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Goed Gevoel!

“Ik heb een hypotheek gekregen,
die perfect bij me past.”

Safari?

Stefanie de Ridder, Mijdrecht

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

www.bms-travellers.nl

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Tweede Kamer wil onderzoek naar een oude en een nieuwe variant

Herindeling een jaar
uitgesteld: grote variant
zo goed als van de baan
De Ronde Venen - Het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen is afgelopen donderdag door staatssecretaris Ank Bijleveld-Schouten van
Binnenlandse Zaken aangehouden. Ze heeft - zo concludeerde de
Kamervoorzitter Jan ten Hoopen (CDA) na afloop van het debat verzocht het wetsontwerp nu nog niet in stemming te brengen. Dit
betekent dat de vier gemeenten niet per 1 januari 2010 zullen worden samengevoegd. De staatssecretaris kiest voor deze politieke
ontsnappingsvariant, omdat er in de Tweede Kamer ernstige kritiek
is geuit op het ontwerp.
Deze uitkomst kwam niet overeen
met de verwachtingen van het college en de ambtelijke top in het gemeentehuis. Want eind april stuurde
gemeentesecretaris Emma de Lange
aan alle gemeenteambtenaren nog
een mailtje met de volgende inhoud:
“Even een herindeling update. De
beantwoording door de staatssecretaris van de vragen van de Tweede
Kamercommissie is inmiddels ontvangen. Een duidelijke reactie van
de staatssecretaris, de herindeling
Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen gaat wat de regering
betreft gewoon door. Ook een uitstel
zit er als het aan de staatssecretaris ligt, beslist niet in: “De projectorganisatie loopt op schema. Wat dat
betreft staat niets een fusie per 1-12010 in de weg”. Wel, dat pakte wel
even anders uit. Als een donderslag
bij heldere hemel moet dit uitstel
gekomen zijn voor een groot deel
van het college in De Ronde Venen.
Vooral voor de burgemeester. Zij
was er ook voor de volle 100% van
overtuigd dat ‘haar’ gemeente binnen een jaar een grote gemeente
zou zijn.
Niet onbeschadigd
Het werd ook tijdens de behandeling in de Tweede Kamer heel duidelijk dat de rol die burgemeester
Marianne Burgmans heeft gespeeld
bij de onderhandelingen en bespre-

kingen, niet die is geweest zoals de
raad haar had opgedragen als hoofd
van de gemeente.
Als je de uitlatingen van de Staatssecretaris en diverse kamerleden goed
beluistert, komt de burgemeester er
niet onbeschadigd vanaf.
Staatssecretaris
Bijleveld-Schouten: “De inbreng van de burgemeester van De Ronde Venen, die op de
hoorzitting wel degelijk namens de
raad van De Ronde Venen sprak –
althans daar ga ik van uit – over het
besluit van de gemeenteraad om te
kiezen voor de samengestelde samenvoeging, is helder toegelicht.
Door de burgemeester is niet aangegeven dat het eerdere standpunt
van de gemeente gewijzigd zou zijn,
noch heeft zij een financieel voorbehoud gemaakt. Ik heb te maken met
de formeel tot mij gekomen stellingen en formeel is er geen gewijzigde
stelling van de gemeente De Ronde
Venen”, aldus de staatssecretaris.
Een rommeltje
Afgelopen donderdag werden de
beraadslagingen in de Tweede Kamer vanaf de publieke tribune onder anderen gevolgd door de gemeentesecretaris, wethouder Jac.
Dekker en de raadsleden Bert van
Broekhuizen (GB), Anco Goldhoorn
(RVB), Sandor Harmens (VVD) en
Jan Rouwenhorst (CDA). “Hier heeft
de provincie er een rommeltje van

gemaakt”, aldus de behendige debater Ronald van Raak (SP). Tijdens
het debat diende hij een motie in om
bij herindelingen altijd een referendum onder de bevolking te houden.
Eddy Bilder (CDA) stelde dat al tijdens het werkbezoek en in de correspondentie daaromheen duidelijk
was geworden dat er in het gebied
heel veel verzet is tegen het voorstel.
Hij opperde een herindeling van De
Ronde Venen met Abcoude, maar
vond dat er dan nadrukkelijk naar
de financiële component zou moeten worden gekeken. Ook Willibrord
van Beek (VVD) - partijgenoot van
burgemeester Brugman - stak zijn
kritiek niet onder stoelen of banken: “Het voorstel dat nu voor ons
ligt, heeft wat de VVD betreft onvoldoende maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak. Dit is een onvoldragen voorstel.” Hij riep de staatssecretaris op om een laatste poging
te doen een formule te vinden die
meer draagvlak oplevert.
Ed Anker (CU) vroeg om een werkbare uitkomst en vond dat de staatssecretaris moest gaan praten met de
betrokken gemeenten. “Er is hier een
probleem, wat gaat zij eraan doen?
Als financiën het probleem zijn, zoals De Ronde Venen vreest, vraag ik
mij af of daar ook nog iets mogelijk
is.” Ook Pierre Heijnen (PvdA) vroeg
zich af of het voorstel dat slechts de
steun van Abcoude had wel voldeed
aan de voorwaarden van de herindeling. Hij adviseerde om serieus
onderzoek te doen naar het alternatief van taakdifferentiatie van gemeenten als alternatief van herindeling. Voor hem was het niet “niet
acceptabel om aan het eind van de
rit met een uitkomst geconfronteerd
te worden die niet volop onze steun
kan hebben.”
Vervolg elders in deze krant

Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4

BBQ-SPECIALIST

GROOTHANDELSPRIJS
VANAF 20 PERSONEN
BBQ’s beschikbaar
Tijdig bestellen gewenst

06-53932349

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

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

Auto Berkelaar Mijdrecht B.V.

Genieweg 50
Bouwerij 75
3641 RH Mijdrecht 1187 XW Amstelveen
0297-346050
020-6401199

www.berkelaar.nl
info@berkelaar.nl
amstelveen@berkelaar.nl

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

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

Openlijk drugsgebruik
Mijdrecht - De politie heeft zaterdagavond 16 mei een jongeman van
19 jaar uit Kudelstaart en een jongen van 16 jaar uit Uithoorn aangehouden, die openlijk softdrugs aan
het gebruiken waren en de doorgang versperden op het pad naast
het bankgebouw aan de Bozenho-

ven. Het is verboden om in de openbare ruimte te blowen. De verdachten moesten mee naar het politiebureau. De politie nam drie kleine hoeveelheden verdovende middelen in
beslag en maakt proces-verbaal op.
De ouders van de minderjarige verdachten worden in kennis gesteld.

Fietser gewond
Vinkeveen - Een fietser raakte op
zondag 17 mei gewond bij een aanrijding met een auto. Rond 17.05 uur
reed een 78-jarige automobilist uit
Mijdrecht over de Herenweg. Ter
hoogte van een woning wilde hij afslaan. Hij remde af en sloeg rechtsaf, maar gaf daarbij geen richting

aan. Een 49-jarige fietser uit Vinkeveen die hem rechts passeerde,
botste tegen de auto aan en vloog
over de motorkap. Met een bult op
zijn hoofd, een hersenschudding en
een gebroken sleutelbeen werd de
Vinkevener per ambulance naar het
AMC in Amsterdam gebracht.

Eerste danspassen in het kader
van ‘Juni Beweegt’
Wilnis - Voor het vierde achtereenvolgende jaar gaan in de maand juni
weer verschillende sport- en bewegingsactiviteiten voor vijftigplussers
van start. Gebleken is dat verreweg
de meesten van deze groep meer
bewegen niet alleen gezond vinden, maar ook als gezellig ervaren
omdat men het samen met gelijkgezinden doet. De stichting Spel &
Sport 55-plus organiseert het leeuwendeel van deze activiteiten, waartoe inmiddels ook het thema ‘dansen’ behoort. In dit geval linedancing. De immer sportieve wethouder
Ingrid Lambregts van de gemeente De Ronde Venen was er maandagmiddag dan ook als de kippen
bij om met haar eerste danspassen

bij de groep linedancers het startsein te geven voor ‘Juni Beweegt’. Zij
deed dat vol overgave en met passie, ook al omdat zij graag danst. Tijdens haar welkomst- en openingswoord gaf zij aan dat de belangstelling voor de georganiseerde activiteiten van Spel en Sport 55-plus een
stijgende lijn vertoont. Dit jaar is een
toename te constateren van meer
dan 20 procent in vergelijking met
2008. Linedancing kan zich daarbij
eveneens in een flinke toeloop verheugen. In dat kader kon Cees van
Ankeren van Spel & Sport 55-plus
nog meedelen dat inmiddels een
tweede groep met liefhebbers wordt
samengesteld omdat de bestaande anders te groot wordt. De huidi-

ge groep, onder leiding van Anneke
Lambregts (geen directe familie van
de wethouder), liet zich samen met
de wethouder van zijn beste kant
zien en danste keurig ‘in lijn’ op de
maat van de muziek in de voormalige gymzaal van de Willisstee. Meer
informatie over Juni Beweegt en de
mogelijkheid aan een of meer activiteiten deel te nemen, vindt u op de
website: www,sportinderondevenen.
nl. Daar kunt u de brochure met het
overzicht van alle sporten en aanbieders downloaden. Of haal de
(gratis) brochure bij het gemeentehuis, in sporthal Phoenix, bij de
dorpshuizen of de servicepunten.
Direct aanmelden bij Spel & Sport
55-plus kan ook.
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Servicelijn

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

Servicepunten

Iedere week publiceert de gemeente De Ronde Venen de
gemeentelijke informatiepagina in deze krant. Naast de officiële
bekendmakingen informeren wij u over tal van onderwerpen, zoals:
actuele gebeurtenissen, geplande vergaderingen en activiteiten,
gevonden of verloren voorwerpen en wegwerkzaamheden.

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

Museum De Ronde Venen
presenteert:

‘Verbeelding van de
Werkelijkheid’

In het Museum De Ronde Venen wordt het verhaal
verteld van de mensen die eeuwenlang ploeterden
in dit drassige gebied om een leven op te bouwen.
Dit deden zij vooral in de turfindustrie. Een
voordeel van de natte veengronden was namelijk
dat het zeer geschikt was om turven van te maken.
In Museum De Ronde Venen is nu de tijdelijke expositie ‘Verbeelding van
de Werkelijkheid’ te bezichtigen. Unieke naïeve kunstwerken geven een
mooi beeld van De Ronde Venen in vervlogen tijden. Dit wordt ondersteund
door historische foto’s en documentatie van de dorpskernen en de oude
ambachten uit het gebied. De expositie is te zien van 4 april t/m 31 juli
2009 in Museum De Ronde Venen, Herenweg 240 in Vinkeveen,
www.museumderondevenen.nl. Openingstijden: woensdag, donderdag en
zaterdag van 14:00-17:00 uur. Entreeprijs volwassenen € 2,50 p.p.

Tijdige betaling gemeentelijke
belastingaanslag
Eind februari 2009 heeft de gemeente de jaarlijkse aanslag
gemeentelijke belastingen onder haar inwoners verspreid. Op de
aanslagen staat voor welke gemeentelijke belastingen u wordt
aangeslagen. Voor huiseigenaren en eigenaren/gebruikers van
bedrijfsruimten gaat het om onroerende-zaakbelasting (OZB) en
rioolrechten. Voor bezitters van honden om de hondenbelasting.
Daarnaast dienen alle huishoudens reinigingsrechten te betalen.
Het totaal van de gemeentelijke belastingen kunt u
gespreid betalen. Hebt u niet gekozen voor betaling van uw
belastingaanslag in 8 maandelijkse termijnen via automatische
incasso? Dan dient u uiterlijk op 31 mei a.s. de laatste termijn
van uw gecombineerde aanslag 2009 betaald te hebben. Bij niet
tijdige of volledige betaling zult u een aanmaning ontvangen,
waarvoor kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn
wettelijk bepaald en bedragen minimaal € 6,00. Door het tijdig
betalen van uw belastingaanslag voorkomt u deze extra kosten.

Programmateam De Venen organiseert voor 25 mei en 4 juni a.s. twee
reactieavonden voor omwonenden van de Utrechtse en Zuid-Hollandse
Bovenlanden. Op de avonden kunnen zij kennisnemen van en reageren op
het concept inrichtingsplan De Bovenlanden.
Langs de rivier de Kromme Mijdrecht liggen bovenlanden: land dat hoger
ligt dan de drooggemalen polders. Het gebied tussen de Amstelkade, de
Bovendijk en de Heinoomsvaart (circa 470 ha) noemen we De Bovenlanden
en is aangewezen voor natuurontwikkeling met recreatiemogelijkheden.
Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft een concept-inrichtingsplan voor De
Bovenlanden ontwikkeld, waarin staat beschreven hoe natuurdoelen als
bloemrijkgrasland, nat schraalgrasland en rietlanden ontwikkeld en beheerd
moeten worden. Op 28 mei a.s. is er een aparte reactieavond voor de
agrariërs die een bedrijf hebben in en om de Bovenlanden en voor agrariërs
die grond pachten in De Bovenlanden. Aanmelding voor de avonden kan
tot 22 mei per e-mail op info@devenen.nl of telefonisch bij Davida Mentink
via nummer 030-258 38 71. Op de website www.devenen.nl kunt u een
eerdere nieuwsbrief over De Bovenlanden en het concept-inrichtingsplan
downloaden.

Staatssecretaris Bijleveld van
Binnenlandse Zaken heeft op
verzoek van de Tweede kamer
besloten het wetsontwerp over de
herindeling van De Ronde Venen
met Abcoude, Loenen en Breukelen
aan te houden. Dit betekent dat
de voorgestelde herindeling van
De Ronde Venen met de drie
gemeenten per 1 januari 2010
niet doorgaat. Mevrouw Bijleveld
maakte haar besluit donderdag 14
mei bekend tijdens de behandeling
van het wetsvoorstel in de Tweede
Kamer. Verschillende fracties
maakten tijdens de behandeling
duidelijk twijfels te hebben of er
wel voldoende draagvlak is om
het voorstel uit te voeren. Voor de
staatssecretaris was dat aanleiding
het voorstel aan te houden en de
komende tijd te onderzoeken of
er andere vormen van herindeling
mogelijk zijn die op meer draagvlak
bij de gemeenten kunnen rekenen.
De bedoeling is dat daar nog dit
jaar duidelijkheid over komt.
De Tweede Kamer en de staatssecretaris zijn het eens dat er een
oplossing gevonden moet worden
om de bestuurskracht van Abcoude,
Breukelen en Loenen te versterken.
Vandaar dat snel, onder regie van
de staatssecretaris, wordt gekeken
wat nu de beste oplossing is.

Scheepvaart bericht:

Vaarweg Oude
Waver (222b)
In verband met
onderhoudswerkzaamheden
is de Oude Waver algeheel
gestremd op donderdag
28 mei van 07.00 uur tot
18.00 uur. De schotbalkkering
bij Nessersluis en gemaal
Winkel zal een gedeelte van
de dag gesloten zijn. Er is
geen doorvaart mogelijk.

Openingstijden gemeentehuis en afvalbrengstation
Het gemeentehuis is gesloten op donderdag 21 mei (Hemelvaart) en vrijdag 22 mei.
Het afvalbrengstatjon is ook gesloten op donderdag 21 mei. Vanaf vrijdag 22 mei
is het afvalbrengstation geopend op de gebruikelijke tijden.

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

Manja van Buul is raadslid in De Ronde Venen voor de
fractie van De Combinatie. Zij woont in Mijdrecht, is 42 jaar,
alleenstaand en leerkracht op een basisschool.

Welk boek ligt er momenteel op uw nachtkastje?

Er ligt een hele stapel boeken. De meeste boeken daarvan
heb ik al gelezen. Ben nu bezig met het laatste stuk
van “Tien paters op Gods grote akker”, over de laatste
Nederlandse missionarissen in Brazilië. Dit boek geeft een
mooi historisch beeld van de lotgevallen van tien jonge
mannen die in 1956 met de boot naar Brazilië vertrekken.
Ik ben al jaren lid van de PvdA, maar sinds de verkiezingen
van 2006 pas echt politiek actief als gemeenteraadslid.

Waar maakt u zich druk over?

Over vergaande nationalistische opvattingen en over
ongefundeerde of echt ongenuanceerde uitspraken over
mensen met een andere levensstijl of andere culturele
achtergrond.

Manja van Buul op het nieuwe schoolplein tussen de kinderen van har klas: ,,Hier ben ik zeer gelukkig mee.’’
roepen wat je van iets vindt, maar er ook daadwerkelijk de
verantwoordelijkheid voor te nemen.

Wat wilt u nog bereiken voor de verkiezingen?

Heb ik niet echt. Ik pik ’s avonds laat nog wel eens een
herhaling mee van De Wereld Draait Door. Ik zie graag
een goede documentaire en, hoewel zeldzaam, een mooie
Nederlandse dramaserie zoals destijds Oud Geld of meer
recent: Vuurzee.

Betere afspraken over betaalbare starterswoningen,
waarbij uitdrukkelijk ook gekeken wordt naar de positie van
jonge alleenstaanden die een huis willen kopen of huren,
aangezien zij vaak wat minder te besteden hebben. Ook
hoop ik op een structureel vervolg van de kinderraad, zoals
die in 2008 is gehouden. Bovendien vind ik het belangrijk
dat ons gemeentelijke minimabeleid ook na een eventuele
herindeling onverkort wordt voortgezet en waar nodig verder
wordt uitgebreid.

Waarom zit u in de raad?

Wie is uw politieke idool?

Wat is uw favoriete televisieprogramma?

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

Reactieavonden
De Bovenlanden

Wetsontwerp
herindeling
aangehouden

Uitgelicht

Sinds wanneer bent u actief in de politiek?

Redactie

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

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.

Omdat het goed is niet alleen langs de zijlijn vrijblijvend te

Ik heb geen idolen, dus ook niet in de politiek. Er zijn wel

mensen die ik zeer respecteer en waardeer om hun
gedrevenheid, intelligentie en sociale betrokkenheid.
Nelson Mandela vind ik daarvan een goed voorbeeld.

Wat vindt u belangrijk in de politiek?

Consequent gedrag, besturen op hoofdlijnen, duidelijkheid,
snelheid en transparantie.

Lievelingsplek in De Ronde Venen?

Er zijn zoveel mooie plekken hier. Ik ben heel graag op
de Vinkeveense Plassen. Nog iets dichterbij huis ben ik
momenteel zeer gelukkig met ons nieuwe schoolplein dat,
mede dankzij een aantal sponsoren, veel speelplezier
oplevert. We hebben er lang op moeten wachten maar nu is
het er dan. Niet alleen voor de leerlingen van drie scholen,
maar ook na schooltijd voor andere kinderen uit de wijk!
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Besluiten gemeenteraad
11 mei 2009

Opening
fietscrossbaan

De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft op maandag 11 mei 2009 de
volgende besluiten genomen:

Deelname provinciale starterslening

13 juni 2009
12.30 uur
Sportpark Mijdrecht
(naast velden hockeyvereniging)
Op verzoek van kinderen uit Mijdrecht heeft de gemeenteraad
27 mei 2008 besloten tot de aanleg van een fietscrossbaan voor
kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Vorige maand is begonnen met
de aanleg van de baan op het Sportpark Mijdrecht, naast de
velden van Hockeyvereniging Mijdrecht. Begin juni worden de
werkzaamheden afgerond en is de baan klaar voor gebruik.
De aanleg van de baan is een feestje waard: onze gemeente is
daarmee een unieke en sportieve speelgelegenheid rijker! Alle
inwoners zijn daarom van harte welkom om de openingsfestiviteiten
bij te wonen op 13 juni vanaf 12.30 uur.
Op deze dag zullen fietscrossers van UWTC uit Uithoorn op
spectaculaire wijze laten zien hoe de baan gebruikt kan worden.
Daarnaast worden er gratis crosslessen gegeven en is er een
wedstrijd met prijzen. Vanaf 16.30 uur is de baan vrij voor iedereen!

Gratis les en wedstrijd
Van 14 tot 16 uur
Geef je snel op, vol is vol!
Heb je uitgekeken naar het moment dat je kunt crossen op de
nieuwe crossbaan in Mijdrecht? Ben je tussen de 8 en 12 jaar?
Geef je dan snel op voor de gratis lessen die zaterdag 13 juni
worden gegeven! Dan ben je ook meteen een van de eersten die
crost op de baan!
In totaal bestaat er voor 50 kinderen de mogelijkheid een gratis les
te volgen. Dus wees snel, want vol is vol. Opgeven kan door een
mail te sturen naar: b.vanamersfoort@derondevenen.nl. Vermeld
daarin duidelijk je naam, adres en woonplaats. Je krijgt dan een
bevestiging en meer informatie toegestuurd. Aansluitend op de
lessen is er een wedstrijd met mooie prijzen, maar elke deelnemer
krijgt in ieder geval een oorkonde.
Dus pak je fiets (het liefst een crossfiets, maar het mag ook een
ander soort fiets zijn) en beschermende kleren (oude lange,
stevige broek, shirt met lange mouwen, helm, knie-, pols- en
elleboogbeschermers) en cross mee op 13 juni!

Gemeente De Ronde Venen:

Geen baan maar een
loopbaan!

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

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

De gemeenteraad heeft ingestemd met deelname aan de provinciale
starterslening. Door deelname kunnen meer starters op de woningmarkt
financieel worden geholpen. De gemeente verstrekt al enkele jaren
startersleningen aan jongeren die voor het eerst een woning kopen.
Deze lening is een extra lening, bovenop de eerste hypotheek, die met
nationale hypotheekgarantie wordt afgesloten. Op deze manier krijgen
starters een extra financieel steuntje in de rug om de koop van hun eerste
woning mogelijk te maken. De eerste drie jaar betalen starters geen rente
en aflossing voor de starterslening. Door deelname aan de provinciale
starterslening komt er extra geld beschikbaar waardoor meer starters hier
gebruik van kunnen maken. Meer informatie over de starterslening is de
vinden op www.derondevenen.nl

Vaststelling bestemmingsplan
“omlegging N201 De Ronde Venen”

Het bestemmingsplan ‘Omlegging N201 De Ronde Venen’ is unaniem
door de gemeenterad vastgesteld. Door de vaststelling van het
bestemmingsplan wordt de omlegging van de N201 bij Amstelhoek
planologisch mogelijk gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft
eind vorig jaar zes weken ter inzage gelegen. Er zijn in die periode 20
zienswijzen kenbaar gemaakt. Als gevolg daarvan heeft de raad het
bestemmingsplan op enkele punten gewijzigd. Tijdens de behandeling
heeft de gemeenteraad unaniem een motie van het CDA aangenomen. In
de motie wordt gesteld dat agrariërs in het gebied benadeeld of bemoeilijkt
worden in hun bedrijfsvoering omdat de omgelegde weg diverse percelen
doorsnijdt. Ruilverkaveling is volgens de motie een goed middel om de
schade zoveel mogelijk te beperken. Daarom heeft de raad het college
opgedragen ‘Al haar mogelijke invloed aan te wenden bij eigenaren en de
provincie Noord-Holland zodat ruilverkaveling mogelijk toch tot stand komt
met inschakeling van de Dienst Landelijk Gebied’.

Ontwikkeling van de Haitsmahof en herontwikkeling
van de Molenhof in centrum Mijdrecht

De raad is akkoord gegaan met de projectnotitie voor het zogenoemde
Haitsmahof en de herontwikkeling van Molenhof in Mijdrecht. Het
Haitsmahof is het gebied in Mijdrecht dat ligt tussen de Kerkstraat,
Stationsweg, Achtervaart en Dorpsstraat. De plannen voor het Haitsmahof
bestaan in grote lijnen uit de bouw van een parkeergarage onder het
Haitsmaplein en de realisatie van winkels en woningen. De projectnotitie
beschrijft wat er nodig is op het gebied van menskracht en financiën om de
plannen te kunnen realiseren. De raad heeft een amendement van D66 De
Ronde Venen aangenomen om het Cultuurhuis niet bij de ontwikkeling van
de plannen voor het Haitsmahof te betrekken.

