Botholsedijk en de Winkeldijk. Meer informatie over de wandelroute is te vinden

die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die
zo bijdraagt aan de ontwikkeling en
ontplooiing van al haar leden. Een

De Ronde Venen – Je kan voor of
tegen een herindeling van de gemeente De Ronde Venen zijn, maar
er zal toch niemand tegen een nieuwe raad kunnen zijn. Wat maakt
een groot deel van deze raad er
soms toch een rommeltje van. Of
de raadsleden zijn het zat, of ze begrijpen het niet meer of ze zien het
niet meer zitten. Wij weten het niet
maar normaal vergaderen is er bijna niet meer bij in de Rondeveense raad. Het is niet meer leuk om
het te volgen. Donderdagavond was
het weer raak. Een drukke agenda –
ook zoiets – de ene maand staat er
bijna niets op en zijn ze binnen een
half uur klaar en deze keer was het
zo’n gevulde agenda dat er wel drie
avonden voor uitgetrokken zouden
kunnen worden.
Nu werd het meest zware agendapunt er voor aanvang al door de
meerderheid van de raad afgehaald,
maar toch kregen de raadsleden het
weer voor elkaar om twee avonden
nodig te hebben. En heus, dat hoeft
niet. Ze praten teveel door elkaar,
luisteren niet naar elkaar. Vangen elkaar vliegen af. Maken de zaak vaak
nog onduidelijker dan het al is.
Neem nu het agendapunt vaststelling bestemmingsplan ‘omlegging

N201 De Ronde Venen’. Hierover is
uitgebreid gesproken in de RTG. Er
zijn agrariërs die er grote problemen mee hebben, dat is duidelijk,
maar niet daarover ging de meeste tijd aan op bij de discussie – nou
ja discussie-, maar het ging meer
over, wordt het nu een twee- of een
vierbaans. Of over het feit of de weg
misschien toch anders moet gaan
lopen dan nu bedoeld is.

Niet op ingaan
Allereerst is het jammer dat de voorzitter van deze raad blijkbaar niet
meer de moed of de kracht heeft om
hier in te grijpen. Zij behoort de vergadering te leiden en als raadsleden
praten over iets wat niet met de inhoud van het voorliggende agendapunt te maken heeft, behoort zij ze
af te hameren. Doet ze niet.
Jammer is het ook dat wethouder
Bram Roosendaal ook nog ingaat
op vragen die niets met het agendapunt te maken hebben. Daardoor maakt hij het nog erger. Wat
ook vreselijk irritant is dat raadsleden tijdens het spreken van of een
raadslid, of de wethouder, gaan zitten praten met andere raadsleden.
Dat ze heen en weer gaan lopen
naar een andere fractie en een ei-

gen vergaderingetje houden. Dat
er steeds twee raadsleden zijn die
de inhoud van de hele vergadering
blijkbaar niet interessant vinden, en
alleen maar met elkaar zitten te praten en te lachen, zo erg dat je als
journalist (die twee zitten vlak voor
ons) de vergadering bijna niet meer
kan volgen.
Niemand zegt er iets van. Het was
donderdagavond jl. zelfs zo erg dat,
toen de voorzitter uiteindelijk in wilde grijpen en een raadslid weer tot
de orde wilde roepen, ze gewoon
niet gehoord werd. Ze schoof driftig de stoel naar achter, zette haar
microfoon uit en zei: “Bekijk het, u
maakt er maar bloedworst van.”
De wethouder besloot op een gegeven moment gewoon maar te gaan
zitten en de voorzitter hamerde uiteindelijk het agendapunt af. En zo
ging het maar door. Geen wonder
dat de vergaderingen veel te lang
duren. Een groot deel van de raad
weet zich niet te gedragen (de goede niet te na gesproken) en de voorzitter heeft het niet meer in de hand.
Jammer. Gelukkig zijn er volgend
jaar (misschien zelf dit jaar) verkiezingen en hopelijk komt er dan eens
verbetering in.

Nieuw speelgoed en boeken
voor peuterspeelzaal
‘De Hummeltjes’
op www.natuurmonumenten.nl.
Vanaf de toren is een mooi uitzicht
over de prachtige natuur van dit gebied.
De Ronde Tafel is een vereniging die
onderlinge vriendschap bevordert,

club die aan service doet, dat zeker. Want naast vriendschap en persoonlijke ontplooiing is het leveren
van een gezamenlijke bijdrage aan
de gemeenschap minstens zo belangrijk.

Vinkeveen - Dankzij de muntjesspaaractie van Super de Boer
te Vinkeveen heeft peuterspeelzaal “De Hummeltjes” 324,- ontvangen. Van dit geld hebben de juffen
Vera en Jannine nieuw speelgoed

en boeken gekocht. Alle kinderen
en ouders die het nieuwe speelgoed wil bewonderen en gebruiken zijn welkom op vrijdag 15 mei
a.s. tussen 9.30 uur en 11.30 uur op
pijlstaartlaan 1b (in het zwanenpark

in het gebouw van “De Parkieten”/
EHBO). De limonade, koffie en thee
staat klaar. Dus komt allen!
Super de Boer en alle mensen die
de peuterspeelzaal de muntjes gegeven hebben bedankt!

Ondertekening adoptieovereenkomst Stichting
De Bovenlanden en Westhoek Wonen

Westhoek Wonen steunt
natuurgebied het Veenwater

De Ronde Venen - Het Veenwater is een bijzonder natuurgebied
van ruim 4,4 hectare aan de Hoge
Dijk in De Hoef. Om plekjes als het
Veenwater mooi te houden, heeft de
Stichting De Bovenlanden geld nodig voor beheer en onderhoud. Tom
Burgers, directeur van Westhoek
Wonen, zette eind april zijn handtekening onder een adoptieovereenkomst. In 2003 is een deel van
het gebied van oude kleiputten en

rietland aan Stichting De Bovenlanden geschonken. Het Veenwater,
een overblijfsel van het stroomgebied van de Kromme Mijdrecht, was
oninteressant voor boeren en is niet
verveend vanwege de in de grond
aanwezige klei. Het gebied was bijna dichtgeslibd en onderhoud was
dringend gewenst. Met steun van
500 donateurs en de provincie, gemeente en bedrijven heeft de stichting het gebied weer in ere hersteld.

Microdermabrasie is
weer de trend
Mijdrecht - Al vele jaren bestaat
de mogelijkheid om de huidconditie te verbeteren en het structuur
te verfijnen met behulp van Microdermabrasie. Uiteraard werden in
de loop van de jaren de apparaten
en de methodes telkens verfijnder
en zijn er inmiddels ook apparaten
waarmee de gevoelige huid behandeld kan worden. Beautysalon Périne, salon voor professionele huidverzorging, is gespecialiseerd in anti-ageing en huidverbetering. Sinds
een klein jaar heeft de salon haar
behandelaanbod dan ook uitgebreid met deze behandeling.
Wat is Microdermabrasie?
Microdermabrasie is een pijnloze,

soms licht gevoelige techniek om de
huid te verfrissen en te verjongen.
Tijdens een microdermabrasie behandeling wordt een fijne straal microkristallen door middel van vacuüm en druk op de huid geblazen en
vervolgens weer afgezogen. De kristallen ‘zandstralen’ zo steeds een
klein laagje van de opperhuid af. Het
is belangrijk dat de korrel van goede kwaliteit is en dat ze zeer fijn van
structuur zijn. Tevens moet het apparaat goed instelbaar zijn om het
gewenste resultaat te krijgen zonder huidbeschadigingen. Bij “Périne” is gekozen om te werken met
een apparaat dat twee verschillende
motoren bevat. Het voordeel hiervan
is, dat vooraf aan de Microdermab-

Voorzitter Jan Van ’t Riet vertelt
waarom niet-inheemse bomen als
de Italiaanse populier werden gekapt: “Ze horen niet in een gebied
als dit. Doordat ze veel wind vangen schudden ze een beetje waardoor grond loskomt en land verdwijnt. Zeker als ze omvallen, wat bij
sterke wind steeds vaker gebeurde,
trekken ze veel grond los.” De stichting heeft daarom nieuwe beschoeiingen aangebracht en gezorgd dat
rietkragen weer op kunnen groeien. “Nu de opknapbeurt achter de
rug is ben ik erg nieuwsgierig hoe
dit mooie gebied zich gaat ontwikkelen en of de roerdomp er weer terug komt.”
Door herinrichting, onderhoud en
beheer heeft de stichting structureel geld nodig. “Veel bijdragen zijn
eenmalig”, zegt de voorzitter. “Wij
zijn dan ook blij dat Westhoek Wonen het Veenwater voor een periode van vijf jaar heeft geadopteerd.”
Tom Burgers: “In ons nieuwe ondernemingsplan hebben we duurzaam
investeren ten doel gesteld. De zorg
voor het milieu en milieubewust
denken passen daarom uitstekend
bij onze organisatie. We ondersteunen dan ook van harte de activiteiten van stichting De Bovenlanden.”
rasie, de huid wordt behandeld met
een vacuümmethode. Deze vacuümmethode heeft een stimulerende
werking op de doorbloeding, waardoor de conditie van de huid wordt
verbeterd en de huid wordt voorbereid op de Micro-dermabrasie.
U ziet al resultaat na slechts 1 behandeling! Voor optimaal resultaat
wordt meestal een kuur van 10 behandelingen geadviseerd (afhankelijk van het doel).
Wilt u meer informatie over de Microdermabrasie of wilt u advies hoe
u uw huid kunt verbeteren?
Dan kunt u contact opnemen met
Beautysalon Périne in Mijdrecht,
tel. 0297-273121 of via info@perine.nl. Meer informatie vindt u op
www.perine.nl. U kunt ook langskomen op het inloopadviesuur. Deze is
op woensdag en donderdag tussen
9.00 uur en 10.00 uur en op vrijdag
tussen 17.00 uur en 18.00 uur.

Dagje uit voor ouderen
Wilnis - “In maart belde meneer
Brouwer de Zonnebloemafdeling
Wilnis/De Hoef. Hij wilde voor ouderen uit Wilnis een dagje uit organiseren. Met elkaar zochten we in april
een bestemming uit en vroegen we
mensen of ze met ons een geheel
verzorgd dagje mee uit wilden. De
mensen die mee gingen waren Zonnebloemgasten en andere ouderen
uit Wilnis. Ook gingen er 10 vrijwilligers mee onder wie een verpleegster.
Op 6 mei vertrokken we vanaf verschillende opstapplekken in Wilnis richting Avifauna. Hier aangekomen kregen we een lekker kopje koffie met een gebakje aangeboden. Na
de koffie kon iedereen op eigen gelegenheid in het park rondlopen en
genieten van de vele mooie vogels. In
een tropische kas kwamen heel wat
vogels naar de mensen. Die stonden
te wachten met een bakje voer en de
vogels aten letterlijk uit de hand.
Om 13.00 uur waren de mensen voldaan van de vele leuke indrukken die
ze opgedaan hadden in het park. En
werd er genoten van een goed verzorgde lunch in het parkrestaurant.
Daarna zijn we het park uitgelopen
en op een rondvaartboot gestapt
waar we onder het genot van een
glaasje of advocaatje genoten van
het uitzicht vanaf het water.
De bus stond op ons te wachten na
het varen. Hij bracht ons weer naar

Wilnis waar we bij Restaurant Lelie-Garden een heerlijk diner kregen
voorgeschoteld, met een ijsje toe.
Onderweg naar Wilnis en tijdens het
diner hoorde je aan vele kanten dat
de mensen genoten hadden. En ook
ik als begeleidster had deze dag met

volop gezellige en genietende ouderen zeker niet willen missen. Mijn
dank gaat mede namens de deelnemers uit naar de heer Brouwer die dit
mogelijk heeft gemaakt.”
Een begeleidster van
De Zonnebloem
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Moederdagactie

Nieuwe Meerbode - 13 mei 2009

bij winkelcentrum
Zijdelwaard meer
dan geslaagd!
De winkeliers van winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn hebben
weer heel wat harten gestolen van kinderen, maar zeker van de
moeders. We zijn van hen gewend dat ze het hele jaar door leuke
acties organiseren in het winkelcentrum, waarbij heel vaak de kids
worden betrokken. Voor moederdag hadden ze het helemaal gemaakt.
De kinderen konden, als echte schilders, op echt linnen, op een ezel en met
een palet, voor moeder een schilderij maken. Het was werkelijk een lust voor
het oog om de kinderen, gehuld in witte grote t-shits, tongetjes uit de mond,
met de kwast prachtige kunstwerken te zien maken. Onder deskundige leiding
van een heel aardige schilderes ontstonden de mooiste schilderijen.
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Twelfth Night

op het Veenlanden College
Acteerprestatie op hoog niveau

“If music be the food of love, play on;
Give me excess of it”
Deze versregel, bij monde van hertog Orsino, zet
meteen de luchtige toon van Twelfth Night, een
komedie van William Shakespeare, voor het eerst

uitgevoerd in 1602 in de grote zaal van Middle
Temple te Londen. Twee identieke tweelingen, Viola en Sebastian, komen door een schipbreuk terecht op een vreemd eiland in het koninkrijk Illyria en raken elkaar kwijt.
Viola verkleedt zich als haar broer om in dienst te
treden bij de hertog Orsino, die een jonge dame
Olivia het hof wil maken terwijl er kapers op de
kust zijn. Donderdag- en vrijdagavond speelden
leerlingen van de bovenbouw van het VeenLanden College dit stuk in het Engels in de aula van
de school in Mijdrecht.
Dit jaar was het voor de achtste keer dat de sectie
Engels het aandurfde met leerlingen een stuk van
Shakespeare op de planken te zetten, daarbij geholpen door docenten van de beeldende vakken
en grote groep leerlingen voor geluid, licht, decors en kostuums.

Oogverblindende kostuums
De prachtige, naar onze tijd vertaalde kostuums,
ontworpen en gemaakt door Michelle Liesveld
(leerling 5 VWO) en docente Marian van Klaveren
oogstten grote bewondering. Ook de gedurfde
abstracte decors van docent Adriaan van der Veer
maakten indruk. Vier maanden hebben de acteurs, geholpen door de docenten Paula Wilcox en
Rob Vreeken geoefend op de Engelse teksten en
het resultaat was indrukwekkend. Niet voor niets
kregen alle medewerkers na afloop een staand
applaus van het uitgelaten publiek en bloemen
van rector Karin van Oort, die in haar dankwoord
niet onder stoelen of banken stak hoe trots men
bij het VLC is op dit soort initiatieven. In de afgelopen 30 jaar heeft de school zich ontwikkeld
tot een regionale school voor voortgezet onder-

wijs met uitstekende onderwijsresultaten, maar
ook activiteiten op het gebied van sport, talentenjacht, musical en een traditie van Shakespeare
voorstellingen in het Engels.

