
Utrecht - Provinciale Staten van 
Utrecht hebben maandag 19 mei 
het herindelingsadvies goedge-
keurd om de gemeente De Ronde 
Venen te laten opgaan in één grote 
gemeente met als werknaam ‘Vecht 
en Venen’. Ook de gemeenten Ab-
coude, Breukelen (met Kockengen) 
en Loenen gaan op in deze grote 
Groene Hart gemeente.

Hoewel er niet unaniem werd vóór 
gestemd, kon een meerderheid van 
de politieke partijen zich vinden in 

het voorstel. Het CDA had via een 
amendement voorgesteld eerst De 
Ronde Venen en Abcoude samen 
te voegen tot één gemeente en later 
te bezien of het zinvol zou zijn ook 
Breukelen en Loenen in dit geheel 
te laten opgaan. Dit voorstel onder-
vond onvoldoende steun bij de an-
dere fracties. De VVD stelde samen 
met de PvdA, GroenLinks, Christen-
Unie, D66 en SGP in een amende-
ment voor om extra fi nanciële steun 
toe te kennen voor de herindeling 
in de vorm van 100.000 euro (…). 

De fracties van deze partijen droe-
gen het College van PS op om te 
zorgen voor (nog) meer fi nanciële 
armslag ten behoeve van de fuse-
rende gemeenten via de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten en in 
een persoonlijk onderhoud met de 
staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook 
het openbaar vervoer was onder-
deel van discussie waarbij de Chris-
tenUnie GS opdroeg aandacht te 
besteden aan de goede onderlinge 
bereikbaarheid van de toekomsti-
ge kernen en overheidsgebouwen. 
D66 diende een motie in waarbij GS 
werd opgedragen de nieuw te vor-
men gemeente te ondersteunen bij 
het instandhouden en versterken 
van het landelijke Groene Hart ka-
rakter. Gedeputeerde Marian Dek-
ker beloofde alle moties te zullen 
uitvoeren. Daarop werd door een 
meerderheid van de partijen met het 
herindelingsvoorstel ingestemd.
Het voorstel gaat nu naar de minister 
van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties om er een wetsvoorstel 
van te maken. Na instemming van 
het Kabinet wordt dit voorgelegd 
aan de Tweede en Eerste Kamer. Als 
de Kamerleden ermee instemmen is 
de gemeentelijke herindeling per 1 
januari 2010 een feit.
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Goed Gevoel!
“Ik heb een hypotheek gekregen, 
  die perfect bij me past.”
 Stefanie de Ridder, Mijdrecht

Bel 0297 27 30 37 
of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht
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Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl
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Locatie: tegenover het gemeentehuis
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E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl

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

KIJK VOOR ONS VOLLEDIGE AANBOD OP ONZE VERNIEUWDE SITE:
WWW.ROSSUM-MIJDRECHT.NL

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

Kom langs of bel voor een spaaradvies.

Mijdrecht, Rendementsweg 12 A, (0297) 23 98 98

Vaste spaarrente 
tot 4,7%*

* Rentewijzigingen voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.Bankzaken

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

Alle aandacht
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www.bms-travellers.nl

Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht
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Welwillende ondernemers: “Dit is al een gelopen race”

Vreemde capriolen van het college
maken echte discotheek onmogelijk
Mijdrecht – Donderdagavond jl. 
was er weer een zogeheten Ron-
de Tafel Gesprek van de gemeente-
raad. Het onderwerp was: Het col-
lege vraagt advies over twee moge-
lijke vestigingslocaties voor een dis-
cotheek: of aan de Rondweg achter 
Allround óf aan de Veenweg naast 
het binnenkort nieuw te bouwen 
zwembad. Een vreemde zaak, want 
was er drie weken geleden al niet 
een Ronde Tafel Gesprek geweest 
over een discotheek, maar dan in 
Allround aan de Rondweg?
Was toen al niet duidelijk geworden 
dat ditzelfde college al zijn goedkeu-
ring had gegeven om het jongeren-
centrum in het weekend te verhuren 
aan de heer De Vreede, de uitbater 

Hier aan de Veenweg denkt wethouder Van Breukelen dat er wel een tweede 
discotheek haalbaar is in De Ronde Venen. 

Laatste nieuws:

Gemeentelijke herindeling 
door PS goedgekeurd

van café La Paix aan Hofl and?
Had Stichting de Baat al niet een 
contract met deze man getekend en 
had het college daar al geen toe-
stemming voor gegeven? Hoe komt 
ditzelfde college er dan bij om een 
andere uitbater, de heer Gerrit Ver-
wey en zijn compagnon Van Wal-
raven nu zogenaamd ook te willen 
helpen bij het opzetten van een dis-
cotheek en dan nog wel achter All-
round, waar binnenkort al een dis-
cotheek komt?

Al voorgekookt
De vergadering zou starten om 
half acht. Wat bleek, de heren Ver-
wey en Van Walraven waren met de 
raadsleden een half uur van te vo-

ren, achter gesloten deuren, alvast 
aan het voorvergaderen. Waarom 
dan nog een openbare vergadering 
daar achteraan. Alles is dan toch al 
gezegd in dat gesloten deel? Open-
heid naar de burger noemen ze dat 
in de gemeente De Ronde Venen. 
Waarom besloten? Het ging niet om 
geld. Niet om personen die niet be-
kend wilden worden. Nee, er wer-
den blijkbaar weer zaken geregeld 
die de pers, en dus de burgers, niet 
mochten weten. De raadsleden stel-
den nog wel wat vragen, maar dat 
was duidelijk voor de schijn. Ze wis-

We hebben er zin in.

Verbouwingsnieuws

De winkel wordt beter, de prijzen blijven laag.

Van vrijdag 16 mei vanaf 14.00 uur t/m woensdag 28 mei zijn wij gesloten.

C1000 de Ronde Venen
Molmlaan 2
3648 XK Wilnis

ten duidelijk al wat ze wilden weten.  
En... de raad heeft in deze zaak niets 
in te brengen. Het college beslist. 
De raad mag adviseren, maar dat 
advies kan het college zo naast zich 
neerleggen. Eén ding was duidelijk: 
wethouder Van Breukelen draaide 
overal omheen en gaf geen recht-
streekse antwoorden en het colle-
ge had al beslist: als de beide heren 
een disco wilden, dan kon dat aan 
de Veenweg. De beide heren voel-
den er op deze manier weinig meer 
voor. “Als het echt zo is, dat er in All-
round al een discotheek komt, dan 
is het voor ons een gelopen race. 
Twee discotheken dat kan niet, dat 
is niet haalbaar. We gunnen het de 
heer De Vreede van harte, maar 
of het college het eerlijk heeft ge-
speeld? Op 26 juni vorig jaar heb-
ben wij het eerste gesprek al gehad 
met het college over onze plannen 
en anderhalve maand later wordt 
de heer De Vreede gevraagd om in 
Allround te komen. Het is jammer, 
maar op deze manier gaat het over”, 
aldus de teleurgestelde onderne-
mers.



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

Servicepunten
Hier kunt u terecht met vragen 
over wonen, welzijn en zorg 
én voor financiële diensten. Bij 
het servicepunt kan bijna alles 
geregeld worden wat te maken 
heeft met het leven van alledag.

www.servicepuntderondevenen.nl
algemeen nr: (0297) 58 76 00

Servicepunt Mijdrecht 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Wilnis 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt vinkeveen 
Geopend:
ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
(0297) 58 76 00
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen, 
Amstelhoek en de Hoef 
(06) 13 16 31 76
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

AfvAlbrengStAtion
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
(0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl

Geopend: 
ma, wo, do, vr en za 
9.00-12.00 uur en 
12.30-16.00 uur, 
en di 12.30-16.00 uur. 
Op dinsdagochtend en 
zon- en feestdagen is het 
afvalbrengstation gesloten. 

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

Meldpunt Zorg & 
overlASt
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl 
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

AdvieS en Steunpunt 
HuiSelijK geWeld 
StAd en regio utrecHt
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl 
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

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

gemeentehuis de ronde venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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de wijk Wickelhof ii en het naastgelegen recreatiegebied 
Wickelhofpark zijn gereed. de afgelopen maanden zijn de 
laatste voorzieningen in het park gerealiseerd en is groen 
geplant. Het gereedkomen van de wijk en het park wordt 
zaterdag 24 mei gevierd tijdens de dag van Wickelhof.

excursies en activiteiten
Tijdens de Dag van Wickelhof worden er excursies door wijk en park 
georganiseerd waarbij onder andere een toelichting wordt gegeven op de 
uitgangspunten van wijk en park, opbouw en bijzondere elementen. De 
rondleidingen duren drie kwartier en beginnen om 14.15 uur. Inwoners die 
willen deelnemen kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen naar 
communicatie@derondevenen.nl of door te bellen met (0297)  29 17 02. 
In totaal staan er zes excursies gepland, drie door de wijk en drie door het 
park. Een aantal rondleidingen is reeds volgeboekt. De Dag begint om 
14.00 uur met de onthulling van een informatiebord aan de Oosterlandweg 
over het Wickelhofpark door wethouder Rosendaal. Voor kinderen staan er 
tijdens de Dag van Wickelhof diverse attracties opgesteld aan Korenbloem. 
Ook kunnen zij een rondrit maken op een pony door het park. Van 14.30 
tot 16.30 uur kunnen door jong en oud ritten met paard en wagen door 
het park worden gemaakt en om 14.30 en 16.30 uur worden in het park 
schapen geschoren. De Dag wordt afgesloten met een straatbarbecue, 
speciaal voor de bewoners van Wickelhof II. Zij hebben hiervoor 
inmiddels een uitnodiging ontvangen en krijgen, als zij zich aanmelden, 
consumptiebonnen voor deelname aan de barbecue. Zonder bonnen is 
deelname niet mogelijk.

Afsluiting (gedeeltelijk) van Korenbloem
Gezien de beschikbare ruimte in de wijk vindt de barbecue plaats op en 
rond het cirkelvormige plein aan Korenbloem (tegenover Bolderik). De 
kinderattracties worden geplaatst op Korenbloem tussen het tweede en 
derde flatgebouw (gerekend vanaf Brunel). Om alles in goede orde te laten 
verlopen, is Korenbloem zaterdag 24 mei (deels) afgesloten voor auto- 
en fietsverkeer. De afsluiting geldt vanaf de toegang tot de parkeergarage 
van de tweede flat aan Korenbloem (gerekend vanaf Brunel) tot aan de 
toegang tot de parkeergarage van de derde flat. Het blijft dus mogelijk 
met de auto toegang te hebben tot de parkeergarages van beide flats. De 
parkeerhavens aan de straat tussen beide flats zullen deze dag echter niet 
beschikbaar zijn. In verband met het opstellen van de kinderattracties en 
de barbecue verzoeken wij u vanaf zaterdagmorgen 24 mei 10.00 uur geen 
gebruik meer te maken van deze parkeerhavens en ze vrij te houden. De 
afsluiting van Korenbloem vindt plaats van ongeveer 10.00 tot 20.30 uur.
De Dag van Wickelhof wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële 
bijdrage van woningstichting Westhoek Wonen, het Rabo Bouwfonds, het 
bouwbedrijf UBA en de weg- en waterbouwbedrijven Dura Vermeer en 
Fokker Oomen. 

dag van Wickelhof
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gevonden 
en verloren 
voorwerpen

Met ingang van 1 april 2007 is de 
registratie en opslag van gevonden 
en verloren voorwerpen overge-
gaan van de politie naar de 
gemeente, afdeling Burgerzaken. 
Onderstaande voorwerpen zijn 
bij de gemeente als verloren of 
gevonden opgegeven :

gevonden voorWerpen 
WeeK 18, 19,20

• Damesfiets Magneet 
 Friendship grijs
• Damesfiets Batavus Andorra
• Damesfiers Gazelle Laguna
• Zwarte opoefiets
• Licht blauwe opoefiets
• Racefiets batavus grijs
• Heren mountainbike
• Herenfiets batavus Holiday
• Horloge merk Pierre Cardin
• Diverse sleutels

verloren voorWerpen 
WeeK 18, 19 en 20

• Goud ringetje met uitsteekseltje
• Beige map met opdruk 
 “Zwerfkei Woerden”
• Duikcomputer voor om pols
• Damesfiets (opoe) zwart met 
 wit slot merk Gouden Leeuw
• Damesfiets (opoe) zwart 
 met sticker “de Keijzer” 
 merk Gouden Leeuw
• Damesfiets (opoe) 
 Batavus zwart
• Damesfiets (opoe) Limit Classic 

zwart framenr. Y701910635
• Fiets batavus donkerblauw 

gelzadel slotnummer 4654
• Herenfiets batavus groen 

remstangen en leer zadel
• Mobiele telefoon Ericson 
 zilvergrijs
• Herenfiets Bruin Gazelle 
 andere kleur voorvork
• Weekend tas Quick zwart inhoud 

sloffen en schoolspullen
• Blauw puma tas met kleding
• Bril
• Blauwe fietstas 
 inhoud thermokan
• Groen plastic bootje 
 ca. 4 mtr lang
• Witte nummerplaat 13-NB-SB
• Diverse sleutels

informatieavond 
Stichting Sir-55 
Stichting Sir-55 organiseert binnenkort in de ronde 
venen een informatieavond waarop een presentatie 
wordt gegeven over hoe het concept Apart Wonen 
eruit ziet en op welke verschillende manieren de Sir-
55 woning gerealiseerd kan worden. tijdens deze 
informatieavond zal ook een bandbreedte in prijzen 
worden afgegeven. ten slotte wordt ingegaan op de 
mogelijke locatie Westerheul iv in vinkeveen. Hier 
kunnen maximaal 8 woningen volgens het Apart 
Wonenconcept worden gebouwd.

Stichting SIR-55 is een consumentenorganisatie, opgericht om aan 
de behoeften en wensen van de ‘medioren’ tegemoet te komen. De 
stichting is ontstaan toen drie 55-plussers zich afvroegen: ‘Hoe willen 
wij later graag wonen?’ De stichting is al 20 jaar actief vanuit het 
zuiden van het land. Inmiddels zijn tientallen projecten gerealiseerd 
en zijn nog vele projecten in voorbereiding of in de bouwfase. 

Apart Wonen!
SIR-55 streeft ernaar ruime patiobungalows te bouwen. Voor regio’s 
waar de grond erg schaars is, bijvoorbeeld de Randstad, is een 
nieuw concept ontwikkeld: Apart Wonen. Dit nieuwe woonconcept 
kan het beste worden voorgesteld als een mengvorm tussen 
grondgebonden woningen en appartementen. Op een kavel van 
ca. 14 bij 21 meter worden twee woningen op elkaar gebouwd van 
ongeveer 150 m2 woonoppervlakte per stuk. Iedere woning heeft 
een eigen patiotuin met een carport en een berging. De woningen, 
gericht op de eigen patiotuin, zijn zo gestapeld dat er optimale 
privacy is. De tuin van de bovenste woning bevindt zich op het 
dak van de benedenwoning. Vanzelfsprekend worden in alle SIR-
55 projecten eisen gesteld met betrekking tot: toegankelijkheid, 
omgeving, bruikbaarheid, veiligheid en comfort. Een woning die het 
wonen en leven tot een ware belevenis maakt!

Aanmelden
Belangstellenden die zich aangesproken voelen door het SIR-55 
concept en graag aanwezig willen zijn op deze informatieavond 
kunnen zich telefonisch aanmelden bij het secretariaat van Stichting 
SIR-55 op: 040-242 32 23. Ook kan men een e-mail sturen naar 
info@sir-55.nl. Na aanmelding ontvangt men een persoonlijke 
uitnodiging met datum, tijdstip en locatie.

Wethouder lambregts 
opent juni beweegt
Met een aantal rake klappen op een van de banen van 
tennisvereniging Mijdrecht heeft wethouder ingrid lambregts 
(Sport) maandag 19 mei het project juni beweegt geopend. 
juni beweegt is het sportproject om inwoners van de 
gemeente de ronde venen van 50 jaar en ouder kennis te 
laten maken met een nieuwe sport.

In de maand juni worden er tijdens Juni Beweegt verschillende sport- 
en beweeginstuiven georganiseerd voor 50-plussers. Op die manier 
kunnen zij op een laagdrempelige manier kennis maken met het sport- 
en beweegaanbod. Op maandag 2 juni start de eerste instuif bij J-Sports 
in Mijdrecht. Vanaf 09.15 uur kan men terecht voor een les Perfect 
Pilates. In de loop van de eerste week van juni gaan ook andere sport- en 
beweegactiviteiten van start. Tot groot enthousiasme van de wethouder 
is het aanbod aan activiteiten binnen Juni Beweegt toegenomen in 
vergelijking met vorig jaar. Naast het inmiddels vertrouwde aanbod van 
de Stichting Spel en Sport 55plus zien ook steeds meer verenigingen 
het belang van het project in. Het resultaat is een grote diversiteit in het 
aanbod. Wethouder Lambregts onderstreepte maandag het belang van 
sporten en met name het belang daarvan voor 50-plussers. Behalve dat 
sporten goed is voor de gezondheid, is het ook heel erg gezellig tijdens en 
na het sporten. De Ronde Venen is een sportieve gemeente met een rijk 
sportaanbod, waardoor voor iedereen wel iets te doen is. Juni Beweegt is 
opgezet om op een laagdrempelige manier deze verschillende sporten uit 
te kunnen proberen. Ook voor mensen met een beperking is Juni Beweegt 
uiterst geschikt. Op de braderie in Mijdrecht, zaterdag 24 mei, is een 
stand van Juni Beweegt aanwezig. Bij deze stand kan iedereen terecht 
met vragen over het programma en kan men zich er direct inschrijven 
op de activiteiten. Tot die tijd kunnen vragen ook gesteld worden aan 
de sportconsulent in de gemeente, Erik Leus. Hij is te bereiken via 06-
430.93.929 of per e-mail info@sportinderondevenen.nl . Voor meer 
informatie over de 20 instuiven of 6 cursussen of om in te schrijven kan 
men op www.sportinderondevenen.nl kijken. Het programma is ook af te 
halen bij de bekende adressen zoals bibliotheek en het gemeentehuis.

ingesponnen bomen
op dit moment komen er meldingen en vragen binnen bij 
de gemeente over bomen die onder de “spinnenwebben” 
zitten. Met name in de wijken Hofland en Twistvlied in 
Mijdrecht is dit verschijnsel goed zichtbaar. Het betreft 
hier een tijdelijke aantasting van de zogenaamde 
spinselmot. de rupsen van deze mot huizen in dit web. 

Hoewel het hier een aantasting betreft die zeker niet fraai is 
om te zien, is dit absoluut onschadelijk voor mens, dier en 
boom. er zijn geen noemenswaardige allergische reacties 
bekend op spinselmot. gezondheidsklachten zoals met de 
beruchte prossessierups zijn dan ook niet aan de orde. voor 
zover bekend is er ook nog nooit een boom aan deze aantasting 
overleden. vanwege de onschadelijke effecten en het feit dat 
het natuurlijke evenwicht tussen de rupsen en de rupsenetende 
dieren (veelal vogels) zich normaliter vanzelf herstelt en het 
probleem oplost, bestrijdt de gemeente deze aantasting niet. 

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

ik zie ertegenop 
om te gaan 

internetbankieren 
omdat ik niet weet 

hoe het werkt. 
Kan iemand mij 
dat uitleggen?

De mensen van het 
Servicepunt kunnen 
internetbankieren voor u 
aanvragen en laten u graag 
zien hoe het werkt. Op het 
Servicepunt zijn computers 
beschikbaar voor de klant, 
hierop kunt u zelfstandig of 
onder begeleiding bankieren.

Voor senioren organiseert 
het Servicepunt samen met 
Seniorenweb een gratis 
workshop internetban-kieren. 
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

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

Elke week een 
winnende fietser
Doe op de fiets uw boodschappen en laat u ‘betrappen’ door onze 
fotograaf. Vanaf volgende week zullen er op deze gemeentepagina 
foto’s worden 
gepubliceerd van 
inwoners die op de fiets 
boodschappen doen. Als 
u zichzelf herkent, kunt u 
op vertoon van de pagina 
uw prijs ophalen bij de 
betreffende winkelier. Met 
dank aan de deelnemende 
winkeliers in De Ronde 
Venen.

StREmminG n231 En AAnGREnzEnDE wEGEn 
nAbij bRuG VROuwEnAkkER 2008

Vanaf vrijdag 30 mei tot en met uiterlijk zondag 1 juni is de N231 voor alle 
verkeer afgesloten vanwege het plaatsen van de nieuwe brug. Langzaam 
verkeer kan met enige hinder passeren (fietsers afstappen). Door het 
gebruik van grote kranen is voor delen van deze periode, voornamelijk op 
de vrijdag, ook de bereikbaarheid van het Jaagpad, Nieuwveens Jaagpad, 
Ruigekade en Amsteldijk-zuid voor autoverkeer onbereikbaar. Mogelijk is 
de N231 in de loop van zondag 1 juni weer beschikbaar voor het verkeer.

wEGAfSluitinG kRuiSpunt
AmbAchtShEREnSinGEl / 
pRinSES mARGRiEtlAAn in mijDREcht

Vanaf 19 mei 2008 zal het kruispunt Ambachtsherensingel/Prinses 
Margrietlaan in verschillende perioden worden afgesloten in verband 
met werkzaamheden. Het kruispunt wordt gereconstrueerd om de 
verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger te maken.

In de volgende perioden wordt aan het kruispunt gewerkt:
• Maandag 19 mei van 07.00 uur tot en met woensdag 21 mei, 17.00 uur.
• Maandag 26 mei van 07.00 uur tot en met woensdag 28 mei, 17.00 uur.
• Maandag 2 juni van 07.00 uur tot en met woensdag 4 juni, 17.00 uur.

Voor het verkeer worden er omleidingsroutes ingesteld. Gedurende de 
perioden waarin de afsluiting plaatsvindt, zullen de buslijnen worden 
omgeleid. Voor het vervallen van opstapplaatsen en het eventueel instellen 
van tijdelijke opstapplaatsen verwijzen we u naar de websites www.reiziger.
connexxion.nl en/of www.veolia-transport.nl.

Wethouder racet op fiets 
voor campagne 
“met belgerinkel 
naar de winkel”
Op 17 mei vonden in mijdrecht, wilnis en Vinkeveen 
manifestaties plaats in het kader van de campage: “met 
belgerinkel naar de winkel”. met de campagne wil de 
gemeente haar inwoners stimuleren om voor kleinere 
afstanden vaker de fiets te pakken, bijvoorbeeld voor 
het doen van boodschappen, en de auto te laten staan. 
wethouder jacques Dekker gaf het goede voorbeeld 
door met de fiets naar de manifestatie in Mijdrecht te 
komen. Ook deed hij mee aan de wedstrijd “wie van de 
twee fietst het hardst?” en won van zijn tegenstander.

Tijdens de manifestaties konden inwoners informatie krijgen over 
de actie en was er in samenwerking met winkeliers een loterij 
georganiseerd. Kinderen konden zich vermaken op springkussens 
en op bijzondere hobbelfietsen. Ondanks het regenachtige weer 
maakten ze daar veelvuldig gebruik van. De campagne ‘Met 
belgerinkel naar de winkel’ loopt van 10 mei tot en met 28 juni. 
Elke keer dat u in deze periode bij een deelnemende winkelier op 
de fiets een boodschap doet, krijgt u een stempel. Met een volle 
spaarkaart (tien stempels) maakt u kans op mooie prijzen. Na afloop 
van de campagne worden de prijzen verloot onder de ingeleverde 
spaarkaarten. Spaarkaarten zijn af te halen en in te leveren bij de 
deelnemende winkeliers. Daarnaast kunnen deelnemers op de 
spaarkaart tips/suggesties geven om de gemeente De Ronde Venen 
fietsvriendelijker te maken. De gemeente inventariseert deze tips 
en onderzoekt de mogelijkheden om deze adviezen in de praktijk te 
brengen.

uitslag loterij
Hieronder staan de lotnummers van alle winnaars die niet bij de 
trekking op 17 mei aanwezig waren. Neem uw winnende lootje mee 
naar de betreffende winkel om uw prijs op te halen! 

Eerste techniek- 
en wetenschapsdag 
groot succes 
De eerste techniek- en wetenschapsdag van De Ronde Venen 
die zaterdagmiddag 17 mei in de meijert plaatsvond, is door 
enige honderden belangstellenden bezocht. Doel van de dag 
was om kinderen in aanraking te brengen met wetenschap 
en techniek zodat zij een positieve houding ten aanzien van 
wetenschap en techniek ontwikkelen. 

In vier zalen in de Meijert stonden maar liefst 56 stands opgesteld. De 
standhouders vertegenwoordigden alle scholen in De Ronde Venen en 
enkele scholen uit omliggende gemeenten. Daarnaast waren er meerdere 
educatieve leveranciers aanwezig van technisch speelgoed en denkspellen 
en technische organisaties als NEMO en musea. 
Om 14.00 uur openden Jan van Breukelen, wethouder Onderwijs en 
Marc Klein Essink, ambassadeur van Day for Change (de organisatie die 
met het verstrekken van microkredieten helpt om armoede in de wereld 
te bestrijden) de techniekdag voor ouders, leerlingen, betrokkenen en 
belangstellenden voor techniek en wetenschap. Zij werden daarbij begeleid 
door Harry Valkenier (docent van de Hogeschool InHolland), Jan Noordam 
(projectleider van het landelijke programma Verbreding Techniek in het 
Basisonderwijs) en Suzanne ’t Hart (techniekcoördinator De Ronde Venen 
en organisator van de middag).  De opening bestond uit het in werking 
zetten van een heuse kettingreactie. Daarmee verscheen (een look-a-like 
van) prinses Máxima, mede-ambassadrice van Day for Change. Tijdens 
de middag stonden de toepassingen en mogelijkheden van techniek voor, 
met name het basisonderwijs, centraal. Naast diverse mini-exposities, 
konden er wetenschappelijke proefjes worden gedaan. Leveranciers van 
educatieve technische materialen gaven voorlichting en kinderen konden 
spelen met het technische speelgoed. 
Liefhebbers hadden de mogelijkheid om direct bij een standje educatief/ 
technisch speelgoed te kopen. En de deelnemende scholen toonden hoe 
zij techniek in het lesprogramma toepassen en wisselden onderling ideeën 
uit. Verbreding van techniek en wetenschap voor het basisonderwijs maakt 
onderdeel uit van het gemeentelijke programma Lokaal Educatieve Agenda 
De Ronde Venen 2006-2010. historische machines 

aan het werk 
bij Museum de Ronde Venen
Op 17 mei is de historische veensteekmachine van museum 
de Ronde Venen weer in actie gekomen. De unieke machine 
dreef met ronkende motor in het dok. Aan het water lag een 
aantal historische boten afgemeerd. Enorme regenbuien 
gooiden roet in het eten, maar ook binnen de muren van 
het museum herleefde de tijd van het harde werken in het 
veengebied. met deze activiteiten is de eerste fase van de 
restauratie van de historische veensteekmachine afgerond.

Het grootste en meest bijzondere object uit de collectie van Museum de 
Ronde Venen is de veensteekmachine. Deze machine werd in 1895
aangekocht door de toenmalige coöperatie van veenbazen Op Hoop 
van Zegen. Baggeren in het veen was bijzonder zwaar werk, de 
veensteekmachine zorgde voor een hogere productiesnelheid. Later 
werd de machine uitgebreid met een bijzondere motor van de beroemde 
Nederlandse motorenfabriek Brons uit Appingedam. 
Het afgelopen jaar heeft het Museum De Ronde Venen hard gewerkt 
aan de veensteekmachine. Er is een onderzoek gedaan naar de 
cultuurhistorische waarde van deze veensteker en begonnen aan een 
restauratie, waardoor de machine zich weer in actie kon laten zien. 
Zaterdag 17 mei is de Bronsmotor van de machine herstart. Wethouder Jan 
van Breukelen nam het onderzoeksverslag naar de veensteekmachine met 
veel enthousiasme in ontvangst.
Na een welkomstwoord werd de cultuurhistorische waardebepaling aan 
de wethouder gepresenteerd. Om 13.00 uur trad met een flinke rookwolk 
de motor van de veensteekmachine in werking. Onder de donkere lucht 
waren oude motoren en schepen te bezichtigen en het was mogelijk een 
vaartochtje te maken over de Vinkeveense plassen in een historische 
opduwer. Dit evenement is mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden 
van Museum De Ronde Venen.

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

wij hebben de volgende vacatures:
- een projectleider civiele techniek
- een senior verkeerskundige 
- een financieel adviseur
- een ambtenaar algemene dienst

meer informatie over de vacatures kunt u vinden op onze 
website www.derondevenen.nl of u kunt contact opnemen met 
ons via (0297) 291742. Ook open sollicitaties zijn van harte 
welkom. Deze kunt u sturen naar: sollicitatie@derondevenen.nl. 

problemen 
met schulden? 
Dat pakken wij 
samen aan
Steeds meer mensen komen in de financiële problemen of 
hebben vragen of advies nodig op financieel gebied. Wanneer 
inwoners van de gemeente de Ronde Venen in een dergelijke 
positie terechtkomen, kunnen zij een beroep doen op 
PLANgroep. PLANgroep is door de gemeente ingehuurd om de 
schuldhulpverlening, budgetbegeleiding en financiële advisering voor 
haar inwoners uit te voeren. U kunt op werkdagen contact opnemen 
met PLANgroep om informatie te vragen of om u aan te melden. 
PLANgroep is bereikbaar op telefoonnummer (0297) 29 18 48.  

Loterij Mijdrecht
lotnummers 802, 841, 846

Waardebon van €10, 
beschikbaar gesteld door 
Modehuis van Yperen, 
Dorpsstraat 9-11

lotnummers 808, 814
Slagroomtaart, beschikbaar 
gesteld door HEMA, 
Bozenhoven 23

lotnummer 835
Decoratie uitzoeken t.w.v. 
€25, beschikbaar gesteld door 
Artisans of India, Industrieweg 41

lotnummer 826
Een pokerset, beschikbaar 
gesteld door Halfords, 
Industrieweg 38

lotnummer 845
Bon voor twee gegrilde kippen, 
beschikbaar gesteld door Poelier 
van Egmond, De Passage 6

lotnummer 821
Radiografisch bestuurbare Fiat 
500 t.w.v. €24,95, beschikbaar 
gesteld door deciBel Hoortoe-
stellen, Raadhuislaan 7-9

lotnummer 815
Een lamp

lotnummer 819
Een vaas, beide beschikbaar 
gesteld door Decorette, 
Dorpsstraat 12

lotnummer 820
Een knuffelbeer

lotnummer 825
Eau de toilette, beschikbaar 
gesteld door Nap Drogisterij-
Parfumerie, Dorpsstraat 59

lotnummer 807
De Dikke van Dale, beschikbaar 
gesteld door Boekhandel 
Mondria, De Lindeboom 11

Loterij Vinkeveen
lotnummers 847, 904, 912, 950 

Hobbypakketje, beschikbaar 
gesteld door Helga’s Hobbyshop, 
Herenweg 10

lotnummer 849
Een zak snoep

lotnummer 918
Ultra Sun factor 20, beide 
beschikbaar gesteld door 
Dio De Bree, Herenweg 12-14

lotnummer 837
Cadeaubon van €15, 
beschikbaar gesteld door 
Bloemenboetiek John, 
Plevierenlaan 9

lotnummer 834
Cadeaubon van €25, 
beschikbaar gesteld door Hubo, 
Herenweg 257

Loterij Wilnis
lotnummers 10, 17, 22

Boodschappentas, beschikbaar 
gesteld door De Haan Fietsen, 
Stationsweg 3

lotnummers 14, 15
Boodschappenmand, 
beschikbaar gesteld door 
De Haan Fietsen, Stationsweg 3

lotnummers 18
Waardebon van €25, 
beschikbaar gesteld door Van 
Kreuningen Mode, Dorpsstraat 4

Met dank aan bovenstaande winkeliers, en aan Buddies Hairdesign, 
Den Ouden Woonflair en Wuite Vrijetijdsmode (Loterij Mijdrecht), 
Bader’s Slagerijen (Loterij Vinkeveen), Het Fruitpaleis, Marijke van 
Soest en Wouda Fashion (loterij Wilnis)
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

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

MeninGVORMenDe RAADsVeRGADeRinG 
22 Mei 2008

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

Agenda
0. Opening.
1. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde 

agendapunten)
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststelling verslagen Informatiebijeenkomsten 17 april 2008.
4. Vaststelling verslagen RTG’s 8 mei 2008.
5 Programmarekening 2007. (Raadsvoorstel nr. 0029/08)
 De programmarekening en -verantwoording 2007 wordt 

ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Uit de 
verantwoording in de programmarekening 2007 blijkt dat veel 
resultaten zijn behaald en dat diverse processen in gang zijn gezet. 
Het financiële huishoudboek sluit met een nog te verdelen positief 
saldo van baten en lasten van € 1,3 miljoen.

6. Beheerplan wegen. (Raadsvoorstel nr. 0027/08)
 In het beheerplan wegen wordt inzicht gegeven in de huidige staat 

van onderhoud van ons wegenareaal en de daaruit voortvloeiende 
kosten voor het wegenonderhoud. Aan de raad wordt gevraagd om 
voor de periode 2009 - 2014 extra geld ter beschikking te stellen voor 
het op niveau brengen van het onderhoud aan de wegen. Het gaat 
om een totaalbedrag van € 6.037.921. Voorgesteld wordt om binnen 
deze planperiode het achterstallig onderhoud weg te werken en het 
benoemde Groot Onderhoud uit te voeren. 

7. Voorjaarsnota. (Raadsvoorstel nr. 0026/08)
 Het doel van de Voorjaarsnota is om richting te geven bij het 

opstellen van de programmabegroting 2009 en het daarbij behorende 
meerjarenperspectief. 

8. Locatiekeuze Cultuurhuis (Raadsvoorstel nr. 0025/08)
 Voor het cultuurhuis Mijdrecht zijn twee locaties onderzocht: de 

locatie zwembad Blijdrecht en de stationslocatie. Tevens is een 
theateronderzoek uitgevoerd. Op basis van deze onderzoeken stelt 
B&W de raad voor te besluiten om:

• de stationslocatie in principe aan te wijzen als toekomstige locatie 
voor het cultuurhuis Mijdrecht

• een Nota van Uitgangspunten te ontwikkelen met een financiële 
onderbouwing waarin een variant met en een variant zonder 
theaterzaal is opgenomen

• in te stemmen met de volgende participanten: Bibliotheek Mijdrecht, 
kunstencentrum De Hint, het ROC, stichting Vluchtelingenwerk,  
Atelier De Kromme Mijdrecht, stichting Recreatie, Educatie 
verstandelijk gehandicapten,  de stichting De Baat en stichting 
Senioren Web.

9.  Prestatieafspraken gemeente en Westhoek Wonen. 
(Raadsvoorstel nr. 0023/08)

 De prestatieafspraken tussen de Gemeente De Ronde Venen en 
Westhoek Wonen zijn al een aantal jaren geleden verlopen. Het is 
van belang nu nieuwe afspraken te maken. Hierin worden afspraken 
gemaakt over de inspanningen van beide partijen op het gebied van 
huisvesting en over investeringen in de wijken en de kernen.

10. Bestraten langparkeerterrein Rondweg te Mijdrecht. 
(Raadsvoorstel nr. 0028/08)

 Voorgesteld wordt een budget van € 82.000,00 uit de éénmalige 
ruimte 2008 ter beschikking te stellen om het langparkeerterrein aan 
de Rondweg te Mijdrecht volledig van bestrating te voorzien.

11. Initiatiefvoorstel verslaglegging raadsvergadering.
 De verslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad zijn 

zeer beknopt. Verzocht wordt de notulen uit te breiden met 
de (belangrijkste) overwegingen van de diverse fracties. Het 
initiatiefvoorstel is ingediend door de fractie van De Combinatie. 

12. Memo discotheek en poolcentrum.
 Het college vraagt advies over twee mogelijke vestigingslocaties 

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

Leerlingen maken kennis met politiek

AGenDA ROnDeVeense tAfeLGespRekken 
VAn De RAAD VAn De GeMeente De ROnDe Venen 

Op DinsDAG 27 Mei 2008 in het GeMeentehuis 
te MijDRecht Met De kinDeRen VAn GROep 8 

VAn De eenDRAcht

VAn 19.00 tOt 20.00 uuR

Locatie Raadzaal
Voorzitter: 
RTG-griffier: 
Voorstel crossfietsbaan
Het 1e voorstel  gaat over sport. De leerlingen vinden dat er een 
crossfietsbaan moet komen die geschikt is voor zogeheten dikke 
banden fietsen en voor bmx- en crossfietsen.

Locatie Raadzaal
Voorzitter: 
RTG-griffier: 
Voorstel kinderboerderij
Het 2e voorstel gaat over natuur. Het voorstel is gericht is op het 
uitbreiden van het NME/Speelwoud met een kinderboerderij, in 
samenwerking met het NME.

Locatie Raadzaal
Voorzitter: 
RTG-griffier: 
Voorstel speelpark
Het 3e voorstel ligt op het gebied van jeugd en welzijn. De leerlingen 
willen graag de ontwikkeling van een uitgebreid speelpark voor 
kinderen van 5-15 jaar.

BesLuitneMenDe RAADsVeRGADeRinG 
22 Mei 2008

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

Agenda
0. Opening.
1. Vaststellen agenda.
2.  Vaststellen verslagen van de openbare raadsvergadering 
 d.d. 24 april 2008.
3. Akkoordstukken.
4. Sluiting.

MeninGVORMenDe RAADsVeRGADeRinG 27 Mei 
2008

informatie vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang:  20.30 uur tot uiterlijk 21.15 uur

Agenda
0. Opening.
1. Spreekrecht burgers 
 (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
2. Vaststellen agenda.
3. Behandeling voorstellen vanuit rtg groep 8 De Eendracht 
4. Sluiting

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

BesLuitVORMenDe RAADsVeRGADeRinG 27 
Mei 2008

informatie vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang:  aansluitend aan meningvormende raad

Agenda
0. Opening.
1. Vaststellen agenda.
2. Voorstel vanuit rtg groep 8 De Eendracht 
3. Sluiting

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

speciaal voor leerlingen van groep 8 van basisschool De 
eendracht wordt op dinsdag 27 mei een Ronde tafelgesprek 
(RtG) en een raadsvergadering georganiseerd. tijdens de 
vergaderingen zal de gemeenteraad spreken over thema’s die 
de leerlingen hebben aangedragen. in de meningsvormende 
raadsvergadering zal worden besloten hoe een van de thema’s 
kan worden uitgevoerd.

Het idee van deze speciaal voor de leerlingen georganiseerde vergaderingen 
is afkomstig van Hans Slagboom (directeur van de Eendracht) en Manja 
van Buul (leerkracht van groep 8 en tevens lid van de gemeenteraad). 
Doel van de bijeenkomst is onder andere om kinderen meer bij de (lokale) 
politiek te betrekken. Mogelijk dat er in de toekomst meer van dit soort 
kinderraadsvergaderingen worden georganiseerd... Op school hebben 
de kinderen van groep 8 van De Eendracht uitleg gekregen over hoe de 
gemeenteraad werkt en hoe het vergadersysteem en de besluitvorming 
verlopen. Om ook in de praktijk te ervaren hoe het er aan toegaat, hebben de 

leerlingen zelf verschillende thema’s bedacht die behandeld zullen worden 
door de lokale politici. Daarvoor wordt op 27 mei een Ronde Tafelgesprek 
(RTG) georganiseerd. Daarin krijgen de kinderen in drie sessies van 
een kwartier de mogelijkheid hun onderwerp toe te lichten. Raadsleden 
(van elke fractie één vertegenwoordiger) zullen, zoals gebruikelijk, de 
kinderen vragen stellen ter verduidelijking. Ook de wethouder zit aan tafel 
om antwoorden te geven. Het gesprek wordt geleid door de voorzitter, 
ondersteund door de griffier. Om de kinderen het besluitvormingsproces 
geheel te laten meemaken, zal na een korte schorsing een meningvormende 
raadsvergadering in de gebruikelijke bezetting worden gehouden. In de 
meningvormende raad zullen de fracties aan de leerlingen duidelijk maken 
hoe zij over de onderwerpen denken. Daarbij is het de bedoeling dat één 
van de voorstellen (eventueel aangepast) tot uitvoering wordt gebracht. De 
leerlingen worden om 18.30 uur in het gemeentehuis ontvangen, het Ronde 
Tafelgesprek begint om 19.00 uur. Het begin van de meningvormende 
raadsvergadering staat gepland voor 20.00 uur. Belangstellenden zijn van 
harte welkom de vergaderingen bij te wonen.