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

Activiteitenkalender
De Ronde Venen

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.
26 t/m 29 mei
Avondvierdaagse Vinkeveen

Nieuw opgepakt door ijsclub VIOS, de avondvierdaagse in
Vinkeveen. De start is bij dorpshuis De Boei aan de Kerklaan. Naast
deelnemers zijn ook veel vrijwilligers/verkeersregelaars benodigd.
Meer informatie: Stefano van Schie; (0297) 26 20 68 of 06 44 60 80
92 of avond4daagsevinkeveen@gmail.com

27 mei
Jaarmarkt in centrum van Mijdrecht
29 mei t/m 1 juni
AJOC festival

Al ruim 25 jaar wordt in het weekeinde van Pinksteren met veel
succes het AJOC festival georganiseerd. Ook dit jaar staan er tal
van grote namen op het programma. Vrijdag 29 mei zal de vrolijke
pop/rockband Rigby het festival openen gevolgd door een optreden
van Kane. Jan Smit en zijn band sluiten deze dag af. Zaterdag staan
onder andere Guus Meeuwis en BlØf op het programma, zondag de
Golden Earring en maandag Nick en Simon en Pater Moeskroen.
Ook vindt maandag 1 juni traditioneel de Spektakeldag plaats. In en
om de tent aan Molenland zijn dan allerlei activiteiten voor kinderen,
jongeren en ouderen te doen. Voor de kinderen is er bijvoorbeeld
een kinderboerderij en een meet and greet met een tekenfilm- of
televisiefiguur. Voor de jongeren zijn er allerlei uitdagende attracties
en voor de ouderen is er veel te zien en natuurlijk heel veel
gezelligheid. Meer info: www.ajoc.nl

Verplaatsing weekmarkt naar Raadhuisplein

De gemeenteraad heeft ingestemd met de verplaatsing van de weekmarkt
naar het Haitsmaplein, maar alleen als de vijf bomen aan de Dorpsstraat
(bij het gemeentehuis) niet worden gekapt of verplaatst. Aanleiding voor
de verplaatsing van de markt vormt de hoge parkeerdruk op het plein, de
ligging buiten de looproute voor winkelend publiek en de plannen voor
het Haitsmahof. In het voorstel waarover de raad discussieerde staat dat
de markt alleen verplaatst kan worden als de bomen in de Dorpsstraat
worden verwijderd om ruimte te maken. Op voorstel van de fractie van
De Combinatie is echter een amendement aangenomen door de raad om
alleen met de verplaatsing akkoord te gaan als de bomen blijven staan.

Subsidie Dorpscentrum De Willisstee

De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel om dorpscentrum
De Willisstee eenmalig een extra subsidie toe te kennen van 50 duizend
euro en de jaarlijkse subsidie structureel te verhogen met 11 duizend
euro. Door de VVD is tijdens de behandeling van dit onderwerp een motie
ingediend die door de raad is aangenomen. In de motie wordt het college
onder andere opgedragen uiterlijk op 1 oktober 2009 met een voorstel te
komen voor een integrale aanpak voor de huisvesting van sociaal-culturele
instellingen in De Ronde Venen.

Motie Grutto De Combinatie

Door De Combinatie is een motie ingediend in verband met de verkoop
van de gestarte verkoop van woningen aan Grutto in Mijdrecht. Deze motie
is als extra punt aan de agenda toegevoegd. In de motie, waarmee de raad
unaniem heeft ingestemd, wordt het college opgeroepen maatregelen te
nemen om uitvoering te geven aan de motie over woningbouw aan Grutto
waarmee de raad in januari heeft ingestemd. In die motie werd het college
opgeroepen ten minste tien woningen aan Grutto te realiseren van circa
130 duizend euro.
Via de gemeentelijke website www.derondevenen.nl is het integrale
verslag van deze en eerdere raadsvergaderingen te beluisteren. Ook zijn
via de gemeentelijke website alle raadsvoorstellen in te zien. Voor meer
informatie over de gemeenteraad, raadsvergaderingen, Ronde Tafel
Gesprekken en onderliggende stukken kunt u contact opnemen met de griffie
van de gemeenteraad via 0297 - 29 16 16 of griffie@derondevenen.nl

De Ronde Venen gaat door met Plastic Heroes
De gemeente De Ronde Venen besteedt veel aandacht aan het scheiden
van afvalstoffen. We scheiden onder andere glas, batterijen, kleding,
papier, klein chemisch afval, etc. Zoals u waarschijnlijk weet kunt u ook uw
plastic afval al geruime tijd apart inzamelen.
Sinds 2007 neemt De Ronde Venen deel aan de Plastic Heroes
campagne. Deze campagne begon met een proef om de gescheiden
inzameling van kunststof verpakkingen te stimuleren. Uit de proef, waar
verschillende gemeenten aan deelnamen, kwamen goede resultaten. De
gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval wordt nu daarom op
grote schaal ingevoerd. Ook de gemeente De Ronde Venen gaat door
met de gescheiden inzameling. Vanaf 25 mei wordt u hierover per brief
geïnformeerd, en ontvangt u tegelijkertijd een nieuwe voorraad speciale
zakken.
Door het plastic verpakkingsafval te scheiden van het overige
huishoudelijke afval, maken we een vlotte en efficiënte verwerking mogelijk.
Het recycleproces zorgt ervoor dat de verzamelde plastic verpakking een
volgende bestemming krijgen doordat het grondstof vormt voor nieuwe
producten. Denk hierbij aan fleecekleding, dashboards, speelgoed,
tennisballen en mobiele telefoontjes. Bovendien komt er door de recycling
minder afval in de verbrandingsovens terecht. En minder verbranding
betekent een lagere CO2-uitstoot. Een direct voordeel is dat de gewone
vuilnisbak minder snel vol is. Het vaak omvangrijke plastic verpakkingsafval
gaat immers in een aparte bak of zak. Dat bespaart ook veel ruimte bij de
ophaaldienst. Menig gemeente werkt met een afvaltarief naar volume. Door
de aparte inzameling van plastic afval, besparen de bewoners direct op de
afvalkosten.

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

Ontvangst
datum

Amstelhoek
Amstelkade 104
Schoolstraat 20

08-05-2009
11-05-2009

Mijdrecht
Communicatieweg 20
Diamant 10
Eendracht 6
Heemraadsingel 2
Heemraadsingel 3
Industrieweg 47, 49,
51, 53, 55, 57
Proostijstraat 41

2009/0229
2009/0233

Vinkeveen
Arkenpark
de Plashoeve 42
Kievitslaan 85

Lichte bouwvergunning

2009/0228

08-05-2009

Plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak van de woning
Plaswijk 67
Vervangen van een woonhuis
		
Winkeldijk 19a-R21
Vernieuwen van een recreatie stacaravan
Winkeldijk 19a-R124c
Oprichten van een recreatiewoning
		

Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
fase 1
Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
fase 2

2009/0214

24-04-2009

2009/0234
2009/0232

13-05-2009
11-05-2009

2009/0209

23-04-2009

Waverveen
Botsholsedijk 1

Plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak en een dakkapel
op de achtergeveldakvlak
Gedeeltelijk vernieuwen van een garage
Oprichten van een schuur ter vervanging
van oude schuren

Lichte bouwvergunning

2009/0220

06-05-2009

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
fase 2

2009/0226
2009/0235

06-05-2009
14-05-2009

Vergroten van de bestaande aanbouw

Reguliere bouwvergunning

2009/0230

08-05-2009

Botsholsedijk 28
Botsholsedwarsweg 6

Vernieuwen van een schuur

Vergroten van een woning
Plaatsen van een dakkapel aan de
voor- en achterzijde

Reguliere bouwvergunning
Lichte bouwvergunning

Veranderen van een kantoor en magazijn
Vernieuwen van een hekwerk
Plaatsen van een corridor
tussen twee gebouwen
Vergroten van een garage
Vergroten van een garage
Veranderen van een opslagruimte

Reguliere bouwvergunning
Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2009/0227
2009/0221
2009/0217

06-05-2009
06-05-2009
29-04-2009

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

Lichte bouwvergunning
Lichte bouwvergunning
Lichte bouwvergunning

2009/0225
2009/0224
2009/0223

06-05-2009
06-05-2009
06-05-2009

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.)

Plaatsen van twee vlaggenmasten

Lichte bouwvergunning

2009/0169

06-04-2009

Vervolg op volgende blz.

Wilnis
Wilhelminastraat 1

Collectes
Servicenorm
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Nieuwe Meerbode - 20 mei 2009
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
VOORNEMEN tOt ONthEFFING BEstEMMINGspLAN
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 21 mei 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontheffingen:
straatnaam
Mijdrecht
Oosterlandweg 22a – 24
Vinkeveen
Demmerik 49
Herenweg 119

Aard van het bouwwerk

soort vergunning

Bouwnr.

Opm.

Vergroten van een bedrijfsgebouw
met een dakopbouw

Reguliere bouwvergunning

2009/0175

Oprichten/vernieuwen van een brug
Vergroten van een winkelruimte

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
fase 1

2009/0153

B

2009/0028

C

A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke
ordening.
- Onder B, C te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij het
College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan:
omschrijving van de ontheffing waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien
u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw
zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.
VERLEENDE BOuwVERGuNNINGEN
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
straatnaam

Aard van het bouwwerk

soort vergunning

Bouwnr.

Verzenddat.
vergunning

Amstelhoek
De Bruinlaan 24

Vernieuwen van een garage

Bouwvergunning

20090202

06-05-2009

Mijdrecht
Karekiet 62

Vergroten van een woning

Bouwvergunning

2009/0121

12-05-2009

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

Aard van het bouwwerk

soort vergunning

Bouwnr.

Amstelhoek
Van Dijklaan 5

Vergroten van een woning

Bouwvergunning

2008/0750

12-05-2009

Mijdrecht
Koraal 31

Vergroten van een woning met een serre

Bouwvergunning

2008/0742

12-05-2009

Vinkeveen
Molenkade 25

Vergroten van 2 dakkapellen

Bouwvergunning

2009/0044

12-05-2009

wilnis
Mijdrechtse dwarsweg 6

Plaatsen van een garage

Bouwvergunning

2009/0053

12-05-2009

BOse
sOUnddOcK
%199,-

Gevraagd:
Peuterfietsje met zijwielen voor
kleinkind i.g.st.
Tel. 0297-264887

Te koop:
Betontegels 50/50 en 60/40 1
euro p.st.
Tel. 0297-281356/06-54385051

BUKO

Bierstunt!

OPEN:
Maandag:
13.00-18.00
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00
Zaterdag:
11.00-17.00
Schoolstraat 7
Aalsmeer
0297-328044

Palm
Speciale bier

$#

13.29

Grolsch bier

$#
 $# 

11.99
Jupiler bier

$# 

11.

69

Brand bier

12-05-2009
12-05-2009

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan
de orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken
na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht,
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen
van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een
verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA
Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
VERKEERsBEsLuIt
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit betreft
de volgende verkeersmaatregel: het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van
Steven van Rumelaerstraat 18, 3641 CL Mijdrecht. Dit besluit ligt met ingang van 20 mei 2009 gedurende een termijn van zes
weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht.
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag
waarop dit besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit heeft genomen. Dit bezwaarschrift dient te worden verzonden naar Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereist, kan de President van de rechtbank op verzoek van
o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden ingediend
nadat reeds een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is aangegeven.
Dit verzoek, vergezeld van een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de President van de arrondissementsrechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht (gevestigd Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht, tel.(030) 22
33 000). Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.
pROGRAMMAREKENING 2008
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend, dat de Programmarekening 2008 van de gemeente vanaf heden tot en met 11 juni bij Publiekszaken in het gemeentehuis voor een ieder ter inzage liggen. Tegen betaling is
een exemplaar van de Programmarekening en 2008 ook verkrijgbaar. De Programmarekening 2008 is ook in te zien en te downloaden via www.derondevenen.nl
VERKIEZING EuROpEEs pARLEMENt 2009
stEMMEN BIj VOLMACht
De burgemeester van De Ronde Venen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 4 juni 2009 een kiezer is
toegestaan bij volmacht te mogen stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
MAChtIGING DOOR OVERDRACht VAN DE stEMpAs
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd,
machtigen om voor hem/ haar te stemmen;
2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas
en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen;
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over;
4. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of
zelf aan de stemming deel te nemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht. Nadere inlichtingen
worden verstrekt door Bureau verkiezingen, Croonstadtlaan 111.
stEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENtE
De burgemeester van De Ronde Venen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 4 juni 2009 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een andere gemeente. Daarbij gelden
de volgende bepalingen.
MONDELINGE AANVRAAG
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 2 juni 2009 de stempas over te leggen bij
Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op woensdag 22 april 2009 als kiezer is geregistreerd.
2. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op een oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een
kiezerspas.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezingen, Croonstadtlaan 111.

Te koop:
Dakdrager voor Opel Vectra 1x
gebruikt voor 2 fietsen 25 euro.
Tel. 0297-281986

Te koop:
Grenen kast h.215 l.125 d.47 300
euro nw. 2200 euro.
Tel. 0297-287080/06-46104495

Te koop:
Elektr. naaimachine nw. nooit
gebruikt merk Aigger 50 euro.
Tel. 0297-286327

Te koop:
Rieten hondenmand 80-65 cm
z.g.a.n. vr.pr. 20 euro.
Tel. 0297-284895

11.

78

Dommelsch bier
$#

10.35

979
.

3 pakjes

Honig Soep
 

9.

29

2.07 - 3.15

179
.

Witte of
tarwebollen

" 

0.95

059
.

Geen loze beloften, wel de voordeligste

899
.

2 kratten

$#

Muziekwinkel

• muziekinstrumenten
• accessoires
• flightcase-materiaal
• verhuur van
geluidsapparatuur

2009/0091
2008/0718

Op Hemelvaar
tsdag
(donderdag 21
mei)
zijn wij geslo
ten

Helmstraat 55
(achter Dorpsstraat 64)
Mijdrecht

Stage Music Shop

Te koop:
Dames sportfiets Gazelle Tour
de France 21 versn. 50 euro.
Tel. 0297-285032

Oprichten van een voetgangersbrug (nabij) Bouwvergunning
Vergroten van een woning met
Bouwvergunning
een dakopbouw

Week 21 Aanbiedingen geldig van
ma. 18 mei t/m za. 23 mei 2009

AUdiO VideO

Te koop:
2 Ikea hanglampen nw. met glas
à 12,50 euro. 2 grote hanglampen à 12,50 euro. Staande witte schemerlamp 12,50 euro.
Staande koperen schemerlamp
27,50 euro.
Tel. 06-53507473/0297-348181
Te koop:
Div. stripboeken à 3,50 euro.
Kostuum (58) 50 euro. Pantalon (58) 25 euro. 3 overhemden
à 5 euro. Gezondheidsslippers
nw. 7,50 euro. Zwarte leren slippers 5 euro.
Tel. 06-53507473/0297-348181
Te koop:
21 thermoskannen voor koffie
en theek (1,5 l.) à 5,50 euro. Reservelamp voor nw. beamer sein
125 euro.
Tel. 06-53507473/0297-348181
Te koop:
Antiek grenen bureau 3 laden +
open en afsluitbare klep + geheime vakje 250 euro.
Tel. 0297-775088

Verzenddat.
vergunning

Mijdrechtse dwarsweg 6
Raadhuisstraat 40

799
.

799
.
 
!

Amstel bier

$#

10.65

8.

49


kilo

4.

99

Ribkarbonade

9.99

Samen

Krop Sla en
Komkommer

0.

79

1.48
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

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

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

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

STICHTING ONTWIKKELINGS

SAMENWERKING DE RONDE VENEN

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”.
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in
Mijdrecht.

Zwarten zwanen
gesignaleerd in Uithoorn

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Chazz 2009:
Gipsy

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

Uithoorn - Enkele weken geleden verscheen er in de waterpartij tussen
de Zijdelweg en de Willem Klooslaan een tweetal zwarte zwanen.
Na enige tijd verdwenen ze en zag ik ze vervolgens zwemmen langs de
Wiegerbruinlaan bij het winkelcentrum.
Enkele dagen geleden waren ze terug in de waterpartij langs de Willem
Klooslaan, thans vergezeld door een viertal jongen.
Gisteren waren ze weer niet te zien, maar vandaag waren ze weer terug,
echter zonder de jongen.
Wat me opviel was dat hun rechtervleugel gecoupeerd was, zodat het aan
te nemen is dat het geen wilde zwanen zijn zoals ik aanvankelijk had aangenomen, maar zwanen die ontsnapt zijn uit een volière. Ik voeg hierbij
een foto zodat een eventuele eigenaar ze kan identificeren.
E.W.Wassink
Mail to: e.w.wassink@hetnet.nl

Nieuwe bewoner

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

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

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

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

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

Mijdrecht - Een specht creëerde een aantal weken geleden en nieuwe ‘woning’ midden in een oude boom, in een woonwijk in Mijdrecht.
Hij had net zo goed het tegenovergelegen huis kunnen ‘kraken’ dat in
verval raakt omdat het al tien jaar leegstaat !! Er is in de boom inmiddels
een aantal jongen die zich duidelijk laten horen als pa of moe eten komt
brengen. We volgen het op de voet.
J. van Elteren

Het is weer zover, Chazz 2009 komt eraan. Charity Jazz – het jaarlijkse evenement ten bate van de scholenprojecten in Nepal, Tanzania, Kenia en Guatemala van de Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen.
Voor de vierde keer alweer, ditmaal op zaterdag 13 juni, opnieuw in de idyllische tuin van Stroomzicht aan de Westzijde 50 in De Hoef. Dit jaar brengt
Chazz iets wat nog niet eerder op het programma heeft gestaan - gypsy jazz.
Zigeunerjazz dus. Oudere liefhebbers denken dan meteen aan de bedenker van dit genre: de Belgische Sinti-gitarist Django Reinhardt. Hij vormde
samen met de Franse violist Stéphane Grappelli, nog twee slaggitaristen en
een bassist Le Quintette du Hot Club de France.
Er is eens een muzikant geweest die zou hebben gezegd “Jazz is de enige
muziek waarbij iedere noot iedere avond anders gespeeld kan worden.” Die
uitspraak zou op Reinhardt hebben kunnen slaan. Django Reinhardt, die
als jongen door een brand in zijn woonwagen ernstig gehandicapt was kon
geen noot lezen, zijn stukken kwamen al improviserend tot stand. En in zijn
beginjaren gebeurde het nogal eens dat hij al spelende een ingeving kreeg
waardoor een van zijn composities net ietsje anders uitviel dan de keer
daarvoor. De vele honderden werken die Reinhardt in zijn latere jaren maakten liet hij gelukkig opschrijven door mensen die wel wisten hoe je do-re-mi
noteert en zo is de muzikale erfenis van deze Belg - met beroemde werken
als Nuages, Minor Swing - bewaard gebleven.
In Nederland hebben we in onder anderen het Rosenberg Trio bekende
vertolkers van de muziek van Django Reinhardt en van gypsy jazz in ’t algemeen. Op Chazz 2009 wordt de virtuoze muziek ten gehore gebracht door
het aanstormend talent van The Basily Boys. Ze krijgen de steun van onder
anderen Ellen Helmus, de fluitiste die wij op Chazz al een paar keer eerder
in actie zagen, en van Dim Kesber, thuis op klarinet en saxofoon. Dim is een
wel zeer oude rot in ’t vak, in 1946 speelde hij al in de Dutch Swing College
Band, sinds 1960 is hij muzikaal leider van de Reunion Jazz Band. Hij is een
graag geziene gast op het North Sea Jazz Festival.
Kaarten voor Chazz 2009 kosten 15,00 euro, in de voorverkoop 12,50 euro,
kinderen tot 12 jaar gratis. Bijzonderheden op www.chazz.nl
Rob van Dijk
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  .....................................................

Kletsmajoor

ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam .............................................................................................................................

Pek en veren
‘Wie het onderste uit de kan wil, krijgt
het deksel op zijn neus’ zou het meest
toepasselijke spreekwoord zijn om de
lang verwachte uitspraak van de Tweede Kamer samen te vatten omtrent de
herindeling.
Afgelopen donderdag was het namelijk zover, de Tweede Kamer ging de
herindeling van de Vecht en Venen gemeente bespreken. Eindelijk zou er een
uitspraak komen over of de herindeling
door zou kunnen gaan en in welke variant. De tegenstanders waren er van
overtuigd dat het niet door zou gaan
met als grootste vertegenwoordigers
Anco Goldhorn (RVB) en Jan van Loo
(CDA). De voorstanders waren steeds
onzekerder geworden door uitspraken
van de vaste kamer commissie gedaan
bij een hoorzitting omtrent de herindeling. De uitkomst van de vergadering
was teleurstellend, men wilde nog
bedenktijd om na te denken over de
verschillende opties door tegenstrijdige
geluiden uit verschillende gemeenten.
Opvallend bij deze tegenstrijdige geluiden is de rol van de burgemeester van
De Ronde Venen. Die als groot voorvechter voor een herindeling werd aangehaald door kamerleden. Dit terwijl
zij als opdracht had meegekregen om

duidelijk te maken dat De Ronde Venen
niet op een herindeling zit te wachten,
maar als het moet dan in de grootste
variant. In Den Haag is zij echter begrepen als een vertegenwoordiger die
graag wil herindelen en als het kan zo
groot mogelijk. En hier zit nou net het
knelpunt met grote gevolgen waar de
tegenstanders omtrent de herindeling
zichzelf al bijna een standbeeld hebben
toebedeeld. Voor hun heroïsche strijd
tegen een herindeling zou ik graag willen terugverwijzen naar uitspraken die
zij in het verleden hebben gedaan. Wie
namelijk het verslag leest van de Tweede Kamer komt tot de conclusie dat het
gevraagde uitstel niet is of De Ronde
Venen heringedeeld gaat worden maar
wat men met Loenen en Breukelen
gaat doen. De Ronde Venen is namelijk gewoon aan Abcoude gekoppeld
en zij zullen het samen moeten doen in
de toekomst, of ze het nou leuk vinden
of niet. Dus de standbeelden kan men
beter nog even laten voor wat ze zijn en
pek en veren zou beter op zijn plek zijn.
Door het consequent tegenwerken van
de grote variant krijgt De Ronde Venen
een armlastig Abcoude, een aantal jaren geleden nog de nachtmerrie van de
zelf uitgeroepen helden in de herindelingsprocedure.

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

pagina 10

Nieuwe Meerbode - 20 mei 2009

R E ACTIE VAN EEN LEZER

E
A
C
T
I
E

V
A
N
E
E
N
L
E
Z
E
R

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.

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

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

Het spuugbeestje

Overlast jeugd Amstelplein
en omgeving
Beste burgemeester Berrie Groen, gisterenavond
(zaterdagnacht) was het weer eens goed raak
op en rond het Amstelplein. De overlast speelt
al meer dan een jaar op het Amstelplein.
Talloze jongeren die zich na sluiting van het
winkelcentrum verzamelden en stevig aan de
drank gingen. Kratten Amstel Bier, partyfusten
Heineken en flessen sterke drank. Bij elkaar
zeker 30-35 jongens en meiden. Brommers af
en aan rijden.
Heerlijk verzamelen en hangen voor het
Theehuis. Dankzij de zitgelegenheid ervoor
- een superplek om te hangen, te zuipen en
herrie te maken en de boel te slopen.
Rond 21.45 uur ging een deel ervan - het
regende - onder de luifel van onze flat (voorkant
- makelaar/bakker) - de even nummers - u weet
wel de flat waar tot voor kort ook uw moeder
woonde. Men kan daar niet meer binnen of
buiten lopen zonder het eng te vinden. Niet
prettig kan ik u vertellen. Zelf heb ik er niet zo
een last van, maar de ouderen hier in de flat
vinden dat behoorlijk bedreigend en eng.
Rond 22.00 uur - ik kom terug van mijn
wandeling met de honden, staat de hele groep
inmiddels aan de achterkant van de flat. U weet
wel - daar waar wij bewoners de auto's en de
achteringang hebben.
Aan de achterkant bij de Snackbar - een vaste
hangplek - en bij de achteringang van Bakker
Versteeg - bij elkaar zeker 20 jongeren, de
kratten bier en de rest allemaal meegenomen.
Inmiddels al behoorlijk dronken en luidruchtig.
Daarom ben ik meteen doorgelopen naar het
politiebureau om er daar melding van te maken.
De agent ter plekke was niet gediend van mijn
late bezoek. Duidelijk geïrriteerd omdat ik hem
kwam vertellen dat hij beter meteen ervoor
kan zorgen dat er politie ter plaatse komt.
De bierflessen vlogen dwars over het plein
en de groep achter de flat - vindt de door de
gemeente ingerichte speeltuin heerljk. Sinds de
komst hangen ze er elke avond. Steeds meer
en steeds meer lawaai en rotzooi. Je doet geen
oog meer dicht. Alle slaapkamers liggen aan de
achterkant van de flat.
De agent was verbaasd over het feit dat
er overlast zou zijn. Hij had immers niets
vernomen. Later blijkt dat hij ook geen actie
heeft ondernomen. Er kwam immers geen
politie. Een belachelijke houding! Hij moet
gewoon zijn werk doen en niet op de klok kijken
wetende dat hij over 45 minuten naar huis mag!
Die indruk had ik achteraf.
23.15 uur - de bierflessen vliegen nu ook achter
de flat, fietsen worden gegooid en er wordt op
een aanhanger van een buurman gesprongen. ik bel 09008844 - de eerste en laatste keer kan
ik u vertellen.
lakoniek antwoord - “helaas meneer - Uithoorn
is al dicht......” EN? was mijn vraag - “nou dan
neem ik uw gegevens op en geef het aan de
meldkamer in Amsterdam door. De telefonist
wist mij nog te vertellen dar er al om 21.15 uur
van Amstelplein nr 40 melding was gemaakt
van overlast. Zoveel over bescherming van de
privacy gesproken. Luister de tape maar af!