Wat ons betreft is dit lustrumjaar
van de school een topjaar!
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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! Schoonheid
Zomaar een dag? Nee,
niet zomaar een dag
maar een wonderlijke
dag. Een dag van
schoonheid. Ja! Ja! Een
schone dag. Moederdag. Schoonheid, kleur en
geur. Iets beleefd op die uitzonderlijk mooie
Moederdag? Ik wel. Liefde, zon en vlinders
hebben mijn dag goed gemaakt. Waarom zal
ik dan beginnen met het te berde brengen van
kritische noten. Het was onverwacht eigenlijk
de mooiste dag van het jaar. Toch? Wij waren
in het Amstelpark. Het Amstelpark dat als basis
diende voor de Floriade. Het park blonk uit in
schoonheid. Kent u het niet? Overal bankjes
en zonnig gras en bloeiende bomen, mooie
volwassen grote bomen. Jammer. Een rit langs
de mooie Amstel brengt je er en je kunt vlak
voorbij de molen Rembrand parkeren en naar
binnen gaan en zelfs op de trein stappen. Het
is nu in deze tijd een bezoek dubbel en dwars
waard. De rododendronvallei staat in bloei.
Ja! Ja! De rododendronvallei staat in bloei.
Honderden rododendrons en azalea’s in alle
kleurschakeringen tussen wit, geel en paars
zijn er te bewonderen. Paden, dwarspaden en
pleintjes met banken met steeds weer andere
uitzichten. Je kunt je ogen haast niet geloven.
Het is een sprookje. De blije bezoekers worden
overdonderd van de kleurenpracht. Het geluk
straalde van de mensen af die er naar kijken.
Duizenden foto’s worden er genomen. Ma
tussen de bloemen, vrouw tussen de bloemen,
samen tussen de bloemen. Het is een sprookje.
Stelletjes in het verzorgde gras. Omaatjes
in rolstoel geduwd door kinderen, tieners
kinderen, ouderen, alles en iedereen geniet.
Overal bankjes waar je even kan neerzijgen
en genieten van al dat mooie groen en die
blije mensen. Het geluk straalt, echt waar, van
de gezichten af. Geen herrie van brommers,
geen hinderende fietsers met jongeren die
zich normaal tegenwoordig nergens een barst
van aan trekken. Ikke, Ikke en de rest kan
stikke mentaliteit was even niet aanwezig. De
terrasjes zitten vol en van de midgetgolfbaan
en het treintje wordt druk gebruik gemaakt.
Telkens vol bezet. Bij de midgetgolfbaan kosten
de frisdranken of een flesje bier, let wel, een
flesje bier 1,80 euro en een tosti 2,50 euro. Dat
verwacht je niet. Daar kun je in De Ronde Venen
niet voor terecht. En een vlotte bediening. Er
was geen koude wind zoals nu. Ja! Ja! Het was
mooi. Nog iets leuks. Mijn tortelduifje heeft een
doffer gevonden en ze zijn aan het nestelen in
de hangende mand op het balkon. In een nacht
hebben ze een nest gebouwd. Delen van takjes
liggen op de grond onder het nest. Het is zes

uur en ik hoor haar roepen. Kom mannetje.
Kom mannetje het is voorjaar. Het is mooi weer.
Kom mannetje. Hij komt. De tortelman komt
met takjes in zijn bek. Mooi hè. Ja! Ja! Dat is
mooi. Ze trekken zich nergens iets van aan. We
lopen er onderdoor, we hangen de was aan
de lijn, we halen de was er weer af. Het geeft
niet. Maar niet kijken. Niet blijven staan en
kijken. Ze voelen zich beschermd. Ja! Ja! Maar
overal loeren de kraaien. En de kouwen en de
eksters. Zijn die rovers nog de enige vogels die
hier in de gemeente rondvliegen? Waar zijn
de mezen, de mussen en de vinken gebleven?
Waar zijn die gebleven. Waar zijn de kieviten
en de grutto’s gebleven? Gesneuveld door de
ontwikkeling. Weggejaagd door de bemoeienis
van de mensen. Weggejaagd door de steeds
verder opdringende bebouwing en verstening
en de verdichting. Alle wegen worden ineens
volgebouwd. Op elk groen plekje tussen de
huizen moeten weer nieuwe huizen komen,
zodat de open wegen van waaruit je de
weilanden en de polders kunt bekijken worden
dichtgebouwd en die vogels verdwijnen. De
tuintjes bevatten geen grond meer, maar
steen. Waar kunnen de vogeltjes nog nestelen.
Waar kunnen ze nog voedsel vinden voor hun
piepkleine jongen? Wie doet er nog iets voor ze.
Wij hebben een mooi educatief centrum voor de
natuur. Dat is goed, maar je kunt er alleen nog
maar kijken naar wat er vroeger was. Jammer
toch. Voeger hadden wij tussen de zwarte elzen
achter in ons wandelpaadje bosplantsoen, je
weet wel van allerlei soorten struiken, zoals
krentenboompjes, forsythia, vlier en spirea staan.
Vroege bloeiers, late bloeiers, verschillende
kleuren Nu en in de herfst. Nu staat er een
soort struik, altijd groen, maar saai, saai. Tjonge,
wat saai. Vraag de bewoners maar. Bewoners
in Proostdijland-noord tellen in onze gemeente
niet mee. Wij hebben het vijf jaar geleden
echt wel gevraagd, maar nee hoor. Gewoon
saaie struiken neerzetten waar zelfs geen
merels in willen zitten. Alles eenheidskoek, die
vogeltjes hebben niets waar ze zich op kunnen
oriënteren. Jammer, ik ben alweer aan het eind
van mijn blad. Niet aan het eind van mijn Latijn,
hoor. Zou ons gemeentebestuur naar gewone
burgers luisteren? Projectontwikkelaars. Naar
hen wordt geluisterd. Maar gewone burgers,
daar luistert die kliek echt niet naar. Ja! Ja! Heel
even tijdens de verkiezingen beloftes. Ja! Ja!.
Maar die worden zo snel vergeten. Burgers zijn
lastig. Ze zouden alleen met de verkiezingen
even hun kop boven de grond moeten steken
maar verder ...
John B. Grootegoed

Windmolen in Mijdrecht,
Burgemeester en Wethouders
gefeliciteerd!
Donderdag 7 mei moet voor B&W een
heuglijke dag zijn geweest.
Op die dag verrees een ca. 125 meter hoge windmolen. Vol trots zullen de verantwoordelijke politici langs deze reusachtige grijze constructie gefietst of gereden hebben. Deze gigantische totem is zo
hoog dat je er een stijve nek van krijgt. En
dan nog het continu zoeven van de drie
wieken, dat klinkt toch als groene muziek
in de oren. De groene politiek binnen de
Gemeente heeft nu haar symbool.
Het rendement van één windmolen is uiteraard beperkt. Het is daarom aannemelijk dat de politici onder het mom van, één
windmolen is geen windmolen, meerdere
van deze 125 meter hoge constructies zullen realiseren. Of blijft het slechts bij deze
ene windmolen? In dat geval kun je je zeker afvragen wat het nut en de noodzaak
is. Symbool politiek?
Met het verrijzen van deze windmolen,
heeft de skyline van Mijdrecht definitief
haar onschuld verloren. Vanuit elke windrichting kon je rijdende naar Mijdrecht, de
contouren zien van de diverse kerktorens
en een watertoren omgeven door prachtige luchten. Een typisch Hollands tafereel met een pittoreske uitstraling. Als
Mijdrechtenaar kon je daar terecht trots
op zijn. Dit alles is nu opgegeven omwille
van de politiek. De Mijdrechtse gemeenschap wordt nu opgezadeld met een 125
meter hoge windmolen.
B&W, nogmaals van harte gefeliciteerd.
De uitverkoop van het Mijdrechtse landschap is gestart voor pure symbool politiek. Wat volgt?
Robert C. Peppinck,
Mijdrecht

Gekweld Land
Een synoniem voor Marickenland schijnt volgens het
IVN in een artikel van vorige week Gekweld Land te
gaan worden.
Dat lijkt mij een betere benaming voor dit gebied dan
het historisch gekunsteld Marickenland.
Maar waar het in dit promotende stuk van IVN over
gaat is natuur in wording, waarbij de taak voorlichting
op onjuiste gronden, letterlijk en figuurlijk, wel heel
vaag en misleidend worden voorgesteld.
De inklinking wordt wel heel ruim en onjuist weergegeven, zoals de laatste officiële rapporten ook op
hoogtekaarten laten zien. Zelfs de commissie Remkes
ging hiermee in de fout door naar het verhaal van twee
oud-landbouwers te luisteren.

Bewoners sturen open brief aan burgemeester en wethouders:

“Verbied vrachtverkeer tussen de
twee rotondes op Dukaton”
Reactie politiek
Direct na het ontvangen van deze brief reageerde de fractie van
de Combinatie, met een brief naar
het college. In deze brief stellen zij
o.a.: “Onze fractie roept u op deze
klacht serieus te nemen. Zo zou u
tenminste in overleg kunnen treden
met de VIB, teneinde diens medewerking en inzet te vragen om de diverse transportbedrijven, waaronder
vele lokale, te bewegen geen (onnodig) gebruik te maken van de Dukaton als doorgaande route.
Daarnaast kunt u uiteraard, met
eenzelfde verzoek, de in de brief genoemde lokale transporteurs rechtstreeks benaderen. Mocht dit niet
tot de gewenste oplossing leiden,
dan stelt onze fractie voor over te
gaan tot echte verkeers- belemmerende maatregelen, zoals bijvoorbeeld:
- alleen openstelling voor bestemmingsverkeer (zodat wél de winkels
bevoorraad kunnen blijven); of
- een fysieke barrière voor vrachtwagens (op te heffen door bestemmingsverkeer en hulpdiensten).
Graag verzoeken wij u met klem
snel de nodige actie te ondernemen
om aan de gerechtvaardigde klachten van de aanwonenden afdoende
tegemoet te komen”, was getekend
Toine Doezé.
Lawaai
Ook de fractie van het CDA reageerde direct op de brief: “Door bewoners aan de Dukaton zijn diverse
malen klachten geuit over verkeerslawaai op de Dukaton. Na de afsluiting van en de werkzaamheden aan
de N201 in 2005 is het verkeer op
de Dukaton merkbaar toegenomen.
Daarmee ook de overlast door het
lawaai dat vooral veroorzaakt wordt
door het vrachtverkeer en de motoren. De snelheid van het overige

verkeer is in het algemeen hoger tot
fors hoger dan toegestaan.
Tijdens de voorlichtingsavond over
het wijkplan en de daarbijhorende
maatregelen aan de wegen is bezwaar geuit tegen het aanbrengen
van busvriendelijke drempels of asfaltkussens. Zowel op de Dukaton,
de Van de Berglaan als in overige
straten van Hofland Noord. Het argument dat deze maatregelen geen
enkel remmend effect hebben op
dat verkeer dat de overlast veroorzaakt is ter zijde geschoven.
Volgens de richtlijnen moeten deze maatregelen een remmend effect
op het verkeer in 30-km zones hebben en zijn asfaltkussens de enige snelheidverlagende maatregelen
die toegestaan zijn op gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom. Althans volgens de ambtenaar in 2003.
De drempels in de Aquamarijn en
de Diamant zijn weggehaald, asfaltkussens zijn daarvoor in de plaats
gekomen en tevens aangebracht op
de Dukaton ter plaatse van de kruisende wegen Aquamarijn en Kogger en op de Van de Berglaan ter
hoogte van de Rozenobel en de Leicester”, aldus het CDA.
Schoolkinderen
“Is het de wethouder bekend”, zo
vervolgt het CDA, ”dat vlak voor
de Rozenobel een oversteekplaats
vooral voor schoolgaande kinderen
op een drempel ligt die een goed
remmend effect heeft op de snelheid van de voertuigen op de van de
Berglaan waardoor de asfaltkussens
feitelijk overbodig zijn?
Dat op de Dukaton asfaltkussens
zijn aangebracht in de nabijheid
van de oversteekplaats die op een
drempel ligt. Deze drempel werkt
snelheidsverlagend. Komende vanaf
de rotonde “van de Berglaan” ligt er
een asfaltkussen direct na de drem-

pel van de oversteekplaats.
Dat net voor de kruising met de
Aquamarijn een asfaltkussen ligt en
50 meter verder een voor de kruising met de Kogger??
Antwoord
Is het de wethouder bekend dat een
aanwonende een klacht heeft geuit
over vooral de trillingen die het asfaltkussen voor de Aquamarijn veroorzaakt door vrachtverkeer? Deze bewoner heeft van de Servicelijn
diezelfde dag een brief gekregen
met de manier waarop de klacht
kan worden afgehandeld. Waardering daarvoor, maar is het de wethouder bekend dat een medewerker
verkeer 3 dagen later een brief heeft
geschreven met de mededeling dat
het asfaltkussen niet verwijderd zal
worden en dat de bewoner zelf moet
aantonen, door het inschakelen van
een erkend bureau tegen hoge kosten, dat de trillingen die door vooral
het zwaardere verkeer veroorzaakt
worden als zij over het asfaltkussen rijden schade veroorzaken aan
de woning?
Het kan toch niet zo zijn dat, als de
gemeente een maatregel neemt op
een weg en die maatregel overlast
en mogelijke schade aan belendende percelen veroorzaakt, de betrokkenen op eigen kosten moeten aantonen dat overlast en schade veroorzaakt worden door de maatregel
van de gemeente?
Kleine auto
Geachte wethouder Dekker, u heeft
zelf geconstateerd op de Aquamarijn dat de asfaltkussens geen snelheidsremmend effect hebben op alle voertuigen die groter zijn dan een
Fiat Panda of een Ford Ka bijvoorbeeld. Vrachtauto’s en auto’s met
aanhanger rijden met onverminderde snelheid door over de Dukaton
waardoor de lading klapt, trillingen

veroorzaken in de ondergrond en
bij containervervoer een ongelooflijke herrie ontstaat. Dit kunt u de bewoners niet aandoen. De gemeente moet het boetekleed aan trekken
en de overlast veroorzakende maat-

Het is bewezen dat het polderpeil in ruim 130 jaar
drooglegging 70 cm is bijgesteld. En dat na 1000 jaar
deze veengrond door die boze mens, de boer, is uitgeput lijkt mij, als dit waar is, een kwestie van een gebruik waarbij de bodemvruchtbaarheid niet op peil is
gehouden.
Dit heet roofbouw en zal geen toekomst hebben voor
gebruiker. (Après nous...). Het beheer van deze natuur
is ook nog een hele kluif voor de beheerder, zoals op
de Demmerikse polder is waar te nemen. Daar heeft
men wat langer ervaring met dit soort idealen en dat
valt tegen.
Aales van Leeuwen, Wilnis.

regelen ten spoedigste verwijderen.
De brief van de medewerker verkeer
(registratienummer
200900905)
past niet in “Samen sterk met de inwoners”.
Nog een laatste opmerking.
Vorig jaar hebben bewoners van de
Agaat een berekening bij de gemeente ingediend waarin wordt
aangetoond dat de geluidsbelasting
op de gevels aan de achterzijde te
hoog zou zijn door het verkeerslawaai. De klacht zou meegenomen
worden bij het totale verkeersonderzoek binnen Mijdrecht. Tot nu
toe hebben de indieners niets vernomen. Service: is ook de betrokkenen op de hoogte houden van

de voortgang. Ik verneem graag op
korte termijn uw standpunt in deze”,
aldus Aad Hoogstraten namens het
CDA.
Tot slot ook nog D66: “Dukaton is
een gebiedsontsluitingsweg, welke
maatregelen is het collegevoornemens uit te voeren om:
a. Het (vracht)verkeer dat geen bestemming heeft binnen het gebied,
dat middels Dukaton wordt ontsloten, te weren?
b. De geluidsoverlast van de omwonenden van Dukaton terug te brengen tot een acceptabel niveau?”, zo
vraagt Cees Houmes namens D66.
Aan het woord nu wethouder Dekker.
Wordt vervolgd.
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Showballet Nicole vol in de prijzen
bij Dance Event!
Mijdrecht - Afgelopen zondag 10
mei was het zover, Dance Event 2009
in Hoofddorp. Drie groepen van jazz
en showballet Nicole vertegenwoordigden de dansschool op moederdag in theater De Meerse onder leiding van Edith van Wijngaarden en
Judith van Eijk. Ook dit keer waren
er verschillende leeftijds- en danscategorieën.
De nadruk lag dit jaar meer op het
Freestyle element, en dat was duidelijk te merken. Alle leeftijdscategorieën waren goed vertegenwoor-

digd bij de Freestyle, dus er was
veel concurrentie en het niveau lag
erg hoog. Een vakkundige jury van
4 personen beoordeelde alle dansen. Gelet werd op uitstraling, kleding, techniek, gelijkheid, originaliteit. Aangemoedigd door meer dan
55 eigen supporters was het wel
weer kicken in het theater.
Groep 9, de Teeners, mocht als eerste hun dans laten zien in categorie 2, dit keer met een groep van 20!
Hoe meer mensen, hoe moeilijker
het is om alles spatgelijk te krijgen,

maar Birdiesmix stond als een huis.
Zo onwennig nog in Wageningen,
zo zelfverzekerd en stralend stonden ze nu op het podium. En dat
werd beloond: een tweede plaats
voor Nicole’s Teeners!
Selectie 2 mocht als tweede aantreden, zij deden mee in categorie 3
met hun nummer El dia festivo. Voor
selectie 2 was het hun eerste wedstrijd, allemaal best wat nerveus,
dus af en toe een nerveuze blik,
maar eenmaal bezig met de dans
viel de spanning weg en kregen ze

er steeds meer plezier in, daardoor
zag het geheel er goed uit. Jammer
dat de organisatie steeds de stroboscoop aanzette, dat had dit nummer helemaal niet nodig. Helaas
mag je bij dit soort wedstrijden geen
lichtplan inleveren en ben je afhankelijk van de lichtman in het theater.
Categorie 3 bestond uit de meeste
deelnemers, de concurrentie was bij
selectie 2 dus best groot en helaas
vielen zij net buiten de prijzen. Maar
meiden, jullie hebben het echt geweldig gedaan!
Selectie 1 en showgroep waren als
laatste aan de beurt met hun Insanity, zij hebben het langst moeten
wachten op hun beurt en dat maakte dat de zenuwen steeds meer toenamen. Maar een beetje gezonde
spanning komt het resultaat vaak
ten goede en ook deze meiden knalden van het podium af. Voor sommigen pas de eerste wedstrijd, maar
wel met ervaring van diverse optredens, wisten zij de jury er van te
overtuigen dat ook zij een prijs verdienden: een tweede plaats voor selectie1 en showgroep!
Voor degene die de dansen verzint
en maakt, de choreograaf, is het ook
elke keer weer spannend, laten de
groepen de dansen wel zien zoals
het is bedacht? ‘Durven ze echt te
dansen of doen ze alleen wat pasjes?’, ‘stralen ze wat uit?’
Choreografe Judith van Eijk kan
meer dan tevreden terugkijken op
deze wedstrijd, want alle drie haar
groepen stonden geweldig te stralen en de dansen werden bijna foutloos uitgevoerd.
Mocht u nu nieuwsgierig geworden
zijn naar deze winnende dansen,
kom dan kijken naar de complete show van jazz- en showballet Nicole op 6 of 7 juni in de Phoenixhal
in Mijdrecht. De voorverkoop van de
kaarten begint op woensdag 20 mei
om 19.00 uur op de dansschool.