De Activiteitenkalender De Ronde Venen 
wordt gemaakt door stichting cultura in 
samenwerking met VVV De Ronde Venen, 
nMe-centrum De Woudreus en gemeente 
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een 
aantal activiteiten vermeld die in de 
komende week zullen plaatsvinden. Voor 
informatie over de activiteitenkalender 
kunt u contact opnemen met VVV 
De Ronde Venen, tel. (0297) 21 42 31, 
email: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. 
een uitgebreide activiteitenkalender is 
te lezen op de website van de gemeente: 
www.derondevenen.nl. 

 Activiteitenkalender De Ronde Venen

OMLeiDinG Bus 142 (WiLnis-AMsteRDAM) 
en Bus 146 (WiLnis - AMsteRDAM BijLMeR/ARenA)

Van maandag 19 mei t/m woensdag 4 juni is de kruising 
pr. Margrietlaan-Ambachtsherensingel in Mijdrecht wegens 
werkzaamheden afgesloten. De route van de buslijnen 142 
en 146 in de richting Wilnis wordt dan aangepast: na de halte 
kogger wordt doorgereden tot de rotonde bij de  Dr. Van de 
Berglaan. Daar wordt gekeerd en teruggereden naar de rotonde 
bij Hofland, rechtdoor de Rondweg op. Bij de rotonde bij de 
Rabobank wordt linksaf geslagen richting de Bozenhoven.

Vervallen haltes
Mijdrecht, proostdijland
Mijdrecht, prinses Margrietlaan
Mijdrecht, Dokter v.d. Berglaan

Vervangende halte
tijdelijke halte: halte van lijn 140 op de Rondweg

De resultaten van de tiende inzameling zijn bekend. 
De tiende inzameling op 2 mei 2008 heeft 5100 kilo 
aan lege plastic flessen en flacons opgeleverd. 
in totaal is nu 48.220 kilo opgehaald. een mooi resultaat!

ResutAten inZAMeLinG pLAstic fLessen 
en fLAcOns

Waarom is de inzameling beperkt 
tot plastic flessen en flacons?
Plastic flessen en flacons zijn gemaakt van hetzelfde type plastic. Door 
de inzameling te beperken tot deze stroom verpakkingen waar een 
vloeistof in heeft gezeten, kan dit afval goed worden gerecycled. 

Wat kunt u doen wanneer u sneller van 
uw plastic flessen en flacons af wilt?
U kunt uw plastic flessen en flacons ook wegbrengen naar het 
afvalbrengstation op de Industrieweg 50 in Mijdrecht. Daar staat een 
speciale container van deze campagne Plastic Heroes.

Waar kunt u meer informatie vinden over deze actie?
Op de website van gemeente De Ronde Venen (www.derondevenen.
nl) vindt u onder het kopje bouwen, wonen en milieu informatie over 
onder andere de campagne Plastic Heroes, de inzameling en de meest 
gestelde vragen. Ook kunt u voor meer informatie of vragen contact 
opnemen met de Servicelijn op telefoonnummer (0297) 291800.

24 Mei 2008
Braderie in Mijdrecht
Locatie: Raadhuisplein in Mijdrecht

28 Mei 2008
classico Boretti (wielerronde) door de prov. noord-holland en utrecht 
Georganiseerd door Interim Sport, sloterweg 1045 in Amsterdam. Zondag 28 mei 2008 
o.a. door onze gemeentestart en finish Olympisch stadion te asd. 09.30 tot 16.00 uur. 
020-4082133/info@interimsport.nl of dick.oosterbeek@boele.nu 
nationale straatspeeldag 2008 
Georganiseerd door stichting buurtwerk Proostdijlandzuid, Cornelis Beerninckstraat in 
Mijdrecht (0297) 27 24 98. Locatie: Proostdijstraat. Aanvang: 13.00 uur tot 16.00 uur. 
Informatie: de heer Borst. (voorzitter) www.proostdijland-zuid.nl

Inzamelingsoverzicht gemeente De Ronde Venen
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

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

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze ru-
briek staan offi ciële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekij-
ken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De offi ciële 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. Ontvangst 
    datum

De Hoef
De Hoef Oostzijde  Plaatsen van 2 woonhuizen en  Reguliere bouwvergunning 2008/0280 6-5-2008
46, 47 4 startersappartementen fase 2
 
Mijdrecht
Constructieweg 22 Oprichten van een bedrijfsruimte Reguliere bouwvergunning 2008/0263 29-4-2008
Energieweg 1 Aanbrengen van zonwering Lichte bouwvergunning 2008/0260 24-4-2008
Genieweg 50 Aanbrengen van reclame aanduidingen/  Reguliere bouwvergunning 2008/0274 6-5-2008
 bedrijfsinformatieborden
Houtduif 43 Veranderen van de keuken/woonkamer Lichte bouwvergunning 2008/0278 7-5-2008
Industrieweg 38 Vergroten van een bouwmarkt Reguliere bouwvergunning 2008/0279 28-4-2008
Poldermolen 8 Vergroten van een woning Lichte bouwvergunning 2008/0266 29-4-2008
Rendementsweg 24 Oprichten van een onverlichte  Lichte bouwvergunning 2008/0281 8-5-2008
 reclamemast
Tuinderslaan 4 Veranderen van de voorgevel van  Reguliere bouwvergunning 2008/0282 7-5-2008
 een bedrijfsruimte

Vinkeveen
Donkereind 44a Veranderen van raamsparingen en  Lichte bouwvergunning 2008/0256 28-4-2008
 luifels aan de achter- en zijgevel
Groenlandsekade 35b Oprichten van een oprit Reguliere bouwvergunning 2008/0276 6-5-2008
Kloosterplein plaatsen van tien tijdelijke  Regulierebouwvergunning 2008/0239 21-4-2008
 wooneenheden (5 jaar) 
Oudeland 48 Vergroten van een woning door het 
 overkappen van het aanwezige balkon Lichte bouwvergunning 2008/0251 21-4-2008
Pijlstaartlaan 60 Oprichten van een garage/schuur Lichte bouwvergunning 2008/0277 8-5-2008
Uitweg 11 Oprichten van een loopbrug Reguliere bouwvergunning 2007/0764 2-11-2007

Waverveen
Nessersluis 21 Oprichten van een erfafscheiding Lichte bouwvergunning 2008/0285 9-5-2008

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

Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw 
etc, die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
 

BOUWPLANNEN

Met ingang van 22 mei 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de bouw-
plannen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Opm.

Vinkeveen
Kloosterplein Plaatsen van tien tijdelijke  Reguliere bouwvergunning 2008/0239 A
 wooneenheden (5 jaar) 
Oudeland 48 Vergroten van een woning door het  Lichte bouwvergunning 2008/0251 B
 overkappen van het aanwezige balkon

Wilnis
Burg. Padmosweg  Oprichten van bergingen en Reguliere bouwvergunning 2007/0837 C
204b t/m 204s parkeergelegenheid

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vergunning:
- Onder A te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 17 van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening, voor een periode van 5 jaar.
- Onder B, C te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening.

Zienswijze indienen.
Tijdens de termijn van inzage kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij 
Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving 
van het plan waar u uw zienswijze op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw ziens-
wijze verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijze 
ook mondeling (aan de balie of telefonisch) bij de betreffende afdeling bekendmaken. 

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN

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

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

Mijdrecht
Bonkelaar 1 Plaatsen van een dakkapel op het  Bouwvergunning 2008/0227 29-4-2008
 voorgeveldakvlak van de woning

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats 
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen 

van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide 
fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in 
die fase aan de orde zijn gekomen. Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes we-
ken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 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 voorzieningen-
rechter, 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 griffi erecht geheven.

WET MILIEUBEHEER/MILIEU-EFFECTRAPPORT

Het college van de gemeente De Ronde Venen maakt gelet op artikel 7.8d, vierde lid van de Wet milieubeheer, het volgende 
bekend. Voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van één of meer recreatieve of toeristische voorzieningen met een opper-
vlakte van 25 hectare of meer of een bezoekersaantal van 250.000 per jaar of meer zal het bevoegd gezag overeenkomstig 
artikel 7.2 vierde lid van de Wet milieubeheer moeten beoordelen of voor die activiteit een milieueffectrapport moet worden 
gemaakt. De gemeente De Ronde Venen is voornemens een sport- en recreatiecomplex te ontwikkelen in Mijdrecht tussen 
de Wilnisse Zijweg, de Ringdijk en het bedrijventerrein Mijdrecht, thans bekend als locatie De Driehoek. Binnen dit complex 
zullen sportvelden/-voorzieningen worden aangelegd met daarbij aanverwante voorzieningen zoals kleedruimtes, kantines, 
tribunes, lichtmasten, parkeerplaatsen e.d. Het plangebied omvat een oppervlakte van 27 hectare en trekt naar schatting 
135.000 bezoekers op jaarbasis. Overwegende dat voor het beoogde sport- en recreatiepark enkel vanwege de grootte van 
het plangebied een m.e.r.-beoordelingsplicht aan de orde is, en door het ontbreken van bijzondere omstandigheden die 
kunnen leiden tot (belangrijke) nadelige milieugevolgen, ontbreekt de noodzaak of wenselijkheid van het doorlopen van een 
m.e.r.-procedure. Besloten is dat er géén milieueffectrapport zal worden gemaakt (beoordelingsbesluit) in de voorbereiding 
op het bestemmingsplan. In een m.e.r.-aanmeldingsnotitie wordt ingegaan op de milieutechnische en ruimtelijke aspecten 
van het te ontwikkelen sport- en recreatiecomplex. 

Ter inzagelegging
De beoordelingsbeslissing en de m.e.r.-aanmeldingsnotitie liggen gelijktijdig met het voorontwerp-bestemmingsplan “De 
Driehoek” met ingang van 22 mei 2008 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de balie Bouw- en Woningtoe-
zicht in de centrale hal van het gemeentehuis. Een beslissing tot het wel of niet opstellen van een milieueffectrapport is een 
beslissing betreffende de procedure ter voorbereiding van een besluit. Tegen het beoordelingsbesluit zelf is op grond van 
artikel 6:3 Algemene wet bestuursrecht géén bezwaar en beroep mogelijk. Bezwaren die betrekking hebben op het beoor-
delingsbesluit kunnen worden ingebracht in het kader van de bestemmingsplanprocedure.

INSPRAAK VOORONTWERP-BESTEMMINGSPLAN “DE DRIEHOEK” 

In het kader van de inspraakprocedure ligt met ingang van donderdag 22 mei a.s. gedurende zes weken het voorontwerp-
bestemmingsplan “De Driehoek” voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis in Mijdrecht, gedurende de openingstijden. 
Een ieder kan gedurende deze termijn schriftelijk zijn of haar reactie over dit voorontwerp indienen bij het Burgemeester en 
Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. De inspraakreacties worden betrokken en meegewogen bij het opstellen 
van het nieuwe bestemmingsplan dat uiteindelijk door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. Het gebied waarop het 
voorontwerp-bestemmingsplan betrekking heeft, is gelegen tussen de Wilnisse Zijweg, de Ringdijk en het bedrijventerrein 
Mijdrecht. Het bestemmingsplan voorziet in de bestemming “sport” en maakt het realiseren van een sport- en recreatiecom-
plex mogelijk. Met het bestemmingsplan wordt in elk geval geanticipeerd op ‘verplaatsing’ van de sportvelden van de voet-
balverenigingen CSW in Wilnis en SV Argon in Mijdrecht. Andere sporten zijn op basis van de bestemming niet uitgesloten.
Het voorontwerp-bestemmingsplan is ook in te zien op de website www.estafetteproject.nl. Met vragen kunt u terecht bij de 
heer R.F. van der Helm van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Volkshuisvesting en Milieu, tel: (0297) 29 17 56.
 

VERGADERING VAN DE WMO RAAD VAN WOENSDAG 28 MEI 2008

De vergadering wordt gehouden in kamer 5 van het gemeentehuis De Ronde Venen (Raadhuisplein 1, Mijdrecht) van 
19.30 uur tot 21.00 uur. U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Agenda:
1.   Opening en mededelingen:      
2.   Spreektijd bezoekers
3. Toelichting door Margriet Jegerings, beleidsambtenaar op de prestatievelden 2, 7, 8 en 9 .
 2)  Jongeren en ouders ondersteunen bij problemen met  het opgroeien en opvoeden
 7)  Maatschappelijke opvang voor mensen met problemen
 8)  Openbare geestelijke gezondheidszorg
 9)  Zorg voor mensen met een verslaving  
4. Wijkparticipatie door Henk Rikveld, opbouwwerker Stichting De Baat)
5. Aanbesteding “Hulp bij het Huishouden” door Bouke Bresser, beleidsambtenaar  
6.  Ingekomen- en uitgaande stukken :     
7.  Bijgewoonde vergaderingen/ bijeenkomsten:       
8.  Nabespreking van de vergadering van 16 april 2008
9.  Rondvraag 
10. Volgende vergadering en sluiting
 

WET MILIEUBEHEER 

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer 
(Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat: 1. door hen onder het stellen van voorschriften in het belang 
van de bescherming van het milieu een vergunning is afgegeven aan: Brouwer Transport & Logistiek B.V. voor het oprich-
ten en in werking hebben van een transportbedrijf annex logistiek centrum op het perceel Vermogenweg 8, 3641 SR in 
Mijdrecht. De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen van 22 mei tot en met 3 juli 2008 ter inzage. Tot en met 
3 juli 2008 kunt u beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in 
‘s-Gravenhage. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten 
dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.
De vergunning treedt een dag na afl oop van de beroepstermijn in werking, tenzij naast het beroep gedurende de beroepster-
mijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de bovengenoemde afdeling. De vergun-
ning treedt dan niet in werking voor er op dat verzoek is beslist.
Voor het instellen van beroep c.q. een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffi erechten verschuldigd. 
De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over het ontwerp advies is uitgebracht en dat ten opzichte van het ter inzage 
gelegde ontwerp deze beschikking niet is gewijzigd.
De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij: de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a te 
Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; het gemeentehuis van De Ronde Venen, 
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een me-
dewerker van de cluster recht van de milieudienst, tel. (0346) 26 06 41. 2. bij hen een melding op basis van een algemene 
maatregel van bestuur is binnengekomen van: Topfi nish voor het wijzigen/uitbreiden van een inrichting voor machines ten 
behoeve van oppervlaktebehandeling waarop het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer van toepassing is, op 
het perceel Communicatieweg 14, 3641 SE in Mijdrecht. Voor het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. 
Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op 
basis van een algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken.

Uitweg 25A • Vinkeveen • Tel. 0297-282436 • www.schuurmanblokhutten.nl

Blokhutten
& Tuinhout

voor  meer info:

Jaap Bijzerweg 11  3446 CR  Woerden   0348-415320   info@broerezonwering.nl www.broerezonwering.nl
Openingstijden showroom: di. t/m vrij. 10.00 tot 17.00 en zat. 10.00 tot 15.00 uur, tevens op afspraak

zonneschermen, markiezen, 
rolluiken, screens, terrasover-
kappingen, rol-, vouw-, plisse 
gordijnen, jaloezieën, lamellen, 
shutters etc.

Te koop:
BEDRIJFSUNITS 

van 50 m2 bvo op de 
Nijverheidsweg 21 
Mijdrecht. Kijk op 

www.store-box.nl 
of bel Gunther & Wijma 

Bedr.Mak. 

0297-231050

BB onderhoud
Stukadoorsbedrijf

Ben Bakker

Voor al uw stukadoorswerk
binnen en buiten.

Ruim 25 jaar ervaring.

06-55141734

Te koop:
5 tennisrackets totaal 10 euro. 
Reebok aerobic step 17,50 euro. 
Scheerapparaat 5 euro.
Tel. 06-53507473/0297-348181
Te koop:
3 hanglampen met glas à 17,50 
euro industriële stijl. 10 Ikea 
hanglampen Ottava aluminium 
met glas à 12,50 euro.
Tel. 06-53507473/0297-348181

Te koop:
2 schemerlampen met kap bij-
na nw. à 12,50 euro. Tafeltje wit 
aardewerk 12,50 euro. Tafeltje 
bruin teak antiek 25 euro.
Tel. 06-53507473/0297-348181
Te koop:
Jardin zonnestoel d.groen wei-
nig gebr. i.z.g.st. met drie steu-
nen 25 euro.
Tel. 0297-569667
Te koop:
Diddl dekbedovertrek 1-pers. 
z.g.a.n. roze met rode harten 
12,50 euro.
Tel. 0297-569353
Gevraagd:
Antieke treinen en stoomma-
chines. Ook ander antiek speel-
goed. Voor gave stukken top-
prijs geboden.
Tel. 0297-778469
Te koop:
Wastafel incl. kraan 25 eu-
ro. Bad-staal incl. mengkraan 
50 euro.  Douchemengkraan 
10 euro.
Tel. 0297-530750



pagina 6 Nieuwe Meerbode - 21 mei 2008

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

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

De aimabele en kundige architect Jan Verwey renoveerde in de jaren 70 de 
Wintertuin van Krasnapolsky en maakte zich tegelijkertijd het spelen op de 
mondharmonica eigen. Als autodidact. 
Aanvankelijk was het net zoiets als ‘wiskunde voor beginners’, vertelt hij. 
‘Als je in een van die kleine gaatjes blaast is het een C, wanneer je inhaleert 
komt de lucht terug als een D en als je de knop indrukt is het een cis’. Het 
begon als een uitdaging, ‘soms om hels van te worden’, maar al snel werd 
Jan verliefd op dat kleine instrument. Die liefde is nooit overgegaan. In de 
jaren 80 werd hij beroepsmuzikant. 
In 1990 was hij voor het eerst in Amerika, tijdens dat bezoek werd hij direct 
uitgenodigd door producer Bill Goodwin om de cd ‘The Dutch Connection’ 
op te nemen. Sindsdien is hij uitgenodigd voor vele buitenlandse en Ne-
derlandse festivals, waaronder het North Sea Jazz, en speelt hij in gereno-
meerde jazz-clubs. 
In eigen land speelt hij regelmatig in Elsa’s Jazzcafé (Amsterdam), Langs De 
Lijn (Bussum), Graaf Wichman (Huizen) en Otterjazz (Loosdrecht). 
Elke zondag presenteert hij ‘Holland Jazz’, live, op Radio 6.
In 2008 speelt Jan Verwey weer voor Charity Jazz:

Chazz 2008
28 juni

15.00 tot 23.00 uur
Stroomzicht

Westzijde 50 De Hoef

voor meer informatie en het reserveren van kaarten: 
www.chazz.nl

Madelon van der Stap

Chazz2006: Jan Verwey met Ellen Helmus en Paul Poulissen.

Duoconcert in de 
Janskerk
Mijdrecht - Aanstaande zater-
dag 24 mei wordt in de Janskerk in 
Mijdrecht weer een Lenteconcert 
gegeven. Deelnemende muziekver-
enigingen zijn Brassband Concordia 
uit Vinkeveen en de Harmonie van 
KnA uit Uithoorn. Dit alles onder het 
motto : ”De klank van cornet en kla-
rinet in één concert.” De gespeelde 
werken kennen een grote variatie.
Zo speelt de Brassband o.l.v. Step-
han Koppelaar, All in the april eve-
ning in een arrangement van Eric 
Ball, The power of the megatsunami 
van Carl Wittrock inhakende op de 
actualiteit van vandaag. Daarna de 
flugelsolo In Heaven van Tom Bre-
vik, stem en tegenstem tussen cor-

net en euphonium in Country scene 
van Goff Richards. Diogenes van 
Jacob de Haan, drie overgeleverde 
verhalen over de filosoof Diogenes 
en de Mars Castell Coch.
Het harmonieorkest o.l.v. Ruud Plet-
ting speelt drie delen uit The Lord 
of the Rings van Johan de Meij, An 
American in Paris van George Gers-
hwin, Emperata Overture van Clau-
de T.Smith en Wedding March van 
Jan van der Roost.

De aanvang van het concert is om 
20:00 uur in de Janskerk aan de 
Kerkstraat 11 in Mijdrecht.
De zaal gaat open vanaf 19.30 uur 
en de toegang is gratis

Sfeervolle Voorjaarsmarkt 
in Het Hoge Heem
Uithoorn - Op woensdag 28 mei 
wordt in Het Hoge Heem de jaar-
lijkse voorjaarsmarkt gehouden. U 
bent van harte welkom van 14.00 tot 
17.00 uur.
Op 28 mei vindt u daar alles wat een 
markt zo gezellig maakt. 
Kraampjes met planten, babyca-
deaus, kaarten, sieraden, verkoop 

van handwerkjes, ansichtkaarten, 
een grabbelton. 
Voor de inwendige mens is er ook 
voor elk wat wils!
 
Neem familie en vrienden mee. Zij 
zorgen voor een gezellige middag.
U vindt Het Hoge Heem aan de Wie-
gerbruinlaan 29 in Uithoorn. 

home.wanadoo.nl/ivnrvu

Natuur 
dichtbij 
huis

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

Een beetje eng 
klein grut

In deze tijd van het jaar zijn ze 
er weer : lammetjes in de wei 
en jonge vogeltjes in de tuin. 
Schattig vinden we dat. Van 
aaibare jonge dieren kunnen 
we maar niet genoeg krijgen. 
Vaak vinden we ze veel leuker 
dan hun ouders. Maar er zijn 
ook dieren waarvoor dat juist 
andersom geldt.
Denk maar aan vlinders. Die 
vinden we mooi en we plan-
ten speciale planten in de tuin 
om ze te lokken. Maar de jon-
gen van de vlinder zien we 
liever niet. Rupsen die ook nog 
eens onze planten opeten … 
brrr. Maar: zonder rupsen 
geen vlinders. Dus die rupsen 
moeten we wel gedogen als 
we vlinders willen zien.
Er zijn nog veel meer insecten 
met rupsachtige ‘jongen’ die 
helemaal niet op hun ouders 
lijken. Meestal worden ze larve 
genoemd. Ook het allerschat-
tigste lieveheersbeestje is als 
jong dier een larve geweest. 
Zou u die herkennen, bij u in 
de tuin? Op de foto ziet u de 
larve van een zevenstippelig 
lieveheersbeestje. Een beetje 
eng is die wel.
De larven zijn nu nog maar 
heel klein. De ouders heb-
ben zich na de winterslaap 
eerst helemaal vol gegeten: 
zo’n 100 bladluizen per dag. 
In april/mei hebben ze ge-

paard en eitjes afgezet. Na 
zo’n vier dagen komen daar 
de jongen uit. En die begin-
nen al gauw aan hun favo-
riete voedsel: bladluizen. Ze 
eten daar wel 200 à 600 per 
dag van! Ze eten de luizen 
niet echt op, maar zuigen ze 
leeg. Na zes weken zijn de 
larven groot genoeg om zich 
te verpoppen. En dan worden 
het de ons wel bekende lieve-
heersbeestjes. Vaak komt er 
in de zomer nog een gene-
ratie. De ouders sterven voor 
de winter. De jongvolwas-
senen eten hun buikje rond 
en gaan op zoek naar een 
overwinteringsplek. Ze krui-
pen dan met een groepje bij 
elkaar in de grond, of in de 
sponningen van het raam. En 
dan wachten ze tot het weer 
voorjaar wordt. Als u bladlui-
zen in de tuin heeft, kijk dan 
eens of u de larven van het 
lieveheersbeestje ziet. Laat ze 
zeker zitten, want het zijn dus 
hele goede ongediertebestrij-
ders. Ook in de glastuinbouw 
worden ze daarvoor gebruikt. 
En wist u dat er in Nederland 
wel 60 verschillende soorten 
voorkomen?

ineke bams,
iVN-natuurgids

(foto larve: 
Sander van der Molen)

Shanna Elleswijk start eigen
Dancestudio in Uithoorn!
Uithoorn - Vanaf september 2008 is 
het zover! Dansdocente Shanna El-
leswijk gaat voor zichzelf beginnen. 
Hiermee gaat een grote droom in 
vervulling. In 2007 behaalde zij haar 
diploma en nu in 2008 de start van 
een eigen dancestudio! Shanna is al 
3 jaar werkzaam als dansdocente in 
Uithoorn en hierin zeker geen onbe-
kende. Zo heeft zij al diverse keren 
met kinderen/jongeren uit de regio 
in de theaters gestaan.
In september start zij met een les-
rooster vol dans en theater. Zo is 
er de mogelijkheid voor het volgen 
van een cursus jazz/musical show-
dance, klassiek ballet en ook de al-
lerkleinsten kunnen aan de slag tij-
dens de cursus adv/peuterballet (3-
5 jaar). Voor jong en oud van hip 
hop tot musical, alles is mogelijk bij 
Dancestudio Shanna Elleswijk. Na-
tuurlijk laten alle leerlingen aan het 
einde van het seizoen hun kunsten 
zien tijdens een spectaculaire eind-
show! Ook bieden zij musical/the-
ater klassen. Voor jongeren en vol-
wassenen die graag op het podium 
staan en gek zijn op dans en thea-
ter. Het spelen van een stuk, het zin-
gen van een nummer of het dansen 
in een musical. Tijdens de musical 
productie klas leren Shanna en di-

verse gastdocenten je de wereld van 
theater kennen!
Ben je nieuwsgierig geworden? Lijkt 
het je leuk om deel te nemen aan 
een van Shanna’s cursussen? Zij 
begroet je graag op een van de lo-
caties in Uithoorn. Neem snel een 
kijkje op www.dancestudioshan-
naelleswijk.nl 

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 werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

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

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk Mijdrecht, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939. Behandeling na tel. 
afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, tel: 0297-242436. 
Consults na tel. afspraak.
Dierenkliniek Amstel, 
Vecht & Venen Herenweg 129, 3645 
DJ Vinkeveen tel: 0297-263758 fax: 
0297-594080
www.dkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288. 
Geopend op werkdagen 8.30-17.00 
u (maatschappelijk werk, thuis-
zorg, jeugdgezondheidszorg). Voor 
informatie over allerlei mogelijkheden 
van zorg: Zuwe Service, tel. 0900-
2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch bu-
reau: tel. 0346-581487. Voor ouders 
van kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel. 
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: 
ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging Vrijwil-
lige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

Verschijnt woensdag

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

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

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

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

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

Druk:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
IsDN 0251-673620
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding:
Verspreid Net BV
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

120e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 14.950

EDItIE 3
oPlAAg 13.150

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of email-
adres. 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 adverten-
tie-, foto-, en / of tekstmateriaal 
NIET beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook NIET per 
e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de 
Uitgever!

COLOFON



Regio – Het Bloklandfeest is al ja-
ren een begrip in de omgeving. Met 
ieder jaar weer een nieuw program-
ma, staat de tent in Nieuwveen vrij-
wel altijd vol. Dit jaar pakt de orga-
nisatie helemaal groots uit met drie 
avonden lang de top artiesten van 
Nederland. Er is daarom zelfs de 

donderdag bijgekomen, welke ge-
heel in het teken zal staan van de 
Jannen; Jan Keizer, de Jan van Brus-
selband en niemand minder dan Jan 
Smit zullen deze avond namelijk op-
treden. Iedereen weet natuurlijk dat 
Jan Smit een tijdlang uit de roula-
tie is geweest en nu weer terug is 
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Is uw huisdier 
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en

omstreken.

Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden 

huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is 

van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 

uur bereikbaar onder 0297-587095.

Buiten kantoortijden: 06-18762593.

Vermist:
- Mijdrecht, omgeving Twistvliet, poes, roepnaam: Droppie, oud
 4 jaar, kleurstelling schildpad zwart met rood en wit gevlekt.
 Hij is dik met kleine oren.
- Uithoorn, omgeving Rode Klaver, kater, 3 jaar oud E.K.H., cypers,
 kleurstelling grijs met bruin, een zwarte streep over de rug.
 Er is een stukje uit linker oor. Chipnummer 945000000432455.
 Roepnaam Binkie. 
- Mijdrecht, omgeving Viergang, gecastreerde pers, 7 jaar oud,  
 kleurstelling wit/lichtgrijs, zwarte kussentjes onder voeten, lange  
 grijze plukken haar tussen tenen. Naam Itchy. 
                           
Gevonden:
- Uithoorn, omgeving In het Rond, poes, kleurstelling wit met licht  
 grijs gemêleerd. Wel erg mager. (asiel Amstelveen).
- Uithoorn, omgeving Coudenhoveflat, kat, E.K.H., kleurstelling grijs  
 cypers, grote dikke kat. (06- 17515133).
- Vinkeveen, omgeving Demmerik, kat lapjes, kleurstelling zwart/
 beige/wit. (06-17515133).
- Mijdrecht, omgeving Rechthuislaan, Herdershond, kleurstelling  
 bruin/beige. Chipnr.958000001323874. (asiel Amstelveen).
- Uithoorn, omgeving Rode Klaver, kat Birmaan kater, kleurstelling  
 beige/zwart. (asiel Amstelveen).
- Vinkeveen, omgeving oprit 201, kater, kleurstelling Cypers grijs,  
 groot postuur.
- Wilnis, omgeving Herenweg, poes, E.K.H., kleurstelling muisgrijs,
- Uithoorn, omgeving Rode Klaver, kat, halve siamees, kleurstelling  
 crème, felblauwe ogen, pootjes mooi getekend (als een
 kroontje),  heel lief en aanhankelijk, onder de klitten en
 doorgelopen pootjes. (Asiel Amstelveen).

Waardig afscheid De Hoefsanghers
De Hoef - Zaterdag 17 mei 2008 
was de datum waarop het koor De 
Hoefsanghers uit De Hoef
haar laatste optreden gaf in de kerk 
van De Hoef. Het was een afscheid 
want na precies
55 jaar te hebben bestaan heeft 
men moeten besluiten om de ver-
eniging op te heffen.
De gemiddelde leeftijd lag erg hoog 
en het werd steeds moeilijker om de 
leden iedere
week bij elkaar te krijgen. Men is 
niet in alle stilte vertrokken maar 
men had gekozen om voor het laatst 
een concertje te geven voor de aan-
hang van de leden, oudleden en ge-
nodigden. Tussen de liederen door 
heeft de voorzitter Bram Keizer ver-
haald over een aantal hilarische ci-
taten uit het notulenboek welke hij 
ook had meegebracht. Naar vo-
ren kwam ook dat deze vereniging 
zich niet alleen bezig hield met zin-
gen maar ook vele andere zaken 
deed zoals o.a. toneelspelen, wan-
deltochten liep en zelf ook organi-
seerde, muziekfetivals, het evene-
ment Speel’s met Muziek, filmvoor-
stellingen. Het koor heeft zich

in dit laatste optreden tot het uiter-
ste gegeven en dat was ook te mer-
ken. Er werd o.l.v. Diny Houweling 
uiterst geconcentreerd gezongen. 
Een emotioneel   moment was het 
onverwachte optreden van Marleen 
van Dijk, de sopraan die de afgelo-
pen 10 jaar bij geen enkel concert 
van De Hoefsanghers heeft ontbro-
ken en die bij het derde werk stil 
achter in de kerk binnenkwam en 
mee ging zingen. Dirigent en le-
den wisten hier niets van en de ver-
rassing was dan ook groot. Een an-
der gevoelig moment was het laat-
ste werk op het programma, 55 jaar 
geleden het eerste lied waar men 
mee is begonnen. Het koor verliet 
na het slotakkoord onder applaus 
door het middenpad en met opge-
heven hoofd de kerk.
Daarna vertrok men naar De Spring-
bok om onder het genot van een 
hapje en een drankje na te praten 
en met de leden en oud-leden werd 
deze dag besloten met een buffet.
Op deze wijze werd door het koor 
De Hoefsanghers op waardige wij-
ze afscheid genomen van de Hoef-
se bevolking.

Wie het nog snapt mag het zeggen

Zoekplaatje voor busreizigers, 
automobilisten enz..
Mijdrecht – Het moet niet gekker 
worden. Dat er gewerkt moet wor-
den aan wegen zo nu en dan is be-
grijpelijk. Dat er dan dagen, soms 
welken zijn dat dat overlast geeft 
voor verkeer, ook dat is begrijpe-
lijk. Dat het zelfs soms zo is dat alles 
wordt afgesloten, vervelend, maar 
ook dat accepteren de mensen nog, 
maar geef dat dan wel even aan.. In 
Mijdrecht doen ze dat dus niet.
Al weken wordt er gewerkt aan de 
kruising bij winkelcentrum Adelhof. 
Regelmatig kun je er moeilijk door, 
maar sinds maandag jl. kun je er dus 
helemaal niet meer door. Dat houdt 
in dat je niet meer via de Kerkvaart-
brug naar de diverse woonwijken 
kan en visa versa.

Als je denkt dat zo’n enorme in-
greep wordt aangegeven met bor-
den? vergeet het maar. Onze re-
dactie ging met de auto alle toe-
gangswegen richting die kruising 
a en eindelijk bij de rotonde aan de 
Hoofdweg stond een bord ( zie fo-
to), maar vanaf de Rondweg niks? 

Foto 1: Kerkvaartbrug vanaf wijk Proostdijland Zuid. Opeens sta je voor een 
afsluitingshek

Foto 2: Bus halte.. even aan de ach-
terzijde kijken..

Foto 3: achterzijde bushalte bordje: 
is niet ingevuld

Foto 5: Na lang zoeken vonden we 1 verwijzing

Foto 4: De bewuste kruising waar al weken aan wordt gewerkt

Artiestenparade
op Bloklandfeest!

Projecten die afgesproken zijn 
moeten afgewikkeld worden
Uithoorn - Er is nu een financië-
le meevaller van 1.8 miljoen en wat 
daarmee te doen. Dat was eigen-
lijk de hamvraag bij het debat van 
de fractievoorzitters. De PvdA in 
de persoon van Jan Mollema wil-
de voordat de programmabegro-
ting op 27 mei wordt besproken ei-
genlijk niet te veel prijsgeven maar 
kwam toch met enkele aandachts-
punten zoals jongerenparticipatie, 
participatie van de burgers, jonge-
renbeleid en daarmee in verband de 
speelgelegenheid en dan natuur-
lijk het ambitieniveau van het colle-
ge “Erg hoog gesteld voor de PvdA. 
“Hoe hoog willen we dat ambitieni-
veau en wat hebben we ervoor. Op 
ambtelijk niveau blijkt er nog steeds 
geharrewar te bestaan over dit am-
bitieniveau”. Robert Timmers (GB) 
vond twee punten belangrijk het 
spanningsveld tussen het ambitie-
niveau en het rekening resultaat en 
de beschikbare capaciteit. “wij den-
ken aan het steunen van de onder-
nemers in Uithoorn en dan met na-
me de winkeliers. Ook kwam Ge-

meentebelangen met hun stok-
paardje een gemeentedag. In 2006 
is daarover een motie aangenomen 
er zijn veel ideeën gekomen maar 
tot nu toe weinig van terecht geko-
men. Er moet een WMO raad ko-
men en dan is het accommodatie-
beleid belangrijk. Joop Hoogkamer 
van de VVD vond dat er wel kritisch 
gekeken moet worden ondanks dat 
er een financiële meevaller is. Wel is 
belangrijk dat wat wij in deze raad-
speriode hebben afgesproken ook 
inderdaad afgehandeld wordt en in 
2009 klaar is. 

Stokplaardjes
Wat doen we met de 1.8 miljoen. In 
2006 hebben we dat overgelaten aan 
het college. De VVD heeft een op-
tie het uitvoeren van het coalitiebe-
leid plus het programma van 2006. 
Wat eventuele stokpaardjes van po-
litieke partijen of wethouders betreft 
zijn die wel leuk maar eerst moeten 
punten één en twee klaar zijn. Ook 
vindt de VVD het belangrijk dat er 
nu eens wat gedaan wordt aan de 

Legmeer en Zijdelwaard winkelcen-
tra. Het CDA (Trudy Veninga) was 
diezelfde mening toegedaan. Het 
CDA vond ook dat eerst het coali-
tieakkoord moet uitgevoerd wor-
den en dat er goed gekeken moet 
worden welke zaken naar achte-
ren worden geschoven. Zo vindt het 
CDA dat de oeververbinding van de 
Amstel niet naar achteren gescho-
ven moet worden. “Het probleem is 
natuurlijk dat er onvoldoende ge-
specialiseerde mensen zijn. Experti-
se is moeilijk te krijgen op bepaal-
de gebieden”. Ook het stagnerende 
beleid betreffende de winkelcentra 
vond het CDA zorgwekkend “Er is 
nu een patstelling bij Zijdelwaard 
en dat heeft te maken met het bou-
wen van de parkeergarage. De pro-
jectontwikkelaar wil betaald parke-
ren en wij hebben gezegd niet be-
taald parkeren. En bij het Legmeer-
plein is het onduidelijk wie de wette-
lijke eigenaar is. Wat gebeurt er nu : 
alleen verloedering”. Een andere be-
langrijk punt vond het CDA de vei-
lige en legale kamerbewoning van 

buitenlandse werknemers. Als laat-
ste kwam Groen Links. Ook Ria Zijl-
stra vond ambitieniveau en beschik-
bare capaciteit belangrijke punten. 
“De vraag is wat in 2008 op de rol 
staat haal je dat zoals structuurvisie 
en dergelijke. Wij krijgen het idee 
dat er een beetje om de hete brei 
heengedraaid wordt en vragen ons 
af of de coalitie zich niet vergalop-
peerd heeft met dit hoge ambitieni-
veau”. Ook Groen Links bracht Zij-
delwaard ter sprake. “Wij zijn nu al 
twee jaar bezig. Volgens ons is de 
enige optie betaald parkeren. Het 
dorpscentrum is er in drie weken 
doorgejaagd (staat dat dan al vast?) 
en hier zijn wij twee jaar mee bezig. 
Maar er waren ook een aantal goe-
de dingen volgens Groen Links zo-
als de samenwerking tussen scho-
len, de opvoedingsondersteuning 
en het klimaatakkoord waarbij in 
2040 de gemeente energie neutraal 
moet zijn. Dat is niet vrijblijvend 
vond Groen Links. “Duurzaamheid 
staat bij ons hoog in het vaandel”, 
aldus Groen Links.

bij de Anselmusstraat/Bozenhoven, 
niks, Bij de Oosterlandweg, niks, bij 
de Dorpsstraat, niks. Zelfs bij de Dr 
van der Berglaan staat niks. Plotse-

ling sta je voor je afsluiting en geen 
verwijzing hoe dan wel te rijden.

Bushaltes
Maar dat is nog niet alles. Door 
deze afsluiting kunnen ook diver-
se bushaltes niet meer worden ge-
bruikt. De busonderneming is ken-
nelijk wel ingeseind en die schui-
ven oranje plastic mapje over hun 
borden ( zie foto’s) maar er opzet-
ten waar hun klanten nu heen moe-
ten, vergeet het maar. Het is toch 
te gek voor woorden. Zo ga je toch 
niet met je klanten om busonderne-
ming? en gemeente De Ronde ve-
nen.. hadden jullie niet net een prijs 
gewonnen dat de dienstverlening zo 
goed was? Wel hier mankeert toch 
nog wel het een en ander aan.