Dus de agent op het bureau MOET de melding
hebben ontvangen – 21.15 uur doorgegeven via
de telefoon.
Dus 3 meldingen
21.15 uur Amstelplein 40 - GEEN ACTIE
22.00 uur - melding op het bureau nog geen
100m er vandaan GEEN ACTIE
23.15 uur - mijn melding via telefoon GEEN
ACTIE
EN GEEN POLITIE te bekennen - de
wantoestanden achter de flat gingen nog door
to na 2400 uur ! En de rotzooi vanochtend!
Het hele Amstelplein ligt vol met gebroken
bierflessen - van Blok tot aan Randstad. Voor
het Theehuis lijkt het wel een vuilnisbelt.
Achter de flat heb ik vanochtend 9 kapotte
flessen bier bijelkaar geveegd. De troep bij en
op de speeltuin heb ik laten liggen - teveel om
eraan te beginnen.
En niemand kan veilig zijn huis in of uit. Wij
werken allen de hele week en ik ben van
mening dat wij recht op rust, veiligheid en orde
hebben.
Dus OPTREDEN! De bewoners hier zijn het
echt zat - helaas durft niet iedereen actie te
ondernemen. Velen durven niet eens de politie
te bellen. Sommigen doen het niet - “want er
gebeurt toch niets...” foute instelling - maar ik
kan het gevoel heel goed begrijpen.
Het is bespottelijk dat de politie NIET verschijnt.
Weet u wanneer er een agent langskwam om
poolshoogte te nemen? VANOCHTEND =
zondag!! Ietsjes te laat zou ik zeggen!
Het is een schande - het wordt met de dag
erger hier - de supermarkt 7 dagen in de week
open - dus het winkelcentrum zal een hangplek
blijven - de “munitie” is immers daar te koop.
In de krant lees ik alleen maar Aalsmeer en
Uithoorn samen - meer blauw op straat? Welke
straat?
De politie is niet eens in staat om de veiligheid
voor hun eigen deur te garanderen. Het bureau
100m verderop......
Optreden, wegsturen, bekeuren - wat moet
er gebeuren voordat er eindelijk actie wordt
ondernomen? Pak eens zo een stoere vent op
en lever hem stomdronken bij zijn ouders af.
ZIJ hebben de verantwoording. Helaas zijn de
ouders vaak niet beter. Of ze weten het echt
niet - weten niet wat hun kroost uitspookt. Of
willen het liever niet weten. Kwalijk!
U als burgemeester stuurt de politie aan daarom mijn bericht aan u. Met de hoop om er
onmiddellijk iets aan te doen. Met de zomer en
de vakantie voor de deur wordt het alleen maar
erger en daar zitten wij NIET op de wachten.
Wat dacht u ervan om de plaatselijke verordening
aan te passen? Een alkoholverbod in en om het
winkelcentrum? En dit ook nauwlettend in de
gaten te houden. De politie hoeft niet ver te
lopen......... niet willen luisteren = boete betalen.
Andreas Steinböck, Uithoorn

Reactie op het artikel:

“Verbied het vrachtverkeer
tussen de twee rotondes
op Dukaton”
Sinds onze oprichting in 1945 maken wij gebruik van het openbare wegennet in Mijdrecht
en omgeving. Wat destijds begon als een startend familiebedrijf met twee vrachtwagens is
inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerd
transportbedrijf met een wagenpark van 130
vrachtwagens en een personeelsbestand van
230 werknemers. Wij voorzien, evenals de andere vervoerders uit Mijdrecht in het artikel genoemd, een groot aantal inwoners van
Mijdrecht en omgeving van een baan waarmee
zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
Wij vinden het dan ook ongepast dat wij met
naam en foto prominent in deze krant zijn geplaatst om vervolgens afgeschilderd te worden
als egoïstische wegpiraten.
Als je een huis gaat kopen kijk je niet alleen
naar het betreffende huis maar ook naar de ligging. Je kunt dan zien dat het betreffende perceel aan een doorgaande route ligt. Dat komt
een beetje overeen met mensen die een huis
kopen op het platteland en vervolgens een
klacht gaan indienen tegen de stankoverlast.
Wij begrijpen dat, als je een punt wilt maken
bij de overheid,, je de argumenten een beetje
moet aandikken om uiteindelijk een compromis te bereiken. Jammer dat de aanwonende
huizenbezitters dit nu doen over de rug van de
plaatselijke vervoerders, zonder eerst de dialoog met hun op te zoeken. Op deze manier is
de toon op een negatieve manier gezet.

Vervoer over de weg is van levensbelang voor
onze economie. Iedereen wil zijn/haar boodschappen kunnen halen bij de plaatselijke supermarkt, bloemist, bouwmarkt etc.
Gezien de huidige bevolkingsontwikkeling gaat
dit nu eenmaal niet meer met paard en wagen
of een bakfiets, al zullen daar destijds ook wel
klachten over gehoord zijn. De overheid heeft
de vervoerssector al behoorlijk belast met weten regelgeving waardoor het voor de vervoerders steeds moeilijker wordt het hoofd boven
water te houden. In de media is de crisis in de
transportsector dan ook uitvoerig belicht.
De bewoners van de aanliggende straten geven aan dat er maar één echte oplossing is: een
verbod op vrachtverkeer tussen de rotondes.
Wij hebben er nog twee: verbied al het vrachtverkeer in Nederland (geen “overlast“ meer) of
verkoop jullie huizen en verhuis naar een locatie aan een doodlopende straat.
Ondanks onze ergernis zullen wij van onze kant
onze maatschappelijke verantwoording nemen
en onze werknemers informeren over deze situatie. Wij zullen hun vragen het betreffende
wegdeel niet te gebruiken als dit route- en tijdtechnisch mogelijk is.
Breewel Transport B.V.
Mijdrecht

De komende weken zullen we steeds vaker
een klodder spuug op verschillende bomen en
struiken kunnen zien. Vooral de wilg is berucht:
het is soms zo erg bij deze boom dat mensen,
die er onderdoor lopen, een soort motregen
waarnemen. Nee, Klaas Jan, de voetballer, is
niet langs geweest. Hij is wel eens het spuugbeestje van Ajax genoemd. En denk eens aan
de klodder van Frank Rijkaard !Nooit daar
gezien. Het schuim wordt gevormd door de
schuimcicaden die van nature nogal winderig
zijn: lucht wordt via de anus met vocht uitgescheiden en zo ontstaat, door zeepachtige
stoffen in het vocht, het schuim. Het dient als
bescherming tegen mogelijke aanvallers als
spinnen en vogels. Ook wordt voorkomen dat
het beestje uitdroogt. Als je op z’n Jan Wolkeriaans voorzichtig het schuim, of spuug zo je wilt,
wat wegveegt komt een klein groen beestje
met 3 paar pootjes te voorschijn. Voorzichtig,
het is erg teer. Ook kun je, als je goed kijkt, al
de aanleg zien van vleugeltjes.

bruin vlindertje. Het spuugbeestje zit enkele
maanden in het schuimomhulsel, ook wel koekoeksspog genoemd, tot het z’n eindstadium
als vlinder heeft bereikt. Het klimt niet in de
struik of boom omhoog, het springt. Het is de
beste springer in het dierenrijk. Bij schrik kan
het tot plm. 70 cm. ver wegspringen, dat is 100
maal hun eigen lichaamslengte. De kracht die
ze moeten ontwikkelen om zover te springen
is ongeveer 400 maal hun lichaamsgewicht. Bij
vlooien is dat ongeveer 130 maal en bij de mens
hooguit 3 maal. De enorme sprongkracht wordt
bereikt door de achterpoten te spannen als een
veer, die na een fractie van een seconde losschiet en het beestje als een katapult lanceert.
Net als bladluizen zuigen ze suikers uit de
stengels en de bladeren, maar de schade aan
de plant valt enorm mee. Bij bladluizen zie je na
verloop van tijd de hele plant verwelken. Mooi
laten zitten dus en geniet van het geheimzinnige leven van het spuugbeestje.
Genoeglijke uren buiten.

Dit beestje, een nimf of larve genoemd, is een
tussenstadium op weg naar een onooglijk

Gerrit Hiemstra
IVNer De Ronde Venen & Uithoorn.

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn

Voorverkoop D-F!NE’s
Charity Night
Uithoorn - Op zaterdag 6 juni a.s.
treedt Soul & Motownkoor D-F!NE
op tijdens D-F!NE’s Charity Night.
Op deze avond wordt geld ingezameld voor de sponsorloop van
de stichting “a Sisters Hope”. Deze stichting organiseert in oktober
voor het derde achtereenvolgende jaar een sponsorloop waarmee
geld ingezameld wordt voor onderzoek naar borstkanker. D-F!NE trad
de afgelopen twee keer op tijdens
de binnenkomst van de wandelaars
in het Olympisch stadion in Amsterdam. Na het optreden in 2008 werd
door een groepje uit het koor besloten om in 2009 zelf aan de wandeltocht van 60 km (verdeeld over 2
dagen) mee te gaan doen. Onder de
teamnaam “de Toffe Schapen” wordt
nu hard gewerkt om het sponsorgeld (7500 euro) bij elkaar te krijgen. Tijdens D-F!NE’s Charity Night
zal het koor tweemaal een half uur
optreden met swingende soulmuziek en na het concert, om ongeveer 20.45 uur, wordt de WK-kwalificatiewedstrijd Nederland-IJsland
op groot scherm vertoond. De locatie voor deze avond, THE Mix in Uit-

hoorn, is beschikbaar gesteld door
stichting Cardanus.
Kaarten voor deze avond (alleen
staanplaatsen) kosten 10 euro per
persoon en zijn vanaf 8 mei verkrijgbaar bij:

Music & Movie Store Krijtenberg,
Zijdelwaardplein 94, Uithoorn
Toff Up (in sportcentrum Amstelhof),
Noorddammerweg 30, Uithoorn
Ook zijn er kaarten verkrijgbaar via
info@soulkoor.nl

Argon F1 kampioen
Mijdrecht - Na
het succes van
de jongens van
Argon F2 en F3,
zijn ook de jongens van Argon
F1 kampioen geworden. De competitie
verliep
zeer succesvol,
waarbij
Argon
F1 eenmaal gelijk speelde en de
overige wedstrijden won.
Met de behaalde
eerste plaats tijdens het toernooi
bij R.K.A.V. in Volendam van afgelopen weekend,
zien zij de laatste
twee toernooien
van het seizoen
vol vertrouwen
tegemoet.
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De grote reus is gearriveerd in Mijdrecht

Duurzame energieopwekking uniek
voor De Ronde Venen
Mijdrecht - Tot veler verrassing stond hij er ineens: een gigantische windturbine op het terrein van SC Johnson Europlant BV
in het industriegebied. Een van huis uit Amerikaans bedrijf waarvan de dochter al meer dan 40 jaar gevestigd is in Mijdrecht. Het
aanzien van de windturbine maakt vele tongen los. Momenteel
strijden voorstanders en mopperaars in voornamelijk Mijdrecht
om de eer wie de meeste stemmen krijgt. Duurzame energie, dat
willen we toch graag? (voorstanders). Maar niet in mijn achtertuin! (mopperaars). Dit onverlet het feit dat het hier gaat om een
fantastisch stuk techniek met een vermogen van 3 Megawatt, dat
dankzij de (gratis) wind jaarlijks voor 6 miljoen kWh aan elektrische stroom zorgt. Overcapaciteit wordt aan het openbare net
toegevoegd. Daar komt bij dat aan het bedrijf alle vergunningen
zijn verleend en men aan de gestelde milieuvoorwaarden, technische bouwvoorschriften en eisen voldoet zoals die voor de opzet
van een dergelijke windmolen gelden. Belangrijk voor de beeldvorming is ook dat de politiek er in 2006 al haar fiat aan heeft
gegeven. Kortom, de windmolen op het industrieterrein is een feit,
of je dat nu fijn vindt of niet. ‘Horizonvervuiling’, ‘geluidoverlast’
en ‘slagschaduw’ zijn de componenten waarover in de wandelgangen en ‘op straat’ druk wordt gediscussieerd. Wie last van
zo’n windmolen meent te hebben zal nooit in de Flevopolder of in
Noord-Groningen moeten gaan wonen. Daar staan er honderden
van dit type. De mensen zijn er aan gewend. Maar hoe staat het
met de andere vermeende ‘nadelen?’
Limieten
“Waar het de geluidsoverlast en de slagschaduw betreft zijn ruim
van te voren door gespecialiseerde bureaus rekenmodellen opgesteld en uitgewerkt die van toepassing zijn op deze windturbine
en de directe omgeving. Daar horen limieten bij. Deze zijn vastgelegd in de milieuvergunning en getoetst aan de rekenmodellen. Datzelfde geldt voor slagschaduw bij een zekere zonnestand.
Onder bepaalde omstandigheden zal de windmolen dan automatisch afschakelen om hinder te voorkomen”, licht projectleider
Frans Jan Wijma van SC Johnson Europlant desgevraagd toe. “En
er moet eerst ook nog worden proefgedraaid om te zien of aan de
gestelde waarden wordt voldaan. Op dit moment is men op het
terrein nog druk bezig met de aansluiting van de kabels tussen
de molen en het elektriciteitsnet c.q. de fabriek. Ertussen zit een
schakelkast en een meet- en regelsysteem zodat SC Johnson de
duurzaam gewonnen energie optimaal kan aansturen en benutten. De hoeveelheid energie is goed voor ongeveer zestig procent
van onze behoefte. We zijn natuurlijk erg blij met deze optie want
het scheelt niet alleen heel veel stroom dat we nu niet meer van
het openbare net hoeven te betrekken. Daarmee besparen we
tevens op de kosten. Maar van meer belang is dat we een enorme
bijdrage leveren aan de vermindering van CO2 uitstoot. SC Johnson is zeer begaan met het milieu en de klimaatveranderingen.
Milieuvriendelijke productietechnieken en een CO2-neutraal
energieverbruik staan daarom hoog in het vaandel.”

toren, de turbine met spindel en de 45 meter lange wieken. Die
zijn in delen telkens met een exceptioneel transport hier naartoe gereden. Met het Belgische kraanbedrijf Sarens, dat gespecialiseerd is in dit soort opdrachten, is begin mei gestart met de
oprichting van de windmolen. En dan gaat het snel want alles is
geprefabriceerd. Dus in een week tijd stond hij er ook daadwerkelijk. Dat kon omdat de weergoden ons gunstig gezind waren.
Niet te veel wind, want anders lukt de opbouw bij dit soort hoge
constructies niet.”
Precies werkje
Project Site supervisor Johan van der Roest van Vestas, een bedrijf dat wereldmarktleider is in het vervaardigen en plaatsen van
windturbines, beaamt de uitspraak van Spaans. Hij wijst op de
opbouw van de toren. Die bestaat uit drie delen. Elk deel is reeds
voorzien van aansluitingen, bevestigingskransen en de mogelijkheid om straks de lift op en neer te laten gaan. Daarvan kunnen
onderhoudsmonteurs op bepaalde tijden gebruik maken om in
het binnenste van de toren en aan de turbine bovenop onderhoud
uit te voeren. Johan: “Nadat het eerste deel van de toren geplaatst
is en verankerd aan de fundering, wordt de tweede buis erop gehesen. De torendelen bestaan uit gewapend beton en passen
precies op elkaar waar ze aan elkaar vastgemaakt worden. In de
toren zijn al mensen aan het werk. Op zo’n vijftig meter hoogte zie
je ze boven in de opening staan. Ze wachten op het derde en laatste torenstuk. Als dat op de onderste twee is vastgemaakt moeten
we beslist ook de totale constructie van de gondel met daarin de
turbine en aan de voorkant de spinner, op de toren plaatsen. Dat
is een must want als het te hard waait vormt zich rond de conisch
gevormde toren een soort windhoos die zijdelingse krachten op
het bovenste deel van de toren uitoefent. Op zeker moment gaat
de toren dan zwaaien en bestaat de kans op instorten. Zodra het
gewicht van tachtig ton, die de totale gondel weegt, erop is vastgemaakt, compenseert dat de krachten. Zou de wind plotseling
aanwakkeren waardoor de gondel niet geplaatst kan worden,
moet het derde torendeel weer losgemaakt worden en afgehesen.
Dan raken we achter op het schema. Om dat te voorkomen krijgen we voortdurend weerrapporten binnen die ook lokaal aangeven hoeveel wind er staat en wat we kunnen verwachten. Dat
plaatsen is een precies werkje waarbij de kraanmachinist al zijn
talenten uit de kast moet halen. Omdat hij vanuit zijn kraancabine
beneden niet kan zien hoe ver hij met zijn hijswerk is, staat bovenop de kraan een camera. Via een beeldscherm in zijn cabine
kan hij daardoor precies zien waar hij mee bezig is.”

Hij staat!
Op woensdag 6 mei stond het geheel, weliswaar nog zonder de
45 meter lange wieken. Die werden ’s middags vanaf de Duitse
grens aangevoerd per speciaal transport. Nadat ze montagegereed waren gemaakt werden ze een voor een in een dwarse stand
opgehesen tot aan de aansluiting met de spinner. De bevestiging
bestaat uit een krans van ongeveer 90 schroefpennen die precies
in de gaten van de spinner passen en daarbinnen met moeren
Loftrompet
Stef Spaans, manager van de afdeling SHEQ (veiligheid, gezond- worden geborgd. Enkele monteurs klaarden het karwei op 80 meheid, milieu en kwaliteit) steekt de loftrompet voor het technische ter hoogte. Vrijdagmorgen waren alle drie wieken gemonteerd en
hoogstandje op het terrein. “We zijn er al met al bijna acht jaar kon aan de afwerking worden begonnen.
mee bezig geweest om dit op te zetten en te realiseren. Toen de Vanwege het mooie weer maakte men op de Constructieweg ter
bouwvergunningen vorig jaar afkwamen is in januari begonnen hoogte van Van Schie voor het eerst ook kennis met ‘bermtoemet het heiwerk. Beter gezegd het door een gespecialiseerd be- risme’. Een groep mensen dat de opbouw van de toren vanuit de
drijf in Funderingstechniek boren van cilinders in de grond en die grasberm op hun gemak en met grote belangstelling volgde.
vullen met wapening en beton. In totaal zijn dat er 24 geworden Hoe je het ook bekijkt, met de windturbine is De Ronde Venen een
met een lengte van ruim 16 meter. Daar bovenop is een acht- uniek object rijker. Voor het eerst voorziet een Mijdrechts bedrijf
kantig betonnen fundament gestort van veertien bij vijftien meter op een grootschalige manier zich met de opwekking van duuren een dikte van twee en een halve meter. Daarvoor reden er in zame energie in de eigen energievoorziening. Het is even wennen
totaal tussen de tachtig en honderd betonwagens het terrein op. dat de mastodont boven ons uit torent. Maar over enkele weken
Voor dit alles hebben we een aparte rijweg achter een van de is het nieuwtje er af en zijn de gemoederen tot bedaren gekomen.
magazijnen aangelegd. Het voorwerk is in april afgerond. Toen Zodra de windturbine in bedrijf is kan op het grote paneel naast
was het wachten op de delen van de windturbine zelf die door de portiersloge worden afgelezen hoeveel energie er wordt gehet Deense bedrijf Vestas in opdracht worden gemaakt, zoals de produceerd.
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Passage De Ronde Venen
bezoekt begraafplaats

Optreden The Kids Crew
in boekwinkel Kom en Zie

De Ronde Venen - De vrouwen van
Passage “De Ronde Venen” hebben
afgelopen dinsdag 12 mei een bezoek gebracht aan de Portugees-Israëlitische begraafplaats in Beth Haïm in Ouderkerk. De heer Hagenaar,
als vrijwilliger al jaren verbonden
aan de begraafplaats, vertelde met
passie over het ontstaan en het instant houden door de eeuwen heen.
Het eerste graf was een kindergrafje gedolven in de zeventiende eeuw,
er liggen in totaal 30.000 mensen
begraven. Vooral de grafstenen van
vooraanstaande Portugese joden
zijn van fraai gebeeldhouwde figuratieve voorstellingen voorzien. De
begraafplaats is uniek en internationaal beroemd. Tegenwoordig is het
aantal ter aarde bestellingen beperkt tot 5 à 6 per jaar, de overledenen worden vanuit het 17e eeuws
metaar huis naar hun laatste rustplaats gebracht.
Op donderdag 14 mei is het Passage
seizoen 2008-2009 op ludieke wijze
afgesloten met een diner voor leden
en echtgenoten op Hoeve Rijlaarsdam in Vrouwenakker. Alle vrouwen
hadden een zelfbereid gerecht mee-

Wilnis - Woensdag 13 mei was het
zover en zongen 7 kinderen van The
Kids Crew in de winkel van Kom en
Zie aan de Herenweg 164 in Wilnis
Ze waren wat verlaat door een file
op de A2 maar om kwart voor 3 kon
het eerste optreden beginnen.
De winkel liep vol met kinderen en
ouders die naar het optreden kwamen luisteren. Door de spontaniteit
van The Kids Crew was het heerlijk
om naar ze te luisteren. Ze zongen
en dansten met hun hele lichaam.
Het volume van 7 kinderen en de

genomen. Na het welkomstdrankje
was er voor elk wat wils, wat varieerde van salades, soep en een hoofdmaaltijd, waarbij ieder kon kiezen uit
verschillende gerechten. Het zelfgemaakte schepijs werd aangeboden
door Monique en Johan Rijlaarsdam, waarbij de laatste zijn ijscokar
de zaal inreed en men kon kiezen uit
aardbei, banaan of vanille ijs.
De volgende avond van Passage is
na de zomer op 27 augustus. Het
nieuwe seizoen start dan met een
gezamenlijke avond van Passage
Mijdrecht, Vinkeveen en Waverveen,
Wilnis en De Ronde Venen en als
gastspreker is er de heer F. Booy, leraar en liefhebber van kinderboeken.
Hij vertelt over het lezen van kinderen door de jaren heen, wat varieert van de vertelsels van Annie MG
Schmidt tot “Jantje zag eens pruimen
hangen”. Zijn lezing heeft de illustere naam: “Mietje met het mes”!
Gasten en belangstellenden zijn van
harte welkom, de bijeenkomsten zijn
in De Meijert aan de Dr. J. van der
Haarlaan 6, aanvang 20.00 uur tot
22.00 uur; de koffie staat klaar om
19.30 uur.

geluidsapparatuur was overweldigend in zo’n kleine ruimte. De toeschouwende kinderen gingen spontaan dansen en meezingen op de
muziek. Heerlijk om te horen hoe
de jonge kinderen zingen over hoe
groot en goed hun God voor ze is.
Ze traden 3x 20 minuten op.
Ook werd de CD en DVD van The
Kids Crew in de winkel te koop aangeboden. Velen gingen met de CD
of DVD naar huis en zo konden ze
het thuis nog zo vaak als ze wilden
luisteren en bekijken.

Peutertjes van Duimelot
op de boerderij
De Ronde Venen - De peutertjes
van Duimelot mochten vorige week
bij de familie Tijsseling op de boerderij op bezoek komen. Op de fiets
en met de auto gingen de peuters
met hun papa of mama en de juf op
weg. Op de boerderij waren koeien,
paarden, geiten, kippen en een konijn. Het konijn liet zich gewillig aaien. De koeien waren wel iets spannender, die begonnen gelijk te likken en te sabbelen. Dat is toch best

een beetje eng en nat. De paarden
stonden op stal en lieten zich aaien
en voeren. Buiten hebben de peuters geprobeerd geitjes en kippen te
aaien maar die vonden al die kleine
kinderen heel spannend en best een
beetje eng. Na de dierenpret mochten de peuters nog lekker even in de
speeltuin spelen en toen gingen ze
terug naar de speelzaal om pannenkoeken te eten. Wat hebben zij genoten!