Gratis workshop bij koor Passion
Uithoorn - Deze week kan er nog
ingeschreven worden voor de open
avond met gratis workshop op maandagavond 18 mei van het koor Passion uit Uithoorn.
Om 20.00 uur maken deelnemers in
’t Startnest in Uithoorn in een workshop kennis met het eigenzinnige
koor Passion. Onder leiding van de
zeer ervaren dirigent Rutger van Leijden wordt samen met het hele koor
een nieuw nummer ingestudeerd. Na
de workshop geeft het Passion een
optreden om een indruk te geven van
de diversiteit en dynamiek van het
koor.
Wie is Passion? Passion is een zeer
dynamisch koor dat liederen uit de
hele wereld vertolkt. Het koor brengt
nummers uit landen van Frankrijk tot
Afrika en Zuid-Amerika. De choreografie geeft een extra dimensie aan
de passie van het koor. De leden variëren in leeftijd van 30 tot 60 jaar en
komen uit de gehele regio. Passion
zoekt om het koor te versterken enthousiaste nieuwe leden. Met name
jonge mannen en vrouwen wil Passion motiveren om ook toe te geven
aan deze geweldige uitdaging. Neem

voor meer informatie en inschrijven
contact op met Yolanda van Dijk op

tel. (020) 4539829/(06) 18085442 of
mail yolandadijk@hotmail.com. Kijk

ook op de website www.passionkoor.
nl voor meer informatie.

IVN-gids met de natuurkoffer op
bezoek bij Gerardus Majella
Mijdrecht - Op woensdag kwam de
IVN-gids op bezoek bij de bewoners
van Geradus Majella.
Met een bos bloemen langs de sloot
geplukt. De ouderen kunnen dat
niet meer gaan plukken dus brengen zij de natuur binnen.
De bloemen werden bekeken, er

werd aan geroken. De dovenetel
werd zelfs even geproefd.
Toen kwamen de potjes met slakken langs, de verhalen kwamen los
en dat is nou juist de bedoeling van
de natuurkoffer. Vervolgens keken
ze nog een aantal foto’s, daar wisten de mensen ook veel over te ver-

tellen. Hierna werden er twee witte
bonen in een potje met natte watten
en twee bruine bonen ‘ gepoot.
De week erna kwamen de IVN gidsen weer terug om te kijken wat er
gebeurd was, en ja hoor, uit de witte bonen was een mooi plantje gegroeid. De bewoners keken naar de

stengels rabarber en proefden de
meegebrachte klaargemaakte rabarber. De meningen waren verdeeld. Van ‘ik hoef niet meer’ tot
‘mag ik nog een hapje!’
Ook hadden de foto’s van vogeltjes
en de bloesem veel succes. Er werd
gepraat en gepraat, tot er een pissebed uit het mos kwam kruipen, hilariteit alom...
De IVN zoekt nog mensen die bij
andere verzorgingshuizen langs willen gaan met de natuurkoffer.
Inlichtingen bij Lia (286918) of
lia.rademaker@gmail.com

Zaterdag autobeautydag
Aalsmeer - Komende zaterdag 16
mei is het ABS-autobeautydag bij
Autoschade Pijnaker op het Schinkeldijkje 2 in Aalsmeer. Behalve voor
uw deuken en kleine lakschades kunt
u ook bij Pijnaker terecht voor Kikaknuffelberen & –sleutelhangers. Kika

Bij dansschool Colijn:

Workshops van Gianinni,
Salsa met Club Fiera
Uithoorn - Op zondag 28 juni a.s.
zal Danscentrum Colijn zijn deuren openen tijdens de OPEN DAG
voor iedereen die belangstelling
heeft voor de balletafdeling van
het Danscentrum. De balletafdeling
wordt gevormd door de lessen Popshowmusicaldance, Hip Hop en de
Breakdancelessen, in de leeftijdscategorie 4 t/m 30+.
Sinds september 2009 heeft Danscentrum Colijn docente Merel in
dienst. Zij is HBO opgeleid aan de
academie van Lucia Marthas en
heeft een zeer succesvol seizoen afgerond bij Danscentrum Colijn met
een spetterende eindshow op 6 juni a.s. Tijdens deze show zullen ook
de breakers van het danscentrum
laten zien wat zij het afgelopen seizoen hebben geleerd o.l.v. docent
Sylvain.
Ook in het nieuwe seizoen hebben
Axel en Heleen Colijn weer nieuwe
plannen voor de balletafdeling; docenten Merel en Sylvain blijven natuurlijk en het aantal lessen zal worden uitgebreid.
Een nieuw item binnen het danscentrum zal worden de deelname
aan het wedstrijdprogramma van de
IDO Holland.
Het is de bedoeling dat er een wedstrijdtraining komt voor verschillende leeftijdscategorieën. Hiervoor zullen audities worden gehouden en op de open dag kan men
zich hiervoor opgeven! Nadere info m.b.t. deze audities en voor deelname aan de wedstrijdtraining volgt
op de open dag.
Op de open dag zal een tweetal
workshops worden gegeven door
docente Merel en Gianinni, bekend
van ‘So you think you can dance’
(beginners en intermediate). De
workshops van Merel zijn gratis toegankelijk, de workshops van Gianinni kosten 15,00 euro per workshop.
Dit is inclusief een Meet and Greet
met Gianinni!! Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar en op deze
workshops moet dan ook van tevoren worden ingeschreven.
Stijldansen jeugd en paren
Deze dansvorm blijft de belangrijkste plaats innemen in het Danscentrum. Axel en Heleen Colijn zitten allebei alweer zo’n 20 jaar in het vak.
Hun enthousiasme en onvermoeibare inzet hebben al heel wat leerlingen een geweldige tijd bezorgd in
het danscentrum. Zowel de beginnende socialdanser als ook de fanatieke wedstrijddanser voelt zich
op zijn/haar plaats bij Axel en Heleen. Ook Stella Colijn levert nog altijd een belangrijke bijdrage aan de
wedstrijdsport.
Salsa
Nieuw bij Danscentrum Colijn zijn

Scouting verkoopt plantjes!
Mijdrecht - De Scoutinggroep Jan
van Speyk organiseert ook dit jaar
weer de jaarlijkse tuinplantenactie.
Op 13 ,14 en 15 mei zullen de leden weer door de verschillende wijken van Mijdrecht en Wilnis gaan
om plantjes te verkopen. Ook is het
mogelijk om de plantjes te kopen op
het clubhuis.
De Oudercommissie van de Jan van
Speyk groep heeft de ‘huistuinder’ al
bezocht om er overtuigd van te zijn
dat de kwaliteit en kwantiteit weer
ver boven de norm zullen liggen. De
plantjes zijn allemaal flink van formaat en individueel gezaaid of gestekt in potjes.

zet zich landelijk in voor onderzoek
naar kinderen en kanker. Door een
beer te kopen steunt u de kinderen
die moeilijke tijden doormaken. Een
betere behandeling, genezing, kwaliteit, minder pijn en strijd! En... voor de
prijs hoeft u het niet te laten!

Het kleurige assortiment bevat onder andere de bekende klassiekers
als fuchsia’s en geraniums, maar
ook andere populaire plantjes zoals
staande en hangende geraniums,
ijsbloemen en Spaanse margrieten.
De plantenactie zal waarschijnlijk
evenals voorgaande jaren zeer succesvol zijn. Door een beperkt aantal aanhangers en de korte tijd kan
de Scoutinggroep echter niet overal komen. Daarom is naast de verkoop in de wijken ook elke actiedag
verkoop bij de Scoutingboerderij
aan de Oosterlandweg in Mijdrecht.
Op woensdag 13 mei, donderdag 14
mei en vrijdag 15 mei vanaf 15.00
uur. U bent van harte welkom!

de salsalessen gegeven door docent Sederick van Club Fiera. Deze club staat al een aantal jaren
hoog aangeschreven in de salsawereld en verzorgt naast geweldig leuke salsalessen ook bachatalessen,
bootcamps en salsafeesten.
Zumba
In de maand april is het danscentrum gestart met lessen Zumba.
Deze snelgroeiende dansvorm is
swingend en uitdagend en je hebt
er geen partner voor nodig. In het
nieuwe seizoen zal het aantal lessen
Zumba worden uitgebreid. Zumba is
een beschermd merk en mag alleen
worden onderwezen door gecertificeerde Zumba-instructeurs. Dit is
van belang omdat zij de juiste lesopbouw beheersen en een duidelijke uitleg kunnen geven over de
dansbewegingen.
Nieuwe studio
Gezien het feit dat de balletafdeling
van Danscentrum Colijn groeit, de
Zumbalessen een succes zijn en er
ook salsalessen zullen worden aangeboden, hebben Axel en Heleen
Colijn besloten de bovenverdieping,
tot nu toe in gebruik als extra partyzaal, om te laten bouwen tot een
prachtige dansstudio. Deze dansstudio kan vanaf september a.s. worden gebruikt voor de lessen van het
Danscentrum, als trainingszaal voor
de wedstrijdparen en is eventueel te
huur voor andere activiteiten.
Bezoekt u de website! Het Danscentrum biedt naast de vertrouwde stijldanslessen een keur aan mogelijkheden voor jong en oud en houdt
vast aan kwaliteit!! De inschrijving
voor het seizoen 2009/2010 is geopend! www.colijndancemasters.nl
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Legmeervogels C4 kampioen
Uithoorn - Het is Legmeervogels C4
zondag gelukt om kampioen te worden. Een geweldige prestatie na een
moeilijk jaar.
Ondanks een paar moeilijke periodes is de C4 een zeer hechte groep
geworden. Tegen de sterke tegenstanders in de competitie Roda,

RKDES en NFC C1 werd er allemaal gewonnen. Vriendschappelijke
wedstrijden tegen ARC MJ1 (kampioen geworden in de hoofdklasse)
en CSW (tweede klasse) werd fantastisch gevoetbald en gewonnen.
Ook werd er wel eens verloren.
Twee keer gingen ze in de competitie onderuit, en in de kwartfinale van

de beker moesten ze hun meedere
erkennen tegen Foresters. Maar dit
hoort bij voetbal. Zondag werd het
kampioenschap dan binnengehaald
in een bloedstollende wedstrijd tegen NFC C1.
Na een 2-2 ruststand werd het uiteindelijk 4-2 voor de Vogels. Een
kampioen waardig!

Legmeervogels B1 wint toernooi
Stop Zinloos Geweld
Uithoorn - Afgelopen zondag 10
mei is het toernooi in de B categorie gespeeld. De weersomstandigheden waren uitstekend, strak blauwe lucht en een uitstekende sfeer
op sportpark De Randhoorn.
Er moesten 5 wedstrijden van 25 minuten worden gespeeld over de hele dag verspreid. Tussen de wedstrijden door werd er nog gestreden
voor een penalty bokaal. Zelfs voor

een lunch was gezorgd. Legmeervogels B1 speelde achtereenvolgens
tegen Hercules 1-2, tegen DWS 0-0,
DSS 2-0, VSV Velserbroek 5-0 en tot
slot tegen het sterke Zeeburgia 2-0.
Aangezien er uiteindelijk 3 ploegen
met 10 punten eindigden gingen de
onderlinge resultaten hiervan meetellen. Het was dus een spannende
poule met als uiteindelijke winnaar
Legmeervogels B1.

De fraaie wisselbeker werd door het
trotse team in ontvangst genomen
van de toernooicommissie.
Legmeervogels
complimenteert
de uitstekende organisatie van het
toernooi en de catering, dit alles met
behulp van de nodige sponsors.
Volgend jaar zal de beker weer verdedigd moeten worden en is B1
weer van de partij.

Softbal aspiranten verliezen
van Spaarnwoude
Uithoorn - Zaterdag 9 mei speelden de softbal aspiranten van Thamen tegen Spaarnwoude. Via echte
landweggetjes werd het softbalveld
bereikt en begonnen de aspiranten
meteen met de warming up onder
leiding van de coaches Linda en Petra. Voor nieuwkomer Lisan was het
spannend, want zij speelde haar
eerste wedstrijd, maar ook voor Lisa
en Romy was het nog wennen, want
zij speelden pas hun tweede wedstrijd. Uiteraard konden zij rekenen
op de steun en aanmoedigingen van
Nicky, Melany, Anne, Daphne, Madelon, Ashley en Iris. Thamen begon
aan slag, maar wist de rake klappen
niet in punten om te zetten. Spaarnwoude was beter op dreef. Zij scoor-

den in de eerste inning maar liefst
7 punten. De tweede slagbeurt van
Thamen begon goed. Nicky kwam
door een goede honkslag en een
foute aangooi van de derde honkspeelster naar het eerste honk, meteen op het 3e honk terecht.
Een goede uitgangspositie om een
punt te scoren. Dat punt kwam er tijdens een geweldige 3honkslag van
Ashley. Jammer dat die klap net niet
hard genoeg was voor een homerun.
Door een goede actie van de pitcher
naar het 1e honk, waren er 3 uit en
kon Ashley geen punt meer scoren.
Inmiddels stond Madelon op de pitcherplaat en had Ashley het catcherpak aangetrokken. Deze slag-

beurt haalde Spaarnwoude slechts
2 punten. Met 2 keer 3slag en een
snelle bal van Madelon naar Anne
op het eerste honk was deze inning
snel voorbij. Nu mocht Thamen het
weer gaan proberen, maar het zat er
niet in. Melany wist nog wel te scoren, maar omdat er 2 mooie slagen
gevangen werden en er dit keer wel
goed aangegooid werd naar het 1e
honk, bleef het daarbij.
Spaarnwoude ging nog even door
en haalde nog 3 punten. Eindstand
12-2. Helaas verloren, maar komende zaterdag gaan ze het gewoon
opnieuw proberen. Dan speelt Thamen thuis tegen Onze Gezellen om
10.00 uur aan de Vuurlijn.

Qui Vive jongens B1 houdt
één helft stand
Uithoorn - Het was in de laatste minuut van de eerste helft in de derby tussen Qui Vive B1 en Pinoké B1
afgelopen zaterdag, toen de gasten
de score naar 0-1 tilden. Een mooie
wedstrijd, waarin de Amsterdammers twee ronden voor het einde
van de competitie kampioen konden
worden in de Inter District Competitie. Qui Vive, gehandicapt door een
schorsing en blessures, kon tegen
deze ploeg de sterke reeks na de
winterstop niet doortrekken. In de
voorronde delfde Pinoké nog het
onderspit, nu was het Qui Vive dat
in deze tegenstander z’n meerdere
moest erkennen: 0-6.
Qui Vive startte de wedstrijd voortvarend met direct enkele goede doelkansen. Het publiek genoot
van attractief hockey van twee ploegen, die beide gebrand waren op de
overwinning. De opdrachten werden
weer goed uitgevoerd en de hard
werkende Dutch Flower Group-boys
wisten elkaar uitstekend te vinden.
Met name de rugdekking was goed
verzorgd, waardoor de bal keer op
keer veroverd kon worden en de
druk op de Pinoké-defensie hoog
bleef. Uiteraard bleven de uitbraken van Pinoké bijzonder gevaarlijk,
maar de Qui Vive verdediging, die
helaas Marc van Zijverden moest
missen, ving de aanvallen beheerst
op en keeper Mats Kaas hoefde
slechts enkele keren in actie te komen. Jesse Kolenberg, die een puike wedstrijd speelde, miste na een
mooi opgezette aanval met Reinout
Rovers, op een haar na het doel van
Pinoké. Ook waren er scoringskansen voor Jacob Veerhuis en Rein-

out Rovers, en groot was daarom de
desillusie toen Pinoké vlak voor rust
met een overigens prachtig backhandshot keeper Kaas passeerde.