Brasserie ’t Bonteschort 
heropent in Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
19 mei opende het geheel gereno-
veerde pand van Brasserie ’t Bon-
te Schort haar deuren. Dit insti-
tuut in Aalsmeer heeft de afgelo-
pen twee maanden een grondige 
renovatie ondergaan. De brasserie 
hoort sinds een half jaar onder de 
vlag van HME Group, waarvan Mi-
chelinsterren chef-kok Ron Blaauw 
culinair directeur is. Blaauw is ver-
antwoordelijk voor het culinaire be-
leid van alle HME restaurants. In de 
keuken zal chef-kok Petja Verweij, 
eerder chef-kok bij restaurant ZIN 
in Loosdrecht, de vernieuwde me-
nukaart gaan presenteren. Men kan 
de traditionele brasserie klassie-
kers verwachten en gerechten zoals 
’t Bonte Schort dat gewend is ;de 
Côte de boeuf, de rundercarpaccio 
en het streekproduct; de gerookte 
Westeinderpaling. Ook zal er iedere 
dag Happy Hour zijn aan de bar met 

hapjes uit de keuken.

‘Parel van Aalsmeer’ 
De HME Group wilde deze ‘parel van 
Aalsmeer’ een nieuw gezicht geven. 
Die zorg was toebedeeld aan interi-
eurarchitect Wim Hoopman van HIP 
(Hoopman Interior Projects), die te-
vens ook creatief directeur is van 
de HME group. Zijn team heeft het 
pand rigoureus gerenoveerd, zodat 
het voldoet aan alle huidige eisen 
op het gebied van comfort en uit-
straling. Een intiem en smaakvol in-
terieur, prachtige bar en een stam-
tafel, die niet mocht ontbreken. Er 
is gebruik gemaakt van mooie war-
me kleuren, houten sleetse vloeren 
en tafels, rijk gestoffeerde banken, 
prachtig licht en een indrukwekken-
de vide, die de begane grond ver-
bind met de eerste etage. Op deze 
etage vind men ook het vernieuwde 
terras dat een uniek uitzicht heeft 

Christelijk mannenkoor Immanuel
Uitbundig jubileum-programma met 
concert en CD-opname
Wilnis - Op 18 oktober a.s. wordt in 
de RK kerk te Wilnis een groots ju-
bileumconcert gegeven ter ere van 
het 30-jarig bestaan van Chr. Man-
nenkoor Immanuël. Van het concert 
zullen tevens opnamen worden ge-
maakt voor de speciale jubileum CD 
die kort daarna zal uitkomen. Bij een 
dergelijk evenement komt echt een 
heleboel kijken en er gaat ook het 
een en ander aan vooraf. U krijgt nu 
alvast een kijkje in de keuken om te 
zien wat er in dit jubileumjaar zoal 
op het programma staat:
In de eerste plaats worden er voor 
de zomer nog 4 concerten gege-
ven, te weten in Woerden, Maar-
tensdijk, Den Helder en Mijdrecht. 
Vervolgens stapt het koor begin juli 
op de bus met bestemming Trier; ja-
wel, het gaat groots worden. Onder-
weg daar naar toe, in Viande, wordt 
een spontaan concert gegeven om 
de stembanden al wat los te zingen. 
Daarna is het nog maar een klein 
stukje naar Trier, waar op zaterdag 
en zondag een uitvoering in de ker-
ken ter plaatse wordt gegeven. Dat 
betekent voor dirigent en koor op dit 
moment nog hard werken aan alle 
voorbereidingen, maar volgens de 
enthousiaste dirigent ligt het koor 
op schema.
Trier
Dan, als in Trier het kerkdak eraf 
gezongen is, komen de mannen 
van Immanuël terug naar De Ron-
de Venen om zich voor te bereiden 
op “Het Jubileum Evenement”: een 
concert dat zijn weerga niet kent. 

Met gasten als de begenadigde so-
praan Eveline Overtoom, een orgel-
virtuoos, een pianogeweldenaar, 
een hobo, met begeleiding van harp 
en ….. nog veel meer. Ondanks dat 
men nog niet alles kan verklappen, 
is het vrijhouden van deze datum – 
18 oktober 2008 – zeker de moei-

te waard.
Het jubileumjaar zal verder worden 
afgerond met een concert in Baam-
brugge en in Wilnis, maar daar-
over later meer. Het 87 leden tellen-
de mannenkoor Immanuël staat iets 
meer dan een jaar onder leiding van 
de zeer gedreven en conservatori-

um opgeleidde dirigent Aldert Fuld-
ner. Hij staat werkelijk te trappelen 
om de diversiteit (van gospel, via 
Deutsche Messe naar luchtige he-
dendaagse muziek) in een uiterst 
aantrekkelijk jasje te steken.
Op de internetsite www.mannen-
koor-immanuel.nl vindt u aanvul-
lend nog veel meer informatie over 
het koor , de concerten en het ju-
bileum evenement. En mocht u het 
persoonlijk willen horen, nou dan 
neemt u toch gewoon contact op 
met Wil van der Helm? Hij is de con-
tactpersoon voor deze vereniging en 
is bereikbaar op 0297-284854 en via 
wilvanderhelm@hotmail.com.

over de Westeinderplassen. Een zo-
merse plek, waar je je ook ’s win-
ters thuis kan voelen bij de grote 
openhaard binnen. Brasserie ’t Bon-
te Schort staat voor kwaliteit, sfeer, 
smaak en wil het culinaire hart van 
Aalsmeer veroveren. 
Aanstaande zondag 25 mei is er 
open huis bij Brasserie ’t Bonte 
Schort. Voor ieder die nieuwsgierig 
is geworden en onder het genot van 
een hapje en drankje kennis wil ko-
men maken. Vanaf 16:00 tot 20:00 
uur bent u van harte welkom.

van weggeweest. De feestband Pa-
ter Moeskroen is als vanouds op de 
zaterdagavond te vinden. Speciaal 
voor het Bloklandfeest zullen zij dit 
jaar strijden tegen de feestband BZB 
(Band zonder Banaan). Pater Moes-
kroen met zijn Ierse invloeden, dan 
BZB met hun opzwepende feestmu-
ziek. Sinds heden zijn de kaarten à 
15,- euro voor dit spektakel te koop 
via de voorverkoopadressen. Daar-
naast is het ook mogelijk om e-tic-
kets te kopen via de website: www.
bloklandfeest.nl. 



Mijdrecht - Donderdag 29 mei 
wordt voor de tweede keer de 
‘Beursvloer’ in De Ronde Venen ge-
organiseerd. Net zoals vorig jaar 
vindt dat plaats in Hampshire Ho-
tel-Marickenland (‘Meesters’), ge-
legen aan de Provincialeweg 5 te 
Mijdrecht. Elke belangstellende 
voor dit gebeuren is van 17.00 tot 
19.00 uur van harte welkom. De toe-
gang is gratis.
“Deze beurs is een niet-commerci-
eel gebeuren. Hier ontmoeten be-
drijven, de lokale politiek, gemeen-
te en maatschappelijke organisa-
ties - waaronder ook het vereni-
gingsleven, elkaar in een informe-
le sfeer. Doel is dat partijen met el-
kaar in onderhandeling komen om 
te bekijken in hoeverre men -met 
gesloten beurs - van elkaars hoeda-
nigheden kan profiteren”, legt Wim 
van der Laan van het gelijknamige 
Mijdrechtse architectenbureau uit. 
“Je zou het kunnen zien als hande-
len in maatschappelijke behoeftes 
waarbij het bedrijfsleven haar ken-
nis en kunde, maar ook eventuele 
materialen, ter beschikking stelt aan 
verenigingen en clubs die daaraan 
behoefte hebben. De bedrijven zien 
hun inbreng als het steunen van 
een goed doel en leveren daarmee 
op vrijwillige basis een maatschap-
pelijke prestatie. Met elkaar zijn de 
deelnemers aan het ‘netwerken’. De 
verenigingen en maatschappelijke 
organisaties moeten voor die ‘hulp’ 
daar wel iets tegenover stellen. Een 
golfclub bijvoorbeeld die door een 
bedrijf ergens mee geholpen wordt 
zou voor het personeel daarvan een 
golfclinic kunnen organiseren als 
tegenprestatie. Zo zijn er meer van 
deze, zeg maar ‘samenwerkingsver-
banden’, te bedenken waarin na-
tuurlijk een geweldige variatie zit.” 
Aldus Wim van der Laan die als een 
‘verbindingsstreepje’ fungeert tus-
sen Beursvloer en de Vereniging In-

dustriële Belangen (VIB) in De Ron-
de Venen.

Match
Als partijen tot een overeenkomst 
zijn gekomen wordt dat een ‘match’ 
genoemd. Partijen melden zich voor 
deelname via e-mail aan bij de 
Beursorganisatie. Men kan langs 
deze weg ook zijn vraag en aanbod 
plaatsen. Tijdens de Beursvloer kun-
nen alle partijen contact zoeken met 
elkaar om te proberen te ‘matchen’. 
Om op de Beursvloer een goede 
match te maken moeten vraag en 
aanbod goed op elkaar aansluiten. 
Belangrijk is ook dat de verschillen-
de partijen elkaar vinden. Om die 
reden is de Beursvloer ook op een 
speciale manier ingericht. De web-
site geeft over al deze zaken uitvoe-
rige informatie (www.beursvloerder-
ondevenen.nl). Daarop kan men ook 
het vraag- en aanbodpotentieel be-
kijken en welke ‘matches’ er reeds 
zijn gemaakt.
Al met al is het een heel interessant 
gebeuren om het allemaal eens mee 
te maken. Maar vooral voor clubs en 

verenigingen is Beursvloer De Ron-
de Venen dé plaats om gebruik te 
maken van lokale expertise. Maar 
ook bedrijven kunnen laten zien dat 
zij zich betrokken voelen bij de lo-
kale samenleving waaraan zij op 
hun eigen manier kunnen bijdra-
gen. Beursvloer 2008 kenmerkt zich 
door aanmelding van 40 bedrijven 
en 35 maatschappelijke organisa-
ties, waaronder sportverenigingen 
en scholen. De eerste Beursvloer in 
De Ronde Venen op 8 februari 2007 
was al een doorslaand succes. In 
een tijdsbestek van twee uur wer-
den toen bijna 60 overeenkomsten 
(matches) gesloten tussen twintig 
bedrijven en veertig maatschappe-
lijke organisaties uit de gemeente.
De Beursvloer is een initiatief van 
de gemeente De Ronde Venen. De 
organisatie is in handen van een 
Beurscommissie waarin het be-
drijfsleven, serviceclubs, stichting 
De Baat en de Gemeente zijn ver-
tegenwoordigd. Contactpersoon 
voor de Beursvloer is Claudia Pran-
ge uit Wilnis (c.prange@derondeve-
nen.nl). 
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Bedrijven en verenigings-
leven ontmoeten elkaar op 
de Beursvloer

Veel talent op 
Molenlandschool
Mijdrecht – Vrijdag 16 mei jl. or-
ganiseerde de ouderraad van OBS 
Molenland haar jaarlijkse school-
feest. Dit jaar stond dit in het teken 
van gezond, talent, sport & spel.
Het feest vormde ook de afsluiting 
van het project “Ga voor Gezond” 
waarin de laatste 6 weken veel aan-
dacht is besteed aan gezond leven, 
eten, sporten en zelfvertrouwen. 
Er was gekozen voor een nieuwe 
opzet waarin de leerlingen een gro-
ter aandeel dan voorheen mochten 
leveren.

Alle leerlingen konden zich opge-
ven voor de talentenshow. Je mocht 
laten zien waar je goed in bent. De 
optredens van de kinderen waren 
verrassend en van hoge kwaliteit.
Er werd gegoocheld, eigen gemaak-
te gedichten voorgedragen, zelf ge-

componeerde liedjes gezongen, 
prachtig gebuikdanst, gedrumd, ge-
danst, het schoollied gezongen en 
als afsluiting werd het eerste exem-
plaar van het tijdschrift (compleet 
met website), “Molenkracht” ge-
presenteerd. Het geheel werd ge-
presenteerd door de leerlingen van 

groep 8. De kinderen hadden alles 
op eigen initiatief ingestudeerd en 
alle aanwezige ouders hebben ge-
noten en waren trots op de verrich-
tingen van hun kinderen. Vooral het 
gemak en zonder schroom waarmee 
de kinderen zich durfden te presen-
teren, waren opvallend.

Ook de ouders hadden hun kook-
talenten ingezet en voor een heer-
lijk en gezond buffet gezorgd. Tus-
sen de optredens door was er bin-
go op een digitaal schoolbord, spel-
letjes en aerobiclessen in het speel-
lokaal.
Het was weer een heel geslaagd 
feest en de school is heel erg trots 
op zoveel talent en blij met de me-
dewerking van de ouders. Ook zo’n 
feest maak je samen!

Jongerenkeet achter Willisstee nog deze maand weg

Groep Wilnisse jongeren 
valt tussen wal en schip
De Ronde Venen – Donderdag-
avond jl. werd het overduidelijk. De 
groep van zo’n vijf en twintig tot vijf-
tig Wilnisse jongeren die de afgelo-
pen vijf jaar, zonder overlast te ge-
ven, zich vermaakte in de Jongeren 
Ontmoetings Keet achter de Willis-
stee in Wilnis, staat eind van deze 
maand op straat. Nu was er geen 
wethouder Brouwer die voor hen in 
de bres sprong, zoals vijf jaar gele-
den, nu was er alleen maar de wet 
die duidelijk aangeeft dat de vijf 
jaar vergunning voorbij is, en dat de 
Keet per 1 juni verdwenen zal zijn. 
“En daar is verder niks aan te doen”, 
aldus wethouder Van Breukelen vo-
rige week donderdagavond tijdens 
een Ronde Tafel Gesprek, waarbij 
een delegatie van de gebruikers van 
deze Keet bij aanwezig waren. “Er 
is geen debat meer over mogelijk. 
Ik zou ook best wel wat voor deze 
jongeren willen betekenen, maar ze 
zijn ouder dan 23 jaar en dan kun-
nen we niets meer”, aldus de wet-
houder. Raadslid Jan Rouwenhorst 
wist niet wat hij hoorde: “Als ik de 
wethouder dus goed begrijp dan is 
er hulp voor jongeren via Stichting 
de Baat tot 23 jaar en er is hulp voor 
55 jaar en ouder. En voor alles wat 
daartussen zit is dus helemaal niets. 
Geen enkel beleid?” “Nee”, zo ver-
klaarde wethouder Van Breukelen, 
niets. Ook Stichting de Baat zegt dat 
ze niets voor ze kan doen, ze zijn te 
oud.” “Wat gaat u nu doen”, zo vroeg 
Rouwenhorst aan de jongeren: “Ja, 
wat kunnen we. Als we de wethou-

der goed begrijpen hebben we geen 
poot om op te staan. Juridisch is het 
een feit dat onze Keet weg moet. De 
gemeente en Stichting de Baat zeg-
gen dat ze niets kunnen doen om-
dat we te oud zijn, hoewel we dat 
niet begrijpen, want de helft van on-
ze groep is 23 jaar.”

Minachting
Gemeente raadslid Yousoef Rasna-
be begreep de wethouder niet: “ Het 
kan best zo zijn, dat u in uw recht 
staat wat betreft de vergunning 
van vijf jaar. Maar vindt u het net-
jes dat deze jongeren niet van te vo-
ren zijn ingelicht dat de vergunning 
afliep? Waarom wilde u deze Keet 
achter de rug van de raad om even 

snel sluiten? Vindt u dat geen min-
achting tegenover de raad? Vindt u 
het van ordentelijk handelen getui-
gen acte jongeren destijds middels 
informele wijze en veel te laat op de 
hoogte zijn gebracht van deze snel-
le sluiting van deze Keet?” Er kwa-
men geen antwoorden. Het college 
staat in haar recht. De vergunning 
was voor vijf jaar en die zijn om. En 
wat er verder met deze groep moet 
gebeuren? Ze zien maar. Is niet de 
taak van de gemeente zo bleek don-
derdagavond. “We gaan wel eens 
kijken en praten.” Maar ja, dat ken-
nen we van gemeenten. Dat duurt 
zolang dat de kinderen van deze 
jongeren er misschien ooit nog eens 
plezier van zullen hebben.

Spelletjesmiddag Hondenclub
De Roedel een groot succes!
Regio - Afgelopen zondagmiddag 
18 mei organiseerde Hondenclub 
De Roedel van 14.00 uur tot 16.00 
uur een spelletjesmiddag voor kin-
deren met hun hond.
De opkomst was hoog, het weer was 
goed en de kinderen waren allemaal 
enthousiast, net als hun honden.
Op het trainingsveld stonden ver-
schillende spellen opgesteld. Er was 
bijvoorbeeld Frolic-happen, de kin-
deren konden met hun hond een 
klein parcourtje behendigheid lo-
pen, je kon met je hond op de fo-
to, de kinderen konden zaklopen, de 
honden konden speuren  en er was 
een heuse keuring. Bij elk onderdeel 
stond een trainer om het spel uit te 
leggen en te zorgen dat alles veilig 
en vooral gezellig verliep.
Er liepen heel mooie, leuke en lieve 
combinaties op het veld en ze de-
den allemaal hartstikke hun best en 
ze hadden vooral veel plezier. Er was 
ook nog pauze waarin de kinderen 
wat te drinken en te snoepen kre-
gen. Ondertussen waren de vrijwilli-
gers van De Roedel al weer druk be-
zig om een nieuwe serie spellen op 

te bouwen, dus na een half uurtje 
rust kon iedereen het veld weer op.
Na weer een erg geslaagde tweede 
ronde was het tijd om af te sluiten.
Alle vrijwilligers (trainers, kantine-
medewerkers), die dit mogelijk heb-
ben gemaakt, werden hartelijk be-
dankt. Bots’ huisdiervoeders had vijf 
cadeaubonnen gesponsord, dus die 
werden als prijs uitgedeeld aan de 
beste puzzelaar, de best samenwer-
kende combinatie, degene die zijn/
haar hond het mooiste kunstje kon 
laten doen, de mooiste kind/hond 
combinatie en van wie de leukste 
foto was gemaakt. Voor alle kinde-
ren was er nog een mooie oorkon-
de en er mocht ook nog even ge-
voetbald worden op het grote veld. 
Al met al was het een zeer geslaag-
de middag!
,

Wensendag Gerardus 
Majella groot succes
De Ronde Venen - 44 vrijwilligers 
van de Nederlandse Patiënten Ver-
eniging (NPV) hebben 43 bewoners 
en mensen van de dagopvang van 
Gerardus Majella een leuke middag 
bezorgd. Alle bewoners hebben een 
wens mogen doen, die op 15 mei in 
vervulling is gegaan. Iedereen was 
benaderd met de vraag: “Wat zou u 
graag willen doen, als wij een vrij-
williger regelen die een middag met 
u op wil trekken?” Nu, met een der-
gelijke vraag wisten de meeste be-
woners wel raad. Er zijn hele reizen 
gemaakt naar Aalsmeer, Amstel-
veen, Berkel Enschot, Tilburg, Noord 
Scharwoude. Maar ook heerlijk naar 
buiten met de rolstoel, of met de au-
to een rondje door het Gein of de 
Botshol. Anderen gingen winkelen 
of naar de markt. Ook Intratuin in 
Ter Aar en het Veenmuseum in Vin-

keveen stonden op het lijstje. Na-
tuurlijk heeft niet iedereen de ener-
gie om nog weg te gaan, daarom 
werden er ook negen mensen op de 
kamer bezocht of hebben heerlijk 
buiten gezeten. Er heeft iemand op 
de eigen kamer poffertjes gebakken 
en er was zelfs een privé accordeo-
nist bij iemand op de kamer, die la-
ter voor hen allemaal ook nog ge-
speeld heeft. Soms werd al weken 
naar hét bezoekje aan een zus uit-
gekeken. Dankbaar en blij kwamen 
veel bewoners terug, maar ook de 
vrijwilligers hebben een leuke mid-
dag gehad. Wat is nou leuker als ie-
mand blij maken! De actie was op-
gezet vanuit de NPV “Zorg voor het 
Leven”.
De NPV komt vanuit de Bijbel op 
voor de beschermwaardigheid van 
het leven. Juist daarom is het be-

langrijk om iets voor je naaste te 
doen en de handen uit de mouwen 
te steken. Er is in De Ronde Venen 
een thuishulpgroep van 20 vrijwil-
ligers actief, maar dit is voor men-
sen die nog zelfstandig wonen. Wilt 
u informatie hierover of zelf vrijwilli-

ger worden? Laat dan een bericht-
je achter op hun antwoordapparaat: 
0297- 58 26 93. U wordt hierover te-
ruggebeld. Deze actie werd afge-
sloten met een zeer goed verzorgde 
gezamenlijke maaltijd die werd aan-
geboden door Gerardus Majella. 

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Vinkeveen – Een groepje Vinkeveners maakt 
zich ernstig zorgen over de ‘vreemde’ beslui-
ten, die burgemeester en wethouders van deze 
gemeente nemen en willen uitvoeren. In een 
uitgebreide brief vertellen zijn hun verhaal: 

“Het betreft het Recreatieschap Vinkeveense Plas-
sen. Deze organisatie houdt zich bezig met het 
onderhoud van de eilanden, de walkanten en be-
schoeiingen,  het onderhoud aan het groen, het 
schoonhouden van de eilanden en het ophalen 
van achtergelaten huisvuil enz enz. op en aan de 
Vinkeveense Plassen.
De burgemeester van onze gemeente is tevens 
proforma voorzitter van het bestuur. Het recreatie-
schap is nu gevestigd aan de Baambrugse Zuwe 
116a en heeft daar een loods, die in slechte staat is.  
Er komt bij  dat deze vestiging logistiek zeer slecht 
gelegen is. Er is nauwelijks ruimte voor vrachtauto’s 
om te lossen en laden en er gaat veel tijd verloren 
bij het varen naar de plek op de plas waar het werk 
moet worden uitgevoerd. Daarom is al een paar 
jaar geleden besloten, dat de vestiging zou verhui-
zen naar een meer centraal gelegen plaats aan de 
plassen. Er is toen een stukje grond gekocht van 
de firma Klinkhamer, centraal gelegen bij de brug 
tussen de plassen.  Er zou daar plaats zijn voor de 
andere diensten, die toezicht houden op de plas, 
zoals de waterpolitie,  de reddingsdienst enz enz. 
Vandaar zouden ook de mensen van het recreatie-
schap meer dan een uur per dag hun werk kunnen 
doen, tijd die nu verloren gaat met aan- en afvaren 
en wachten voor de brug.

Onderzoek
 Het recreatieschap heeft onderzoek laten doen en 
ook hieruit bleek, dat het heel belangrijk voor deze 
organisatie is om een nieuwe vestiging te hebben 
op centraal gelegen plaats aan de plassen en om 
een betere werkplaats, toiletruimte & kantoor  te 
hebben uit ergonomische en arbotechnische over-
wegingen. Bij deze verwijs ik naar de bijlagen hier-
over. Het Recreatieschap is al heel lang gevestigd 
aan de Baambrugse Zuwe. Ooit ging men met een 
zeis,  heggeschaar en takkezaag  met een bootje 
de plas op voor onderhoud. Op dit moment is het 
werk te vergelijken met een middelgroot industri-
eel bedrijf.  Op het schip staat een zware kraan.  Op 
de eilanden wordt met groot materieel gewerkt. 
Alles wordt ook weer gelost op dat kleine terrein 
aan de Baambrugse Zuwe, dat geheel omsloten 
ligt tussen woningen.  Met de zware kraan wor-
den de grote vuilnisbakken geladen en gelost en 

vrachtwagens rijden af en aan om dat weer verder 
te transporteren. Idem met alle zware materialen 
voor beschoeiingswerk.  Verder staan er containers 
voor oude metalen, chemisch afval en een lekbak 
voor ander gevaarlijk afval.
Ook worden de grote vuilcontainers die op de ei-
landen op de plas staan ‘s-winters op dit terreintje 
opgeslagen.  ‘s Zomers is het een af- en aanvaren 
en -rijden met die containers, omdat ze ook op 
dat terreintje worden geleegd en opgehaald met 
grote vrachtwagens. Kortom, al 10, 20 jaar is al 
duidelijk, dat het recreatieschap een andere vesti-
gingsplaats nodig heeft.  De aankoop van een cen-
traal gelegen stuk grond was dus strikt logisch.  Er 
zijn daar toen ook voor de bouw van de vestiging 
aldaar de nodige voorbereidingen getroffen, zoals 
de aanleg van riool, water  en elektra.

Logisch
Gezien deze plannen was het dus volkomen lo-
gisch, dat het onderhoud aan de loods aan de 
Baambrugse Zuwe  al een paar jaar geleden is 
beëindigd.  Het lekt er nu en het is arbo-technisch 
ook niet toegestaan. Het bestuur van het Recrea-
tieschap en het personeel willen allen zo snel als 
mogelijk verhuizen naar een nieuw vestigings-
punt.  
Om het gemeentebestuur voor een fait accomplit 
te stellen is de loods aan de Baambrugse Zuwe 
leeggehaald en wordt er nu een beetje wel en niet 
gewerkt vanuit diverse locaties.  Het gemeentebe-
stuur heeft helaas het slechtst mogelijke besluit 
genomen……… Het besluit is om zogenaamd 
tijdelijk een paar containers en een romneyloods 
op de oude stek te zetten! Dus in plaats van nu een 
definitieve beslissing te nemen, zodat deze dienst 
nu en in de toekomst hun werk goed kunnen 
doen, is er weer een halfslachtige oplossing geko-
zen, die weer minstens een 40 à 50000,- euro gaat 
kosten, met als enig resultaat, dat het werken zo 
inefficiënt zal gaan, dat het goedkoper uitbesteed 
kan worden.

Geheim
Mogelijk is het de geheime bedoeling om het re-
creatieschap op de oude plaats gevestigd te la-
ten zijn. Immers, tijdelijke oplossingen blijken in 
de praktijk wel 30 jaar te blijven staan. De bouw-
vergunning is maar voor 5 jaar, maar is natuurlijk 
eenvoudig te verlengen tegen die tijd! Daarmee is 
wel optisch een probleem opgelost, maar niet in 
’t echt; want het werken daar blijft zo inefficiënt 
vanuit die locatie, dat het goedkoper opgeheven 

kan worden en uitbesteed kan worden aan een 
particulier bedrijf.  De werf van het recreatieschap 
ligt aan de Vinkeveense plassen, daar waar de toe-
ristische vaarroute is uitgezet van de ANWB.
Ook gaat de rondvaartboot op de plas in ’t alge-
meen langs deze plek. Nu wordt op ’t visitekaartje 
van onze gemeente een Romney-loods geplaatst, 
die zo lelijk is, dat dit zelfs op ’t industrieterrein ver-
boden is! Dat tesamen met een paar kantoorcon-
tainers die eveneens te lelijk zijn  om ergens in de 
gemeente langer dan een paar maanden te mo-
gen staan. Het beleid van de gemeentelijke over-
heid is om industriële/fabriekswerkzaamheden 
juist uit de woonkernen te weren en al helemaal 
niet om deze te (her)vestigen in het natuurgebied 
van de Vinkeveense plassen. 
Het werk van het recreatieschap is wel degelijk 
te vergelijken met een industriebedrijf, in lawaai-
productie, in fijnstofproductie van de motor op de 
boot als de kraan aldaar werkt om de vuilcontai-
ners te laden en lossen en idem het materiaal voor 
het werk op de plas en het af- en aanrijden van 
vrachtwagens voor het aan- en afvoermaterieel. 
Eigenlijk is de naamgeving in het bestemmings-
plan voor dit terrein: maatschappelijke functie of 
openbaar gebouw en terrein niet van toepassing 
op het werk dat hier wordt uitgevoerd. Het werk is 
industrieel met de hoogste graad van hinder.

Handhaven
Bij het nieuwe bestemmingsplan voor dit gebied,  
van 2003, is het voorstel der gemeente geweest de 
functie van dit perceel te handhaven. Dit besluit is 
door de Raad van State vernietigd.  In de toelich-
ting is door de Raad van State vermeld, dat de hui-
dige functie niet passend in de omgeving is.
Het zou onze gemeente sieren, als dit advies zou 
worden overgenomen.
Helaas, zonder ingrijpen van u als gemeenteraad, 
gaat , met een juridische truck,  de situatie besten-
digd worden! Doordat de bouwvergunning is aan-
gevraagd voor een tijdelijk gebouw kon hier de 
welstandcommissie omzeild worden.  Natuurlijk 
weten we dat dit soort zaken in werkelijkheid  niet 
tijdelijk zijn…….

Conclusie:
Verzoeke de gemeenteraad der De Ronde Venen  
een besluit te nemen om het Recreatieschap de 
vestigingsplaats toe te wijzen op het grondstuk 
dat al jaren geleden voor Eur 1.300.000,- is gekocht 
en waarvoor  het geld dus al jaren geleden is uitge-
geven om aldaar het Recreatieschap te vestigen.

Dit kan ook tijdelijk – met de reeds bestelde ma-
terialen die waren gepland om op perceel Baam-
brugse Zuwe 116a te plaatsen, deze kunnen even 
gemakkelijk op het aangekochte perceel geplaatst 
worden. Een zodanig besluit zal tot gevolg heb-
ben, dat de mensen van het Recreatieschap al over 
enkele weken een goede thuisplek hebben om 
prettig en efficiënt te werken.  Het college en de 
raad hebben dan weer een paar jaar om te beslis-
sen over een definitieve oplossing.
Tenslotte zij opgemerkt: Dat de vergunningen op 
onjuiste/foutieve gronden zijn verleend.
Zo mag alleen een vergunning worden verleend 
aan de eigenaar van een perceel, of aan de huur-
der/gebruiker van een perceel indien de eigenaar 
van perceel en opstallen hier uitdrukkelijk en 
schriftelijk toestemming heeft verleend.
De eigenaar van het perceel is Westhoek Wonen, 
vlg het kadaster en het kadaster is beslissend over 
het eigendom.  De gemeente heeft een wollig ver-
haal uit archief gehaald, waarvan ze zeggen, dat 
hieruit zou blijken dat bedoeld was dat gemeente 
eigenaar is.   Echter, dat staat er niet en de bege-
leidende tekening toont ook aan, met een lijn tus-
sen gemeente-eigendom en perceel, dat dit niet 
het geval is.  Hier is vergunning verleend zonder 
toestemming van de rechtmatige eigenaar, zowel 
voor sloop- als voor bouwvergunning!

Raad van State
Bovendien is er een uitspraak Raad ven State over 
de bestemming van dit perceel:
Hierin wordt vermeld, dat de omwonenden over-
last ondervinden van de werkzaamheden van het 
Recreatieschap. Met andere woorden; de aanwe-
zigheid van het Recreatieschap op het betreffende 
perceel, dat feitelijk niet geschikt is voor deze func-
tie en de bebouwing met het vergunde bouwwerk, 
is strijdig met een goede ruimtelijke ordening.
Tenslotte, i.v.m. de vernietiging door raad van Sta-
te, van bestemmingsplan 2003 , betr. dit onderdeel, 
had de gemeente , binnen een jaar een nieuw be-
sluit moeten nemen, dus een nieuw bestemmings-
plan moeten vaststellen voor dit perceel.  
Zolang dit niet is gebeurd mogen er geen vergun-
ningen worden verleend.

“De gemeente heeft dus een vergunning ver-
leend, die wettelijk niet is toegestaan”, aldus 
de omwonenden en namens ieder die onze ge-
meente, de Vinkeveense Plassen met haar on-
vervangbare natuur en de woonomgeving in 
onze gemeente een warm hart toedragen.

‘Uw gemeente heeft een
vergunning verleend, die

wettelijk niet is toegestaan!’

Vinkeveners maken zich zorgen over plannen van het Rondeveense college en roepen raad te hulp:

Nu wil de gemeente weer een oerlelijke loods neerzetten op de oude plaats. Geldverspilling toch?

Deze grond heeft de gemeente voor bijna anderhalf miljoen gekocht
voor het recreatieschap, maar ze doet er niets mee



De Kwakel - De ingezonden brief 
van Amy van Zanten in deze krant 
op 7 mei trok onze aandacht. 
Nieuwsgierig als wij zijn zochten wij 
contact met de heer Joost Klootwijk 
(76), woonachtig op de Boterdijk in 
De Kwakel en maakten kennis met 
een aimabele man die van neerge-
haalde vliegtuigen in de Tweede We-
reldoorlog boven de Haarlemmer-
meer zijn hobby heeft gemaakt. Be-
ter is te zeggen: een volledige stu-
die, want wat Joost Klootwijk daar-
van allemaal in huis heeft kent zijns 
gelijke niet. Hij tekende met ongelo-
felijke nauwkeurigheid gegevens op 
van de vliegtuigen zelf, de juiste lo-
catie, onderzocht de namen van be-
manningsleden en controleerde of 
er overlevenden waren of dat er nog 
bemanningsleden vermist werden, 
sprak met betrokken mensen en 
nabestaanden, ooggetuigen uit die 
tijd (voor zover nog in leven), verza-
melde en werkte gegevens uit, dook 
in allerlei archieven, correspondeer-
de met verschillende overheidsin-
stanties in binnen- en buitenland 
en ging meerdere keren zelf op ver-
kenning uit. Dit met het voornaam-
ste doel, zoals hij zelf zegt, informa-
tie te geven aan de vele nabestaan-
den. Een aantal van hen is meer dan 
zestig jaar na dato nog altijd op zoek 
naar de plaats waar hun geliefden 
om het leven zijn gekomen, hoe dat 
is gebeurd en waar ze eventueel zijn 
begraven. Of dat zij nog in het wrak 
zitten… Maar ook om puzzelstukjes 
van ontbrekende geschiedenis op 
hun plaats te krijgen. “Daar doe je 
het voor en dat geeft heel veel vol-
doening als je dat aan de weet kunt 

komen”, vertelt Joost die door be-
trokken familieleden uit binnen- en 
buitenland, maar ook allerlei instan-
ties, vaak wordt geraadpleegd of 
hij wat weet over vermiste beman-
ningsleden van neergestorte vlieg-
tuigen uit die tijd.

Hoogtepunt
Eén van de hoogtepunten die Joost 
door zijn ‘hobby’ heeft ervaren was 
de ontmoeting met Cy Grant (88) 
op 4 mei in De Kwakel. Een Engelse 
oorlogsveteraan die een crash in de 
Haarlemmermeer met zijn bommen-
werper overleefde. Hoewel beiden 
elkaar al vele jaren kenden kwam 
het er door omstandigheden nooit 
van een ontmoeting tussen hen te 
organiseren. Tot de 4e mei, de dag 
dat wij de slachtoffers van o.a. de 
Tweede Wereldoorlog herdenken. 
Zelfs de nieuwsdienst van de Engel-
se BBC schonk er aandacht aan.
Joost Klootwijk heeft ruim 42 jaar als 
technicus bij de KLM gewerkt. Als 
kind had hij al grote belangstelling 
voor alles wat met vliegtuigen en de 
luchtvaart te maken heeft. Hij is ge-
boren en getogen in Nieuw-Vennep, 
waar hij ook de oorlogsjaren mee-
maakte. In 1955 trouwde hij met Nel 
Sitvast uit De Kwakel en verhuisde 
naar Amstelveen. Zij kregen twee 
kinderen, een zoon en een doch-
ter. Later verhuisde het gezin naar 
De Kwakel waar Nel en Joost nu al 
weer een groot aantal jaren wonen.
Wat weet hij zich nog van de oor-
log te herinneren? “Veel, maar voor-
namelijk van de luchtoorlog en daar 
ook nog het gedeelte van dat zich 
boven de Haarlemmermeer afspeel-
de”, vertelt Joost. Eenmaal aan het 
woord zou hij bijna een hele krant 
nodig hebben om het allemaal te 
vertellen, maar helaas…. Ook kan 
hij nog steeds emotioneel worden 
als het over die tiende mei 1940 
gaat…

“Joost, het is oorlog”…
“Op die tiende mei maakte mijn zus 

mij om ze-
ven uur 
wakker met 
de woor-
den: ‘Joost 
het is oor-
log, je hoeft 
niet naar 
school.’ En 
toen werd 
ik kwaad 
dat ze mij 
niet eerder 
uit bed had 
gehaald.
Mijn eerste 
oorlogser-
varing was 
dat ze op 
een over-
vliegend
vliegtuig
schoten. Dat 
was van een 
Nederland-
se afweer-
batterij die 
in de buurt 
van De Zilk 
stond. Er 
kwamen
veel vlieg-
tuigen over 
in de Haar-
lemmer-
meer waar-
van er ver-
scheide-
ne werden 
neerge-
schoten.
Dat is tot 
in de tweede helft van de oorlog 

zo gebleven. Een aantal kwam ook 
buiten de polder terecht, waaron-
der op palmzondag 29 maart 1942 
in Mijdrecht bij de Tienboerenweg, 
ook een Vickers Wellington, net zo 
een als in Wilnis is neergeschoten. 
Maar ook Schiphol werd gebombar-
deerd, dat konden wij zien en horen. 
Maar je mocht er niet naar toe om 
te kijken. Daar heb ik dus geen ge-
gevens van. Iemand anders, Ab Jan-
sen, kon dat kennelijk wel en heeft 
er drie boeken over geschreven. Er 
gebeurde zoveel dat je als kind ge-
interesseerd raakte in de dingen die 
om je heen gebeurden, ook al snap-
te je de zin en de achtergronden er-
van niet. We zaten weliswaar niet 
in de frontlinie maar ik heb vooral 
’s nachts wel hele formaties vlieg-
tuigen over horen komen die naar 
Duitsland gingen om bombarde-
menten uit te voeren. In bed hoor-
de je dat gezoem aanzwellen tot een 
zwaar gebrom met daar tussendoor 
het blaffen van het Duitse luchtaf-
weergeschut. Let wel, toen verza-
melde ik nog niets, dat kwam la-
ter pas. Op 26 juni 1943 stortte er 
een kist neer op nog geen ander-
halve kilometer bij ons huis van-
daan. De volgende dag ben ik gaan 
kijken. Het was een groot vliegtuig 
geweest. Dat kon je aan de brok-
stukken zien die overal verspreid la-
gen. Een motor had een deel van het 
huis afgeslagen. De echtgenote van 
de boer die er woonde heeft daar-
bij het leven gelaten. Over deze voor 
mij ‘eerste crash’ deden de wildste 
geruchten en verhalen de ronde. 
Dat voorval heeft mij toen aangezet 
er eens wat meer over te weten te 
komen. Dat is in de jaren zeventig, 
dus 30 jaar na dato, het begin ge-
weest van mijn onderzoek naar de 
vliegtuigcrashes in de Haarlemmer-
meer. In totaal bleken dat er zo’n 25 
te zijn. Die afbakening heb ik mij-
zelf toen opgelegd, want het bleek 
zo veelomvattend dat je hier – toen 
als hobbyist – al je tijd voor nodig 
had om tot gedegen onderzoeken 

te komen. Het ging daarbij om al-
le typen vliegtuigen, zowel geallieer-
de als Duitse. Daarnaast had ik ook 
mijn werk bij de KLM en dat was al 
een intensieve baan.
Daar komt bij dat als je met crashes 
bezig bent dit een sneeuwbaleffect 
veroorzaakt. Want ook Nederland-
se en Duitse zoeklichtstellingen, af-
weerbatterijen en radiozendinstal-
laties werden onderdeel van de be-
langstelling. Alles daarvan is vanaf 
1938 vastgelegd op kaartjes en plat-
tegrond omschrijvingen. Het hoort 
immers allemaal bij de luchtoorlog.”