SuperJazzJam levert ‘toppers’
in De Boei
Vinkeveen - In De Boei te Vinkeveen zorgden vrijdagavond 15 mei
de “toppers” van de SuperJazzjam
van René van Beeck voor een ongekende jazzhappening. SuperJazzJam is geen vaste combinatie
maar voor deze gelegenheid door
René samengesteld uit de top van
de Nederlandse en Amerikaanse
jazzmusici.
En toppers waren het: Eric van der
Luijt, pianist o.a. bij Deep River
Quartet (op 9 oktober a.s. in De Meijert!), begeleider van zijn vrouw Ilse
Huizinga, Rita Reys, Greetje Kauffeld e.a., Erik Kooger, drummer bij
o.a. het trio van Michiel Borstlap
en de band van Frits Landesbergen, de trompettisten/vocalisten:
Michael Varekamp, o.a. organisator van het PureJazzfestival in Den
Haag, Eef van Breen, speelde o.a.
in de Japanse toer van Chet Baker,
Philip Harper,( USA) maakte deel uit
van Art Blakey’s Jazzmessengers en
op toernee met Ben Golson, Broadway zanger/danser Ken Ard, vorig
jaar met veel succes in De Boei, optredens in menig jazzclub, zijn CD
“Ballads,Blues & Cocktails” kreeg
een zeer lovende ontvangst en natuurlijk contrabassist en jazzorganisator René van Beeck, maandelijkse
optredens in de Panamabar, wekelijks op diverse locaties in Amsterdam met vele grote jazzartiesten.
Swing
De vergrote zaal van De Boei was
sfeervol uitgelicht en oogde als een
echte nachtclub. Popelend van ongeduld luisterden de jazzmusici naar
het openingswoord van René. Uit
het zeer swingende openingsnummer “Blues Walk” bleek dat deze
musici echte jazztoppers zijn: ach-

teloos improviserend, elkaar feilloos
aanvullend. Vervolgens liet Michael
Varekamp met “St. James Infirmery”
Louis Armstrong herleven, een
prachtig gespeelde en vol overgave
gezongen blues. Ook Eef van Breen
toonde zijn muzikale kwaliteiten op
zang en trompet in “The trill is gone”,
solo gezongen met magnifieke pianobegeleiding van Eric van der Luijt.
Daarna volgde Ken Ard met “The lady is a tramp”, een song waarin hij
zijn zang- en danskwaliteiten volledig benutte en Michael Varekamp
voor de extra swing zorgde. Ken liet
ook een andere kant zien: met zijn
lievelingssong van Mel Tormé “Born
to be blue” liet hij de muisstille zaal
genieten van zijn indringende vertolking. Het swingende “I can’t give
you anything but love” werd een
waarlijk spektakel: voluit jammend,
de trompettisten zorgden voor grote hilariteit met hun muzikale vraagen antwoordspel. In de pauze mochten de aanwezigen op adem komen.
Maar een jazzliefhebber verzuchtte: “De pauze komt voor mij veel te
snel, echt geweldig”.

Scatten
Het spektakel ging na de pauze gewoon door, Erik Kooger drumde er
op los in een werk van Art Blakey,
Philip Harper liet eveneens horen
over welke zangkwaliteiten hij beschikt in “Everything happens to me”
en Ken Ard zette de zaal op zijn kop
met “Route 66” om daarna met de
bekende Frank Sinatrasong “Moonlight in Vermont” de zaal de adem te
benemen, zo prachtig gezongen.
Afwisseling genoeg, want Michael
Varekamp bracht al scattend (alleen
improviserend, geen tekst) op speciaal verzoek van René het nummer

Top tien 2e NK wedstrijd
voor Van Rijn Racing!
Regio - Na regen komt zonneschijn,
zegt men. Maar de wedstrijddag op
zondag 17 mei begon met bakken
regen, die uit de hemel vielen. Het
zou een voordeel kunnen geven voor
Van Rijn Racing uit Mijdrecht. Ook
de technische problemen van voorgaande wedstrijden bleven uit, dus
een top 10 klassering werd mogelijk!
De natte omstandigheden boven het
Eurocircuit in Valkenswaard, zorgden ervoor dat de rallyracing baan
compleet anders ervoor lag. Iets andere afstellingen aan de wedstrijdwagen waren hiervoor vereist. Zoeken naar de ideale lijnen was de prioriteit voor coureur Dennis van Rijn.
In het onverharde gedeelte van de
baan had de SEAT Cordoba genoeg
grip, maar op het verharde gedeelte was het glijden geblazen. Oppassen dus voor de eerste manche.
Bij de start van de eerste manche
kwam de Cordoba maar slecht van
zijn plek, de start grid was erg glad

door de regen geworden. Als 3e kon
Van Rijn de Cordoba achter de Brouwer en voor de Belg Chalmet insturen. Na een spannend gevecht behield van Rijn zijn plaats en noteerde een 5e plaats op de klokken! Een
mooi resultaat, onder de natte omstandigheden.
Ondertussen klaarde het weer op en
zo ook de baan. Dennis mocht zowel in de 2e manche als in de laatste
heat starten, wat in principe altijd wel
een voordeel geeft. Maar helaas kon
Van Rijn niet het juiste tempo vinden
en een 11e plaats was zijn deel. Hopen op een goede 3e manche te rijden om zo direct in de A-finale terecht te kunnen komen. In de derde manche moest van Rijn met een
paar deelnemers starten die goed in
de top mee kunnen komen. Dennis
probeerde aan te haken, maar kon
hun tempo niet draaien. Wel werd er
2 seconden sneller gereden, dan de
vorige manche. Door een paar uit-

Stichting Spel en Sport 55
Plus ook in de zomer
De Ronde Venen - Juist als veel
activiteiten rond deze tijd stoppen is
het goed om te weten dat bij Spel
en Sport de spieren nog even lekker losgemaakt kunnen worden in
de zomertijd.
Eén uur in de week op dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur
sportief wandelen met een groep.
Onder de leiding van een deskundige docent oefenen om op een goede en verantwoorde wijze te lopen,
afgewisseld met spieroefeningen.
Voor degenen die liever binnen
sporten, is er de maandagmorgen
van 10.00 uur tot 11.00 uur in de
Willisstee een sportcircuit waar u
even lekker in de benen kunt, op eigen tempo.
Voor de danseressen is de Linedan-

ce georganiseerd. Eén uur op de
muziek bewegen in de Willisstee op
woensdagmiddag van 13.30 uur tot
14.30 uur.
Badminton is voor hen die graag
een spel doen op woensdagmiddag
van 13.15 uur tot 14.15 uur.
Tafeltennis is er voor de liefhebbers
op vrijdagmiddag van 16.00 uur tot
17.00 uur.
U kunt zonder aanmelding gaan
meedoen.
Deze activiteiten zijn alleen in de
maand juni. De kosten zijn 3.50 euro per keer
De Stichting heeft deze activiteiten
ook ingebracht in het programma
dat door de gemeente is uitgegeven
onder de naam ‘Juni Beweegt’.

Peuterspeelzaal De Rakkertjes
bestaat 35 jaar!

“The A-train”, waarbij de zaal samen
met de andere musici met slechts
ritimisch handgeklap voor de begeleiding zorgde, een van de hoogtepunten van de avond.

van Beeck, die van 23-25 mei uitgezonden worden. René toonde zich
na afloop zeer gelukkig, want voor
de SupperJazzJam was het ook een
feestje geweest.

Andere nummers volgden, het einde naderde, maar na een daverend aanhoudend applaus werd
deze jazzhappening besloten met
“It don’t mean a thing”. In dit laatste nummer gaf Eric Kooger weer
een daverende solo, liet Eric van der
Luijt de toehoorders genieten van
zijn fabelachtige pianospel, improviseerde René van Beeck er heerlijk
op los, ging Ken Ard nog een keer
uit zijn dak en zorgden de drie trompettisten/vocalisten voor verrassende muzikale hoogstandjes.
Het was vrijdagavond een waar feest
in De Boei. MidPoint TV maakte opnames en een interview met René

Seizoen 2009-2010
Met dit concert heeft stichting Cultura De Ronde Venen haar culturele
seizoen 2008-2009 afgesloten. Het
programma voor 2009-2010 staat
vrijwel vast en kent net als dit seizoen vele hoogtepunten. Voor de
liefhebbers van jazz en lichte muziek kan de datum van vrijdagavond
9 oktober alvast genoteerd worden:
dan treedt het Deep River Quartet
in De Meijert te Mijdrecht op. En
natuurlijk speelt ook volgend jaar
René van Beeck weer driemaal in
De Ronde Venen!
Eind augustus 2009 ontvangt ieder
adres in De Ronde Venen het programmaboekje van Cultura en staat
de informatie op de site
www.cultura-drv.nl .

vallers kon er een 9e tijd neergezet
worden. De monteurs van Van Rijn
Racing konden de wagen klaar gaan
maken voor de B-finale.
Als 2e in de B-finale ging Van Rijn
van start, met naast hem op pole
Veltman in een Citroën. Toen de rode lichten gedoofd waren kwam de
Cordoba net een beetje grip tekort
om beter weg te komen dan de man
op pole. Toch werd de 2e plaats behouden en niet meer uit handen gegeven. 5 ronden op de achterbumper gehangen te hebben kon er net
geen vuist gemaakt worden om de
eerste plaats in de B-finale over te
nemen. Wel bleek later uit rondetijden dat van Rijn de laatste 2 rondes
zelfs sneller was dan de nummer 1
en 3. De rondetijden waren zelfs beter dan dat hij de gehele dag gereden had. De wedstrijddag kon toch
nog met een bevredigend resultaat
afgesloten worden. Als 9e te zijn geëindigd heeft het team Van Rijn Racing wederom een top 10 klassering
weten te behalen! De volgende wedstrijd is op 21 juni, op het Eurocircuit te Valkenswaard. Meer informatie vindt u op internetsite
www.vanrijnracing.nl

Vinkeveen - Woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 mei jl. vierde Peuterspeelzaal De Rakkertjes
haar 35-jarig jubileum. Bij het halen en brengen stond er een kopje koffie of thee met een minitompouce klaar voor de ouders/verzorgers. Onder het genot van dit lekkers werd er gezellig bijgekletst. De
kleuters speelden heerlijk met elkaar. Daarna werden ze getrakteerd
op een feestcakeje en een heus
glas appelchampagne die met een
enorme knal geopend werd. Buikjes rond was er gelegenheid om te
gaan blikgooien, door de kruiptun-

nel te kruipen, van de glijbaan te
roetsjen of even lekker in de ballenbak te spelen.
De ochtend werd afgesloten met
een zakje chips voor alle peuters en
als blijvende herinnering kregen ze
een drinkbeker met het Rakkertjes
logo en een groepsfoto erop. Iedereen kan u vertellen dat het een geslaagd feestje is geweest en dat ze
enorm hebben genoten. Op naar de
40 jaar.
Juf Jaqueline en juf Ilse willen nogmaals via de Meerbode iedereen bedanken voor deze gezellige dagen.

Mijdrechts Ouderenkoor weer
succesvol met eerste prijs
Mijdrecht - Volgens traditie nam
het Mijdrechts Ouderenkoor op
donderdag 14 mei deel aan het
jaarlijks zangconcours voor ouderenkoren in Gorssel. Dit was de 15e
keer dat het koor meedeed aan het
concours. Toch wel wat gespannen
stond het koor op het podium opgesteld te wachten op het belletje van
de jury, dat het mocht beginnen.
Nieuw dit jaar was dat er na elk
gezongen stuk geapplaudisseerd
mocht worden, wat de sfeer een
stuk gezelliger maakte.
Eerst werd het verplichte stuk ‘Cantate Domino’ van Hans Leo Hassler
ten gehore gebracht, daarna ‘Ave
verum corpus’ van W.A. Mozart en
vervolgens zong het koor als toegift
‘The 59th street Bridge song’. Een

zeer gevarieerd programma dus.
Het publiek reageerde na elk stuk
met een enthousiast applaus.
Ook dit jaar was de concurrentie
behoorlijk. Na het optreden van het
Mijdrechts Ouderenkoor waren nog
twee andere koren aan de beurt.
Het was spannend wat de uitslag
zou worden.
Bij de prijsuitreiking werd het
Mijdrechts Ouderenkoor beloond
met de eerste prijs. De eerste prijs
met lof werd behaald door het koor
Carpe Diem uit Diemen. De dirigent
van het Mijdrechts Ouderenkoor,
René de Groot, heeft een succesvolle prestatie geleverd.
Ook het pianospel van pianiste Anita Vos werd zeer gewaardeerd en
geprezen. De outfit van het koor

werd in de juryrapporten met waardering genoemd. Na de busreis terug naar Mijdrecht heeft het koor
van een heerlijk viergangendiner in
De Meijert genoten.
Het was een gezellige, succesvolle
dag voor het Mijdrechts Ouderenkoor.
Lijkt het u leuk om mee te zingen? U
bent van harte welkom eens te komen kijken en luisteren op een van
de repetities op dinsdagochtend van
9.30 tot 11.15 uur in de recreatiezaal
van ‘De Kom’ aan het Mevrouw van
Wieringenplantsoen in Mijdrecht.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij
de voorzitter, mevrouw G.H. Jonkers,
tel. 0297-272841 of de secretaris,
Marijke Bergsma, tel. 0297-285785.
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De ontwikkelingen
staan niet stil bij
De Scheidingsmakelaar
Mijdrecht - Waar iedereen vandaag de dag de mond vol over heeft
is de ‘kredietcrisis’. Daarbij dreigt
de emotionele crisis tussen mensen
die uit elkaar gaan, een beetje ondergesneeuwd te raken. Meer nog
dan een kredietcrisis raakt een huwelijkscrisis mensen echter veel directer en vaak harder. Om nog niet
eens te spreken van de kinderen die
(vaak) de dupe worden. Als de partijen er veelal vanwege hoog oplopende emoties niet zelf uit kunnen
komen, bestaat de mogelijkheid de
hulp in te roepen van een scheidingsmakelaar. In De Ronde Venen
kan men dat doen bij Mabel Sprinkhuyzen, kantoorhoudend op de Rendementsweg 24k in Mijdrecht. Zij
maakt onderdeel uit van het wijdvertakte netwerk van de landelijke
organisatie De Scheidingsmakelaar,
waarbij indien nodig een beroep gedaan kan worden op een intern netwerk van deskundigen.
Mabel is iemand die fungeert als
(deskundig) intermediair en coach
bij scheidende partijen in huwelijken. Zij verleent in die zin ook hulp
als er sprake is van geregistreerd
partnerschap en samenwonenden.
Met een aantal gesprekken wil Mabel beide partners zover krijgen dat
zij in goed overleg met elkaar in een
neutrale sfeer afspraken met elkaar
kunnen maken in zowel materiële
als sociaal-maatschappelijk zin. Het
uiteindelijke resultaat wordt verwoord in een scheidingsconvenant.
Dat is een overeenkomst tussen de
partijen waarin de diverse afspraken in heldere taal zijn vastgelegd.
Het convenant wordt via een advocaat in dienst van De Scheidingsmakelaar aan de rechtbank aangeboden. Na bekrachtiging wordt het
naar de gemeente gestuurd waar
men woont en ingeschreven in het
gemeenteregister. Pas dan is men
officieel ‘gescheiden’. “Voorwaarde
is wel dat beide partners de wil hebben er samen uit te komen. Maar als
meteen al blijkt dat die rollebollend
over straat gaan kunnen ze bij mij
niet terecht. Dan moet ieder apart
een advocaat in de arm nemen om
have en goed te regelen of samen
één scheidingsadvocaat. Dan is
men overigens wel aanzienlijk duurder uit dan bij ons”, aldus Mabel.

acht het aantal uren per gesprek –
en dat zijn er gemiddeld vier tot zes
– dat nodig is om tot elkaar te komen en het convenant op te stellen.
Dat wordt aan de partijen verteld tijdens een eerste kennismakingsgesprek. Vervolgens kunnen die kiezen of men al dan niet verder gaat
met de geboden hulp. De Scheidingsmakelaar is een onafhankelijke landelijk opererende organisatie
die geen binding heeft met banken,
hypotheekverstrekkers e.d. Men bemiddelt als het ware tussen de partijen om uiteindelijk op een ‘nette
en ontspannen manier’ tot zaken te
kunnen komen.
Verplicht ouderschapsplan
Mabel draagt oplossingen aan die in
voorkomende gevallen het kenmerk
van een wettelijke verplichting dragen. Zoals het aangaan en uitvoeren
van een ouderschapsplan dat per 1
maart jl. verplicht is zodra er kinderen in het geding zijn. Daarin worden allerlei regelingen en voorwaarden opgenomen waarbij het belang
van het kind altijd vooropstaat. Kinderen mogen namelijk niet de dupe worden van een echtscheiding.
Verder biedt zij handleidingen aan
over de manier ’hoe men het zijn
kind moet vertellen’. Dat is leeftijdsafhankelijk, maar moeilijk genoeg.
Voor kinderen van 4 jaar moet dat
anders dan wanneer het om een
tiener gaat. Mabel: “Kinderen kunnen er erg onder lijden als hun ouders uit elkaar gaan. Ondanks dat
ze stoer overkomen grijpt het ze erg
aan. Er zijn kindverklaringen die ze
vanaf hun 12e jaar moeten ondertekenen. De rechter kan dan vragen
of ze een kinderrechter willen spre-

ken. Voor ouders is dat soms moeilijk omdat die niet weten hoe een
twaalfjarige daarop reageert.” Ook
in De Ronde Venen krijgt Mabel met
veel zaken te maken waarbij kinderen een rol van betekenis spelen.
De sociaal maatschappelijke veranderingen dragen ertoe bij dat Mabel inmiddels ook op kleinschalige
basis lokale deskundigen bij specifieke problemen betrekt. Zoals een
mental coach waarmee zij inmiddels
intensief samenwerkt. Voornamelijk
als het gaat om loyaliteitsconflicten.
Twee jaar hypotheekaftrek
Waar Mabel ook mee te maken krijgt
is dat banken tegenwoordig kunnen
inbrengen dat de ouders/partners
eigenlijk niet kunnen scheiden omdat hun koopwoning om wat voor reden dan ook niet verkocht kan worden. Bijvoorbeeld omdat een van de
partners de kosten niet alleen kan
opbrengen als die de woning zou
willen overnemen. Mabel: “De boedel kan dan onverdeeld worden gelaten. Nieuw hierbij is dat de Belastingdienst beide partners nog twee
jaar lang van een hypotheekaftrek
laat genieten, ook al woont een van
hen inmiddels ergens anders. Dat
neemt niet weg dat men toch op
een positieve manier samen tot een
oplossing tot scheiding moet komen. Het liefst binnen een korte termijn, want de ervaring leert dat hoe
langer het duurt des te stugger en
onvriendelijker de verhouding tussen beide echtelieden wordt.” Wie
meer wil weten kan alle informatie
op de website vinden: www.scheidingsmakelaar.nl. Of even een email naar Mabel sturen: sprinkhuyzen@scheidingsmakelaar.nl

Nooit meer knellende
schoenen met Xsensible
Mijdrecht - Woensdag 13 mei vond
een kleinschalige verkooppromotie plaats van een bijzonder type
schoen bij Smit Schoenen en Lederwaren in winkelcentrum De Lindeboom. Directeur Ruud Krol (nee,
niet de voetballer) van de schoenenfabriek was hoogstpersoonlijk
naar Smit gekomen om uitleg te geven aan de bijzondere schoen die
door zijn bedrijf is ontwikkeld: de
Xsensible schoen. In welke maat
iemand hem ook koopt en of je nu
een smalle of brede voet hebt, geen
enkele schoen zal knellen. Dat komt
omdat het bovenleer van de schoen
uit stretchleer bestaat, te vergelijken met stretchstof voor kleding. De
schoen past als een tweede huid om
je voet en rekt zowel in de breedte
als lengte mee, is modieus en zit in
dezelfde prijsklasse als een ‘traditionele’ merkschoen. De schoenen zijn
zo comfortabel dat je ze bijna niet
voelt als je ze aanhebt. Ze bieden

absolute flexibiliteit en loopgemak.
Xsensibles zijn er in een sportief en
klassiek design. Gelet op de uitvoering en de techniek kun je hier eigenlijk wel spreken van een ‘wereldschoen’. Geen wonder, dit type
schoen wordt in 60 landen op de
markt gebracht. Het gepatenteerde
stretchleer ademt en is waterafstotend. Het houdt de voeten luchtig
op temperatuur en ondersteunt zonder drukpunten. Ideaal voor mensen
met ‘moeilijke voeten’ en een aparte
leest. De Xsensible schoen laat ook
bij hen pure bewegingsvrijheid toe.
Xsensible is een uitvinding van Nimco Orthopedics uit Berg en Dal (bij
Nijmegen); een 100 jaar oud familiebedrijf dat tot het jaar 2000 voornamelijk schoenen produceerde voor
mensen met reuma en diabetes.
Vanwege de vraag werd de techniek
geïmplementeerd in schoenen voor
alle consumenten. Wie meer wil weten over deze doorgevoerde stretch-

techniek kan het beste de website
raadplegen: www.xsensible.com. De
schoenen zijn er ook in een bijzondere sportuitvoering, de ‘strechwalker’. Zie daarvoor
www.stretchwalker.com.
Voordeel is dat de fabrikant/leverancier ruim 20.000 paar schoenen op voorraad heeft waardoor de
schoenwinkel het hele jaar door kan
(bij)bestellen. Smit Schoenen is de
exclusieve leverancier van Xsensibles in de regio.
Dat de schoenen bekend en gewild
zijn blijkt uit reacties van een aantal aanwezigen in de zaak dat vanuit Maarssen naar Smit in Mijdrecht
was gekomen toen ze vernamen dat
Xsensibles hier verkrijgbaar zijn.
Uitgebreid advies en informatie over
dit schoentype krijgt u van Jacqueline Smit bij Smit Schoenen en Lederwaren. De promotie heeft een succesvol verloop gehad.

Uw oude bril is 50 euro
waard
Wilnis - Heeft u nog een oude bril in
de la liggen? Niet weggooien, want
bij de Topticien in Wilnis krijgt u er
een waardebon van 50,- euro voor.
In samenwerking met brillenglazenleveranciers en de stichting Lankacare wordt uw oude bril hergebruikt. St. Lanka-care werkt samen
met vrijwillige oogartsen en helpt de

Netjes tot zaken komen
Pluspuntje, voor zover men in dit geval dat zo kan noemen, is dat er bij
de inbreng van De Scheidingsmakelaar geen dure advocaat nodig is.
Men betaalt voor het hele procédé
een vast tarief inclusief btw, onge-

Derde Wereld met uw oude bril.
De Topticien, Optiek De Ronde Venen in Wilnis stimuleert dit project
en geeft bij elke bril die u inlevert
een waardebon van 50,- euro, te besteden aan een nieuwe bril.
De Topticiens hebben ervaren en
gediplomeerde opticiens en optometristen op afspraak, geven twee

Super de Boer is het
grootste Duckstad paradijs

maanden gewenningsgarantie op
alle multifocale glazen en twee jaar
garantie op alle brillenglascoatingen. Voor 25 euro kunt u uw bril
twee jaar zonder voorwaarden, met
50 % risico verzekeren. U krijgt 50%
korting op alle zonneglazen bij aankoop als tweede bril, en voor service
kunt u terecht bij alle geregistreerde
Topticiens. Oogmeting en oogzorg
zijn gratis. Optiek De Ronde Venen
is gevestigd aan Dorpsstraat 35 in
Wilnis. Tel. 0297-253 855
Voor meer info: zie advertentie elders in dit blad.

Shantykoor De Turfschippers
op bezoek in Vinkenoord
Vinkeveen - Het was donderdagavond gezellig toeven in huize Vinkenoord. Het Vinkeveense Shantykoor “De Turfschippers” liet de bewoners genieten van bekende zeeballades die vol overtuiging door het
23-koppige koor ten gehore werden
gebracht.

Vinkeveen – Al weken loopt de
Duckstad actie als een trein bij Super de Boer Vinkeveen. De winkel
heeft dan ook goed uitgepakt met
raamposters, vlaggen en levensgrote Oom Donalds en Dagoberts. Zelfs
in de personeelskantine zijn er posters van de actie te vinden. De winkel in Vinkeveen is dan ook verkozen tot het grootste Duckstad paradijs van haar zone en won daarmee
500,- euro voor in de personeelspot.
De 305 winkels van Super de Boer
zijn onderverdeeld in 21 zones. Afgelopen week zijn de zonemanagers
van het supermarktconcern persoonlijk alle winkels langsgegaan
om ze te beoordelen op hun invulling van de Super de Boer Duckstad
Weken. Ook de klantvriendelijkheid

en de kennis van de kassamedewerkers over de campagne namen zij in
de beoordeling mee. Van de 15 Super de Boer-vestigingen in haar zone kwam Super de Boer Vinkeveen
hierbij zonder twijfel als beste uit de
bus!
Super de Boer organiseerde de winkelwedstrijd om de winkels te motiveren extra hun best te doen bij het
neerzetten van de grootscheepse
Duckstadcampagne. Volgens supermarktmanager Bas Bobeldijk is dat
eigenlijk vanzelf gegaan: “Wie wordt
er nou niet vrolijk van Donald en zijn
vrienden? De versieringen vrolijken
de winkelsfeer eigenlijk alleen maar
op en dat is te merken aan de reacties. Onze klanten, en heus niet alleen de kleintjes, vinden deze actie

dan ook geweldig.” Met het prijzengeld gaat Super de Boer Vinkeveen
iets leuks doen met de medewerkers. “Mijn medewerkers kwamen
per slot van rekening met het idee
om extra activiteiten te organiseren voor de kinderen, zoals een echte speurtocht, een Duckstad knutselmiddag. Ook zijn “Donald en Katrien” twee keer op bezoek geweest
om de kinderen te voorzien van wat
lekkers”, aldus Bas Bobeldijk.
Super de Boer Vinkeveen is met nog
twintig andere zonewinnaars van
Super de Boer in de race voor de
hoofdprijs van de winkelwedstrijd.
De drie landelijke finalisten winnen
nog eens 1.500,- euro extra voor het
organiseren van een groots personeelsfeest.