Tweede helft onfortuinlijk
De tweede helft van Qui Vive begon
ongelukkig: een strafcorner van Qui
Vive werd door Pinoké goed geblokt
en met een razendsnelle uitbraak
tekende Pinoké voor de tweede treffer. Pinoké domineerde op het middenveld en wist steeds de spitsen te
vinden, die genadeloos toesloegen.
Binnen de kortste keren stond het
scorebord op 0-6, terwijl toch verdediger Bastiaan Vink een van de
Qui Vive-uitblinkers was, met een
stuwende rol in de aanvalsopbouw.
Qui Vive kreeg in de tweede speel-

helft diverse kansen, waaronder vijf
strafcorners. De keeper van Pinoké
wist deze, door onvoldoende krachtig aangeven en gebrek aan variatie, echter steeds te keren. Jasper
Pluijter, die de laatse tien minuten
inviel, was nog twee keer dicht bij
een doelpunt, maar de eindstand
bleef 0-6.
Na de opmars van Qui Vive vanaf de winterstop was dit het eerste forse verlies van de Dutch Flower Group-boys. En omdat nummer twee Cartouche steken liet vallen tegen SCHC, betekende dit tevens het kampioenschap voor Pinoké. Qui Vive speelt a.s. zaterdag
om 13.00 uur nog thuis tegen Cartouche en besluit de competitie op
23 mei in en tegen Almere.

In de tweede helft werd Qui Vive overklast door kampioensploeg Pinoké

Veldzijde Heren 2 Kampioen
Regio - Na een enerverende strijd
op de Zaanse Golfclub, heeft het 2e
herenteam van Golfclub Veldzijde
uit Wilnis het kampioenschap behaald. Veldzijde stond bij het ingaan
van de laatste speelronde op een
gedeelde eerste plaats met het team
van de Lingewaalse Golfclub, de te-

Rolstoelers Veenshuttle
spelen eerste toernooi
Regio - Zaterdag 9 mei speelden
de rolstoelers van badmintonvereniging Veenshuttle hun eerste toernooi. Door de badmintonvereniging
Almere Buiten werd een gezelligheidstoernooi georganiseerd waar
zowel rolstoelers als valide badmintonners aan mee konden doen.
Een heel goed initiatief dat bleek
aan te slaan en meer dan tachtig inschrijvingen opleverde.
Naast Veenshuttle waren natuurlijk Almere Buiten, maar ook Arcade uit Almere, Poona uit Medemblik en ’t Gooi uit Naarden aanwezig. Er werden dubbels een mixen
gespeeld, voor jeugdspelers, recreanten en competitiespelers. Voor de
rolstoelers was dit de eerste gelegenheid zich te meten met rolstoelers van een andere vereniging. Deze bleken echter al vele jaren actief en waren duidelijk een stap verder. Het enthousiasme van hun eer-

ste jaar heeft echter een basis opgeleverd waardoor er lekker gespeeld
kon worden. Ook konden ze zien
hoe de andere rolstoelers het spel
beheersten.
Naast de rolstoelers hadden nog 12
Veenshuttle-leden zich ingeschreven, waaronder 3 jeugdteams. Vanaf 10.00 uur ’s morgens werd er in
poules gestreden voor de punten.

Om 19.00 uur werd duidelijk dat
Veenshuttle met maar liefst 3 eerste
prijzen naar huis ging. Bij de jeugd
werden Stefan Payralbe en Jarmo
Hoogendoorn eerste in hun klasse.
In de mix voor de oudste jeugd behaalden Daisy Kolijn en Lars Frinking
de eerste plaats. Tenslotte scoorden
Richard Geerts en Ruud Doodkorte eveneens een eerste plaats bij de
heren dubbels door in de finale van
twee poules in drie zeer spannende
games de winst binnen te halen.
De foto toont twee Veenshuttle rolstoelers in actie.

genstander van zondag. Gelet op de
lagere handicaps van de Lingewaalse waren er weinigen die in de kansen van Veldzijde geloofden.
Na de ochtendwedstrijd was de
stand 3-3, zodat de middagpartijen
de beslissing moesten brengen. Na
een gelijkopgaande strijd wist het

team van Veldzijde bestaande uit
Captain Dick Jonkers en Chiel Aufenacker, Wim van Bodegom, Martin
Poortinga, Rinus Romein, Peter van
Dis en reserve Rutger van Rossum
de strijd op de laatste holes te beslissen. Met het kampioenschap is
ook de promotie een feit.
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Postduivenvereniging Rond de Amstel

Bosse & Zn. en Ton
Duivenvoorde winnaars
Regio - Zaterdag jl. stonden twee
vluchten op het programma, de vierde Vitesse (korte) vlucht vanuit het
Belgische Nivelles/Nijvel gemiddelde afstand 187 km, en de eerste Dagfondvlucht vanuit het Franse
Ablis met een gemiddelde afstand
463 km. Door het mooie weer met
een wind die draaide van zuidoost
naar zuidwest, werden het twee
vlotte vluchten met snelheden van
ruim 82 km per uur vanuit Ablis, tot
ruim 95 km per uur vanuit Nivelles/
Nijvel. De duiven die naar Nivelles/
Nijvel waren, werden om 09.10 uur
aldaar gelost, en de eerste duif arriveerde bij Bosse & Zn in Uithoorn
om 11.08.03 uur, en maakte een
snelheid van 1587,497 meter per minuut ruim 95 km per uur.
Hiermee werden ze 66e en 85e in
het Rayon. Hennie Pothuizen uit
Vinkeveen werd 2e, en scoorde een
74e en 76e in het Rayon, Wim Wijfje uit De Kwakel werd 93e en 96e in
het Rayon. Hans Half uit Amstelhoek

zette een mooie prestatie neer, vorig jaar speelde hij een paar vluchtjes op de Navluchten mee, en op Nivelles/Nijvel scoorde hij zijn eerste
Toptien notering.
En de eerste in de B-groep Grote klasse!! De vlucht vanuit Ablis
ging iets minder snel, maar dat was
ook zo’n 280 km verder dan Nivelles/Nijvel, en dan gaat de snelheid
meestal omlaag. De duiven werden
daar met een veranderlijke wind om
07.30 uur gelost, en Ton Duivenvoorde uit De Hoef klokte de eerste duif
om 13.06.25 uur, en deze maakte 1373,181 meter per minuut, ruim
82 km per uur. Ginkel & Berg uit De
Kwakel werd 2e, en eerste in de Bgroep. In het rayon werd Ton 35e en
71e , Ginkel & Berg 43e en 44e, Bosse & Zn 48e en Hennie Pothuizen de
90e prijs. Minder spectaculair dan
voorgaande weken, maar door de
overwegend zuidwestenwind logisch en volgende week vanuit het
Franse Laon nieuwe kansen.

Uitslagen
Nivelles/Nijvel
290 duiven en 20 deelnemers
Bosse & Zn
C. Pothuizen
W. Wijfje
H. Half
H.P. Snoek
P.J. van Schaik
Ginkel & Berg
Th. Kuijlenburg
C. van Bemmelen
R. den Boer
Ablis
471 duiven en 18 deelnemers
A.M. Duivenvoorde
Ginkel & Berg
Bosse & Zn
C. Pothuizen
W. Wijfje
Verweij-Castricum
Th. Kuijlenburg
P.J. van Schaik
P. de Haan
C. van Bemmelen

Spannende ontknoping
van biljartcompetitie
2008-2009

De Ronde Venen - Na een lang
seizoen van 36 wedstrijden moet
het zaterdag a.s. gaan gebeuren.
De twee sterkste teams, DIO 1 als
kampioen van de 1e periode en De
Vrijheid/Biljartmakers als kampioen
van de 2e periode, gaan uitmaken
wie algeheel kampioen 2008-2009
wordt. Het belooft zaterdag a.s. in
de Willisstee (zie foto) in Wilnis,
aanvang 13.00 uur, een prachtige
afsluiting van het biljartseizoen te
worden. Het afgelopen seizoen was
er te genieten van prachtige biljartsport in De Ronde Venen. Er is op
vele groene lakens fel maar sportief gestreden. Een schaduw was
het ongeluk dat een paar spelers
van De Paddestoel 2 trof. Dit jon-

ge team had zich graag gemengd in
de strijd om de 2e periodetitel. Heel
verheugend en goed voor het biljarten is het grote aantal jeugdige spelers. Het imago van “ouderensport”
wordt hiermede gelogenstraft. Zaterdag de finale tussen de plaatselijke biljartgrootmachten Dio 1 en
De Vrijheid/Biljartmakers. Tevens
een confrontatie tussen een gelouterd Dio 1 met corryfeëen als Paul
Schuurman, Herman Turkenburg,
Bert Dijkshoorn en Eric Brandsteder
tegen de in grote vorm zijnde ”biljartkeien” van Bert Loogman. Bert
zal zeker geflankeerd worden door
Bart Dirks en Dave Meyer. De invulling van de 4e man zal nog een
verrassing zijn. Maar ongeacht hoe

de opstellingen van de teams zullen
zijn, men zal kunnen genieten van
mooie sport.
Hoogste
Afgelopen week no.37 was de week
van Dave Meyer met de kortste partij van 13 beurten en Alan Knightley met de procentueel hoogste serie van 18 = 38% van zijn te maken
caramboles. Kromme Mijdrecht 2
had met 7-2 geen kind aan het driemansteam van Bob’s Bar 1. Dio 1
heeft alleen nog oog voor de finale en verloor met 0-9 van De Paddestoel 2.
De Kuiper/van Wijk zette zijn opmars
voort met een 7-2 tegen De Merel/
Metaal Mijdrecht 2. Stieva Aalsmeer

Argon futsal 1 verliest
laatste wedstrijd
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag ging
Argon/De Huifkar voor de laatste
competitiewedstrijd naar de Sporthallen Zuid in Amsterdam. Daar
moest worden aangetreden tegen
Buitenveldert 12. Twee weken eerder had Argon ook al tegen deze
tegenstander gespeeld en met 6-4
gewonnen. Deze keer ging het echter een stuk moeizamer. Zonder Rene Dekker, Maykel Krimp en Michel Kooiman moest Argon aantreden. Daarbij waren er ook nog lichte
blessures van Remco von Lindheim
en Jeroen Kannekens.
Argon begon goed aan de wedstrijd,
met veel balbezit domineerde men
de wedstrijd. De mannen konden
toch niet voorkomen dat na 10 minuten spelen Buitenveldert scoorde. (1-0)
Argon liet de hoofden niet hang en
schakelde een versnelling hoger dat
al snel resulteerde in de 1-1 van Leroy Leijgraaff. Na een mooie pass
van Albert Mens schoot hij de bal
fantastisch binnen. Dit was tevens
de ruststand.
In de tweede helft had Argon het
betere van het spel. Er werden ook
voldoende kansen gecreëerd. Jeroen Kannekens, Albert Mens en
Remco von Lindheim raakte de paal
en Frans Ruizendaal raakte de lat.
Tussendoor verrichte Bas Immerzeel

nog een paar goede reddingen. Uiteindelijk werd het toch 2-1 voor Buitenveldert. Een knullig doelpunt, de
balde rolde tergend langzaam het
doel in. Daarna probeerde Argon
nog van alles, een goed schot van

Stand 2e periode:

1. De Vrijheid/Biljartmakers
2. Kromme Mijdrecht 2
3. De Kuiper/van Wijk
4. De Paddestoel 2
5. De Merel/
Metaal Mijdrecht 4

111 pnt,
89 pnt.
89 pnt.
87 pnt.
83 pnt.

digd in de stand. Hiermee kwamen
zij net te kort om meteen in het eerste jaar kampioen te worden. Volgend jaar maar op herhaling in de
vierde klasse en wie weet zit er dan
meer in.
Via deze weg willen wij Tuincentrum
De Huifkar bedanken voor de sponsoring van Argon Futsal 1 dit seizoen. Ook volgend seizoen zijn deze
jongens weer het vlaggenschip van
Argon in de zaal en gaan zij proberen om weer mee te doen om het
kampioensschap.

Oproep aan oud-leden:

Korfbalvereniging Unitas
viert haar 40-jarig bestaan
De Ronde Venen - Alweer 40 jaar
geleden werd in Mijdrecht de volleybalvereniging Unitas opgericht.
Dit feest gaat groots gevierd worden met een feestelijke bijeenkomst
voor leden, oud-leden, sponsors en
donateurs. Plaats van handeling:
Café De Wave in Sporthal De Phoenix aan de Hoofdweg in Mijdrecht.
Vanaf 20.30 uur starten de feestelijkheden die – de Mijdrechtse volleyballers kennende – wel tot in de
kleine uurtjes zullen duren.
Wel vraagt het bestuur van de vereniging om u van te voren aan te

melden. Dit kan via www.unitasmijdrecht.nl of als u geen internet
heeft middels een (kort) briefje aan
het secretariaat van Unitas, Molenwiek 79, 3642 BP Mijdrecht.
Iedereen met een volleybalhart en/
of verleden is van harte welkom. Wilt
u uw oud-teamgenoten weer eens
spreken van het seizoen 84-85? Of
eens bijpraten over de onvergetelijke Communitas-weekenden?
Meldt u aan! Hoe meer zielen, hoe
meer vreugde.
Mag Unitas u op vrijdag 12 juni a.s.
verwelkomen?

MiLa junioren van AKU
maken een vliegende start
Regio - Afgelopen vrijdagavond
8 mei hebben de middenlange afstand atleten van AKU hun eerste
echte test van dit prille baanseizoen
gehad en met prachtige prestaties.
Op de winderige baan bij AV Zaanland in Zaandam werden verschillende afstanden afgewerkt. Kim Hittinger kwam bij de meisjes junioren
C1 (14 jaar) als eerste aan de start
op de 600m. Deze won ze in een tijd
van 1.45.95. Een prachtig persoonlijk record. Op de 2000m kwamen
Wouter Heinrich, Remco Sprenger
en Lotte Krause aan de start op dit
wat incourante onderdeel. Wouter
Heinrich won deze afstand met een
hele nette tijd van 6.11.00 min. Remco Sprenger liet een mooie vlakke
race zien, wat de opdracht was, en
kwam uit op een mooie 6.37.12. Lotte Krause liep een prima wedstrijd
totdat fysieke ongemakken haar

dwongen tot uitstappen. Een domper nadat ze wat moois had willen
laten zien na een meer dan geslaagde trainingsstage in Portugal. Githa
de Wildt kon wel laten zien dat de
trainingsstage direct al z’n vruchten afwerpt door een dik pr te noteren op de 400 meter van 61.58 seconden. Linda Sprenger laat ook
zien dat al het harde trainen loont
met een dik persoonlijk record van
63.44 seconden Op de 1500m tenslotte kwam Jasper Bosschaart ook
nog in actie op de 1500 meter. Na
een snelle start waarbij Jasper bijna
in een persoonlijk record doorkwam
op de 1000m kwam hij uit op een
mooi pr van 5.22.65. Tot slot kwam
de trainer zelf, Remi Bouwmeester,
ook nog uit op de 1500 die hij met
een hele snelle slotronde van 61 seconden nog wist te winnen in een
eindtijd van 4.11.00.