Cy Grant opgespoord
Joost had uitgezocht dat het neer-
gestorte vlieg-
tuig in de buurt 
van hun huis in 
N ieuw-Vennep 
een Lancaster 
bommenwerper 
is geweest met 7 
bemanningsleden 
aan boord. Hij 
vroeg zich af wat 
met hen gebeurd 
was. Tijdens zijn 
onderzoekingen 
kreeg hij vlucht-
lijsten met num-
mers en namen 
in handen van 
vliegtuigen die 
destijds hadden 
deelgenomen aan 
bombardements-
vluchten op Duitsland. Daarin kon 
hij de namen vinden. Via zijn werk 
bij de KLM kreeg hij kennis aan een 
collega die bij de Prinses Irene Bri-
gade had gezeten. Hij bleek lid te zijn 
van de Britse Royal Airforce Associ-
ation, een wereldomspannende or-

ganisatie. Die had op Schiphol-Oost 
een besloten club. Joost kon de club 
bezoeken in het belang van zijn on-
derzoek naar vermiste bemannings-
leden uit neergestorte vliegtuigen. 
Hij kwam daar een militaire attaché 
tegen die bij de Engelse luchtmacht 
toevallig Wingcommander was. Hij 
vroeg Joost de betreffende namen 
naar hem toe te sturen en beloof-
de daarop een antwoord van be-
trokken instanties en mensen. “Dat 
duurde bijna een jaar, maar ik kreeg 
wel hun verhaal en daar ging het mij 
om,” licht Joost toe. “Toen kwam ik 

erachter welke bemanning bij welk 
vliegtuig behoorde. Zeven beman-

ningsleden bij 
de Lancaster en 
drie bij een an-
der neergestort 
vliegtuig waar-
bij de bemanning 
werd vermist of 
bij leven krijgsge-
vangen was ge-
maakt. Grant en 
een paar ande-
ren overleefden 
de crash, werden 
kri jgsgevange-
nen. Hij was een 
kleurling, afkom-
stig uit Brits Guy-
ana die naar En-
geland was ge-
komen om te stu-
deren. Na het uit-

breken van de oorlog nam hij als vrij-
williger dienst bij de Royal Air For-
ce. Dat was toen een elitekorps en 
daarin was geen plaats voor kleur-
lingen. Hij kwam er toch bij omdat 
men mensen nodig had. Hij schop-
te het uiteindelijk tot ‘flight-lieute-

nant’. Na de 
oorlog heeft 
hij zijn stu-
die afgerond 
en werd ju-
rist. Omdat 
hij ook na 
de oorlog in 
dat vak niet 
aan de bak 
kwam werd 
hij entertai-
ner. Hij kon 
namelijk
goed zin-
gen en mu-
siceren. Hij 
schopte het 
ver daarmee 
en de BBC 
zond er pro-
gramma’s
van uit. Ver-
der speelde 
hij in films 
en schreef 
boeken
over racis-
tische ver-
houdingen. 
Zelf was hij 
ooit als zo-
danig mis-
bruikt door 
de nazi’s in 
krijgsgevan-
genschap . 
Ze maak-
ten een fo-
to van hem 
en plaats-
ten die sa-

men met een verhaal als propagan-
da in een krant. De strekking was 
dat de Engelsen ‘inferieure’ rassen 
gebruikten om oorlog te voeren om-
dat ze zelf te laf waren… Cy is ech-
ter een innemend mens, inmiddels 
88 jaar oud maar nog steeds actief. 
In de jaren tachtig ben ik in Enge-
land op een herdenking geweest. 
Daar waren nog een paar beman-
ningsleden van de Lancaster, maar 
Cy Grant was er toen niet bij aanwe-
zig. Wel hebben we via de telefoon 
een keer met elkaar gesproken. Op 
4 mei was het eindelijk zover. Toen 
is hij hier in De Kwakel geweest om 
mij op te zoeken. Dat was een emo-
tioneel moment kan ik je vertellen.”

Stichting Crash
Cy Grant is niet het enige beman-
ningslid dat door Joost is opge-
spoord via intensieve onderzoekin-
gen. Dat heeft hij ook gedaan van 
vele andere bemanningsleden en 
met betrekking tot gegevens van 
de andere 24 neergestorte vliegtui-
gen in de Haarlemmermeer, inclu-
sief welke ‘achter de dijk’ zijn neer-
gekomen. Op verzoek stelt Joost 
zijn kennis en documentatie ter be-
schikking aan de stichting Crash 
(www.crash40-45.nl), waarbij hij in-
middels 10 jaar als vrijwilliger actief 
is. Verder is hij lid van de stichting 
Luchtoorlog 1939-1945, waarbij zich 
hoofdzakelijk documentalisten heb-
ben aangesloten.
Stichting Crash houdt zich sinds 

1987 actief bezig met het onder-
zoek naar de luchtoorlog in de 
Tweede Wereldoorlog. Het werkge-
bied strekt zich uit over heel Neder-
land, maar concentreert zich voor-
namelijk op de westelijke helft. De 
stichting is aangesloten bij de Ne-
derlandse Federatie voor luchtvaart 
Archeologie (www.nfla.nl). Stichting 
Crash heeft de beschikking over een 
eigen Crash Air War Museum dat tot 
voor kort was gehuisvest in Lisser-
broek, maar sinds kort is verhuisd 

naar Fort Rijssenhout. Joost: “We 
zijn nu nog niet zover dat het muse-
um open is want de zaak moet nog 
worden opgebouwd. Wij hebben de 
beschikking gekregen over het ge-
deelte van het Fort waarin de Brand-
weer heeft gezeten. Het is keurig in-
gericht en we kunnen er zo intrek-
ken. Daar hoort ook een garagege-
bouw bij waarvan we eveneens een 
deel mogen gebruiken om de unie-
ke collectie aan vondsten van neer-
gestorte vliegtuigen uit de Tweede 
Wereldoorlog te kunnen exposeren. 
Verder hebben we een 1 op 1 replica 
van een Spitfire waarmee de lucht-
slag om Engeland tegen de Duitsers 
is gewonnen. We kunnen overigens 
nog wel wat vrijwilligers gebruiken 
voor ons museum. Al was het alleen 
maar om ons te helpen bij de ope-
ningstijden. Die zijn voornamelijk in 
het weekend. Liefhebbers kunnen 
zich aanmelden bij ons secretariaat 
in De Kwakel als ze bij ons museum 
actief willen zijn (tel. 0297-530667 of 
via e-mail: crash40-45@hetnet.nl). 
Men kan ook donateur worden van 
de stichting. Dat kost slechts 14 eu-
ro per jaar en daar krijg je dan re-
gelmatig interessante informatie 
voor terug via een magazine en een 
digitale nieuwsbrief. Natuurlijk heb 
je ook altijd toegang tot het mu-
seum. Als het allemaal mee zit ho-
pen we dat in september officieel 
te heropenen. Dat willen we doen 
met een evenement, in samenwer-
king met Keep Them Roling. Dat is 
de organisatie die oude legervoer-
tuigen uit de Tweede Wereldoorlog 
verzamelt, opknapt en in rijdende 
staat houdt. Daarmee gaan we mis-
schien een tocht organiseren langs 
historische plaatsen en monumen-
ten in de regio.

Hobby voor het leven
Desgevraagd of hij nu klaar is met 
zijn hobby nu de Tweede Wereldoor-
log al zo lang verleden tijd is, geeft 
Joost te kennen dat hij er nooit meer 
vanaf komt. Wel heeft hij voor zich-
zelf het onderzoek in het gebied van 
de Haarlemmermeer afgesloten. 
Sommige vragen blijven volgens 
hem onbeantwoord. Het spoor loopt 
dan dood en dan kom je daar niet 
verder mee. Hij heeft zich nu toege-
spitst op naslagwerken en het ver-
zamelen van ontbrekend historisch 
materiaal. Toen in De Ronde Venen 
een paar jaar geleden de opgra-
ving van de Vickers Wellington de 
gemoederen plaatselijk bezig hield, 
heeft hij samen met de stichting 
Crash voor de nodige achtergrond-
informatie gezorgd. Vanzelfspre-
kend kent hij in dit verband mensen 
als Jan van Loo en Jan Rouwenhorst 
heel goed. Destijds waren zij de ini-
tiatiefnemers voor de opgraving van 
het wrak, de berging ervan en het 
met militaire eer begraven van de 
resten van de bemanningsleden. 
Ook Wilnisser Piet Kroon die er een 
boek over schreef, is Joost eveneens 
niet onbekend.
“Ik heb de oorlogsperiode bewust 
meegemaakt als jongen. Juist in die 
periode word je gevormd en wil je 

de wereld ontdekken. Als het be-
gin mei is herinner ik mij duidelijk 
de gebeurtenissen uit die tijd. Die 
neem je je leven lang mee.
Als ik nu nog langs de plaatsen 
rijd of loop waar de crashes heb-
ben plaatsgevonden, komt mij dat 
altijd weer voor de geest. Het laat 
mij nooit meer los. Mijn hobby is er 
een voor het leven geworden!”, al-
dus Joost.

(Historische foto’s: collectie JK)
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Neergestorte vliegtuigen in WO 2 onderwerp van intensieve hobby

“Ik heb de luchtoorlog boven Schiphol als 
kind meegemaakt”

Een B-17 op de terugweg naar Engeland na een voedseldropping
rond Schiphol (7 mei 1945)

Joost Klootwijk bij de restanten van een in 1995 opgegraven 
Marauder, neergestort bij Bovenkerk (3 november 1943)

Flight-Lieutenant Cy Grant
van de RAF

Een Avro Lancaster bommenwerper die in Nieuw-Vennep neerstortte 
en waarin Cy Grant staartschutter was (26 juni 1943)

Kinderen bekijken de restanten van een neergeschoten Duitse
Junkers 88 (10 mei 1940)

Een Fokker T5 na een noodlanding in de Haarlemmermeer
(14 april 1940)

…65 jaar later zien Cy en Joost elkaar voor het eerst in
De Kwakel…

Joost Klootwijk: 
“Mijn hobby is er een voor
het leven geworden”



Vinkeveen - Supermarkt Super de 
Boer in winkelcentrum Zuiderwaard 
start vanaf heden een ludieke ac-
tie die tot doel heeft dat drie Vinke-
veense basisscholen (extra) digitale 
schoolborden kunnen aanschaffen. 
Een digitaal schoolbord geeft elke 
leerkracht meer mogelijkheden om 
leerlingen aanschouwelijk onder-

wijs te bieden. Immers, de samenle-
ving gaat vandaag de dag voluit ‘di-
gitaal’ en het onderwijs gaat hierin 
mee. Denk maar aan de PC’s die na-
genoeg op iedere school in gebruik 
zijn. Om het doel van de digitale 
schoolborden te verwezenlijken is 
Super de Boer een samenwerkings-
verband aangegaan met de Sint Jo-
zefschool, de PCB De Schakel en 
OBS De Pijlstaart. Super de Boer or-
ganiseert voor en met hen een gro-
te spaaractie waarbij klanten van de 
super bij het boodschappen doen 
‘Rocks’ punten kunnen opsparen. 
Die zijn geld waard! Dat geld kan 
men zelf besteden, maar ook als 
een vorm van sponsoring doneren 
aan de basisscholen. In dat geval 
vermeerdert Super de Boer dit be-
drag met 50 procent. Het gespaar-
de bedrag komt vervolgens volledig 
ten goede aan de digitale school-
borden-actie.

Hoe werkt het?
Wie boodschappen doet bij Super de 

Boer in winkelcentrum Zuiderwaard 
wordt bij het afrekenen aan de kas-
sa altijd gevraagd naar de klanten-
kaart. Rond de klantenkaart is de 
actie opgebouwd. Als men zijn/haar 
klantenkaart aan de caissière over-
handigt krijgt men per 5 euro aan 
boodschappen zogenaamde ‘Rocks’ 
bijgeschreven. Dat zijn spaarpunten 

die men snel kan verdienen. Boven-
dien zijn er ook wekelijkse aanbie-
dingen die extra Rock punten ople-
veren. Wie minimaal 220 Rocks bij 
elkaar heeft gespaard krijgt van de 
caissière een ‘Rocks Vijfje’ ter waar-
de van 5 euro in handen.
Daarmee kan men bij verschillen-
de winkels in Nederland betalen. 
Men kan echter ter plaatse beslis-
sen van dit Vijfje af te zien en dit te 
doneren aan de actie ten behoeve 
van de basisscholen. Daartoe dient 
men het Vijfje te deponeren in een 
van de daarvoor bestemde gele in-
zamelbakken. Een daarvan staat bij-
voorbeeld naast de manshoge af-
beelding van Klaas-Jan Huntelaar. 
Want Super de Boer heeft zich mo-
menteel ook gericht op de Oranje-
euforie rond het komende EK. Wie 
doneert steunt het goede doel voor 
aanschaf van de digitale schoolbor-
den. Bovendien legt Super de Boer 
de helft van dat bedrag erbij. Het 
Vijfje is dan 7,50 euro waard ge-
worden! Dat geldt voor alle Vijfjes 

die door de consument bij Super de 
Boer worden gedoneerd. Het geld 
is volledig bestemd voor de digita-
le schoolbordenactie. Er blijft dus 
niets aan de strijkstok hangen! De 
actie loopt tot 31 december dit jaar. 
Er kan dus een flink bedrag worden 
gespaard. Aan het einde van de ac-
tie wordt de totale opbrengst ver-
deeld onder de drie scholen. Daar-
bij wordt een verdeelsleutel gehan-
teerd naar grootte van de school.

Doe mee!
Gedurende de actieperiode zul-
len de medewerkers van Super de 
Boer hun klanten vragen of zij hun 
Rock Vijfje aan deze actie willen do-
neren. Dat gaat op basis van vrijwil-
ligheid en op dat moment kan men 
beslissen dit wel of niet te doen. 
Even goede vrienden natuurlijk als 
men niet wenst deel te nemen aan 
de actie. Niettemin hoopt Super de 
Boer dat veel van zijn klanten de ac-
tie volmondig zullen ondersteunen. 
Het gaat tenslotte om leermiddelen 
waarvan kinderen in de eigen woon-
kern voor wat betreft hun onder-
wijskundige vorming zullen profite-
ren. Ouders van kinderen op de be-
treffende scholen hebben van Super 
de Boer een brief gehad waarin de 

actie is aangekondigd. Voorts zijn 
kleurige raamposters verspreid om 
bekendheid te geven aan de actie. 
Vanzelfsprekend wordt men via de-
ze krant regelmatig op de hoogte 
gehouden van de resultaten van de 
actie en de stand van zaken en de 
hoogte van het bedrag.
Volgens Vincent Schuijt van Super 
de Boer zijn de scholen razend en-
thousiast over deze actie en hopen 
dat de klanten van de super er mas-
saal aan zullen meewerken.

Wellicht ten overvloede wordt ver-
meld dat de actie een idee is van 
Super de Boer in winkelcentrum 
Zuiderwaard te Vinkeveen en uit-
sluitend door deze vestiging voor 
lokale doeleinden op touw is gezet. 
Andere vestigingen van deze super-
marktketen hebben geen affiniteit 
met de actie.
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Groep 8 van Beatrixschool 
behaalt EHBO diploma
Wilnis - Groep 8 van de Pr. Beatrix-
school in Wilnis heeft de afgelo-
pen maanden intensief geoefend op 
het EHBO onderwijs. Onder de be-
zielende leiding van de dames Van 
Drooge en Van der Woude hebben 
alle 22 kinderen uit deze groep de 
vaardigheden onder de knie gekre-
gen. Dat bleek in ieder geval tijdens 
het examen dat door onafhankelij-

ke mensen werd afgenomen. Zo-
wel in de theorie als in de praktijk 
stond deze groep zijn/haar manne-
tje/vrouwtje in het leggen van ver-
banden en het leggen in de stabiele 
zijligging, alsmede in het onderken-
nen van ernstige zaken en minder 
ernstige. Ze hopen dat ze het ge-
leerde nooit in de praktijk hoeven te 
brengen, maar als een ongeluk zich 

voordoet weten ze hoe te handelen. 
Fijn, dat nu ook hier op de Beatrix-
school weer aandacht aan gegeven 
kan worden.
Proficiat: Manon, Aaron, Lotte, Neil, 
Daniëlle, David, Robbin, Nicole, 
Rick, Eline, Marjolein, Tanja, Suzan-
ne, Huib, Gerben, Marit, Thijs, Alice, 
Cas, Kathelijne, Kaylee en Stepha-
nie!

Nationale Straatspeeldag 
in de Proostdijstraat
Mijdrecht - Evenals de voorgaande 
jaren organiseert Stichting Buurt-
werk Proostdijland-Zuid in samen-
werking met Stichting De Baat de 
‘Nationale Straat Speeldag 2008’.
Gelet op het thema van Veilig Ver-
keer Nederland (3VO): ‘Ruimte voor 
kinderen’, is gekozen voor een ruime 
straat, namelijk de Proostdijstraat. 
Dit betreft het gedeelte tussen de 
Van Lochemstraat en de Steven van 
Rumelaerstraat in Mijdrecht.
Op woensdag 28 mei a.s. zal de 
straatspeeldag om 13.00 uur offici-
eel geopend worden door de bur-
gemeester van Gemeente De Ronde 
Venen, Marianne Burgman.
De keuze van deze straat boven alle 
andere straten heeft te maken met 
het thema van dit jaar. Dit betreft 
een ruime straat waar overdag veel 
sluipverkeer doorheen raast.

Het doel van de Stichting Buurt-
werk is kinderen uit geheel De Ron-
de Venen voor één dag de mogelijk 
te bieden om op een veilige manier 
op straat te kunnen spelen. Elk kind 
kan hier gratis aan deelnemen.
Met deze straatspeeldag vieren zij 
tevens hun tweede lustrum (10e 
keer). Op die dag zijn er tal van ac-
tiviteiten aanwezig, zoals Ponyrijden, 
een rit in een oldtimer brandweer-
auto, springkussen, evenwichts-
balk, korfbal Atlantis, CSW straat-

voetbal, diverse demonstraties, kar-
ting, Clown Gompy, poffertjeskraam, 
draaimolen en nog veel meer.
Deze dag wordt mede mogelijk ge-
maakt door subsidie van Gemeen-
te De Ronde Venen en sponsoring 
van: Aannemersbedrijf Van Ooij-
en, Albert Heijn Mijdrecht, Auto-

mobielbedrijf van Yperen BV, Bak-
ker Boomzaaier, Bakker Leonard’s, 
Beuving Sport, Bloemenwinkel Mo-
lenhof, Boni Mijdrecht, BOS Aanne-
mingsmaatschappij BV, Bouwbedrijf 
Midreth BV, Bouwmaterialenhandel 

De Bedijking BV, C1000 Mijdrecht, 
C1000 Vinkeveen, C1000 Wil-
nis, Drost bouwbedrijf, Fa. Pothui-
zen, Fa. Scheenaert, FDC Mijdrecht, 
Gemeente De Ronde Venen, He-
ma Mijdrecht, Intermat Mijdrecht 
BV, Kapsalon Peter Nieland, Mid-
point, Nieuwe Meerbode, Peter Wol-

frat Schildersbedrijf, Slagerij Bader, 
Stam BV IJzerhandel, Tuincentrum 
De Huifkar, Tuinderij Pluk den dag, 
UBA Bouw BV Veerhuis Bouw BV, 
Versteeg’s Groente en Fruithandel, 
Westhoek Wonen en Zwarts.

Tweede fase restauratie 
Veensteker gestart

Vinkeveen - Een belangrijk mo-
ment voor het Veenmuseum. Want 
op zaterdag 17 mei kon het rapport 
bestaande uit 50 bladzijden over 
de cultuur historische waardebe-
paling van de Veensteker overhan-
digd worden aan wethouder Jan 
van Breukelen. Max Popma gaf aan 
in zijn toespraak dat waarschijn-
lijk veel mensen zich zullen afvra-
gen waarom je een dergelijk lijvig 
rapport moet gaan opstellen, terwijl 
het toch duidelijk is dat je iets zo 
belangrijks moet bewaren. “Maar”, 
voegde Popma eraan toe “het gaat 
om heel iets meer. De Veensteker 
is waard om in heel Nederland be-
kend te worden en daar zijn instan-
ties voor nodig om dat te bereiken 
en die moeten dan ook weten hoe 
belangrijk het is. Er komen steeds 
meer machines in Nederland en wat 
is cultureel erfgoed. Waarom moet 
je het ene wel bewaren en het an-

dere niet. Ik ben historisch onder-
zoeker en ik ga hier geen juichver-
haal houden”, aldus Popma. “Want 
dan gaan de instanties denken dat 
ik hier reclame voor ga maken. Het 
gaat hier om een onafhankelijk on-
derzoek en zoals al eerder vermeld, 
dit is niet alleen belangrijk voor Vin-
keveen, niet voor De Ronde Venen, 
niet voor de eventuele Vecht en Ve-
nen gemeente, niet voor de provin-
cie Utrecht, maar zoals gezegd voor 
heel Nederland. En waarom is dat 
het geval? Wel, omdat dit de aller-
laatste Veensteker van Nederland is 
geweest en de rest van Nederland 
moet daar nog achter komen.”

Einde
Toen de laatste veenbaas Jan van 
der Wilt deze machine aan de wilgen 
hing betekende dat meteen het eind 
van een tijdperk en wel het tijdperk 
van de turfwinning. De turfwinning 

ging nog zo’n twintig jaar in Dren-
the door, maar daar ging het dan 
om het winnen van hoogveen. Meer 
dan 800 jaar en misschien wel 900 
jaar is er sprake geweest van brand-
stofwinning uit de grond waarvan 
de laatste 80 jaar machinaal. Eind 
19e eeuw kwam zoals bekend de 
industriële revolutie en deze ma-
chine bewijst dat er ook sprake was 
van industriële revolutie op het plat-
teland omdat de turfwinning eeu-
wenlang met de hand is gebeurd. 
Er werd van de machine gezegd dat 
dit het leven van de veenarbeiders 
zou vergemakkelijken maar dat was 
dus zeker in het begin niet het ge-
val. Het ging eigenlijk om het ver-
hogen van de productie en het ver-
lagen van de kosten. Wat wel ver-
bazingwekkend was, in ieder geval 
voor Popma, was het feit dat toen 
in heel korte tijd, in ongeveer vijf-
entwintig jaar, enorm veel water (de 
Vinkeveense plassen) is ontstaan. 
”Die Vinkeveense plassen voldoen 
ook aan de behoefte voor recreatie 
die toen kwam.” Maarten Kentgens, 
directeur van het museum, consta-
teerde dat nu de eerste fase van de 
restauratie beëindigd is en sprak 
een woord van dank uit voor de drie 
vrijwilligers die zich met hart en ziel 
hebben toegelegd op het tot stand 
komen van die restauratie. 

Voordelen
Dat zijn dan de machinist van de 
Veensteker Ad Langeraar, Fred van 
de Vlasakker en Anton Luijsten-
bergh. Die laatste kreeg zelfs een 
eervolle vermelding. Verrassende 
mededeling was nog dat het muse-
um nu belastingtechnisch bepaal-
de voordelen geniet. Wethouder Jan 
van Breukelen begon zijn toespraak 
met de woorden. “Ik hoorde giste-
ren het geluid van de Veensteker 
op tv en dat geluid herinnerde mij 
aan vijftig jaar geleden.” Die laatste 
woorden waren uit het hart gegre-
pen van andere bezoekers “Als Wa-
vervener hoorde ik het geluid van de 
Veensteker zelfs nog duidelijker dan 
mensen uit Vinkeveen en dat rate-
lende geluid als ik zat te melken zal 
ik nooit vergeten en eigenlijk mis ik 
dat nog steeds.” Zo zie je maar hoe 
een historische machine herinne-
ringen aan vroeger naar boven kan 
brengen.

Open dag bij De Woudreus
Wilnis - Op zaterdag 31 mei orga-
niseert NME-centrum De Woudreus 
een open (tuin)dag. Tussen 10.00 en 
15.00 uur bent u van harte welkom. 
U kunt een kijkje nemen in de edu-
catieve tuin waar vrijwilligers van 
o.a. het IVN aan het werk zijn.
Ook kunt u informatie krijgen over 
natuur- en milieuvriendelijk tui-
nieren. En de vrijwilligers leiden u 
graag rond. 
De tuinwerkgroep organiseert de 
jaarlijkse stekjesmarkt. Heeft u zelf 
nog stekjes die verkocht mogen 
worden t.b.v. de NME-tuin, neem 
dan voor 29 mei contact op met het 
NME-centrum. 

Tijdens de open dag staan planten 
en hun gebruik centraal. ’s Morgens 
kunt u kruidenroomkaasjes maken 
met kruiden uit de NME-tuin. Van 
13.30 u. tot 14.30 u. kunt u deelne-
men aan een workshop ‘Huidverzor-
ging met wilde planten’. Beide acti-
viteiten zijn gratis.

Wilt u aan de workshop ‘huidver-
zorging’ deelnemen, dan dient u 
zich voor 28 mei op te geven. Er kan 
slechts een beperkt aantal mensen 
deelnemen. 
In het centrum zelf is ook het een en 
ander te doen. Zo is de Plantenten-
toonstelling te bezoeken, een inter-

actieve les voor kinderen van 7 t/m 
10 jaar over de groei en ontwikke-
ling van planten.
Het centrum presenteert daarnaast 
haar  aanbod aan recreatieve acti-
viteiten: fietstochten, rugzaktochtjes 
en GPS tochten. 

Op de open dag zal ook een nieuw 
activiteitenpad door de tuin worden 
gepresenteerd. Dit pad is bedoeld 
voor basisschoolleerlingen van 6 tot 
9 jaar en gemaakt door twee leerlin-
gen van het VeenLanden College.

De Woudreus vindt u aan Pie-
ter Joostenlaan 28a in Wilnis. Voor 
meer informatie: tel. (0297) 273692; 
e-mail (woudreus@milieudienstn-
wu.nl).

Actie Super de Boer 
Vinkeveen voor digitale 
schoolborden



De Ronde Venen - Na een wa-
re afvalrace tussen Dio, De kuiper/
van Wijk 2 en De Schans is zater-
dag in Cafe De Schans de beslissing 
gevallen.
Afgelopen week viel De Schans af 
omdat de club met 6-3 van De Me-
rel/Metaal Mijdrecht 1 won. 
Dit bleek een te krappe winst want 
Dio 1 wist tegen De Paddestoel 3 de 
missie met 9-0 af te sluiten.
Omdat De Kuiper/van Wijk 2 de eer-
ste helft kampioen werd waren zij 
zeker van een finaleplaats.
Om 13.00 uur opende voorzitter Cor 
van de Kraats de barrage tussen De 
Kuiper/ van Wijk 2 en Dio 1.
De eerste wedstrijd was tussen Eric 

Brandsteder en Michael De Kuiper.  
In 33 beurten had Michael z,n pun-
ten en de nerveuze Eric kreeg tijd 
om bij te komen.
Herman Turkenburg kwam tegen 
Martien Heijman uit en sloot in de 
31e beurt winnend af.
Bert Dijkshoorn speelde tegen Nico 
Koster als een eerste klasser.   In 13 
beurten was de partij beslist tegen 
Nico en Bert kon een moyenne van 
5.338 laten noteren.
Gezien de gezette resultaten van 
de eerst gespeelde Dio-mannen 
was het qua moyenneprocent al ge-
klaard.
De laatste partij ging tussen Paul 
Schuurman en Kees de Zwart. Door 

de spanning van beide spelers vie-
len er kleine foutjes toch wisten ze 
elkaar tot de meet te bestrijden.
In de 28e beurt viel voor Paul de 
laatste carambole waarna Kees de 
gelijkmakend nabeurt kreeg.    De-
ze nabeurt wist Kees goed te benut-
ten waardoor de beide toppers re-
mise eens werden.

Kortste
Cor van de Kraats reikte rond 17.00 
uur de prijzen uit en kon de grote 
Bocxe Biljarts Wisselbeker aan DIO 
1  overhandigen.
De strijd eindigde met 6-3 in het 
voordeel van Dio.
Tijdens de teamcompetitie afgelo-
pen week had Paul Schuurman de 
kortste partij en Henk Rekelhof wist 
de hoogste serie van 10 caramboles 
op 40% te stellen.

De uitslagen waren:
Bobs Bar 3 – Kromme Mijdrecht 2:   6-3
De Paddestoel 2 –
De Merel/Metaal Mijdrecht 4:   2-7
Dio 2 – De kuiper/van Wijk 1:   7-2
Dio 1 – De Paddestoel 3:  9-0
De merel/Metaal Mijdrecht 2 –
De Kuiper/van wijk 2:   0-9
De Merel/Metaal Mijdrecht 1 – 
De Schans: 3-6
De Paddestoel 1 –
De Merel/Metaal Mijdrecht 3;  2-7
Bobs Bar 1 – Cens 2 : 9-0
De Kromme Mijdrecht 1 - Bobs Bar 2: 4-5
Cens 1 – De Vrijheid;    5-4

Eindstand teamcomp.
Dio 1 kampioen (zie foto)
De Kuiper/van Wijk 2  2e
De Schans 3e

Mijdrecht - Donderdag 15 mei was 
het zo ver. Enkele ouders van de 
spelers van de D3 van Argon waag-
den lijf en leden en speelden een 
wedstrijd tegen hun zoons.

De mannen van de D3 konden hun 
lachen nauwelijks onderdrukken 
toen ze het koppel tegenover zich 
zagen staan. Toch moesten ze aar-
dig hun best doen om het verschil in 
kwaliteit in grote cijfers uit te druk-
ken.
De D3 heeft een wisselend seizoen 
achter de rug, althans waar het gaat 
om de resultaten.
De eerste seizoenshelft waren de 
mannen in een hevige strijd gewik-
keld om de 1e plaats. Die strijd werd 
nipt verloren, maar die competitie 
werd afgesloten met een prachtige 
2e plaats.

De tweede seizoenshelft ging het 
hen minder voor de wind. Ze waren 
ingedeeld in een zwaardere compe-

titie waarin ze het heel moeilijk had-
den.
Wat echter niet veranderde het he-
le seizoen was de uitstekende sfeer. 
De jongens hadden het uitstekend 
naar hun zin met elkaar en kunnen 
dan ook terugkijken op een leuk 
seizoen.
De wedstrijd tegen de ouders ein-

digde in een 6-3 overwinning (voor 
de D3 natuurlijk). Niet alleen 7 va-
ders maar ook 2 moeders hebben 
gevochten voor wat ze waard wa-
ren, maar moesten het toch afleg-
gen tegen de kwaliteit van de ech-
te voetballers. Het was hoe dan ook 
een geslaagde afsluiting van een 
leuk seizoen!

De Ronde Venen - Afgelopen 
woensdag mocht het voetbalteam 
van De Kwikstaart in Almere aan-
treden bij de districtsfinale van het 
KNVB-district West1. Helaas wat ver 
weg, maar desondanks was er een 
groep trouwe supporters meegeko-
men om de kinderen aan te moedi-
gen.
Het team van coach Frans Ver-
steeg had tot aan deze finaleron-
de alle wedstrijden gewonnen, dus 
de verwachtingen waren hoog ge-
spannen. Klein nadeel was wel dat 
de kinderen die morgen de school-
sportdag hadden afgewerkt, dus het 
was afwachten hoeveel invloed dat 
zou hebben. Ander nadeel was dat 
keeper Jan een blessure aan zijn 
voet had, maar gelukkig was Masha 
te Kolsté bereid om als reservekee-
per mee te gaan.
Uit de regiofinales hadden drie 
scholen zich geplaatst voor de fi-
nale. Dit waren ’t Kofschip uit Al-
mere, De Ark uit Velsen en natuur-
lijk De Kwikstaart. De teams moes-
ten een dubbele competitie afwer-
ken en speelden dus twee keer te-
gen elkaar.
 
De eerste wedstrijd tegen ’t Kofschip 
werd er wat slordig gespeeld en na 
een 1-0 voorsprong wist ’t Kofschip 
vlak voor rust op 1-1 te komen. Hier-
na werd er in de tweede helft een 
tandje bijgezet en werd de tegen-
stander met goed spel opzij gezet. 
Uiteindelijk werd het, onder meer 
door twee doelpunten van de uitste-
kend spelende Max Versteeg, een 
dikverdiende 4-1 overwinning voor 
de Kwikstaart.

Gewonnen
Doordat De Ark met 2-0 van ’t Kof-
schip had gewonnen werd de twee-
de wedstrijd extra belangrijk. Een 
overwinning zou een grote stap 
richting het kampioenschap beteke-
nen. Het werd een lastige wedstrijd, 
maar uiteindelijk was De Kwikstaart 
met 1-0 de sterkste.

In de derde wedstrijd wist De Kwik-
staart met 3-0 overtuigend te win-
nen, waardoor De Ark met ruime cij-
fers van ’t Kofschip zou moeten win-

nen om nog een kans op de eind-
overwinning te maken. Dit lukte ech-
ter niet. Door het 1-1 gelijkspel was 
De Kwikstaart al na drie wedstrijden 
zeker van het kampioenschap en 
was de laatste wedstrijd een forma-
liteit. Uiteindelijk eindigde de laatste 
wedstrijd in een 1-1 gelijkspel, maar 
de blijdschap was er natuurlijk niet 
minder om. Dit team van De Kwik-
staart heeft voor het eerst in de ge-
schiedenis van de school het kam-
pioenschap behaald, dus hulde aan 
de helden.
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Kennismaking rolstoel-
badminton in Mijdrecht
Mijdrecht - Afgelopen donderdag-
avond 15 mei was alweer de tweede 
‘uitprobeeravond’ van het rolstoel-
badminton bij Badmintonvereniging 
Veenshuttle. Even voor 20.00 uur 
waren de eerste rolstoelers al weer 
in de Phoenix gearriveerd om lekker 
een shuttletje mee te gaan slaan. De 
bruikleenrolstoelen stonden weer 
gereed, de shuttles en leenrackets 
werden uitgedeeld en de nethoogte 
was weer zo’n 15 cm verlaagd. 
Nadat er rustig was ingeslagen en 
de korte warming-up was gedaan 
werd er uitleg gegeven over hoe 
je een racket hanteert, hoe je een 
shuttle slaat, wat de grootte van 
het speelveld is en wat de spelre-
gels zijn. Hierna kon men zelf in de 
praktijk gaan brengen wat men zo-
net had gehoord. Na verloop van tijd 

werd er weer gemixt zodat een rol-
ler samen met een loper speelde te-
gen een andere roller en een loper. 
Ook namen lopers weer plaats in 
een rolstoel om te ervaren hoe het 
badmintonnen dan gaat. De eerste 
rollers keerden moe maar voldaan 
rond 21.30 weer huiswaarts, som-
mige bleven tot ca 22.30 een shuttle 
meeslaan. Wederom dus weer een 
geslaagde kennismakingsavond. 
 Vanwege de nu al zeer enthousi-
aste reacties van de aanwezige rol-
stoelers gaan we er eigenlijk nu al 
van uit dat rolstoelbadminton in het 
nieuwe seizoen een vast onderdeel 
van het sportaanbod van badmin-
tonvereniging Veenshuttle wordt. 
Ben je ook geïnteresseerd en wil je 
ook proberen of het rolstoelbadmin-
ton jou bevalt, kom dan op donder-

dag 22 mei en/of donderdag 29 mei 
vanaf 20.00 uur naar Sporthal De 
Phoenix in Mijdrecht vrijblijvend een 
shuttle meeslaan. Voor sportrolstoe-
len, rackets en shuttles wordt ge-
zorgd. Na afloop kun je nog even na-
praten en genieten van een drankje 
in sportcafe ‘De Wave’. Sporthal De 
Phoenix is goed bereikbaar met rol-
stoel en voorzien van een lift naar 
het sportcafe. Op 29 mei zal ook Ju-
dith Meeuwissen (consulente aan-
gepast sporten) weer aanwezig zijn 
om vragen te beantwoorden m.b.t. 
Rolstoelbadminton en hoe bijvoor-
beeld de aanvraag van een sportrol-
stoel in zijn werk gaat.
Meer informatie kun je krijgen bij 
Raymond Bot (secretaris) op 0297 – 
281982 of Richard Geerts (voorzitter 
jeugdcommissie) op 0297 – 272105.

De Kwikstaart 
Districtskampioen !!!

Staand v.l.n.r. Robin Buren, Max Versteeg, Max Weber, Koen Wilcke, Sander 
Crol en Stan Soels. Gehurkt v.l.n.r. Masha te Kolsté, Yannick Bloem, Roy Bes-
zelsen en liggend Jan Vieira Charneca.

HVM Meisjes E 8 
LENTEKAMPIOEN!!!
Mijdrecht - Waar de coaches aan 
het begin van het seizoen nog geen 
rekening mee durfden te houden 
is afgelopen zaterdag gebeurd: de 
meisjes ME 8 zijn ongeslagen len-
tekampioen geworden! De wed-
strijd in en tegen Castricum werd 
met maar liefst 10-1 gewonnen. Met 
slechts één gelijkspel en de rest al-
lemaal overwinningen is het kampi-
oenschap bij de juiste club terecht-
gekomen.
In oktober vorig jaar begonnen 
Des’Ree, Jamie, Lisanne, Zoë, Britt, 
Myrthe en Celine heel enthousiast 
aan hun eerste seizoen als hockey-
sters. Enkele nederlagen en gelijke 
spelen in de herfstcompetitie kon-
den hun enthousiasme niet tegen-
houden voor het begin van de len-
tecompetitie, ze waren er klaar voor. 
De ene na de andere wedstrijd werd 
gewonnen en er werd ook steeds 

beter gespeeld. In maart werden 2 
nieuwe speelsters (Sterre en Clai-
re) aan het team toegevoegd en zij 
werden meteen in het team opge-
nomen. 

Afgelopen zaterdag moesten we 
naar Castricum waar de laatste wed-
strijd gespeeld moest worden tegen 
de plaatselijke hockeyclub. De mei-
den wisten, dat wanneer ze zouden 
weten te winnen, het kampioen-
schap een feit was. Met het comple-
te team en wederom heel veel ou-
ders, broertjes en zusjes waren we 
al vroeg op pad richting Castricum. 
Het weer zat niet mee maar de mei-
den hebben er gezien de uitslag wei-
nig last van gehad. Het werd na een 
4-1 stand bij de rust uiteindelijk 10-
1 voor HVM! De keepsters Britt en 
Claire deden wat ze moesten: hun 
doel schoonhouden (op één aanval 

na). Achterin zorgden Myrthe, Zoë 
en Lisanne er zoals zo vaak dit sei-
zoen voor dat de tegenstanders niet 
aan aanvallen toekwamen en gaven 
zij tevens de bal vaak goed door aan 
de voorhoede. De aanvallers Celine, 
Des’Ree, Jamie en Sterre lieten zien 
dat ze in de loop van het seizoen 
tactisch steeds beter zijn gaan spe-
len en hadden mooie aanvallen in 
huis. De doelpunten werden uitein-
delijk gemaakt door Sterre (2), Ja-
mie (2), Celine, Britt en Des’Ree (4).
Na het laatste fluitsignaal gingen 
de hockeysticks de lucht in en kon 
het feest gevierd worden. Ze wer-
den door de ouders getrakteerd op 
champagne, snoep, limonade en er 
was voor iedereen een echte beker. 
Coach Anja had voor iedereen nog 
een persoonlijk dankwoordje waar-
na er moe maar voldaan terugge-
keerd kon worden naar Mijdrecht.

Argon D3 sluit seizoen af 
tegen ouders

Dio 1 kampioen van
De Ronde Venen

Alexander de Haan behoudt
1e plaats in NK Supermoto
Wilnis - Zondag 18 mei is Alexan-
der de Haan uit Wilnis in de 4e wed-
strijd om het Nederlands Kampioen-
schap supermoto in Zelhem 2e ge-
worden, door in beide manches als 
3e over de finish te komen. Alexan-
der moest in de eerste groep trai-
nen en kwalificeren, achteraf bleek 
dit niet een succes te zijn want de 
baan was nog behoorlijk nat en met 
een 2e tijd zag het er goed uit. Tot-
dat de tweede groep ging rijden, het 
asfalt was aardig aan het opdrogen 
en veel snelle rondetijden versche-
nen op het scherm, Alexander zakte 
hierdoor terug naar een 9e tijd.

