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Monopoly-actie levert
mooie prijzen op!

Vinkeveen - Zes weken lang stond
Super de Boer in het teken van de
Monopoly-actie. Er kon gespaard
worden voor gratis producten en
geweldige landelijke prijzen. Al een
aantal jaren is deze actie erg populair en ook deze keer werd er door
de klanten van Super de Boer weer
fanatiek meegedaan. Zelfs op internet ontstond een ware handel in de
straat- en stationskaarten.
Ook bij Super de Boer Vinkeveen zijn
mooie prijzen gewonnen die afgelopen zaterdag in de winkel werden
uitgereikt. Eigenaar Vincent Schuijt
en bedrijfsleider Robin de Vries overhandigden de prijzen. Als eerste de

Direct Prijswinnaars. Deze winnaars
hadden slechts één Monopoly-kaartje nodig om hun prijs in de wacht te
slepen. Mevrouw v.d. Berg kreeg een
arrangement aangeboden voor Hotel Zuiderduin en de heer De Graaf is
de nieuwe eigenaar van een Gazelle fiets. Mevrouw Van der Spruijt en
mevrouw Torensma hebben een kofferset en een Philips steamer gewonnen, maar konden niet bij de prijsuitreiking aanwezig zijn. Verder waren
er ook nog twee winnaars van een
landelijke prijs. Zij hebben iets meer
moeite moeten doen voor hun prijs,
ze moesten namelijk een complete
stad bij elkaar sparen. Mevrouw Ver-

bruggen kreeg een mooie pannenset
overhandigd, mevrouw De Greef was
de winnares van een bestekset.
Alle winnaars van harte gefeliciteerd
met jullie prijs! De Monopoly-actie is inmiddels afgelopen en in totaal heeft Super de Boer Vinkeveen
mooie prijzen en heel veel gratis producten weggegeven. De Direct Prijskaarten voor gratis producten kunnen nog ingeleverd worden t/m 30
mei. Super de Boer gaat verder met
de WK-Bungels. Scoor zoveel mogelijk Bungels en vind Gouden Bungel
Bert. Hiermee win je een WK BBQpakket. Kom dus snel naar de winkel,
hoe meer Bungels, hoe meer kans!

Koninklijke onderscheiding
voor Henk de Vries
Mijdrecht - Dinsdag 11 mei kreeg
de heer Henk de Vries (69) uit
Mijdrecht in aanwezigheid van zijn
voltallige familie op het gemeentehuis door burgemeester Marianne
Burgman de versierselen opgespeld
die horen bij zijn benoeming tot Lid
in de Orde van Oranje Nassau. Op
29 april was al bekend geworden
dat De Vries een Koninklijke onderscheiding had ontvangen, maar
vanwege vakantie kon hij toen niet
aanwezig zijn tijdens de jaarlijkse
lintjesregen in het gemeentehuis.
Henk de Vries is vanaf 1998 (bestuurlijk) actief op het terrein van
ondermeer onderwijs, natuur en
sport. Hij startte als secretaris in het
bestuur van het Paus Johannes College. Nadat deze organisatie fuseerde met het VeenLanden College,
was zijn belangrijkste taak de begeleiding van het bouwproces van
begin tot het eind van de nieuwe
huisvesting aan de Bonkestekersweg in Vinkeveen. Met een prachtige school die aan alle eisen van deze tijd voldoet als resultaat. Na afronding van het bouwproces, stapte
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hij over naar de Stichting tot steun
aan het VeenLanden College. Deze stichting werkt in stilte en vergaart via fondsenwerving kapitaal
voor zaken die niet door de overheid worden betaald. In deze stich-

ting vervult de heer De Vries tot op
heden de rol van secretaris.
Als operationeel bestuurslid/penningmeester van de Stichting Leefbaarheid (van 1998 tot 2008) heeft
hij zijn bijdrage geleverd aan de tot-

standkoming van een professionele
uitvoeringsorganisatie voor het welzijnswerk in de gemeente De Ronde Venen.
In zijn periode (1978-1987) als vicevoorzitter van de VVV Vinkeveen
heeft hij bijgedragen aan de sterke groei en professionalisering van
de VVV. Onder het voorzitterschap
van de heer De Vries is de badmintonvereniging Kwinkslag te Vinkeveen uitgegroeid tot 200 leden en
is er een jeugdafdeling opgezet en
als secretaris van het Oranje Comité Vinkeveen heeft hij het feestprogramma drastisch gemoderniseerd.
Henk, van harte gefeliciteerd met
deze onderscheiding!

Jan van Speyk viert 100-jarig bestaan
Mijdrecht/Utrecht – Tientallen
scouts van de Jan van Speykgroep
hebben afgelopen zaterdag 15 mei
het 100-jarig bestaan van Scouting
Nederland gevierd in Utrecht.
Tijdens de ‘Scouts2day’ kwamen
22.000 scouts uit heel Nederland
met de trein naar Utrecht. Voor veel
scouts was alleen de reis – met de
bus en met de trein – al een ervaring op zich. In de grote stad werden de scouts vrolijk verwelkomd
door de medewerkers en ook de Jan
van Speyk liet zich horen met leuke
yells. Heel Utrecht stond op zijn kop
met zoveel aanwezige scouts. Voor
de meeste kinderen was dit een
eerste kennismaking met zo’n groot
scouting-evenement. In een aantal
Utrechtse parken waren activiteiten
opgezet voor de scouts. De Esta’s,

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

Kabouters en de Welpen vermaakten zich op een klimwand, op luchtkussens, achter de sjoelbak en met
marshmellows roosteren.
De verkenners en padvindsters (kinderen vanaf 11 jaar) hielden zich in
een ander park bezig met ‘op zijn
kop fietsen’ en boogschieten. Na
een leuke en gelukkig ook zonnige
middag vertrokken de scouts van
de Jan van Speyk naar de Jaarbeurs
voor een grote voorstelling in het
thema van junglebook. Presentator
Sipke Jan Bousema vermaakte de
zaal met spelletjes en muziek. Aan
het einde van de show traden Nick
en Simon op.
Daarna kwam er een einde aan deze geslaagde dag en keerden de
jeugdleden van de scouting weer
huiswaarts.
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Een bijzonder
verhaal

Voor sommigen zal het volgende verhaal herkenbaar zijn, voor
anderen ongelofelijk, maar feit is dat het gebeurd is. Het is een
gezellige avond geweest in De Hoef bij de jaarlijkse gondelvaart.
Je hebt genoten onder het genot van een hapje en een drankje
(of twee). Maar er komt aan alle gezelligheid een einde, zelfs in
het altijd gezellige De Hoef. Dus stap je met enige tegenzin in
de auto en rijdt over de net zo mooi gerenoveerde Westerlandweg. Maar net als de gezelligheid in De Hoef komt ook aan deze
weg een einde, alleen zie je deze over het hoofd, je rijdt rechtdoor, schept een lantaarnpaal en verkeersbord en belandt over
het fietspad door een hek in het weiland. Na enige tijd hoor je
een stem die vraagt: ‘gaat het?’ Je antwoordt dat het goed gaat.
De volgende vraag: ‘heeft u gedronken?’ beantwoord je met ‘ik
heb wel wat op’. Dan vraag je ‘kun je me helpen’ en hoor je ‘ik
kan de politie bellen’, maar dat lijkt je niet het beste plan. Op de
vraag of hij je er misschien uit kan trekken krijg je een ‘nee’ te
horen en het advies om misschien maar een kennis of vriend te
bellen. Daar sta je dan weer alleen. Gelukkig is de boer, wiens
koeien naast je in het weiland lopen, zo vriendelijk om je eruit te
trekken en weer op weg te helpen. Navraag leert dat je voor de
politie niet te vervolgen bent, zolang je het netjes afhandelt met
de eigenaar van het hek. Je de verzekering vraagt om de schade
aan de lantaarnpaal en het verkeersbord te vergoeden. Tot zover
het verhaal. Maar wat maakt dit verhaal zo bijzonder. Gaat dit
namelijk ook op als je de volgende eed/belofte heb afgelegd:
Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet,
dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als
burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! (Dat verklaar en beloof ik!)”
Deze column had ondergetekende vorige week klaarliggen voor
publicatie, maar na heel veel twijfelen besloten om niet te publiceren. Dit met de hoop dat de hoofdrolspeler van dit verhaal haar
lessen zou leren en op gepaste wijze haar verhaal zou doen. Zelfs
na vragen van verschillende media kwam er geen persbericht en
wordt alles afgedaan als een privéaangelegenheid. Dit laatste is
open voor debat, aangezien de uitnodiging voor de gondelvaart
was in haar hoedanigheid als burgemeester en niet als privépersoon. Tevens wordt overmatig alcoholgebruik ontkend, de hoeveelheid is niet meer te achterhalen. Maar het gebruik is geconstateerd in De Hoef en geroken bij het ongeval. Deze discussie
had voorkomen kunnen worden door, zoals gebruikelijk, de politie
te bellen en gewoon een blaastest af te laten nemen.
dekletsmajoor@gmail.com
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Nieuwe Meerbode - 19 mei 2010
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.

Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten,
geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd
onderwerp -max. 5 minuten per inspreker- kunt
u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de
raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via
de email m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda
Ingediend is het volgende initiatiefvoorstel van de
fractie De Combinatie:
Verkeersoverlast Dukaton
De kwestie van de verkeersoverlast op de Dukaton
is nog steeds niet opgelost en het belemmeren van
onnodig vrachtverkeer, de grootste klacht van de
aanwonenden, zou volgens het college niet mogelijk,
respectievelijk niet handhaafbaar, zijn.
Conform artikel 36 van het Reglement van Orde
wordt bij de vaststelling van de agenda de
agendering van het initiatiefvoorstel in stemming
gebracht.
4. Vaststelling notulen rtg Samenleving van 26 april,
notulen rtg Bestuur & Middelen van 27 april en rtg
Omgeving van 28 april 2010
5. BLOS-klas (raadsvoorstel nr. 0025/10)
In de vergadering van 29 oktober 2009 heeft uw raad
unaniem besloten ons op te dragen u een voorstel aan
te bieden voor de realisatie vanaf schooljaar 2010-2011
van een BLOS-klas. Thans wordt u voorgesteld de
gevraagde medewerking te verlenen.

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

Agenda Besluitnemende raadsvergadering 20 mei 2010

Agenda Meningvormende raadsvergadering 20 mei 2010
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 12 mei 2010.

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

6. Voorbereidingsbesluit Groot Mijdrechtstraat 34-36
te Mijdrecht (raadsvoorstel nr. 0064/09)
Voorgesteld wordt voor het perceel Groot
Mijdrechtstraat 34-36 een voorbereidingsbesluit als
bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening
te nemen.
7. Restauratie uur- en luidwerk incl. verlichting
Janstoren (raadsvoorstel nr. 00/10)
Het uur- en luidwerk incl. verlichting van de toren van
de Janskerk te Mijdrecht moet gerestaureerd worden.
Het beschikbaar stellen van financiële middelen ten
laste van de eenmalige ruimte 2010 is noodzakelijk
8. Subsidieverordening rijksmonumenten De Ronde
Venen 2010 (raadsvoorstel nr. 0013/10)
Overeenkomstig het amendement van de raad van
12 november 2009 moet een Subsidieverordening
Rijksmonumenten De Ronde Venen 2010 vastgesteld
worden. Hiervoor moeten ook enkele financiële zaken
besloten worden
9. Handhavingsbeleid (raadsvoorstel nr. 0020/10)
Het handhavingsbeleid 2010-2011 zal door de raad
moeten worden vastgesteld. Het college stelt voor om
de raad te laten instemmen met prioriteitstelling en
handhavingsaccenten in 2010-2011.
10. 1e Financiële rapportage 2010
(raadsvoorstel nr. 0028/10)
Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen
van diverse budgetten, die in deze eerste financiële
rapportage 2010 zijn opgenomen. De bespreking van
dit onderwerp gaat over die zaken die een raakvlak
met Samenleving hebben.
11. Sluiting.

Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 12 mei 2010.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3.		Vaststellen notulen van de openbare
raadsvergadering van 1 en 6 april 2010.
4. Akkoordstukken:
4a. Wijziging tarieventabel legesverordening 2010
(raadsvoorstel nr. 0018/10)
De wijziging van de tarieventabel legesverordening
2010 met betrekking tot artikel 5.1.1, en 5.1.1.2 vast te
stellen.
4b. Delegatie bevoegdheden Wet basisregistraties
adressen en gebouwen (wet BAG) (raadsvoorstel
nr. 0017/10)
De wet BAG (Wet basisregistraties adressen en
gebouwen) is op 1 juli 2009 in werking getreden.
Vanwege het belang van deze wet op een groot
aantal terreinen en met het oog op een efficiënte
en effectieve besluitvorming wordt voorgesteld de
genoemde bevoegdheden te delegeren.
4c. Nadeelcompensatieverordening
(raadsvoorstel nr. 0027/10)
Door besluiten en projecten van de gemeente kunnen
derden een financieel nadeel ondervinden, dat
redelijkerwijs niet of niet geheel te hunner laste dient
te blijven. De voorgestane verordening voorziet in een
regeling om deze schade naar billijkheid te vergoeden,
voor zover daarin niet op andere wijze is voorzien.
5.		 Benoeming lid Programmaraad
(raadsvoorstel nr. 0022/10)
Voorgesteld wordt de heer M. van der Greft te
benoemen als lid van de Programmaraad.

De voorzitter van de raad van de gemeente
De Ronde Venen, drs. M. Burgman.

6. Oeververbinding Amstelhoek-Uithoorn
(raadsvoorstel nr. 0084/09)
Voorgesteld wordt om gelet op het besluit van
het college van Uithoorn over de Oeververbinding
Amstelhoek-Uithoorn bij de verdere uitwerking van
de Structuurvisie Amstelhoek als uitgangspunt te
hanteren een oeververbinding tussen Amstelhoek
en Uithoorn volgens de zogenaamde Garagevariant.
Deze variant houdt in dat de Prinses Irenebrug blijft
gehandhaafd en dat de aan te leggen parkeergarage in
het Dorpscentrum van Uithoorn ook vanuit Amstelhoek
toegankelijk wordt gemaakt. (Dit onderwerp is
rechtstreeks op de besluitnemende vergadering
geplaatst aangezien in de besluitnemende raad van
1 april jl. de stemmen staakten.)
7. Vaststelling bestemmingsplan “Parkeren
Fluitekruid” (raadsvoorstel nr. 0009/10)
Voorgesteld wordt te besluiten, dat de genoemde
zienswijze ontvankelijk en ongegrond wordt verklaard.
Het bestemmingsplan “Parkeren Fluitekruid”
ongewijzigd wordt vastgesteld en ex artikel 6.12 Wet
ruimtelijke ordening, lid 2 geen exploitatieplan voor
het plangebied wordt vastgesteld. (Dit onderwerp
is rechtstreeks op de besluitnemende vergadering
geplaatst aangezien in de besluitnemende raad van
1 april jl. de stemmen staakten.)
8. Stukken vanuit de meningvormende
raadvergadering.
Bij de behandeling van de stukken in de
meningvormende raad, wordt bepaald of deze als
agendapunt op de agenda van de besluitnemende
raad worden geplaatst.
9. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente
De Ronde Venen, drs. M. Burgman.

Gemeentelijke bekendmakingen
De gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan gemeentelijke 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 gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt
met servicenormen.
Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.
				
Amstelhoek
Amstelkade 80
Oprichten van een woning en garage
		
Mennonietenbuurt 15
Oprichten van een dubbel woonhuis
		

Ontvangst
datum

Reguliere bouwvergunning
fase 2
Reguliere bouwvergunning
fase 2

2010/0247

4-5-2010

2010/0244

29-4-2010

Oprichten van een showroom/
winkelruimte voor volumineuze
goederen (ongenummerd)
Plaatsen dakkapel op het
voorgevel akvlak van de woning
Verhogen van twee schuurtjes

Reguliere bouwvergunning
fase 1

2010/0262

7-5-2010

Lichte bouwvergunning

2010/0253

6-5-2010

Lichte bouwvergunning

2010/0246

4-5-2010

Vergroten van een steiger/vlonder
Oprichten van een loopbrug
(naast Demmerik 39)
Veranderen van een berging door het
aanbrengen van overheaddeuren
Realiseren van een betonpad en
beschoeiing
Veranderen van een brug
Oprichten van een schuur
Vergroten van een woning met een
dakopbouw
Oprichten van een schuur
Oprichten van een boottrailerhelling

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
fase 1
Lichte bouwvergunning

2010/0255
2010/0257

10-5-2010
10-5-2010

2010/0249

4-5-2010

Reguliere bouwvergunning

2010/0261

7-5-2010

Reguliere bouwvergunning
Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2010/0245
2010/0248
2010/0251

4-5-2010
4-5-2010
6-5-2010

Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2010/0250
2010/0258

4-5-2010
7-5-2010

Waverveen
Botsholsedijk 9
Oprichten van een schuur
		

Reguliere bouwvergunning
fase 2

2010/0259

7-5-2010

Wilnis
Christinastraat 21

Lichte bouwvergunning

2010/0260

7-5-2010

Mijdrecht
Genieweg
Leeuwerik 13
Roerdomp 57, 59
Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 196
Demmerik 39
Demmeriksekade 15
Donkereind 6
Julianalaan 13a, 14a
Plaswijk 34
Plaswijk 34
Waeterrijck 3
Zandeiland 4

Plaatsen dakkapel op het
voorgeveldakvlak van de woning

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet
inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen twee weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc,
die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
Voornemen tot ontheffing/wijziging bestemmingsplan
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 20 mei 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerp-bouwvergunningen:
Straatnaam
Amstelhoek
Amstelkade 104

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning	Bouwnr.