Jongensgym bij Veenland
Wilnis - Gymnastiek voor jongens
wordt steeds populairder. De goede prestaties van topturners als Yuri van Gelder en Epke Zonderland
zorgen voor grote bekendheid van
de sport. Ook in de regio hebben
we een paar topturners. Bij gymnastiekvereniging Veenland is het
aantal jongens ook flink toegenomen. Daarom is er besloten om de
groep te splitsen en zijn er weer wat
plekken vrijgekomen. De jongens

Luc en Kees naar play-off
NK turnen
De Ronde Venen - Ze plaatsten
zich nét niet rechtstreeks, maar Luc
Verwijs en Kees van den Brand zijn
nog in de race voor de finale van het
Nederlands Kampioenschap turnen.
Bij de halve finale afgelopen weekend in Sittard eindigden ze als negende en tiende. Volgend weekend
krijgen ze een herkansing. De 9-jarige turners uit Wilnis en Mijdrecht,
die bij TOOS Waddinxveen trainen,
begonnen een beetje zenuwachtig aan de wedstrijd. Ze komen uit
in de categorie instap eerste divisie, een sterk veld met 27 deelnemers uit heel Nederland. Ze moesten bij de eerste acht eindigen om
zich rechtstreeks te plaatsen voor
het NK begin juni. Tijdens wedstrijden in het voorseizoen hadden ze
al ontdekt waar ze stonden. Op een
goede dag deden ze met de besten

Remco Kooiman ging over en Albert Mens stuitte op de keeper. In
de counter maakte Buitenveldert de
3-1 en 4-1 en zo verloor Argon zijn
laatste competitiewedstrijd.
Argon is dit seizoen tweede geëin-

kon het met 4-5 net niet bolwerken
tegen De Merel/Metaal Mijdrecht
3. Heel sterk was het optreden van
Hans van Rijn die Pieter Coenen in
19 beurten het nakijken gaf. Cens 1
won op het nippertje met 5-4 van
De Schans. De Vrijheid/Biljartmakers was in een schitterende wedstrijd Cens 2 met 5-4 de baas. Alle
partijen waren in maximaal 22 beurten uit. Dave Meyer met winst in
13 beurten en Bert Loogman in 17
beurten zorgden ook voor het extra
punt. Dio 2 haalde met 7-2 een regelmatige overwinning op de Paddestoel 3. Hennie Hoffmans had
maar 16 beurten nodig om een “arme” Ralph Dam te verslaan.
Bob’s Bar 2 trok met 5-4 aan het
langste eind tegen De Merel/Metaal Mijdrecht 1. Hekkesluiter De
Paddestoel 1 won verrassend met 72 van De Merel/Metaal Mijdrecht 4.

mee. Lieten ze een steekje vallen,
dan zou directe plaatsing lastig worden. De jongens begonnen met een
ronde rust, wat de concentratie niet
ten goede kwam. Op het eerste toestel, vloer, kwam bij Kees de handstand heffen niet zo uit de verf. Hij
liet wel een mooie overslag zien, die
vervolgens bij Luc mislukte. De scores (17,45 voor Kees en 16,90 voor
Luc) vielen een beetje tegen, vooral voor Luc, maar waren in het totale veld nog best goed. Daarna, op
voltige, was het Kees die door een
fout in de 16 punten terechtkwam.
Ook Luc turnde minder strak dan
normaal, maar scoorde nog wel
een 18,05. Na een korte peptalk van
hun trainer, gooiden de jongens alle
schroom van zich af. Kennelijk vonden ze het zelf ook mooi geweest en
in de rest van de wedstrijd lieten ze

zien wat ze echt konden. Kees turnde een fantastische ringenoefening
(18,05). Er waren maar twee turners
beter, zodat hij zich in ieder geval
voor de finale op dit toestel plaatste.
De toestelfinales worden in hetzelfde weekend als de NK meerkamp
gehouden. Per toestel doen zes turners mee. Ook Luc had een mooie
ringenoefening (17,20) maar net niet
goed genoeg voor de toestelfinale.
Op het volgende toestel, sprong,
zijn de verschillen doorgaans klein
en dat was ook in deze halve finale het geval. De jongens lieten nette sprongen zien, maar ze staken er
niet bovenuit. In ieder geval zaten ze
weer goed in de wedstrijd toen ze
bij de brug met gelijke leggers aankwamen. Dit is een lastig onderdeel,
waarop een fout snel gemaakt is en
je zo een paar punten lager kunt uitkomen dan de rest. Kees moest als
eerste aantreden. En voor het eerst
dit seizoen deed hij dat heel goed.
Een mooie kip, prachtige handstanden en nette afsprong leverden hem
een score van 17,75 op: precies ge-

noeg voor een plek in de toestelfinale. Luc was daarna aan de beurt.
Ook hij zwaaide mooi naar handstand, maar hij bleef niet de vereiste
twee seconden staan, zodat hij iets
lager uitkwam op 17,05. Wel was de
afsprong prima en deed hij, net als
Kees, voor het eerst een ‘spitz’: een
extreem gehoekte zwaai. Toen restte er nog één toestel: rek. De jongens wisten toen al dat ze net te
laag stonden om zich rechtstreeks
te plaatsen voor de NK. Zoals al het
hele seizoen maakten ze het onderling wel weer heel spannend. Omdat Luc door een super-wegzetsalto
iets hoger uitkwam dan Kees, eindigde hij met een puntentotaal van
105,30 als negende en Kees met
105,00 als tiende. Komende zaterdag 16 mei is de play-off in Prinsenbeek. Dan mogen ze met twaalf jongens strijden om nog zes plekken
in de finale, zodat er in totaal veertien jongens meedoen aan de meerkamp. Hoe ze daar ook eindigen,
Kees heeft in ieder geval de garantie van twee toestelfinales.

trainen, onder leiding van Anja, op
maandag in de Willisstee in Wilnis.
Om 16.00 uur is dit voor de leeftijd
6 t/m 8 jaar en om 17.00 uur voor 9
jaar en ouder. Wil je eens proberen
of je het leuk vindt, dan ben je van
harte welkom om eens mee te doen.
Aanmelden om mee te doen is niet
nodig, maar kom gewoon langs en
neem je gymkleding mee. Voor meer
info en foto’s kun je kijken op de site
www.veenland.nl
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U.W.T.C. 3e Jeugdronde
Jos van den Berg AH
toernooi

25ste Ronde Hoep Loop
gezellig evenement
Regio - Op zondag 10 mei werd
de 25ste editie van de Ronde Hoep
Loop gehouden.
Mede vanwege het samenvallen
met moederdag en de AMC loop op
zaterdag 9 mei kon de recorddeelname van 2007 tijdens deze jubileumloop niet worden verbeterd, maar
met in totaal 685 deelnemers op de
verschillende afstanden, waarvan
425 lopers op de 17 km., kijkt de
organisatie terug op een zeer geslaagd evenement. Nadat om 10.00
uur een groep van 49 wandelaars
was vertrokken, werd het al snel een
oergezellige drukte rond de sporthal
Bindelwijk en het aangename voorjaarsweer droeg daar sterk aan bij...
Het startschot voor de 17 km loop,
de Polderloop van 5,5 km en de
Jeugdloop werd opnieuw gegeven
door burgemeester Blankers-Kasbergen, die daarna op de fiets stapte om te volgen hoe het de lopers
verging tijdens hun soms lange race
door de polder.
De 17 km loop werd dit jaar opnieuw
gewonnen door Michael Woerden
uit Mijdrecht in een tijd van 56 minuten en 49 seconden (in 2008 tijdens
warm weer 59 min. en 39 sec.).
Bij de dames was Daphne Wehman
uit Amsterdam de winnares in een
tijd van 1:08.33.
De snelste Ouderkerkse dame was
dit jaar Sabine Logtenberg met een
tijd van 1.14.36 en de snelste Ouderkerker werd Giorgio Tsie in een tijd
van 1.11.43.
De Polderloop over 5,5 km. werd gewonnen door Bas de Laat uit Ouderkerk in een tijd van 0.18.54 en bij de
dames door Jacinta van t Schip uit
Alphen aan de Rijn in 0.22.38.
Er werden dit jaar geen parcoursrecords verbroken, maar die zijn in
de voorgaande edities ook behoor-

lijk scherp gesteld, en het zal geen
eenvoudige opgave zijn om die parcourrecords te verbeteren.
Aan de Jeugdloop over 2 km., die in
de plaats is gekomen van de Scholenloop, namen dit jaar 73 kinderen
in de leeftijdsklasse t/m groep 6 van
de basisschool deel en 33 kinderen van de groepen 7 en 8. De nieuwe opzet met 2 leeftijdsgroepen van
jongens en meisjes en de nieuwe
kleuren van hun loopshirts zorgden
voor een leuk evenement dat voor
herhaling vatbaar is.
De volledige uitslagenlijst wordt vermeld op de website
www.rondehoeploop.nl
Voorafgaand aan de prijsuitreiking
door wethouder Kees den Blanken
werden de jubileumlopers in het
zonnetje gezet.
Ouderkerker Gerard Bakker en Kees
van Setten uit Duivendrecht hebben
alle 25 edities van de Ronde Hoep
Loop gelopen; met hen werden ook
Johan Baas uit Mijdrecht, de heer
Mooij uit Amsterdam en Kees van
Beek uit Ouderkerk gehuldigd als
‘harde kern’ van de Ronde Hoep
Loop deelnemers .
Na afloop waren er weer in en rond
de Bindelwijk veel tevreden gezichten te zien naar aanleiding van dit
gezellige loopevenement.
In de namiddag werden in het clubgebouw van IJsclub De Amstelbocht de vrijwilligers die aan de 25
edities hebben meegewerkt tijdens
een gezellige bijeenkomst bedankt
voor hun inzet
Zonder vrijwilligers kan dit evenement niet worden georganiseerd.
De Amstelbocht kijkt terug op een
zeer geslaagd evenement en dankt
alle vrijwilligers en sponsors voor
hun bijdrage.

Dart It Out kampioen!
De Kwakel - Dart It Out (DIO) is aan
het begin van de competitie in 2008
opgericht door vijf vrienden. Onder
leiding van captain Rick Fransen
(The Cap) hadden Jeroen Verhaar
(Gap), Joris Voorn (Sterretje), Alex
Adema (Alie) en Dennis van Dillen
(Redneck) zich als doel gesteld om
kampioen te worden. Als startend
team vindt er automatisch indeling
plaats in 4e divisie van de DORA
(Darts Organisatie Regio Amsterdam). Aan het begin van de laatste
wedstrijdavond keek DIO aan tegen
een gedeelde eerste plaats.
Bij gelijke stand geldt het onderling
resultaat. DIO had twee keer gewonnen van zijn rivaal Ranger Boys,
zodat om zeker te zijn van het kampioenschap de laatste wedstrijd gewonnen moest worden met mini-

maal dezelfde cijfers. Omdat op verschillende locaties werd gespeeld,
konden beide teams elkaar niet in
de gaten houden en dat betekende
dat alleen bij een winst van 9-0 het
kampioenschap zeker was. Marc,
eigenaar van Bar ’t Fort in De Kwakel, de thuishaven van DIO, heeft
dan ook halverwege de wedstrijd de
bierkraan dichtgedraaid. “Eerst winnen en dan haal je de schade maar
in” waren zijn verstandige woorden.
Het niet voor mogelijk gehouden
gebeurde. Na een 9-0 overwinning
kon de schade worden ingehaald en
was het feest compleet. DIO promoveert naar de 3e divisie van de DORA. Nog groter werd het feest toen
Bak BV 1, die eveneens in Bar ’t Fort
de thuiswedstrijden speelt, ook het
kampioenschap binnenhaalde en
promoveert naar de eredivisie.

Uithoorn - Op zondag 10 mei tijdens een zonovergoten moederdag
werd op het UWTC parcours aan de
Randhoorn UWTC’s 3e jeugdronde
georganiseerd.
Tijdens dit toernooi werd tevens
het districtskampioenschap voor
Noord-Holland verreden en konden
er dubbele punten verdiend worden
voor deelname aan het NK te Berghem op 13 juni.
In totaal deden er 200 renners mee
aan dit evenement.
Ook de rondemissen ontbraken
niet: Kaylee, Anouk, Roxan en Demsey die het stralende middelpunt
van deze dag waren. Zij werden gesponsord door De Loods Casual Fashion te Mijdrecht en mochten de
prijswinnaars voorzien van handen,
kussen, bloemen, bekers en medailles. Na elke koers mochten zij twee
huldigingenen voltooien, een voor
de jeugdronde en een voor het dis-

enne Lenting, Kevin Schelling en
André Looij. Zij deden dit over een
wedstrijd van 26 rondes (30km). Gelijk in de eerste ronde gingen de renners al flink op de pedalen, waarbij
één renner demarreerde en André
de achtervolging inzette, maar in
de eerste bocht reed André lek en
moest hollend terug naar de finish
om zijn wiel te wisselen. Toen dit gelukt was, kon hij weer aansluiten en
ging de wedstrijd in hoog tempo
door. Er volgde ook hier weer vele
ontsnappingen en achtervolgingen
maar de renners van UWTC hielden
goed stand. Uiteindelijk kwam het
op een massasprint aan. Deze werd
door André ruim gewonnen, Kevin
en Etienne werden 18de en 24ste.
Jeroen wist zijn wedstrijd op karakter uit te rijden en werd 32ste.
Na afloop van hun wedstrijd konden de renners hun rugnummer inleveren en ontvingen zij een attentie

trictskampioenschap.
Om 10.00 uur was het de beurt aan
de jongste renners van UWTC, Eric
Looij en Owen Geleijn. Er werden 4
rondes hard gefietst, waarbij Eric en
Owen goed meedraaiden, zij finishten als 7de en 8ste .
In categorie 2 was de UWTC niet
vertegenwoordigd, wel in categorie 3 (10-jarigen) door Daniël Wiegmans, Leon Buys en Arjan Looij.
Hun wedstrijd ging over 12 km. Er
werd vanaf het begin flink doorgereden, waardoor het peloton gelijk
al uiteenviel.
De drie renners van UWTC reden in
de 2e groep en werkten goed samen, dit bleef zo tot het einde van
de wedstrijd. Ze werden respectievelijk 25, 23 en 21ste.
Om kwart voor twaalf was de start
voor Wesley van Dijk en Erik Kramer.
Erik en Wesley wisten een tijd lang
aan de staart van het peloton mee
te komen, maar uiteindelijk moesten
ze loslaten. Erik kon het hoge tempo niet volhouden en stapte helaas
af. Wesley heeft zijn wedstrijd goed
uitgereden. Na de pauze mochten
de renners van Cat 5 strijden om het
districtkampioenschap. Hierbij ging
Jeroen van Goor voor de UWTC van
start, hij moest gelijk vol aan de bak
en wist op karakter de wedstrijd tot
een einde te brengen.
Jouke Schelling, Rik van Wieringen
en Sil van de Wees hadden om 14.00
uur de taak om hun punten te pakken voor het NK. Jouke begon gelijk
met een demarrage maar werd teruggereden, hierop volgde nog van
verschillende renners andere ontsnappingen maar telkens werden ze
teniet gedaan. Jouke en Rik bleven
goed voorin rijden en konden hierdoor de wedstrijd goed controleren.
Bij de massasprint werden zij 10de
en 13de, Sil reed zijn eerste wedstrijd goed uit.
Hierna was het de beurt aan de kanjers van Cat 7 Jeroen van Pierre, Eti-

plus roos van rozenkwekerij Ed Sassen om aan hun moeder te geven.
De organisatie van de jeugdronde
wil alle vrijwilligers, de EHBO vereniging, die gelukkig niet al te veel
werk had, en sponsors bedanken
die er voor zorgen dat UWTC deze
dag heeft kunnen organiseren.
De organisatie hoopt dat iedereen
zijn/haar weg weet te vinden naar
het UWTC- parcours voor de volgende ronde in september 2010 tijdens
het 75-jarig bestaan van UWTC.
Zaterdag 9 mei was er een jeugdwedstrijd in Amersfoort. Van UWTC
waren er 3 renners aanwezig in het
zonnige en winderige Amersfoort.
In categorie 6 mocht Jouke Schelling als eerste UWTCer starten. Vanaf de start werd er goed doorgereden maar het peloton bleef bij elkaar. Ondanks de diverse demarrages kon de koers niet echt spannend genoemd worden. In het op
een na laatste rondje zat Jouke
achter iemand die begon te remmen en daardoor kwam hij achter in
de groep terecht en kon niet meer
meesprinten voor de overwinning.
Ondanks dat hij een goede aanvallende wedstrijd reed kwam hij niet
verder dan een 15e plaats.
In de categorie hierna mochten Jeroen van Pierre en Etienne Lenting
hun 20 rondjes afleggen om te kijken of zij de prijzen mee naar huis
konden nemen. Vanaf de start zat
het tempo er goed in en moesten
Jeroen en Etienne flink doortrappen om in het peloton te blijven. In
het 3e rondje werd er gedemarreerd
en moesten de 14- en 15-jarige jongens en meisjes flink op de pedalen om in de race te blijven. Voor
Jeroen ging het wat te snel en hij
moest het peloton laten lopen. Etienne, volgens de speaker de kleine
turbo van UWTC, kon de groep wel
bijhouden en kwam als 25ste over
de finish terwijl Jeroen op de 31ste
plek is geklasseerd.

Volleybal

Atalante Kanaries kampioen
Vinkeveen -Op zaterdag 9 mei was
in Kudelstaart de laatste minidag en
dus de finale voor de allerkleinste
volleyballers. Er worden 3 à 4 wedstrijden gespeeld en de eerste wedstrijd van de Kanaries was erg spannend, het ging echt strak tegen elkaar op. Maar het Kanarie kwartet
raakte steeds beter op elkaar ingespeeld en vaak werd er netjes ‘los’
geroepen. Of de naam werd geroepen van degene die de derde
bal over het net ging spelen, allemaal heel goed en duidelijk. De eerste set eindigde met een gelijke 1515, superspannend. De tweede set
ging ook gelijk op. Het team speelde
erg goed samen en vooral Juriaan
van der Spoel maakte verschillende
mooie professionele duiken naar de
bal. Sayuri Iwasaki gooide de ballen erg mooi op, lekker hoog en
niet te dicht op het net. Ook speelde ze steeds meer lekker ver in het
achterveld. Tess Theijsmeijer scoorde vele punten met de slimme héél
korte balletjes net over het net. Richard van der Spoel had het letterlijk “goed in de gaten”. Vooral met
de diagonale ballen achterin scoorde hij veel slimme punten. Goed bezig allemaal en van de scheidsrech-

ter kregen ze ook nog de complimenten voor het mooie samen spelen! Uiteindelijk trokken de Kanaries
aan het langste eind en wonnen de
2de set!
De derde wedstrijd leek een veel
makkelijker tegenstander, de eerste set werd met gemak gewonnen.
De tweede set echter bleven de kanariepieten lang op achterstand
en pas in de laatste minuten kwamen ze weer bij. Echt net aan wonnen ze die tweede set, fieuuuwww..
dat scheelde niet veel. En toen werd
omgeroepen dat de Atalante Kanaries de finale gingen spelen, nóg
spannender dus! Het begon allemaal een beetje zenuwachtig. Foutjes bij het serveren, terwijl ze dat allemaal zo goed kunnen! Maar het
ging steeds beter lopen en met 1514 wonnen ze set 1. Hoezo spannend? En het bleef spannend maar
de Kanaries waren goed op dreef en
letten goed op. Er werd slim en fanatiek gespeeld en in de laatste minuut wisten ze een paar punten op
voorsprong te komen en dat gaven
ze niet meer weg... luid gejuich toen
de zoemer ging, de Kanaries, gesponsord door Vinken Vastgoed, zijn
kampioen geworden!