1e manche
Vanaf de derde startrij moest Alexan-

der vertrekken, nadat de lichten ge-
doofd waren en Alexander goed van 
zijn plek weg schoot werd hij direct 
ingesloten. Met het opdraaien van 
het onverharde stuk vielen de eerste 
2 rijders en een ophoping was niet 
te vermijden. Hierdoor had Alexan-
der wat vertraging opgelopen en 
kwam rond de 6e plaats over start/
finish. Na enkele ronden achter 
Marcel Schoofs gereden te hebben 
kon Alexander hem eindelijk passe-
ren. Op weg naar Aad Kentrop, wel-
ke in de laatste ronde nog moest 
buigen voor Alexander. 

2e manche
De start van de 2e manche was 
stukken beter en Alexander schoot 

er dit keer direct tussen vandaan. 
Op een 2e plaats kwam hij de eer-
ste bocht uit op weg naar het onver-
hard waar hij het al snel met Devon 
Vermeulen aan de stok kreeg welke 
met zijn 125cc machine gemakkelijk 
door de kombochten reed en over 
de bulten sprong, Vermeulen wist 
Alexander al snel te passeren en 
wist de manche te winnen. Alexan-
der reed doordat hij de motor een 
aantal keren liet afslaan een eenza-
me wedstrijd op een 3e plaats.
Door de wisselende resultaten van 
de andere rijders was dit het dag-
klassement
1. Devon Vermeulen
2. Alexander de Haan
3. Michael Hofman

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698



Wilnis - Een aanvallend ingesteld 
CSW speelde een goede eerste helft 
waarin Eemdijk terug gedrongen 
werd, maar er ontstonden weinig 
kansen voor de Wilnissers. Uit een 
van de spaarzame Eemdijk-aanval-
len was het de spits van Eemdijk die 
de bal na een voorzet koppend in 
het doel van CSW mikte.
Lang kon Eemdijk niet van deze 
voorsprong genieten want bijna di-
rect na de aftrap was het Nick de 
Vink die via de flanken Jay Klaas van 
Wijngaarden bereikte en die plaats-
te de bal naar Cesar de Kuijer die in 
moeilijke positie de bal in het doel 
schoot.  Eemdijk leek aangeslagen 
en opnieuw was CSW dicht bij een 
treffer toen Nick de Vink een voorzet 
van Vincent Wens net naast schoot. 
Eemdijk was blij dat het rustsignaal 
klonk. Na de rust herpakte Eemdijk 
zich en ging het spel aanvankelijk 
gelijk op. CSW zocht de aanval maar 
de kleine kansjes die kwamen, kon-
den niet in doelpunten worden om-
gezet en zoals meestal viel de goal 
aan de andere kant, toen door een 
defensieve fout, een speler van Eem-
dijk in vrije scoringspositie kwam en 
de 1 - 2 intikte. Met enkele omzet-
tingen, Frank Zaal als extra spits 
voor de geblesseerde Dennis Vel-
lekoop en Jochem van Bergen voor 

Jay Klaas van Wijngaarden, pro-
beerde CSW alsnog de broodnodige 
doelpunten te forceren maar verder 
dan een schot tegen de paal en een 
pegel van Cesar de Kuijer, die door 
de keeper goed gestopt werd, kwam 
CSW niet meer. Eemdijk kan zich nu 
opmaken voor de finalewedstrijd te-
gen SVL en CSW mag volgend sei-
zoen proberen dan wel de stap naar 
de 2de klasse te maken. Na afloop 
van de wedstrijd werd van grens-
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Argon D4 winnaar 
toernooi v.v. Brederodes
Mijdrecht - In een poule met als 
tegenstanders Victoria D7, Hercu-
les D6 en gastheer Brederodes D4 
is Argon er in geslaagd ongeslagen 
als eerste te eindigen. De eerste 
wedstrijd – in de stromende regen 
– moest worden aangetreden te-
gen Hercules D6. Argon maakte di-
rect duidelijk, dat zij maar één doel 
voor ogen hadden, namelijk strijden 
voor de eerste plek. Door doelpun-
ten van Dennis en Rutger eindigde 
deze wedstrijd verdiend in een 2-
0 zege voor de Mijdrechtenaren. In 
de tweede match – tegen gastheer 

Brederodes – wist Ricardo in de be-
ginfase het net te vinden, waarmee 
hij Argon op een 1-0 voorsprong 
zette. Deze voorsprong gaf Argon 
niet meer uit handen, waardoor ook 
deze partij in winst was omgezet. 
Doordat beide concurrenten Her-
cules en Brederodes tegen elkaar 
gelijk speelden (2-2) – nadat beide 
teams eerder hadden van Victoria 
met 2-1 hadden gewonnen – wist 
Argon voorafgaand aan de wed-
strijd tegen datzelfde Victoria dat de 
toernooiwinst al een feit was. Argon 
was vastberaden om ook de derde 

wedstrijd in winst om te zetten. Nu, 
dat hebben ze geweten bij Victoria, 
met soms oogstrelende combinaties 
werd deze tegenstander helemaal 
van de mat gespeeld, wat uiteinde-
lijk een 7-0 overwinning opleverde. 
De doelpuntenmakers in deze wed-
strijd waren: Ricardo 1-0, Jasper 2-
0, Dennis 3-0, Rick 4-0, Sven 5-0, 
Lorenzo 6-0 en Christiaan 7-0. Een 
prima resultaat van dit team, dat on-
der moeilijke omstandigheden (re-
gen en daardoor een glad veld) Ar-
gon ook in Vianen op de kaart wist 
te zetten.

Op de foto: staand v.l.n.r. Duco, Christiaan, Marcel, Raymond, Sven, Rick en Ricardo zittend v.l.n.r. Rutger, Rink, Loren-
zo, Jasper en Dennis

CSW blijft in de 3e klasse

rechter Marinus Both en de spelers 
Dennis Prins, Bas Spruijt en John 
Groenewegen afscheid genomen 
en kregen de spelers een ingelijst 
CSW-shirt van leider Cock van den 
Helder voor hun jarenlange verdien-
ste die zij voor CSW 1 hebben ge-
had. Daarnaast werd John Groene-
wegen, 15 jaar eerste elftalspeler in 
365 wedstrijden, door voorzitter An-
dré Staathof benoemd tot erelid van 
de vereniging.

Midreth B.V. nieuwe 
hoofdsponsor!

Mijdrecht - Vanaf de oprichting van het Wielerteam Ondernemend Mijdrecht(WOM) heeft Midreth B.V. di-
rect enthousiast bijgedragen als sponsor. Daarnaast zijn een aantal medewerkers van Midreth B.V. ook erg 
actief in de WOM. De WOM stelt het zéér op prijs dat Midreth B.V. heeft besloten om vanaf 2008 zelfs te gaan 
fungeren als hoofdsponsor van de WOM. Daarmee is DE sportieve bouwer de derde hoofdsponsor naast 
EDO Registeraccountants en Belastingadviseurs en Rabobank Veenstromen.

Mastwijk taekwondo 
verzorgt Clinics Willispoort
De Ronde Venen - Mastwijk Tae-
kwondo heeft weer een aantal cli-
nics verzorgt en deze keer voor de 
Willispoortschool te Wilnis.
Vanaf s’ochtends negen uur tot 
twaalf uur kwamen er verschillende 
groepen aan de beurt en dit gebeur-
de in de Willisstee te Wilnis.

Dit gebeurde in de Willisstee onder 
leiding van Cor Mastwijk en het wa-
ren een viertal groepen van onge-
veer 30 kinderen. De kinderen had-
den het er naar hun zin en naast 
Taekwondo werden er verschillen-
de andere oefeningen gedaan zoals 
balans, snelheid en coördinatie.

Natuurlijk waren er ook de trappen 
op schopkussen en het stoten waar-
bij harde kreten bij konden worden 
gegeven wat erg leuk was.
Cor Mastwijk wist de kinderen be-
hoorlijk bezig te houden en iedereen 
had het enorm naar de zin. Het was 
een erg leuke en geslaagde dag!

Eindelijk KAMPIOEN

Mijdrecht - Na een pracht van een 
seizoen en met slechts 2 wedstrij-
den verloren en 2 maal gelijkspel, 
was het toch de laatste wedstrijd 
die voor het kampioenschap de be-
slissing moest geven.De champag-
ne flessen zijn al 3 x meegenomen 
naar de “beslissende wedstrijden”. 
Met nog 3 wedstrijden te spelen en 
met 6 punten meer dan nummer 2 
leek het nog maar een kwestie van 
tijd. Maar het tegendeel was waar. 
Nederhost Den Berg trok zich terug, 
dus nog maar 2 wedstrijden om het 
kampioenschap te beslissen. Deze 
wedstrijden waren tegen de num-

mer 2 en 3 van de ranglijst. Thuis 
werd tegen nummer 2 gespeeld en 
dus 1 punt halen en dan feesten.
Met een rust stand van 1 - 1 leek 
het er even op, maar helaas in de 
2e helft waren de Zuidvogels duide-
lijk de betere ploeg en dat resulteer-
de dan ook in een 1 - 3 nederlaag. 
Champagne maar weer mee naar 
huis en de bloemen, helaas. 

De volgende wedstrijd werd te-
gen nummer 3, Maarssen gespeeld. 
Deze ploeg kon sowieso niet meer 
kampioen worden. Veel spelers van 
Zuidvogels waren ook naar Maars-

sen gekomen om de wedstrijd te 
volgen. Als wij zouden verliezen en 
Zuidvogels zouden winnen tegen 
een heel zwak ‘s Gravenland en met 
een beter doelgemiddelde, dan zou-
den zij kampioen worden. Weder-
om weer de champagne meegeno-
men. Het was een prachtige avond, 
een heerlijk weertje om te voetbal-
len. Na het fluitsignaal begonnen 
we sterk en al na 10 minuten ston-
den we 1 nul voor door een doel-
punt van Maarten. Maar we kwa-
men steeds meer onder druk en na 
een snelle uitbraak en een prachti-
ge lob kwamen ze gelijk. Net voor 
de rust werd het na een onterech-
te penalty 2 -1 en gingen we met 
een achterstand de rust in. Na de 
rust waren we duidelijk veel be-
ter, wat dan ook resulteerde in een 
prachtige goal van Noufry. Met de-
ze stand zouden we kampioen zijn, 
maar we moesten nog 15 minuten 
spelen. Nou ik kan je veel vertel-
len maar deze 15 minuten leken wel 
uren te duren. Op de doellijn red-
de onze rechtsbuiten ons nog met 
zijn hoofd van een tegengoal. Hè hè, 
eindelijk het eindsignaal, nu zijn we 
echt KAMPIOEN en met knallende 
kurken werden de champagnefles-
sen geopend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jongens jullie hebben het echt ver-
diend. 

Floor kouwenberg turnt 
finale divisie 5
De Ronde Venen - Op zaterdag 17 
mei werd er in Amersfoort de fina-
le voor de beste turnsters uit de di-
visie 5 gehouden. Voor Veenland is 
Floor Kouwenberg de enigste turn-
ster in divisie 5. Floor begon op balk 
en helaas het ging niet helemaal zo-
als het hoorde het was een beetje 
slordig en wiebelig en met inturnen 
een prachtige koprol maar met de 
wedstrijd belande ze helaas naast 
de balk. Maar op vloer liet Floor zien 
waarom ze de finale had behaald 
een prachtige oefening. Op naar 
sprong. De laatste tijd in de training 
lukte het niet meer op de een of an-
dere gekke manier weigerde ze ter-
wijl ze wel wil springen. Met intur-

nen prachtige overslagen maar toen 
het voor het de wedstrijd moest 
kwam toch weer de angst en geluk-
kig sprong ze er wel een al was die 
lekker krom maar de tweede sprong 
weigerde ze. Dan maar op naar de 
brug het favoriete toestel en dat was 
te zien met hoge zwaaien een keurig 
gespannen oefening.

Floor eindigde op de 33ste plaats. 
Op 31 mei mogen de meisjes van di-
visie 6 hun finale turnen en volgen-
de week staat er nog een recrean-
ten wedstrijd voor jongens en meis-
jes op het programma. Wilt u meer 
weten over Veenland kijk dan op 
onze site  www.veenland.nl.

Molentocht ttC de Merel
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag werden door TTC de Merel voor 
het eerst 4 verschillende tochten 
uitgezet. Voor ieder was er wel een 
geschikte route te fietsen.

De weersvoorspellingen waren aan-
vankelijk nogal somber na een stra-
lende Pinksterweek. Zondagmorgen 
begon zelfs met een buitje. Toch zijn 
veel deelnemers op de 4 uitgezette 
tochten afgekomen. De rit van 35 ki-
lometer voerde langs Kockengen en 
het Oortjespad. Een leuke korte rit 
waar ouders met kinderen aan deel-
namen.

De 70 kilometer ging via Loenen 
langs de Vecht naar Muiden. Een 
leuke rit met de meeste deelnemers. 
De stempelpost bij Ome Ko aan de 
sluis in Muiden is altijd weer   ge-
zellig voor een koffiepauze.  . De 100 
kilometer nam aanvankelijk dezelf-
de route, maar ging verder richting  
Amsterdam en 
Ouderkerk. Deze rit startte na 9.00 
uur. Toch komen ook op deze af-
stand  veel fietsers af. 
De 150 kilometer ging de andere 

kant op en ging via Stolkwijk langs 
de vele molens van Kinderdijk in de 
Alblasserwaard.
Ook hiervoor melden zich weer de 
nodige renners die totaal niet tegen 
zo’n afstand opzien. ’s Morgens om 
8.00 uur na de start werden ze di-

rect verrast door een regenbui. La-
ter werd het de hele dag echter 
prachtig weer. 
Daar het een in de landelijke fiets-
bladen vermelde tocht was , kwa-
men de deelnemers uit vele wind-
streken. Op de deelnemerskaarten 
kwamen o.a. de plaatsen de Bilt, 
Hoogland, Houten en zelfs Breda 
voor.



Amstelhoek - Uiterlijke verzor-
ging staat de laatste tijd steeds 
meer in de belangstelling. Steeds 
meer vrouwen zien de toegevoeg-
de waarde van een goed verzorgd 
uiterlijk. En ook steeds meer man-
nen zijn bereid hierin te investe-
ren. Dat begint uiteraard met goe-
de kleding, maar ook nagels, make-
up en kapsel zijn bij de uiterlijke ver-
zorging een zeer belangrijk punt. Eli 
Nails is een nieuwe studio in Am-
stelhoek, die zich richt op het totaal-
plaatje van haar klanten. De studio 
biedt nagels, make-up en hairstyling 
onder één dak aan. Uiteraard kun-
nen de disciplines ook afzonderlijk 
van elkaar worden verzorgd.
 
De drijvende kracht achter Eli Nails 
is Elisa Wilms. Met het gereed ko-
men van de nieuwe studio werd een 
droom van haar verwezenlijkt. Zelf 
zegt ze daarover: “Ik ben al geruime 
tijd bezig met nagels, make-up en 
hairstyling. Het leek me echter leuk 
om dit voor mezelf te gaan doen. 
Vandaar dat ik Eli Nails heb opge-
start. We hebben geprobeerd om 
echt iets speciaals van de studio te 
maken. Het moet immers een feest-
je zijn als wij met iemand aan de 
slag gaan. Een belangrijk uitgangs-
punt bij ons is ook de aantrekkelijke 
prijs. We leveren kwaliteit, dat staat 
voorop. Maar we willen graag dat 
een goed verzorgd uiterlijk voor ie-
dereen bereikbaar is.“  

Speerpunt
Een belangrijk speerpunt van Eli 
Nails is het verzorgen van nagels. 
Elisa Wilms geeft aan hoe belangrijk 
de verzorging van nagels is: “Veel 
mensen beseffen niet dat je han-
den een heel belangrijk visitekaart-
je zijn. Daarom is het ook zo belang-
rijk om er van tijd tot tijd ruim aan-
dacht aan te besteden. Bij Eli Nails 
kunnen mensen terecht voor ma-
nicure, gel-, fiberglass- of acrylna-
gels. Samen met de klant bepalen 

wij wat de beste keuze is.” Naast na-
gels verzorgt Eli Nails ook make-up 
(visagie) en hairstyling voor belang-
rijke feesten en/of gelegenheden. 
Zo’n belangrijk moment is uiter-
aard een bruiloft. Bij het maken van 
de proefmake-up wordt de uitein-
delijke look voor de trouwdag met 
de aankomende bruid bepaald. De 
eventuele combinatie met nagels en 
hairstyling wordt ook optimaal ge-
maakt. Zo ontstaat er letterlijk en fi-
guurlijk een prachtig eindplaatje. Eli 
Nails heeft ook speciale arrange-
menten voor andere bruidsgasten 
zoals moeder, schoonmoeder, zus-
jes of getuigen. Dat maakt het al-
lemaal nog aantrekkelijker. Tenslot-
te biedt Eli Nails ook nog een zeer 
leuk arrangement voor een vrijge-
zellendag. Na de uitgebreide intro-
ductie van materialen en stijlen kun-
nen de deelneemsters aan de vrij-
gezellendag bij elkaar aan de slag. 
Dat leidt tot leuke en soms zelfs hi-
larische taferelen.  Een leuker begin 
van de vrijgezellendag is er niet. 
De studio van Eli Nails is zeer mak-
kelijk bereikbaar in het centraal in 
de regio gelegen Amstelhoek en 
ligt op een steenworp afstand van 
de N201. Behandelingen gaan al-
leen op afspraak, omdat er voor ie-
dereen voldoende tijd beschikbaar 
moet zijn. Voor meer informatie kijk 
op www.elinails.nl of bel voor een 
afspraak met Elisa Wilms:
06 – 22 27 48 83. 

Mijdrecht - Op zaterdag 17 mei jl. 
werd er in Party- en Congrescen-
trum de Meijert een Techniek- en 
Wetenschapsdag gehouden voor 
leerkrachten, ouders, kinderen van 
de basisschool en techniekgeïnte-
resseerden. Deze bijzondere dag 
werd mogelijk gemaakt door ge-
meente De Ronde Venen, Dividend 
voor de samenleving Rabobank 
Veenstromen en Onderwijsorthope-
dagogisch bureau “`t Hart voor kin-
deren en onderwijs”. 
C1000 Mijdrecht en de Hema spon-
sorden de lekkertjes en het drinken 
voor de kinderen. Mede door het 
regenachtige weer trokken er veel 
mensen op uit om van deze dag te 
komen genieten. 
Vooraf werden door maar liefst 60 
instanties, basisscholen, Science 
Centra, technotheken (waaronder 
uiteraard de technotheek gevestigd 
in de OBS Willespoort te Wilnis), 
musea, en o.a. educatieve uitgeve-
rijen stands ingericht, waarna om 
14.00 uur de dag van start ging. Su-
zanne `t Hart, techniekcoördinator 
basisonderwijs gemeente De Ron-
de Venen en tevens organisator van 
deze dag opende met een woord 
van welkom en de zaal applaudis-
seerde voor Harry Valkenier (de do-
cent vanuit InHolland ), die de afge-
lopen twee jaar al de techniekcoör-
dinatoren van het basisonderwijs in 
onze gemeente middels nascholing 
(nog) enthousiast(er|) heeft weten 
te maken voor techniek. Harry Val-
kenier had tevens een nieuw tech-
niekboekje geschreven, dat hij op 
het podium overhandigde aan Jan 
Noordam, landelijk projectleider van 
de vereniging techniek in het basis-
onderwijs (VTB). Jan Noordam gaf 
aan erg trots te zijn op de enorme 
betrokkenheid van scholen in de 
gemeente voor techniek en moedig-
de scholen aan zo door te gaan.

Koploper
De gemeente De Ronde Venen is 
daarmee een van de koplopers op 
het gebied van techniek in het ba-
sisonderwijs in Nederland.
Vervolgens verwoordde wethouder 
Jan van Breukelen (Onderwijs) het 
enorme belang om techniek al jong 
aan kinderen aan te bieden en de 
mooie koppeling van techniek en 
maatschappelijke betrokkenheid te 

maken. Marc Klein Essink, ambassa-
deur van Day for Change benadruk-
te daarop aansluitend hoe belang-
rijk de klasse!actie Day for Change 
is en riep alle basisscholen op om 
volgend jaar ook middels microkre-
diet een bijdrage aan de bestrijding 
van de wereldarmoede te leveren.
Nadat Harry Valkenier, wethouder 
Jan van Breukelen en Marc Klein 
Essink een mooi techniek shirt had-
den aangetrokken, werd door Marc 
Klein Essink afgeteld en door Jan 
van Breukelen een enorme ketting-
reactie (gemaakt door de studen-
ten van de nascholingscursus On-
derwijskundig Coördinator Tech-
niek van de inHolland Academy) in 
werking gezet. Er vonden heel wat 
overdragingen van krachten plaats 
via trapconstructies, rijdende trein-
tjes een stuk knallende ballon en 
een verdampende vloeistof. De con-
structie eindigde uiteindelijk achter 
een donker doek waarachter, na-
dat het doek gevallen was, de jari-
ge prinses Máxima (look-a-like, ge-
speeld door Claudia Prange) bleek 
te staan. Spontaan begon de zaal 
voor haar “Lang zal ze leven” te 
zingen en ook Máxima sprak een 
woord van blijdschap uit over de-
ze techniek- en wetenschapsdag, 
waarin ook Day for Change (die zij 
eerder ondersteunde met een toe-
spraak) centraal stond. 
Flitsend

Na deze flitsende opening kon-
den alle mensen langs de grote di-
versiteit aan stands schuifelen om 
daar, onder het genot van een kop-
je thee of koffie, lekker met techniek 
en wetenschap aan de slag te gaan. 
Zo werden o.a. bij de Ontdekplek 
de leukste bouwwerken van papier 
gemaakt, bij het Nemo werden in-
teressante proefjes gedaan, on-
der andere met luchtdruk, bij proef-
jes.nl werd met zeepbellen geëxpe-
rimenteerd, bij Space Expo kon je 
een heus astronautenpak aantrek-
ken, bij Opitec werden leuke tech-

niekwerkstukjes in elkaar gezet, bij 
de Radboud Universiteit kon er live 
hersenmeting plaatsvinden, bij Cre-
aBeadS konden de mooiste kettin-
gen met o.a. ketteltechniek gekocht 
worden etc. En er was een te kust 
en te keur aan technisch speelgoed. 
De sfeer was gemoedelijk, gezellig 
en goed en het bruiste van de ac-
tiviteiten. 

Ouders, techniekgeïnteresseerden, 
leerkrachten en kinderen genoten 
zichtbaar en voor velen had de dag 
nog wel veel langer mogen duren. 
Na afloop kregen de belangstellen-
den nog een leuk proefje mee naar 
huis en werden de meeste standjes 
pas een half uur na de officiële af-
loop afgebroken. Het was absoluut 
een middag met een gouden randje 
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Mijdrecht  - Maandag 19 mei sloeg 
wethouder Ingrid Lambregts van de 
gemeente De Ronde Venen symbo-
lisch ‘de eerste bal’ bij Tennisver-
eniging Mijdrecht (TVM) aan de Dr. 
J van der Haarlaan. Daar bleef het 
niet bij, want de wethouder draai-
de vervolgens even ‘warm’ met een 
mooie set. Met haar sportieve actie 
gaf zij het startsein voor de promo-
tie van ‘Juni Beweegt’ voor 50-plus-
sers in de gemeente.

De tennisbal staat voor de activiteit 
‘Tennissen voor 50-plussers’ als on-
derdeel van het door de gemeen-
te gesubsidieerde project ‘Juni Be-
weegt’. Tennis is als sport voor de 
tweede keer binnen de bewegings-
activiteiten opgenomen. Behalve 
tennis zijn er tal van andere (nieu-
we) sportieve mogelijkheden voor 
de 50-plussers om aan deel te ne-
men. Diverse sportverenigingen en 
organisaties, waaronder de stich-
ting Spel en Sport 55-plus’, nemen 
deel aan het evenement. Zij orga-
niseren voor inwoners van de ge-
meente De Ronde Venen van 50 jaar 
en ouder verschillende sport- en be-
weeginstuiven, maar ook cursussen 
om een sport te leren beoefenen. 
Wie wil (gaan) tennissen kan via 
zo’n ‘instuif’ op een laagdrempelige 
manier daarmee kennismaken. Dat 
kan dit keer gedurende drie donder-

dagmiddagen op 5, 12 en 19 juni a.s. 
van 13.00 tot 15.00 uur. De Tennis-
vereniging Mijdrecht verzorgt deze 
kennismakingsinstuif en stelt daar-
voor ook een instructeur beschik-
baar. Voor slechts 10 euro kan men 
aan alle drie middagen deelnemen. 
Wie daarna verder wil kan overwe-
gen lid te worden van de TVM af-
deling veteranen, of van een andere 
tennisvereniging natuurlijk. Vanzelf-
sprekend zijn er vele andere moge-
lijkheden om spel en sport te bedrij-
ven binnen de eigen gemeente.

Iedereen kan direct meedoen
Ervaring van de deelnemers bij een 
instuif is niet vereist, zelfs de materi-
alen als tennisrackets of jeu de bou-
les ballen hoeft u niet te hebben; 
wel gemakkelijk zittende (sportieve) 
kleding, passende schoenen en niet 
te vergeten een flesje water. Voorts 
een redelijk goede gezondheid en 
wat conditie.
Als dit laatste er niet is kan daar-
aan onder deskundige begeleiding 
gewerkt worden. Bijvoorbeeld door 
deel te nemen aan de activiteiten 
van de stichting Spel- en Sport 55-
plus. Allemaal zo veel mogelijk in ei-
gen (aangepast) tempo. Het sport-
evenement ‘Juni Beweegt’ is een ini-
tiatief van de gemeente De Ronde 
Venen en wordt gecoördineerd door 
Sportservice Midden Nederland. 

Sportconsulent bij de gemeente.  
Erik Leus is daarvoor het aanspreek-
punt, bereikbaar via e-mail info@
sportinderondevenen.nl of per tele-
foon 06-43093929. Nadere informa-
tie kan men aanstaande zaterdag 24 
mei ook krijgen aan de marktkraam 
van Sportservice Nederland op de 
Mijdrechtse braderie. Alle inwoners 
tussen de 50 en 65 jaar hebben on-
langs een uitgebreid programma 
thuisgestuurd gekregen met daarbij 
een aanmeldingsformulier.
Die kan men na invulling afgeven bij 
Rabobank Veenstromen. Liefheb-
bers kunnen zich ook aanmelden 
via internet: 
www.sportinderondevenen.nl (aan-
meldbutton op de homepagina aan-
klikken) en het inschrijfformulier in-
vullen. Aanmelden voor een instuif 
is niet verplicht maar het is wel han-
dig als men zeker wenst te zijn van 
deelname (vol is namelijk vol). Ieder-
een kan op elk moment meedoen! 
Leeftijd is niet belangrijk. Zelfs als 
er beperkingen zijn door een chro-
nische aandoening of een functie-
beperking kan men gewoon deelne-
men aan een activiteit. De handicap 
dient men vooraf wel even te mel-
den aan de begeleider. Veel sportie-
ve genoegens toegewenst met ‘Juni 
Beweegt’ dat dit keer voor de derde 
achtereenvolgende keer wordt ge-
organiseerd!

Eerste bal ‘Juni Beweegt’ 
voor vijftigplussers

Bart van Bemmelen tweede op N.K
Regio - “Op 18 mei jl. werd het N.K 
BMX gereden in Heiloo. Mijn naam 
is Bart van Bemmelen, ben 7 jaar en 
mocht meefietsen met deze wed-
strijd. Ik ben lid van UWTC, fiets 2 
keer in de week en ben erg fanatiek. 
Ik rij veel wedstrijden zoals A.K west, 
T.C (topcompetitie) , N.H (noord hol-
landcup) en N.K nederlands kampi-
oenschap). Verleden jaar ben ik bij 
de N.K 6de geworden, mocht daar-
om met nummer 16 rijden. Bij de A.K 
werd ik kampioen, en dit jaar kreeg 
ik een uitnodiging om weer mee te 
mogen fietsen in Heiloo. Er reden 11 
jongens mee in mijn klasse, we re-
den in 2 klasse, ik moest 3 keer bij 
de eerste 4 rijden, maar ik werd 3 
keer 1ste, dus mocht ik door naar 
de finale, samen met 7 andere jon-
gens, en daar stond ik dan, mocht 
als tweede naar boven, eenmaal van 
start lag ik 3de, maar snel reed ik 
naar voren naar een 2de plek. Teun 
Kievit werd 1ste en Bart 2de. Ik, Bart, 
wil graag mijn sponsor Berto Blom 
en mijn trainer en coach Willem Pie-
tersen bedanken, door jullie inzet en 
dat van mijn ouders en vrienden ben 
ik in Heiloo 2de geworden.” Groet-
jes Bart

Techniek- en 
Wetenschapsdag zeer 
succesvol verlopen

Eli Nails opent studio in Amstelhoek

“Uiterlijke verzorging moet
met elkaar in lijn zijn”



Zaterdag 24 mei nemen Martien en Hans de Zwart 
tijdens een informele receptie op de Herenweg 35 
in Wilnis afscheid van hun ‘Slijterij, Wijnhandel en 
Limonadefabriek fa. B. de Zwart & Zn’.

Vanzelfsprekend ook van hun klanten aan wie zij jaren-
lang met persoonlijke aandacht en service het nodige 
op het gebied van drank, attributen voor feestjes en 
partijen en relatiegeschenken hebben geleverd. Hun af-
scheid valt samen met de viering van het tachtigjarige 
bestaan van de zaak. Na ruim 48 jaar het slijtersvak 
te hebben uitgeoefend zetten zij er een punt achter. 
Martien en Hans zeggen dit werk tot op de dag van 
vandaag met plezier te hebben gedaan onder het mot-
to: ‘Een tevreden klant schept een band.’ Grondleggers 
van de huidige fi rma waren hun ouders, vader Bertus 
(Limonadefabriek) en moeder Greet Koot (Café De 
Vriendschap). Martien: “Zonder hen waren wij nooit in 
dit vak terecht gekomen. Mede om die reden én het 
jubileum willen wij dit interview ter nagedachtenis aan 
hen opdragen.”

U hebt te kennen gegeven dit jaar uw activiteiten 
bij de fi rma te willen beëindigen. Over ruim ander-
half jaar zou u 50 jaar aan de zaak verbonden zijn 
geweest. Was dat geen mooiere optie om op dát mo-
ment afscheid te nemen?
Martien: “Wij hebben samen nog wel overwogen om 
door te gaan totdat ik mijn vijftig jaar zou hebben vol 
gemaakt. Aan de andere kant hebben wij altijd zakelijk 
moeten handelen op het moment suprème. En dat is nu 
het geval. Recentelijk kwam Peter Bruijgom in beeld 
die ons een aantrekkelijk voorstel deed om de zaak over 
te nemen. De gesprekken verliepen in een goede sfeer. 
Hij kent de markt, snapt de handel en verstaat zijn vak. 
Daarnaast was het voor hem geen probleem met de be-
staande medewerkers door te gaan. Dat was overigens 
een van de voorwaarden die wij hebben gesteld. Mijn 
zus Ria is al 36 jaar hier werkzaam, Kees Kroon 34 jaar, 
Lidy Breewel 18 jaar en Jan de Haan al weer 8 jaar. Dan 
ben je iets aan deze mensen verplicht. Continuïteit is 
voor hen, maar ook voor Peter, een belangrijk gegeven. 
Kortom, het was plezierig te weten dat Peter veel van 
onze wensen kon inwilligen.
Hans: “Mijn plezier van het ondernemen is de laatste 
jaren tot een dieptepunt gedaald. Sommige verande-
ringen in de markt kunnen wij niet compenseren. De 
grondstofprijzen rijzen de pan uit en alle wet- en re-
gelgeving die er de laatste jaren is bijgekomen, trekken 
een wissel op je doen en laten. Ze hebben het één 
nog niet verzonnen of het volgende komt er al weer 
aan. Vaak zijn er kosten aan verbonden en die moet 
je eerst maar weer terugverdienen. Dus gaan je prijzen 
omhoog en is de consument uiteindelijk het kind van 
de rekening. De verpakkingsbelasting die ze nu hebben 
ingevoerd is voor mij de bekende druppel… Je hebt 
bijna een volledige kracht extra nodig om dat allemaal 
bij te houden. Ik heb daar geen zin meer in.”

Kunt u zich nog wat herinneren uit uw kinderjaren 
toen de limonadefabriek er nog maar kort was en 
Café De Vriendschap hier op deze plaats stond?
Martien: “Ja daar weten Hans en ik nog heel veel van 
uit die tijd. Maar we beperken ons tot enkele anekdo-
tes. Ons gezin telde op gegeven moment negen kinde-
ren, zes jongens en drie meisjes. De jongens werden 
vaak ingezet bij werkzaamheden in de limonadefabriek. 
De meisjes deden het huishoudelijke werk in het café, 
zoals schoonmaken, afwassen en inrichten van de zaal 
achter het café voor bruiloften en partijen. Dat was 
een activiteit die mijn moeder had bedacht om geld te 
verdienen. Er werden daar boerenbruiloften en familie-
feesten gehouden. Mijn moeder kookte dan de feest-
maaltijd voor soms 80 (!) aanwezigen en was daar uren 
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mee bezig op een met kolen gestookt fornuis en op pe-
troleumstellen. Mijn vader runde het café, moeder was 
dag en nacht bezig en de kinderen werden daarbij inge-
zet. Dat was toen zo in die tijd. Vakantie was er niet bij. 
We zijn in onze jeugd met elkaar op een weekend twee 
keer een dagje uit geweest. Eén keer naar Zandvoort 
en een keer naar Artis. Vader kon de zaak niet sluiten 
natuurlijk. Als kinderen zijn we ook wel eens ‘kachel’ 
geweest. Toentertijd werd er veel advocaat geschon-
ken. Na afl oop werden de glaasjes gespoeld met zoete 
witte wijn wat dan voor de bediening was bestemd. De 
kinderen kregen de restjes die met melk waren verdund. 
Onze broer Kees had zich een keer vergist en de ‘ver-
keerde’ glaasjes aan de kinderen gegeven. Die waren na 
twee glazen onder zeil…Tot grote verbazing van onze 
ouders die niet snapten hoe dat nou toch kwam… Dat 
was in de tijd dat we pakweg 7 jaar oud waren. Later 
zijn wij als jongens in de limonadefabriek bij het likeur 
maken ook nog eens lazarus geweest. Een unieke tijd 
als je daaraan terug denkt.”

In 1969 bent u samen als fi rmant in de zaak geko-
men. In 1971 werd de huidige winkel gebouwd op 
de plaats waar ooit het café stond. Dat hield op te 

bestaan. Was dat omdat het cafébezoek terugliep?
Hans: “Dat kun je wel zo zeggen. Kijk, Café De 
Vriendschap draaide goed toen de Veldzijde polder nog 
een plas was waar ’s winters kon worden geschaatst en 
zomerdag gevist werd. Schaatsers en vissers kwamen 
dan een borreltje drinken en er waren vaste stamgasten 
uit het dorp. Het aantal vissers en schaatsers nam na 
verloop van tijd af en De Vriendschap werd een gewoon 
dorpscafé. In de buurt was nogal wat concurrentie, zo-
als van Café De Krom en De Vergulde Wagen. Verder 
moest onze moeder om gezondheidsredenen afhaken 
bij de bruiloften en partijen. Dus ook daar kwam de 
klad in. Bovendien nam de productie in de limonade-
fabriek veel tijd in beslag. Omdat het café niet meer 
rendabel was en ook niet meer zou worden is daar in 

1971 een punt achter gezet. Eerst is het nog tijde-
lijk gebruikt als winkel, later is het nieuwe pand er 
gekomen. Mijn vader vond het jammer, maar het was 
nu eenmaal een feit. Hij besloot toen ook maar met 
pensioen te gaan.”

In 1979 werd er een nieuwe limonadefabriek achter 
de slijterij gebouwd op de plaats van de oude. Was 
dat op basis van de stijgende resultaten?
Martien: “Gedeeltelijk. De Keuringsdienst van Waren 
begon steeds strengere eisen te stellen aan de pro-
ductiemethoden. De oude fabriek voldeed niet meer 
aan de eisen. Reden dat er een nieuwe fabrieksruimte 
is gebouwd. Daarin hebben wij ons toen toegelegd op 
het produceren van nieuwe producten. Zoals sorbet-
saus en siropen voor de ijsindustrie en postmix voor 
de horeca onder privat label (=eigen merk). Maar de 
concurrentie was moordend en dat was al gauw een 
afl opende zaak. Bleven over de bekende limonadesiro-
pen. Dat is jarenlang een succes geweest. Totdat door 
veranderingen in de markt de productie terug begon te 
lopen. Elk jaar verdween er een stukje afzet. Daarnaast 
werden de grondstoffen in steeds grotere verpakkingen 
aangeleverd. Op zeker moment bleek de voorraad inge-
kochte grondstoffen de totale productie van siropen te 
overtreffen. Veel grondstof is door ons vernietigd, want 
terug geven aan de leverancier is er niet bij. Al met al 
moest er dus steeds vaker geld op worden toegelegd. 
De laatste klap is de invoering van de verpakkingsbe-
lasting. Wel hebben we getracht onze receptuur bij an-
dere fabrikanten van siropen onder te brengen. Maar 
niemand werkt meer met 100 procent zuivere suiker 
zoals wij dat doen. Het zijn allemaal kunstsuikers en 
zoetstoffen geworden. Dat is goedkoper. En dat bete-
kent simpelweg dat men de kwaliteit van onze siropen 
nooit zal evenaren. Einde verhaal dus.”

Blijft er nog wel wat aan traditionele producten over 
van datgene waardoor fi rma De Zwart zoveel bekend-
heid in de regio heeft gekregen?
Martien: “Jawel. De Korenmolenbitter, onze jus d’orange 
die op een speciale manier wordt gemaakt en wie weet 
toch nog de Mix van Trix. Omdat mijn vader het van 
de Warenwet niet meer op zijn manier mocht maken, 
is het recept van de Korenmolenbitter lang geleden al 
naar een distillateur in Leeuwarden gegaan. Die maakt 
nog zo’n duizend liter voor ons. Wij vullen dat af in 0,7 
liter of 0,5 liter kruiken. Onze jus d’orange wordt ook 
elders gemaakt bij een fabrikant die het identiek produ-
ceert zoals wij dat steeds hebben gedaan. Wij leveren 
dat aan de consument onder eigen etiket. De Mix van 
Trix zou ook misschien nog kunnen, maar die zal dan 
naar verwachting duurder zijn als gevolg van de hogere 
grondstofprijzen. Als de prijs hoger wordt vraag ik mij 
al of men het nog wil kopen. Misschien de echte lief-
hebber die het als een stukje nostalgische exclusiviteit 
in huis haalt.”

In zakelijk opzicht zijn er heel wat hoogtepunten ge-
weest in uw werkzame leven. Wat schiet u zoal te 
binnen?
Martien: “Dat zijn er te veel om op te noemen. Ik herin-
ner mij de vele geslaagde en gezellige wijnproeverijen 
die we georganiseerd hebben, de wijnveilingen en de 
Wilnisse braderieën waaraan we hebben deelgenomen. 
Een van de meest succesvolle activiteiten is wel ge-

weest het feest rond het 900 jarig bestaan van Wilnis 
in 1985. Samen met schoolkinderen hebben wij een 
etiket voor die datum laten ontwerpen voor ‘900 jaar 
oude limonade’. Leerlingen van de basisscholen moch-
ten bij ons ook limonade maken in de fabriek. Het werd 
een ‘supermix’. Dat werd een geweldig succes want we 
verkochten in een half jaar tijd meer dan 10.000 fl es-
sen van die siroop. We hebben toen met de zaak heel 
veel rond Wilnis 900 georganiseerd. Daarvoor kregen we 
zelfs een medaille op het gemeentehuis uitgereikt voor 
de meest originele activiteiten die we hadden bedacht. 
Hans: “Mij schiet het feestje rond Kees Kroon te binnen 
toen hij dertig jaar bij ons in dienst was. Hij werd op 
straat rondgereden met een ‘fi etscafé’ en dat baarde 
nogal opzien. Natuurlijk vergeet ik ook nooit meer dat 
we door het Slijtersvakblad in 2007 tot de tien beste 
slijters van Nederland zijn genomineerd. Dat was vorig 
jaar waarbij Erik Hulzebosch ons op een ludieke manier 
interviewde tijdens de fi nale van de prijsuitreiking op 
een feestelijke bijeenkomst bij drankengroothandel De 
Monnik in Oldenzaal. Wat zouden onze ouders trots op 
ons en onze medewerkers zijn geweest als ze dit had-
den mogen meemaken.”