Vergroten van een woning met een
dakopbouw

Reguliere bouwvergunning

2010/0101

A

Reguliere bouwvergunning

2010/0146

B

Lichte bouwvergunning

2010/0206

C

Reguliere bouwvergunning

2010/0234

D

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 6, 179 Oprichten van 2 tijdelijke
informatieborden (nabij)
Herenweg 40a
Aanbrengen van een balkonvenster op
het zijgeveldakvlak van een woning
Waverveen
Botsholsedwarsweg 8a

Vergroten van een kinderopvangruimte

27: Nessersluis en het cluster 31: Botsholsedwarsweg en Botsholsedijk uit het Bekostigingsbesluit riolering buitengebied
2000 en 2001 en het cluster 24 a: Wilnisse Zuwe en het cluster 30 a: Waverveensepad uit het Bekostigingsbesluit riolering buitengebied. De baatbelasting is voor 100 procent verhaald op de genothebbenden zodat door de vervallenverklaring het
gemeentelijke beperkingenregister kan worden aangepast en actueel kan worden gehouden. Het besluit treedt in werking op de
dag na die van bekendmaking.
Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.
				

Verzenddat.
vergunning

De Hoef
De Hoef Oostzijde 79
De Hoef Oostzijde 97

Vernieuwen van een steiger
Oprichten van een steiger (nabij 97)

Bouwvergunning
Bouwvergunning

2010/0076
2010/0133

29-4-2010
29-4-2010

Mijdrecht
De Passage 26
Hofland 33

Plaatsen van gevelreclame
Bouwvergunning
Aanbrengen van dubbelzijdige lichtreclame Bouwvergunning

2010/0124
2010/0218

29-4-2010
29-4-2010

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 147

Vergroten en veranderen van een woning

2010/0177

29-4-2010

Bouwvergunning fase 2

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/wijziging
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.
				
De Hoef
Kromme Mijdrecht 9

Wilnis
Oudhuijzerweg 2

Verzenddat.
vergunning

Plaatsen van woonunits t.b.v. tijdelijke
huisvesting gedurende de herbouw van
een door brand verwoeste woning

Bouwvergunning tijdelijk
bouwwerk

2010/0011

6-5-2010

Houden van een tentoonstelling 65 jaar
na WO2

Tijdelijke ontheffing

2010/0086

10-5-2010

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

Opm.

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A, C te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
- Onder B te verlenen onder toepassing van een tijdelijke ontheffing ingevolge artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening voor de periode van 1 juni 2010 t/m 1 december 2011.
- Onder D te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke ordening.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit
kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan:
omschrijving van het ontwerp-besluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering.
Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U
kunt uw zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in
beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten
dat zij tegen het ontwerp-besluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren
hebben gebracht.
Vervallenverklaring van clusters uit twee bekostigingsbesluiten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 11 mei 2010 hebben besloten tot het vervallen verklaren van het cluster

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente De Ronde Venen 2010
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 4 mei 2010 hebben besloten het Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente De Ronde Venen 2010 vast te stellen. De vaststelling heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige
intrekking van het Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente De Ronde Venen 2009. Met ingang van 1 januari 2010
worden de bedragen die in het Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente De Ronde Venen 2009 staan vermeld, bijgesteld aan de hand van de prijsindex. Op 1 januari 2010 bedroeg de indexering 1,3%. Ook de omvang van de eigen bijdragen en
het eigen aandeel huishoudelijke hulp is van rijkswege per 1 januari 2010 wettelijk aangepast. In het besluit komt aan de orde
het persoonsgebonden budget, de eigen bijdragen en het eigen aandeel, de hulp bij het huishouden, de woonvoorzieningen en
het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel. Het besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug
tot 1 januari 2010.
Ter inzagelegging
Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij de
balie Burgerservice in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raadplegen op www.derondevenen.nl.
Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
Agenda WMO raad openbare vergadering
Datum: woensdag 26 mei 2010.
Tijd: 14:00-16:00 uur.
Locatie: Vergaderkamer 4, gemeentehuis De Ronde Venen.
Agenda:
01. Opening en mededelingen
02. Spreektijd bezoekers
03. Bespreking wegvallen ABWZ- financiering voor cliënten van de dagbesteding
04. Bespreking over alternatieve woonvormen
05. Ingekomen en uitgaande stukken
06. Bijgewoonde vergaderingen/ bijeenkomsten
07. Nabespreking vergadering 28 april
08. Rondvraag
09. Volgende vergadering
10. Sluiting

oberen.
n welke
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Dat bewegen gezond is, weet u mischien al.
Maar dat het ook erg gezellig en leuk kan
zijn, kunt u ervaren tijdens Juni Beweegt
voor 50-plussers in De Ronde Venen.
Tijdens Juni Beweegt kunt u deelnemen aan
verschillende sport- en beweeginstuiven
en cursussen. Een mooie gelegenheid om
kennis te maken met het beweegaanbod bij
u in de buurt!

+
0
5

Sportieve instuiven en cursussen voor 50-plussers

JUNI BEWEEGT

Beweegt u voldoende?

Door voldoende beweging wordt u fitter en
gezonder en dat merkt u in het dagelijks leven.
Wist u dat de beweegnorm voor volwassenen een
halfuur per dag matig intensief bewegen is?
En dat u daarvoor echt niet dagelijks naar
de sportschool hoeft? Er zijn veel andere
mogelijkheden waar u misschien nog niet aan heeft
gedacht. 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 en erg gezellig!

Gratis conditietest en advies

Op zaterdag 29 mei wordt speciaal voor Juni Beweegt een conditietest
georganiseerd. Tijdens een wandeltest van zes minuten wordt uw
uithoudingsvermogen gemeten. Verder wordt uw coördinatie en armkracht
gemeten. Op basis van de test krijgt u een persoonlijk advies over welke
sport- of beweegactiviteiten voor u geschikt zijn. U kunt zich op deze dag
direct inschrijven voor een activiteit. Het enige dat u nodig om mee te

JUNI BEWEEGT
WWW.SPORTINDERONDEVENEN.NL

Juni: beweegmaand

Sport in de Ronde Venen organiseert Juni Beweegt.
Dit is één van de vele breedtesportprojecten.
Tijdens Juni Beweegt houden verschillende
sportieve organisaties sport- en beweeginstuiven
en -cursussen voor inwoners van de gemeente
De Ronde Venen van 50 jaar en ouder.

Kennismaken (instuif)

Tijdens een instuif ontdekt u de beweegmogelijkheden in uw eigen gemeente. Heeft u bijvoorbeeld
wel eens aan yoga gedaan? Of wilt u sportief
wandelen? Een instuif is een makkelijke 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 aan bewegen bij u past.

Cursus tennis

Daarnaast wordt de cursus tennis aangeboden
waardoor u de sport leert kennen. Tijdens een serie
lessen krijgt u de basistechnieken onder de knie.
Voor deze cursus is aanmelden verplicht.

Hoe werkt het?

Alle noodzakelijke attributen zijn op de locatie
aanwezig. Denk zelf wel aan makkelijke kleding,
goede schoenen en bijvoorbeeld een flesje water.

Is Juni Beweegt geschikt voor u?

Juni Beweegt is geschikt voor iedereen die kennis wil
maken met sport- en beweegmogelijkheden in
De Ronde Venen. De instuiven zijn gericht
op mensen van 50 jaar en ouder. Het tempo
is aangepast. Bent u nog geen 50 maar wel
geïnteresseerd? Dan bent u ook van harte welkom!

Aangepast bewegen,
door ziekte of beperking

Iedereen kan meedoen aan een instuif, ook mensen
met een chronische aandoening of functiebeperking.
Uw leeftijd is niet belangrijk. Het is wel belangrijk
dat u van te voren de begeleider inlicht, zodat hij of
zij rekening houdt met uw situatie.

Inschrijven en aanmelden

U hoeft zich niet in te schrijven voor een instuif,
maar kunt dat beter wel doen.
Bijvoorbeeld als u zeker wilt zijn van deelname.
Wilt u meedoen aan een activiteit of cursus?
Meld u dan aan via
• de aanmeldingsstrook, kunt u inleveren bij de
Rabobank Rijn en Veenstromen, Bozenhoven 93
in Mijdrecht. Houd voor meer inleveradressen
de websites in de gaten.
• via de website www.sportinderondevenen.nl
Klik op de banner van Juni Beweegt.
• via sportconsulent Erik Leus,
per e-mail: info@sportinderondevenen.nl
of telefoon: 06-43093929
• Eind mei ontvangt u een schriftelijke bevestiging.
U kunt de strook natuurlijk ook opsturen naar:
Sport in De Ronde Venen,
t.a.v. Erik Leus,
Antwoordnummer 2405,
3430 VB Nieuwegein (geen postzegel)

De spelregels

Instuif

Tijdstip

Data

Accomodatie

Plaats

Sportaanbieder

Spel en Sport circuit

10.00 - 11.00

7, 14, 21, 28 juni

Sporthal de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24

Wilnis

Stichting Spel en Sport 55 Plus

Linedance voor beginners

13.00 - 14.00

7, 14, 21, 28 juni

Willisstee culturele zaal, Pieter Joostenlaan 24

Wilnis

Stichting Spel en Sport 55 Plus

Bodyshape

10.00 - 11.00

7, 14, 21, 28 juni

Beuving Sport

Mijdrecht

Beuving Sport

Spel en Sport

19.45 - 20.45

7, 14, 21, 28 juni

Sporthal de Eendracht, Eendracht 1

Mijdrecht

Stichting Spel en Sport 55 Plus

Sportief wandelen

19.00 - 20.00

1, 8, 15, 22, 29 juni

Start bij Sporthal de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24

Wilnis

Stichting Spel en Sport 55 Plus

Senioren Groepsfitness

09.00 - 10.00

1, 8, 15, 22, 29 juni

Voorbancken 26

Vinkeveen

PK Sport

Meditatie/ontspanningscursus

09.15 - 10.15

1, 8, 15, 22, 29 juni

J-Sports Industrieweg 38D

Mijdrecht

J-Sports

Perfect Pilates

10.30 - 11.30

1, 8, 15, 22, 29 juni

J-Sports Industrieweg 38D

Mijdrecht

J-Sports

Hardlopen

19.20 - 20.30

1, 8, 15, 22, 29 juni

Start bij parkeerplaats van Westhoek wonen

Mijdrecht

AV de Veenlopers

Senioren Groepsfitness

20.30 - 21.30

1, 8, 15, 22, 29 juni

Voorbancken 26

Vinkeveen

PK Sport

Badminton

13.15 - 15.45

2, 9, 16, 23, 30 juni

Sporthal de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24

Wilnis

Stichting Spel en Sport 55 Plus

Fitness 55+**

13.30 - 14.45

2, 9, 16, 23 juni

Stadhouderlaan 4a

Mijdrecht

Medisch Trainings Centrum Mijdrecht

Weerbaarheid en zelfverdediging

20.00 - 21.00

2, 9, 16, 23, 30 juni

Sporthal de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24

Wilnis

Horangi Taekwondo

Yoga

20.00 - 21.00

3, 10, 17, 24 juni

Beuving Sport

Mijdrecht

Beuving Sport

Senioren Groepsfitness

09.00 - 10.00

3, 10, 17, 24 juni

Voorbancken 26

Vinkeveen

PK Sport

Perfect Pilates

10.30 - 11.30

3, 10, 17, 24 juni

J-Sports Industrieweg 38D

Mijdrecht

J-Sports

X-fighting

11.45 - 12.45

3, 10, 17, 24 juni

J-Sports Industrieweg 38D

Mijdrecht

J-Sports

Supersportief

20.30 - 21.30

3, 10, 17, 24 juni

Sporthal de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24

Wilnis

Stichting Spel en Sport 55 Plus

Badminton

20.00 - 21.00

3, 10, 17, 24 juni

Sporthal de Phoenix, Hoofdweg 85-1

Mijdrecht

BV Veenshuttle

Tafeltennis

16.00 - 17:00

4, 11, 18, 25 juni

Sporthal de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24

Wilnis

Stichting Spel en Sport 55 Plus

Zumba voor beginners

19.00 - 20.00

4, 11, 18, 25 juni

Beuving Sport

Mijdrecht

Beuving Sport

divers

1 juni t/m 30 juni

PK Sport, Voorbancken 26

Vinkeveen

PK Sport

Wandelen (5/10/15/25 of 40km)

starten tussen 08.00 - 13.00

12 en 13 juni

Dorpshuis de Boei

Vinkeveen

Wandel Sport Vereniging Vinkeveen

Aanmelden
verplicht
Anmelden verplicht

Tijdstip

Data

Accommodatie

Plaats

Sportaanbieder

13.30 - 17.00

1, 8, 15 juni

De Meijert Dr. J. van der Haarlaan 6

Mijdrecht

Bridgeclub “Ups en Downs”

13.00 - 14.30

3, 10, 17 juni

Tennispark TVM naast de bibliotheek

Mijdrecht

TVM

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag t/m vrijdag
Seniorenfitness individueel *
zaterdag en zondag

dinsdag
Bridge
basiskennis spel vereist
donderdag
Cursus tennis

Sport voor mensen
met een lichte
Tijdstip
chronische aandoening

• Elke 50-plusser kan meedoen, ook als u
een beperking of geen ervaring heeft.
• Bent u jonger dan 50, maar niet zo fit of heeft
u een beperking? Dan mag u ook meedoen.
• U mag zo vaak meedoen als u wilt.
• Aanmelden voor een instuif is niet verplicht,
maar is wel aan te raden.
Voor een cursus moet u zich wel aanmelden.
• Vóór aanvang van de les/activiteit meldt u zich
op de locatie.
• Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Mensen die zich hebben ingeschreven hebben
voorrang. Eventuele open plaatsen worden
ingevuld op basis van de volgorde van
binnenkomst.
• Het kan voorkomen dat een instuif door
weersomstandigheden komt te vervallen.
Kijk daarom bij twijfel op
www.sportinderondevenen.nl of neem contact
op met Erik Leus, telefoon: 06-43093929
of e-mail: info@sportinderondevenen.nl
Op de website staat meer informatie over
Juni Beweegt.

Naam:

Kosten

Telefoon:

U betaalt E 3,50 per keer. U betaalt vóór aanvang
van de les/activiteit of cursus. Bij aanvang van de
cursus kunt u het hele bedrag in één keer betalen.
Bestaat de cursus uit 3 lessen, dan betaalt u dus
E 11,50.

Data

Accommodatie

Plaats

Sportaanbieder

maandag
Stoelhonkbal (met name 70+)

14:00 - 15:00

7, 14, 21, 28 juni

Sporthal de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24

Wilnis

Stichting Spel en Sport 55 Plus

13:45 - 14:45

1, 8, 15, 22, 29 juni

Sporthal de Phoenix, Hoofdweg 85-1

Mijdrecht

Stichting Spel en Sport 55 Plus

09:00 - 10:00

2, 9, 16 juni

Praktijk voor Oefentherapie cesar, Ringdijk 1

Vinkeveen

Caesar therapeute Karin Verreussel

dinsdag
Sportief extra**
woensdag
Paramedisch Aerobics**

*eerste keer bellen voor een afspraak: 0297 - 264666
** ook voor mensen met een chronische aandoening

AANMELDFORMULIER

Ik doe mee aan de volgende cursussen/instuiven

Ik doe mee op de volgende data

Alle data

E-mail
Adres
Woonplaats

leider inlicht, zodat hij of zij rekening
houdt met uw situatie.

Lever het aanmeldformulier in bij
Rabobank Rijn en Veenstromen en
ontvang een sportieve verrassing

doen aan de gratis conditietest, is wat makkelijk zittende kleding.
U hoeft zich niet aan te melden, maar u kunt tussen 13.30 en 15.00 uur
gewoon binnenlopen. Iedereen die zich op deze dag inschrijft voor een
activiteit krijgt van Rabobank Rijn en Veenstromen een sportieve
verrassing.
De gratis conditietest vindt plaats op: zaterdag 29 mei tussen 13.30 en
15.00 uur (vrije inloop), Sporthal de Phoenix, Hoofdweg 85-1, Mijdrecht.