Ook een potpourri van oude Hollandse nummers viel goed in de
smaak en werd door het merendeel
van de toeschouwers vol overtuiging meegezongen.
Het was in zijn korte bestaan alweer het zesde optreden van het

koor, waarbij gemeld dat het openlucht optreden op Koninginnedag
op de braderie in Vinkeveen door
de bekende droeve omstandigheden geen doorgang kon vinden. De
inwoners van De Ronde Venen en
daarbuiten kunnen nog veel plezier
beleven aan dit bijzondere koor
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Tweede Kamer wil onderzoek naar een oude en een
nieuwe variant

Herindeling een jaar
uitgesteld: grote variant
zo goed als van de baan
De Ronde Venen - Het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Abcoude, Breukelen, De
Ronde Venen en Loenen is afgelopen donderdag door staatssecretaris Ank Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken aangehouden. Ze
heeft - zo concludeerde de Kamervoorzitter Jan ten Hoopen (CDA) na
afloop van het debat - verzocht het
wetsontwerp nu nog niet in stemming te brengen. Dit betekent dat
de vier gemeenten niet per 1 januari
2010 zullen worden samengevoegd.
De staatssecretaris kiest voor deze
politieke ontsnappingsvariant, omdat er in de Tweede Kamer ernstige
kritiek is geuit op het ontwerp.
vervolg van de voorpagina:
Geen lokaal draagvlak
Kees van der Staaij (SGP) uitte
eveneens kritiek op het wetsvoorstel Vecht en Venen: “Het is evident
dat er geen lokaal draagvlak is. We
moeten dan niet allerlei redeneringen verzinnen en het begrip zo rekbaar maken dat er formeel toch eigenlijk wel voldoende draagvlak is,
ook al is voor iedereen duidelijk dat
het er niet is.” Hij noemde het wetsvoorstel “ het zorgenkindje” en concludeerde dat er nu “simpelweg onvoldoende draagvlak voor bestaat,
en dat dit voorstel niet rijp is als je
draagvlak een belangrijke factor
vindt. De herindeling werd en wordt
door velen als een gekunstelde constructie beschouwd.” Van der Staaij
benadrukte de problematiek van
Abcoude. “Ik begrijp dat er knopen
moeten worden doorgehakt, maar
als we het lokale draagvlak serieus
willen nemen, kunnen we moeilijk
zeggen: ja, zo kan het wel.“
Hero Brinkman (PVV) gaf aan het
wetsvoorstel af te zullen wijzen, omdat niet werd voldaan aan zijn eis
om de bevolking via referendum te
raadplegen. D66 en GroenLinks waren tijdens het Kamerdebat afwezig.
In haar beantwoording stelde staatssecretaris Ank Bijleveld-Schouten
dat er op financieel terrein sprake zou zijn van een misverstand. Zo
zou een nieuwe gemeente zelfstandig op de nieuwe kenmerken beoordeeld worden en op basis daarvan
een bedrag toegekend krijgen. “Dat
is echt iets anders als een korting
op de uitkering uit het Gemeentefonds.” Wel, zo gaf de staatssecretaris toe, is er besloten om de tijdelijke
uitkering voor frictiekosten te verhogen. “Dat vaste bedrag geldt nu niet

voor één, maar voor twee raadsperioden. Als je echter alles in aanmerking neemt, vind ik dat op deze manier goed aan de wensen tegemoet
is gekomen. Over de nieuwe investeringen gaat natuurlijk de nieuwe
gemeente.”
Terugvaloptie
De staatssecretaris rechtvaardigde
het wetsvoorstel door te benadrukken dat de start van de herindelingprocedure gebeurde met instemming van de betrokken gemeenten. Er zou sprake zijn van een grote problematiek en daarom had de
ministerraad er extra tijd voor genomen. “Het voorstel leidt naar mijn
oordeel wel degelijk tot een krachtige en toekomstbestendige gemeente en ook tot een interne samenhang die in ieder geval goed genoeg
is. De nieuwe gemeente is in evenwicht met de omliggende gemeenten. Ik zie wel dat het draagvlak niet
optimaal is, maar er is geen variant
waarvoor meer draagvlak gevonden
kon worden. Onder de gegeven omstandigheden leek het voorliggende
herindelingvoorstel de beste van de
denkbare oplossingen.”
“De Kamer vraagt mij of ik, alles
overziend, in ieder geval met de gemeenten wil spreken en of ik onderzoek wil doen naar alternatieven. Ik
ben dan ook bereid om dat te doen.
Wij moeten dan wel goed nagaan
wat de randvoorwaarden zijn waaraan dient te worden voldaan. Er zijn
heel veel specifieke vragen over dit
voorstel gesteld. Ik neem ze mee bij
het vervullen van de opdracht. Het
alternatief moet een oplossing bieden voor de problematiek in de regio. Daarop zou ik dus ook willen
toetsen. Ik wil de Kamer ook vragen
wat er volgens haar moet gebeuren als de variant wordt afgewezen.
Dan beschouw ik dit wetsvoorstel,
dat niet in stemming komt, als mijn
terugvaloptie, ook gehoord het feit
dat de Kamer zo nadrukkelijk zegt
dat zij vindt dat de problematiek urgent is, dat er een oplossing moet
komen voor de bestuurskrachtproblemen en dat er grote vragen liggen. Er is immers ook al meer dan
tien jaar over gedaan.”
Enkele interessante kwesties bleven in het debat in de Tweede Kamer onbeantwoord. Naar de toekomst gericht is dat de vraag hoe
de toezegging van de staatssecretaris praktisch wordt uitgewerkt. De
Tweede Kamerleden hebben de regie daarbij aan de staatssecretaris

overgelaten. Daarbij is wel uitdrukkelijk aangegeven dat niet opnieuw
de provincie alles moet regisseren.
Meer draagvlak nodig
Eddy Bilder (CDA) wilde niet zo ver
gaan om het nu teruggenomen wetsvoorstel te beschouwen als de enige terugvaloptie. De staatssecretaris moet met de gemeentebesturen
in overleg treden om tot een beter
besluit te komen met meer draagvlak. In tweede termijn benadrukte hij opnieuw dat vanuit De Ronde
Venen nadrukkelijk is gewezen op
het financiële aspect. “De staatssecretaris heeft aangegeven te willen
nagaan wat op dat gebied mogelijk
is. Er leeft natuurlijk angst, omdat bij
andere heringedeelde gemeenten
wel eens wat mis is gegaan met de
financiële huishouding. Ik meen dat
het van groot belang is om met De
Ronde Venen in het reine te komen,
zodat in elk geval daarvoor maximale duidelijkheid wordt geschapen.
Met name in de gemeente De Ronde Venen zijn over de financiën indringende vragen gesteld en grote
zorgen geuit. Ik kan mij heel goed
voorstellen dat dit het nodige uitzoek- en rekenwerk vergt. In die zin
is het echt van belang om de gesignaleerde problemen zeer zorgvuldig
te behandelen, om te voorkomen
dat er zo meteen nog een lastig debat gevoerd moet worden over onduidelijkheid van feiten.”
Ook Kees van der Staaij (SGP) wilde niet vooruitlopen op de uitkomsten van het nieuwe overleg. “Voldoende draagvlak voor een oplossing is voor ons een belangrijk criterium. Daarbij gaat het primair om
de positie van de gemeentebesturen, maar wij zeggen er altijd wel bij:
de inwoners grondig gehoord. Dat
is daarbij wel van groot belang.” Ed
Anker (CU) sprak zijn complimenten
uit naar de staatssecretaris, omdat
“zij de handschoen oppakt en met
die gemeenten gaat praten”.
Rol van de burgemeester
Een andere belangrijke vraag is
hoe de communicatie vanuit de gemeente De Ronde Venen met het
provinciebestuur en de staatssecretaris is verlopen. In hoeverre hebben
de burgemeester en wethouders de
opvattingen van de raad voortvarend, duidelijk en formeel weergegeven. De uitlatingen van de staatssecretaris tijdens het Kamerdebat
geven namelijk aanleiding tot enige twijfel. Zo zei de staatssecreta-

ris: “Wat, ook vanuit de gemeente
De Ronde Venen, niet formeel aan
mij of aan de Provincie Utrecht is
gemeld, kan ik niet als een formele stelling meenemen.” Zij verwees
daarmee naar haar conclusie dat de
raad van De Ronde Venen het herindelingvoorstel wel degelijk steunde, maar ging daarbij niet in op het
voorwaardenstellende amendement
van de raad, zoals besloten is op
24 januari 2008. Deze voorwaarden
hadden betrekking op het verkrijgen
van zekerheid over de uitgangspositie van de nieuwe gemeente en het
niet verslechteren van de financiële
positie van de gemeente De Ronde
Venen en de inwoners.
Ook noemde de staatssecretaris de
inbreng van burgemeester Burgman
tijdens een hoorzitting van de vaste
Kamercommissie die op 20 maart in
Breukelen werd gehouden. Volgens
de staatssecretaris zou de burgemeester daar wel degelijk namens
de raad hebben gesproken. Daarover meldde de staatssecretaris:
“Door de burgemeester is niet aangegeven dat het eerdere standpunt
van de gemeente gewijzigd zou zijn,
noch heeft zij een financieel voorbehoud gemaakt. Ik deel dan ook niet
de suggesties als zou de voorgestelde herindeling alleen nog maar door
de gemeente Abcoude gesteund
worden. Ik zou het zo willen zeggen:
ik heb te maken met de formeel tot
mij gekomen stellingen en formeel
is er geen gewijzigde stelling van de
gemeente De Ronde Venen.”

Afgewimpeld
In haar afsluiting ging de staatssecretaris in op de financiën. Volgens
haar kan er een financieel gezonde
gemeente ontstaan. “Omdat dit nu
een probleem is geworden, ben ik
bereid om alle varianten te voorzien
van zo’n financiële scan. Wij moeten
voorkomen dat hierover opnieuw
discussie ontstaat.” Eerder werd een
verzoek vanuit de raad om zo’n scan
aan te vragen door het college afgewimpeld. Want daaraan zou niet in
alle betrokken gemeenten behoefte zijn. En dat zou nou net de voorwaarde zijn om een scan te kunnen
laten uitvoeren, zo werd de raad
voorgehouden. Dit betekent dat de
staatssecretaris nu voor een volstrekt nieuwe benadering kiest. Het
is namelijk ondenkbaar dat er destijds door het college een onjuiste
uitleg is gegeven over de voorwaarden voor zo’n scan.

Ook ben ik blij verrast dat diverse
Kamerfracties onze berekeningen
duidelijk onderschrijven. Zo zei Van
Raak, als woordvoerder van de SP,
dat bij een Herindeling de Minister
voldoende geld mee moest geven”,
aldus Goldhoorn.

Een van de felste tegenstanders
van de grote variant is Anco Goldhoorn, fractievoorzitter van Ronde
Venen Belang. Zijn reactie op het
debat was duidelijk. “Het gezonde
verstand heeft gezegevierd. Alle bezwaren, die zijn ingediend zijn duidelijk terug te horen bij de diverse
Kamerfracties. Dat was al in Breukelen bij de vaste Kamercommissie, maar ook nu in de Tweede Kamer. Het resultaat spreekt mij aan,
maar ook zeker de motivering. Er is
onvoldoende draagvlak en dat hebben wij al veel langer aangegeven.

De burgemeester blijkt dus niet in
staat te zijn een boodschap goed
over te brengen. Tenzij natuurlijk,
zij met een andere voorkeur dan de
Raad richting Den Haag is gegaan.
Nee, haar rol is op dit punt uitgespeeld. Ik weet trouwens van andere Raden, dat die om dezelfde reden ook zelf de regierol op zich willen nemen. Ook zonder de burgemeesters”, aldus Goldhoorn.

Rol burgemeester
“Ten aanzien van het onderzoek zal
het duidelijk zijn,dat de rol van de
burgemeester tot een minimum zal
moeten worden beperkt”, zo vervolgt
Goldhoorn. “Doordat zij niet duidelijk heeft gemaakt dat De Ronde
Venen een financieel voorbehoud
heeft gemaakt is de staatssecretaris
er van uit gegaan dat De Ronde Venen voorstander van de grote variant is. Maar zij had aan moeten geven, dat zonder financiële compensatie De Ronde Venen gewoon tegen herindeling in welke vorm ook
zou zijn.

Zie voor uitgebreide reacties van
alle raadsfracties elders in deze
krant.

College ondersteunt lokale
economie

De Ronde Venen - Het college van
Burgemeester en Wethouders heeft
dinsdag 12 mei een aantal besluiten
genomen om de lokale economie te
ondersteunen. Met de besluiten wil
het college een (bescheiden) bijdrage leveren om de gevolgen van
de economische crisis te beperken
voor de lokale middenstand en het
bedrijfsleven.
Uit gesprekken met lokale ondernemers (verenigingen) blijkt dat de
effecten van de economische crisis
ook in De Ronde Venen inmiddels
merkbaar zijn. Vooral in de sectoren
industrie, transport, vervoer en opslag, bouwnijverheid en groothandel
lopen de productie en omzet terug.
Daarnaast is er sprake van stagnatie op de huizenmarkt en neemt het
aantal aanvragen voor de wet werk
en bijstand (WWB) toe.
De oorzaken en ook de oplossingen
van de economische crisis moeten vooral op landelijk, Europees of
zelfs wereldniveau gezocht worden.
Maar het college meent dat ook de
lokale overheid een bescheiden rol
kan vervullen om de effecten van de
economische neergang voor de (lokale) economie te beperken. Daar-

om hebben B en W onder andere de
volgende besluiten genomen:
De lokale woningmarkt is gestagneerd. Mensen zijn huiverig een
grote investering te doen, zoals het
kopen van een huis en woningbezitters gaan niet over tot aanschaf
van een nieuwe woning vanwege
het hoge risico van dubbele woonlasten. De Leegstandswet kan hier
uitkomst bieden. Via de Leegstandswet kan het college tijdelijke verhuur, zonder de normale huurbescherming, voor een periode van 2
jaar toestaan. Hierdoor wordt het
aantrekkelijk een woning te verhuren. De gemeente gaat inwoners
hierover actief informeren.
Daarnaast ligt er een voorstel bij de
gemeenteraad om door middel van
deelname aan het provinciale startersfonds het huidige budget van de
gemeente voor starterleningen aan
te vullen. Er kunnen dan meer leningen aan starters op de woningmarkt
worden verstrekt.
Om werkloosheid van kwetsbare
groepen te voorkomen biedt de gemeente het lokale bedrijfsleven de
mogelijkheid werknemers bepaalde basisopleidingen te laten volgen,

onder andere voor taalvaardigheid.
Ook worden ondernemers actief geïnformeerd over regelingen ter ondersteuning van zelfstandigen die
(tijdelijk) in financiële problemen
(dreigen te) raken.
De gemeente stimuleert huiseigenaren te investeren in energiezuinige maatregelen voor hun huis. Dit
gebeurt door burgers van praktische informatie te voorzien over de
diverse energiezuinige maatregelen
en de mogelijkheden om dit gedeeltelijk via het Energiebesparingfonds
te financieren.

Het vereenvoudigen van de regelgeving blijft een speerpunt voor de
gemeente. In 2008 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de
administratieve lasten die voortkomen uit regels te verlagen. De aanbevelingen uit dit onderzoek worden
zo veel als mogelijk doorgevoerd.
Naast bovenstaande speerpunten
treft de gemeente een aantal maatregelen om de investeringen op peil
te houden, eigen rekeningen binnen
dertig dagen te betalen en eventueel coulant om te gaan met verzoeken tot uitstel van betaling.

25 jaar Handwerkgroep
Rode Kruis

Mijdrecht - Iedere donderdagochtend om 9.30 uur zijn ze er weer: de
leden van de Handwerkgroep. In de
recreatiezaal van “De Kom” staat de
koffie klaar, al 25 jaar gezet door
mevrouw Bos uit Mijdrecht.
Ook de dames Hendriks en Stam
zijn al 25 jaar actief lid. Iedereen
komt voor een gezellige ochtend en
de meesten vinden het leuk om toch

nog bezig te zijn met een handwerkje, zoals breien, haken of borduren.
Zelfs wordt mensen eventueel nog
breien geleerd. Het Rode Kruis zorgt
voor materiaal en er zijn altijd twee
gastvrouwen aanwezig. Tweemaal
per jaar verkoopt het Rode Kruis de
artikelen.
14 Mei hebben ze hun jubileum gevierd, compleet met een gebak-

je, een hapje, een drankje en een
aangeklede lunch. Ernst Graveland
sprak de jubilarissen toe en namens
het Rode Kruis trakteerde hij iedereen op een bloemetje. Mocht u ook
interesse hebben voor deze gezellige groep, kom gerust eens langs op
een donderdagochtend vanaf 9.30
uur. Voor vragen kunt u ook bellen
Jolanda Engel 06-10581268.

Veel techniek op Boys-and
Girlsday en in de Promodoe-trailer
Wilnis - Donderdag 14 mei werd
voor de derde keer in successie de
Boys- and Girlsday Techniek door
OBS Willespoort georganiseerd. Dit
jaar gingen de meisjes van groep 7
en 8 naar juwelier Koek. Daar werd
van alles verteld over ingewikkelde
diamantstructuren en volgde een
uitleg over het slijpen van diamanten.
De jongens van groep 7 kregen een
interessante demonstratie bij Seat
Dealer van Rijn. Dit bedrijf verzorgde verder voor het derde achtereenvolgende jaar een presentatie over
autotechnieken. De jongens van
groep 8 gingen op bezoek bij Elektrobedrijf Koeleman. Daar kregen zij
van alles te horen over meterkasten,
elektrische bedrading en andere aspecten die te maken hebben met
de stroomvoorziening. Daarna werd

een bezoek gebracht aan Glasbedrijf van Zuylen. In dit bedrijf kregen
de kinderen uitleg over de fabricage van dubbelglas en allerlei technische aspecten van het glas snijden. De kinderen hebben in al deze bedrijven weer heel wat opgestoken. OBS Willespoort bedankt de
deelnemende bedrijven heel hartelijk voor hun inzet en gastvrijheid.
Molenland
Op vrijdag 15 mei kregen de groepen 7 en 8 van de basisscholen Molenland, De Trekvogel en Willespoort
de gelegenheid nog meer te weten
te komen over elektro- en installatietechniek. De OTIB, de landelijke organisatie voor installatiebedrijven, rijdt namelijk met een speciale promo-doe-trailer door ons land.
Dit keer stond de enorme vrachtwa-

gen opgesteld in Wilnis. In de trailer
konden de kinderen kennismaken
met installatietechniek in allerlei facetten; informatieve filmpjes werden bekeken en achter de opgestelde computers konden de kinderen
o.a. zelf badkamers ontwerpen! In
de OBS Willespoort zelf namen de
groepen ook deel aan een interessante techniekquiz. Na het beantwoorden van vele vragen over techniek ontvingen zij als beloning voor
hun deelname een mooie knipperende mobiele telefoonhanger. Door
alle drie de scholen werd deze activiteit als zeer positief ervaren!
De promo-doe-trailer komt op 3 juli nogmaals naar De Ronde Venen,
zodat nog meer scholen gebruik
kunnen maken van deze leuke presentatie.
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Tweede Kamer stelt herindeling De Ronde Venen een jaar uit

Reacties raadsfracties:
Boos, teleurgesteld, blij en angstig:
De Ronde Venen – De kogel is door de kerk. Er komt het
eerste jaar geen herindeling. Er komt waarschijnlijk helemaal geen herindeling met Breukelen en Loenen.
Er komt per 1 januari 2011 een herindeling met De Ronde
Venen en Abcoude, het allereerste plan van de Provincie.
Het plan dat door de meerderheid van de Rondeveen-

se gemeenteraad naar de prullenbak werd verwezen.
Waar ze in grote meerderheid nee tegen zeiden, omdat ze, zoals de fractievoorzitter van het CDA, Jan van
Loo toentertijd zei: “niet met deze armlastige gemeente
als Abcoude opgezadeld wilde worden”. Deze uitslag
kwam voor diverse fracties toch wel als een donderslag

bij heldere hemel. Ook het college van burgemeester en
wethouders had nog steeds het idee dat de herindeling
grote variant gewoon doorging. Niets blijkt echter minder waar. De reacties van de fracties zijn als volgt:

Uitslag kwam voor velen als een donderslag bij heldere hemel.
De Combinatie:
“Gestuntel CDA grote boosdoener”
De fractie van De Combinatie is teleurgesteld over
het Haagse besluit het voorstel tot herindeling
nog een aantal maanden aan te houden.
Niet omdat we staan te dringen om herindeling,
integendeel, maar omdat onzekerheid boven
de markt blijft hangen en omdat gevreesd moet
worden dat uiteindelijk wordt gekozen voor de
slechtst mogelijke variant: een fusie van alleen
Abcoude met De Ronde Venen.
Een voor onze inwoners dure keuze, die dan echter grotendeels te wijten is aan de fracties van
Ronde Venen Belang en Gemeentebelangen, die
voortdurend en uitsluitend destructief bezig zijn
geweest. Die ook steun bleven verlenen aan de
keuze van (meerderheden in) de gemeenteraden
van Breukelen en Loenen, die niets van een grotere samenwerkingsvariant wilden weten.
Maar ook de fractie van het CDA gaat dan niet
vrijuit, omdat het gestuntel van diens fractievoorzitter tijdens de hoorzitting en haar briefwisseling
met het Haagse, in grote mate voor verwarring
heeft gezorgd. Klaar ben je, als inwoner van De
Ronde Venen, met zulke belangenbehartigers!
Van uitstel komt absoluut geen afstel, er zal beslist
een herindeling volgen.
Immers: provincie en rijk vonden (en vinden nog
steeds) dat de moeilijke problematiek van Abcou-

de, middels samenvoeging met andere gemeenten, moet worden opgelost.
Waar dit vaststond, waar aan een oplossing ook
door onze gemeente niet kon worden ontkomen,
heeft de fractie van meet af aan voor een breder
gedragen scenario gekozen: een variant samen
met Abcoude, Breukelen en Loenen. Een variant
waarmee de lasten, want die hangen samen met
inlijving van Abcoude, door meerderen worden
gedragen.
Onhandig gezwabber
Helaas, een meerderheid in de gemeenteraden
van Breukelen en Loenen, maakte veel ketelmuziek en liet duidelijk merken niet met onze gemeente in zee te willen gaan.
Ze kregen daarbij volop steun van GB en RVB in
onze raad, die niet wensten in te zien dat aan
een herindeling niet was te ontkomen en dat ze
daarmee aankoersten op een “oplossing” die voor
onze gemeente en haar inwoners als duurste en
dus als slechtste kan worden aangemerkt.
Maar dat ook het “onhandig gezwabber” van de
CDA-fractie(voorzitter?) de positie van onze gemeente nog verder zou aantasten, was onbegrijpelijk, of liever: is onvergeeflijk! Dat de geschapen
onduidelijkheid tot een uitstel van de besluitvorming in Den Haag is een overkomelijke zaak. Dat,
gehoord de beraadslagingen in de Kamer, gevreesd moet worden dat we daardoor straks met
de (ook voor onze inwoners) duurste variant worden opgezadeld, is vele malen pijnlijker. Dus: bedankt CDA, Gemeentebelangen en Ronde Venen
Belang!”, aldus de fractie van de Combinatie.

Manja van Buul

Toine Doezé

Ernst Schreurs

Wim Klaassen

Onhandig gezwabberd van
CDA fractievoorzitter”

“Bedankt GemeenteBelangen, Ronde Venen Belang en CDA voor jullie gestuntel”
D66:
“CDA hiervoor verantwoordelijk”
“D66 De Ronde Venen is teleurgesteld over het
resultaat van het debat over de Herindeling van
onze gemeente met Abcoude, Loenen en Breukelen. Hoewel D66 De Ronde Venen daar niet op zat
te wachten, was bij de start van het herindelingproces al duidelijk dat, gezien de problemen van
Abcoude, De Ronde Venen niet aan een herindeling zou kunnen ontkomen.
In het belang van onze inwoners hebben wij dan
ook vanaf het begin gekozen voor de zogenoemde grote variant met vier gemeenten. Daarmee
zouden de negatieve financiële consequenties van
een samenvoeging met alleen Abcoude verzacht
kunnen worden en zou er ook door een sterkere
organisatie een verder verbeterde dienstverlening
naar onze inwoners mogelijk worden.