Wat vrijwel niemand weet is dat Hans Café De 
Vriendschap 1 op 1 in zijn huis heeft nagebouwd. Er 
is zelfs een klein biermuseum. Hoe kwam je op dat 
idee en wanneer ben je ermee begonnen?
Hans: “Ik denk zo’n dertig jaar geleden. Maar ik heb 
alleen die dingen verzameld welke waardevol zijn. De 
complete tap, de tapkast, allerlei glazen en attributen 
die het karakter van een kroeg bepalen. Natuurlijk ook 
het uithangbord. Maar je kunt er geen echt biertje tap-
pen. Het is een nabootsing van iets uit vervlogen tij-
den. Toen wij nog in de Margrietstraat woonden had ik 
alles in dozen verpakt om te bewaren. Later kochten we 
het huis op de Herenweg en toen de kinderen op zich-
zelf gingen wonen heb ik het op de bovenverdieping 
gebouwd. Op zolder is het ‘bier- en drankenmuseum’ 
met een ongelofelijk assortiment glazen, fl essen, vlag-
gen, vaantjes, apparatuur, vaten en noem maar op. Ik 
heb overigens ook 36 jaar bij de Vrijwillige Brandweer 
in Wilnis gezeten. Daarvan verzamel ik ook oude voor-
werpen, zoals helmen, de eerste walkie-talkies en noem 
maar op.”

En hoe staat het met de liefhebberijen van Martien? 
Heeft die ook bijgedragen aan de hobby van Hans? 
Anders gezegd: wat gaat hij straks doen in zijn vrije 
tijd?
Martien: “Indirect heb ik natuurlijk ook bijgedragen 
aan wat Hans in zijn huis heeft gebouwd. We werkten 
immers samen in de zaak. Eigenlijk heb ik nooit tijd 
gehad voor liefhebberijen. Ik was altijd met de zaak 
bezig. Maar de laatste tijd richt ik mij op wat sportieve 
zaken. Ik tennis en fi ets graag met mijn echtgenote 
Ans, we houden van reizen en voor een partijtje golf 
zijn we ook wel te porren. Maar eigenlijk zou ik ook 
graag een biografi e willen schrijven. Ik heb natuurlijk 
vanaf mijn zestiende jaar heel veel meegemaakt in de 
zaak. Ook hoe bepaalde zaken in de loop van de ja-
ren van je af zijn gedreven door marktveranderingen 
en regelgeving. Iets waar je niet aan kunt doen, het 
overkomt je gewoon. Natuurlijk is er ook altijd nog vrij-
willigerswerk. Maar dat houd ik in beraad. Ik ben nog 
niet zo ver.”

Als de nieuwe ‘baas’ van De Zwart, Peter Bruijgom, 
nog een keer een beroep op u zou doen te assisteren 
bij een bijzondere gelegenheid, zou u daarop dan po-
sitief reageren?
Hans: “Ja natuurlijk. Maar dan zoveel mogelijk in een 
adviserende rol. Wij willen Peter graag onze kennis en 
ervaring in bepaalde zaken ter beschikking stellen. 
Inmiddels hebben wij daarvoor met hem op afroep een 
aantal uren af gesproken. De continuïteit van de zaak is 
immers in ieders belang. Totdat Peter alle bijkomende 
zaken en activiteiten hier in de regio onder de duim 
heeft, willen wij hem daarbij helpen.”

U wilt u uw klanten nog even bedanken voor hun 
klandizie al die jaren?
Martien: “Bij deze! De klandizie van al mensen die re-
gelmatig bij ons over de vloer zijn geweest is ons mooi-
ste cadeau! Daarom willen wij geen afscheidspresentjes 
en dergelijke. Ook geen donaties voor een goed doel, 
want dan verplichten wij de mensen tóch weer om wat 
te doen. Veel gezelliger vinden wij het om u op onze 
afscheidsreceptie te ontmoeten en het glas met u te 
heffen om u te bedanken. Tezelfdertijd organiseren we 
voor de laatste keer een kleine wijnproeverij, waarbij 
u tevens kunt kennis maken met de wijnen van Peter 
Bruijgom’s Henri Bloem. Voor de kinderen schenken we 
gratis limonade. Zij kunnen bovendien nog profi teren 
van de cadeautjes uit te grabbelton die wij tot 31 mei 
in de winkel hebben staan. Maar wat meer is: als wijn-
liefhebber komt u ook bij Peter Bruijgom zeer wel aan 
uw trekken met mooie en betaalbare wijnen, want ‘het 
leven is te kort om slechte wijn te drinken’. Het ga u 
allen goed!”

In dankbare herinnering:
Bertus en Greet de Zwart-Koot

Fietscafé voor Kees Kroon Viering van Wilnis 900 in 1985 Wijnproeverij

Het (privé) ‘slijtersmuseum’ van Hans de Zwart Wilnisse braderie Goede wijn behoeft geen krans Café De Vriendschap in model

Altijd een vrolijke noot bij Slijterij De Zwart



Regio - Het wedstrijdseizoen voor 
de triatleten van het Oceanus/Multi 
Supplies Triathlon Team is goed be-
gonnen. De eerste triatlon in open-
water was op tweede Pinksterdag 
in Woerden. Aalsmeerder Frans van 
Heteren behaalde daar een tweede 
plek, voor Corné Klein. Afgelopen 
weekeinde werden de broers Freek, 
Joost en Stef de Boer bij een team-
wedstrijd in Enschede derde met 
hun team. Carla van Rooijen werd in 
het Zeelandse Kruiningen derde da-
me op een halve triatlon.
Bij de eerste openwatertriatlon van 
het seizoen in Woerden werd ge-
vreesd voor koud water in de Sin-
gelgracht. De zon had goede in-
vloed op het water, waardoor de 
temperatuur met 19 graden goed te 
doen was. Aalsmeerder Frans van 
Heteren en Kwakelaar Corne Klein 
kwamen beiden voorin uit het water. 
Ook Pieter van der Meer volgde kort 
op snelste zwemmers in het veld. Op 
de fiets bleven de twee teamgeno-
ten elkaar in het zicht houden, maar 
uiteindelijk liep Van Heteren harder 
door de straten van Woerden. Hij fi-
nishte in 1.48.35 uur, een minuut 
voor Klein. In de totaaluitslag werd 
Van Heteren tweede en Klein der-
de. De Aalsmeerder won daarmee 
de wedstrijd in de categorie Heren 
40. Achter Klein finishte Jan van He-
teren uit Aalsmeer op een 25e plek 
in 2.00.44 uur. Op de fiets voelde hij 

al kramp op komen, waardoor het 
lopen niet meer zo soepel ging bij 
hem. Bij Aalsmeerder Pieter van der 
Meer verliep het looponderdeel juist 
verrassend goed. Op de fiets ver-
loor hij nog veel plekken, maar veel 
daarvan maakte hij met een snelle 
10 kilometer lopen weer goed. Hij 
finishte in 2.02.10 uur op een 33e 
plaats. Marcel Krijtenberg uit Uit-
hoorn draaide in Woerden een so-
lide wedstrijd en finishte in 2.27.27 
uur. 

Triathlon Enschede
In Enschede stonden triatleten van 
het Multi Triathlon Team aan de 
start van een bijzondere teamwed-
strijd. De dag was verdeeld in een 
ochtendwedstrijd en een middagse-
rie. Eerst werd ’s ochtends een in-
dividuele triatlon over 175 meter 
zwemmen, 7 km fietsen en 2 km lo-
pen afgelegd. De opgetelde presta-
ties van de teamleden bepaalde de 
startvolgorde voor de middag, waar-
in de teams met vier atleten samen-
werkten voor een goed resultaat. 
Zwaanshoeker Freek de Boer deed 
in de ochtendserie al goede zaken 
door de tweede tijd neer te zetten. 
In de middag streed hij samen met 
zijn broers Joost en Stef en gelegen-
heidsteamlid Frank Heestermans uit 
Ede. Het was een spannende strijd 
doordat de zes snelste teams met 
de ontstane tijdsverschillen van 

start gingen. Alles lag dicht bij el-
kaar, maar uiteindelijk was het team 
met drie Duitsers het sterkst. Met 
een minuutje achterstand eindigde 
het team op een derde plek. 

Halve Triathlon Kruiningen
Carla van Rooijen koos afgelopen 
weekeinde voor een halve triatlon 
in het Zeelandse Kruiningen. De 
Aalsmeerse dame finishte de wed-
strijd over 2,5 km zwemmen, 76 km 
fietsen en 20 km lopen in 4.34.57 
uur. Daarmee werd ze derde dame, 
achter een sterke Belgische en een 
Nederlandse concurrente. Ook voor 
Van Rooijen begon het seizoen dus 
goed. 

Mijdrecht - Volgend jaar start Ar-
gon Basketball een meidenteam van 
12 en 13 jarigen. We kunnen nog 
wat versterking gebruiken! Dus dit 
is het moment om met basketball te 
starten. Deze sport is echt heel leuk 
vanwege de dynamiek die er in zit. 
Voor iedereen, niet alleen voor lange 
meiden, want kortere dames kun-
nen vaak beter dribbelen en van af-
stand scoren. 

Het samenspel is erg belangrijk en 
iedereen draagt voor de score een 
steentje bij. Verder is het erg ge-
zellig met de activiteitencommissie 
“Actionbreak” die verschillende toer-
nooien en van de zomer weer een 
basketballkamp organiseert. Argon 
heeft meerdere meiden teams: een 
van 14 en 15 jarigen, een van 18-22 
jaar en twee dames teams. Ben je 
benieuwd of basketball wat voor jou 
is, kom dan donderdag van 19:00 – 
20:00 uur  in Sporthal de Eendracht 
tot aan de zomervakantie gratis 
meetrainen.
De oudere meiden trainen op 
woensdag om 19:00 uur.
Of vraag informatie aan bij argon-
basketball@planet.nl.
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2e jeugdwielerronde van 
Uithoorn 18 mei
Uithoorn - Zondag  18 mei werd de 
2e jeugdronde georganiseerd door 
de UWTC. Gelukkig was het na  een 
regenachtige zaterdag een prachti-
ge dag om een mooi tournooi te rij-
den. 
Om klokslag  10.00 uur was alles in 
gereedheid gebracht en kon de 1e 
categorie 8 jarigen van start gaan. 
Gelijk in deze categorie was het de-
buut voor Gulia de Wagt die haar 1e 
wedstrijd reed op haar eigen par-
cours. Het was nog even wennen zo 
in een groepje rijden maar ze reed 
de koers dapper uit.
Totaal hebben er  170 kinderen deel-
genomen van 8 t/ m 14 jaar deelge-
nomen aan ons tournooi. Allemaal 
maakten ze na inlevering van hun 
rugnummer kans op een prijs be-
schikbaar gesteld door de firma De-
cathlon. De keuze bestond uit ver-
schillende artikelen,  een prachtige 
fietshelm, een paar sokken, koers-
broeken, bandjes enz.
Na cat 1 was het de beurt aan de 

9 jarigen. Hier stonden 2 jeugdren-
ners van de Uwtc zelf aan de start. 
Voor Leon Buijs was het zijn debuut 
tijdens een jeugdronde en hij be-
haalde een 17e plaats. Daniel  Wieg-
mans  reed  een goede race en ein-
digde als 10e.In de derde catego-
rie stonden er geen Uwtc’ers aan 
de start, maar in cat 4 de elfjari-
gen stond Jeroen van Goor aan de 
streep. Hij behaalde een 26e plek.  
Waar het voor de 1e 3 categorieen 
allemaal wat nieuw is met een heu-
se knwu jury, een materiaalcontole 
,rugnummerlotingen
is het voor de overigen categorieën 
al een echte wedstrijd en rijdt er al 
een heel peleton.
Na de pauze ging om 13.00 uur cat 
5 van start,waar Rick van Wieringen 
op  een 29e plaats eindigde.
In cat 6 de 13 jarigen hebben we 
ons grootste deelnemersveld. Daar 
stond onze nederlandse  kampi-
oen aan de start Andre Looij. En 
zoals een kampioen won hij de-

ze koers met overmacht hij dubbel-
de het hele deelnemersveld. Etien-
ne Lenting  behaalde een 18e plek, 
Jeroen van Pierre een 33e en Sem 
Hagenaars een 34e plaats. Na elke 
wedstrijd was het de beurt aan de 
rondemiss Melissa om de winnaars 
te huldigen en bekers en bloemen 
uit te reiken  plus de nodige zoe-
nen. De rondemiss was dit jaar ge-
kleed door de Loods casuel fashion 
uit Mijdrecht,de bekers werden ge-
sponsord door Albert Heijn Jos van 
de Berg Uithoorn en de rozen door 
Kordes Roses uit de Kwakel. 
Na 6 mooie wedstrijden moest cat 
7 van start ,alleen zat daar de gang 
niet zo in. De speaker vroeg al of ze 
een drukke week op school had-
den gehad, maar de 29 renners wa-
ren niet bereid om harder te rijden. 
De knwu jury besloot daarop ook de 
koers in te korten. Thijs Leijgraaff 
behaalde een 4e plaats, Silvie Haak-
man een 8e en Hidde Schelling ein-
digde als 12e. 

De Avondvierdaagse 
Mijdrecht-Wilnis gaat 
weer van start!
De Ronde Venen - Van dinsdag 10 
juni t/m vrijdag 13 juni 2008 is het 
weer een wandeldrukte van belang 
in de omgeving van Mijdrecht en 
Wilnis. De 37e editie van de avond-
vierdaagse gaat dan weer van start.
Vanaf de startlocatie, het sport-
terrein Argon aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht, is het mogelijk om vier 
avonden lang 5, 10 of 15 Km te 
wandelen. De routes lopen door 
Mijdrecht, Wilnis, De Hoef en Am-
stelhoek. Iedereen is welkom in de 
Ronde Venen voor een paar sportie-
ve wandelavonden. Zoals ieder jaar 
zijn ook dit jaar de routes weer aan-

gepast om zoveel mogelijk van de 
mooie omgeving en nieuwe wijken 
te laten zien aan de wandelaars
Inschrijven kan op 28 en 29 mei 
2008 van 20:00 uur tot 22:00 uur op 
Diamant 45, Mijdrecht en op Blauwe 
Zegge 92, Wilnis. Het inschrijfgeld 
met medaille is 3,00 per persoon, 
zonder medaille is dit 1,50 per per-
soon. Inschrijven kan ook op dins-
dag 10 juni in het startlokaal vanaf 
18:00 uur, dit is dan wel 0,50 duur-
der. Wandelaars die maar één avond 
willen wandelen, zijn ook welkom 
en kunnen zich inschrijven voor 
een avondtocht op één van de vier 

avonden. Dit kan op alle afstanden 
en men ontvangt een aparte herin-
nering. Opgeven op de startlokatie, 
kosten 1,50 per persoon.
Het defilé wordt afgenomen op vrij-
dagavond 13 juni om 20:30 uur op 
de Dorpsstraat bij het gemeente-
huis in Mijdrecht in aanwezigheid 
van een afvaardiging vanuit het col-
lege van B&W van de Ronde Venen 
en andere organisaties. 
De Avondvierdaagse Mijdrecht-
Wilnis is onderdeel van de KNBLO 
Wandelsportorganisatie.
Inlichtingen: Mw. W. Hannes, Dijk-
graaf 13, Wilnis, tel. 0297-287659.

Basketball meiden gezocht

Frans van Heteren tweede 
bij triatlon Woerden

Pieter van der Meer liep hard in 
Woerden. 

Dressuurclinic Lotje 
Schoots bij LR&PC Willis
Wilnis - Op 29 mei 2008 komt Lot-
je Schoots een dressuurclinic ge-
ven bij LR&PC Willis. Lotje Schoots 
is Nederlands meest succesvolle ju-
niorenamazone en heeft dit jaar de 
overstap naar de Young Riders ge-
maakt. Lotje begon haar sportcar-
rière bij de pony’s waar zij een paar 
keer Nederlands kampioen werd. 
Bij de junioren werd zij maar liefst 
twee keer Europees kampioen en 
behaalde ook drie keer teamgoud. 
Lotje zat zowel in 2005 als in 2006 
in het Rabo Talententeam en zit 
met drie paarden in het A kader. Op 
de KNHS Jaarhuldiging in Utrecht 
werd zij uitgeroepen tot het Rabo 
Talent van 2007. De dressuurama-
zone uit Abcoude sleepte het afge-
lopen seizoen de Nederlandse titel 
en een Europese gouden teamme-
daille bij de Young Riders (16 - 21 
jaar) binnen.
Om 16.00 uur begint de eerste po-
nyclinic, gevolgd door elk uur een 
nieuwe groep ruiters (3 ruiters per 
groep). Omca.  21.45 uur is de cli-
nic afgelopen. Toeschouwers zijn 
natuurlijk van harte welkom aan 
de Bovendijk 16 te Wilnis (naast de 
golfbaan)!

AKU in zinderende 
Rondehoep en Visé
Regio - De lopers groep van AKU 
had zich deze Pinksterzondag ver-
deeld over de polder bij Ouderkerk 
en het Belgische heuvelland bij Vi-
sé. De overeenkomst was de zomer-
se temperatuur van 26 graden, het 
verschil de hoogte waarop werd ge-
streden.
Op zee niveau, over de kronkelende 
dijkjes langs de Oude Waver en de 
Amstel, snelden Karin Versteeg en 
Corrie van Dam naar een tweede en 
derde prijs op de 17 km.
Karin bedwong de Hoep in de prima 
tijd van 1.21.08 en Corrie behaalde 
haar eerste prijs met hardlopen ooit! 
in 1.58.23 bij de 55 plussers.
Jaap Bouwmeester was de rapste 
AKU-er in 1.12.14 en werd daarmee 
knap vierde bij de 55 plus. Theo Noij 
bleef als veteraan 55+ senior Bram 
van Schagen met 1.18.21 14 secon-
den voor. Paul Stevens deed het 
keurig in 1.21.04 en Arie Ligtvoet 
had toch wel wat last van de warm-
te gezien zijn 1.39.35.
Op de 5,5  kilometer liet John Celie 

26.08 noteren en verraste Jaap Ver-
hoef met een zesde plaats in 27.09.
Vlak bij het ”dak van Nederland”, net 
over de grens bij Vaals en Maas-
tricht, startte Marjan de Bruin in de 
Maas marathon die van Visé naar 
Maastricht en weer terug naar Vi-
sé liep.
Ondanks de hoge temperatuur, 
waarbij in Rotterdam een jaar eer-
der de race zelfs gestaakt werd, 
presteerde ze uitstekend en kwam 
als vijfde dame en eerste Neder-
landse in haar klasse, opmerkelijk 
fris in 4.01.16 binnen.

Semi
Elisabeth van den Berg en Maarten 
Breggeman kwamen uit in de se-
mi marathon, waarvan het parcours 
gedeeltelijk de marathon volgde en 
verder over en langs de oevers van 
de Maas liep.
Een ernstig probleem waren ech-
ter de afstand kilometer bordjes die 
door het gedeeltelijk volgen van het 
marathon traject de Belgische land-

meter kennelijk in verwarring had 
gebracht.
Na 6 km kwam onverwacht 9 km 
en dat bleef zo doorgaan tot het 18 
km. punt , daar kwam een haakse 
bocht en moest men, in de zinde-
rende hitte zonder enige schaduw, 
op weg naar een keerpunt dat maar 
niet leek te willen komen!
Uiteindelijk terug tegen de stijve 
oostenwind in en langs het verlok-
kende water van “de la Meuse”, met 
als toetje een steile struikel klim om 
op en over de Maasbrug te geraken 
teneinde de finish in Visé te kunnen 
bereiken. De tijd van 2.22.53 was 
eigenlijk niet om over naar huis te 
schrijven, maar dat kwam niet door 
Elisabeth!
Verder niets dan lof voor de organi-
satie welke in Visé een groots ont-
haal met veel (bier)drinken en eten 
en muziekkale begeleiding van doe-
delzak tot hoempapa had geregeld.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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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.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Ja! Ja!

Nu hebben wij nog niet veel 
muggen in Mijdrecht. De natuur 
zorgt dat het grootste deel van de 
muggen verdwijnt voordat  zij in 
grote aantallen aanvallen op ons 
bloedeigen blote armpjes gaan 
doen. Neefjes ( Mannetjes mug-
gen. Kleiner.) zweven er genoeg, 
maar... de vrouwtjes zijn de boos-
doensters. De vrouwtjes zijn in de 
natuur vaak de werksters en de 
verspreidsters van onheil. Ik heb 
geen hekel aan vrouwtjes, hoor. 
In de tijd dat de eieren gelegd 
worden en de jongen groot wor-
den gebracht vreten de vogels 
enorm veel muggen op. Elk mees-
je, vinkje en graspieper en zwalu-
wen weten er honderden insec-
ten per dag te verschalken. Dat is 
voor de opbouw van de botten en 
de veren en alles voor hun jon-
gen. Hun kinderen. Zelfs de wes-
pen doen mee. Zaden en brood 
zijn in deze tijd ‘Uit den boze’. De 
vogels gaan, als de jongen groot 
zijn, weer over op zaden. Daar 
wordt vet mee gevormd voor de 
rui en voor de trek. In dezelfde 
periode vreten de jonge vissen de 
larven, die in het water zweven, 
van de muggen op. Daarom zijn 
er in deze tijd veel minder mug-
gen dan in juli en de rest van het 
jaar. Ja! Ja! Wethouder mevrouw 
Lambregts viert feest. Waarom? 
Waarom fiert ze nu weer feest. 
De lol kan niet op. Wij krijgen 
nu in de gaten dat wij bij de ver-
keerde Wethouder zijn voor be-
grip en een antwoord dat in da-
den wordt omgezet. Zij is volgens 
de berichten de enige wethouder 
die luistert naar de inwoners van 
De Ronde Venen. Ja! Ja! Mooi 
niet. Echt waar. Mooi niet. Wat 
een onzin zo’n prijs. Hoe slecht 
moet het dan in andere gemeen-
ten dan wel zijn. Ja! Ja! Je moet 
niet bij Rosendaal zijn en niet bij 
Van Breukelen en helemaal niet 
bij Dekker. Je moet bij Lambregts 

zijn. Die kreeg de beker. Ik hoop 
dat het een wisselprijs is, anders 
worden wij er nog jaren aan her-
innerd. Ja! Ja! Weet je wat heel 
duidelijk is in De Ronde Venen, 
“Wie het dichtst bij het vuur zit 
warmt zich het best.” Welk deel 
van de gemeente zit het dichtst 
bij het vuur. De winkeliersver-
eniging van Mijdrecht. Die krij-
gen alles voor elkaar. Die lopen 
de deur bij de wethouders plat. 
Die hebben vele kilometers voor-
sprong op de winkeliersvereni-
gingen van Vinkeveen en Wilnis. 
De Raad beweert wel dat ze het 
behoud van winkels in de laatste 
2 gemeenten van groot belang 
vinden, maar ze doen er weinig 
aan. Wanneer je wilt dat de win-
kels in Wilnis en Vinkeveen blij-
ven bestaan moet je voorwaar-
den scheppen die ten nadele van 
Mijdrecht zijn en daardoor ten 
voordele van de andere. Toch?
Ja! Ja! Je moet de kakkers of 
stoepenschijters of wandelsok-
ken (bijnamen) in Mijdrecht als 
het ware een beetje tegenwer-
ken. Ze halen met medewerking 
van B&W toch al alles, alle eve-
nementen, naar zich toe. Denk 
maar aan Sinterklaas en Konin-
ginnedag. Die gezellige dag op 
de Kerklaan in Vinkeveen is ook 
al nagenoeg om zeep geholpen. 
Dus allemaal maar weer naar 
Mijdrecht. Toch? Veel energie-
verspilling en milieuvervuiling. Je 
kunt op een moment een maat-
regel nemen die ten goede komt 
aan de milieuproblemen en de 
parkeerproblemen en het behoud 
van de winkels in Vinkeveen en 
Wilnis. Ja! Ja! Iedereen weet dat 
de helft van de kilometers die met 
de auto gereden worden gemid-
deld minder dan 5 km bedragen. 
De korte afstanden. (Dat zijn de 
meest vervuilende kilometers). 
Ja! Ja! Het ergste is het in de win-
ter wanneer de ramen een beet-

je bevroren zijn. Lekker de mo-
tor laten draaien en 5 minuten 
krabben. Ga er maar eens achter 
staan. Wat een stank. Ja! Ja! Wat 
een stank. Dat is dus heel slecht 
voor het milieu. Wat te doen. 
Overal rond de winkels parkeer-
geld vragen. Minstens 1,00 eu-
ro per uur. Net zoals overal in de 
grotere gemeenten om ons heen. 
Ja! Ja! Als je parkeergeld vraagt 
dan gaan een heleboel men-
sen nadenken of het wel nodig 
is om met de auto boodschap-
pen te doen en de kinderen met 
de auto naar school te brengen 
enz. Nu kost een ritje van Vinke-
veen naar Mijdrecht 16x 0,30 eu-
ro = 4,80 euro, waarvan ca 2,00 
euro brandstof. Dat merk je nau-
welijks, dus je blijft gewoon door-
rijden. Toch? Maar!!!!! 1,00 euro in 
de meter gooien dat merk je wel. 
Daar denk je bij na en je … jut 
binnensmonds. Dan zoeken een 
heleboel mensen andere winkels 
in de buurt. Minder gerij. Minder 
milieuvervuiling. Minder rondtuf-
fen om een parkeerplaats te vin-
den. Minder stationair draaien bij 
het wachten op een opengevallen 
plaats enz. Voordelen, allemaal 
voordelen. Zal het de gemeente 
niets opleveren, maar verliezen 
doet ze er zeker niet aan.
Ja! Ja! Dat wil de winkeliersver-
eniging in Mijdrecht helemaal 
niet. Begin er niet over, want dan 
staan ze op hun achterste benen. 
Als de ‘milieubewuste” D66 hier-
over zou beginnen of daarvoor 
zou stemmen is de aanhang met-
een geslonken tot 00000. Het be-
leid wordt niet bepaald door de 
Raad. Heus niet. Ze hebben geen 
donder te vertellen. Net zoals 
bij het besluit over die brug. De 
sloop van die brug is alleen maar 
in het belang van Mijdrecht en 
niet in dat van het Amstelplein in 
Uithoorn. Ja! Ja! Je zult toch maar 
wethouder in Uithoorn zijn en in-
gewreven worden dat je het Am-
stelplein naar den donder hebt 
geholpen. Raad, help die winkels 
in Wilnis en Vinkeveen in stand 
houden en uitbreiden. Wat een 
giller, hè? Die fietsbrug. Te smal 
voor fietsen. Echts iets voor de 
D.D. 

John B. Grootegoed

Rotte appels ook in het 
politiekorps

Naar aanleiding van een nieuws-
bericht in de vorige Nieuwe Meer-
bode van 14-5-2008 wil ik graag 
reageren.
Mijn man is afgelopen zaterdag 
naar het AJOC festival geweest. 
Hartstikke gezellig. Omdat het 
afgelopen was om een uur of 2, 
ging hij op weg naar huis met zijn 
fiets. Omdat er met hem nog een 
paar honderd mensen naar huis 
gingen, was het fietspad op de 
Oosterlandweg vol met voetgan-
gers. Hij had licht op zijn fiets en 
er was geen autoverkeer, dus be-
sloot hij op de autoweg te gaan 
fietsen tot aan de Windmolen. Dit 
is een klein stukje. Direct kwam 
er een politieagent naast hem 
fietsen en sommeerde mijn man 
te stoppen en op het volle fiets-
pad te gaan rijden. Mijn man at-
tendeerde de agent op de stroom 
voetgangers die daar al liepen en 
stapte weer op zijn fiets. De agent 
duwde hem hierop met zijn el-
leboog aan de kant en trok hem 
van zijn fiets. De agent hield ver-
volgens mijn man aan zijn t-shirt 
vast alsof hij van plan was weg 
te rennen. Hierop trok mijn man 
zich los en de agent besluit om di-
rect pepperspray in zijn gezicht te 
spuiten. De agent roept verster-
king op en mijn man wordt gear-
resteerd voor mishandeling van 
een agent. De agent zou geslagen 
zijn op zijn fietshelm. Hij zou hier-
door hoofdpijn en nekpijn hebben 
opgelopen. Geen letsel dat waar-
neembaar zou zijn. Vreemd!
Mijn man heeft namelijk geen 
vinger uitgestoken, trouwens nog 
nooit iemand geslagen. Mijn man 
wordt meegenomen naar het cel-

lencomplex in Houten. Ik, zijn 
vrouw, en onze drie kleine kinde-
ren werden de volgende dag niet 
ingelicht (dit mag niet volgens de 
wet) en hebben dus stad en land 
afgezocht en allerlei scenario’s in 
ons hoofd gehaald. Dus iedereen 
in paniek. Waar is papa? Nooit 
aan een arrestatie gedacht, want 
hij is nog nooit in aanraking ge-
weest met de politie.
Zondagavond belde een politie-
agente mij om mij mee te delen 
wat er aan de hand was. Eigenlijk 
mocht ze dit niet doen, maar vond 
het voor de familie ‘onmenselijk’. 
Na het hele pinksterweekend vast 
te hebben gezeten en als zware 
crimineel behandeld te worden, 
moest mijn man dinsdag voorko-
men en werd voorlopig vrijgela-
ten. Zijn rechtszaak komt volgen-
de week. Dit allemaal door leu-
gens van een waarschijnlijk ge-
frustreerde agent. Er is geen vin-
ger uitgestoken. Dit terwijl de be-
treffende agent bij zijn collega’s in 
het korps bekend staat dat deze 
vaker dit soort dubieuze situaties 
veroorzaakt. 
Ook staat hij als heethoofd be-
kend en schijnt het niet zo nauw 
te nemen met de waarheid. Een 
agent heeft een eed afgelegd en 
spreekt dus altijd de waarheid, 
volgens de wet? De dupe is dus 
de ‘gewone burger’! Iedere cor-
rupte agent kan dus een verhaal 
uit zijn duim zuigen. De rechtbank 
gaat er altijd van uit dat de agent 
de waarheid spreekt. Als burger 
kan je hier niets aan doen of ver-
anderen. Mijn man staat dus te 
boek als leugenaar en crimineel. 
De fiets die hij achter moest la-

ten is intussen ook gestolen. Leuk 
zo’n avondje AJOC.
Nu nog een rechtszaak afwach-
ten. Sowieso erg flauw, om men-
sen die een leuke avond ach-
ter de rug hebben, lastig te val-
len met boetes voor wildplassen, 
geen identiteitskaart bij zich heb-
ben, kapotte fietslampen of het 
niet snel genoeg doorlopen op 
het fietspad. Maar goed, hier is 
de politie toe bevoegd. Misschien 
moeten ze meer aandacht schen-
ken aan de echte criminaliteit in 
De Ronde Venen. 
We hebben veel klachten over de 
politieoptredens gehoord, zowel 
bij AJOC als op de kermis eind 
april. Maar door ene rotte appel in 
het korps hebben wij ons vertrou-
wen in de politie en rechtstaat he-
lemaal verloren!
Naam bij redactie bekend

Nog vast
Een 38-jarige man uit Mijdrecht 
zit op dit moment nog in voorlo-
pige hechtenis. 
Zaterdag 11 mei fietste hij na af-
loop op de rijweg tussen het 
drukke verkoor door in plaats van 
op het fietspad. Een politieagent 
sprak hem hierop aan, maar de 
man weigerde te luisteren. Toen 
de agent hem staande wilde hou-
den kreeg hij twee vuistslagen in 
zijn gezicht en raakte hierbij ge-
wond. Collega’s van de agent heb-
ben de Mijdrechter aangehouden 
en geboeid overgebracht naar het 
politiebureau. Hierbij is ook pep-
perspray gebruikt. De Mijdrech-
ter zit nog vast en wordt vandaag 
voorgeleid bij de rechtercommis-
saris.

Drempels, drempels en 
nog eens drempels

Vinkeveen - Sinds een aantal we-
ken staan er op de Zuwe (het stuk 
weg vanaf Vinkeveen dorp naar 
Baambrugge) in Vinkeveen nieu-
we verkeersdrempels en obsta-
kels.
 
Vroeger stonden er 2 drempels:
1 Ter hoogte van de Plashoeve
2 Ter hoogte van het duikertje.
 
Deze drempels lagen in het mid-
den van de weg. Met ernaast ruim-
te voor fietsers voor beide richtin-
gen. Auto’s en fietsers konden TE-
GELIJK langs de drempels.
 
Nu staan er 3 (of 4) verspreid over 
alleen het 1ste stuk (Vinkeveen 
dorp - duikertje oftewel Klinkha-
mer).
Deze drempels liggen aan één 
kant van de weg. Eerst links, dan 
rechts, en dan weer links. Op die 
wijze moeten de verkeersstromen 

op elkaar wachten. En dat remt in-
derdaad de snelheid af.
 
Nu is het zo dat fietsers er in prin-
cipe aan de kant van de drempel 
net aan langs kunnen zonder dat 
auto’s voor ze hoeven af te rem-
men. In de praktijk is het zo dat 
elke auto af moet remmen, an-
ders ram je elkaar. Fietsers die dus 
aan de andere kant van de drem-
pel aankomen, kunnen NIET langs 
de drempel. Omdat de oet### die 
deze drempels heeft ontworpen 
een één of andere bakstenen bar-
ricade heeft geplaatst aan de an-
dere kant van de weg. 
Mijn vriendin woont aan het einde 
van de Zuwe, dus ik fiets die route 
dagelijks. Ze is voor deze nieuwe 
drempels in 5 jaar tijd misschien 8 
of 9 keer bijna aangereden. Sinds 
deze drempels er zijn is het elke 
keer weer de vraag of je er veilig 
langs kunt, of dat een automobilist 

je aanrijdt. Op de 1ste dag dat ze 
er stonden is mijn vriendin al bij-
na 3 keer aangereden. En dat gaat 
gerust verder.
 
Ik heb toen naar een ambtenaar 
gemaild met de vraag: “kunnen 
die stenen niet weg, zodat fietsers 
er veilig langs kunnen?” 
Het antwoord was natuurlijk: nee. 
Maar: ‘hij zou het wel rapporte-
ren’.
Wat hebben alle mensen daar 
nou aan? Ik hoor heel veel men-
sen klagen over de situatie. En ik 
dacht het lijkt mij een goed idee 
dat de krant hier iets over rappor-
teert. Ik weet bijna zeker dat de-
gene die dit ontworpen heeft er 
zelf nooit hoeft te rijden! En dat 
hij geen idee heeft wat hij fietsers 
aandoet. Dit kan niet door de beu-
gel vind ik zelf!

Vincent Veenenberg

Toeval??
Mijdrecht - Na onze oproep in 
de Nieuwe Meerbode om onze 
vermiste kater terug te vinden, 
kwamen we in een apart verhaal 
terecht.
In januari besloten wij om uit het 
asiel twee katten te halen. Onze 
Casper viel als een blok voor de 
wat oudere Elmo en onze Melger 
voor de twee jaar oude Witje. 
Na een ‘kat uit de boom kijk’-pe-
riode brak de tijd aan dat ze naar 
buiten konden gaan. Witje vond 
het geweldig en Elmo moesten 
we bijna over de drempel naar 
buiten tillen.
Toen gingen wij dus met voor-

jaarsvakantie en nam Elmo de 
kuierlatten. Wat bleek nu het 
geval? ‘Onze’ Elmo bleek van-
af zijn jonge jaren aan de over-
kant van de Hoofdweg te hebben 
gewoond en was vorig jaar maart 
de buurt gaan verkennen. In ju-
ni is hij door de dierenambulance 
opgehaald vanaf de Meerkoet en 
naar dierenasiel Amstelveen ge-
bracht. Daar is hij tot tweemaal 
toe geplaatst in een gezin in Am-
stelveen en weer teruggebracht 
vanwege allergieproblemen van 
de bewoners. Zo is hij dus uitein-
delijk bij ons gekomen.
Na meer dan een jaar stond er 

ineens een dikkere versie van de 
eens zo slanke ‘Robijn’ bij de vo-
rige eigenaar voor de deur!

En wat nu? 
Tja, na wat wikken en wegen la-
ten we Elmo/Robijn beslissen... 
Hij komt weer terug in Proosdij-
land, maar wie weet komt iemand 
hem vroeg of laat weer tegen in 
Twistvlied.

In ieder geval bedankt voor het 
plaatsen!

Fam. Aarsman
Proosdijland Mijdrecht

Bruggetje en bushaltes
Allereerst hulde voor het artikel 
over het bruggetje bij de Ponds-
koekersluis. Een prachtige fo-
to en een duidelijk stuk, maken 
goed duidelijk hoe belachelijk die 
situatie is. Jullie gaan met name 
in op het recreatieverkeer. Bewo-
ners langs de Kromme Mijdrecht 
zijn een aantal maanden geleden 
geconfronteerd met deze situa-
tie. Op weg naar Mijdrecht heb-
ben zij de keus tussen het met 
veel moeite nemen van deze hin-
dernis, of een eind omfietsen. Be-
woners die klagen schijnen vast 
te lopen op de gemeente en het 
waterschap die naar elkaar ver-
wijzen. Ik hoop dat jullie artikel bij 
zal dragen aan een oplossing.
Iets anders waar ikzelf meer be-
trokken bij ben zijn de ‘bushaltes’ 
in de Baambrugse Zuwe. Ik noem 
ze bushaltes, omdat ze daar op 
lijken, maar het zijn heuvels die 
het verkeer af moeten remmen. 
Op zich vrij zinloos en alleen maar 

vervelende situaties opwekkend. 
Als fietser die bijna dagelijks ge-
bruik maakt van deze weg, stoor 
ik me echter voornameijk aan het 
gevaar dat dit voor fietsers ople-
vert.

De fietsers worden gedwon-
gen om zich tussen het gemo-
toriseerd vervoer te begeven en 
dat wil je liever niet. Ik zie dage-
lijk grote groepen schoolgaande 
kinderen voor wie deze weg veel 
gevaarlijker geworden is. Tijdens 
de aanleg heb ik vele telefoon-
tjes gepleegd naar de gemeente, 
met als doel om een strook vrij te 
houden voor fietsers, zodat deze 
de hindernis aan de andere kant 
kunnen passeren. Steeds waren 
de betreffende mensen echter 
niet bereikbaar en als ik ze dan te 
pakken had, dan bleek dat ik toch 
weer bij een ander moest zijn. Op 
een gegeven moment waren de 
bushaltes af en was ik het zat. Je 

bent er ook niet eens helemaal 
met zo’n fietsstrook. Er ontstaan 
sowieso rijtjes van wachtende au-
to’s en daar kom je als fietser ook 
al tussen. Het zijn gewoon hele-
maal ondingen. Ik heb het toen 
maar opgegeven. Toch knaagt het 
nog een beetje aan me. Wat als er 
straks werkelijk ongelukken ge-
beuren? Dan zal ik mezelf verwij-
ten dat ik niet doorgezet heb.

Ondertussen zie ik dat dezelfde 
bushaltes ook in Waverveen zijn 
aangelegd. Waarschijnlijk gaan ze 
op meer plaatsen in de gemeen-
te verschijnen, want per tien zijn 
ze zeker voordeliger en het levert 
een nog mooier kerstpakket op. 
Kortom: in de Baambrugse Zuwe 
vind ik dat ze gevaarlijke situaties 
oproepen en verder vrees ik dat 
ze op meerdere plaatsen gaan 
verschijnen.