Ik doe al aan georganiseerde sport

ja

nee

Lever deze strook in bij Rabobank Rijn en Veenstromen Bozenhoven 93 in Mijdrecht. Of stuur hem naar: Sport in De
Ronde Venen, ter attentie van Erik Leus, Antwoordnummer 2405, 3430 VB Nieuwegein.

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING
De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons
klin. psychol./psychotherap. en 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

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

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.

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

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.

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te 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

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren & klachten dierenmishandeling op maandag t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt
u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren, spoedgevallen en gevonden honden:
tel. 06-53315557.
Vermist
- Oudhuijzerweg in Wilnis, rood/oranje grote kater van bijna 4 jaar.
Zijn naam is Max. Hij heeft op zijn voorhoofd in de kleurtekening een ‘M’ en achter zijn linkeroor zit een bultje.
- Antoon Coolenlaan in Uithoorn, kleine lapjespoes met halve
staart. Ze is 16 jaar en heet Sita.
- Oranjelaan in Uithoorn, cyperse grijze kater van 8 jaar.
Zijn naam is Steak.

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
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.

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

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

SAMENWERKING DE RONDE VENEN

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van 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!

Shai Shahar

Gevonden
- Achterbos in Vinkeveen, rood cyperse poes.
- Botsholsedijk in Waverveen, zwarte poes met witte pootjes en
witte bef.
- Waverveense Pad in Waverveen, witte poes met zwart op de kop,
zwart kinnetje en een zwarte staart.
- Shellstation N201 in Mijdrecht, grote grijze kater met zwarte
strepen op zijn voorpoot.
Nadere informatie: Rielof Dijkstra
Tel/fax: 0297-341878
E-mail adres: rielof@kabelfoon.nl

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

Slagveld op de
spoordijk!
Vertolker van de easy swing in de stijl van Frank Sinatra.
Shai Shahar groeide op in Philadelphia, vertrok op 17-jarige leeftijd, Momma dont allow, woonde jaren in Israël, Let’s fly away. en is in 2002, I’ve got
you under my skin, definitief in Nederland komen wonen.

vvv/ANwB

zORG &
DIENsTvERLENING

STICHTING ONTWIKKELINGS

In 2006 en 2007 vulde zijn warme stem de tuin tijdens Chazz, onder andere
met De West Coast Big Band.
De man met de hoed, zanger en entertainer, werd direct een publiekslieveling.
Dit jaar zal Shai als Master of Ceremonies optreden tijdens The Children’s
Charity Jazz Festival. What a wonderful world, what a beautiful day.

Natuurliefhebbers moeten
zo nu en dan de geest van
Sherlock Holmes hebben
om de mysteries te kunnen
duiden die ze onderweg tegenkomen. Dit realiseerde
ik me kortgeleden toen ik
het tafereel van een fikse
moordpartij betrad. Midden
op de spoordijk lag het stoffelijk overschot van een iets
te heet gewassen mol. Bij
nadere beschouwing bleek
het een spitsmuis te zijn, vermoedelijk een bosspitsmuis:
de vacht was op de rug vrij
donker, terwijl de buik juist
een veel lichtere tint had. De
kleurscheiding zette zich zelfs
op de staart duidelijk zichtbaar door. Het beestje lag
vredig op zijn zij en op het
eerste gezicht was niet duidelijk waaraan het dier was
overleden. Bosspitsmuizen
redden het op zijn hoogst een
jaar of twee. Niet zo verwonderlijk als je weet wat zo’n
klein lichaampje allemaal
moet doorstaan. Met een
hartslag van zo’n 600 slagen
per minuut moet deze motor
continu van voedsel worden
voorzien en dagelijks eten ze
daarom vrijwel hun hele eigen gewicht aan voedsel. Ze
verbruiken zelfs zoveel energie dat een bosspitsmuis na
drie uur zonder voedsel al van
de honger sterft. Het beestje
is dag en nacht op zoek naar
zijn slachtoffers, die vooral
bestaan uit insecten, spinnen
en wormen maar ook pissebedden of slakken slaan ze
niet af. Zijn gebit, bij niet al

te oude dieren te herkennen
aan roodachtige punten, is
daarom vlijmscherp. Omdat
ze buiten de paartijd volstrekt
gefocust zijn op het vinden
van voedsel, dulden ze absoluut geen concurrenten in de
buurt. Als ze een medebosspitsmuis in de buurt aantreffen zijn ze dan ook genadeloos. Ze piepen agressief en
op hoge toon tegen elkaar
en als dat niet voldoende is
volgt een gevecht op leven
en dood. Met deze kennis (ik
geef het toe, achteraf verworven) kon ik reconstrueren wat
zich naar alle waarschijnlijkheid op dit kleine slagveld
had afgespeeld. Op korte
afstand van dit ogenschijnlijk
vredig overleden muisje lag
een tweede slachtoffer waar
de doodsoorzaak wat duidelijker zichtbaar was. De buik
van het beestje was opengereten en de ingewanden kwamen naar buiten. Op enkele
centimeters afstand lag nog
een stukje vacht dat voordien
de boel bij elkaar gehouden
had. Dat deze kleine vechtersbaas niet zonder slag of
stoot naar gene zijde was
gegaan, was te zien aan zijn
bek. Deze zat vol bloed en de
spatten zetten zich voort tot in
zijn nek. Hij had duidelijk flink
beet gehad wat natuurlijk de
doodsoorzaak was van zijn
collega even verderop. Tja,
de natuur is mooi, maar niet
voor tere zielen vrees ik.
Sep Van de Voort,
IVN natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

CHAZZ 2010
zaterdag 12 juni
15.00 tot 23.00 uur
Westzijde 50
De Hoef
Voorverkoop: www.chazz.nl
Mijdrecht Boekhandel Mondria
Wilnis Drogisterij De Nagtegaal
Vinkeveen Drogisterij De Bree
www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van  ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam .............................................................................................................................
Adres .............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.
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PROOSTDIJSCHOOL VIERT 40-JARIG BESTAAN

Mijdrecht - Een
stukje geschiedenis:

Op 28 december 1968 werd
de Stichting voor Katholiek
lager Onderwijs in Mijdrecht
en Wilnis een feit. Het onderwijs was nu los van het kerkbestuur.
Eén van de eerste belangrijke taken voor het nieuwe schoolbestuur bestond
uit het zoeken van geschikte locaties voor katholieke
scholen in de nieuwbouwwijken. De scholen aan Driehuis konden de sterke aanwas van leerlingen niet meer
opvangen. Het was duidelijk
dat eerst in de nieuwbouwwijk Proostdijland een nieuwe school moest komen.
Op 22 augustus 1969 werd de
eerste paal geslagen voor een
nieuwe R.K. lagere school in
Proostdijland aan de Proostdijstraat. Het 7 lokalen tellende gebouw zou voorlopig
6-klassig zijn. Het 7e lokaal
werd gebruikt door een kleuterklas van Polderbloesem.
Op 17 juni 1970 werd de Proostdijschool feestelijk geopend.
Op 1 augustus 1970 ging het
onderwijs er van start.

Kleuters

Ofschoon de wet op het basisonderwijs in 1985 van kracht
was geworden, konden de
kleuters van Polderbloesem
nog niet in de Proostdijschool
geplaatst worden. Daartoe
was eerst een ingrijpende
verbouwing nodig. De heropening vond plaats in januari 1988. Groep 1 t/m 8 konden
nu alle in één gebouw.
Eind jaren 90 was door het
toenemende aantal leerlingen de school uit z’n jasje gegroeid. Er werden twee lokalen aangebouwd. Iedereen
kon nu weer gehuisvest worden in het gebouw. De afgelopen jaren zijn er meer individuele ruimtes binnen de
school gecreëerd, inspelend
op de veranderde vraag binnen het onderwijs. Ruimtes
waar kinderen individueel begeleid kunnen worden.
Anno 2010 is de Proostdijschool een basisschool die
meer dan ooit oog heeft voor
de individuele leerling. Ieder
krijgt de kans om z’n eigen
talenten te ontdekken en te
ontplooien. De eerste paal is
dan meer dan 40 jaar geleden
geslagen, maar de Proostdijschool is aan de binnenkant
een school van deze tijd: De
groepen 3 t/m 8 hebben de
beschikking over een digitaal schoolbord, alle groepen
hebben de beschikking over
meerdere computers, de activiteiten zijn te volgen door
de weblogs van de groepen,
de methodes zijn alle niet ouder dan 8 jaar, er wordt passend onderwijs aan kinderen
geboden, ondersteuning voor
kinderen die dat nodig hebben, een leerling volgsysteem
waarbij de kinderen goed gevolgd worden in hun vorderingen. Kortom: de Proostdijschool is dit jaar 40 jaar jong
en werd gevierd!

Feest

Vorige week was het dan zover; na veel voorbereiding
kon het feest voor het 40-jarig bestaan beginnen. Maandagmorgen gingen alle kinderen van de school en hun
begeleiders de bus in. Het
werd een hele stoet op weg
naar Amersfoort. Daar werd
het dierenpark bezocht. Het
weer werkte gelukkig goed
mee en het bleef de hele dag
droog met af en toe een zonnetje. In het dierenpark werden de dieren bewonderd.
Sommige dieren natuurlijk
bekend maar anderen wat
minder, zoals de luiaard in

het nachtdierenverblijf. Deze klom vrij rond en hing vlak
boven de hoofden van de bezoekers heen, wat bij sommige kinderen en begeleiders
toch wel wat spanning opleverde.
Ook het dino-bos was een van
de favorieten. Hier gingen we
terug naar de tijd waarin de
dinosaurussen leefden. Op
bordjes kon je lezen wanneer
de dino leefde en wat voor
een soort het was, vleeseter
of niet, hoe groot hij was en
hoe hij zich voortbewoog. Erg
interessant en ook leuk om te
zien. Een prima plek voor fotomomenten. Overal in het
dierenpark kwam je groepjes
kinderen tegen met het groene Proostdij t-shirt, dat de ouderraad de school cadeau had
gedaan. Alle kinderen en begeleiders werden door de
school getrakteerd op patat,
een pakje drinken en een ijsje. Aan het eind van de middag gingen ze moe maar voldaan de bussen weer in. De
eerste dag zat er op.

Feestweek

Dinsdag dag twee van de
feestweek. ’s Ochtends stonden er twee activiteiten op
het programma; ‘pimp je pet’
en ‘de vossenjacht’. Alle kinderen kregen een witte pet en
mochten met textielstiften
en andere versiersels hun pet
‘pimpen’. De kinderen werken
hard en vol enthousiasme en
de mooiste creaties ontstonden. Ook hier kwamen de individuele talenten van kinderen weer duidelijk naar voren. Groep 8 was alleen nergens te vinden. Deze kinderen zaten verkleed als dier in
de wijk Molenland verstopt
voor de vossenjacht. De andere groepen gingen op pad om
de ‘vossen’ te vinden.

Ouders

Aan het eind van de middag
was er feest voor de kinderen
en hun ouders.
Bij de opening werd een
cheque van maar liefst 1085,75
euro uitgereikt aan de dierenbescherming voor hun project Kids for Animals. Dit geld
was door de kinderen bijeen
‘gerend’ in een eerder gehouden sponsorloop.
Tijdens het feest werd er door
de kinderen opgetreden en
zongen zij hun liedjes die verwerkt waren op een CD. Deze
was een aantal weken eerder
opgenomen door een professionele (mobiele) studio en
is heel mooi geworden. Ook
was dit het moment om de
gepimpte petten te showen.
Tussen de verschillende liedjes door werden er via het Rad
van Fortuin prijzen verloot
onder de kinderen. Dit werd
mede mogelijk gemaakt door
verschillende sponsors uit het
bedrijfsleven van Mijdrecht.
Bedankt daarvoor!
Voor dag drie was een sportochtend gepland, maar helaas was het mooie weer op.
Door te veel regen kon deze
sportochtend niet doorgaan
en werden er activiteiten in
de klassen aangeboden. Zo
was er onder meer een spelletjescircuit in de speelzaal,
werd er onder professionele
leiding gedanst door de kleuters, werd er bingo gespeeld
en nog veel meer.
Al met al een heel leuke,
drukke maar vooral feestelijk
week. De school wordt tenslotte maar één keer 40 jaar!!
Rest de kinderen en het team
van de Proostdijschool nog
alle mensen die op wat voor
wijze geholpen hebben dit
feest mogelijk te maken hartelijk te danken voor hun inzet.
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Kabouters bestolen van
antikruid
De Ronde Venen - Zestien kabouters van Scouting Jan van Speyk
kwamen op woensdagmiddag 12
mei aan in Bussum voor hun jaarlijkse kamp. Vijf dagen lang beleefden de kabouters een avontuur in
Bambilië. Bambilië is een verzonnen
land met verschillende dorpen, streken en rivieren, elk met hun eigen
kenmerk.
De meiden ontmoetten de professor van Bambilië, die een groeimiddel aan het maken was om Bambilië te veranderen in de Jungle. Het
groeimiddel werkte, want na de
eerste nacht lekker slapen was de
kaart van Bambilië groen geworden.
‘s Middags kregen de kabouters bezoek van een agent. Hij vertelde dat
de professor ontvoerd was en dat ze

op zoek moesten gaan naar Dorinka, het kruidenvrouwtje. De kabouters volgden een spoor van kruiden,
waarna ze Dorinka vonden met een
antikruid, om de groei van de bossen te stoppen. Dit mengsel moesten ze 12 uur laten sudderen en dan
verspreiden bij de bomen.

De volgende dag werden de kabouters opgeschrikt door een dief.
Ze hadden een kabouter ontvoerd
en ook het antikruid gestolen. Gelukkig werd de kabouter weer snel
gevonden door het spoor te volgen, de dieven waren nergens meer
te bekennen. Tussendoor ontvingen de kabouters een uitnodiging
van Mowgli en Shanti, om zaterdag
de jungle te komen ontdekken. Dit

werd een leuke, gezellige en ook
spannende dag. Zondagochtend tijdens het ontbijt kwam de professor
wat verward langs, hij wilde Shere
Khan gaan vangen. De kabouters
wilden hem wel helpen, maar hier
was geen tijd meer voor. De ouders
zouden ze ‘s middags al weer op komen halen.
De jungle blijft in Bambilië, waardoor de kabouters ook spannende
avonturen in de jungle van Bambilië kunnen gaan beleven tijdens hun
wekelijkse opkomsten.
Wil je ook een keer bij de kabouters op
woensdagavond van 18.30 tot 20.00
uur komen kijken? Mail dan naar
kabouters@janvanspeykgroep.nl
Of neem alvast een kijkje op
www.janvanspeykgroep.nl.

Zelfs de vogels in Mariekenland krijgen onteigeningtrekjes

Winterkoninkje onteigent
de woning van de
boerenzwaluw

De Ronde Venen – In de stal van
een van de boeren in Mariekenland, gebeuren rare dingen. Het ziet
er naar uit dat zelfs de vogels lijden
onder het plan Mariekenland en de
onteigening. In de schuren van de te
onteigenen boerderijen vind je vaak
prachtige nesten van de boerenzwaluw.

Nu doet het vreemde zich voor dat
bij een van de boerderijen in de
schuur diverse van deze mooie nesten van de boerenzwaluw onteigend
worden door het winterkoninkje. Deze hebben al verschillende nesten
verbouwd tot hun eigen nest. Ze zetten het er gewoon bovenop.
Gelukkig is de boerenzwaluw net als

de bewoners van Mariekenland: ze
laat zich niet zomaar wegjagen, de
boerenzwaluw heeft er net naast een
nieuw nest gebouwd. Maar het is
wel heel vreemd dat deze winterkoninkjes mee doen met de vervelende
plannen van de wethouder en haar
kornuiten en dat de boerenzwaluw
nu een plusplan nodig heeft.

De Historische vereniging
De Ronde Venen - Misschien is
het u ontgaan, maar wist u dat de
Gemeente De Ronde Venen al vijfentwintig jaar lang een voortvarende historische vereniging kent? Onder de naam “De Proosdijlanden”
houdt de vereniging, met bijna 1000
leden, zich bezig met geschiedschrijving, met genealogie, met archeologie en biedt geïnteresseerden de mogelijkheid zich in deze
onderwerpen de verdiepen. Hoe de
vereniging dat doet kunt u persoonlijk waarnemen tijdens de opening
van de oudheidskamer die op vrijdag 28 mei aanstaande door wet-

Zondag 23 mei uitverkocht

Dit weekend: het AJOC
Festival 2010!
De Ronde Venen - Komend weekend is het dan eindelijk zover: de
25e editie van het AJOC Festival! De
grootste bands van Nederland staan
in Wilnis op het podium en maandag 24 mei is een dag voor spektakel. De organisatie van het AJOC
Festival heeft de allergrootste bands
van Nederland weten te boeken. Op
vrijdag 21 mei staan Miss Montreal,
DI-RECT en BLØF op het programma. Op zaterdag 22 mei kun je vanaf
15.30 uur genieten van Valerius, Ilse
DeLange, Destine, Moke, Kane en
Soulvation. Op de uitverkochte zondag 23 mei staan Waylon, De Dijk en
Guus Meeuwis op het podium.
Heb je nog geen kaart en zin in een
geweldig pinksterweekend? Bestel
je kaarten voor vrijdag en zaterdag
zolang het nog kan via de website
www.AJOC.nl of haal je ticket bij bij
Primera De Jong in Mijdrecht of Uithoorn.