Cees Houmes

Ook zou het risico om binnen 10 jaar weer geconfronteerd te worden met weer een herindeling, omdat een samengaan van alleen Loenen
en Breukelen niet toekomst vast zal zijn, worden
weggenomen.
Partijbelang hoger
Terwijl de raad in grote meerderheid, al bij de eerste voorstellen vanuit de provincie, gekozen heeft
voor de grote variant, dreigt het toch alleen De
Ronde Venen met Abcoude te worden. Dit met
dank aan het CDA, RVB en Gemeentebelangen.
Blijkbaar staat het partijbelang hoger dan dat van
onze inwoners.
In het bijzonder is de fractievoorzitter van het CDA
verantwoordelijk voor wat ze in de Tweede Kamer
noemen de “schuivende panelen in De Ronde Venen”. Door bij de inspraakbijeenkomst namens de
voorstanders standpunten te verwoorden die niet
gedragen worden door de overige voorstanders,

heeft hij de Tweede Kamer op het verkeerde been
gezet. Daarnaast worden we geconfronteerd met
een jaar uitstel, dit betekent nog een jaar langer
bij besluiten rekening houden met de tijdelijkheid
van onze gemeente en zaken op de lange baan
schuiven.
Ook vragen we ons af of het huidige college deze
verlegde rit wel zou kunnen uitzitten, gezien het
regelmatig ontbreken van steun van de coalitiefracties van CDA, RVB en VVD en de chronische
verdeeldheid binnen de CDA-fractie.
Het is, gezien de opstelling van de staatssecretaris, niet te verwachten dat er veel extra financiële
compensatie zal komen voor het financieel zwakke Abcoude. De bij een herindeling behorende
eenmalige financiële ondersteuning van het rijk
zal slechts eenderde zijn van die bij de grote variant. Kortom, het resultaat is slecht voor onze inwoners”, aldus D66.

“Raar dat burgemeester heel ander verhaal houdt dan de raad”
Ronde Venen Belang:
“Gezond verstand gezegevierd”

Ronde Venen Belang blij dat bijna alle Kamerfracties van mening zijn dat het wetsvoorstel Vecht
en Venen een slecht wetsvoorstel is. Goldhoorn:
De fractie van Ronde Venen Belang heeft regelmatig gesteld dat een door beroepsbestuurders
van bovenaf opgelegde Herindeling niet op haar
steun kon rekenen. Veelvuldig heeft de fractie van
Ronde Venen Belang aangedrongen om het proces van Herindeling op te schorten zolang de gemeente Loenen niet meedeed. Dit, omdat de ene
gemeente niet mag oordelen over en voor een andere gemeente. Dat het proces toch is doorgezet
mag worden geweten aan de beroepsbestuurders.
Ronde Venen Belang pleit er daarom voor om de
opdracht van de Tweede Kamer uit te laten voeren
onder regie van de gemeenteraden. Speciale aandacht vragen wij daarbij voor het raadplegen van
de inwoners. Nu de Tweede Kamer heeft gesproken moeten de inwoners bij het proces betrokken
worden. De Kamer moet weten hoe de inwoners
er over denken. De Raad heeft daarbij de plicht de

mening van de inwoners niet alleen bij een eventueel besluit mee te nemen, maar te HONOREREN.
De Provincie Utrecht heeft van de Tweede Kamer
geen directe rol gekregen. Ronde Venen Belang
is van mening dat de Provincie wel een verantwoordelijkheid heeft, die zij ook moet nemen.
Het is de Provincie Utrecht, die in het verleden
te weinig heeft gedaan om de problematiek van
de gemeenten – en dan met name Abcoude- te
managen. De Provincie heeft daarom de plicht,
op verzoek van de Raden, faciliterend op te treden door de financiële voorwaarden te treffen
waardoor goede oplossingen bereikt kunnen
worden. Hierbij valt met name te denken aan
een ruime financiële injectie om met name het
probleem van Abcoude (het hoge verschil van
gemeentelijke lasten met andere gemeenten) op
te lossen. Alleen dan zijn de voorwaarden ingevuld om tot een goede oplossing te komen. Dat
dit geen uniek gegeven is mag blijken uit het feit
dat de Provincie Limburg bij voorgaande Herindelingen ruim in de financiële buidel heeft getast.
De Provincie Utrecht kan en moet daar een voorbeeld aan nemen”, aldus Ronde Venen Belang.

VVW:
De fractie van VVW, de partij van Vinkevener Toon van der Meer, geeft helemaal geen commentaar.
Toen wij hem belden zei hij: “zet maar ‘geen commentaar’. Ik heb er echt geen tijd voor.”

Jan-Willem Koedam

Paul Hageman

Anja Pieneman

Anco Goldhoorn

“Blijkbaar staat partij belang hoger
dan bewoners belang”
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GemeenteBelangen:
“Wij zijn verheugd met dit besluit”

Bert Broekhuijsen
Youssef Rasnabe

De Tweede Kamer heeft het voorstel tot herindeling van onze gemeente De Ronde Venen voor
nader onderzoek, aangehouden. Het doel andere
varianten en de effecten op de gemeentelijk financiën daarvan te onderzoeken. Door de Kamer
is nadrukkelijk aangedrongen de financiëe nadelen voor onze gemeente te minimaliseren.
De fractie van GemeenteBelangen is verheugd
over de resultaten van het debat in de Tweede
Kamer over de voorgenomen herindeling van de
gemeenten De Ronde Venen, Breukelen, Abcoude
en Loenen.
GemeenteBelangen is geen tegenstander van
herindelingen. Wel is zij tegenstander van ”van

bovenaf opgelegde herindelingen”.
De positie van Abcoude is een duidelijke zaak. Tijdens de verkiezingen is daar aangegeven dat er
daar iets moest gebeuren. Zonder financiële compensatie zou een herindeling met Abcoude leiden
tot verhogingen van de gemeentelijke lasten in
onze gemeente. GemeenteBelangen was verbaast
dat bestuurders kennelijk oordeelden dat de al
jaren bestaande samenwerking niet tot de goede
resultaten hebben geleid.
GemeenteBelangen was voorstander van een ONDERZOEK naar andere mogelijkheden waaronder
de grote variant. GemeenteBelangen neemt het
de provinciale en gemeentelijke bestuurders kwalijk dat zonder onderzoek de zogenaamde Grote
Variant als uitkomst van de overwegingen naar
voren is gekomen. GemeenteBelangen heeft in de
debatten met de raad van de Ronde Venen steeds

naar voren gebracht dat wij als buurgemeente
niet zonder overleg met hen over de toekomst van
Loenen en Breukelen mochten oordelen. Daarom
hebben wij actief het verzet van deze buurgemeenten gesteund.
Blij zijn we met de constatering van de Tweede
Kamer dat bij voorgenomen herindelingen de
mening van de inwoners heel zwaar moet worden
gewogen. Deze mening moet volgens de Kamer
door de Gemeenteraad worden gepeild of worden
geïnventariseerd alvorens zij een beslissing neemt
! Op korte termijn zullen we nu beslissingen moeten nemen. De gegeven tijd is kort. De komende
week zullen wij aandringen op een besluitvormingsproces waarbij de inwoners nadrukkelijk in
de gelegenheid worden gesteld hun mening richting de gemeenteraad kenbaar te maken, aldus
GemeenteBelangen.

“De raad heeft de plicht de mening van de inwoners te honoreren”
Christen unie/SGP:

“Tweede Kamer geeft ons tweede kans”
De noodzaak van gemeentelijke herindeling in het
Vecht en Venen gebied staat voor de overgrote
meerderheid van de Tweede Kamer als een paal
boven water. De herindeling gaat er komen, het
wordt alleen een jaar later. En daarmee is de herindeling toch een stap dichterbij gekomen. Dat is
een belangrijke conclusie na de behandeling van
het herindelingvoorstel voor dit gebied door de
Tweede Kamer, donderdag jl.
Na alle “rumoer en ruis” van de laatste weken
geeft de Tweede Kamer de gemeenteraden in
het gebied nog een laatste kans om duidelijk te
maken welke variant nu werkelijk op het meeste
draagvlak mag rekenen. Daarmee is ook de Rondeveense gemeenteraad weer vol aan zet. En er
valt nog wel wat recht te zetten, want in ’s lands
vergaderzaal kwamen we er niet best af. De invulling van onze inspraakmogelijkheden tijdens het
werkbezoek van de Kamercommissie heeft gefronste wenkbrauwen opgeleverd: Is De Ronde Venen nu voor of tegen? Zijn alleen de tegenstanders
tegen of zijn ook de voorstanders tegen? Is het niet
raar, dat de burgemeester een heel ander verhaal
houdt dan de twee raadsleden (de heren Van Loo

en Goldhoorn)? Als er twee raadsleden spreken
namens de raad, één namens de voorstanders en
één namens de tegenstanders, is het dan niet raar
dat die twee uiteindelijk tot dezelfde conclusie komen? Doet dat wel recht gedaan aan wat er leeft
in onze raad?
Buiten schot
In de Kamer leeft breed de gedachte, dat een
herindeling in enerzijds een Vechtgemeente en
anderzijds een Veenweidegemeente wellicht toch
een betere optie is dan één grote gemeente. Daar
is de fractie ChristenUnie/SGP blij mee, want dat is
de variant waar onze fractie zich steeds voor heeft
uitgesproken: Aan de ene kant van het A’dam-Rijnkanaal Abcoude, De Ronde Venen en Kockengen/
Nieuwer ter Aa. Aan de andere kant Loenen en (de
rest van) Breukelen, al dan niet met Maarssen.
Voor de goede orde: Als De Ronde Venen “buiten
schot” kan blijven, doordat Abcoude, Loenen en
Breukelen samengaan tot één gemeente (de zogenaamde “BAL-optie”), dan vinden wij dat prima.
Dan laten wij de herindeling graag aan ons voorbijgaan. Maar dit lijkt een kansloos verhaal.
Tenslotte de financiën. Het Beleidsplan stelt als
voorwaarde, dat de financiële consequenties van
een herindeling aanvaardbaar moeten zijn. Dat
is wezenlijk anders, dan de onverantwoorde ver-

smalling die tijdens de inspraakreacties is ingebracht met als strekking “Wij willen garanties dat
wij er niet op achteruitgaan, anders zijn we tegen”.
Een heringedeelde gemeente krijgt het geld waar
iedere Nederlandse gemeente van deze omvang,
c.q met deze kenmerken recht op heeft. Naast een
fors verhoogde overbruggingsvergoeding voor
frictiekosten is het verder aan de nieuwe gemeente om structureel de zaak op orde te krijgen en te
houden. Dat laatste is de resultante van een groot
en divers aantal variabelen met verschillende mate
van beïnvloedbaarheid. Op sommige punten kostenverhogende effecten en op andere punten besparingen en voordelen. Voor de één hogere lasten, voor de ander lagere lasten, wellicht. En niet in
de laatste plaats: Hoe zou het prijskaartje zich de
komende jaren hebben ontwikkeld zonder herindeling? Daarbij is De Ronde Venen een onderdeel
dat opgaat in een groter geheel. We kunnen nu
nog wel geïsoleerd denken, rekenen en spreken
vanuit de Rondeveense situatie maar dat zal na
de herindeling niet meer lukken. De stelling dat
de Rondeveense burger er financieel niet op achteruit mag gaan klinkt heel aardig voor de bühne.
Maar het is geen praktisch uitvoerbare randvoorwaarde. Veeleer een loze kreet, het ontlopen van
bestuurlijke verantwoordelijkheid, aldus de fractie
van Christen Unie/GP

VVD:

“Herindeling gaat door maar later”

Sandor Harmens

Marja Borst-Becker

Rob Blans

“Hopelijk hervinden we ons verstand
en wijzen we herindeling,
met alleen Abcoude af”
CDA:

“Met deze uitslag zeer tevreden”
Ook de fractievoorzitter van het CDA geeft een reactie op het besluit
van de Tweede Kamer. Jan van Loo: “Met de uitkomst van het Kamerdebat is het CDA zeer tevreden. Het aanhouden van het herindelingvoorstel biedt namelijk ruimte voor herbezinning. En daar is dringend
behoefte aan. Gelukkig is door het alerte optreden van de Tweede Kamer niet overhaast een financieel maar ook anderszins onvoldoende
afgewogen constructie doorgedrukt. Zonder financieel gezonde basis dreigt er immers voor de inwoners van De Ronde Venen verhoging
van de financiele lasten en vermindering van de voorzieningen.” Het
plan van het provinciebestuur, dat nagenoeg kritiekloos is omarmd
door de burgemeesters en wethouders, biedt geen enkele oplossing
voor de financiële zorg, die het CDA altijd duidelijk heeft verwoord.
Daarvoor zijn wij zelfs naar Den Haag geweest met het uitdrukkelijke
verzoek om voor ons een financieel verdiepingsonderzoek te maken.
Geen enkele andere fractie heeft zo’n gesprek op het Ministerie van
Binnenlandse Zaken gevoerd. Wij willen meer financieel inzicht in de
huidige financiële situatie en de uitwerking daarvan naar de nieuwe
gemeente. Want hoe dan ook, de uitkomst moet natuurlijk zijn dat er
echt een financieel gezonde gemeente ontstaat.
Bereidheid
In Den Haag bleek er wel degelijk bereidheid te zijn tot het uitvoeren
van een actuele scan. Maar de provincie had er geen behoefte aan. En
ook door ons college is geen daadkrachtig signaal gegeven. Dat leid
ik af uit de bewoordingen van staatssecretaris Bijleveld tijdens het debat. Ze zei dat onze burgemeester geen financieel voorbehoud heeft
gemaakt. Ik vraag me af hoe zich dat verhoudt met het besluit dat
we als gemeenteraad hebben genomen. Daarin hebben we toch heel
uitdrukkelijk gesteld dat we garanties wilden. Een goede uitgangspositie van de nieuwe gemeente, alsmede het niet verslechteren van de
financiële positie van onze gemeente en inwoners. De reactie van de
Provincie Utrecht was voor ons volstrekt onvoldoende. Daarom vond

Gerard Verlaan

Cor Versteegh

Eén ding werd in ieder geval duidelijk in het debat
in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel met
betrekking tot de herindeling van de gemeenten
Abcoude, Loenen, Breukelen en De Ronde Venen:
er moet nodig iets gebeuren. Geen wonder na al
het zand dat gemeenteraden, lokale fracties en individuen in de raderen van het herindelingsproces
hebben gestrooid. Geen middel werd geschuwd.
Let wel, ook voor de VVD-fractie had De Ronde Venen zelfstandig mogen verder gaan. Maar als het
herindelingsproces op gang komt moet je wel realistisch zijn, dan moet je aan de onderhandelingstafel zitten om de belangen van onze inwoners
zo goed mogelijk te behartigen. Vanaf het begin
hebben wij dit bepleit maar zonder resultaat. Allerlei lokale partijbelangen en een overdreven
accent op de financiën hebben ertoe geleid dat
onze gemeenteraad nooit tot een gemeenschappelijk standpunt heeft kunnen komen. Het raadsbesluit, genomen door de meerderheid van de
raad, waarin werd gekozen voor de grote variant
(Abcoude, Loenen, Breukelen en De Ronde Venen)

Kees Schouten

Hendrik Palm

leek opeens vergeten. En dan nog het grootste
non argument, dat wij vooral niet verder moeten
gaan omdat de inwoners van Loenen en Breukelen tegen zijn. Wij raadsleden van De Ronde Venen
zijn gekozen om de belangen van onze eigen inwoners te behartigen. En dat hebben we slecht
gedaan. Als stampvoetende kleuters hebben wij in
de zijlijn rumoer gemaakt, waarmee maar weer is
aangetoond dat versterking van de bestuurskracht
absoluut noodzakelijk is. Mogelijk hebben Ronde
Venen Belang en Gemeentebelangen er straks in
belangrijke mate toe bijgedragen dat de slechtste
oplossing voor onze inwoners worden gekozen:
een herindeling met alleen Abcoude. Dat noemen
wij nog eens Samen Sterk met Onze Inwoners!
Zoals de Staatssecretaris al heeft aangekondigd
moet er een herindeling komen en als er geen
(nieuwe) alternatieven worden aangedragen, die
op meer draagvlak kunnen rekenen, dan blijft het
bij het huidige wetsvoorstel met de grote variant.
Voor de VVD-fractie is dit, gezien alle omstandigheden, nog steeds de beste optie voor onze inwoners. Hopelijk hervinden we ons gezonde verstand
en realisme en besluiten we als gemeenteraad dat
een herindeling met alleen Abcoude wordt afgewezen.

Mogelijk hebben RVB en GB meegewerkt aan de slechtste oplossing
die er bestaat”

ik het mijn plicht om dat signaal op 20 maart
tijdens de hoorzitting van de Tweede Kamer in
Breukelen nog eens heel luid en duidelijk door
te laten klinken. Ook in ander verband hebben
we vanuit de CDA-fractie gebruik gemaakt van
de mogelijkheden die de wet ons biedt. Dus
zijn we naar Den Haag gegaan en dus hebben
we intensief met onze CDA-kamerleden en
CDA-bestuurders overleg gevoerd. Want vanuit het CDA-programma
moet er aandacht zijn voor het draagvlak en zouden herindelingen
alleen nog mogelijk moeten zijn als gemeenten het zelf noodzakelijk
achten. Het is daarom wel heel erg vreemd dat enkele partijen in de
raad nu net doen alsof het vooral de schuld van het CDA is dat de
gemeente De Ronde Venen ook na 1 januari 2010 nog blijft bestaan.
Waarom leggen die fracties niet klip en klaar uit wat zij buiten de
formele vergaderingen hebben ondernomen? Wij hebben niet meer
gedaan dan gebruik maken van onze beïnvloedingsmogelijkheden
en onze overtuigingskracht. Daar kan niemand bezwaar tegen hebben. Dat is de namelijk de essentie van een democratische politiek:
de kracht van argumenten. We hebben een kritisch parlement en
een verstandige staatssecretaris. Het wetsvoorstel wordt aangehouden, de wereld vergaat niet en er zijn nieuwe, serieuze kansen voor de
gemeenteraad om meer een eigen stempel te drukken op een nieuw
plan. De staatssecretaris biedt ons nu die ruimte. Daar zijn we heel blij
mee. Ze heeft in het Kamerdebat zelf volmondig toegegeven dat het
kader van het voorstel “langs de rand is”. Daarmee heeft ze aangegeven dat we eigenlijk tot een andere oplossing zouden moeten komen. En ze heeft ook helder toegezegd dat zij een nieuwe financiële
scan wil maken. Dat zijn allemaal winstpunten.
Groen licht
De grote en onbeantwoorde vraag blijft nu hoe teleurgesteld de beroepspolitici in het provinciehuis en op de gemeentehuizen zijn, die
rekenden op “groen licht” en al hun kaarten al volledig hadden gezet
op het samengaan van Abcoude-Breukelen-De Ronde Venen en Loe-

Jan Rouwenhorst

Aat Hoogstraten

nen. Daarbij ga ik er van uit dat die bestuurders hun teleurstelling
overwinnen en geen barrières zullen opwerpen tegen nieuwe scenario’s indien de door ons gevraagde ruime financiele garanties uitblijven. Wel is het van belang dat we er als gemeenteraad boven op
zitten en krachtig sturing geven aan de noodzakelijke processen. De
raad stelt de kaders en daarbij moet de bestuurlijke speelruimte van
het college ingeperkt worden. Wat mij betreft is nu de aanpak van
twee zaken van politiek belang. Daarbij gaat het om een doorwrochte visie voor een nieuwe gemeente en de wijze waarop een nieuwe
gemeente concreet gestalte kan krijgen. Ik doe daarbij een beroep op
alle fracties om samen meer te zoeken naar overeenkomsten dan verschillen. Ligt het wellicht voor de hand dat wij ons nu meer richten op
Abcoude en dat Breukelen en Loenen zich samen sterk maken voor
een gezamenlijke toekomst, zo mogelijk met Maarssen? Wij hebben
nu vanuit Den Haag meer tijd gekregen om een actieve bijdrage te leveren aan een beter plan. Zo’n uitdaging kun je niet naast je neer leggen: niet als fractie en niet als raad. Het provinciebestuur heeft ook
een verantwoordelijkheid. Die is tot nu toe volstrekt onvoldoende
zichtbaar geworden, als het gaat om een financiële vertaalslag, zelfs
na mijn inspraakreactie namens het CDA in Utrecht. Wat kan en wil
de provincie doen voor ons gebied? Laat het een voorbeeld nemen
aan Limburg. Daar heeft het provinciebestuur enige tijd terug de bereidheid getoond om vele miljoenen extra beschikbaar te stellen voor
gemeenten die wilden meewerken aan een herindeling. Wij verklaren
ons bereid tot ieder overleg om tot een oplossing te komen mits met
inachtneming van de belangen van onze inwoners en op basis van
zorgvuldige wetgeving”, aldus Jan van Loo namens de CDA fractie

Jan van Loo

Emiel Hoogendijk
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Volgens raadslid Claassen is het nu: einde plannen
cultuurhuis:

”Je legt niet alleen een
bom, je laat hem zelfs
ontploffen”
De Ronde Venen – Je hoort hem
niet veel praten in een raadsvergadering over een agendapunt, maar
maandagavond jl. was hij ernstig
aanwezig, gemeenteraadslid Claassen van de Combinatie. Hij sprak
niet alleen over bommen en ontplof-