Rinus Zeldenthuis



Regio - Vanaf 16 mei 2008 tot 31 
december 2011 werkt Rijkswa-
terstaat aan de viaducten bij het 
knooppunt Vinkeveen om de ver-
breding van de A2 mogelijk te ma-
ken. Het verkeer op de provinciale 
weg N201 zal hiervan enige hinder 
ondervinden.
In de avond en de nacht van 6 op 7 
juni wordt de af- en toerit Vinkeveen 
afgesloten vanaf 21.00 uur ’s avonds 
tot 06.30 uur de volgende ochtend. 
Het gaat daarbij alleen om de rich-
ting Utrecht-Amsterdam. Het ver-
keer wordt met borden omgeleid.
Het verkeer uit de richting Amster-
dam kan gebruik blijven maken van 
de afrit en de N201. Op de N201 
worden tijdelijke verkeerslichten ge-
plaatst zodat het verkeer om-en-om 
langs het werk kan worden geleid.

Werkzaamheden
De nachtelijke werkzaamheden van 
Rijkswaterstaat zijn nodig om de 
N201 en het fietspad een stukje te 
verleggen, zodat het mogelijk is de 
bouwwerkzaamheden aan de fun-

daties en pijlers van de nieuwe vi-
aducten uit te kunnen voeren. Ter 
hoogte van de viaducten wordt de 
weg deels verplaatst en versmald. 
Op het smalle stuk wordt een maxi-
mumsnelheid van 30 km/u inge-
steld. Het verkeer op de N201 zal 

hierdoor tot eind 2011 enige vertra-
ging ondervinden.
Voor meer informatie kunnen weg-
gebruikers terecht op www.va-
nAnaarBeter.nl of bel (gratis) 0800-
8002, de landelijke informatielijn van 
Rijkswaterstaat.

Uithoorn – In Galerie Fort aan de 
Drecht is vanaf zondag 25 mei  
15.00 uur de expositie ‘De Onortho-
doxen’ te zien. Met deze tentoon-
stelling laat de Galerie dit keer haar 
licht schijnen op een totaal andere 
kunstvorm dan de gebruikelijke. De 
installaties – collages –assemblages 
–gemanipuleerde foto’s en objecten 
die door de kunstenaars worden ge-
presenteerd, laten een ontwikkeling 
zien van de nieuwe kunst zoals de-
ze zich aan het begin van de 20ste 
eeuw, voor het eerst, manifesteerde. 
Daarbij is het niet vreemd dat bij  ei-
gentijdse kunstenaars  in de huidige  
wegwerp -maatschappij het accent 
ligt op recyclemateriaal.

Marlijn Franken, van oorsprong 
couture ontwerpster,  trekt met haar 
buitengewone originele kunstwer-
ken veel aandacht. Haar  installaties  
zijn opgebouwd uit gebruikte plastic 
drinkwaterzakjes die zij in Afrika bij 
duizenden op straat en in het vuilnis 
vindt. Samen met haar Afrikaanse 

vrienden en kun-
stenaars verzamelt 
zij deze zakjes, 
wast en droogt ze 
en naait ze aan el-
kaar tot ‘zakjesjur-
ken’, juweeltjes van 
grafische vormge-
ving waarvan de 
tekst het dessin 
verbeeldt.
Daarnaast vervaar-
digt zij textiele ob-
jecten van organ-
za die zij bewerkt 
met een stofver-
harder en/of po-
limethaan. Beeld-
houwen met stof, 
noemt zij het. Haar 
armbanden, cein-
tuurs en haarban-
den zijn draagbaar 
en hebben qua 
kunst een  hoog 
kwaliteitsgehalte. 
De zware wandkle-
den van de jaren 
1960/’70  hebben 
bij Franken plaats 
gemaakt voor rag-
fijne ‘japonsilhou-
etten’ als wandde-
coratie. 

Een ander gebruik 
van recyclemate-
riaal is te zien in 
het werk van de 

Afrikaan Eza Komla uit Togo. Zijn 
wanddecoraties noemt hij ‘Peintu-
res Sandalettes’. Ze zijn vervaardigd 
van ‘versleten slippers’ die hij ver-
zamelt, reinigt en in vormen knipt. 
Vervolgens worden zij samenge-
voegd tot een beeldende compositie 
in een collage van kleuren. Van het-
zelfde recyclemateriaal vervaardigt  
Eza ook tassen die door hun excep-
tionele afkomst (versleten slippers) 
een geschiedenis met zich meedra-
gen.
Ninette Koning toont haar assem-
blages en objecten van vaak aard-
se materialen. Haar bouwstenen zijn 
veelal metalen, sisal, hout en  poly-
styreen. Zij vindt inspiratie uit con-
trasten die een spanning bewerk-
stelligen die fascineert. 
“Zonder de fotografie geen moder-
ne kunst”. Annette van Waaijen is fo-
tografe met een liefde voor het am-
bachtelijke en een fascinatie voor 
lijnen, licht en structuur. Deze pas-
sies komen tot uitdrukking in haar 
gemanipuleerde, geborduurde foto’ 

s, in het lijnenspel van elektrische 
bedradingen en bewegende  dieren 
in hun natuurlijke omgeving. Tot de 
ontwikkeling van de fotografie die 
in  haar werk plaatsvindt, mag zeker 
gerekend worden de in een frame  
afgedrukte beelden op aluminium 
en de foto’s die ingebed zijn in het  
kunststofprocedé  Dimond.
Ook de sieraden van deze tentoon-
stelling zijn voor een deel vervaar-
digd uit recycled materiaal. De ori-
ginele kettingen en armbanden van 
Liesbeth Gales zijn alle gemaakt 
van wat er overbleef na het ge-
bruik van rubber fietsbinnenban-
den. Al knippend, knopend, vou-
wend, plakkend en experimente-
rend komen Liesbeths ontwerpen 
tot stand. Leer, been, kralen, silico-
nen, papier en glas geven aan het 
geheel een kleurrijk effect dat hier 
en daar wordt opgelicht door toege-
voegde lak.
Jet Naftaniel Joëls laat zij zich in-
spireren door allerlei materialen 
als plastic, koperdraad, latex, fi-
ber en glas. Zelfs gedroogde vruch-
tenschillen, en koffiepats gebruikt 
zij voor haar sieraden. Huis- en fa-
brieksafval krijgen bij haar zo een 
nieuwe bestemming.
De expositie ‘De Onorthodoxen’ is 
te zien t/m 28 juni. Tijdens de ope-
ning zondag wordt de muziek ver-
zorgd door ’The Romantic Fools’ (gi-
taar en saxofoon).
De openingstijden zijn: donderdag 
en vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en 
zaterdag en zondag van 12.00 tot 
17.00 uur. De Galerie is gevestigd in 
het Fort aan de Drecht, Grevelingen 
50, Uithoorn.
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Topdrukte bij afdansen

Twee nk-kampioenen 
voor danscentrum colijn
Uithoorn - Afgelopen weekend was 
het weer topdrukte voor Axel en 
Heleen Colijn en hun paren.
Het begon al op de vrijdagavond.  
De medaltest voor de paren, voor 
vele paren de afsluiting van het 
dansseizoen. Familie Colijn: “We 
merken dat mensen weer meer be-
langstelling hebben voor de medal-
test, in de volksmond het afdansen. 
Ze vinden het leuk om de dansles-
sen op deze manier af te sluiten. Het 
is natuurlijk niet een examen zoals 
op school. Wij maken er altijd een 
gezellige avond van met een pro-
fessionele jury. De prestaties van de 
kandidaten staan natuurlijk voorop 
maar daarnaast maken wij het extra 
gezellig voor ze met hapjes en een 
demo van één van onze wedstrijd-
paren. Op deze avond gaven Ram-
ses v.d. Dussen en Mireille Piest een 
geweldige dansdemonstratie latijns 
amerikaans. Mensen zoeken gezel-
ligheid en persoonlijke aandacht. 
Dit vormt een belangrijk onderdeel 
van onze bedrijfsvoering.” 
Al met al was het een geweldige 
avond en was het danscentrum be-
volkt met zo’n 200 mensen en na-
tuurlijk is iedereen geslaagd. 
Familie Colijn: “Natuurlijk is het leuk 
als de kandidaten het goed doen, de 
achten en negens waren dan ook 
niet van de lucht, maar ook de pa-

ren die dan misschien wat minder 
hoge punten halen zijn voor ons wel 
zo belangrijk. Wij vinden het leuk als 
mensen graag dansen en daar ener-
gie in willen steken. Ook al hebben 
ze dan misschien wat minder talent. 
Voor ons is dat een reden om ons 
extra in te zetten, zodat ze het uit-
eindelijk toch goed leren en leuk 
over de vloer gaan en wat nog be-
langrijker is: ze hebben plezier. Dat 
is onze kracht!”

Wedstrijden
Daarnaast stond er nog een twee-
tal belangrijke wedstrijden op sta-
pel: Het NK ballroom en latijnsa-
merikaans van de NADB en van de 
DMN. Op zaterdagavond vond het 
NK voor senioren plaats. Jan en Ma-
rianne Kooijman behaalden hier een 
prachtige 4e plaats in de senioren 
A-2 klasse. Op zondag wisten Sze Ar 
Wong en Yvo v.d. Bosch de kwartfi-
nale te behalen van de Hoofdklasse 
Ballroom, de hoogste klasse van het 
land! De zondag stond in het teken 
van het NK van de DMN. Een gro-
te wedstrijd met een groot deelne-
mersveld in een sporthal. Altijd een 
geweldig spektakel om te zien. Voor 
de paren van Danscentrum Co-
lijn waren de prestaties niet gering: 
Twee kampioenstitels: voor  Ramses 
en Mireille in de A-klasse ballroom 

en voor Selmar Smit en Charlotte 
Rietveld in de B-klasse. Daarnaast 
werden er ook nog prijzen in de af-
deling latijns amerikaans behaald:  
Dion v.d. Klaauw en Angela Eshuis 
een mooie 5e plaats in de C-klas-
se,  Erina Bassaly en Christiaan van 
Toor een 3e plaats in dezelfde klas-
se. Ramses en Mireille behaalden 
ook nog een 6e plaats in de Hoofd-
klasse. Deze paren waren natuurlijk 
zo trots als een pauw en hun trai-
ners/coach natuurlijk niet minder! 
Kortom: een prachtige afsluiting van 
het seizoen.
Familie Colijn: “Hoewel het seizoen 
nog niet helemaal op zijn eind is, 
maken wij ons al weer op voor een 
nieuw seizoen met ook weer nieuwe 
uitdagingen waaronder de verbou-
wing van onze bar. Naast het ver-
zorgen van kwalitatief goede dans-
lessen is het ook belangrijk dat je 
oog houdt voor de omgeving waar-
in dit plaatsvindt. Wij vinden het be-
langrijk dat het danscentrum er ver-
zorgd, schoon en eigentijds uit ziet. 
Wij zijn zelf ook nog jong en willen 
nog 20 jaar door met dit bedrijf, dan 
moet je ook blijven investeren, zo-
dat onze leerlingen, ook in de ja-
ren die komen, zich prettig voelen.” 
Meer info over het nieuwe danssei-
zoen of inschrijven? www.colijndan-
cemasters.nl

nachtafsluiting afrit A2 
Vinkeveen (afslag 4, n201)

Hard oefenen voor 
musical Jungle Book
Mijdrecht - Dezer dagen wordt er 
hard geoefend en gerepeteerd door 
de kids van Kindermusicalkoor De 
Regenboog. Op zaterdag 24 mei en 
zondag 25 mei a.s. brengen zij in 
partycentrum De Meijert de beken-
de musical Jungle Book op de plan-
ken. 
Na maandenlang oefenen op tek-
sten, liedjes en danspassen, kon de-
ze week voor het eerst worden ge-
speeld met decorstukken en konden 
Baloe, Bagheera, Shere Khan, Mow-
gli, Shanti, de apen, de olifanten, de 
wolven, de gieren en de slang oefe-
nen in hun fraaie kostuums.  
Aan de voorstelling nemen zo’n 30 

kinderen deel; achter de schermen 
zijn ca. 20 vrijwilligers betrokken bij 
de voorstelling onder leiding van 
Mary Verlaan, Berna van der Wilt en 
Erica Handofsky. 
Van de vele versies die er van Ru-
dyard Kipling’s oorspronkelijke ver-
haal uit 1894 bestaan, is die van 
Disney wellicht het meest bekend. 
Deze wijkt echter behoorlijk af van 
het originele verhaal. Dat geldt ook 
voor de versie die De Regenboog op 
de planken brengt. Een aantal van 
de oorspronkelijke liedjes werd ge-
schrapt en liedjes uit andere beken-
de musicals werden toegevoegd, 
na te zijn vertaald en bewerkt door 

Hans van Veen en Mary Verlaan. 
Het verrassende resultaat is te zien 
en te beluisteren op zaterdagavond 
24 mei om 19.30 uur en zondagmid-
dag 25 mei om 14.00 uur in Party-
centrum De Meijert aan de Dr v.d. 
Haarlaan 6 te Mijdrecht.
Toegangskaarten kosten 10 euro 
voor volwassenen en 7,50 euro voor 
kinderen en 65-plussers

Reserveren kan online op www.re-
genboog-mijdrecht.nl. Na 21 mei 
kunnen kaarten alleen nog worden 
afgehaald en betaald voorafgaand 
aan de voorstellingen op zaterdag 
en zondag.

Fotobijschrift: De kinderen van de Regenboog zijn hard aan het oefenen voor de voostellingen. (Foto: Jeannet Dries-
sen).

‘De Onorthodoxen’ in
Galerie Fort a/d Drecht



Mijdrecht/Veldhoven – In het 
weekend van 17 en 18 mei waren de 
laatste plaatsingswedstrijden voor 
het NK-acrogym. Aan deze wed-
strijden deden 2 team van GVM’79 
mee. Marleen, Melanie en Loïs wa-
ren op zaterdag aan de beurt in het 
B-niveau. Zij begonnen heel erg 
goed met de tempo-oefening. Al-
le elementen werden prima geland 
en zelfs de salto voorover bleek voor 
Melanie geen probleem. Het cij-
fer was erg goed en met 25,033pnt 
stonden de dames na de eerste ron-
de op een 8ste plek. Daarna volg-
de de balansoefening. Het eerste 
element, de hanstand op hoge to-
ren, stond geen seconde. Hierdoor 
was de puntenaftrek zo groot dat de 
dames de NK-limiet aan zich voor-
bij moesten laten gaan. De totaal-
score van 46,383pnt was goed voor 
de 15e plek.
Op zondag was het de beurt aan 
Kelly en Claudia. Dit duo probeerde 
in de balansoefening een nieuw ele-
ment. Dit element verliep prima op 
1 tijdsfout na, maar helaas ging de 
standspagaat finaal de mist in. Ge-
lukkig was de jury soepel en bleef 
de aftrek nog beperkt.
De tempo- en combinatieoefe-
ning verliepen veel beter en er wer-
den dan ook mooie cijfers gegeven. 
Het eindtotaal van de drie oefenin-
gen was 73,900pnt. Dit is ruim bo-
ven de NK-limiet en voldoende voor 
een bronzen medaille. Over 3 weken 
gaan deze dames naar het NK in 
Drachten. Zij zullen daar samen met 
2 andere damesparen van GVM’79 
strijden voor een plekje op het po-
dium. 

Mijdrecht - Een aantal weken gele-
den zag u al een foto in deze krant 

van deze super-meiden toen ze trots 
hun nieuwe shirts en jasjes van hun 

sponsor Ruijgrok Makelaars in ont-
vangst namen. De coach beloof-
de de sponsor dat de meiden kam-
pioen zouden worden, en ja hoor, 
dat hebben de meiden dan ook ge-
daan. Afgelopen zaterdag werd on-
der een enorme grote publieke be-
langstelling van ouders en opa’s/
oma’s tegen Qui Vive M6F1 met een 
5-3 winst het kampioenschap bin-
nen gehaald. Maar het was wel een 
hele spannende wedstrijd daar Qui 
Vive in de pauze met 2-3 voorstond. 
Maar door goed en sterk hockey 
waarin goed werd samengespeeld 
wisten de HVM meiden de achter-
stand om te buigen naar een winst 
door doelpunten van Sophie Berger, 
Fleur Snijders en Lisa Smelik.
Onze “Ruijgrok meisjes” hebben af-
gelopen 3 maanden sterke teams 
als Amsterdam, de Kikkers, Qui Vi-
ve, Alliance etc achter zich gela-
ten door op 1 wedstrijd na alles te 
winnen. Meiden van harte met jul-
lie kampioenschap en wij zijn ervan 
overtuigd dat we nog veel van jullie 
zullen horen.

Mijdrecht - Dit weekend moes-
ten de meiden van het E1 team van 
HV Mijdrecht nog éénmaal aantre-
den, en wel voor de laatste compe-
titiewedstrijd van het seizoen 2007 / 
2008. 
Op zich was er niet zoveel aan de 
hand: bij winst, bij gelijkspel en zelfs 
bij verlies (maar dan met maximaal 
4 doelpunten verschil) zouden de 
meiden het kampioenschap kunnen 
gaan vieren.
Toch waren er, na een stevige war-
ming-up, aan het begin van de wed-
strijd de nodige zenuwen te bespeu-
ren bij de dametjes. Ondanks het 
feit dat het snel 1 – 0 in Mijdrechts 
voordeel werd, toonden de Myra 
meiden zich een waardig tegen-
stander en werd met moeite een 3 
-3 ruststand bereikt.

Het tweede bedrijf begon voor-
spoedig. Met een enkele omzetting 
“stond” het team beter. Iedereen 
gooide de schroom van zich af en 
via een aantal werkelijk prachtige 
aanvallen over verschillende schij-
ven werd al snel een voorsprong 
opgebouwd. De Myra meiden kwa-
men toch nog even terug met een 
vierde doelpunt, maar daarna was 
de rek er aan die kant echt uit. Met 
een uiteindelijk riante 8 – 4 overwin-
ning konden de bloemen, medailles 
en certificaten, volkomen terecht, in 

ontvangst worden genomen.
Op bijgaande foto blijkt dat we ons 
over de kleding het hele jaar ook 
al geen zorgen hoefden te maken: 

Hiervoor aan Henk van der Laan 
(van het gelijknamige architecten-
bureau) een speciaal woord van 
dank.
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Hockey meisjes E1 
Mijdrecht kampioen

Onder: Sanne van der Loo. Midden van links naar rechts: Jana Vesseur, Karlijn 
van Nieuwkerk , Ilse Oudheusden, Manon van Schaik, Laura Winters, Estel-
le van der Laan en Emma van der Meulen. Boven: Marjon Oudheusden, Henk 
van der Laan en Erik van der Meulen.

HvM M6f1 kampioen 
1ste klasse

Ouder&Kind Golftoernooi 
ten bate van Unicef bij de 
Golfclub veldzijde
Wilnis - Op 12 mei  is het ABN AM-
RO Ouder&Kind golftoernooi bij 
Golfclub Veldzijde gespeeld. De 33 
koppels hebben een bedrag van 495 
euro bij elkaar gespeeld voor Uni-
cef. Het winnende koppel Rutger en 
Bram van Rossum heeft zich gekwa-
lificeerd voor een van de twee Nati-
onale Halve finales die worden ge-
houden in oktober. Daarnaast was 
er een wedstrijd op de Par3 baan die 
gewonnen is door Jaydee en Hans 
van Scheppingen.

De prijzen nummers 1, 2 en 3 wer-
den beschikbaar gesteld door ABN 
AMRO kantoor Mijdrecht. Tijdens 
het toernooi, gespeeld onder uitste-
kende weersomstandigheden, wer-

den nog een aantal prijzen uitge-
reikt. Zo ging de prijs voor de lon-
gest drive op de grote baan naar 
Bas Butzelaar en Guur van Acker, en 
de prijzen voor de neary naar Kim 
Versleijen. Op de Par3 baan heeft 
Loek Snijders uit Mijdrecht zowel de 
prijs voor de neary als voor de lon-
gest drive gewonnen.
Tijdens de wedstrijddag werden on-
der de deelnemers lekkere ijsjes uit-
gedeeld door Judith Assen, de ves-
tigingsmanager van ABN AMRO 
Mijdrecht, en collega John Vriend. 
De prijswinnaars zijn uiteraard be-
loond met mooie prijzen door dis-
trictsdirecteur Stephan van den 
Beld van ABN AMRO.
Het ABN AMRO Ouder&Kind Golf-

toernooi voor Unicef is een toer-
nooi dat landelijk door de ABN AM-
RO kantoren op 104 golfclubs wordt 
georganiseerd. De winnaars worden 
uitgenodigd deel te nemen aan een 
van de twee halve finales die in ok-
tober 2008 zullen worden gehou-
den. De winnaars van de daarop 
volgende finale worden uitgenodigd 
deel te nemen aan de Celeb-Am van 
het KLM Open 2009.
De inschrijfgelden die door de deel-
nemende koppels worden betaald 
komen volledig ten goede aan Uni-
cef. De bijdrage vanuit het ABN 
AMRO Ouder&Kind Golftoernooi 
wordt aangewend voor de natio-
nale campagne van Unicef in 2008: 
‘Nooit meer bang’.

Eerste O.v.M. C-toernooi 
bij S.v. Hertha
Vinkeveen - 24 mei 2008 is het 
dan eindelijk zo ver voor de jongens 
van Hertha C1: dan vindt het eerst 
O.V.M.  C-Toernooi plaats.
 In totaal gaan 10 teams strijden 
voor verschillende prijzen. Niet al-
leen zijn er bekers voor de nr. 1 t/
m 3, maar ook voor de topscoorder, 
de beste speler en de beste keeper 
staat er een mooie beker klaar. Te-
vens is er buiten de eerste prijs, de  
belangrijke prijs van het toernooi, 

nog een sportprijs te winnen, name-
lijk de fairplay prijs.
Waarom de fairplay prijs: de toer-
nooicommissie wil namelijk een 
sportief en eerlijk toernooi zien, 
waarbij plezier en fairplay bovenaan 
staan, gevolgd door goed voetbal en 
veel spanning.

Alle teams komen uit de eerste of 
tweede klasse van de KNVB. Bij het 
uitnodigen van de teams is geke-

ken naar sterkte en niveaus van de 
teams. Zodat het niveau verschil on-
derling minimaal zal zijn. 
De eerste wedstrijden beginnen om 
09.00u en de finale zal gespeeld 
worden rond 15.15 u 
De deelnemers zullen zijn: 
Hooglanderveen C1  / Huizen C2 / 
Tos Actief C1 / smcv fairplay C1 / 
V.V. Overbos C2 / FC De Bilt C2 / V.V. 
Linschoten C1 / ’s-Graveland C1 / 
msv’19 C1  en natuurlijk Hertha C1.

Atlantis 1 heeft het heft 
niet meer in eigen handen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
reisde het door FORTIS gesponsor-
de Atlantis 1 af naar Amerongen, 
waar een zeer belangrijke wedstrijd 
tegen mede degradatiekandidaat 
Hemur Enge dat onderaan de rang-
lijst stond gespeeld moest worden. 
Atlantis stond een plaats hoger met 
een punt voorsprong en kon de-
ze wedstrijd dus een belangrijk gat 
slaan. De thuiswedstrijd in de eerste 
helft van de competitie werd met 9-
7 gewonnen, dus de ploeg wist dat 
er gewonnen kon worden. Bij winst 
zou handhaving in de derde klas-
se bijna zeker zijn, het enige wat 
niet moest gebeuren was verliezen, 
want dan was het Atlantis dat onder 
aan de lijst stond met 1 punt achter-
stand. Vooral door een teleurstellen-
de tweede helft gebeurde dit toch, 
er werd met 13-9 verloren.
Ondanks het warme weer werd 
er fel aan de wedstrijd begonnen. 
Het was vrij snel duidelijk dat het 
een spannende pot kon worden, 
de score ging dan ook gelijk op in 
het begin. Ook al had de FORTIS 
ploeg het betere van het spel, iede-
re keer als de gelijkmaker gescoord 
werd, kwam Hemur Enge er de vol-
gende aanval direct overheen met 
een afstandschot. Door het war-

me weer gaf Atlantis soms net iets 
minder druk dan normaal gespro-
ken en werd er soms iets te veel 
ruimte weggegeven voor het schot, 
waar de thuisploeg die normaal ge-
sproken ook moeite heeft tot sco-
ren te komen dankbaar gebruik van 
maakte. Hemur Enge wist hierdoor 
een gaatje te slaan van drie punten, 
maar de vechtlust bij Atlantis zorg-
de ervoor dat aan het eind van de 
eerste helft dit gaatje bijna gedicht 
was. Met een 7-6 ruststand kond er 
nog van alles gebeuren in de twee-
de helft.
In de tweede helft van de wedstrijd 
hadden de Mijdrechtenaren moeite 
de korf te vinden, waardoor er soms 
haastig gespeeld werd en er niet al-
tijd meer gezocht werd naar de juis-
te kansen. Hierdoor kwam Atlan-
tis bijna een half uur niet tot sco-
ren, waardoor Hemur Enge de voor-
sprong gestaag kon uitbreiden tot 
12-6. Coach Paul Plaatsman trachtte 
hier nog verandering in te brengen 
door Sandra Pronk op de plaats van 
Kim Stolk te zetten, toen ook dit niet 
in een score resulteerde werd ook 
Jelmer Steen gewisseld voor Auke 
van der Zijden, die nog wel voor een 
doelpunt wist te zorgen. Ook Jimmy 
de Koning werd toen nog gebracht 

voor Mark Goverse. Er werd nog wel 
gescoord, maar op het eindresultaat 
had dit geen effect meer.
Na dit verlies zal het zeer lastig wor-
den voor de FORTIS ploeg zich in 
de derde klasse te handhaven. Uit-
gespeeld tegen de naaste concur-
renten Hemur Enge en Midlandia, 
wacht Atlantis de zware taak van 
hoger geklasseerde teams punten 
af te pakken en dan blijft het hopen 
dat de concurrenten niet meer pun-
ten pakken. De eerst volgende mo-
gelijkheid hiervoor is 17 mei thuis 
tegen RDZ, uw steun is hierbij ui-
teraard weer van harte welkom.

Mark Goverse.

Laatste plaatsingswedstrijd 
Acrogym

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Bowling Clinic bij Bowling 
Vereniging Mijdrecht
Mijdrecht/Amstelveen - Afgelo-
pen zaterdag waren 52 kinderen uit 
De Ronde Venen en omgeving naar 
Amstelveen gekomen. De Rabobank 
had samen met de Bowling Vereni-
ging Mijdrecht een clinic georgani-
seerd. De leeftijd van de kinderen 
varieerde van 6 tot 12 jaar. Om 10.00 
uur werd begonnen met de warming 
up. Daarna gingen de kinderen naar 
verschillende banen. Onder des-
kundige leiding kon er een balletje 
worden gegooid. Een strike (alle 10 
pins in een keer omgooien) vonden 
ze best wel moeilijk.Af en toe werd 
er wel een spare ( 10 pins in 2 keer 
omgooien) gegooid. Ze vonden het 
allemaal heel gezellig. De hoogste 
game, 90, werd gegooid door Deve-
ney van Vliet uit Breukelen.

Andere hoge games werden ge-
gooid door Michiel Verwey, Bart-Jan 
Hilbrands
Owen van den Aardweg en Milton 
Ribeiro allen uit Vinkeveen, Lars de 
Bie uit
Mijdrecht, Boden Blanken uit Kame-
rik, Lars van Egmond en Naomi van 
Egmond beiden uit Vinkeveen, An-
nelies van der Wilt uit Mijdrecht en 
Nicky Craanen uit Bodegraven.
Na afloop was er voor alle deel-
nemers een attentie van de Rabo-
bank en van de Bowling Vereniging 
Mijdrecht.
Het was voor allen een zeer ge-
slaagde morgen.
Hopelijk kunnen deze clinics ooit 
weer in hun eigen bowlinghuis in 
Mijdrecht gegeven worden.

Postduiven
Ton Duivenvoorde wint 
eerste Midfond vlucht
Regio - Zaterdag stond de eer-
ste Midfond vlucht (midden 
afstand)vanuit het Franse Peronne, 
(gemiddelde afstand 289 Km) op het 
programma voor de leden van Rond 
de Amstel, maar dat kon zaterdag 
geen doorgang vinden. De weers-
omstandigheden waren van dien 
aard, dat de vlucht uitgesteld werd 
naar zondag. Maar ook zondag was 
het weer niet al te best in Frankrijk, 
zware bewolking en daar viel hier 
en daar nog wel eens wat regen ut. 
Rond elf uur werd het sein tot los-
sen gegeven, en om 11.15 uur wer-
den de duiven in vrijheid gesteld, de 
wind draaide tussen Noord Oost en 
Noord West, en was matig in kracht.
Ondanks dat het weer op de los-
plaats goed leek, bleven de duiven 
ongeveer 20 minuten boven de los-
plaats vliegen, alvorens ze richting 
Nederland gingen, en werd het een 
pittige vlucht. Dergelijk soort  zaken 
zijn voor het verloop van de vlucht 
niet prettig, daar ontstaan te grote 
verschillen in de aankomst van de 
duiven. Ondanks de te trage snel-
heid van de vlucht, zijn alle duiven  
weer op de hokken teruggekeerd. 
De eerste duif arriveerde bij Ton Dui-
venvoorde in De Hoef om 15.32.39 
uur en deze maakte een snelheid 

van 1115,254 meter per minuut, dat 
is bijna 67 Km per uur. Met deze re-
sultaten werd hij o.a. 15e, 45e, 46, 
53, en 79e in rayon F van de afde-
ling Noord Holland. Ook vier ande-
re leden deden het goed in het ray-
on, Hennie Pothuizen uit Vinkeveen 
werd 27e, Theo Kuijlenburg uit Am-
stelhoek werd 48e en 67e, Ron den 
Boer uit Uithoorn werd 84e en Bos-
se & Zn werd 88e. Mooie resultaten 
voor de leden van Rond de Amstel. 
De uitslag was als volgt; 
Peronne 310 duiven 19 deelnemers.
a.m. Duivenvoorde
C. Pothuizen
Th. Kuijlenburg
R. den Boer
Bosse & Zn
C. van Bemmelen
P.J. van Schaik
M. v.d. Hoort
W. Wijfje
W. Könst
H.P. Snoek
Verweij-Castricum
H. Hendriks
C. Stevens
H. Brugman
R. v.d. Wal
Th. Vlasman
Th. Fiege
G. Stevens.

Internationaal 
jeugdvoetbaltoernooi
Uithoorn - Op zaterdag 24 mei en 
zondag 25 spelen er 50 teams een 
groot jeugdvoetbaltoernooi bij Leg-
meervogels. De aftrap op zaterdag 
is reeds om 9.00 uur en dat geldt 
ook voor de zondag. Op beide da-
gen is het toernooi zo rond de klok 
van 17.30 uur afgelopen. Naast 28 
Nederlandse verenigingen komen 
er ook 24 elftallen uit Engeland, 
Wales en Schotland naar Sportpark 
Randhoorn, velden van Legmeervo-

gels om elkaar onderling te bestrij-
den. Een greep uit de deelnemende 
verenigingen, Hoofddorp, WSV’19, 
Nicator Leeuwarden, Dronten,  JOS/
Watergraafsmeer, Zeeburgia, Sloter-
dijk, ZSGOWMS, Zaandam. Uit En-
geland St. Wilfrids, Whyteafe,  Uit 
Schotland, Hillfield Swifts 1993, uit 
Wales, Pontardawe Town. Het is een 
jeugdvoetbaltoernooi wat bij Leg-
meervogels wordt gespeeld voor B 
en C junioren.

Combi Amsterdam in 
Aalsmeer
Regio - Het jaarlijkse zeilevene-
ment voor de jeugd wordt dit jaar 
in Aalsmeer gehouden op 24 en 25 
mei. De organisatie is zoals altijd in 
handen van de watersportverenigin-
gen De Nieuwe Meer en Aalsmeer, 
beide gevestigd aan de Kleine Poel 
in Aalsmeer.
Zaterdag is er in de haven van de 
watersport verenging Aalsmeer om 
10.00 uur een palaver en de eerste 
start is gepland om 11.00 uur. De 
zeilwedstrijden staan open voor de 
zeilers in de Optimistenklasse A, B 

en C , alsmede de Splash A en B. De 
beginners varen op de Kleine Poel, 
de gevorderden op de Grote Poel. Er 
is tevens inschrijving voor de Flash-
klasse, dat is de Splash met een ver-
goot grootzeil en de nieuwe O’pen  
Bic Klasse. Ook de RS Feva klasse is 
vertegenwoordigd.
Per dag  zijn er 3 of 4 starts gepland; 
dit afhankelijk van de weersomstan-
digheden. Op de wal is er een groot 
gebeuren, waaronder een grill buf-
fet en een unieke bingo met nauti-
sche prijzen.

Volleybalclub Atalante 
volgend seizoen 50 jaar!
Vinkeveen - De basis van het Vin-
keveense volleybal werd gelegd 
door de thans 80 jarige Cor van 
Zwieten. Het spelletje nam hij mee 
vanuit het voormalig Nederlands In-
die. Cor was er bezeten van en vond 
sportieve lieden om hem heen, die 
net als hij enthousiast raakten. Zo 
werden zij in 1958 opgenomen in 
de gymnastiekvereniging Atalante. 
Na 1 jaar van samenwerking werd 
de volleybal een zelfstandige ver-
eniging. De eerste voorzitter, inmid-
dels overleden, was Theo van Wijk. 
Ook Piet van Asselen behoort tot 
een speler van het eerste uur. Sa-
men met Jan en Ton Aarsman, Piet 
van Zwieten, Minus van Wijk en Ri-
go Oudshoorn vormden zij in 1959 
het eerste competitie spelende team 
van toen nog de RK volleybalvereni-
ging Atalante. De huidige zeilschool 
was toen de gymzaal waar getraind 
en gespeeld werd. Er gaat nog een 
verhaal dat er een kachel half in het 
veld stond in die begin jaren.
Tot 1961 speelden er alleen he-
ren in de kleuren rood wit. Daarna 
maakten ook de dames, wel in “kui-
se” kleding, hun opwachting. Cor 
van Zwieten verdiepte zich verder 
in de sport, de techniek en tactiek. 
Hij heeft vele mensen trainen gege-
ven. De oudere jongeren uit dames 
2 herinneren zich de onderhandse 
trainingen nog goed. Om het door 
de knieën gaan en laag zitten goed 
te oefenen moesten zij steeds vanaf 
zitpositie op een sportbank een lage 
start maken naar een aangegooide 
bal. Ook in “drieën” spelen en tech-
nisch volleybal stonden hoog in het 
vaandel.

Voorzitter 
Aagje Klijnzoon heeft veel voor het 
vrouwenvolleybal van de club bete-
kend, met name in de jaren zestig 
waar zij gedurende 8 jaar de voor-
zittershamer hanteerde. Halverwege 

de jaren 70 was Atalante een van de 
eerste verenigingen die ook jeugd-
volleybal startte vanaf 8 jaar. Joke 
Ruizendaal, Annemarie Bakker en 
Jet Feddema waren mini’s van het 
1ste uur. Onder leiding van een ac-
tieve jeugdcommissie en enthousi-
aste trainers waaronder Nel Bakker, 
Truuske Kooyman, Ingrid Catsburg 
en Jan Stekelenburg werd er een le-
vendige jeugdafdeling van mini’s tot 
en met junioren neergezet.
Terugkijkend op 50 jaar volleybal-
vereniging Atalante wordt deze tijd 
echt gekenmerkt door gezelligheid 
en inzet van vele vrijwilligers. Van 
scheidsrechters tot trainers, van 
creatieve clubblad schrijvers, tot 
veldenopbouwers. Door deze gezel-
ligheid en een “ouderwets” clubge-
voel en door het toch hoge niveau 
volleybal dat er door een “dorps-
club” wordt gespeeld heeft Atalan-
te nog steeds veel aantrekkings-
kracht in de regio. De jeugdafdeling 
is de laatste jaren zelfs weer fors ge-
groeid en heeft 74 van de in de to-
taal 175 leden.
 Graag willen we terugblikken met 
en door u, op 50 jaar volleybal in 
Vinkeveen. Heeft u leuke verhalen 
of oude teamfoto’s laat het ons we-
ten en stuur ze per post naar An-
nemarie Bakker, Blauwe Zegge 12, 
3648 JL in Wilnis of via mailadres 
pr@vv-atalante.nl (mailto: pr@vv-
atalante.nl) . Wij zullen ze op onze 
site plaatsen en een selectie ervan 
zal in ons feestelijke jubileum club-
blad verschijnen.

Wilt u die oude bekende gezichten 
nog eens terug zien en een gezellige 
avond beleven met uw oude club-
genoten, kom dan naar onze feest-
avond op 20 september aanstaande 
in de Boei en neem uw oude team-
genoten mee. Alle informatie hier-
over leest u op de site www.vv-ata-
lante.nl.

Basketball
Argon JU14 kampioen!!!

Mijdrecht - Na een succesvol sei-
zoen zijn de jongens van JU14 (12, 
en 13 jaar) afgelopen vrijdag kam-
pioen geworden. De hele com-
petitie domineerden zij de tegen-
standers. Soms was het een mak-
kie, maar soms viel het ook flink te-
gen. Bourgondië uit Wijk bij Duur-
stede was in februari een geduchte 
tegenstander, maar met goed aan-
valswerk werden zij ook met ruime 
cijfers verslagen.
Vrijdag begon Argon slecht, men 
dacht dat ze heer en meester wa-
ren en na de eerste kwart was het 
12-12. Het leuke van Basketball is 
dat je ook met verdedigen de partij 
kan winnen, want van hieruit kan je 

break lopen en met een lange pass 
aan de andere kant scoren. Tweede 
kwart gewonnen met 7-0. Het der-
de kwart ging gelijk op, Argon werd 
overhaast en ronden sommige bal-
len slordig af waardoor punten uit-
bleven: 9-7. Toen werd het bete-
re spel in het laatste kwart getoond 
en met 21- 9 werd de buit binnen-
gehaald: eindstand: 49-28! Groot 
feest en daarom hadden de coa-
ches Jaimy en Pien voor taart en li-
mo-champagne en het bestuur voor 
chocolade medailles gezorgd!. Mai-
kel, Nigel, Robin, Ewout, Marciano, 
Thijs, Arjen, Sjoerd, Koen en Felice 
krijgen de beker tijdens het Basket-
ball eindfeest op 7 juni. 