Derde plaats Emese Kroon
Regio - Afgelopen zaterdag werd in
Amersfoort de regiofinale geturnd
van de vijfde divisie turnen regio
Midden Nederland. Drie turnsters
van GV Atalante hadden een finaleplaats bereikt. In de eerste ronde
startte Emese Kroon al om 8.30 uur.
Na een ronde stond zij 29e, na twee
rondes 20 e en na drie rondes al op
de 8ste plaats. Na haar laatste on-

derdeel werd zij naar voren geroepen om de medaille in ontvangst te
nemen voor de derde plaats. In ronde twee mochten Demi Aarsman en
Annick Stokhof starten, zij eindigden
op een 20ste en dertiende plaats in
deze wedstrijd. Gefeliciteerd. Emese
en Annick mogen door deze resultaten nog door naar een finale in het
district op 13 juni. Veel succes.

UWTC fietscross in
Uithoorn en Heiloo

‘Ups en Downs’ sluit
gezellig bridgeseizoen af
Mijdrecht - De afsluiting van het
bridgeseizoen valt dit jaar vroeg.
Iedereen kan zich winnaar voelen,
want het was een sportief en gezellig jaar.
Natuurlijk zijn er ook echte winnaars, namelijk de bridgers met de
beste resultaten.
In de laatste competitie cyclus zijn
dat de volgende paren.
A-lijn:
1. Carla en Ingrid
55,34 %,
2. Ada K. en Irene
53,10 %,
3-4-5 Miep en Ria / Riet en Martha
/ Nel en Els allen boven de 52 %
B-lijn:
1. Ada G. en Annie
2. Greet en Margreet
3. Cor en Marga

56,13 %,
55,31 %
55,06 %.

Mooie resultaten, waarbij zij volgend seizoen zeker een kans maken
om in de A-lijn te komen.
Cor Jacobs heeft ook nog het jaarresultaat berekend. Het seizoen
2008-2009 heeft als winnaars: Carla
Bosman en Ingrid Voskamp. Proficiat dames, een mooie prestatie!
De Einddrive is een bijzondere drive
geworden. Iedereen heeft spellen
gespeeld tegen alle bridgers.
Steeds 2 A-spelers tegen 2 B-spelers. Veel wisselingen dus.
Als winnaars kwamen na veel telwerk uit de bus: in de A-lijn Ada en
Irene en in de B-lijn Willy en Anja.

Uithoorn - Op 3 mei was de eerste
crosswedstrijd voor de Noord Holland Cup op de thuisbaan van UWTC
in Uithoorn. Dankzij veel vrijwilligerswerk lag de baan er keurig bij. Voor
deze competitie werd het met 167
inschrijvingen een grote wedstrijd
die erg soepel is verlopen. Veel van
de nieuwe rijders konden zo kennismaken met een echte wedstrijd. Zeker voor deze beginners is de NH
cup een leuke competitie.
Afgelopen zondag lag de lat iets hoger in de BMX West Competitie. Hier
strijden rijders en rijdsters uit de regio west tegen elkaar. Met maar
liefst 37 rijders was de UWTC op deze zonovergoten moederdag rijk vertegenwoordigd in Heiloo. Een crossbaan die bekend is om vooral de
eerste bult na de start. Om hier niet
teveel op de concurrentie te verlie-

zen moet de techniek goed worden
beheerst. Op deze baan wordt hier
vaak al een groot deel van het verloop van de race bepaald. Door goede manches te rijden wisten veel
rijders uiteindelijk in de A of B finalerondes in hun klassen te komen. Hier werd heftige strijd geleverd door Evert en Gerard die eindigden als resp. 2e en 3e. Ook spannend was het voor Maarten die zijn
2e plaats wist zeker te stellen. Minder geluk had Roan. Die kwam in de
finale hard ten val en moest de strijd
staken met problemen aan pols en
ribben. De uitslagen van deze dag
zijn als volgt:
In de eigen klasse reden in de A-finale: 1e Jayvi Lee Vink en Jochem
v.d. Wijngaard. 2e Bart de Veer, Erik
Schoenmakers, Kevin de Jong, Donne van Spankeren, Maarten v.d.
Mast. 3e Roberto Blom, Melvin v.d.
Meer, Bart van Bemmelen. 4e Michael Schekkerman, Wouter Plaisant
v.d. Wal, Max de Beij. 5e Sam Verhulst, Tom Brouwer, Joey Nap en Izar
van Vliet. 6e Mitchell Vink en Scott
Zethof. 7e Wiljan Brouwer, Moreno
Blom en Wesley ter Haar. In de B-finale waren de uitslagen: 2e Mats de
Bruijn, Mike Veenhof,Evert de Jong
en Jurre Overwater. 3e Thomas v.d.
Wijngaard, Danny de Jong, Gerard
de Veer. 4e Peter Wiebes, Sven Wiebes. 5e Lars Wiebes.
Voor de dagzege in de open klasse reden 12 UWTC rijders mee in
de finalerondes. Hiervan 2 podiumplaatsen: Tom Brouwer 1e en Bart
de Veer 3e. De volgende wedstrijd is
weer een BWC wedstrijd in Rijswijk
op zondag 17 mei. Voor verdere informatie over BMX, zie de website:
www.uwtc.nl

Vrouwenfietsclub van start
Wilnis - Op dinsdag 5 mei is de
Vrouwenfietsclub Wilnis weer van
start gegaan. Al tientallen jaren (!)
bieden de voortrekkers van deze
club u elke dinsdag gelegenheid om
al fietsend de wijde omgeving van
De Ronde Venen te leren kennen.
Zij fietsen in een rustig tempo van
ca. 16 km per uur een route, met
onderweg een stop voor koffie. Die

koffie moet u zelf betalen, maar verder zijn er aan het meerijden geen
kosten verbonden.
Het startpunt is vóór Dorpsstraat
22, Wilnis. Het vertrek is om 0.900
uur en de dames zijn rond 12.00 uur
weer terug.
Enthousiast en vrouw? Dan graag
tot dinsdag!
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Dankzij de Combinatie komen starters ook aan bod

Voorinschrijving project
Grutto van start
Mijdrecht - De verkoop van het
project “de Grutto”, zaterdag 9 mei jl.
op het kantoor van Vida makelaars,
is gestart met een overweldigende
belangstelling. Ruim vóór 11.00 uur
stonden reeds de eerste gegadigden al te wachten.
In het kantoor is een uitgebreide presentatie ingericht met een prachtige
maquette die een heel goed beeld
geeft van het totale plan en voor velen ook visueel inzicht geeft in de
uitstraling van het project. Ook zijn
plattegronden op grote banners te
zien, getekende impressies van de
indelingen en de keukens. Het monstermateriaal zorgt voor inzicht in de
hoge kwaliteit van de materialen die
in de bouw gebruikt gaan worden.
U bent dagelijks van harte welkom

bij Vida makelaars om de presentatie te komen bekijken.
Starters
Tijdens de start verkoopdag heeft Vida makelaars meer dan 400 mensen
mogen verwelkomen met uiteenlopende belangstelling van kick-off
appartement tot kubistische gezinswoning. Ontwikkelaar Nova Grutto overlegt nog met de Gemeente De Ronde Venen over de aanvullende financiële ondersteuning
van een tiental starters. Ook voor de
eengezinswoningen die in het plan
opgenomen zijn, is veel belangstelling, mede omdat er recentelijk weinig nieuwbouw eengezinswoningen
beschikbaar zijn gekomen.
Tot 20 mei a.s. kunt u zich inschrij-

ven voor het project met het bij Vida makelaars verkrijgbare inschrijfformulier waarna Woningnet de woningtoewijzing coördineert. De kandidaten zullen uiterlijk 15 juni a.s.
van Vida makelaars bericht ontvangen.
Primeur
Uniek voor de Grutto is de full service dienstverlening van Vida makelaars. Niet alleen wordt de nieuwbouwverkoop door Vida begeleid,
ook uw bestaande woning wordt
door Vida makelaars verkocht waarvoor u geen aanvullende verkoopcourtage verschuldigd bent! Uw
voordeel is daardoor aanzienlijk en
u bent verzekerd van de betrouwbare en enthousiaste vida-werkwijze.
Dankzij volhouden van meerderheid raad blijven deze bomen

Meerderheid raad besluit:

Markt mag verplaatst maar
bomen moeten blijven!

Cor en Griet Valentijn: Platina
bruidspaar in Vinkeveen
De Ronde Venen - Ze wonen pas
sinds 2004 in Zorgcentrum Zuiderhof, hebben hun leven lang gewerkt,
nauwelijks of geen ziekenhuis van
binnen gezien en ogen nog fris en
kwiek. Wat méér is, Cornelis (Cor)
Valentijn en zijn grote liefde Margaretha (Griet) Valentijn-Keijzer waren
op 5 mei jl. ook nog eens 70 jaar met
elkaar getrouwd. Dat is heel bijzonder in De Ronde Venen. Waar in de
regio regelmatig diamanten bruidsparen opzien baren, hebben echtelieden die tien jaar langer van elkaar
mogen genieten, kennelijk een nog
dikker streepje vóór in ons menselijk
bestaan. Behoudens wat kleine ongemakken als minder goed ter been
zijn en gehoorbeperkt, maar verder
alles goed, zou eenieder voor zo’n
gezondheid en lang leven tekenen,
toch? Loco-burgemeester Jan van
Breukelen feliciteerde het bruidspaar namens de Koningin die het
bruidspaar middels een begeleidende brief haar felicitaties overbracht
vergezeld van een heerlijke taart. De
wethouder overhandigde hen daarna als felicitatie van de gemeente
een prachtig fotoboek van Maarten
Koch over De Ronde Venen. Hij deed
dat in de aanwezigheid van kinderen en enkele (achter)kleinkinderen.
Een en ander speelde zich thuis af
in Zorgcentrum Zuiderhof. Afgelopen weekend – Moederdag – zijn
de andere familieleden op bezoek
geweest. Dat moet in groepen, want
alles bij elkaar gerekend zijn er een
kleine tachtig familieleden met aanhang, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En dat zou een beetje te-

veel van het goede zijn in de beschikbare woonruimte. Cor is overigens niet zo gecharmeerd van een
viering met zoveel mensen in een
grote zaal. Dan kan hij de gesprekken niet meer volgen. Kortom, de
gebeurtenis werd in huiselijke kring
gevierd.
Oudste zoon Jan liet weten dat vader
geboren is op 20 juli 1913 in Langeraar evenals zijn moeder Griet, maar
die wat later, namelijk op 15 november 1915. Het burgerlijk huwelijk werd voltrokken op 5 mei 1939 in
Ter Aar, het kerkelijk huwelijk vond
een week later plaats in Langeraar
op 11 mei.
Hechte familie
Cor was van beroep tuinder en ging
later in Leiden naar school waar hij
voor timmerman leerde. Dat beroep
heeft hij tot zijn 65e uitgeoefend; de
laatste jaren bij de gemeente Uithoorn tot zijn pensionering op 1 juli
1978. Zijn grootste hobby is muziek
en het fokken van oranjekleurige
kanaries. Tot zijn 89e hield hij er samen met zijn echtgenote een groentetuin op na. Want ook Griet is een
liefhebster van het houden van een
groentetuin, naast handwerken wat
zij ook graag doet. Samen met hun
gezin hebben zij korte tijd in Uithoorn gewoond, maar toch voornamelijk in Amstelhoek, o.a. langs de
Kromme Mijdrecht, de Ruige Kade
en in de Mennonietenbuurt. Steeds
zelfstandig tot aan hun verhuizing
naar Zuiderhof in 2004. Uit het huwelijk werden zes jongens en twee
meisjes geboren die allemaal nog in

leven zijn. Cor en Griet smaken het
genoegen 21 kleinkinderen te hebben en 23 achterkleinkinderen met
nog twee op komst. Aardige details
zijn dat Cor vlak voor de Eerste Wereldoorlog is geboren en hij de eerste auto’s op de weg zag waarmee
met name de notaris en de dokter
toen reden. De luchtvaart stond nog
in de kinderschoenen. De industriële revolutie was in volle gang. Ook
was hun trouwdag nog geen ‘Bevrijdingsdag’. Samen hebben Cor
en Griet vier koninginnen meegemaakt.
“Het is een hechte familie waarvan
het merendeel in de regio woont.
Elk jaar vieren we op de eerste zondag in juni Valentijn familiedag. Dan
komt iedereen bij elkaar en gaan we
leuke dingen doen. Zoals het maken
van een fietstocht bijvoorbeeld. Vader en moeder hebben daar tot op
hoge leeftijd aan mee gedaan. Vorig
jaar namen er bijna zeventig familieleden en hun partners aan deel. Indien dat mogelijk is willen ze er nog
wel graag bij zijn, maar fietsen natuurlijk niet meer mee. Actief zijn
met elkaar zit ons in het bloed. We
zijn geen ‘stilzitters’familie. Iedereen heeft altijd gewerkt en doet dat
zelfs na de pensionering nog steeds,
vrijwillig of gewoon erbij omdat het
leuk is wat te doen en om in beweging te blijven.” Aldus Jan.
De Nieuwe Meerbode feliciteert het
Platina bruidspaar van harte met het
bereiken van deze unieke gebeurtenis en wenst hen nog vele jaren in
goede gezondheid toe! Op naar een
‘Eiken bruiloft?’…

Mijdrecht – Het voorstel van het
college om de Mijdrechtse weekmarkt te verplaatsen naar het Raadhuisplein kon bij de gehele raad op
een ja rekenen. Maar dat daarvoor
vier bomen moesten worden omgehaakt, dat ging toch een ruime
meerderheid van de raad te ver. Toine Doezé van de Combinatie diende
ook direct een amendement in: “We
zijn voor het voorstel”, zo begon hij,
“maar we zijn tegen het kappen van
de bomen. Er is al veel teveel moois
uit onze kern verdwenen de laatste
jaren. Nu kunnen we er een stokje
voor steken.
We gaan toch geen vier mooie bomen kappen omdat er één middag
in de week een markt moet staan.
Kom nou, die markt kan er ook best
staan zonder dat die bomen moeten wijken”, aldus Doezé en hij diende een amandement in waarin staat
dat het voorstel wordt gewijzigd met
de tekst: “de raad akkoord gaat met
de verplaatsing van de markt, mits
daarbij geen van de vijf bomen aan
de Dorpsstraat worden gekapt of
verplaatst”.
De fracties van GB en VVW waren het daar roerend mee eens. Jan
van Loo van het CDA kon meevoelen met het voorstel van de Combinatie. Hij vroeg zich alleen af of je
dan geen problemen kreeg met de
brandweervoorschriften.
Weg bomen
Rob Blans van de VVD begreep het
niet: “ Er zijn mensen en er zijn bomen. Zonder mensen zijn er geen
bomen, maar zonder bomen wel
mensen. Waarom zo moeilijk doen
over een paar bomen. Het gaat hier
om de locale economie, het behoud
van de markt. Gewoon weg die bomen.”