Marja Borst VVD
te bommen, het leek er soms even
op dat hij zou ontploffen, zo verontwaardigt was hij, of speelde het te
zijn. Bij politieke figuren weet je het
namelijk nooit.
Het onderwerp was de aanvraag
om extra subsidie van dorpscentrum de Willisstee. Als je het over
dorpshuizen en geld hebt, dan ben
je bij de gemeenteraad van De Ronde Venen al snel bij de plannen om
in Mijdrecht een cultuurhuis te realiseren. Eigenlijk al sinds de raad
vele jaren geleden besloot om het
Mijdrechtse dorpshuis de Meijert te
verkopen wordt er gesproken over

een cultuurhuis. Mijdrecht is de
grootste kern en heeft niet eens een
dorpshuis hoor je dan. Dat de raad
het zelf heeft verkocht wordt dan
weer even vergeten, maar goed.
Steeds duurder
De plannen voor een cultuurhuis
worden echter steeds gekker en
steeds duurder. De laatste schatting, let wel, schatting is 5 tot 6 miljoen euro. Ook waar het cultuurhuis
moet komen wijzigt met de dag. De
eerste keus was de oude stationslocatie, toen werd het waar nu nog
zwembad Blijdrecht is en sinds een
maand heeft CDA wethouder Jan
van Breukelen het ei van Columbus
gevonden, een cultuurhuis bouwen
op het Haitsmaplein. Maar dan niet
nu, nee het gaat mee met de grootse plannen om het Haitsmaplein,
winkelcentrum de Lindeboom, winkelcentrum de Molenhof en nog wat
winkels in de omgeving, af te breken en een geheel nieuw winkelhart
te creëren.
Dat deze plannen nog maar in een
pril beginstadium zijn en het dan wel
eens 10 jaar kan gaan duren voor er
een cultuurhuis is, wordt blijkbaar
vergeten door de wethouder.
Motie
De fractie van de VVD liet via Marja Borst duidelijk horen dat voor hun
de maat vol was met al deze dure
plannen. Ondersteund door de fracties van CDA en RVB diende zij een
motie in met een niet mis te verstane inhoud: In het kort komt het er
op neer, dat zij begrijpen dat de Willisstee meer geld nodig heeft om te
overleven dan ze nu krijgen. Dat het
bestuur van de Willisstee niet ziet
dat zij in de toekomst hun inkomsten kunnen vergroten. Dat er daar-

bij duidelijk is dat er in De Ronde
Venen behoefte is aan een theatertje, annex bioscoop en dat er, nu het
Prinsenhuis verdwijnt, ruimte nodig
is voor diverse culturele activiteiten.
“Dat er nu gesproken wordt over de
bouw van een nieuw cultuurhuis,
dat volgens deze fracties veel te veel
geld gaat kosten en gezien de economische dit zeker niet wenselijk is.
Dat er sociaal culturele activiteiten
zijn die afhankelijk zijn van deelname uit de gehele gemeente De Ronde Venen, zoals de Hint, Senior-Web
en theater gerelateerde activiteiten.
De huidige locaties De Boei, de Willisstee, het huidige NME/Paraplucentrum, de Phoenixhal, de Springbok en andere locaties, zo nodig
met wat aanpassingen, hier prima
voor gebruikt kunnen worden. Dit
dan ook veel sneller gerealiseerd
kan worden dan een nieuw cultuurhuis. Dat hierdoor dan ook de exploitatie van deze instellingen aanzienlijk verbeteren. Het lijkt ons niet
verstandig om op dit moment te besluiten over omvangrijke nieuwe investeringen”, aldus de motie.
Opdracht
“Wij dragen het college dan ook op
om uiterlijk 1 oktober a.s. met een
voorstel te komen voor een integrale aanpak voor de huisvesting van
sociaal culturele instellingen gericht
op deelnemers uit de gemeente De
Ronde Venen, gebaseerd op de bestaande huisvestingen in De Boei,
de Willisstee het NME centrum, de
Paraplu, de Phoenixhal, de Springbok en eventuele andere ter beschikking staande locaties van de
gemeente. Daarbij zo nodig te bezien of verbouw of uitbreiding nodig
is en tevens te onderzoeken welke
sociaal culturele instellingen zoda-

nig aan Mijdrecht zijn verbonden,
dat zij in principe in Mijdrecht gehuisvest moeten zijn. Op een onafhankelijke, integrale, transparante wijze te onderzoeken in hoeverre het wenselijk en mogelijk is om
in het functioneren van de dorpshuizen de meest doelmatige werking te realiseren binnen de al bestaande, dan wel in een andersoortige bestuursstructuur en tot slot te
onderzoeken of er in Mijdrecht behoefte is aan lokale wijkcentra”, aldus de motie
Wantrouwen
Bij de meeste raadsfracties kwam
deze motie als heel redelijk over, alleen bij de fractie van de Combinatie leek het wel of de hele wereld op
zijn kop werd gezet. Raadslid Claassen leek te ontploffen: “Ik wil schorsing”, zo riep hij. “De coalitie heeft
zojuist een bom gelegd onder de realisatie van een cultuurhuis. De bewoners van Mijdrecht dreigen nu
achtergesteld te worden op Wilnis
en Vinkeveen. Zij hebben een eigen
dorpshuis en Mijdrecht heeft niets.
Deze avond is een trieste avond.
Een heel slechte avond voor de cultuur. Ik vraag me af, heeft de coalitie
wel vertrouwen in hun eigen wet-

houder. Deze motie lijkt meer een
motie van wantrouwen naar hun
wethouder toe”, aldus Claassen, die
zich duidelijk opwond.
Maar hoe druk hij zich ook maakte,
ook na de schorsing bleef de motie
in tact. Marja Borst VVD: “Er is ruimte over in de Willisstee, er is ruimte
over in De Boei. Daar staat tegenover dat er al jaren een vaste huisvesting gezocht wordt voor de Hint
en diverse andere organisaties. Bovendien ligt er een wens van veel inwoners om een theaterzaal of bioscoop te realiseren. Tot voor kort leek
de enige oplossing een nieuw cultuurhuis bouwen.
De VVD zal niet betwisten dat iedere kern het recht heeft op een culturele ruimte om haar activiteiten te
organiseren, maar moet dit per se in
een cultuurhuis? En even ter herinnering: Mijdrecht heeft een dorpshuis gehad, maar door grote financiële tekorten is dit aan een particuliere ondernemer verkocht voor een
zeer gering bedrag. Om dan nu een
cultuurhuis te gaan realiseren van
minimaal 5,5 miljoen euro is wel erg
veel gevraagd. Bovendien is wat wij
voorstellen veel sneller te realiseren”, aldus Borst

Moeite
De fractie van CU/SGP had net zoiets als de Combinatie: Schouten:
“De bom is niet gelegd onder het
cultuurhuis, nee, de bom is al ontploft als deze motie wordt aangenomen
Zelfs wethouder Van Breukelen leek
er niet echt moeite mee te hebben. Waar hij wel moeite mee had,
was de tijdsdruk: “Voor 1 oktober,
ik weet niet of we dat redden. Ook
gezien de komende drukte met de
herindeling en de verkiezingen”, aldus Van Breukelen.
Tijd zat
Dit laatste argument was drie dagen later niet meer hard te maken
door de wethouder. De herindeling is een jaar uitgesteld, dus geen
drukte, geen verkiezingen in oktober, dus alle tijd voor de wethouder
om aan deze opdracht te voldoen.
Laten we hopen dat dit onderzoek
er echt komt. Een motie, blijft een
motie.
De raad nam hem aan met 17 voor
en 4 stemmen tegen, maar een motie is geen vaste opdracht. Het college kan hem in een la leggen. Hopelijk houden de coalitiepartijen
hun wethouder goed in de gaten.

College van Kerkrentmeester vraagt college hulp:

”Rijk geeft geen subsidie:
rentekosten kunnen we
niet dragen”

Zorgpersoneel van Gerardus
Majella en Nieuw Avondlicht
in zonnetje gezet
Mijdrecht – Afgelopen dinsdag 12
mei jl. is het zorgpersoneel van bejaardentehuizen Gerardus Majella
en Nieuw Avondlicht te Mijdrecht al
vroeg verrast in het kader van de Internationale Dag van de Verpleging.
Op 12 mei, de verjaardag van Florence Nightingale, is er over de hele
wereld bijzondere aandacht besteed
voor de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden in de gezondheidszorg.
Ook vanuit het Gerardus Majella en
Nieuw Avondlicht werd van alles
voor het personeel uit de kast gehaald om deze bijzondere dag niet
ongemerkt voorbij te laten gaan en
om de waardering te laten blijken.
Bij beide locaties was er een hartelijk ontvangst geregeld met een balonnenboog én rode loper, vergezeld met de woorden “Welkom op
jullie feestje” en voorzien van een
glaasje champagne en heerlijk ontbijt. Natuurlijk moest er wel gewoon
gewerkt worden, maar was er van
alles georganiseerd om het personeel te verwennen.
Zo boden de pedicure en kapster
vanuit het huis hun diensten aan om
het personeel eens even goed onder handen te nemen. Verschillende
spectaculaire metamorfoses vonden
er plaats en de pedicure verzorgde
de voeten met alle zorg. Daarnaast

Vinkeveen – Het college van
Kerkrentmeester van de Hervormde Gemeente Vinkeveen staat het
water tot aan de lippen. Zij weten
bijna niet meer wat te doen. In een
brief laten zij een noodkreet horen
aan burgemeester en wethouders
van de gemeente De Ronde Venen.
Zij schrijven: “Het is inmiddels bijna
vier jaar geleden dat wij werden geconfronteerd met acuut instortingsgevaar van de kerktoren. Door snel
en adequaat ingrijpen is de kerktoren gered en blijven staan. Veel bedrijven en personen hebben hun
verantwoordelijkheden
genomen
door veelal belangeloos werkzaamheden te verrichten. Hierdoor is het
mogelijk geweest dat tegen relatief lage kosten de kerktoren en het
gebouw in oorspronkelijke staat te
herstellen. Om alle gemaakte kosten te betalen waren wij genoodzaakt om een hypothecaire lening af
te sluiten op de pastorie. Deze rentelasten
( 21.694, = per jaar)
kunnen wij niet opbrengen en wij
hebben via de landelijke organisatie PKN een regeling getroffen. De-

ze regeling leek voldoende omdat
wij een goede hoop hadden op een
subsidieverstrekking binnen de termijn van deze regeling. Wij hadden
namelijk mondelinge toezeggingen
en er is veel begrip getoond voor de
situatie waarin wij verkeren”, aldus
de brief.
Echter na bijna vier jaar kunnen wij
niet anders constateren dan dat de
beoogde subsidieverstrekking niet
in zicht is en de PKN heeft ons laten
weten dat per 1 juni 2009 aan de financiële regeling een eind komt. Dit
betekent dat wij met een rentelast
worden geconfronteerd die voor de
kerkelijke gemeente niet te dragen
is. De PKN is van mening dat het
nu de beurt is aan de Gemeente De
Ronde Venen om deze rentekosten
te gaan dragen. Daarom willen wij
op korte termijn een afspraak met u
maken om deze kwestie af te ronden, zodat wij onze hypotheekverstrekker tijdig over de administratieve wijziging kunnen informeren. In
afwachting van uw reactie, tekenen
wij” de Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Vinkeveen,

waren er verschillende mensen benaderd of dat zij mee wilden werken
aan deze “verwendag” voor het personeel. Enthousiast is hierop gereageerd en boden Roos Smit van Primassage (06-29022505) en Chantal Snoeren van Reflexzonetherapie Chantal Snoeren (06-46322031)
hun diensten aan.

tweeënhalf uur tijd toch 14 mensen
even hebben kunnen laten ervaren
en genieten hoe goed een massage
kan doen, gingen zij met net zoveel
enthousiasme naar bejaardentehuis
Nieuw Avondlicht.

Ontvangst
Ook het personeel van Gerardus
Majella uit Mijdrecht kreeg een
even hartelijk ontvangst ’s ochtends,
na alle stoelen geïnstalleerd te hebben en de intekenlijsten ontvangen
te hebben, gingen zij om 10.00 uur
aan de slag.
Het zorgpersoneel dat had ingetekend ontving gedurende 20 minuten, hetzij een stoelmassage van
Roos, dan wel een ontspanningsmassage op de voeten van Chantal.
De reacties waren allemaal even enthousiast, het personeel was verrast
door het feit dat zulke korte massages toch zo’n groots effect en uitwerking bleken te hebben.
Er gingen al snel geluiden op om dit
mogelijk vaker aan het personeel
te kunnen gaan bieden. Tevreden
en met een goed gevoel dat zij in

Avondlicht
Het ontvangst bij Nieuw Avondlicht
verliep net zo enthousiast en ze waren nog maar net geïnstalleerd en
hadden het “werkschema” bestudeerd of de eerste belangstellenden
liepen al gezellig binnen.
Ook hier louter geïnteresseerde en
enthousiaste reacties van het personeel, van wie sommigen niet eens
van het bestaan wisten van deze
behandelingen en de weldaad ervan. Kortom, ook voor Chantal en
Roos een mooie gelegenheid om de
stoelmassage en reflexzonetherapie
even te introduceren. Na van 13.15
tot 15.30 uur gemasseerd te hebben,
zat voor hen de dag van de zorg erop. Dit in tegenstelling voor het personeel, dat ’s ochtends gezellig allemaal getrakteerd waren op koffie
met gebak en waarbij de dag afgesloten zou worden met een heerlijke barbecue.
De medewerksters, Chantal Snoe-

ren en Roos Smit, vonden het geweldig om zo hun bijdrage te kunnen leveren aan de Dag van de
Zorg!

Diefstal
geldkistje
Mijdrecht - Dankzij de oplettendheid van een Burgernetdeelnemer
kon de politie op woensdag 13 mei
een meisje aanhouden. Zij wordt
verdacht van diefstal. Rond 15.30
uur bevond een groepje jongeren
zich in een pand aan de Rondweg.
In een onbewaakt ogenblik zagen
zij kans geld en een geldkistje uit
een kluis in het pand te stelen. Een
medewerker belde de politie en gaf
een signalement van de verdachten
door. De politiemeldkamer startte
een Burgernetactie.
Dankzij de melding van een Burgernetdeelnemer hielden agenten
één van de verdachten, een 16-jarig
meisje uit Wilnis, op de Prins Bernhardlaan aan. Zij is naar het politiebureau overgebracht en verhoord.
De politie zet het onderzoek naar de
diefstal voort.
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Uithoornse vissers vissen al
21 jaar op de Waddenzee

Expositie in de Thamerkerk is tevens receptie

Oud-burgemeestersechtpaar
viert gouden bruiloft met
een expositie
Uithoorn - Woensdag 6 mei was het
precies vijftig jaar geleden dat voormalig burgemeester van Uithoorn
Jos Castenmiller en ‘zijn’ Josje van
Breemen in het huwelijk traden. Jos
werd geboren in Katwijk op 23 december 1932 en stamt uit een gezin
met nog drie broers en vijf zusters.
Zijn echtgenote zag het levenslicht
op 12 december 1936 in Zwolle en
komt uit een gezin met zes kinderen.
Zelf hebben Jos en Josje drie zonen,
een dochter en vijf kleinkinderen.

nering in 1997. In totaal is hij 22 jaar
burgemeester geweest en zegt een
schat aan herinneringen daaraan te
hebben overgehouden. Jos heeft als
hobby dat hij graag leest en schrijft,
maar ook geschiedenis, (verre) reizen maken en het bestuderen van
vreemde culturen stonden en staan
hoog op het lijstje. Samen met zijn
Josje heeft hij talrijke prachtige en
cultuurrijke reizen ondernomen. Gezien de leeftijd is het ‘verre’ er nu
een beetje vanaf…

Jos
Jos Castenmiller wilde eerst in het
onderwijs, ook al omdat zijn vader
hoofd van de school was. Maar de
militaire dienst kwam ertussen. Omdat Jos zijn vader niet wilde belasten
door ook in het onderwijs te gaan en
hij bovendien toen al belangstelling
had voor juridische vraagstukken,
is hij bij de gemeente gaan werken.
Eerst in de Haarlemmermeer, vervolgens in Raalte. Jos volgde intussen allerlei juridische vakstudies, tot
op het hoogste niveau. “Op het gemeentehuis in Raalte heb ik toen
ook Josje ontmoet. Zij werkte daar
wel niet maar kwam daar geregeld.
De collega’s vonden hen een goede combinatie en wakkerden dat
ook een beetje aan door ons vaker
dan nodig op de afdeling alleen te
laten. Na een schaatstochtje gingen
we beiden naar huis waarbij bleek
dat Josje drie huizen bij mij vandaan
woonde. Dat wisten we niet van elkaar”, aldus een vrolijke Jos. Een tijd
later kreeg hij een baan aangeboden
in de gemeente Wormer, Noord-Holland. Daar kreeg Jos een huis aangeboden, maar de moeder van Josje vond het nog te vroeg om te gaan
samenwonen. Zij bleef dus in Raalte
wonen. Pas twee jaar later trouwden
ze in Wormer, op 6 mei 1959.
Jos werkte vijf jaar in Wormer. De
jaren die volgden kenmerkten zich
door verhuizingen naar andere gemeenten, zoals Eibergen (4 jaar),
Uitgeest (10 jaar), uiteindelijk als
gemeentesecretaris. In 1976 werd
Jos burgemeester van de gemeente Berkhout bij Hoorn, die later door
een gemeentelijke herindeling opging in de gemeente Westerkoggeland. Jos vervolgde zijn loopbaan
daar als burgemeester en heeft die
functie tot 1987 bekleed. In dat jaar
werd hij benoemd tot burgemeester van Uithoorn en heeft die boeiende functie met veel enthousiasme uitgeoefend tot aan zijn pensio-

Josje
Echtgenote Josje van Breemen is
geboren in Zwolle en ook haar vader was hoofd van een school. Josje kreeg een baan bij het gemeentelijk energiebedrijf en kwam daardoor
ook veel op het gemeentehuis, waar
zij Jos ontmoette. “Het was liefde op
het eerste gezicht, maar toen had je
er nog geen idee van of het samen
wat zou worden”, vertelt Josje. Maar
kijk eens: al meer dan vijftig jaar hebben we het volgehouden. En we zijn
nog steeds actief met allerlei leuke
dingen, genieten van onze hobby’s
en van ons uitgebreide netwerk aan
contacten. Ik heb nagenoeg mijn hele leven in het vrijwilligerswerk gezeten. Zat overal in, o.a. in de gezinszorg, maar heb daarnaast nog meer
gedaan. Wilde beroepsmatig in deze branche gaan werken, maar toen
kreeg Jos een functie aangeboden
in een andere gemeente, waardoor
het niet meer mogelijk was. In het
hospitium Thamer Thuis in De Kwakel ben ik als vrijwilliger actief, evenals in het Beatrixfonds.”
Expositie
Waar Josje zich met hart en ziel op
toelegt is haar hobby in kalligrafische kunst. Dat doet zij ook al vijftig
jaar! Dat onderwerp kwam ter sprake tijdens de intieme viering van hun
gouden bruiloft met hun kinderen
en kleinkinderen op 6 mei jl. Omdat
beide gebeurtenissen samen één
hoogtepunt vormen, bracht hen dat
op het idee om de viering van hun
vijftigjarige bruiloft voor overige familieleden, relaties, vrienden en bekenden te laten samenvallen met
een driedaagse expositie van prachtige kalligrafische kunstwerken die
door Josje in de loop van vijftig jaar
zijn vervaardigd. De overzichtstentoonstelling getiteld ‘Van creativiteit
tot kalligrafische kunst in 50 jaar’,
wordt gehouden van vrijdag 22 mei
tot en met zondag 24 mei in de Tha-

merkerk aan Amsteldijk-Noord in
Uithoorn. Op alle dagen zullen Jos
en Josje van 11.00 uur tot 17.00 uur
(vrijdag tot 20.00 uur) aanwezig zijn
waar zij hun gasten persoonlijk zullen ontvangen, zonder het typische
karakter van een receptie. De sfeer
is ongedwongen en informeel. Het
bruidspaar viert die dagen op deze locatie haar gouden bruiloft onder het motto: ‘Zie de schoonheid in
een grote verscheidenheid van dingen.’ Een viering in die combinatie
is uniek voor Uithoorn. Aangezien
de expositie tevens als Open Huis
wordt gepresenteerd, is bovendien
iedere serieuze belangstellende van
harte welkom. Josje zelf geeft tijdens
de expositie op vrijdag ook een lezing over haar beleving en kunstvormen in de kalligrafie. Zij kan gezien
worden als een creatief expert op
dit gebied. Zij beoefent de kalligrafie in talrijke kunstzinnige uitingen al
ruim vijftig jaar. Josje geeft reeds 30
jaar les in kalligrafie in Amsterdam
en tot 2004 ook in Uithoorn. Verder
organiseert zij workshops in scholen
en bibliotheken en verzorgt exposities in bekende galerieën – waaraan zij zelf ook vaak heeft deelgenomen - tijdens bijzondere momenten en evenementen. De voortschrijdende ontwikkelingen zijn voor haar
aanleiding om zich steeds te blijven verdiepen in nieuwe technieken.
Om die reden volgt Josje nog steeds
cursussen en workshops, waaronder
intuïtief kalligrafisch beeldhouwen.
“Jos en ik hebben tot op heden een
rijk leven gehad in al zijn vormen, zowel in positieve als minder positieve
zin. Vandaar ook onze slogan: Zie de
schoonheid in een grote verscheidenheid van dingen.”
De Castenmillers hebben te kennen
gegeven af te zien van enige vorm
van geschenken. Liever zien zij een
bijdrage ter plaatse (gift) of het kopen van een – voor dit doel aantrekkelijk geprijsd - kunstwerk teneinde het slaan van waterpompen in afgelegen dorpen in Afrika financieel
mogelijk te maken. Een project van
de FHO waar hun nichtje (lokaal) bij
betrokken is.
De Nieuwe Meerbode feliciteert het
gouden bruidspaar met deze heugelijke momenten in hun leven en
wenst hen voor de komende jaren behalve gezondheid nóg meer
kansen toe om te genieten van de
schoonheid in een grote verscheidenheid van dingen!

Uithoorn - “Zaterdag 16 mei, Uithoorn. Kwart voor zes ’s morgens,
het grootste deel van Uithoorn is
nog in diepe rust. Het geluid van vogels overheerst nog de bijgeluiden
van een wakker Uithoorn. Op de
parkeerplaats voor Het Hoge Heem
staan een paar mannen te wachten.
Één van de organisatoren van deze
vistocht, Nico Plas, kijkt regelmatig
in de richting van de lege weg, de
bus kan elk moment arriveren.
De rest van de deelnemers van de
vistocht van vandaag zit bij de andere organisator, Pierre Veenhof, de
tweede halte om de mannen op te
pikken, 35 mannen in totaal.
Om tien voor zes arriveert de bus
bij Het Hoge Heem waarna we snel
doorrijden naar de tweede halte.
Een paar minuten over zes rijdt de
bus van van der Laan (Jos Dekker,
bedankt voor het regelen) weg waar
we op de eerste hoek praktisch
klemgereden worden door een taxi.
De laatste deelnemer heeft het toch
nog gered…
De rit naar Den Oever verloopt vlot.
Zoals te verwachten om die tijd is
het rustig op de weg. Na anderhalf
uur rijden stappen we allemaal –
nog wat stijfjes – uit de bus. Met de
tassen en sommigen ook met hengel in de hand stapt iedereen nog
wat onwennig via enkele andere boten op het dek van de Maria Hendrika. Hier worden we verwelkomd
door Wil, Ria en Petra die al weer
heel wat jaren de thuisbasis zijn voor
de groep vissers.
Plekje
Na het uitzoeken van een plekje eerst
even naar binnen, uit de straffe wind.
De ontvangst is gastvrij, de geur van
koffie duidelijk aanwezig beneden-

deks. Nog een uurtje met de boot en
er kan gevist gaan worden. Diegenen die geen eigen hengel mee hebben, huren er een van de boot. Kleine, stugge hengels speciaal geschikt
voor bootvissen. Schol en schar zijn
de vissoorten waar op geaasd wordt.
Voor aan de haken staat een grote
bak met pieren klaar.
Al zijn de vangsten de laatste tijd
niet zo best geweest, iedereen gaat
vol goede moed aan de slag. De eerste stop is op een ondiep deel en levert al vrij snel een vangst op. Een
mooie maat vis, nu maar hopen op
meer. Helaas blijkt dat wel het probleem. De schipper besluit dan ook
door te gaan naar de volgende stop.
Ook weer een ondieper deel waar
slechts mondjesmaat wat gevangen
wordt, al is het wel van fatsoenlijk
formaat. Ondertussen wordt er ook
een enkele wijting gevangen.

Bakker Hulleman:

”Winnaar Lekkerste Roombotercake van 2009”
Uithoorn - Heerlijk & Heerlijk is het
gilde van betere banketbakkers met
circa 250 verkooppunten verspreid
over heel Nederland. De leden binnen de vereniging besteden veel tijd
aan productontwikkeling en streven
naar een zo hoog mogelijke productkwaliteit.
De kwaliteit van de producten worden onafhankelijk beoordeeld door
het Nederlands Bakkerij Centrum
in Wageningen. Zij kopen onaangekondigd bij alle leden een cake en

keuren deze o.a. op smaak, eeteigenschappen, aroma, malsheid en
kleur.
De winnaars van deze beoordelingen zijn onlangs tijdens de algemene ledenvergadering in het Orpheus theater te Apeldoorn bekend
gemaakt.
Brood en Banketbakkerij Hulleman heeft met zijn Roombotercake
de hoogste productscore behaald
en mag zich daarmee een jaar lang
“Winnaar van de lekkerste Roombo-

Scholen en kinderopvang
samen met u in actie
Uithoorn - De Brede School
Legmeer zal in het najaar haar
deuren openen. Het wordt een
prachtig gebouw waarin kinderen, medewerkers en ouders zich
prettig zullen voelen. Onlangs is
het hoogste punt bereikt, dat gevierd is met een rondleiding en
met heerlijke taart. Niet alleen
het gebouw zelf, ook de buitenruimte van de Brede School is
een belangrijke omgeving. Als
afwisseling van het harde werken op school en na schooltijd is
ontspanning immers belangrijk.
Het speelbos is inmiddels ingericht en er is door de partners
een bedrag beschikbaar gesteld
om de pleinen en speeldaken in

te richten. Dat is echter lang niet
voldoende om een uitdagende
en vrolijke buitenruimte te creëren. Een echt pannaveldje en een
spannend klimtoestel staan bijvoorbeeld op het verlanglijstje.
Niet alleen de schoolkinderen
zullen gebruik gaan maken van
de speelpleinen. De kinderen die
in de wijk wonen kunnen er uiteraard ook terecht, bijvoorbeeld
‘s avonds en in het weekend.
Er zijn, samen met ouders, allerlei plannen gemaakt om geld
in te zamelen. De komende periode zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden op zowel de Kwikstaart, de Dolfijn, de
Toermalijn als bij de Uithoorn-

se Kinderopvang. De eerste activiteit is het meedoen aan de
sponsoractie van de C1000 Reurings. De actie “spek de kas van
je club” wordt van 18 mei tot en
met 13 juni gehouden. Voor iedere 10 euro aan boodschappen
krijgt de klant een munt, die in
een spaarpot gestopt kan worden. De Brede School Legmeer
is een van de (11) spaarpotten.
Uiteindelijk wordt de 5000,- euro die beschikbaar is, naar verhouding verdeeld over de spaarpotten. Ouders (en andere mensen) die de Brede School Legmeer een warm hart toedragen
kunnen dat dus laten merken op
deze manier.