Spektakeldag
Op maandag 24 mei, tweede pinksterdag, organiseert AJOC de Spektakeldag. Deze dag staat bomvol
met activiteiten en optredens voor
jong en oud. De dag begint met de
Bibaboerderij Roadshow. Een geweldig leuke show voor de kinderen! De kinderen kunnen ook met
de televisiefiguren op de foto.
Ook zal de finale van het Rabo Talentenpodium dit jaar weer op de
Spektakeldag van het AJOC Festival plaatsvinden. Talenten uit de regio strijden om de felbegeerde eerste plaats. Het Rabo Talentenpodium wordt gepresenteerd door Valerio Zeno. Er is nog meer ruimte voor
talent: de jonge goochelaar Robin
Matrix zal een spannende show ge-

ven en de winnaar van NCRV’s Ongekend Talent, Flo, geeft een optreden op het hoofdpodium. Ook Jan
Smit en de 3JS geven spetterende
optredens op de Spektakeldag.
Buitenplezier
Op het buitenterrein is ook van alles
te beleven. De springkussens zullen
natuurlijk niet ontbreken en ook de
kinderboerderij is weer aanwezig.
De kinderen kunnen de dieren aaien en met ze op de foto. De marktkramen met de oude ambachten
zijn tevens van de partij. Zeker de
moeite waard om even een kijkje te
nemen! Er zullen ook weer diverse
demonstraties gegeven worden, bijvoorbeeld een echte Western Show
met paarden en een Valkerij Show,
waarbij je zelf ook vogels vast kunt
houden. Kom je liever zelf in actie? Ook voor actievelingen is er genoeg te doen: onder andere boogschieten, de Action Ball, de Spider
Tower en de High Jump, waarbij je
in een speciaal valnet springt. Van-

af 17.00 uur is het buitenterrein niet
meer toegankelijk voor publiek. Het
AJOC Festival zal dan verder gaan
in de binnentent. Na de prijsuitreikingen van het Rabo Talentenpodium, het Zilverklomphangen en de
Kleurwedstrijd zal de band ‘Vanavond niet, Schat’ op spetterende
wijze voor iedereen bekende covers ten gehore brengen. De Drentse Rock&Rollband Mooi Wark zal
het AJOC Festival 2010 afsluiten.
Kinderen onder de 12 jaar hebben
gratis toegang tijdens de Spektakeldag. Iedereen boven de 12 jaar
betaalt slechts 8,- euro. Er zijn nog
kaarten voor vrijdag- en zaterdagavond en voor de Spektakeldag verkrijgbaar. Kaartjes kunnen gekocht
worden via www.AJOC.nl, bij Primera De Jong in Mijdrecht en Uithoorn
en bij alle filialen van Free Record
Shop en Van Leest. Ook kunnen natuurlijk, zolang het festival nog niet
uitverkocht is, kaartjes aan de ‘deur’
gekocht worden. Zorg dat je erbij
bent!

houder Van Breukelen, te beginnen
om 15.30 uur in dorpscentrum De
Boei, zal plaatsvinden. U kunt dan
kennismaken met het tijdschrift ‘De
Proosdijkoerier’ waarin de memorabele geschiedenis van de dorpen in
interessante artikelen uit de doeken
wordt gedaan.
U krijgt te horen wat genealogie inhoudt en wat u kunt doen wanneer
u zelf iets meer van uw voorgeslacht
te weten wilt komen. U zult getuige
zijn van wat archeologie en monumenten voor de gemeenschap betekenen, want dat zijn tenslotte de

tastbare bewijzen hoe onze voorouders hebben gewerkt en wat zij voor
ons hebben betekend. Het klapstuk
van de opening van de oudheidskamer wordt de overhandiging van
uniek filmmateriaal door wethouder
Dekker. Enkele beelden daaruit tonen u dan het Vinkeveen van vroeger.
Al dit materiaal zal worden verwerkt in een tweede DVD over de
geschiedenis van de Rondeveense dorpen waaraan op dit moment
hard wordt gewerkt en die binnen
afzienbare tijd op de markt zal worden gebracht. Tot ziens op 28 mei.

Scouting Jan Van Speyk
verkoopt weer plantjes!
De Ronde Venen - Op woensdag
19, donderdag 20 en vrijdag 21 mei
organiseert Scouting Jan van Speyk
weer haar jaarlijkse tuinplantenactie. Op deze avonden zullen de
scouts van de vereniging in de verschillende wijken in Mijdrecht en
Wilnis tuinplantjes verkopen.
Het kleurige assortiment dat de
Scouts verkopen, bevat onder andere de bekende klassiekers als fuchsia’s en geraniums, maar ook diverse andere populaire grotere en kleinere tuinplantjes.
Dit jaar is er in verband met het WK
2010 een heel mooie Oranje Afrikaantjes actie!
Bij het clubgebouw van Scouting Jan van Speyk aan de Oosterlandweg vindt ook verkoop plaats;
woensdag 19 mei, donderdag 20 en
vrijdag 21 mei bent u vanaf 15.00
uur van harte welkom!

PAL4-demonstratie in
De Buurtkamer
Mijdrecht - Lijkt het u leuk om uw
(klein)kinderen vaker te zien? Zin
om mensen uit uw buurt te ontmoeten en samen leuke dingen te ondernemen? Houdt u van spelletjes?
Heeft u niks met computers, maar
wilt u wel zelf gemakkelijk informatie vinden? Dan is PAL4 iets voor u!
Kom op donderdag 27 mei of dinsdag 1 juni kijken naar een demonstratie van PAL4 in de Buurtkamer, aan de G. van Aemstelstraat 5
in Mijdrecht. De presentatie is van

15.00 tot 16.00 uur, vanaf 14.00 uur
bent u al welkom voor een kopje koffie! Zo kunt u De Buurtkamer
vinden: u loopt het straatje tegenover de Hema in en neemt dan de
1e weg links. Komt u met de auto?
Dan kunt u het best parkeren op de
P-plaats bij de Hema.
PAL4 combineert beeldbellen met
eenvoudige internetfuncties. Ingewikkeld? Welnee! U hoeft helemaal
geen ervaring te hebben met computers. Pal4 is speciaal ontwikkeld

voor senioren. Naast beeldcontact
met familie, vrienden en zorgverleners, biedt PAL4 informatie uit de eigen wijk, nieuws, spelletjes en nog
veel meer.
Uiteraard staat er in de buurtkamer ook een vers kopje koffie of thee met iets lekkers voor
u klaar. En iedereen krijgt na afloop een leuk presentje mee naar
huis! Meld u snel aan voor een demonstratie, tel. 0900 – 235 98 93.
www.zuwezorg.nl/pal4familie
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Een zeer geslaagd toernooi
voor de mini’s van Argon
Mijdrecht - Op Hemelvaartsdag
vlogen de mini’s van Argon naar
Badhoevedorp om het Ome Jan Eijs
toernooi te spelen.

Deze 5/6-jarige mannetjes spelen
bij Argon iedere zondagochtend op
een 1/8ste voetbalveld een 4 tegen 4
wedstrijd, maar donderdag mochten
ze als echte F-jes op een half veld 7tegen-7 spelen. De 14 mini’s waren
verdeeld over twee teams, Argon 1
en Argon 2.

Na de drie poulewedstrijden, waarin beide teams er een wisten te winnen, eindigden ze allebei op de derde plaats. In de kruisfinale, B-poule,
mocht Argon1 het opnemen tegen
Roda’23 2, een spannende wedstrijd
die nipt met 1-0 verloren ging. De
andere kruisfinale ging tussen Argon 2 en Pancratius 1. Deze teams
waren zeer aan elkaar gewaagd en
na een 1-1 eindstand moesten de
penalty’s beslissen wie er met de
winst vandoor ging. Tijdens de pe-

nalty’s bleef het spannend en pas na
negen genomen penalty’s was het
beslist in het nadeel van Argon 2. Zo
mocht Argon 1 en Argon 2 onderling strijden om de plaatsen 3 en 4.
Na een spannende en leuke wedstrijd was het Argon 2 dat met 3-2
het veld afliep.
De mannen ontvingen allemaal een
schitterende medaille en zo kwam
er en einde aan een zeer geslaagd
eerste toernooi voor de jongens.

Hertha C1 kampioen
Vinkeveen - Na een zeer spannende wedstrijd is de C1 verdiend kampioen.
Door in de laatste wedstrijd Altius
met 4-3 te verslaan, heeft Hertha
C1 het felbegeerde kampioenschap
binnengehaald.
De mannen waren tot op het bot gemotiveerd. Ze waren voor de wedstrijd rustiger dan ooit. Toch enige
zenuwen? Een gelijkspel zou voldoende zijn. Verlies zou betekenen
dat Altius kampioen wordt. Gelukkig

had Hertha C1 een grote menigte op
de been gebracht om aan te moedigen, ondanks het vroege aanvangstijdstip van 8.45 uur. En het werd
met recht een zenuwslopende ontknoping! Hertha keek in de tweede
helft uiteindelijk tegen een 3-2 achterstand aan. Door hard werken van
alle spelers en superkeepen door
Kelvin werd de achterstand omgezet
in 3-3. De gemiddelde lengte van de
vingernagels was bij de Hertha-toeschouwers ondertussen wel flink af-

genomen. Kansen waren er voor zowel Altius als Hertha. In de laatste
minuten wist Hertha C1 uiteindelijk de winst te pakken. Na het laatste fluitsignaal waren de spelers van
Hertha C1 uitzinnig van vreugde. De
C1 heeft zich de kampioenslunch bij
Hertha verder goed laten smaken en
sluit een zeer leuke voorjaarscompetitie af. waarbij de C1 qua voetbal
verder gegroeid is! Hertha C1: van
harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap.

Succesvol Dance Event voor
Jazz & Showballet Nicole
Regio - Zondag 9 mei was alweer
de laatste danswedstrijd van het
seizoen, het Dance Event in Hoofddorp. Dit Event is een groot dansspektakel voor dansend Nederland! Iedereen mag meedoen, mits
je een groep hebt van minimaal 6
personen. Er zijn 4 leeftijdscategorieën om eenieder gelijke kansen
te bieden. Dit jaar stond het thema Freestyle centraal, dat een podium bood aan werkelijk alle dansers in Nederland. Opdracht was:
verras de jury met je muziekkeuze
en discipline, wees origineel en geniet van je voorbereidingen, het toneel en het applaus! Vorig jaar bleek
het Event uit zijn jasje gegroeid en
paste het geheel niet meer in het
theater van Hoofddorp, waarop er

dit jaar een show stond in de stadsschouwburg van Haarlem. Selectie
1 en 2 van Jazz & Showballet Nicole mocht dit keer haar danskunsten
laten zien. Selectie 2, bestaande uit
15 meiden, mocht als eerste van de
twee groepen en was in haar categorie 3 als 3e aan de beurt. Al snel
bleek dat zij met hun jazz en showdans ietwat afweken van de meerderheid, die voornamelijk streetdance en hiphopdans liet zien. Maar vol
goede moed betraden deze meiden
het podium en lieten zien dat jazz
en showdans zeker ook kan knallen.
De bewegingen strak en supergelijk uitgevoerd en met veel enthousiasme gebracht, lieten ze met hun
nummer Out of Grace de rest van de
11 groepen allemaal ver achter zich,

nou ja bijna allemaal... want hun optreden werd met een tweede plaats
beloond en dat tussen al die hiphop/
streetdancenummers. Goed gedaan
hoor meiden, gefeliciteerd!
Vervolgens was het de beurt aan
selectie 1, bestaande uit 14 meiden,
die wederom deel uitmaakte van
een voornamelijk hiphop/streetdance scene. Maar zij hadden wel een
heel speciaal nummer in petto, Back
and forth van Fedde le Grande met
t-shirts die werden uitgetrokken en
die gebruikt werden als extra attribuut tijdens het dansen. Het nummer was vlak voor de vakantie af,
dus heel veel geoefend had deze
groep helaas niet en dan ook nog
voor het eerst op het toneel met dit
nummer. Extra spannend allemaal

dus! Ondanks de strakke dansbewegingen, maakte juist dat t-shirt,
wat ze los heen en weer moesten
zwiepen, het geheel wat ongelijk. En
dit ontging de jury helaas niet, dus
selectie 1 viel dit keer net buiten de
prijzen. Toch hebben zij goed gedanst en als het nummer wat meer
eigen is geworden, is het zeker een
winnaar de volgende keer!
Dan is er bij dit Dance Event ook altijd een extra award te winnen voor
de choreografie, de Firenze Dance
Award. Firenze regelt een aparte jury, die op zoek is naar een talentvolle choreograaf met gevoel voor
muziek, podiumgebruik en origineel
bewegingspatroon in de gehanteerde discipline. De prijs bestaat uit
een award, waardevol rapport (welke later wordt opgestuurd) en een
cheque ter waarde van 300 euro om
een kledingpakket samen te stellen
voor de groep.
De vakjury maakte het uitreiken
van deze award wel heel spannend,
rondlopend over het toneel, stilstaand bij diverse groepen, werd er
verteld dat de groep van deze choreograaf al een prijs had gewonnen.
Alle groepen riepen natuurlijk om
hun eigen choreograaf, na enkele
minuten heen en weer lopen bleef
de jury staan bij de meiden van selectie 2 en ja hoor, hij wilde van hen
weten wie hun choreograaf was,
dus er werd luidkeels om Judith geroepen en zij moest op het podium
komen. Helemaal verrast en overdonderd nam Judith van Eijk deze
choreografenprijs, de Firenze Dance
Award, in ontvangst.
Judith, van harte gefeliciteerd met
deze welverdiende prijs, dat is toch
een extra bekroning op je werk!
Kortom: een succesvolle afsluiting
van dit wedstrijdseizoen.
Maar het dansseizoen is nog niet
geheel ten einde, de groepen van
jazz en showballet Nicole zijn nog
te bewonderen op het Ajoc-festival
op pinkstermaandag, het straattheater en natuurlijk tijdens de eindshow op 5 en 6 juni in de Phoenixhal. De voorverkoop start op donderdag 20 mei vanaf 18.30 uur op
de dansschool!

Stichting VSV doneert 800 euro
voor waterbron in Kenia
De Ronde Venen - De Stichting Samenwerking Voetbal Vechtstreek (VSV) organiseert jeugdvoetbal voor de jongste leeftijdscategorie in competitieverband voor kinde-

ren van voetbalverenigingen in de
regio De Ronde Venen en De Vechtstreek. Daarnaast organiseert VSV
activiteiten en cursussen en steunt
goede doelen (KiKa en KASFOOC).

De competitie is afgesloten met een
veldvoetbaltoernooi dat is gesponsord door Rabobank Rijn en Veenstromen. Het toernooi heeft op zaterdag 15 mei jl. bij sv Hertha in Vin-

keveen plaatsgevonden. Het was
prima voetbalweer en de spelertjes
en meegekomen familie en bekenden hebben een plezierige ochtend
beleefd. Alle kinderen kregen na afloop een medaille uitgereikt en onder de poulewinnaars werd een 1e,
2e en 3e prijs verdeeld.
Na afloop van het Rabobank VSV
Veldvoetbaltoernooi heeft Dick van
Pouderoijen, namens KASFOOC
Nederland een cheque van 800,euro in ontvangst genomen voor
een waterbron in Kakamega, Kenia. Dit bedrag werd door VSV in
het seizoen 2009-2010 bijeengebracht tijdens de activiteiten (Goalmaster Clinic, zaalvoetbal- en veldvoetbaltoernooi) die werden georganiseerd. VSV bedankt hierbij de
sponsors Rabobank Rijn en Veenstromen, Sea Cargo, VCL Logistics
en subsponsors heel hartelijk voor
een geslaagd seizoen. Zonder hun
bijdrage was het niet mogelijk geweest dit te organiseren.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

De Vinken definitief veilig
Vinkeveen - De uitslagen in poule 2D van de Vinkeveense Fortisformatie laten zien, dat er slechts weinig krachtsverschil is tussen de diverse teams.
Afgelopen zaterdag kwam het Nijmeegse Noviomagum op bezoek in
Vinkeveen. In de uitwedstrijd had
De Vinken al nipt gewonnen en
ook deze keer waren de teams ernstig aan elkaar gewaagd. Een kleine
achterstand bij rust (7-8), werd pas
in de slotfase genivelleerd, waarna
de thuisploeg het karwei keurig afmaakte: 10-9.
Stuivertje wisselen
Vinken’s topscorer Kelvin Hoogenboom drukte zijn stempel op het begin van de wedstrijd. Al direct na de
uitworp scoorde de lange Mijdrechtenaar 1-0 en tien minuten later,
toen Noviomagum al vlotjes uitgelopen was naar 1-4 verzilverde Hoogenboom een strafworp: 2-4. Een afstandsschot van Hoogenbooms
vrouwelijke tegenhanger in het andere vak en een benutte doorloopbal van diezelfde Mariska Meulstee
bracht de thuisploeg weer netjes op
gelijke hoogte. En ook de 4-5 van
de bezoekers werd keurig weggewerkt door good old Helene Kroon.
Een prachtig voorbeeld voor Silvia
van Dulken, die na de vakwissel het
zelfde sterke staaltje uithaalde, met
6-5 als prettig gevolg. Toch gaf Noviomagum het heft nog niet uit han-

den. Na 6-6 pakte de Nijmegenaren
een nieuwe voorsprong en ondanks
een snelle tegentreffer van de hand
van Kelvin Hoogenboom gingen de
bezoekers toch met een voorsprong
de rust in: 7-8.
Inmiddels had Vinken’s aanvoerster
Charita Hazeleger het strijdtoneel
met migraine verlaten. Zij werd de
rest van de wedstrijd verdienstelijk
vervangen door de Breukelse politieagente Joyce Kroon.
Wellicht heeft er anti-scoringssuiker in de thee gezeten, want het
duurde ruim twintig minuten eer de
bal weer door het gele plastic plofte. Een benutte vrije bal van Mariska Meulstee doorbrak de ban. Nog
één keer kwam Nijmegen op voorsprong, maar direct hierna knalde
Helene Kroon van afstand de gelijkmaker door de korf: 9-9. Een nieuwe afstandstreffer van de hand van
Meulstee bleek uiteindelijk doorslaggevend voor de volle winst. Met
10-9 verdiende Vinken’s Fortisteam
opnieuw twee belangrijke punten,
waarmee de volgelingen van Siemko Sok zich netjes in het linker rijtje nestelen.
In het pinksterweekend wordt niet
gekorfbald. Een week later gaat De
Vinken 1 op bezoek bij de koploper de Zwaluwen in Zevenaar. Een
week later volgt de slotouverture tegen het lager geplaatste Atalante uit
Apeldoorn.