Atlantis 3 pakt belangrijke 
punten
Mijdrecht - Afgelopen donderdag 
15 mei speelde het door Bos Con-
tainer gesponsorde 3e team van KV 
Atlantis de belangrijke uitwedstrijd 
tegen het op de 4e plaats staande 
ESDO 2 uit Kockengen. De wed-
strijd was al 2 keer verplaatst we-
gens problemen met de persone-
le bezetting en werd daarom op 
donderdag avond gespeeld. Door-
dat het seizoen voor Atlantis dra-
matisch was begonnen (0 punten in 
7 wedstrijden) moest er gewonnen 
worden om degradatie te ontlopen. 
De wedstrijd hiervoor tegen me-
de degradant Reflex was gewonnen 
dus ging Atlantis toch vol vertrou-
wen het veld in. In de eerste aanval 
stonden: Jan Willem van Koeverden 
Brouwer, Jeroen Mos, Tamara Gor-
tenmulder en Melissa van der Stap. 
De verdediging werd gevormd door: 
Jurriën de Pijper, Pleun Neurink, Ilse 
Stolk en Leoniek van der Laan. 
Binnen een paar minuten was het 
al raak. ESDO scoorde een afstand 
schot. Gelukkig kon er in de eerst-
volgende aanval door de Bos Con-
tainer formatie al een antwoord 
worden gegeven. Jan Willem wist 
de korf van afstand te vinden en zo 
stond het alweer 1-1. Door gecon-
centreerd verdedigen en positie-
ve inzet lukte het Atlantis om van-
af dat moment het heft in handen 
te nemen. Via 2-4 (Jurriën, Jan Wil-

lem en Jeroen) en 4-6 (Ilse en Ta-
mara) stond er naar 35 minuten een 
6-7 ruststand op de borden. Coach 
Mike Rijnbeek wist Atlantis via een 
paar slimme tips weer scherp het 
veld in te krijgen voor de belangrij-
ke 2e helft. Direct na rust scoorde 
Jeroen van afstand en was het gat 
weer 2 punten. Hierna kwam Masha 
Hoogendoorn in het veld voor Tama-
ra. ESDO wist zich echter terug te 
vechten naar 8-8. Even leek het er-
op dat ESDO door zou zetten, maar 
het eerste aanvalvak bevestigde 
waarom zij in de eerste aanval ho-
ren door binnen 2 minuten het gat 
weer op 2 punten te krijgen (prach-
tige doorloopbal van Melissa en 
een korte kans van Jeroen). Jurriën 
wist daarop via een doorloopbal en 
een strafworp de stand naar 8-12 te 
brengen. 
 Met nog 3 minuten te spelen was 
de wedstrijd gelopen. ESDO wist 
nog één keer te scoren waardoor de 
eindstand 9-12 is geworden. Door 
deze belangrijke overwinning heeft 
de Bos Container formatie de laatste 
plek overgedragen aan Reflex. De 
doelpunten zijn gemaakt door: Jan 
Willem (2), Jurriën (4), Jeroen (3), Il-
se, Tamara, en Melissa. De volgen-
de wedstrijd van Atlantis 3 is zater-
dag 31 mei om 13.30 uur tegen OV-
VO op het sportpark aan de Hoofd-
weg in Mijdrecht.

Atlantis 2 “showt” groei 
met een ruime zege

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 17 
mei trad het door Pimentel Fasterner 
gesponseerde Atlantis 2 aan tegen 
Futura 3. Na de goede overwinning 
in de laatste wedstrijd, wilde Atlan-
tis deze lijn door trekken. Tegen de 
ploeg die voorlaatste staat op de 
ranglijst, was hier de kans toe. Met 
vertrouwen trok Atlantis 2 ten strij-
den, gezien de vorm en ontwikke-
ling die het team heeft doorgemaakt 
de afgelopen maanden. 
 Met de donkere lucht en regen 
startte Atlantis de wedstrijd in de 
gebruikelijke basisformatie, onder 
andere met de terugkeerde Kim 
Stolk. Verder waren Peter van der 
Wel en Inge van Moort afwezig. 
De eerste helft begon moeizaam At-
lantis 2 kwam op 1-0 voorsprong 
maar het duurde tot de 30e mi-
nuut tot deze voorsprong kon wor-
den uitgebouwd naar 4-0. Verdedi-
gend stond de ploeg zeer sterk in de 
gehele wedstrijd. Aanvallend begon 
het stroef, maar toen de 2-0 op het 
scorebord stond, kwam Atlantis los. 
In de rust kwam Tamara Gortenmul-
der in de ploeg voor Mirjam Gorten-
mulder. De tweede helft ging Atlan-
tis door waar zij het laatste deel van 
de eerste helft mee geëindigd wa-
ren, en dat was scoren. Pas van-
af de 6-0 kon de tegenstander het 
eerste doelpunt aantekenen. Waar-
na Atlantis verder door ging tot 9-
1. De tegenstander scoorde uitein-
delijk nog wel 3 keer, maar dit was 
slechts voor de statistieken. De 10-2 
van Barry van der Waa was de mooi-
ste van de middag, in beweging en 
in de lucht wist hij de korf te vin-
den. Verder wist Kim Stolk haar te-
rug keer kleur te geven door twee 
keer te scoren, tevens maakte zij 
het laatste doelpunt van Atlantis en 
dat was nummer 11. Berry de Jong 

kwam een kwartier voor het einde in 
de ploeg voor Auke van der Zijden. 
De eindstand was 11-3 voor Atlantis 
2. De wedstrijd toonde aan dat At-
lantis 2 gegroeid is en zij met goed 
verzorgd en effectief aanvalspel en 
sterk verdedigingen omhoog kun-
nen gaan kijken naar de derde plek. 
Atlantis 2 speelt dit seizoen nog 
twee wedstrijden, waarvan 31 mei 
nog een thuiswedstrijd tegen VZOD 
2 om 14.00. Aankomende zaterdag 
reist de ploeg af naar de Meern, 
waar Fiducia hen zal opwachten.
Doelpunten: Auke van der Zijden 
(3), Kim Stolk (2), Barry van der Waa 
(2), Sandra Gortenmulder, Tamara 
Gortenmulder, Jimmy de Koning en 
Arjan Markus allen 1.

Bridgeclub 
zoekt nieuwe 
leden
Uithoorn - Bridgeclub “Klavertje 
Vier” bestaat al 15 jaar maar heeft 
te maken met een terugloop van het 
aantal leden. We zijn een kleine ge-
zellige club met 20 tot 28 leden. We 
spelen op donderdagmiddag van 
13.00 tot 16.30 uur in het Trefcen-
trum van De Burght op het Potgie-
terplein in Uithoorn. Het speelsei-
zoen loopt van half september tot 
eind april.
 We streven naar 20 leden, op dit  
moment zijn dat er 12. Er is dus 
plaats voor minimaal 8 nieuwe le-
den (van beginners tot gevorder-
den). Graag aanmelden tot 1 augus-
tus 2008 bij de secretaris/penning-
meester Henk Stahl, hij geeft u ook 
gaarne inlichtingen over de club via 
het telefoonnummer 562186.
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ARGON C-SELECTIE GEHT NACH BERLIN…
Mijdrecht - Na weken voor voorbereiding, vergaderen en overleggen 
vertrokken afgelopen Pinksterweekend de C1, C2 en C3 van Argon rich-
ting Berlijn. Alle elftallen namen deel aan het Internationaal toernooi bij 
de Berlijnse voetbalvereniging BFC Dynamo.
Onder begeleiding van een 12-tal volwassen Berlinerballen zouden de 
jongens een heel weekend worden getrakteerd op allerlei leuke zaken. 
Om u een indruk te geven hoe we in Berlijn onze tijd hebben doorge-
bracht krijgt u van ons een klein dagboek te lezen zoals wij deze dagen 
samen beleefd hebben.

Vooraf:
Voor de organisatie begon dit evenement natuurlijk al veel eerder dan afge-
lopen weekend, in de afgelopen maanden is menigeen heel laat naar bed 
gegaan om “de laatste puntjes op de i” te zetten. Niet alleen werd gedacht aan 
de voetballers maar ook de ouders kregen de gelegenheid om ook aanwezig 
te zijn in Berlijn, alleen moesten zij dit zelf gaan regelen, zij konden niet met 
de bus mee….

Vrijdag 9 mei 2008:
Iedereen die met de bus naar Berlijn mee zou gaan moest op een zeer vroeg 
tijdstip verzamelen op het parkeerterrein bij Argon….om 06.30 uur moest 
iedereen aanwezig zijn want exact om 07.00 uur zou de bus richting Korten-
hoef vertrekken om daar de FC ‘s-Graveland op te pikken. Waarom dan al om 
06.30 uur verzamelen als je pas een half uur later vertrekt……leiders van an-
dere efltallen zullen dit heel goed begrijpen…je hebt altijd kinderen/ouders 
die nog om 06.45 uur komen aanrijden…..zo ook bij Argon. Bij aankomst van 
de bus keek de chauffeur enigszins beschuldigend naar de organisatoren 
omdat vele kinderen zeer grote koffers bij zich hadden en hij was ervan over-
tuigd dat dit nooit in het laadruim zou passen…..tijd voor paniek ????...Niks 
daarvan….de Berlinerballen zorgden ervoor dat het laadruim tot aan de nok 
werd gevuld met alle tassen en koffers en duwden de deur van het laadruim 
dicht en alles was binnen en er kon vertrokken worden. Buschauffeur geluk-
kig en wij konden vertrekken. Jankende ouders die van hun kinderen werden 
gescheiden en een “moonende leider” die afscheid nam van Argon en zo ver-
trokken we richting Berlijn.

Chauffeur
En dan de chauffeur….het was een zeer geschikte AOW-er die nog steeds in 
het arbeidsproces aanwezig was omdat de jongeren het in zijn vak lieten af-
weten. Vandaar zijn probleem met inpakken van koffers dachten wij….maar 
toen hij door de microfoon vroeg of iemand hem wilde begeleiden naar 
Kortenhoef, keken de Berlinerballen elkaar krabbend achter de oren aan en 
vroegen wij onszelf af wie achter het stuur was gekropen. Na het rijden van 
de plaatselijke ronde in Kortenhoef konden we inclusief de FC ‘s-Graveland 
vertrekken naar Berlijn. Op de snelweg stelde de chauffeur zichzelf voor…zijn 
naam was B en zat al 45 jaar in het vak en vertelde ons dat hij vanaf zijn ver-
trek 4.30 uur mocht rijden voor de eerste pauze…dus 06:30 uur vertrekken 
is om 11:30 uur grote pauze…(en dan nu hard opdenkend en pratend in de 
microfoon…ff wachten nee nee 06:30…07:30..08:30…09:30…10:30….) nee 
de eerste pauze is om 10.30 uur. Deze eerste indruk gaf achteraf toch een 
heel verkeerd beeld van deze man ….Hij was zeer gezellig, niets was teveel in 
de bus en zijn bereidwilligheid tot het ondersteunen van ritjes in Berlijn was 
van ongekende aard, kortom we hadden het vreselijk getroffen met Ome B 
uit Assen. 

Prachtig
Van een ding waren we heel zeker…het zou een prachtig weekend worden 
voor wat betreft het weer…zeer zonnige dagen werden verwacht. Ook de 
belangstelling van meereizende ouders was overweldigend, vele moeders 
(die uiteraard niet buiten hun man of zoon konden) reden met elkaar in 1 
auto achter de bus aan of scheurden voorbij om eerder in Berlijn te zijn. De 
busreis duurde achteraf ontzettend lang, het was erg druk op de weg naar 

Berlijn en vele files waren de oorzaak van het feit dat wij pas omstreeks 19.15 
uur arriveerden in het sportcomplex van de BFC Dynamo…..het was ff een 
lange zit maar de gezelligheid en drukte in de bus maakten de reis al tot een 
feest. Wij mochten slapen in het Sportforum Berlin….dat was vroeger voor de 
muur het grootste sportcomplex van de DDR waar diverse sporters werden 
opgeleid (al dan niet met doping) voor de topsport. Jan Ullrich, Claudia Pech-
stein, Andreas Kloden, Uwe-Jens Mey, kortom hele grote namen hebben hier 
in het verre verleden hun voetstappen gezet en daar mochten wij nu slapen. 
De Berlinerballen hadden inmiddels gehoopt dat de jongens dermate stuk 
waren van de busreis dat de nacht rustig zou verlopen…..echter dat bleek 
een misrekening…..alle drie de efltallen hadden een heel ander scenario in 
petto en de laatste sloot zijn ogen om 04.00 uur. Echt een tijd voor een juiste 
voorbereiding van het toernooi wat de volgende dag zou gaan beginnen.

Zaterdag 10 mei 
Onder begeleiding van de volksliederen werden alle teams voorgesteld aan 
het vele publiek dat Berlijn had verlaten om onze jongens te aanschouwen en 
de andere gasten. De enige ploeg die hun volkslied luid meezongen was de 
Nederlanders, gek kijkende voetballers van Argon toen de Berlinerballen hun 
gezang inzetten voor het Nederlandse volkslied, waarbij door de voetballers 
al heel snel werd besloten dat zij dan ook maar mee moesten doen.  Onder 
een strakblauwe hemel en een bloedheet zonnetje konden de wedstrijden 
beginnen, de C1 en de C3 waren bij elkaar in de poule ingedeeld, terwijl de C2 
het moest opnemen tegen louter buitenlandse ploegen. Voor de grensrech-
ters van dit toernooi was een speciale regel bedacht, je mag slechts alleen 
vlaggen voor een ingooi en verder niets, buitenspel regelt de scheids en je 
blijft de gehele wedstrijd aan dezelfde kant staan.  Van deze regel moesten 
de heren niets hebben en bleven gewoon voor buitenspel vlaggen, maar de 
scheidsrechters waren steeds een andere mening toegedaan zodat alle vlag-
signalen werden overruled……er werden zelfs weddenschappen gehouden 
waarbij de winnaar moest voorspellen welke Argon-grensrechter het vlag-
gen het langst zou volhouden….uiteindelijk was Johan Baas de winnaar….
hij had als enige zijn vlaggetje niet weggegooid…. Aan het einde van de 
ochtend bleek dat de C1 slechts 2 punten had veroverd, de C2 ietsjes min-
der met 1 punt en de C3 had de dag afgesloten met 0 punten. Niet echt een 
geweldig resultaat maar de Berlinerballen hadden dit ingecalculeerd….alle 
andere buitenlandse teams gaan voor een toernooioverwinning terwijl wij 
Argonauten in eerste instantie gaan om het voetbalseizoen op een leuke en 
gezellige manier af te sluiten, waarbij vooral lol en gezelligheid hoog in het 
vaandel staan.

Oostenrijk
In de middag zijn we met de bus richting Weisensee gereden (niet in Oosten-
rijk, maar midden in Berlijn), waar de Berlinerballen genoten van een heerlijke 
borrel aan het terras, terwijl onze jongens het steenkoude water indoken (8 
graden) of hun ogen de kost gaven aan het vrouwelijk schoon wat constant 
voorbij liep (of waren dat nu de Berlinerballen…)
In de avond hadden de Berlinerballen een cultureel uitje georganiseerd, met 
een bus zouden we gedurende de avond worden rondgereden door Berlijn 
met een Nederlandse gids die ons van alles zou gaan vertellen over Berlijn. 
De Muur, Checkpoint Charlie, Unter den Linden, Brandenburger Tor, noem het 
maar op, werkelijk alles hebben we met eigen ogen kunnen aanschouwen. 
Het was niet alleen indrukwekkend voor de Berlinerballen maar ook de jon-
gens en aangesloten ouders waren zeer onder de indruk van de verhalen die 
werden verteld door de gids. Deze dag zou worden afgesloten om 02.00 uur 
in de nacht, de indrukken van Berlijn, het zwemmen of ook een beetje voet-
ballen, zorgden ervoor dat energie uit de lichamen was verdwenen zodat 
iedereen zijn ogen eerder kon sluiten dan de nacht daarvoor.

Zondag 11 mei 
Opnieuw bloedheet en geen wolkje aan de lucht, als verrassing bleek dat de 

C1 bij winst in de eerste wedstrijd nog kandidaat was voor het spelen van 
de halve finale. Helaas werd opnieuw gelijkgespeeld en dacht iedereen dat 
het over en uit zou zijn, maar doordat de tegenstanders ook geen punten 
pakten zou de laatste wedstrijd tegen de C3 de beslissing moeten brengen. 
De C1 moest winnen en de andere wedstrijd in de poule zou gelijk moeten 
eindigen. De C1 won zeer moeizaam van de C3 (alleen in de tweede helft 
bleek de druk te groot te worden voor de C3) maar helaas eindigde de andere 
wedstrijd niet in een gelijkspel en dus geen halve finale. De mannen van de 
C2 hadden bedacht om hun energie te stoppen in het “laat naar bed gaan” en 
wisten deze dag slechts 3 punten te behalen….tegen een Poolse tegenstan-
der werd gewonnen.
Deze wedstrijd tegen Widzlaf Krakau was tevens het eindsignaal van de voet-
balcarrière van onze Thijs Leijgraaf. Thijs stopt met voetballen en gaat zich 
volledig in het snot trappen op de fiets…Thijs is al jarenlang een groot talent 
op de fiets en gaat ervoor zorgen dat zijn ouders op hun oude dag een prach-
tig huis bezitten in Monaco. Op de schouders zittend van zijn teamgenoten 
van de C1, C2 en C3 werd Thijs 3 minuten voor tijd van het veld gedragen, 
waarbij een einde was gekomen aan zijn voetballoopbaan.

Puntloos
De C3 sloot ook deze dag puntloos af, maar de heren Berlinerballen van de C3 
waren zeer tevreden geweest over hun optreden. Zij verlieten het sportveld 
met opgeheven hoofd.
Dus helaas geen halve finalisten voor de Argonauten, maar ik geloof niet dat 
iemand ook maar een moment treurde om dit feit. En weet je wat ook leuk 
is in Berlijn, met 60 man een McDonalds binnengaan om aldaar te genieten 
van het avondeten. Waarschijnlijk is die tent helemaal binnen voor dit jaar. In 
de avond zou er een feestavond zijn waarbij (helaas) alleen de Argonauten 
in grote getalen aanwezig waren en de rest van de teams al reeds naar huis 
waren gegaan of vroeg naar bed. Tegen het begin van de nacht vertrokken 
de Berlinerballen richting schoolgebouw om daar te gaan genieten van de 
laatste nachtrust…. die pas begon om 04.30 uur. De heren hebben tot diep 
in de nacht gekaart, gevochten met kussens, gewoon dus lekker de laatste 
energie eruit gegooid.

Maandag 12 mei 
Vroeg op, terwijl de meeste net pas hun ogen hadden gesloten, want we 
zouden om 09.00 uur vertrekken richting Mijdrecht. Vanwege het gemis aan 
slaap was de energiekraan bij de meeste jongens dicht en leek het de Berli-
nerballen sterk dat de terugreis erg luidruchtig zou zijn.  Vanaf het moment 
dat de bus de snelweg opreed werd het stiller en stiller en waren alleen de 
Berlinerballen nog wakker (alhoewel daar ook wat scheurtjes in kwamen). 
Tegen de middag werd menigeen weer wakker en nam de drukte en gezel-
ligheid van de afgelopen dagen weer snel toe. Een uur eerder dan gepland 
konden de Berlinerballen hun vrouwen weer in de armen vallen en de voet-
ballers konden zich warmen bij hun vaders en moeders.

Een slotwoord:
Als eerste willen alle voetballers en de Berlinerballen hun hele grote dank uit-
spreken richting de sponsors die het voor ons mogelijk hadden gemaakt om 
een onvergetelijk en zorgenvrij weekend te hebben. Zonder deze sponsors 
zou het weekend er veel minder leuk hebben uitgezien.

Wij willen heeeeeeeeel hartelijk bedanken: Duo Sports, Eron, Johnson 
Wax, Dirk Stam, De Lijnkijkers en Club van 100 Argon.

Ook willen wij bedanken alle meegereisde supporters…hun aanwezigheid 
zorgde voor een extra stukje gezelligheid op de terrassen en langs de velden. 
Tevens willen wij als Berlinerballen alle meegereisde voetballers danken voor 
hun inzet, gezelligheid, spontaniteit en vooral collegialiteit in de periode van 
Berlijn. Keurig gedragen, geen geruzie, kortom een weekend waar je alleen 
van had kunnen dromen……maar wij hebben het beleefd.



Wilnis - Naast het succes van da-
mes 1 (3e plaats in de landelijke 
1e klasse) presteren ook de diver-
se meidenteams van CSW erg goed. 
Op de velden van CSW zijn weke-
lijks veel voetbaltalenten te bewon-
deren. De meidenafdeling van CSW 
bestaat uit 150 meiden verdeeld 
over 11 teams, waarvan 5 selectie-
teams zijn. Alle selectieteams spe-
len op een hoog niveau en een aan-
tal meiden speelt jaarlijks in de di-
verse vertegenwoordigende teams 
van de KNVB.
Het oudste selectieteam is de MB1 
(15-16 jaar). Zij spelen dit seizoen in 
de hoofdklasse bij de MA-junioren. 
Het team heeft dit jaar fantastisch 
gepresteerd met een 5de positie in 
de hoogste klasse van het meisjes-
voetbal van onze regio. Een knappe 
prestatie aangezien zij wekelijks te-
gen meiden uit een oudere leeftijds-

categorie hebben gevoetbald. Ko-
mend seizoen zullen zij wederom in 
de MA-hoofdklasse uitkomen. Ge-
zien de prestaties van het afgelo-
pen seizoen moeten zij in staat wor-
den geacht dan voor het kampioen-
schap en de KNVB-beker te gaan. 

Hoofdklasse
De MC1 speelt dit seizoen ook in de 
hoofdklasse. Dit is ook het hoogste 
niveau in hun leeftijdscategorie. Zij 
hebben een goed seizoen en zul-
len als 4e eindigen. Komend seizoen 
zal dit team in de hoofdklasse bij de 
MB-junioren uitkomen en ook voor 
een toppositie gaan. 
De MA2, MB2 en MC2 spelen allen 

in de 1e klasse. De MD1, ME1, ME2, 
MF1, MF2 en MF3 spelen dit sei-
zoen in een gemengde competitie 
tegen jongensteams. Ook komend 
seizoen zullen deze teams in de ge-
mengde competitie uitkomen. 
De trainingen van onze selectie-
teams staan onder leiding van ge-
diplomeerde trainers. De teams trai-
nen 2x per week op het prachtige 
kunstgras. Hierdoor kunnen de mei-
den onder elke weersomstandig-
heid trainen en komt dit hun ont-
wikkeling ten goede.  

Op zoek
CSW zoekt voor komend seizoen 
nog talentvolle meiden. Heb jij talent 
en wil je hogerop? Wil je de kans 
grijpen om in de top van het meis-
jesvoetbal te spelen? Pak dan nu die 
kans. Neem snel contact op met Pa-
trick Hilhorst, trainer van CSW MB1 
en CSW MC1 en kom een keer mee 
trainen. Tel. 06-18746598 of mail 
naar patrickhilhorst@hotmail.com 
De komende weken zijn er nog trai-
ningen, wedstrijden en toernooien. 
Op korte termijn zullen de voorlo-
pige teamindelingen gemaakt wor-
den voor het nieuwe seizoen dat in 
september begint. Natuurlijk staat 
CSW ook open voor meiden die ge-
woon lekker willen komen voetbal-
len. CSW is een vereniging die voor 
ieder wat te bieden heeft. Kijk voor 
meer informatie ook op de websi-
te www.cswilnis.nl of kom gewoon 
eens langs op ons complex.
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Wilnisse turners naar
NK turnen
Woerden/Wilnis - Zaterdag 17 mei 
werd in Volendam de play-off voor 
het NK turnen gehouden. VEP tur-
ners Kees van den Brand en Luc 
Verwijs mochten daar beiden aan 
mee doen. De achtjarige Luc Ver-
wijs kwam uit in de categorie Benja-
min Talentendivisie. Dit is het hoog-
ste niveau in Nederland haalbaar. 
Zijn eerste toestel was de vloeroefe-
ning en ging heel goed. Zijn hand-
stand heffen ging perfect en zijn cij-
fer was uiteindelijk de één na beste 
van de wedstrijd. Het tweede toestel 
waar Luc zijn oefening moest laten 
zien was de paddestoel.
Vier perfecte flanken leverden hem 
een score op van 18,60 punten. Het 
derde toestel was ringen. Dit is een 
toestel waar Luc in het verleden 
moeilijkheden mee heeft gehad. Dit 
keer verliep de oefening echter heel 
goed en kreeg als cijfer een 17,45. In 
het tussenklassement stond Verwijs 
op een knappe tweede plaats. Het 
vierde toestel was de sprong. Twee 
goede salto´s leverden hem een 
18,50 op. Het één na laatste toe-
stel was het moeilijkste toestel, na-
melijk de brug. Een perfecte hand-
stand heffen en mooie zwaaien naar 
handstand zag hij beloond worden 
met een score van 17,45 punten. Het 
laatste toestel, de rekstok, is een 
van Verwijs´ favoriete onderdelen. 
Helaas verliep de afsprong niet he-
lemaal perfect, maar desondanks 
scoorde Luc een 17, 45. Zijn punten-
totaal van 107, 400 was niet alleen 
een persoonlijk record, maar tevens 
goed voor een zilveren medaille. De 
tweede plaats was ruim voldoende 
om een plaats te bemachtigen voor 
het Nederlands Kampioenschap 
turnen. De zilveren medaille werd 
overigens uitgereikt door topturner 
Jeffrey Wammes, het geen een gro-
te eer was.

Eerste divisie
De negenjarige Kees van den Brand 
kwam uit in de categorie Instap Eer-
ste divisie. Dit is het één na hoog-
ste niveau in Nederland haalbaar. 
Zijn eerste toestel brug verliep heel 
goed. Hij turnde mooie handstan-
den en een moeilijke afsprong. De 
jury beloonde de oefening met 16,20 
punten. Het volgende toestel was de 

rekstok. De VEP turner liet een uit-
muntende oefening zien en liet de 
tweede score van de wedstrijd op 
het toestel noteren, een 18,00. Het 
derde toestel was de vloeroefening. 
Kees liet een mooie overslag zien en 
een knappe arabier flick flack. Ook 
op dit toestel was Kees de één na 
beste. Vervolgens moest Van den 
Brand vier mooie flanken laten zien, 
hetgeen hem een score van 16,60 
opleverde. Het vierde toestel was 
ringen. Mooie zwaaien en moeilijke 
houdingen werden beloond met een 
16,70. Het laatste toestel was sprin-
gen. Dit is Kees zijn beste toestel 
en met een perfecte hoeksalto was 
Kees verzekerd van een mooi cijfer. 
Het resultaat was een 19,15 punten. 
Zijn totaalscore van 104,35 punten 
was genoeg voor een vierde plaats 
en het felbegeerde ticket naar het 
Nederlands Kampioenschap turnen.
Met deze bijzondere resultaten van 
zowel Verwijs als Van den Brand 
heeft turnvereniging VEP zich goed 
op de kaart gezet in de nationa-
le turnwereld. Voor het eerst staan 
twee VEP turners op dit hoge niveau 
op het Nederlands Kampioenschap. 
Beide VEP turners mogen op 7 ju-
ni in Alphen aan den Rijn hun turn-
kunsten laten zien tijdens het NK. 
Zowel Kees als Luc zullen een gooi 
doen naar de titel ‘Nederlands Kam-
pioen’ turnen.

Prima
Zondag was het de beurt aan Sand-
jay Tuithof, hij turnt Senior nivo4, 2e 
divisie. Hij mocht beginnen op vloer. 
Daar begon hij met een arabier sal-
to hele schroef. Deze voerde hij pri-
ma uit. De rest van de oefening ging 
ook goed, wat resulteerde in een 
12,45. Bij de brug probeerde hij een 
moeilijke afsprong, helaas ging de-
ze niet goed, hier schoorde hij een 
10,65. Zijn laatste onderdeel was 
rek. Daar gingen heel veel turners in 
de fout, maar Sandjay draaide een 
hele goede oefening, wat hem een 
10,85 punten opleverde, het was het 
één na hoogste cijfer op het rek. Met 
een puntentotaal van 69,10 werd hij 
zesde. Met het resultaat van zijn vo-
rige wedstrijd plaatste hij zich als 
vierde voor de finale op 31 mei en 1 
juni in Bergen op Zoom. 

Gratis volleybaltrainingen
Mijdrecht - Nu het eind van het 
seizoen weer nadert stelt volley-
balvereniging Unitas zijn trainin-
gen weer open voor belangstellen-
den. Geïnteresseerden kunnen gra-
tis meetrainen in Sporthal De Phoe-
nix tot het eind van het seizoen (on-
geveer half juni). De trainingstijden 
voor senioren (dames en heren) zijn 
op maandagavond vanaf 20.15 uur. 
Dus heeft u ooit gevolleybald en wilt 
u de draad weer oppakken of vindt 
u van uzelf dat u een redelijk niveau 
heeft bent u van harte welkom op 
de maandagavond. Onze senioren-
afdeling heeft 4 herenteams op di-
vers niveau dus er valt altijd bij een 
groep aansluiting te vinden. Met 
name dames zijn van harte welkom 
want ons enige damesteam is nu 
ruim samengesteld en enige dames 
erbij geeft de mogelijkheid volgend 
seizoen weer met 2 teams van start 
te gaan, waardoor we iedereen weer 
op zijn eigen niveau sportiviteit kun-
nen aanbieden.
Wilt u het wat rustiger dan kan 

dat bij de recreanten. De recrean-
ten trainen meer ontspannen op de  
dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 
uur onder bekwame leiding van Pe-
ter van Wijngaarden (met ingang 
van volgend seizoen trouwens ook 
op de maandagavond).

De jeugd – zowel meisjes als jon-
gens - is welkom op de maandag-
avond van 19.00 tot 20.15 uur. Heb 
je misschien meegedaan aan Hart 
voor Sport en wil je komen volley-
ballen? Je bent van harte welkom.
Ook deze trainingen staan onder 
bekwame leiding van (deels) gedi-
plomeerde jeugdtrainers.

Wilt u meer informatie kijk dan eens 
op onze website:
www.unitas-mijdrecht.nl
Eventuele vragen vooraf kunt u ook 
stellen via:
secretariaat@unitas-mijdrecht.nl.
Schroom niet en kom eens langs!!! 
Ontdek hoe gezellig, ontspannen en 
inspannend volleybal kan zijn.

Bloeiende meidenafdeling 
CSW zoekt talenten!

Jimboy Pinxteren pakt 
golfprijs in NGF minitour
Wilnis - De in Wilnis wonende 9-ja-
rige Jimboy Pinxteren, lid van Golf & 
Countryclub Liemeer, heeft afgelo-
pen zaterdag in de door de NGF ge-
organiseerde landelijke mini tour de 
6de plaats weten te bemachtigen. 
De mini tour wordt door de NGF 
voor jeugdige golfspelers tot en met 
12 jaar, die in bezit zijn van hun golf-
vaardigheidsbewijs georganiseerd. 

In Noordwijk gingen, onder slechte 
weersomstandigheden 10 meisjes 
en 25 jongens de baan in, om 18-
holes stableford te spelen. Dit was 
de eerste keer dat de NGF is afge-
stapt van strokeplay voor deze jeug-
dige groep spelers. Om het aantrek-
kelijk te maken, mocht er 2 boven 
Par gespeeld worden, en er werden 
vele goede scores binnen gebracht.

F1 van HVM 
lentekampioen
Mijdrecht - Zaterdag 17 mei speel-
de de jongens van F1 van Hockey 
Vereniging Mijdrecht hun laatste 
wedstrijd in de lentecompetitie.

Net als voorgaande wedstrijden 
werd ook de laatste wedstrijd tegen 

JF1 Abcoude gewonnen. 
Dus zeer verdiend zijn ze lentekam-
pioen geworden 1e Klasse – Ams C. 
Van de trotse coaches Thijs Berkel-
der en Bert Moorthaemer ontvingen 
de jongens een kampioenschapdi-
ploma.

Foto van boven naar beneden, van links naar rechts;
Maarten Woudstra, Rik Velle, Hugo Moorthaemer, Floris Whitton, Max van der 
Meulen, Ivo Adema, Jochem van den Barg en Floris Berkelder.

TVW teams gesponsord 
door JEROC 2000!
Wilnis - JEROC 2000 heeft zich dit 
jaar weer bereid gevonden tot het 
sponsoren van twee teams van Ten-
nisvereniging Wilnis, tot groot ge-
noegen van alle partijen! Heren 2 
op zondag en dames 1 op zaterdag 
zien er dankzij de sponsor weer zeer 
professioneel uit. Helaas schrikken 
niet alle tegenstanders daarvan te-
rug, maar toch hebben de teams al 
een lichte voorsprong op professio-
naliteit. Dames 1 bestaat uit Caroli-
ne Altona, Jennifer van de Berg, Maj 
Gigengack, Caroline Prins en Ka-
rin de Vink. Zij spelen in de zater-
dag hoofdklasse. De dames begon-
nen het jaar goed, zij wonnen de al-
lereerste competitiedag al met 6-0! 
De daaropvolgende dagen hadden 
zij het wat zwaarder en staan nu op 
een derde plaats in de competitie, 

met nog 3 speeldagen te gaan. 
Na een uitstekende competitie in 
2007 is Heren 2 op zondag gepro-
moveerd en speelt daardoor dit jaar 
in de 5e klasse. Dit team bestaat uit 
Ronald Lucassen, Arie Kroon, Nick 
de Vink, Harry de Vink en Johan van 
Westendorp. Ook Jeroen Weber van 
JEROC 2000 maakte aanvankelijk 
deel uit van dit team, echter door 
blessures heeft hij niet mee kunnen 
doen in de competitie. Ondanks het 
gemis van Jeroen neemt heren 2 een 
vierde plaats in, met nog 2 speelda-
gen te gaan. Zij draaien uitstekend 
met 3 gewonnen speeldagen, 1 ge-
lijk gespeeld en een verloren.
Het ziet ernaar uit dat beide teams 
dit jaar handhaven in de huidige 
klassen. Een uitstekende prestatie. 
JEROC 2000 kan trots zijn!

Atlantis 1 knokt voor
de punten
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Fortis gesponsor-
de 1ste team van Atlantis een span-
nende thuiswedstrijd tegen RDZ, de 
nummer 3 uit de poule. 
Vorige week had Atlantis noodzake-
lijke punten laten liggen, tijdens een 
zeer warme wedstrijd bij Hemur En-
ge uit Amerongen. Deze week was 
het druilerig en een stuk kouder en 
dat leek de Atlantis spelers veel be-
ter te liggen. Ook had coach/trai-
ner Paul Plaatsman afgelopen week 
een dames wissel toegepast: Sandra 
Pronk kwam te spelen op de plaats 
van Kim Stolk in het 1ste verdedi-
gingsvak. 
 Atlantis ging de eerste helft fel van 
start, waardoor Eline Laaper het eer-
ste doelpunt wist te scoren uit een 
goed uitgespeelde aanval. Zowel 
RDZ als Atlantis hadden veel moei-
te om tot scoren te komen, door 
goed verdedigend werk van beide 
teams. Ook had Jacco van Koever-
den Brouwer had deze zaterdag veel 
moeite om tot score te komen. At-
lantis kon de voorsprong niet vast-
houden. RDZ wist al snel meerde-
re keren tot scoren te komen, waar-
door Atlantis de rust in ging met een 
achterstand van 2-4. 
 De tweede helft ging voor Atlantis 
beter. Coach Paul Plaatsman had in 
de rust de Atlantis spelers nogmaals 
verteld wat de tactiek zou moeten 
zijn en hierdoor wist Atlantis na 12 
minuten zelfs op een voorsprong 
van 5-4 te komen. Maar na enke-
le minuten wist RDZ weer op gelij-
ke hoogte te komen. Hierna bleef de 
strijd tussen RDZ en Atlantis gelijk 
opgaan. 
In de laatste 5 minuten, met een 
gelijkstand van 6-6, kwam Masha 
Hoogeboom in de aanval erin voor 
Chantal Poolman. Masha wist met 
haar snelheid de RDZ verdediging 

te doorbreken en maakte de 7-6. 
Atlantis bleef door knokken, maar 
wist de gelijkmaker van RDZ uitein-
delijk niet te voorkomen, waardoor 
de wedstrijd eindigde in een 7-7 ge-
lijkspel. 
Ondanks dit gelijkspel heeft Atlan-
tis nog steeds te weinig punten om 
zich te handhaven in de 3de klasse, 
omdat Hemur Enge (7de in de pou-
le) wederom heeft gewonnen. At-
lantis zal dus nog hard aan de bak 
moeten en hopen dat andere teams 
punten laten liggen. De volgende 
twee wedstrijden zijn uitwedstrij-
den tegen de nummers 2 en 4 in de 
poule. Zaterdag 7 juni is de laatste 
thuiswedstrijd tegen KCD, de num-
mer 5 in de poule. Kom ons weer 
aanmoedigen!
Doelpunten van deze wedstrijd 
kwamen van: Pim de Munter (2), Eli-
ne Laaper, Jelmer Steen, Jacco van 
Koeverden Brouwer, Lisanne van 
Doornik en Masha Hoogeboom (1)

Pim de Munter goed voor 2 scores.

Hertha F3 wint voetbal-
toernooi glansrijk!
Vinkeveen - Afgelopen zater-
dag hebben de jongens van Hert-
ha F3 meegedaan aan een toernooi 
bij DWSM in Maarssen. Er moest 
worden gespeeld tegen clubs uit 
Utrecht, Huizen en Almere. Na wat 
regen in de ochtend bleef het tij-
dens het toernooi prima voetbal-
weer waarin de jongens van Hert-
ha zich uitstekend thuisvoelden! 
De eerste wedstrijd tegen PVCV 
werd gelijk met 7-0 gewonnen, die 
winst konden ze ons niet meer af-
nemen! Ook de tweede wedstrijd 
werd overtuigend gewonnen, met 
3-0 werd AS’80 naar de kleedkamer 
gestuurd. De derde wedstrijd tegen 
Huizen moest de beslissing gaan 
brengen, ook Huizen had zijn eer-
ste 2 wedstrijden gewonnen. Hert-
ha begon sterk maar een kleine on-
oplettendheid in de verdediging van 
Hertha werd door Huizen effec-
tief afgestraft, Hertha stond met 1-

0 achter. Dat was voor Hertha gelijk 
het startschot voor een ongelooflijk 
offensief waarbij het spel zich alleen 
nog maar op de helft van Huizen af-
speelde. Doelpunten konden niet 
uitblijven en die kwamen dan ook, 
de een nog mooier dan de ander! 
Uiteindelijk werd Huizen met 4-1 
verslagen. Ook de laatste wedstrijd 
tegen UVV werd gewonnen, en wel 
met 6-0!! De 9 spelers van Hertha 
F3, Lars Janmaat, Eric Bulterman, 
Bas Dorlas, Duncan Epke, Martijn 
van der Horst, Sten de Lange, Wardi 
Duijvelshof, Joost van Raaij en Mick 
van der Loo konden de welverdien-
de beker mee naar huis nemen. Zo-
als op bijgaande foto te zien kwam 
tijdens de prijsuitreiking de regen 
weer met bakken uit de lucht val-
len maar “who cares”, een fantas-
tisch seizoen werd door deze toer-
nooiwinst op een overgetelijke ma-
nier afgesloten.   

Dylan Brugman kwalificeert
zich voor NK turnen
Mijdrecht - Dylan Brugman 
(Mijdrecht) heeft zich op zater-
dag 17 mei in Volendam gekwalifi-
ceerd voor de Nederlandse Kampi-
oenschappen turnen. Dat deed de 
14-jarige turner in de klasse jeugd 
eerste divisie. Dylan scoorde 69.000 
punten en dat bleek ruim voldoen-
de voor de nationale titelstrijd die op 
7 en 8 juni plaats vinden in Alphen 
aan de Rijn.
Dylan begon de wedstrijd aan de 
ringen. De turner van PAX Haar-
lemmermeer liet een zeer nette oe-
fening zien die met 11.70 werd be-
loond. Geen enkele turner wist de-
ze score te evenaren. Daarna volg-
de het toestel sprong. Dylan maak-
te helaas een fout bij de landing en 
liet daardoor kostbare punten lig-
gen. Dylan: “Dat was heel jammer, 
want de warming-up op sprong 
ging zo goed. Gelukkig maakte ik 
op de andere toestellen geen fou-
ten, waardoor ik nog bijna de bron-
zen medaille won. Dat had ik niet 
verwacht!” Via stabiele oefening op 
de brug, rekstok, vloer en voltige 
turnde Dylan zich naar een vierde 
plaats. Hij kwam 0.75 punten te kort 
voor het podium. Dylan’s ploegge-
nootjes Just Allebes en Niels van Tol 
eindigden op de eerste en de twee-

de plaats. 
De prestatie van Dylan is opmerke-
lijk, omdat hij ruim twee maanden 
geleden een ernstige rugblessure 
opliep.  Hij moest daardoor vier we-
ken noodgedwongen rust houden 
en miste bovendien een aantal wed-
strijden. De Nederlandse turnbond 
KNGU schonk Dylan echter dispen-
satie, omdat hij vorig jaar reeds een 
goede prestatie op de Nederlandse 
kampioenschappen neerzette. 