Henrik Palm (CU/SGP) reageerde hierop als volgt: “Men vroeg mij
eens of ik het verschil wist tussen
een ezel en een paard. Ik wist het
niet. Wel, zei men mij, een paard kan
geen ezel rijden, maar een ezel wel
een paard. Ik vraag u nu: wat is het
verschil tussen een mens en een
boom. Wel, een boom kan niet mensen, maar een mens wel bomen en
zeker in deze raad kunnen ze dat.
De wethouder zegt dat de markt
niet verplaatst kan worden als de
bomen moeten blijven. Hij heeft er
naar gekeken.”
Doezé reageerde direct: “Je moet
wat creatiever denken. Wij hebben
met onze fractie ook alles opgemeten en het kan best.”
Palm liet zich niet uit het veld slaan:
“Zal best, maar de wethouder heeft
gemeten met deskundige ambtenaren en de marktkooplieden. Ik zeg,
als het kan met behoud van bomen:
direct doen. Kan het niet, dan helaas
de bomen weg.”
Evaluatie
Jan Willem Koedam (RVB) was ook
duidelijk: “Het verplaatsen van de
weekmarkt is een goede zaak, maar
daar hoeft het hele plein niet voor
op z’n kop. De markt is goed mogelijk zonder aanpassingen. Ook van
de marktkooplieden mag enige inschikkelijkheid worden verwacht.
In het raadsvoorstel wordt gesproken over een evaluatie. Wat gebeurt
er indien de evaluatie slecht uitvalt?
Gaat de markt dan weer naar het
Haitsmaplein? Is daarmee die evaluatie geen loze kreet geworden?
Ook vinden wij het onzin om trouwen in het gemeentehuis op donderdag vanwege de markt af te
schaffen. Het gemeentehuis heeft
meerdere ingangen en naar mijn

mening kan eenieder die wil trouwen op de donderdag zelf kiezen of
zij dit willen doen. Ondanks dat zij
niet gebruik kunnen maken van het
plein in verband met de markt.
Wellicht een optie om de gratis
trouwdag naar de donderdag te verplaatsen”, aldus Koedam.
Klopt niet
Ook Cees Houmes (D66) begreep
niet dat de bomen moesten verdwijnen: “Is helemaal niet nodig. De tekening die erbij is klopt niet. Als je
goed indeelt kan het makkelijk met
bomen. De bomen mogen niet verdwijnen voor de markt”.
Wethouder Roosendaal bleef bij zijn
stelling: met bomen kan de markt
niet worden verplaatst: “Het kan
niet anders. We hebben van alles
bedacht, het gaat niet. Dus als u besluit dat de bomen moeten blijven,
gaat het hele plan niet door.”
Ondanks de dreigende taal van wethouder Roosendaal bleef de meerderheid van de raad erbij dat de bomen onder geen enkele voorwaarden mochten verdwijnen voor de
markt en werd zo besloten maandagavond. Alleen de VVD - uitgezonderd Marja Borst van deze partij,
zij stemde voor behoud van de bomen – en de CU/SGP stemde niet
voor behoud van de bomen. Wethouder Roosendaal was er maandagavond niet bij, maar in de wandelgangen werd al verteld, dat nu
de raad zo beslist had, de markt
waarschijnlijk toch wel verplaatst
zou kunnen worden, ook met behoud van de bomen.
Zo zie je maar, als je maar voet bij
stuk houdt als raad. De raad is uiteindelijk het hoofd van de gemeente.

Na succesvolle informatiedag in februari:

Ruijgrok Makelaars organiseert
aanstaande zaterdag opnieuw
een startersdag
Mijdrecht - Ga je voor het eerst
een woning kopen? Waar begin je!
Als starter op de woningmarkt zie
je soms door de bomen het bos niet
meer. Een spannende tijd, waarin je
belangrijke beslissingen moet nemen. Hulp van een onafhankelijke
expert is dan ook meer dan welkom.
De aankoopsituatie voor starters is
ten opzichte van vijf jaar geleden
een stuk verbeterd. De woningprijzen zijn min of meer gestabiliseerd
en momenteel is de rente ook historisch laag, bovendien stelt de gemeente De Ronde Venen ook startersleningen beschikbaar waardoor
een leuke woning voor steeds meer
starters binnen handbereik ligt. De
aanschaf van een woning blijft echter de grootste uitgave van je leven,
reden te meer om je goed te laten
informeren. In het traject van aankoop van een woning krijg je te maken met tenminste drie experts: de
makelaar, de hypotheekadviseur en
de notaris.
Het team van Ruijgrok Makelaars
staat zaterdag 16 mei voor u klaar
om het traject uit te leggen en u te
informeren over alle bijkomende zaken, en natuurlijk alle vragen te beantwoorden. Bovendien kan er meteen een afspraak gemaakt worden
bij De Hypotheekshop om ook het

financiële gedeelte goed op een rijtje te zetten. Ook Ruijgrok Makelaars bied hulp aan bij financiële zaken die aan de orde komen bij de
aankoop van een huis: starters die
dit jaar een huis aankopen via Ruijgrok Makelaars kunnen bij het invullen van hun verzoek om teruggaaf
van belasting en hun belastingaangifte van 2009 kosteloos worden geholpen door een belastingadviseur
van GT Bunck accountants en belastingadviseurs uit Amstelveen.

Voor iedereen die langs komt op deze startersdag ligt in ieder geval het
boekje kijken en kopen klaar waarin
belangrijke informatie staat voor iedereen die op zoek is naar een woning.
U bent van harte welkom op zaterdag 16 mei a.s. tussen 10.00 en
14.00 uur! Bent u deze dag niet in
de gelegenheid om langs te komen
dan kunt u Ruijgrok Makelaars altijd
even bellen om een afspraak te maken, hun nummer is 0297-283375.
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Korfballers van Atlantis E2
hopen op kampioenschap
Mijdrecht - In het nieuwe buitenseizoen zijn de eerste punten voor
Atlantis E 2 al binnengehaald. Op
Luno is een mooie overwinning geboekt door met 0-6 te winnen. Tijdens een leuke wedstrijd in een
heerlijk zonnetje waren alle kinderen uitblinkers. Het harde werken
op de trainingen werpt zijn vruchten af. Dit dankzij 3 enthousiaste
trainers/caoches: Niels van Oudenallen, Iris Facee Schaeffer en Wilco
Kuijlenburg.
De tweede wedstrijd was in Almere tegen EKVA. Ook dit team is geen
onbekende van de door de Hoop
Interim Management gesponsorde ploeg. Zowel EKVA als Luno zat
in het zaalseizoen ook bij de E2 in
de competitie. Alle wedstrijden wa-

ren door Atlantis gewonnen. Ook nu
weer waren er alleen al in de eerste helft 8 goede kansen. Maar helaas gingen ze mis door pech en
veel wind. Gelukkig scoorden in de
laatste 10 minuten Rick en Suzanne
ieder 2x. Atlantis ging dus opnieuw
naar huis met een mooie overwinning van 0-4.
De zaterdag daarop was de return
tegen Luno. Thuis voor eigen publiek werd er een spannende wedstrijd gespeeld. Al snel, in de eerste
minuut, opende Zoë de score. Emma
zorgde voor de volgende 2 doelpunten. In de tweede helft was het Saskia die de 4-0 maakte. Luno scoorde het eerste tegendoelpunt van de
competitie. Een zeer mooie aanval in
de laatste minuut van de wedstrijd,

waarbij alle spelers betrokken waren, bezorgde Atlantis E2 de derde
overwinning. 5-1.
Na de vakantie moesten de jonge spelers meteen aan de bak tegen ESDO uit Kockengen. Zij staan
2e net achter de talenten van Atlantis E2. Het werd de spannendste wedstrijd tot dan toe. Dit kwam
doordat ESDO veel invallers uit hogere teams had ingeschakeld. Toch
hield de Mijdrechtenaren stand.
Mede dankzij het goede verdedigen van Elise en een mooie bal
van Rick werd het 0-1 voor Atlantis. Vier wedstrijden gespeeld en alles gewonnen; het kampioenschap
komt langzaam dichterbij. Atlantis
E2 HOOPt op een mooie afsluiting
van dit seizoen.

Meisjes F1 van CSW nu
ook Voorjaarskampioen
Wilnis - Na het behalen van het Najaarskampioenschap is CSW MF1 in een poule hoger - afgelopen zaterdag ook Voorjaarskampioen geworden.
De vorige week verloren wedstrijd
zorgde voor de nodige spanning
vooraf. De boodschap waarmee de
meiden het veld in werden gestuurd
was dan ook simpel: winnen!
En dat tegen BFC uit Bussum, de
nummer 2 van de ranglijst en hun
grote concurrent. Het werd een titanenstrijd die de coaches én het
massaal meegekomen publiek het
zweet op de kuiten deed uitbreken.
Het spel golfde aanvankelijk op en
neer met kansjes over en weer. Gelukkig stond de verdediging met

Zoë, Maartje, Julia en Fernande als
een huis. Ryanne op het middenveld
zorgde voor een perfecte aanvoer
naar voren en de voorhoede met
de watervlugge Michelle, de handige Jessie en hardwerkende Sarah
creëerde een aantal goede kansen.
Keepster Verity speelde haar beste
wedstrijd en wist haar doel brandschoon te houden.
Na een klein kwartier voetballen
werd spits Sarah vanaf links prachtig alleen voor de keeper gezet. Ze
twijfelde niet, haalde droog uit en
scoorde de bevrijdende 0-1. Niet dat
de meiden daardoor vleugels kregen; het bleef reuze spannend.
De 0-2 kwam -op enigszins gelukkige wijze- pas halverwege de tweede

helft tot stand. Een door Fernande
genomen hoekschop belandde via
een BFC-er in het eigen doel. CSW
maakte dat natuurlijk niet uit. Nu
was het een kwestie van de wedstrijd uitspelen. Maar niet nadat
Jessie na een schitterende aanval
voor 0-3 had gezorgd en daarmee
het lot in stijl bezegelde.
Het laatste fluitsignaal zorgde voor
een prachtige ontlading. ‘Kampioenen, kampioenen, olé, olé, olé’ klonk
het luidkeels uit de kelen van de
rood-blauwen.
Coaches Ger en Sebastiaan, sponsor BvCM - Tailormade Credit Management én ALLE ouders zijn hartstikke trots op de meiden van MF1.

Overwinning voor Super C2
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
speelden de aspiranten C2 van De
Vinken de belangrijke streekderby
tegen hun korfbalvrienden van Atlantis uit Mijdrecht. Met als inzet
de tweede plaats in de poule gingen beide teams met enthousiast
korfbalspel van start. Het resulteerde in een 2-1 tussenstand bij rust. In
de tweede helft bleek de thuisploeg
veel sterker, waardoor een ruime 61 overwinning kan worden bijgeschreven.
Winst verwacht
Het door Super De Boer gesponsorde jeugdteam van De Vinken
heeft Kelvin Hoogenboom en Rebecca Strubbe als trainer-coaches.
Gezien de eerdere uitslagen in de
poule durfde coach Hoogenboom
de uitspraak aan dat hij winst wel
verwachtte. De geblesseerde Wiske
Kamminga viel hem hier in bij: “Ik
denk ook wel dat we winnen vandaag.”
Maar dat bleef nog lang onzeker. De
Vinken startte met Marieke Oosterom, Britt Augustijn, Tijn van Vliet en
Kevin van Vliet in de aanval. Dit vier-

tal wist met fel aanvalsspel diverse
kansen te creëren. Het ontbrak hen
wel aan scherpte in de afronding.
Menig mooie doorloopbal miste net
de mand.
Echter ook de aanval van de bezoekers had weinig in te brengen tegen het solide verdedigen van Denise Bultena, Quincy Steen, Martin
Versloot en Niek Nagtegaal, waardoor tot vijf minuten voor rust de
brilstand op het scorebord bleef.
Atlantis bleek vervolgens minder
verkwistend met hun spaarzame
kansen om te gaan. De eerste echte doelpoging was direct raak. Voor
de Supervinken het signaal om er
een schepje bovenop te doen. Direct hierna scoorde de voor Marieke
in het veld gekomen Wies van Beek
het eerste Vinkendoelpunt: 1-1.
Diverse onderscheppingen en legio
fraaie scoringskansen onderstreepten het veldoverwicht van de thuisploeg. Niek Nagtegaal wist dit voordeel met een prima doorloopbal te
verzilveren, zodat de Vinkeveners
toch met voorsprong de thee konden opzoeken.

Evenwicht
Ook na rust hielden de teams elkaar nog enige tijd in evenwicht.
De meeste doelkansen ontstonden
evenwel aan de kant van De Vinken. Waar de uit de D-pupillen invallende Tess Verwey in het veld
kwam voor Denise Bultena, wist
diens eveneens invallende ploeggenootje Britt Augustijn een door Marieke Oostrum keurig aangespeelde
doorbraak met een fraai doelpunt af
te ronden: 3-1.
Beide teams bleven elkaar de bal
voortdurend afsnoepen. Doordat zij
het samenspel net iets beter verzorgden kwamen de Supervinken in
het doelgerichte aanvalsspel echter
steeds beter op dreef. Uiteindelijk
resulteerde dit in twee fraaie doorbraken van Kevin van Vliet, gevolgd
door eenzelfde treffer van de hand
van Martin Versloot.
Met deze 6-1 voorsprong kon de
thuisploeg de wedstrijd rustig uitspelen. Vooral tevreden met deze
overwinning kwam De Vinken C2
van het zonovergoten kunstgrasveld
op sportpark De Molmhoek.

Hizi Hair sponsor van TVM!
Mijdrecht - Afgelopen week heeft Tennis Vereniging Mijdrecht er een sponsor bij. Hizi Hair gevestigd op de Dorpsstraat 46 heeft een prachtig reclamedoek laten maken en siert daarmee de baan 3. Om dit te vieren heeft Hizi Hair
een wel heel sportieve aanbieding! Op vertoon van uw lidmaatschapskaart van de TVM krijgt u maar liefst 20% kennismakingskorting op al uw behandelingen.

Jongens van Argon E3
krijgen er geen genoeg van!
V.l.n.r. staand: Rebecca (coach), Marieke, Vincent (Super de Boer), Quincy, Wiske, Bas (Super de Boer), Denise. V.l.n.r.
gehurkt: Niek, Kevin, Tijn, Joris Claassen (geblesseerd), Martin en Kelvin (coach)

Mijdrecht - Berichtten wij u vorige week in deze krant dat Argon E3
na winterkampioen ook zomerkampioen was geworden, op zaterdag 9
mei lieten de jongens zien dat ze er
nog geen genoeg van hebben! Tijdens het toernooi op de Mijdrechtse voetbalvelden lieten zij weer een

aantal spannende wedstrijden zien!
Uiteindelijk hing het wel of niet eerste worden bij de laatste wedstrijd
tegen Nieuwkoop af van het aantal
doelpunten. De spanning was zowel
op het veld als langs de lijn om te
snijden. Door wéér goed samenspel
en tikken was de eindstand 6-2 wat

inhield dat de E3 de eerste plaats
had behaald! Van vreugde doken
de mannen weer in tenue onder de
douche, terwijl de prijsuitreiking nog
plaats moest vinden!
Druipend namen ze dan ook hun
beker in ontvangst! Goed gedaan,
mannen!!
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CSW ME2 kampioen
Wilnis - Afgelopen zaterdag is de
ME2 van CSW kampioen geworden
van haar afdeling.
De meiden draaiden onder leiding
van coach Hans van der Meer een
superseizoen.
Tot de winterstop werd er flink strijd
geleverd met ondermeer SV Huizen

DOB uit Nigtevecht, maar die strijd
werd nipt verloren. Tijd dus voor revanche in de tweede helft van het
seizoen. De meiden zelf hoefden zaterdag niet meer te spelen, maar de
naaste concurrent, jawel weer DOB,
wel. Een delegatie van het team van
CSW onder leiding van coach Hans

ging de wedstrijd van DOB zelf aanschouwen. Het heeft geholpen. Op
doelsaldo zijn de meiden van CSW
kampioen geworden.
Van harte gefeliciteerd Lotte, Maroesja, Anouk, Susanne, Janice,
Amy, Floor, Isabelle, Tanja en Valerie! En natuurlijk Hans.

Argon A4 kampioen
Mijdrecht - Zaterdag 9 mei is Argon A4 kampioen geworden. Het
team van coaches Peter Tegelaar
en Gerard Brokking en trainer Dirk
Hogenboom had aan een gelijkspel
genoeg om de titel binnen te slepen.
De wedstrijd werd thuis om 15.00
uur gespeeld. De tegenstander was
Hertha A1. De spanning was gedurende de hele wedstrijd voelbaar. Uit
een vrije trap van Jesse kopte Joost

S. onhoudbaar binnen. In de eerste helft kwam Hertha gelijk. Gelukkig kon Argon door een fraai doelpunt van Mark met een voorsprong
gaan rusten. De tweede helft bleek
zenuwslopend. Er waren kansen
voor beide ploegen, echter er stonden zeer goede keepers onder de
lat. Argon’s Michael had een paar
zeer goede reddingen maar kreeg
in de slotminuut toch de gelijkma-

ker nog “om de oren”. De aftrap
daarna was het laatste wapenfeit.
De scheidsrechter floot af waarna
het feest kon beginnen. De champagnekurken knalden en het publiek kwam toegesneld. Vanuit handen van Klaas-Jan de Jong, namens
de sponsor Verhoef Infra, ontving
aanvoerder Nick een prachtige beker. Het feest kon beginnen en heeft
lang geduurd.