Kennismaken met bridge
De Ronde Venen - Het blijkt dat
bridgen steeds populairder wordt;
er worden veel cursussen georganiseerd en het aantal bridgers is de
laatste jaren sterk gegroeid.
Als je een cursus gevolgd hebt,
dan wil je natuurlijk ook (regelmatig) spelen. In Wilnis is die gelegenheid er. In de ‘Paraplu’, achter de
Willisstee, is een gezellige bridgeclub, waar tijdens het seizoen iedere
dinsdagavond gespeeld wordt. Omdat er zowel een A- als een B-lijn
is, zijn beginners ook van harte welkom. Met beginners wordt bedoeld,
mensen die twee keer een bridgecursus gevolgd hebben.
Deze bridgecursus voor beginners
bestaat uit 10 lessen met aansluitend een vervolgcursus, ook tien
lessen. De bridgelessen beginnen op maandag 13 september van
19.15 tot 22.30 uur. De kosten per
cursus bedragen 80,00 euro. Een
vervolgcursus begint in januari 2011
en daarna nog een specifieke uitspeelcursus van 5 lessen.
Het betreft een bridgecursus waarbij de theorie begrijpend te lezen is.
Niet alleen de theorie wordt u aangeboden maar ook zijn veel spellen
uitgezocht met bied- en speeluitleg,

zodat u ook thuis veel plezier aan
de cursus zult beleven. Als u meer
wilt weten over deze bridgelessen,
dan kunt u contact opnemen met
de docente Sonja Dillions, tel. 0297261818.
De bridgeclub in de ‘Paraplu’ begint weer met haar clubavonden
op dinsdag 7 september 2010 en
duurt 30 weken, dus tot half april
2011. De kosten voor deze hele periode bedragen 44,00 euro. Geïnteresseerden die over deze bridgeclub meer informatie willen, kunnen
contact opnemen met de spelleidsters Janny Biesheuvel, tel. 0297284785 of Margriet Kemperman,
tel. 0297-256755. De Stichting ‘Paraplu’ heeft al haar activiteiten voor
het seizoen 2010-2011 opgenomen
in een handzaam programmaboekje dat u kunt afhalen op de donderdagmiddagen in het gebouw aan
de Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis
of aanvragen via het e-mailadres:
info@stichtingparaplu.nl of downloaden: www.stichtingparaplu.nl.
De Stichting ‘Paraplu’ houdt haar
jaarlijkse open inschrijfdag op zaterdag 21 augustus aanstaande van
10.00 tot 12.30 uur.
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Halve landelijke finales voor
acrogymnasten GVM’79

Hercules een maatje te
groot voor de Argonauten

Mijdrecht - Het laatste weekend
van de vakantie stond voor de acrogymnasten van GVM’79 in het teken
van de halve landelijke finales. Alle teams van GVM hadden zich voor
deze halve finale geplaatst, wat al
een hele prestatie op zich is. Op de
zaterdag waren de C dames groepen aan de beurt. Hier had GVM
drie teams in de strijd. Laura, Shenna en Fabiënne hadden twee weken geleden al hun halve finale gedraaid en waren daar op een 7e plek
geëindigd. Hiermee staan zij eerste
op de reservelijst voor het NK. Deze zaterdag kwamen Fleur, Florine en Ulijn in actie en ze begonnen
met een goede balansoefening. In
de tempo-oefening maakte zij helaas een hele dure fout, waardoor
zij op een 29ste plek eindigden. Het
team van Swetta, Mariska en Laura zag er ook vandaag weer prachtig uit in hun gesponsorde gympakken. Deze pakjes zijn beschikbaar gesteld door de Bangarage in
Mijdrecht. Ondanks de pakken liep
het niet zoals men van deze meiden gewend is. De balans- en tempoelementen werden goed uitgevoerd, maar in de choreografie misten de juryleden het één en ander.
De dames stonden na de balansoefening nog op een 7e plek, maar
wisten zich met de tempo-oefening
naar een 5e plek toe te werken. Deze plek is voldoende voor een plaatsing op het NK. Op de zondag was
het de beurt aan het D, E en pupil
niveau. In deze niveaus kwamen zes
teams van GVM uit. Er werd begonnen met de gemengde paren op E-

Mijdrecht - In de tweede wedstrijd
van de nacompetitie moest Argon
een vorige week in Utrecht 1-2 opgelopen achterstand wegwerken.
Dat lukte niet, Argon speelde beduidend minder dan de eerste ontmoeting. Na een 0-1 ruststand werd
het al snel 0-2. Daarna kon Hercules rustig de wedstrijd uitspelen, uiteindelijk werd 1-4 de uitslag en kan
Argon volgend seizoen weer starten
in de derde klas.
Argon speelde deze zaterdag met
rouwbanden, ter nagedachtenis van
de vader van een speler die vrij onverwacht overleed. De beginfase
begon Argon fel en in hoog tempo
en dat leverde wel kleine mogelijkheden op maar geen doelpunt. Telkens kon bij een goede voorzet de
bal door de Utrechtse verdediging
worden weggewerkt. Een kans voor
Kevin Blom scheerde over de kruising, even later kwam er opnieuw
een goede kans voor Argon, na een
hoekschop kopte Albert Mens onhoudbaar in, maar een verdediger
van Hercules kon bij de eerste paal
de bal van doellijn halen. Even later
kon ook Jimmy van Veen de juiste
richting niet vinden, hij kopte naast
na een vrije trap van Albert Mens.
Tien minuten voor rust sloeg Hercules toe, Martijn Verkerk kon vrijstaand uithalen 0-1. Een tegenvaller
voor de thuisclub die wel aanvallend
bleef maar voornamelijk afzwaaiers
produceerde.

junior niveau. De broertjes Mart en
Rink waren nu niet alleen tegenstander van elkaar, maar ook van
twee andere teams. Mart en Dana
deden het erg goed en werden met
25,550 pnt beloond. Rink en Vera
waren de weg kwijt in hun oefening
en misten een element, met 24,300
pnt kwamen zij toch nog op een
tweede plek. De gouden plak was
dan ook voor Mart en Dana. Beide
teams zijn door naar het NK. Ook
op E-junior niveau was de damesgroep van Tessa, Pibbe en Noémi,
zij lieten een goede oefening zien
met stabiele elementen. Met 25,250
pnt kwam ook dit team op een 5e
plek, dit is waarschijnlijk voldoende
voor een plaatsje op het NK. In de
middag waren er nog de damesparen van GVM. Sanne en Amber hadden een goede oefening, met helaas
een val erin. Met de beste teams van
Nederland kun je je dat helaas niet
meer veroorloven. Uiteindelijk werden de dames negende. Lois en
Chanel deden in hetzelfde niveau
(de pupillen) mee en draaiden een
goede oefening. Alle elementen lukten ook vandaag weer en de dames
kwamen met 25,050 pnt op de zesde
plek. Of dit genoeg is voor een plek
op het NK is nog even afwachten.
Bibian en Chanice deden het prima
in het D-niveau.
De salto achterover was weer aan
de oefening toegevoegd en dit gaf
de dames weer energie om te knallen. Met een mooie 25,050 pnt werden zij negende en ook hiervan weten we nog niet of dit een plek op
NK oplevert.

Super de Boer Avond4daagse
Vinkeveen van 25 t/m 28 mei
Vinkeveen - Van 25 tot en met 28
mei zal de “Super de Boer Avond4daagse Vinkeveen” weer plaatsvinden. Je kunt je nog inschrijven
via www.avond4daagsevinkeveen.nl
voor de respectievelijk afstand van
5 of 10 km. Hier kun je voor 5 euro inschrijven via i-deal of overmaking naar bank. Mocht je niet in de
gelegenheid zijn om je via internet
in te schrijven, dan kan dat ook nog

op dinsdag 25 mei van 17.30 uur tot
18.30 uur in De Boei.
Voor de groep met de meeste inschrijvingen is er een speciale prijs
en voor de deelnemers die zich er
niet op kunnen beroepen dat ze
scholier zijn is er een extra verrassing op de slotavond.
Schrijf je in, want dit alles mag je
natuurlijk niet missen!

De Paddestoel 2 teamkampioen 2009-2010
De Ronde Venen - Woensdag 12
mei werd na een spannend eindslot
bekend wie de tegenstander voor
de barrage zou worden.
De Paddestoel 2 was al zeker van
een finaleplaats maar liet geen kans
onbenut om ook de tweede helft van
de teamcompetitie naar zich toe te
trekken. In dat geval zou een barrage niet doorgaan en kon de felbegeerde Bocxe-Biljarts-trofee direct in de prijzenkast van De Paddestoel. Het liep echter anders want
Dio 1 of De Merel/Heerenlux 1 zou
de strijd tegen De Paddestoel 2 aan
moeten gaan.
Van deze 3 topstukken eindigde de competitierangschikking als
volgt: Dio 1; 110 punten, De Paddestoel 2; 109 punten en voor De Merel/Heerenlux 1 eveneens 109 punten. Doordat De Paddestoel 2 al geplaatst was en de onderlinge wedstrijd tussen Paddestoel 2 en De
Merel/Heerenlux 1 in het voordeel van de eerstgenoemde eindigde was de som snel opgeteld. Dio
1 presenteerde zich zaterdag compleet bij het strijdtoneel in De Willisstee te Wilnis. De Paddestoel 2
was in een nieuwe outfit aangetreden en had een grote schare fans in
de zaal. Biljartclub Veenland deed in
samenwerking met het bestuur van
Biljartfederatie De Ronde Venen de
arbitrage. Beheerder Ron de Groot
had er geen gras over laten groeien en was met zijn team klaar voor
het verzorgen van de nodige hapjes
en drankjes.
Hoog
De barrage kon beginnen, bestuurslid Kees de Zwart verving federatievoorzitter Cor van de Kraats en
opende met een korte toespraak.
Net als in de teamcompetitie spelen zij van laag naar hoog, zodat de
spanning op de nek van de beste
spelers zou komen.
Robert Daalhuizen (31 car.) won de
tos en begon van acquit tegen Eric
Brandsteder (47 car.).
In de 7e beurt wist Robert een serie
van 6 te maken en begon vat te krijgen op Eric die in de 15e beurt ook
met een serie van 6 kwam, tussenstand 22 om 27 caramboles. Robert
kwam ondersteund door zijn fans
in de 3 daaropvolgende beurten tot
een serie van 4, 2 en 3; uit!
Eric kon de nabeurt niet benutten
en De Paddestoel 2 kwam met 2
winstpunten op voorsprong. De partij duurde slechts 18 beurten.
Sjoerd van Agteren (35 car.) en Herman Turkenburg (70 car.) kwamen

aan bod. Herman koos voor de acquitstoot en begon met 2 caramboles. In de 4e beurt volgde een serie van 7, waardoor Herman op 10
caramboles kwam en Sjoerd op 4.
In de 14e beurt kreeg Sjoerd vleugels en scoorde onder luid gejuich
een serie van 7, tussenstand; 22 om
21. Herman kwam niet lekker in zijn
spel, terwijl Sjoerd nog een serie van
4, 2 en 5 caramboles liet noteren. In
22 beurten was de partij voor Sjoerd “meester” en theoretisch was De
Paddestoel 2 al kampioen want Herman kwam tot slechts 34 caramboles.
Stuivertje
Jim van Zwieten (41 car.) en Bert
Dijkshoorn (70 car.) kwamen aan de
tafel. Jim opende met 4, waarna Bert
met 2 antwoordde. De partij verliep
tot de 14e beurt in stuivertje wisselen en in de 15e beurt zette Jim 4 en
Bert 9 caramboles op de tellijst. In
23 beurten was Jim uit en Bert die
de nabeurt niet benutte bleef met 46
van de 70 te maken caramboles berooid achter. De barrage was beslist
in het voordeel van De Paddestoel
2, maar de wedstrijd moest tot een
correct einde gebracht worden, Pim
de Jager (50 car.) en Paul Schuurman (150 car.) kwamen tot slot aan
de tafel. Pim ging met 6 caramboles van acquit, waarna Paul met een
serie van 20 caramboles antwoordde. In de 9e beurt was de stand 19
om 81. Pim had een productief moment van 19 caramboles in beurt 11
tot en met 14. Paul stond op 99 caramboles en moest er nog 51 gaan.
De 20e beurt was voor Paul, hij liet
een serie van 22 noteren met daarop in de volgende beurt 13 caramboles, tot slot nog 7 caramboles en
de partij was voor Paul. Pim strandde op 38 van zijn 50 te maken caramboles.
Het feest kon beginnen want het
team van De Paddestoel ontkurkte
met een flinke knal de champagne.
Kees de Zwart deed de prijsuitreiking en het team van Dio 1 kreeg de
zilveren medaille om de hals, voor
de prijzenkast van het team had het
bestuur een mooie metalen sculptuur bemachtigd.
De jongemannen van De Paddestoel die een zeer verdienstelijke en
een sportieve strijd hadden gevoerd
werden door Lucia met een gouden plak omhangen. Tevens werd
de wisselbeker uitgereikt met de
bijbehorende “houprijs” die bijzonder mooi is uitgevoerd. Een fleurige bos Rijdes-bloemen maakte het
feest compleet.

Spannend
Al snel na het begin van de tweede helft zette Hercules de puntjes
op de i, na een snelle aanval over
rechts verscheen Marnix Matthijsse
alleen voor Argon doelman Bas van
Moort die kansloos was, 0-2. Binnen twee minuten kon Argon middels Youri van Adrichem de aansluitingstreffer produceren, 1-2. Het
leek nog even spannend te worden
maar toen Argon het even later met
een man minder moest doen (rood
voor met een gestrekt been bal en
voet raken) was de wedstrijd gespeeld. Youri van Adrichem scoorde nog wel maar zag zijn doelpunt
afgekeurd en bij een hoekschop
van Kevin Blom mikte Van Adrichem te hoog. Door de aanvallende
speelwijze van Argon kreeg Hercules met twee messcherpe counters
Argon definitief op knieën, invaller
Tom Bosschaart zorgde voor de 13 en even later werd het enigszins
geflatteerd nog 1-4 via de voet van
Marnix Matthijsse. Argon probeerde
nog wat terug te doen maar Niels de
Wildt kopte eenmaal over, zag even
later zijn inzet door doelman Willem
Strik gekeerd.
Hercules gaat verder in de wedstrijdenreeks voor promotie naar
de tweede klas, het ontmoet VRC in
Veenendaal, Argon kan na een redelijk seizoen waarin de doelstelling
gehaald werd, met vakantie.

De Vinken definitief veilig
Vinkeveen - De uitslagen in poule 2D van de Vinkeveense Fortisformatie laten zien, dat er slechts weinig krachtsverschil is tussen de diverse teams.
Afgelopen zaterdag kwam het Nijmeegse Noviomagum op bezoek in
Vinkeveen. In de uitwedstrijd had
De Vinken al nipt gewonnen en
ook deze keer waren de teams ernstig aan elkaar gewaagd. Een kleine
achterstand bij rust (7-8), werd pas
in de slotfase genivelleerd, waarna
de thuisploeg het karwei keurig afmaakte: 10-9.
Stuivertje wisselen
Vinkens topscorer Kelvin Hoogenboom drukte zijn stempel op het begin van de wedstrijd. Al direct na de
uitworp scoorde de lange Mijdrechtenaar 1-0 en tien minuten later,
toen Noviomagum al vlotjes uitgelopen was naar 1-4 verzilverde Hoogenboom een strafworp: 2-4. Een afstandsschot van Hoogenbooms
vrouwelijke tegenhanger in het andere vak en een benutte doorloopbal van diezelfde Mariska Meulstee
bracht de thuisploeg weer netjes op
gelijke hoogte. En ook de 4-5 van de
bezoekers werd keurig weggewerkt
door good old Helene Kroon. Een
prachtig voorbeeld voor Silvia van
Dulken, die na de vakwissel hetzelfde sterke staaltje uithaalde, met 65 als prettig gevolg. Toch gaf Novio-

magum het heft nog niet uit handen.
Na 6-6 pakte de Nijmegenaren een
nieuwe voorsprong en ondanks een
snelle tegentreffer van de hand van
Kelvin Hoogenboom gingen de bezoekers toch met een voorsprong
de rust in: 7-8. Inmiddels had Vinkens aanvoerster Charita Hazeleger
het strijdtoneel met migraine verlaten. Zij werd de rest van de wedstrijd verdienstelijk vervangen door
de Breukelse politieagente Joyce
Kroon. Wellicht heeft er anti-scoringssuiker in de thee gezeten, want
het duurde ruim twintig minuten eer
de bal weer door het gele plastic
plofte. Een benutte vrije bal van Mariska Meulstee doorbrak de ban.
Nog één keer kwam Nijmegen
op voorsprong, maar direct hierna knalde Helene Kroon van afstand de gelijkmaker door de korf:
9-9. Een nieuwe afstandstreffer van
de hand van Meulstee bleek uiteindelijk doorslaggevend voor de volle
winst. Met 10-9 verdiende Vinkens
Fortisteam opnieuw twee belangrijke punten, waarmee de volgelingen
van Siemko Sok zich netjes in het
linkerrijtje nestelen.
In het pinksterweekend wordt niet
gekorfbald. Een week later gaat De
Vinken 1 op bezoek bij de koploper de Zwaluwen in Zevenaar. Een
week later volgt de slotouverture tegen het lagergeplaatste Atalante uit
Apeldoorn.

Een fijn weekend
trainingskamp voor HSV 4
De Hoef - Zoals elk jaar gaat het
vierde van HSV ’69 uit De Hoef een
weekend op trainingskamp. Dit jaar
was het oog gevallen op Ameland.
Een leuke locatie op een prachtig
eiland waar veel intensieve trainingen mogelijk zijn.

HVM hockeymeisjes ME6
nu echte kampioenen
Mijdrecht - In september 2009 is
het groepje van ME6 gestart met
hockeytraining bij HVM.
Na 4 maanden trainen mochten de
meiden mee gaan doen met de midwintercompetitie. Door het winterse
weer werden bijna alle wedstrijden
afgelast.
Op 6 maart begon de voorjaarscompetitie. Deze meiden van HVM waren erg enthousiast om na alle trainingen nu ook echt een wedstrijd te
gaan spelen. Het resultaat mocht er
zijn. Ze hebben 7 wedstrijden gespeeld. De positie in het veld wisselde steeds, zodat ze ook allemaal

een keer op keep stonden. Zaterdag, 24 april moesten ze voor de
laatste wedstrijd uit naar Hoorn en
ook daar werd de wedstrijd met een
uitslag van 11-2 gewonnen.
Alle wedstrijden zijn door de meisjes van E6 gewonnen en zij mogen zich daarom echte kampioenen
noemen.
Weer terug in Mijdrecht werd er met
het hele team nog geraspt voor het
nieuwe clubhuis bij HVM. Iedereen
ging met een eigen kunstwerk en
bloemen naar huis.
Een mooie afsluiting van een eerste
hockey seizoen.

Op de vrijdag vertrokken de eersten
met de auto om alvast de oversteek
te maken en alles in gereedheid te
brengen voor de andere selectiespelers en spelersvrouwen.
Om 17.00 uur was iedereen ter
plaatse en kon er een voedzame
maaltijd bereid worden. Er werd gekozen, geheel in het teken van Leo
Baltus, voor elleboogjesmacaroni.
Een maaltijd met veel koolhydraten
zorgde voor veel energie die avond.
Het avondprogramma bestond uit
een zware duurloop en afsluitend
een dobbelspel met cadeaus in het
teken van het komende WK, veel
oranje dus. Een ontspannende afsluiting op een geslaagde eerste
dag.
Zaterdagochtend 10.00 uur stond
de volgende training alweer op het
programma. Ze zijn met z’n allen de
Waddenzee opgegaan in een Kajak
en een raft. Met golven van 1,5 meter en een watertemperatuur van ca
6 graden een zware training, maar
deze activiteiten waren ook weer
zeer geslaagd. In de middag was er
ruimte voor eigen ideeën. Fietsen,
kaartje leggen of een hazenslaapje
waren favoriet.

Barbecue
Het diner bestond traditioneel uit
een barbecue. Er werd flink gegeten
en de buikjes waren dan ook goed
gevuld voor het avondprogramma,
de playbackshow. Deze werd gewonnen door een formatie die geen
schaamte kende en als Barbarella
de Pin-Up Club imiteerde.
Als men te gast is op de Waddeneilanden dient men daar natuurlijk te
wadlopen. Dat stond dan ook voor
de zondag gepland. Met schitterend
weer het Wad op is het heerlijk bijkomen van een traditioneel zwaar
trainingskamp. En wist u dat weekdiertjes wel degelijk ouder kunnen
worden? Al met al nog leerzaam
ook.
Om half zes werd de terugreis aanvaard na een uitermate geslaagd
weekend, waar ze met z’n allen nog
lang een terug zullen denken. De
teamgeest is weer versterkt en dat
zal ook zeker zijn vruchten afwerpen
voor het komende jaar.
Zonder de steun van de volgende bedrijven had het weekend echter niet plaats kunnen vinden: Bert
van der Plas sloopwerken; Verswinkel Bert en Elly de Jong; A plus Minicars brommobielen; Maatvoerder en timmerbedrijf Simon VOF; R.
Janmaat dienstverlening; Fix Hairline Vinkeveen
Al deze bedrijven worden namens
HSV 4 ontzettend bedankt voor hun
bijdrage. Mede dankzij hen is het
voor het vierde van HSV een onvergetelijk weekend geworden.

De Vinken 2 wint van
degradatiekandidaat Swift
Vinkeveen - Het einde van de korfbalcompetitie komt in zicht, nu al
kan gesteld worden dat het door
eetcafé De Veensteker gesponsorde
tweede team van korfbalvereniging
De Vinken een goed seizoen heeft
gedraaid. Kijkend naar de stand zal
het team hoogstwaarschijnlijk eindigen op een 3e, 4e of 5e plek in reserve derde klasse.
Op zaterdag 15 mei stond de wedstrijd tegen het Amsterdamse Swift
op het programma. Swift staat laatste op de ranglijst, met slechts één
punt. Maar de beladen uitwedstrijd op 3 oktober jongstleden werd
slechts moeizaam met 6-8 gewonnen door de Vinkeveners. Coach Jan
van de Wees gaf in de bespreking
dan ook aan dat hij niet verwachtte dat de wedstrijd gemakkelijk gewonnen zou worden: “Swift beschikt
over veel ervaren spelers, en die lopen niet veel, maar wel slim.” Verder liet hij in de bespreking weten dat niet elke bal direct geschoten moest worden, maar er gewacht
moest worden op het juiste moment
en dat er dan geschoten moest worden met de wind in de rug. Al in de

eerste aanval kreeg De Vinken 2 een
afstandsschot van de Amsterdammers om de oren. Dit werd gelukkig hersteld door schoten van Stefan Oussoren en Angela Sloesarwij (zij speelde voor het eerst weer
mee na ongeveer 2 jaar afwezigheid i.v.m. blessureleed). Deze voorsprong werd niet meer uit handen
gegeven en met de rust waren de
Vinkeveners uitgelopen naar een 62 voorsprong.
In de rust werd Roosmarijn Mooi
gewisseld voor Angela. Na rust wist
Swift iets terug te komen tot een
stand van 7-4, maar toen kwam
Roosmarijn op schot. Mede dankzij drie doelpunten van haar wist De
Vinken het verschil weer te vergroten en verder uit te lopen.
Via tussenstanden van 10-5 en 126 kwam de eindstand op 13-7 en zo
wist het tweede team van De Vinken
de punten in eigen huis te houden.
Scores van: Stefan Oussoren (4x),
Roosmarijn Mooi (3x), Angela Sloesarwij (2x), Martine Koedijk
(2x), Marco Gijsen (1x) en Rogier
Schoenmaker (1x).0
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Miniteams Atalante zeer
succesvol op laatste minidag
Vinkeveen - De tijd vliegt dit seizoen. Afgelopen zaterdag 15 mei alweer de finaledag van het miniseizoen op het programma. Bij de organiserende vereniging Oradi/Omnia te Kudelstaart waren maar liefst

zes Atalante teams aanwezig. Alleen de Atalante Heroes ontbraken
door vakantie. Het werd een mooie
dag waarbij de mini’s, gesponsord
door Vinken Vastgoed, zorgden voor
de enige kampioensteams van V.V.

Atalante. In de ochtend was het de
beurt aan de oudste mini’s. De Atalante Kanaries beten het spits af
in een combinatie van poule A en
B van niveau 6. De Kanaries hadden ongunstig geloot, want ze troffen het beste team van de competitie. Ze hadden echter al vaker laten zien dat zij van dat team een
setje konden pakken. Zo geschiedde en op setsaldo pakten de Kanaries de eerste plek en waren daarmee verzekerd van een medaille. De
finale was bloedstollend spannend,
maar met in totaal drie punten verschil werden beide sets gewonnen.
Juriaan, Nadine, Sayuri en Tess zijn
de eerste kampioenen van V.V. Atalante!

De Atalante Ministars hadden de
vorige minidag niet hun dag, waardoor ze degradeerden naar poule C van niveau 2. Ze bewezen deze finaledag dat ze daar eigenlijk
niet thuishoorden. Ze speelden zeer
goed en wisten na twee overwinningen zich te plaatsen voor de finale. In die finale was het reuze spannend. De eerste set ging met 2-1
verloren, maar Fay, Isabel, Nikki, Talitha en Valerie vochten als leeuwen.
De tweede set wonnen ze met 1-2
en dus moest er een beslissingswedstrijd gespeeld worden. De
wedstrijdleiding besloot echter dat
beide teams de eerste prijs verdienden en dus gingen zij met mooie
medailles naar huis!

De Atalante Citroenen speelden tegelijkertijd hun wedstrijden. Dit team
speelde pas voor de tweede keer op
niveau 6 en dat was soms te goed te
zien. Gelukkig zagen we met vlagen
ook dat Ellen, Grace, Marilot, Marjolein en Rachel al wel een lekker
potje kunnen ballen. Het niveauverschil was helaas te groot om te kunnen strijden om de prijzen, maar we
hebben er alle vertrouwen in dat er
volgend jaar bij de aspiranten hoge
ogen gegooid kunnen worden.

Muppets
Last but not least kwamen de Atalante Muppets de sporthal in om hun
wedstrijden te spelen. Dit team komt
uit op niveau 4 en begon voortreffelijk met een dikke overwinning. Ook
de tweede wedstrijd ging knap gewonnen. De derde set werd verloren
van de latere kampioen SAS, waardoor ook de Muppets om de derde
plaats gingen strijden. Het was inmiddels al bijna vijf uur en het was
een lange dag geweest voor de kinderen. De eerste set van de kleine
finale ging nipt verloren. De tweede set gaven Jaco, Marit, Noa, Paula
en Ralph nog een keer gas met een
gelijkspel tot gevolg. Helaas was dit
niet genoeg voor de derde plaats,
maar met een vierde plaats mag het
team ook erg blij zijn.

Jongste
In de middagpoule waren de drie
jongste teams aan de beurt.
De Atalante Ukketoppers kennen
een zeer goede reeks. Zij wisten
de vorige minidag al goed te scoren en deden het nu ook weer erg
goed. Zij grepen net naast de finale, maar wisten wel knap de derde
plaats te veroveren. Heel goed gedaan door Chanel, Claudia, Leonie,
Lucia en Roos.

Met deze finaledag kwam er een
eind aan een zeer succesvol jaar,
waarin maar liefst zeven Atalante
teams actief waren. Een waar unicum voor een dorpsclub uit Vinkeveen. Door het kampioenschap van
de Atalante Kanaries is de kans
groot dat zij ook nog regionaal gaan
spelen in het zgn. Gesloten Clubkampioenschap. Daarover informeren we u uiteraard zodra er meer
bekend is.

De Atalante Mega Mini’s kwamen
uit in de hoogste poule van niveau
2. Zij werden maar liefst twee keer
achter elkaar eerste, waardoor ze nu
in die poule speelden. Ook al werd
er erg goed gespeeld, de tegenstanders waren ook niet slecht. Alle vier
de teams eindigden met een gelijk
aantal punten, maar helaas grepen
de Mega Mini’s op saldo net naast
alle prijzen. Toch waren er veel complimenten voor het spel van Anouk,
Jade, Judith, Lisanne, Maaike en
Mark.

Hardzeilerij om de
Geuzenpenning op de
Vinkeveense Plassen

Atlantis 6 kampioen
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
speelde het door Stemerdink & Verhoek gesponsorde Atlantis 6 tegen
Victum/IGCN 4 hun wedstrijd in
Houten. In hun kampioenswedstrijd
hebben ze de tegenstander verslagen met 9-3. Met nog twee wedstrijden te gaan kan het team zich de titel kampioen alvast veroorloven.
Atlantis 6 heeft het in de zaal wat
moeilijk gehad waardoor ze een
poule lager zijn geplaatst en op het
veld deze schade konden inhalen.
De afgelopen drie wedstrijden hebben zij dan ook dik gewonnen, en
er bestond geen twijfel meer over
of ze kampioen zouden worden, ze
stonden namelijk bovenaan met 6
punten waar de andere 3 teams er 2
hadden. De opstelling was als volgt:
Aanval: Nicole, Anita, Tim en Sander
en in de verdediging stonden: Jenny, Anouk, Alwin en Alexander. In de
tweede helft werd Sander gewisseld
door Niels. Het begin van de wedstrijd had wat vertraging doordat de
scheidsrechter die de wedstrijd zou
fluiten op vakantie bleek te zijn, echter werd er snel een andere scheidsrechter opgetrommeld en konden ze
met de wedstrijd beginnen. Er stond
flink wat wind, maar doordat Victum

Atlantis 6 eerst met “wind mee” liet
spelen hadden ze een beetje voordeel. Atlantis 6 speelde 3 weken geleden ook tegen dit team en had
daarbij gewonnen met maar liefst
8-1. Ook daar verliep het begin wat
moeizaam voordat het eerste doelpunt werd gemaakt, maar uiteindelijk lukte Nicole dit met een mooi afstandschot. Daarna volgde een volgend doelpunt waardoor Atlantis
voorstond met 0-2. Daardoor wisselden ze van kant en kon nu het
verdedigende vak aanvallen. Atlantis had een strafworp mee gekregen die Anouk helaas niet scoorde,
maar ze ving de bal gelijk en gooide hem naar Alexander die met een
afstandschot het derde doelpunt
maakte. Daarna scoorde Alwin de
0-4 waardoor ze weer moesten wisselen van kant.
In de rust stond het 0-4 voor Atlantis. Na de rust werd Sander gewisseld voor Niels, en had de tegenpartij ook een wissel. In de tweede helft
van de wedstrijd was het Victum
dat als eerste scoorde, maar daarna
kwam Atlantis weer terug waardoor
het 1-5 stond. Atlantis viel nu aan
met hun spelletje dat ze ook wel het
spekkie noemen en daaruit scoor-

de Tim weer een doelpunt waardoor
het 1-6 werd. Daarna werd er een
doorgelaten en stond het 2-6. Uiteindelijk heeft Jenny nog een strafworp meegekregen welke ze goed
afmaakte, en Atlantis 2-7 voorstond.
In de laatste 15 minuten werd er
door Victum nog een keer gescoord
en door Atlantis twee keer, wat de
eindstand op 3-9 bracht.
Bij het horen van het eind fluitsignaal barstte er vreugde uit bij Atlantis 6, omdat zij zich kampioen konden noemen. Al snel lieten ze de
kurken van de champagne knallen en werden er bloemen uitgereikt door Marianne. Eenmaal terug in de kantine van Atlantis werd
er nog wat gedronken, taart gegeten en werden er mooie medailles
uitgedeeld waar ze erg trots op zijn.
Daarna was het nog even tijd voor
een kampioensfoto!
Atlantis 6 wil via de Meerbode nog
even wat personen bedanken: hun
coaches Frank van der Meer en José Nieukerke, Marianne Koerselman voor de organisatie, de sponsor Stemerdink & Verhoek, hun supporters en natuurlijk de vereniging
KV Atlantis!