De Vinken doet
zichzelf tekort

Tennissers Mijdrecht
geven nog niet op
Mijdrecht - Het kan raar lopen, want
waar vorig seizoen de Mijdrechtse tennissers nog tot op de laatste
speeldag meededen om promotie
naar de eredivisie, bungelen ze nu
onderaan de hoofdklasse.
Trainer Matthijs Deken weet wel
waaraan het ligt. ,”De competitie is
echt veel sterker dan vorig jaar. Tevens hebben wij deze winter minder
trainingen met elkaar kunnen draaien. Maar het belangrijkste is dat een
aantal spelers niet in vorm is. Dat
heeft ons dit jaar al aardig wat punten gekost.’’
Mark Derksen (27) is daarin dit jaar
een positieve uitzondering. Hij is namelijk één van de weinige ‘zekerheidjes’ die de Mijdrechtse tennisploeg dit wél seizoen heeft. In de
vier voorgaande wedstrijden wist
hij drie singlepartijen winnend af
te sluiten. Voor de enige nederlaag
die hij leed heeft Derksen, in het dagelijks leven tennisleraar, een goed
excuus. ”We speelden destijds op
smashcourt, een langzamere ondergrond dan waar wij normaal op spelen.’’ Zondag weet hij zijn ongeslagen reeks op gravel voort te zetten.
Met een eenvoudige zege (6-0, 64) pakt de oudste telg van de Derksen-broeders het eerste punt van
de dag. Belangrijk, want Mijdrecht
is gebaat bij een ruime overwinning
op concurrent Vredenburch.
Waar Derksen met een glimlach van

de baan verdwijnt, staat bij teamgenoot Steffan Kokkelink het gezicht
inmiddels op onweer. Wist hij vorig
jaar nog al zijn singlepartijen te winnen, dit seizoen stapte hij pas één
keer als winnaar van de baan. ”Alles valt of staat met vertrouwen. Dat
mis ik nu’’, vertelt Kokkelink eerlijk,
net nadat hij van de baan af is. Na
een lange driesetter (4-6, 6-4, 2-6)
trekt hij ook nu uiteindelijk aan het
kortste eind.
Na de laatste twee singles staat de
stand inmiddels op 1-3. Zowel Yoeri
Mayer als Erwin Derksen krijgt tennisles op zijn eigen sportpark. Beiden verliezen hun partij met 6-1 en
6-3.
”Toch geven we niet op’’, klinkt Deken
strijdlustig voorafgaand aan de twee
dubbelpartijen. Deze opbeurend bedoelde woorden blijken slechts één
dubbelkoppel te helpen. Mark Derksen wint samen met Harold Reitsma na een bloedstollende partij (64, 6-7, 6-2) het tweede Mijdrechtse punt van de dag. Mark’s broertje Erwin, samen met Stefan Kokkelink, kan niet voor het gelijkmakende
punt zorgen. Sterker nog: zij weten
slechts één game te pakken...
Zelfs na de laatste oorwassing blijft
trainer Deken opvallend positief gestemd. ”Doordat medelaagvlieger
Haarlem met 6-0 verloren heeft, zijn
we vandaag twee punten ingelopen.
We leven dus nog.’’

Weer geen punten voor
Atlantis 1
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
trad het door Pimentel Fasteners
bv. gesponsorde Atlantis 1 aan tegen Thor 1 in Harmelen. Waar in
de thuiswedstrijd nog maar net aan
verloren werd, was de uitslag deze
keer wat groter: 18-12 in het nadeel
van Atlantis.
Toch was het lange tijd een vrij spannende wedstrijd. Pas in de slotfase werd het verschil gemaakt. Door
dit verlies zal het erg lastig worden
om beslissingswedstrijden of zelfs
directe degradatie te ontlopen. Ze
staan nu op de zevende plaats en
de nummers zeven en acht moeten
de klasse verlaten.
De wedstrijd werd begonnen met
Peter van de Wel, Jelmer Steen, Lisanne van Doornik en Chantal Poolman in de aanval.
Net als de vorige wedstrijd opende Atlantis de score, dit keer met
de stipbal waar de afgelopen weken
veel op geoefend is. Ook het tweede doelpunt kwam van Atlantis, en
zo leek het toch weer een goed begin. De 2-1 kwam helaas vrij snel
daarna.
Maar ook de tweede aanval van Atlantis bestaande uit Pim de Munter,
Auke van der Zijden, Sandra Pronk
en Masha Hoogeboom wist weer
snel te scoren en de voorsprong uit
te breiden.
Bijna de hele eerste helft wist vlaggenschip van Atlantis de voorsprong te behouden, ondanks het
feit dat niet alle factoren mee wilden
werken. Er werd over het algemeen
goed verdedigd, maar toch kon niet
voorkomen worden dat Thor op gelijke hoogte kwam vlak voor rust.
Met een stand van 6-6 waren alle opties nog open voor de tweede
helft.
In de rust kreeg Atlantis aanwijzingen van coach Paul Plaatsman.
Het baltempo moest omhoog en er
moest slimmer gelopen worden. De
coach benadrukte dat de tweede

helft als een nieuwe wedstrijd benaderd moest worden, de scheidsrechter moest worden vergeten, alleen het eigen spel telde. Bovendien
was er nog steeds een goede kans
dat Atlantis hier punten mee naar
huis kon nemen.
Er werd dan ook weer met frisse
moed na de rust begonnen. Het eerste doelpunt kwam dan ook weer
van de Pimentel Fasteners bv. ploeg.
Jammer genoeg kwam Atlantis hierna toch op een achterstand. Deze werd in eerste en ook in tweede instantie nog wel ongedaan gemaakt, maar na de 10-10 moest Atlantis toch wijken.
Ondanks dat er goed geknokt werd,
kwamen de doelpuntjes niet meer
voor Atlantis en steeds makkelijker
voor Thor. Ook de wissel van Berry
de Jong, die er in kwam voor Auke
van der Zijden, kon hier geen verandering in brengen.
In de slotfase scoorde Thor wel erg
gemakkelijk van grote afstand. Hiertegen was Atlantis niet gewapend
wat resulteerde in een eindstand
van 18-12. Opnieuw geen punten
voor Atlantis terwijl ze de punten zo
hard nodig hebben om te overleven
in de derde klasse. Hiervoor moet
op zijn minst nog een plaatsje gestegen worden in het klassement,
dus er zullen nog wat punten gepakt moeten worden.
Volgende week speelt Atlantis weer
thuis. Dit keer tegen koploper Vriendenschaar dat nog maar weinig
punten heeft laten liggen. In de uitwedstrijd werd met 11-7 verloren,
maar Atlantis heeft wel vaker bewezen beter te spelen tegen hoger geplaatste teams, dus er zijn altijd nog
kansen voor Atlantis.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Vinkeveen - Het eerste team van
korfbalvereniging De Vinken had
afgelopen zaterdag, na een beschamende wedstrijd de week ervoor,
wat goed te maken. In Utrecht tegen HKC 1 kwam De Vinken voor
de eerste overwinning van het seizoen. De Fortisformatie zette een
prima eerste helft neer met een 58 voorsprong. Gedurende de tweede
helft kwamen de Utrechters langszij en misten de Vinkeveners de rust
om de wedstrijd in eigen voordeel te
doen eindigen. Met een eindstand
van 14-12 had er voor De Vinken
meer in gezeten.

Eerste overwinning voor
het jongste Vinkenteam

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
speelde het jongste Vinkenteam
haar eerste thuiswedstrijd. De Vinken F2 - want daar gaat het over - is
het nieuwste team bij de Vinkeveense korfbalvereniging. Sinds een paar
weken doet dit mee aan de korfbalcompetitie, met echte wedstrijden.
De kinderen keken daar al tijden
naar uit. Want trainen is wel leuk,
maar echte wedstrijden zijn natuurlijk nog veel leuker.
De ploeg, bestaande uit Meike Rijdes, Romy de Jong, Mellanie Leeflang, Jiska Kroon, Daniel Verweij, Thom Boerlage en Mark de Rooij,
speelde de eerste twee competitiewedstrijden uit. Daarin speelden ze
twee keer gelijk. Allereerst een 2-2
gelijkspel tegen Fiducia F3 en vervolgens 1-1 tegen Luno F3. In beide
westrijden werd er dus gescoord en
dat is voor een beginnend team al
heel knap. Voor de wedstrijd was er
nog een spannend moment. Sponsor Bas Bobeldijk van Super de Boer
Vinkeveen was aanwezig en nadat
Bas Bobeldijk uitgebreid door de
kinderen bedankt was voor de shirtjes, gingen ze op de foto.
Deze keer was Fiducia F3 uit Vleuten/De Meern wederom de tegenstander. In de eerste wedstrijd de-

Klaverjasclub
Onder Ons

Vinkeveen - Bij de kaartavond van
dinsdag 5 mei was blijkbaar iedereen nog onder de indruk van Koninginnedag, waardoor er minimaal
werd gescoord. Theo Kranendonk
wist uiteindelijk eerste te worden
met 4988 punten, 2e. Gerrit de Busser met 4962 punten, 3e. Martien de
Kuijer met 4951 punten, 4e. Ferry

den de ploegen nauwelijks voor elkaar onder. Het zou dus weer een
spannende strijd worden. De coaches Pauline Koedijk en Mariëlle Wilde hadden er alle vertrouwen
in dat de punten dit keer in Vinkeveen zouden blijven. ”De ploeg gaat
elke week een stukje beter spelen
en ook op trainen zie ik dingen die
steeds beter gaan”, vertelde Pauline
Koedijk voor aanvang van de wedstrijd. De zeer jonge ploeg, die Mellanie Leeflang miste in verband met
ziekte, startte voortvarend en kreeg
de meeste kansen. Maar scoren is
op deze leeftijd nog wel heel moeilijk en dus bleef het zeer lang 0-0.
Desondanks ging de bal lekker snel
rond en werden er veel ballen onderschept. In de rust was het nog 00, maar met zoveel kansen kon een
doelpunt toch eigenlijk niet uitblijven. Het duurde echter tot 2 minuten voor tijd dat er gescoord werd.
Thom Boerlage wist als enige de
korf te vinden. Na het laatste fluitsignaal waren de kinderen dolblij
met hun eerste overwinning. Ook in
de afsluitende strafworpreeks ging
het lange tijd gelijk op. Daarin trok
Fiducia aan het langste eind, maar
gelukkig tellen deze niet mee voor
de stand in de competitie.
Verbraak met 4903 punten, 5e.Rob
van Achterbergh met 4757 punten.
Bep Schakenbos was de gelukkige
met de poedelprijs van 3939 punten.
Met nog twee avonden te spelen
word het spannend tussen Edwin
van der Schaft en Gerrit de Busser die met nog 423 punten verschil
hem op de hielen zit. 23 mei tijdens
de feestelijke prijs uitreiking zal blijken wie uiteindelijk de beste kaarten heeft gehad,

Fietspuzzeltocht op Hemelvaartsdag voor ‘Get a Life’
Wilnis – In het kader van het gemeenteproject “Get a Life” is voor
Hemelvaartsdag 21 mei a.s. een
mooie en verrassende fietspuzzeltocht van ongeveer 25 km uitgezet die geschikt is voor jong en oud.
Bij gebouw ‘de Roeping’ in Wilnis
kan tussen 13.30 en 14.30 uur gestart worden en onderweg is een
pleisterplaats ingericht om even bij
te komen. Daarnaast is voor noodgevallen een bezemwagen oproepbaar. Voor slechts 2,50 euro per persoon (met een maximum van 7,50
euro per gezin) kan iedereen meefietsen. Uit de goede oplossingen
wordt een winnaar geloot die de
prijs thuisbezorgd krijgt. Bij slecht

weer op 21 mei gaat de fietspuzzeltocht niet door maar wordt deze
verplaatst naar tweede pinksterdag,
maandag 1 juni.
De Hervormde Gemeente zet zich
van januari t/m juni 2009 in voor
project “Get a Life”. Met dit project
wordt het Green Pastures Hospital
in Nepal ondersteund, waar men de
helpende hand biedt o.a. aan mensen die te maken hebben met de
gevolgen van Lepra. Meer info over
het project vindt u op
www.hervormdwilnis.nl. Voor vragen of inlichtingen over de fietspuzzeltocht kan gemaild worden:
nepal-wilnis@live.nl .

Samenspel
Voor het vlaggenschip was deze
wedstrijd nog steeds belangrijk om
het gat van vier punten te dichten
met de één na laatste van de competitie. Voor tegenstander HKC, de
nummer drie, staat er niet meer zoveel op het spel.
Pascal Kroon kon vanwege ziekte niet spelen, hierdoor kwam Kelvin Hoogenboom in de basis. Aanvallend begonnen aan Vinkenzijde
Mariska Meulstee, Martine Koedijk,
Peter Kooijman en Peter Koeleman.
Verdedigend startten Joyce Kroon,
Helene Kroon, Kelvin Hoogenboom
en Rudy Oussoren.
Het achttal van coach Siemko Sok
begon scherp en ging met veel inzet op zoek naar de openingstreffer. Die kwam al snel uit handen van
Martine Koedijk, waarna ook HCK
met een afstandschot van de nul
af kwam. Nadat Kelvin de bal prima onderschept had kon Ruud deze verzilveren. Snel daarna was het
de beurt aan Kelvin die vanuit een
schot een wegtrekbal achter de korf
scoorde. Er werden volop high-fives
gegeven en er werd goed voor elkaar geroepen. Verdedigend kon
door het terugzakken van onder anderen Joyce en beide Peters de aanval snel gevoerd worden.
Na de 2-4 scoorde Helene van afstand en ook HCK wist opnieuw te
scoren. De Vinken kwam vier punten voor door twee prachtige schoten van Peter Kooijman. De HCK’ers
hadden aanvallend grote kansen,
met name vanuit het wegtrekken

achter en naast de paal waaruit veel
geschoten werd. De aanvallen aan
Vinkenzijde waren de laatste tien
minuten van de eerste helft rommelig. Een trainingsoefening werd gescoord door Rudy op aangeven van
Helene. Net voor rust schoot HCK
de 5-8 door de korf.
Geforceerd
Begin tweede helft was HCK meteen weer gevaarlijk met de dreigende acties naar binnen. Een strafworp maakte het verschil tot twee
punten. Na de vakwissel scoorde Rudy van afstand, nadat de posities duidelijk en snel waren ingevuld. Peter Koeleman lepelde de 79 erin met zijn typische kans achter
de korf. Hierna had het achttal een
doelpuntloze fase met vaak een te
gehaast aanvalsspel. HCK wist wel
te scoren en zag het gat tot het minimale verschil komen.
Een fraaie doorloopbal werd koelbloedig afgemaakt door Kelvin. Ook
nu kwam De Vinken weinig tot scoren en wist HCK prima van de verdedigende fouten te profiteren.
Met een doorloopbal en twee stippen kwamen de Utrechters voor het
eerst op voorsprong een kwartier
voor tijd. HCK bracht een aantal wissels in die extra power in de formatie brachten. Na een aantal geforceerde aanvallen wist Joyce Kroon
de stand weer gelijk te trekken. Ingrid Hagenaars werd ingezet om
met haar schotkracht de aanvallen
te versterken. Alhoewel beide teams
veel kansen hadden in de slotfase,
kreeg HCK beide winstpunten door
een afstandschot en opnieuw een
strafworp te scoren.
Zo ziet De Vinken de kans om de
competitie onderin spannender te
maken steeds verder wegglijden. Er
had in deze wedstrijd meer gezeten,
maar dan hadden de Vinkeveners
de lijn van de eerste helft tot en met
het einde van de tweede helft moeten doortrekken. Alle invallers, reserves en het meegereisde publiek
bedankt! Aanstaande zaterdag 16
mei speelt De Vinken 1 thuis tegen
Sparta 1 uit Nijkerk. Deze wedstrijd
zal om 15.30 uur aanvangen.

Atlantis 2 neemt geen
punten mee naar huis
Mijdrecht - Atlantis 2 moest het
opnemen tegen DKV in IJmuiden.
Atlantis 2, gesponsord door Fortis begon vol goede moed aan deze
wedstrijd. In de hoop nog 2 winstpunten mee naar huis te kunnen
nemen. Op dit moment kan Atlantis
2 de punten nog goed gebruiken.
Met een volle bank reserves begon
Atlantis 2, gesponsord door Fortis met de volgende opstelling in
de aanval: Melissa v.d. Stap, Tamara Gortenmulder, Jimmy de Koning
en Berry de Jong. Helaas wist DKV
(IJ) het eerste doelpunt te maken. Al
snel kwam Atlantis terug met een
mooie doorloopbal. Het verdedigingsvak bestond uit Wilma Kranenburg, Sandra Gortenmulder, Alex
van Senten en Wouter Drubbel.
Al snel in de eerste helft wist DKV
uit te lopen met een voorsprong. Na
diverse kansen ging het gesponsorde Fortis team de rust in met 8-3.
Kort na de rust werd Jimmy de Koning door een eerder opgelopen
blessure gewisseld door Bas Bogaard. Atlantis 2 had veel moeite
met scoren, maar door een goed samenspel wisten ze weer te scoren.
Eline Laaper kwam nog het veld in

voor Wilma Kranenburg. Uiteindelijk
wist Atlantis de wedstrijd te eindigen met 15-8 op het scorebord.
Deze week mag Atlantis 2 weer aantreden op het eigen veld tegen SDO
(K) 3 om 13.30 uur. Hopelijk weet
Atlantis 2 dan punten te pakken en
daarbij Fiducia en De Vinken onder
zich te laten.