Vinkeveen - Tijdens het pinksterweekend van 22 en 23 mei zal traditiegetrouw de Hardzeilerij om de
Geuzenpenning plaatsvinden bij
Zeilschool de Vinkeveense Plassen aan de Herenweg in Vinkeveen.
De start en de finish vinden plaats
in de haven waardoor een deel van
de wedstrijd uitstekend is te volgen

voor het publiek. Er worden een kleine 15 deelnemende schepen verwacht. Vinkeveen Haven doet aan
de wedstrijden mee met De Ronde
Vener, De Zwaan en de 2 Gebroeders. De eerste start zal plaatsvinden op zaterdag 22 mei omstreeks
12.00 uur. Deze zeilwedstrijden voor
historische vaartuigen wordt geor-

ganiseerd door de Werkgroep Kleine Zeilvaart in samenwerking met
Zeilschool de Vinkeveense Plassen.
Het terras Het Voordek welke is gelegen aan de haven is gedurende
de weekenden geopend tussen 9.00
en 19.00 uur, geïnteresseerden zijn
hartelijk welkom.

Atlantis A1 ligt op titelkoers
Mijdrecht - Door een 8-12 overwinning afgelopen zaterdag bij middenmoter KIOS (Nieuw-Vennep),
blijft Atlantis A1, gesponsord door
Van Dam bedrijfsdiensten, de ranglijst in de tweede klasse aanvoeren. Grootste concurrent blijft Velocitas uit Leiderdorp – 7-16 winst op
De Vinken - dat op slechts 1 punt
van de Mijdrechtse ploeg staat. Met
nog twee competitiewedstrijden te
gaan blijft het dus ongemeen spannend. Na een succesvol zaalseizoen
is Atlantis A1 ook op het veld met
een bijzondere prestatie bezig. De
eerste veldwedstrijd werd gespeeld
in Zoetermeer waar Atlantis moest
aantreden tegen het op de derde plaats staande Meervogels. Er
werd daar een gelijkspel genoteerd
(11-11). De volgende tegenstander
was een oude bekende, SDO (Kamerik). Hier werd vrij eenvoudig gewonnen met 7-9. Na deze twee uitwedstrijden mocht Atlantis A1 (gesponsord door Van Dam Bedrijfsdiensten) eindelijk eens thuis aantreden. Madjoe uit Rijnsburg kwam
op bezoek en hiermee had Atlantis nog een appeltje te schillen want
deze ploeg wist tot nog toe als eni-

ge van Atlantis te winnen. Dat dat
toen een foutje in de regie was bewezen de Mijdrechtse spelers nu
want Madjoe werd van het veld gespeeld: 15-7. Op zaterdag 29 mei
komt De Vinken A1 op bezoek, aanvang van deze wedstrijd is 12.00 uur.
Tevens staat ook op het programma

de wedstrijd Meervogels–Velocitas
en als we uitgaan van het scenario
dat Velocitas verliest dan is Atlantis
A1 kampioen. Maar mocht Velocitas
winnen dan zullen Velocitas en Atlantis op zaterdag 5 juni in Leiderdorp onderling gaan uitmaken wie
zich de beste mag noemen.

pagina 20

Nieuwe Meerbode - 19 mei 2010

Fietsclub De Merel organiseert:

Atlantis 2 doet zichzelf
tekort

De Ronde Venen - Fietsclub De
Merel organiseert op zondag 30 mei
de Rabobank Toertocht. De naar de
sponsor genoemde toertocht vindt
dit jaar voor de derde keer plaats.
De afgelopen twee jaren waren er
veel deelnemers, ook dit jaar hoopt
De Merel op een hoge opkomst.
Gekozen kan worden uit drie afstanden, namelijk 50, 100 en 150 kilometer. De afstand van 50 km is uitermate geschikt om met het gezin te fietsen. Deze route gaat via de Waver
en Abcoude naar het Gaasperpark.
Daar is een controle en er kan worden gepauzeerd om gezellig wat te
eten en te drinken. Na de stop gaat
de route via Nederhorst den Berg
en Vreeland terug naar Vinkeveen.
De 100 km is bedoeld voor de meer
geoefende fietsers. Deze route gaat
via Harmelen, Woerden, Woerdense
Verlaat en Zegveld naar Nieuwkoop.
Daar is voor deze afstand de stop.
Daarna gaat de route via Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Ter Aar
en Zevenhoven terug naar Vinkeveen. U fietst ook langs het mooie
natuurgebied de Groene Jonker dat
nog maar enkele jaren geleden is
aangelegd tegenover de dierenbegraafplaats.

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
heeft het door Rabobank gesponsorde Atlantis 2 een zware wedstrijd
gespeeld tegen TRIAZ 3, een ploeg
uit Amsterdam. In deze wedstrijd
was vooraf de doelstelling duidelijk: met winst is het kampioenschap
weer een stapje dichterbij. De doelstelling werd niet gehaald, maar met
een 8–8 gelijkspel behoudt Atlantis
2 het initiatief ten opzichte van de
concurrent. Na het goede spel van
de afgelopen weken was het door
Rabobank gesponsorde Atlantis 2
vol vertrouwen. Er werd elke week
makkelijk gescoord en de verdediging hield het goed dicht. Ook deze
wedstrijd was dat weer de bedoeling. Het begin van de wedstrijd was
erg rommelig. Beide ploegen hadden moeite om de bal in de ploeg te
houden en door het kiezen van verkeerde kansen en veel plaatsfouten
bleven de aanvallen erg kort. Toch
lukte het Atlantis om een 2 – 0 voorsprong te pakken.
Langzaamaan begon de motor te lopen en na een 3–1 tussenstand leek
het erop dat Atlantis 2 een beslissende voorsprong zou gaan pakken. De verdediging stond goed,
waardoor er eigenlijk geen kansen
werden weggegeven en aanvallend
werden er lange en goed verzorgde aanvallen afgeleverd. Het lukte
echter niet om zo’n aanval te belonen met een doelpunt. En zo bleef

Rabobank Toertocht

Afstand
De route van de 150 km is bestemd

voor prestatieve langeafstandsfietsers. Zij rijden eerst de lus van 100
km en komen dus weer even in Vinkeveen om daarna de lus van 50 km
te fietsen.
Of u nu houdt van rustig fietsen of
van lekker doorfietsen: er is altijd
wel een afstand voor u bij. De routes lopen over rustige binnenwegen,
door en langs waterrijke gebieden
en landschappen van West-Utrecht
en het Groene Hart.
Gestart wordt bij café De Schans
aan de Uitweg 1 in Vinkeveen.
Starttijden:
150 km: 8.00-10.00 uur
100 km: 8.00-11.00 uur
50 km: 8.00-12.00 uur
Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro voor de route van 50 km en 3 euro voor de beide andere routes. Dit
is inclusief een verzekering.
Leden van TTC De Merel en andere fietsverenigingen betalen 1 euro minder. Alle routes zijn uitgepijld.
Dat is erg makkelijk fietsen, gewoon
de pijlen volgen. U krijgt natuurlijk
ook een routebeschrijving mee voor
het geval u een pijl mist. U hebt onderweg alle tijd, de eindcontrole
sluit om 16.00 uur.
Kijk voor meer informatie op de
website www.ttcdemerel.nl of bel
Margot Kompier, tel. 0346-215133.

TVM organiseert het 35ste
Vida Open Tennistoernooi
Mijdrecht – TVM is zich aan het
voorbereiden op het 35ste open
toernooi. Dit jaar is het Mijdrechtse tennistoernooi van 21 tot en
met 27 juni. Het aantal deelnemers
groeit ieder jaar en inmiddels staat
het toernooi niet alleen in de directe
omgeving, maar ook daarbuiten op
de kaart.

sche Hollandse Avond met Hollandse muziek, hapjes en gezelligheid gepland! De vrijdagavond, de
25ste, is gereserveerd voor een topfeestavond met entertainment. Er
is natuurlijk ook aan het WK gedacht. Gedurende de week kan men
het Nederlands elftal volgen op een
groot scherm.

Tennis, Sjeng Schalken,
feest en voetbal!
Tennissen staat centraal tijdens het
altijd gezellige open toernooi, maar
er is meer.
Op zondag 20 juni komt voormalig
proftennisser Sjeng Schalken naar
Mijdrecht om een clinic te verzorgen voor de deelnemers. Op donderdag staat de nu al legendari-

Inschrijven!
De inschrijving voor het TVM Vida
Open 2010 is geopend. Inschrijven
kan in de categorieën Heren Enkel,
Heren Dubbel, Dames Enkel, Dames
Dubbel & Gemengd Dubbel in de
speelsterktes 3, 4, 5, 6 17+, 7, 7 35+,
8 17+ en veteranen 50+. Wacht niet
langer en schrijf je voor 31 mei in via
de website www.tvm-mijdrecht.nl!

Atlantis B1 maakt het
helaas niet waar

Vrijdag prijsklaverjassen
in Café De Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 21
mei is er prijsklaverjassen om fraaie
prijzen voor iedereen in Café De
Merel aan Arkenpark Mur 43. Het
café is te bereiken onder tel. 0297263562. U dient om 20.00 uur aanwezig te zijn en uiterlijk om 20.15
uur zal gestart worden met kaarten,
dit op veelvuldig verzoek. Er worden
vier maal zestien giffies gespeeld,
de punten worden bij elkaar opgeteld, en de winnaar of winnares is
bekend. Ook is er op deze avond
een grote tombola.

3 Dikkie v.d. Weerthof 6951 punten
4 Leen van Bemmelen 6735 punten
5 Rob Veraar
6680 punten
De poedelprijs was deze avond voor
Cock Meier
4713 punten

De uitslag van de laatstgespeelde
prijsklaverjasavond:
1 Henk van Breda
7211 punten
2 Cees Lof
7088 punten

ONTVANGEN?

Mijdrecht - Zaterdag 15 mei jl.
moest het door Roebeson gesponsorde Atlantis B1 aantreden tegen
Velocitas B1. Velocitas kon kampioen worden als het deze wedstrijd
zou winnen en het was aan Atlantis om het feestje te verpesten. Bij de
thuiswedstrijd had Velocitas met 124 gewonnen. Atlantis had last van
vele afwezige spelers maar gelukkig
waren er veel reserves bereid om in
te vallen.
De opstelling zag er door het ontbreken van een aantal spelers iets anders uit. De aanval bestond uit Sophia, Willemijn, Jonathan en Maarten.
De verdediging bestond uit: Rosalie,
Ciska, Matthijs en Kariem.
Atlantis begon sterk maar maakte
de kansen niet af. Velocitas deed dat
wel en na een tijdje stond het helaas wel 3-0. Gelukkig maakte Mat-

Noteer vast de volgende prijsklaverjasavonden tot aan de vakanties in
uw agenda , dus 21 mei, 4 en 18 juni en dan 9 juli.

GEEN KRANT

BEL: 0297-581698

lijk voetbal voor had geplaatst. Daar
was Maarssen B-3 de geduchte tegenstander, maar de jongens waren intussen nergens meer bang

Rebecca en Beau met hun
shetlanders in de prijzen
De Hoef - Zaterdag 15 mei waren er
weer de jaarlijkse springwedstrijden
bij Lucky Stable. Uit De Hoef deden
dit keer wederom Rebecca Janmaat
en Beau van Loenen mee op de eigen shetlanders Aukje en Geertje.
Dat deze kleine pony’s zelfs sneller
waren dan de pensionpaarden van
Lucky Stable is niet zo verwonderijk.
De meiden trainen wekelijks op de

weilanden in De Hoef. Beau wist de
snelste tijd neer te zetten met Geertje, Rebecca werd 2e met Aukje.
Met de prijsbekers in de rugzak reden ze te pony weer terug naar hun
dorp waar ze nog even een ererondje deden. Zonder de steun en hulp
van hun vriendin Imelda hadden ze
deze prijzen niet in de wacht kunnen slepen.

Vlnr: Rebecca Janmaat, Imelda de Jong en Beau van Loenen

Voor de vijfentwintigste
keer een internationaal
toernooi voor A-junioren

Argon B5 kampioen en
de zilveren beker
Mijdrecht - Op dinsdag 11 mei
moest de Argon B-5 aantreden voor
een beladen wedstrijd. Het was de
wedstrijd tegen SCW-Rijsenhout
dat op 1 punt achter de B-5 stond,
maar wel 2 wedstrijden meer gespeeld had. Dit betekende echter
niet dat Argon kampioen zou worden en dus moest er nog hard voor
gestreden worden in Rijsenhout.
De eerste helft gingen de partijen
dan ook aardig gelijk op, al waren
de meeste kansen wel voor Argon.
Gebrek aan geluk bij de afronding
zorgde er echter voor dat de teams
met een 0-0 stand de rust in gingen.
Na rust sloeg het ongeluk nog harder toe toen SCW een hoekschop
kreeg en de bal door een eigen speler over de doellijn ging. 0-1. Daarna was het alles of niets voor Argon en dat resulteerde dan ook in
een dikverdiende 1-1, waarna de
wedstrijd professioneel werd uitgespeeld. De champagnefles ging
open, maar niet voor lang, want het
team moest vier dagen later naar
Legmeervogels voor de bekerfinale waar het zich ook met meester-

thijs net voor rust de 3-1 met een
mooi schot. Na rust gebeurde eigenlijk hetzelfde als voor rust. De vele
gecreëerde kansen wilden er maar
niet in. Ook nu was het Matthijs die
scoorde met een mooie wegtrekbal,
aangegeven door de inmiddels ingevallen Niels. Kort hierna werd ook
Echica ingebracht. Echica bleek een
gouden wissel te zijn, want ze scoorde meteen 2 keer. De eindstand was
8-4 voor Velocitas. Ook al was het
niet helemaal gelukt om de kampioenskansen te verstoren had Velocitas het toch knap lastig gehad.
Atlantis hoeft nog maar één keer
een wedstrijd te spelen op 5 juni tegen Thor. Wel doet de B1 mee aan de
Carwash op 29 mei. Voor een goedkoop bedrag wordt uw auto gewassen. Dit zal zijn in de ochtend. deze
korfballers hopen u allemaal te zien!

het spannend, want met rust was de
voorsprong slechts twee punten: 4–
2. In de rust werden de laatste dingen rechtgezet en werd de tweede
helft weer met vertrouwen begonnen. Het vertrouwen werd alleen al
snel minder, omdat het aanvallend
maar niet wilde lukken en het verschil met de eerste helft was dat de
aanvallen ook minder verzorgd werden. Het werd een rommelige en
zelfs slechte tweede helft. Maar aan
vechtlust ontbrak het niet. Ondanks
dat Triaz steeds op een punt kon
komen, behield Atlantis haar voorsprong. Helaas gebeurde aan het
einde van de wedstrijd toch datgene waar iedereen al bang voor was.
Met nog een minuut te spelen lukte het Triaz om gelijk te komen. De
laatste minuut was wel voor Atlantis
en speelde deze dan ook goed uit.
Alleen werd deze ook weer afgesloten als bijna alle aanvallen: zonder
doelpunt. Zo eindigde deze wedstrijd in een teleurstellende 8–8. Gelukkig heeft het door Rabobank gesponsorde Atlantis 2 nog alles in eigen hand. Omdat de concurrent ook
gelijk heeft gespeeld blijft de voorsprong twee punten.
Over twee weken wordt de laatste
thuiswedstrijd van het seizoen gespeeld. De spelers van Atlantis 2 hopen dat u hen komt aanmoedigen,
zodat na die wedstrijd het kampioenschap wel heel dichtbij komt!

voor en gingen brutaal met een 10 voorsprong de rust in. De tweede helft kwam Maarssen sterk terug
en scoorde dan ook de 1-1. Daar-

na ging het gelijk op en was duidelijk dat de overwinning met geluk
moest komen. Dat geluk was echter
bij Maarssen dat kort na een geweldige kans voor Argon de 1-2 in het
net schoot en daarmee de gouden
beker voor de neus van Argon wegkaapte. Het werd dus zilver voor de
Mijdrechtenaren, maar de prestatie
is er echt niet minder om. Maarssen werd daarmee de terechte bekerwinnaar.

Vinkeveen - Voor de 25ste keer organiseert Hertha tijdens het pinksterweekend het traditionele jeugdtoernooi en ook dit jaar komen de
tegenstanders uit verschillende landen. Dit jaar is Hertha erin geslaagd
om uit 4 landen zijn tegenstanders
te halen. Uit België, Zweden, Duitsland en Engeland komen tijdens het
pinksterweekend de jeugdvoetballers.
Wie had dat gedacht toen in 1982
Johan Cruijff de aftrap deed tijdens
het eerste Internationale Jeugdtoernooi, dat er nog zo veel toernooien
zouden volgen. Een uniek gebeuren
in de regio. Iets waar Hertha trots
op kan zijn en dat zonder hele grote

sponsoren. De gasten hoeven niets
te betalen terwijl het niemand aan
iets ontbreekt. Zaterdagavond een
gezamenlijke barbecue en zondagavond een afscheidsdiner en dat
allemaal in en rondom de kantine.
Mede door het werk van vele medewerkers in de afgelopen jaren kon
zoiets moois tot stand komen en in
stand gehouden worden .
Zaterdag om 10.00 uur opent Hertha het toernooi tegen RKDVC en de
finale is zondag om 15.00 uur
Op zaterdagavond zal er een wedstrijd gespeeld worden door oudspelers van Hertha die in 1982 op
het eerste toernooi deelnemers waren.

Bridge Vereniging Mijdrecht
organiseert zomerbridgedrive
Mijdrecht
Bridgevereniging
Mijdrecht (BVM) organiseert weer
de gezellige zomerbridgedrive over
zeven (7) maandagavonden. De
drives worden gehouden in Partycentrum de Meijert aan de dr. J. de
Haarlaan te Mijdrecht. Er wordt gespeeld in twee lijnen. Indeling vindt
plaats tijdens de inschrijving aan de
zaal vanaf 19.00 uur. U hoeft niet per
se een gevorderd/ervaren bridger te
zijn om mee te doen. Gezelligheid
staat voorop. Kom naar de BVM-zomer-bridgedrives.
De drives vangen aan om 19:45 uur.
Inschrijfgeld per paar euro 5,--

De eerste speelavond 31 mei 2010;
De volgende zijn: 7 juni, 14 juni, 21
juni, 28 juni, 5 juli en 12 juli.
U kunt per avond inschrijven en
meedingen naar de dagprijzen. Ook
is er een prijs voor de Zomerkampioen. Dit is het paar dat (of de degene die) met het hoogste gemiddelde is geëindigd aan het slot van de
zomer – competitie en alle avonden
heeft gespeeld.
U kunt zich aan de zaal of telefonisch opgeven voor deelname aan
de drive(s) bij Agnes Kroes tel. 0297286469 of 0297-241241.
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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!
Dat is echt wat of eigenlijk “Het is niks.”
Vroeger zeiden ze
‘De aanhouder wint’
en dat is nog steeds
zo. Dus heb ik het
uiteindelijk na uren
bellen met Belgacom voor elkaar gekregen dat
ik mijn e-mailberichten vanuit België kan versturen. Ja! Ja! Dat denk ik tenminste. (Achteraf dus niet). Vorige week had ik mijn verhaaltje zondagnacht, vlak voordat ik wegging naar
België, naar de redactie gestuurd. Kwam ik in
België tot de ontdekking dat het niet opgenomen was. Toch jammer. Het was niet aangekomen. Het ging over ons mooie zwembad en
de politici die daarbij betrokken waren en nog
zijn. Ja! Ja! Het interessante is dat er in het begin van zo’n project soms maar enkelen zijn
die het belangrijk vinden. Ze proberen daarvoor medestanders te vinden in andere partijen en zetten het in bolle frasen in het verkiezingsprogramma van hun partij. Bijvoorbeeld
Koedam van Ronde Venen Belang en Sandor
Harmens van de VVD. De partijen namen het
over en Jack Dekker gaat er mee aan het leuren. Dat kan hij goed. Hij is een meester in het
verkopen van praatjes. Ja! Ja! De andere raadsleden worden langzamerhand rijp gemaakt om
voor het zwembad te zijn. Dat duurt wel even
8 à 10 jaar, maar als je maar aanhoudt komt
het er. Het gekke is dat men op een bepaald
moment kennelijk niet meer terug kan. Op een
gegeven moment kan door de vele publiciteit
die er over is geweest zelfs een grote partij als
het CDA het niet meer maken om nee te zeggen ondanks dat je in je hoofd weet dat het
een kostengedrocht is van jewelste. Ondanks
dat je weet dat de OZB voor een paar honderd
zwemmers omhoog moet. Ja! Ja! De raadsleden durven, op een paar na, niet meer nee
te zeggen want dat gaat stemmen kosten en
dat mag niet. Kijk, en dat is nu politiek. Toch?
Een paar kleine partijen zoals D66, VVM en de
ChristenUnie gebruiken hun verstand maar
hebben niets in de melk te brokkelen. Jammer. Ja! Ja! Als het verkeerd gaat, dan smeer
je hem. Dan zeg je ‘Aju paraplu’ en je stelt je

niet meer verkiesbaar, omdat je na zo’n misser natuurlijk niet meer met goed fatsoen kan
meeregeren. Je kunt niet meer tegen mensen/
verenigingen zeggen ‘jullie krijgen minder subsidie, want we hebben nu een zwembad’. Dat
kun je als politicus niet doen. Er zijn politici die
een bord voor hun kop hebben, maar de meesten niet. Het is een studie waard om dat proces
eens uit te zoeken. Ja! Ja! Zo gaat het, zij maken de bokken en wij zitten met de brokken.
Zo’n B&W ook, die moet natuurlijk in hun regeerperiode iets achterlaten. Die willen graag
een straat naar hun genoemd hebben. Ja! Ja!
De Dekkersloot of de Roosendaalsteeg of het
Van Breukelenbosje. Oh nee! Hij heeft niet veel
op met de natuur. Of het Lambregts trapveldje
of het burgemeester Burgmans wijkgebouwtje.
Zo iets. Ja! Ja! Ze weten geloof ik nog steeds
niet wat het zwembad moet gaan kosten per
keer. Ik schat 7,65. Een leuk bedrag. (3x per
week zwemmen 22,95). Als je drie keer gaat,
dan krijg je korting. Dan kan het wel voor 20,-.
Dat is voor 40 weken dan 800,-. Nee, niet ellig
doen, we maken er 750,- van. Komen er nog te
weinig zwemmers, dan bieden wij bij koffie met
gebak voor 7,50 een gratis duik aan. Dat doen
wij ook met de fitnessliefhebbers toch? Ja! Ja!
Er gebeuren rare dingen, mensen. Ik ben heel
benieuwd wie van de huidige raadsleden nog
wel wil blijven.
Ja! Ja! Hoe zal DAT gaan!!! Weet je; Wim Klaassan wil in ieder gevel blijven die heeft een
mooie bijverdienste aan de reisjes naar Oe Oe
Oeganda. (Het kost de gemeente niets, hoor!)
GroenLinkse politici. Hulp aan arme landen.
Nee! Nee! Het is geen GroenLinks meer. Dat
bestaat niet meer in De Ronde Venen. Het is
een Combinatie. Ja! Ja! Wij (onze gemeente)
geven de armoe daar ca. 35.000,- (1 euro per
inwoner). Stel dat onze vertegenwoordigers (3
personen per keer) 4 reisjes per jaar maken
van 10 dagen, dan kost dat de gemeenschap
alleen aan reis en verblijfkosten al (schat ik)
18.000,- + nog eens 4x3x10x 100,- dat is nog
eens 12.000,- tezamen 30.000,- Ja! Ja! Rare
verhouding. Ik hoop dat het niet waar is.
John B. Grootegoed

Een politie-actie in Uithoorn
Op dinsdag 11 mei ging mijn schoonvader (uit
Polen) samen met zijn kleinzoon van 8 jaar vissen in de Amstel. Na 5 minuten vissen stopte
er een politieauto met twee agenten er in. Deze
agenten vroegen mijn schoonvader om zijn vispas. Terwijl hij aan het zoeken was begonnen de
agenten met elkaar te discussiëren van wat zij
zullen gaan doen :

wekt dat als hij hem toont er dan geen gevolgen
uit zullen voortkomen.
Aldaar aangekomen toonde mijn schoonvader
zijn vispas, de agenten vonden dit waarschijnlijk
toch nog niet genoeg en gaven aan dat hij zijn
paspoort (die ze in beslag hadden genomen)
pas na betaling van een boete van 60,- op het
bureau terug zou krijgen.

Agent 1: wat zullen we doen, zeg het maar.
Agent 2: Nee, jij weet het beter, zeg jij het maar.
Agent 1: We moeten hem arresteren, maar wat
doen we met de kleine jongen?

Voor mijn schoonvader was het nog steeds niet
duidelijk waarom hij alsnog een boete kreeg,
mijn 8-jarige zoon heeft al die tijd als tolk moeten spelen en is zeer gespannen naar huis gekomen.

Deze gesprekken hebben bij mijn zoon een zeer
diepe indruk gemaakt.
Nadat mijn schoonvader via mijn zoon, die als
tolk moest functioneren, aangaf dat de vispas
thuis lag, besloten de agenten mee naar huis te
rijden. Hiermee hebben zij het vermoeden ge-

Afdansen paren en
kampioenen bij Colijn!
Uithoorn - Afgelopen woensdag
dansten de paren (vanaf 20 jaar) af.
Het was een supergezellige avond
en de deelnemende paren hebben
hun beste beentje voorgezet! Jury
was evenals vorig jaar collega Hans
v.d. Hoef van De Rijk Dancemasters
uit Nieuwegein.
Het was flink druk in het danscentrum, ruim 200 deelnemers en bezoekers waren aanwezig. Sommige fans hadden zelfs een spandoek
gemaakt om hun vrienden/familie
aan te moedigen! Een pluim voor de
‘bar-crew’, zij hebben flink moeten
lopen deze avond. Er was een lekker bitterballetje voor iedereen, en
de aanwezigen werden ook nog getrakteerd op een drietal schitterende
dansshows. Christiaan van Toor en
Erina Bassaly gaven een prachtige
demo in de Standaarddansen (Engelse Wals, Tango, Slow Foxtrot en
Quickstep) en Ramses v.d. Dussen
gaf met zijn nieuwe partner Mariska Kolijn, een mooie demonstratie in

de Latin-American (Cha Cha, Rumba, Samba, Jive). Ramses en Mariska zijn dit seizoen met elkaar gaan
dansen; u gaat nog veel van ze horen. Last but not least gaf de showgroep van de balletafdeling van het
danscentrum, onder leiding van docente Merel, een geweldig voorproefje (het zag er gelikt uit!) voor
de Show of the Proms 2010, welke in
het weekend van 5 en 6 juni zal worden gehouden in het danscentrum.
Wedstrijden
Het wedstrijddansseizoen zit erop!
Afgelopen weekend werd de laatste wedstrijd gedanst in Kerkdriel.
De afgelopen weken werd door de
paren van het Danscentrum het halve land door gereisd voor de wedstrijden.
Op 25 april in Amstelveen behaalden Robert Arendse en Lianda v.d.
Schilden een 3e plaats in de Debutanten 4 Standaard, hun eerste beker bij de wedstrijden van de NADB!

Suzanne v.d. Schilden en Jeffrey Slof
behaalden de kampioenstitel in de
Debutanten 2 Latin. Super!
Een week later werd Zevenbergen
aangedaan. Voor Jeffrey en Suzanne weer een beker, een 5e plaats in
Deb.2 Latin en een 4e plaats voor
Selmar Smit en Charlotte Rietveld
(binnenkort ook Smit!). Deze paren
deden ook goed hun best in Kerkdriel, Jeff en Suuz werden 6e en Selmar en Charlotte pakten dit keer de
kampioenstitel. Super!
Voor Jan en Marianne Kooijman zit
het seizoen er nog niet op. Dit seizoen zijn ze gepromoveerd naar de
Hoofdklasse Senioren II, en doen
daar goed mee! Zo werden ze in
Zevenbergen 2e in deze voor hun
nog nieuwe klasse! Sinds een aantal jaren zijn zij ook vaste deelnemers aan het grootste Danceevent van de wereld in Blackpool (Engeland) eind mei. Marianne en Jan, veel succes! Meer info?
www.colijndancemasters.nl

Stuntverkoop sportkleding
bij Amstelhof Health Club
Uithoorn - Op vrijdag 21 mei en zaterdag 22 mei a.s. 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 50% korting. Deze partij bestaat
uit de complete showroom damesen herencollectie van zomer 2009.
De keuze bestaat uit spijkerbroeken, vt-pants, shorts, t-shirts, blouses, singlets, zomerjacks en sweaters.
Spectaculair is de partij restantmaten sport- en casualschoenen. Ongeacht de originele prijs betaalt u
hiervoor slechts 39,00 per paar of
59,00 voor 2 paar. Voor de kinder-

schoenen geldt zelfs een nog lagere prijs, namelijk 25,00 per paar of
39,00 voor 2 paar.
U bent van harte welkom op vrijdag
21 mei van 14.00 tot 21.00 uur of op
zaterdag 22 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 aan de
Noorddammerweg 30 in Uithoorn/
De Kwakel

Ik vind dit staaltje spierballen laten zien van de
politie Uithoorn beneden alle proporties.
Met vriendelijk groet
Martin Borsje
Uithoorn

LMV- D4 kampioen 2009-2010!!!
Uithoorn - Na een zinderende kampioenswedstrijd is de D4 van voetbalvereniging De Legmeervogels als
winnaar uit de strijd gekomen! Onder leiding van de coaches Marcel
Koster (Ajax) en Walter Schellingerhout domineerde de ploeg tegen
Zeeburgia uit Amsterdam. Ook de
Amsterdammers konden nog kampioen worden en zo genoot het toegestroomde publiek met volle teugen van deze spannende pot welke
, uiteraard, op het hoofdveld plaats-

vond. LMV kwam in de 18e minuut
op voorsprong door een prachtig
schot a la Kees Kist van Roell. D4
drukte door tegen een sterk spelend Zeeburgia. Jaimy legde na
een knappe solo de bal panklaar
voor de voet van Hermon: 2-0. Na
de rust dachten de mannen er iets
te makkelijk over en er werd tegengescoord. Zeeburgia rook bloed en
speelde fel, hetgeen resulteerde in
wederom een tegengoal. De spanning was te snijden en aangespoord

Feestelijke opening
weekmarkt Mijdrecht
Mijdrecht - De weekmarkt van
Mijdrecht is verhuisd. Vanaf 6 mei
is de markt te vinden op het Raadhuisplein in plaats van op het Burgemeester Haitsmaplein. Tot de
verhuizing is besloten vanwege de

meer centrale ligging in het winkelcentrum en de sfeervollere locatie.
Daarnaast heeft de verhuizing tot
gevolg dat er op donderdag 75 parkeerplaatsen vrijkomen op het Burgemeester Haitsmaplein.

door de diverse corveeën langs de
kant gaven de Vogels wat extra gas.
Na een knappe dieptepass van Oscar liep Ridgel vrij op de keeper af,
maar werd binnen de 16-meter gehaakt: strafschop! Jaimy schoot de
bal rechts in de benedenhoek: 3-2!
Na een zenuwslopend slot kon de
“champagne” ontkurkt en vooral
gespoten worden: D4 is kampioen!!
Na een mooi woord van pupillenleider Frank Konincks werden de medailles uitgereikt.

Donderdag 20 mei 2010 vindt de
feestelijke opening van de markt op
zijn nieuwe locatie plaats.
Om 12 uur verricht wethouder Bram
Rosendaal de officiële openingshandeling. Ook worden gedurende
de marktdag verschillende activiteiten georganiseerd door de marktkooplieden, is er muziek en kunnen
bezoekers leuke prijzen winnen bij
het Rad van Fortuin.

Excuus voor lange wachttijden!

Restaurante Pizzeria
Portofino in Vinkeveen
echt ontdekt
Vinkeveen – Aan de Baambrugse
Zuwe in Vinkeveen, net voor of net
over de brug bij Klinkhamer – het is
maar net van welke kant je komt –
is sinds enkele weken Restaurante Pizzeria Portofino geopend. Een
gastvrij en gezellig Italiaans restaurant. Je kunt er heerlijk eten, onze
redactie heeft dat afgelopen zaterdag gedaan en de gerechten die wij
nuttigden waren overheerlijk. De eigenaars van het restaurant willen
graag via onze krant hun excuus
aanbieden aan hun klanten die met
Hemelvaartsdag bij hen hebben gegeten en/of hebben besteld en laten bezorgen: “Door de advertentie in de Nieuwe Meerbode is het
donderdag jl. zo druk geworden, dat
sommige mensen helaas wat langer hebben moeten wachten dan
de bedoeling is. We hadden helaas
niet op zo’n grote toeloop gerekend.
Onze excuses daarvoor. We zullen
proberen dit niet meer te laten ge-

beuren”, aldus de heren. Laat u er
zeker niet van weerhouden. Het is
een goed restaurant, waar je goed
en betaalbaar kunt eten, maar ook
thuis laten bezorgen is een optie. U
vindt hen aan de Baambrugse Zuwe
200. De openingstijden zijn: 15.00

tot 12.00 uur. Bezorgtijden zijn van
17.00 tot 22.00 uur, zij bezorgen alleen in Vinkeveen en het bezorgen
is gratis, mits het boven de 10 euro
is. In het restaurant zijn 65 zitplaatsen, maar misschien is reserveren
verstandig: 0294-295566.