Jonge muzikanten bij
Tavenu
De Kwakel - Op vrijdagavond 15
mei lieten zowel de kinderen die 4
proeflessen bij Tavenu gevolgd hadden als de leerlingen die al bijna een
jaar bij Tavenu in opleiding zijn, horen wat zij al geleerd hadden. De
jonge muzikanten waren ontzettend
enthousiast en stonden zeer zelfverzekerd te spelen voor al het publiek
dat naar het dorpshuis was gekomen. Als eersten speelden Jonne,

Katja, Jennifer en Maryse ‘Let’s rock,
doc’ op altsaxofoon, waarbij zij ook
ieder om de beurt een klein stukje
improvisatie mochten laten horen.
Daarna speelden Savannah, Kelly
en Rosa op altsaxofoon ‘Samen en
Alleen’. Daarna liet Jaimylee, die nu
bijna een jaar saxofoonles heeft, het
prachtige ‘Morgenstimmung’ horen.
Gerben, Eva en Bart speelden op
trompet ‘Open de brug’. Suzanne,

Ook deze plek lijkt niet veel op te leveren, dus nogmaals wordt er verkast.
Deze keer een dieper stukje water,
een meter of acht diep. Hier kenmerkt de vangst zich in de zogeheten “postzegel”, oftewel kleine platvis. Het weer laat hier ook zijn mindere kanten zien. De bewolking wordt
dichter en er valt zelfs een spatje regen, de temperatuur zakt een paar
graden. Gelukkig houden de heerlijke omeletjes, broodjes warme worst
en hamburgers de mens warm. Met
een gevulde maag, een hengel in de
hand en bij tijd en wijlen een biertje
of een borreltje heeft niemand over
het weer geklaagd.
Eind van de rit was de vangst bij enkele tientallen gestopt, geen topjaar
dus.
Eten
Om 15.30 uur vertrok de bus weer
richting Uithoorn. Daar moest tenslotte nog gezamenlijk gegeten worden in buurthuis De Ponderosa waar
een groot deel van de vrouwen was
die ook allemaal uitgenodigd waren
een hapje te komen eten. Zo werd
de tegenvallende vangst helemaal
goedgemaakt door een gezellige
dag met een goede afsluiting.
Ook dit jaar was het niet mogelijk zonder de plaatselijke sponsors
C1000 Reurings, C1000 bloemenboetiek, Primera – de Jong en Chinees Restaurant de Golden Lotus.
Bij het afscheid kregen de vrouwen van de vissers nog een prachtig bloemetje aangeboden met dank
aan Danielle van Vreeken Orchideeën Aalsmeer. Ook de vrijwilligers van
de Ponderosa werden niet overgeslagen en gingen met de dank van
de groep en een mooie bos bloemen
naar huis. P.S. de datum voor de 22e
jaargang is al gepland, de boot is al
geboekt.”
Vistochtverslag van
een deelnemer

tercake” noemen.
“We zijn apetrots!” Aldus een enthousiaste Marco Hulleman. “We
doen er met z’n allen ons best voor
om onze klanten de lekkerste producten aan te bieden. Maar dat onze cake als allerlekkerste van Heerlijk en Heerlijk is gekozen is natuurlijk een enorme beloning”
“Uiteraard”, vervolgt Marco, “willen
wij dat onze klanten meeprofiteren
van deze bekroning. Alle soorten
cake zullen de komende anderhalve week extra voordelig zijn.”
Voor zo’n heerlijke roombotercake
kunt u terecht in de winkels van
bakkerij Hulleman aan de Ophelialaan in Aalsmeer, het Zijdelwaardplein in Uithoorn en het Westwijkplein in Amstelveen.
Tess, Julia, Lianne en Romy speelden op trompet ‘De Stoomwaltz’.
Coen heeft bijna een jaar trompetles en speelde eerst alleen ‘The galway piper’ en daarna samen met
zijn trompetleraar Gerben het stuk
‘Menuetto’.
Daarna volgden de slagwerkers.
Tim en Stijn lieten eerst zien hoe
je de trommelstokken moet vasthouden en hoe je moet leren roffelen, met dikke vette pannenkoeken
(langzaam en snel). Mark speelde
een etude uit zijn lesboek. Mike en
Joost speelden de eerste regels van
de modelmarsen, waarbij bijna alle
stoktechnieken die je als trommelaar nodig hebt aan bod komen.
Als afsluiting lieten de trombonespelers zich horen. Inge, Moniek,
Isa, Anouk en Julie speelden ‘Vader
Jacob’ door ieder een andere toon
van het liedje te blazen. Kees en
Laura speelden op trombone ‘Nieuwe tonen’.
Het was ontzettend leuk om zo’n
grote groep kinderen enthousiast
met muziek bezig te zien en Tavenu hoopt dat veel kinderen muziek
blijven maken bij de vereniging. Natuurlijk zijn ook ouderen welkom bij
Tavenu. Ook als je nog geen muziekinstrument bespeelt, kun je je
bij Tavenu aanmelden voor 4 proeflessen om daarna te beslissen of je
lid wilt worden. Voor informatie kun
je bellen met Sandra Commandeur,
tel. 06 44246774.
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Historische Vereniging De Proosdijlanden viert 25 jarig bestaan met o.a:

Fietsen langs mooie monumenten in de omgeving
Door Stef Veerhuis
Ter gelegenheid van het vijfentwintig jarig
bestaan van de Historische Vereniging “De
Proosdijlanden” zal menigeen het inmiddels
niet zijn ontgaan dat er dit jaar door de jubilaris flink aan de weg wordt getimmerd en
omgeven is met een rijk gevulde activiteitenkalender. Een daarvan is de puzzelfietstocht
die u langs vele gemeentelijke monumenten
zal voeren en voor zaterdag 6 juni a.s. op het
programma staat.
Helaas overschaduwd door het overlijden
van Nico van Eijk, die de grote gangmaker is
geweest bij de voorbereiding van dit gebeuren. Woorden schieten dan al gauw tekort,
want hoe pak je dan de draad van een verhaal weer op na dit verstilde enthousiasme.
Laat ik een poging wagen en maar beginnen
met het woord fiets zelve, hoe dit zelfstandig
naamwoord uiteindelijk een algemeen begrip
is geworden. De allereerste types die verschenen werden vélocipèdes genoemd, maar
hoe maak je van deze Franse naamgeving
een Nederlands woord. Het zou bijvoorbeeld
afkomstig kunnen zijn van “vellecepee” dat
verbasterd werd naar “fietselepee” en vervolgens werd afgekort tot fiets. Het vreemde
was echter wel dat in officiële stukken en
wetgeving nadien niet over de fiets, maar
over een rijwiel werd gesproken. Maar er zijn
andere lezingen. Het zou ook afgeleid kunnen
zijn van het eveneens Franse woord “vitesse”,
of vanuit het Limburgs dialect waarvoor het
woord vietse gebezigd wordt om zich snel uit
de voeten maken. Het zal dus wel gissen blijven en als ik het dan zou mogen zeggen, kies
ik voor nog een overlevering eveneens uit het
Zuiden des lands. Daar leefde destijds een
vrouw, die men aanduidde met “Ma Fiets”,
haar schommelende manier van voortgaan
was nauw verbonden aan een plaatselijke
uitdrukking, dat men “fietsen” noemde.
Loopfiets
Houtvester Karl von Drais zou destijds nooit
enig vermoeden hebben gehad, dat zijn uitvinding van de loopfiets in 1817 zo een succesvolle ontwikkeling zou gaan doormaken.
Natuurlijk ging dat niet van de ene op de andere dag. Halverwege de negentiende eeuw
bijvoorbeeld knutselde de Engelsman James
Starley de bekende “Hoge BI” in elkaar. Het
grote rechtstreeks aangedreven voorwiel
m.b.v. trappers, had soms een diameter van
twee meter en er was een maximumsnelheid
haalbaar van wel 40 km per uur. Overbodig te
vermelden dat valpartijen nog wel eens fatale
gevolgen hadden. De grote populariteit echter zorgde ervoor dat fabrikanten zich aangesproken voelden vooraf cursussen aan te
bieden om veilig te leren fietsen. Ten langen
leste greep de overheid in en moest men zelfs
een rijbewijs gaan halen en werd het rijden
op openbare wegen verboden. Rond 1860 begonnen de fietsfabrikanten met de productie
van lage fietsen. Om het verlies in snelheid,
vanwege de kleine wielen, te compenseren
ontwikkelde de Franse horlogemaker André
Guimet negen jaar later een fiets waarbij
de pedalen zich niet meer aan het voorwiel
bevonden maar die waren ingebouwd in het
frame. Zo werd aandrijving mogelijk met behulp van een ketting. Toen in 1888 de Britse
dierenarts John Boyd de luchtband uitvond
werd het fietsen een stuk comfortabeler. Nog
vele verbeteringen zouden gaan volgen, maar
het basisontwerp is tot op de dag van vandaag niet veel veranderd.
Bescheiden
In Nederland werden deze ontwikkelingen
op bescheiden wijze gevolgd door o.a. J.T.
Scholte, die rond 1869 in Amsterdam als
een der eersten een fietshandel was begonnen. Hij had al snel in de gaten dat het in
die beginjaren bepaald niet stormliep. Mogelijk had dit niet alleen te maken met de prijs
maar vooral met de onbekendheid van dit
mechanische ding. Om die onbekendheid en
vooroordelen weg te nemen ging hij op zoek
naar wederverkopers en kwam daardoor in
contact met H.H. Timmer. Een bevlogen man,
die als eerste in Nederland een rijschool voor
vélocipèdisten oprichtte en daarnaast ook
fietsen verhuurde. Het verhaal gaat dat hij
op een van zijn zakenreizen in Deventer een
houten vélocipède verkocht aan de plaatselijke smid Henricus Burgers en dat deze met
het nodige zelfvertrouwen in 1869 de eerste
Nederlandse rijwielfabriek oprichtte. Vijftien
tot twintig jaar later kwamen de ontwikkelingen in de Britse rijwielindustrie enigszins tot
rust en waagden zich ook andere fabrikanten
op de groeiende Nederlandse rijwielmarkt.
Maar er ontstonden ook bedrijfjes met een
geheel andere aanpak en manier van zaken
doen. Een groeiend aantal grossiers betrok
frames en benodigde onderdelen van andere
fabrikanten die men dan zelf assembleerde
en vervolgens op de markt bracht, voorzien
van een eigen merknaam. Maar er waren
ook moffelbedrijven die kans zagen om de
aangeleverde gedemonteerde onderdelen
van fietsenmakers weer een nieuw uiterlijk
te geven.
Industrialisering
Met het binnengaan van de twintigste eeuw
is landelijk de industrialisering in een stroomversnelling geraakt en diende zich ook aan
in kleinere gemeenten. Over het algemeen
waren het kleine smederijen die zich met
een vorm van rijwielfabricage bezighielden.
Maar toen de vraag naar fietsen maar toe
bleef nemen en noodzakelijke onderdelen
voor fabrieken of grossiers maar moeilijk
verkrijgbaar waren, stortten slimme ondernemers zich op dit gat in de markt. Dat was
ook het geval in Mijdrecht. Naar aanleiding
van een hinderwetaanvraag werd namelijk
op 2 december 1926 vergunning verleend
aan Reinder Jakob Kooi om pal tegenover het
station zijn zadelfabriek uit te breiden. Het
zal ongetwijfeld de kroon op het werk zijn
geweest van deze lederwarenfabrikant die
ooit begonnen was op de eerste verdieping
van de Heereweg 86 – Wijk 1. Een ander die
aan wist te haken was G. den Hertog, die in
december 1920 in de Dorpsstraat 182 was
gestart met een koordnettenbedrijfje. Op 27
januari 1927 kreeg de firma den Hertog en
Co, nadat er geen bezwaren waren ingekomen, vergunning om op Croonstadlaan 123
een kettingkastenfabriek te mogen exploiteren. Mogelijk geworden omdat op die locatie
na een tweede brand bij de voormalige kurk-

steenfabriek de fabrikant geen vergunning
meer kreeg voor een herstart.
Fietsgeest
Einde negentiende eeuw leek in Nederland
de fietsgeest echt uit de fles te zijn. De populariteit van dit vervoermiddel werd duidelijk
toen op 1 juli 1883 de ANWB werd opgericht
onder de naam Nederlandsche Vélocipèdisten-Bond, alhoewel de club toen nog maar
200 leden telde. Twee jaar later werd de naam
veranderd in Algemene Nederlandsche Wielrijders-Bond, waar de afkorting ANWB vandaan komt, zich gesteund wetende door de
“Nederlandsche Vereeniging – De Rijwielindustrie –“, die op 17 december 1893 in
Utrecht werd opgericht en later samensmolt
met de belangen van de opkomende automobielindustrie, kortweg aangeduid als de
RAI. (Rijwiel en Automobiel Industrie). In
1903 werden er bijna 188.000 fietsen geteld,
een aantal dat in 1912 inmiddels was uitgegroeid naar 646.925 rijwielen (tegenover
4000 motorrijwielen en 3250 automobielen)
Dit toenemende gebruik van het rijwiel zorgde er echter voor dat deze ontwikkeling in het
vizier van de belastingdienst kwam.
Belasting
Want als er ooit één belasting is geweest die
vanaf haar begin werd verfoeid, was het de
fietsbelasting wel. Overigens toonde het ingevoerde systeem veel overeenkomst met het
in Frankrijk gebruikte model, dat daar reeds
in 1893 was ingevoerd. Met ingang van 1 augustus1924 werd de rijwielbelastingwet van
kracht en trof destijds ruim anderhalf miljoen
bezitters van een voor velen onmisbaar vervoermiddel. Als we in ogenschouw nemen
dat het gemiddeld weekloon van een arbeider toen ongeveer fl. 17,50 bedroeg, was de
jaarlijkse bijdrage van fl. 3,00 per rijwiel voor
velen toch heel veel geld. De grote gezinnen
en dat was zeker geen zeldzaamheid, zullen
het aan den lijve gevoeld hebben. Want het
bedrag diende in een keer contant te worden voldaan op het postkantoor, waar men
vervolgens het gewraakte fietsplaatje in
ontvangst mocht nemen. De officiële naam
luidde “rijwielbelastingmerk” en moest duidelijk zichtbaar aan de voorzijde van de fiets
worden bevestigd. Omdat niet aangegeven
was hoe het plaatje bevestigd moest worden
werd duidelijk dat die welke bevestigd waren met een touwtje of riempje al gauw in de
belangstelling stonden van het dievengilde.
Het leidde ertoe dat het in 1935 mogelijk
werd om het rijwielmerk duidelijk zichtbaar
op de kleding te mogen dragen, spottend de
Colijnsorde genoemd. Maar naarmate de tijd
vorderde werd men steeds vindingrijker en
werden er vervalsingen voor 50 à 60 cents
te koop aangeboden. De fietsbelasting was
voor iedereen gelijk. De minstbedeelden onder de bevolking konden het plaatje gratis
afhalen, maar daarmee werd hun anonimiteit
voor iedereen teniet gedaan, omdat men het
plaatje van een gat voorzag. Zo werden er in
de crisisjaren van 1936 tot 1940 jaarlijks ruim
half miljoen gratis exemplaren uitgereikt. Het
was tenslotte de Duitse bezetter (u weet wel,
van die vele andere fietsen) die besloot om
deze belasting met ingang van 1 mei 1941 op
te heffen.
Fietsfabrieken
In het verleden telde Nederland tientallen
fietsfabrieken en schattingen spreken zelfs
van een kleine 4500 fietsmerken die ooit
als balhoofdplaatje, miljoenen rijwielen van
elkaar onderscheidden. Op menig oude ansichtkaart komen we deze vervoersmiddelen
nog wel eens tegen, samen poserend met zijn
of haar trotse eigenaar, die jarenlang op de
weg werden gehouden door de vele plaatselijke rijwielherstellers. Over het algemeen
mannen die wisten wat ze allemaal met ijzer
konden doen en zich de kennis van de voortdurend wijzigende mechaniek gaandeweg
eigen wisten te maken. De slechte toestand
van de wegen en het toenemende verkeer
zorgden voor de nodige valpartijen en omdat
menige fiets daar niet tegen bestand was
en nog wel eens van vorm veranderde, staat
vast dat men bij iedere smederij terecht kon.
Opvallend is dat als je oude dagblad advertenties onder ogen krijgt van middenstanders
“die iets met fietsen hadden”, deze ook nog
andere artikelen verkochten. De crisisjaren
zullen er mede oorzaak van zijn geweest dat
men er blijkbaar niet van kon leven. Het zou
slechts een enkeling zijn gegeven die nog is
terug te vinden in de huidige Gele Gids.
Toch zou ik de vele kleine plaatselijke ondernemers die van de fiets moesten leven tekort
doen om het hier maar bij te laten. Volgens
overlevering was hun service onbeperkt en
openingstijden kende men niet. Die onverwachte lekke band, waar men slechts enkele
centen voor vroeg, waren inkomsten die niet
gemist konden worden. Ook wanneer gevraagd werd om het even “op te willen schrijven”. De klant was altijd koning, óók tijdens
de middagpauze. Tevreden zal deze ongetwijfeld zijn weg hebben vervolgd en weinig oog
hebben gehad voor dat karakteristieke huis
waaraan hij voorbij fietste. Mogelijk hetzelfde pand dat later op de monumentlijst werd
opgenomen en nu deel uitmaakt van de route
die u op zaterdag 6 juni 2009 kunt gaan rijden. Want het is welhaast zeker dat men zich
onderweg niet hoeft te vervelen tijdens deze
circa 30 kilometer lange tocht langs de vele
historische monumenten die onze gemeente
rijk is. Op een drietal locaties: “De Boei” in
Vinkeveen, “Rendez Vous” in Mijdrecht en
“de Willisstee” in Wilnis, kan men zich tussen
12.00 en 13.30 uur laten inschrijven en van
start gaan. Eenmaal onderweg kunt u her en
der ontbrekende letters terugvinden en deze
op het deelnameformulier vermelden. Met
een juist ingevulde slagzin dingt u dan mee
naar mooie prijzen. Het formulier moet dan
wel uiterlijk om 16.15 uur in “de Willisstee”
zijn ingeleverd, waar aansluitend de trekking
en prijsuitreiking plaats zullen gaan vinden.
Bronvermelding; Themanummer Historische
Rijwielvereniging “de oude fiets”
(Anja Lelieveld) Kwartaalblad genealogie
jaargang 12 nummer 2, Hinderwetvergunningen voormalig streekarchivariaat Vecht en
Venen.
met dank aan de familie Verburg voor het gebruik foto uit hun archief.
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Badmintonvereniging blij met
verlenging sponsorcontract
Uithoorn - Onlangs bood Rabobank Regio Schiphol Badmintonvereniging De Kwakel een verlenging van het huidige sponsorcontract aan. Naast een financiële bijdrage stelt de Rabobank ook shirts
beschikbaar voorzien van het logo
van BV De Kwakel en uiteraard de
naam van de sponsor.
De officiële ondertekening van de
overeenkomst vond plaats op het

kantoor van de Rabobank in Uithoorn. Kantoordirecteur Wim Meijers tekende het contract namens
de Rabobank. Voorzitter Frank Holland zette namens de badmintonvereniging zijn handtekening. De
heer Meijers gaf aan blij te zijn dat
er nog steeds ruimte is binnen de
Rabobank om lokale verenigingen
als BV De Kwakel te kunnen ondersteunen. Frank Holland liet we-

ten erg blij te zijn met de overeenkomst en bedankte de heer Meijers
namens Badmintonvereniging De
Kwakel.
Een bijdrage als deze kan BV De
Kwakel in deze dure tijden goed gebruiken en clubshirts met clublogo
en sponsornaam zorgen voor een
duidelijke herkenbaarheid van de
vereniging tijdens de competitiewedstrijden.

Eerste paal nieuw KDO
sportcomplex zit erin
De Kwakel - Zondag 17 mei jl. om
14.00 uur was het zover. Onder het
toeziend oog van veel belangstellenden is de eerste paal geslagen
van het nieuwe KDO complex in De
Kwakel.
Met uitzondering van de grote
sporthal zal het gehele complex vervangen worden. De gebouwen waren al jaren aan vervanging toe.
Aan de heren Gerard de Jong en
Jan Noteboom, beiden al decennia
lang actief voor de vereniging, de
eer om de heimachine in beweging
te zetten.

Behalve aandacht voor de leden
die hun sporen bij de vereniging al
ruimschoots verdiend hebben, was
er ook een rol weggelegd voor de
nieuwe generatie.
De jongste leden van de vereniging
hebben ballonnen in de KDO kleuren rood/wit opgelaten.
Met champagne en vuurwerk is de
aanvang van de nieuwsbouw feestelijk ingeluid. Eind 2009 moet de
nieuwbouw voor het grootste deel
zijn afgerond.

Legmeervogels C4 kampioen
Uithoorn - Het is Legmeervogels C4
zondag gelukt om kampioen te worden. Een geweldige prestatie na een
moeilijk jaar. In dit jaar verloor eerst

Danny Baars, en vervolgens werd de
moeder van Dennis ziek. Ondanks al
deze ellende is de C4 een zeer hechte groep geworden.

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

Tim van Kooten zijn vader, daarna
overleed de leider Co, de vader van

Tegen de sterke tegenstanders in de
competitie Roda, RKDES en NFC C1

Maar dit hoort bij voetbal. Zondag
werd het kampioenschap dan binnengehaald in een bloedstollende
wedstrijd tegen NFC C1. Na een 22 ruststand werd het uiteindelijk 4-2
voor de Vogels. Het team wilde ouders en Legmeervogels bedanken
voor steun, de bloemen en frietjes.
Ook de C5 bedankt voor de geleende spelers en de prettige training
samen.
Tot slot dank aan de groep van Peter Pos voor de steun die C4 af en
toe nodig had0. Een voorbeeld hoe
je hoofdtrainer moet zijn!

Champagne voor de Qui
Vive hockeymeisjes D2
Uithoorn - Het was een spannende
dag zaterdag. QV MD2 had de mogelijkheid om kampioen te worden.
Het was echter nog helemaal niet
zeker, want zij stonden tweede in
de poule. De meiden zouden moeten winnen tegen QV MD3 en hun
rivaal Alkmaar D2 moest tenminste
gelijkspelen of verliezen.
QV MD2 speelde ’s ochtends tegen haar clubgenoten MD3. Het
was een superspannende wedstrijd,
want de D3 was niet van plan zich

Legmeervogels D3 verdiend
voorjaarskampioen
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
moest de D3 in Amstelveen spelen.
Omdat de D3 zijn wedstrijden steeds
wist te winnen de laatste weken en
de concurrenten punten verspeelden, was het bij winst mogelijk dat
de D3 door maar 8 van de 10 wedstrijden te spelen, kampioen kon

worden. De eerste helft werd er fel
gestart en lieten ze de tegenstanders niet in hun spel komen, terwijl
zijzelf wel drie keer wisten te scoren.
De tweede helft werd de 3-0 voorsprong bekwaam vastgehouden, zodat het kampioenschap verdiend bij
Legmeervogels kwam.

Een groot feest met bloemen en
kinderchampagne in de kleedkamer
volgde.
0Naast hun trainers hebben ze ook
dit seizoen veel steun gehad van alle
enthousiaste ouders, opa’s en oma’s
en niet te vergeten de sponsors.

zomaar gewonnen te geven. De beide teams waren erg aan elkaar gewaagd en speelden beide erg aanvallend. Al snel viel het eerste doelpunt voor de MD2. Daarna gingen
de kansen gelijk op, maar aan het
einde van de tweede helft wist de
MD2 toch nog een keer te scoren.
Een mooie overwinning dus van 20. Het was toen nog niet zeker of
de meiden het kampioenschap gehaald hadden, maar omdat een
tweede plaats ook wel reden is voor

een feestje, werden de flessen kinderchampagne alvast geopend. Pas
in de middag bleek dat Alkmaar hun
wedstrijd inderdaad had verloren en
was Qui Vive echt kampioen geworden! Onder de bezielende en ook
gezellige leiding van supercoach
Myron Turk hebben ze een hartstikke leuk en sportief seizoen gehockeyed. De meiden hebben een goede balans weten te vinden tussen
gezelligheid en prestatie. Meiden,
iedereen is trots op jullie!
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Super Kwikstaart Sportdag
bij de Legmeervogels

Qui Vive Meisjes C5 zijn
kampioen
Uithoorn – De meisjes van Qui Vive C5 zijn dit seizoen de verdiende
kampioen geworden in hun klasse. De eerste helft van de competitie leek het nog heel spannend te

worden, maar de tweede competitiehelft namen de meiden al snel afstand van de concurrentie door alle
wedstrijden overtuigend te winnen.
Dit resulteerde erin dat ze twee

wedstrijdrondes geleden in Alkmaar
reeds kampioen werden. Afgelopen
zaterdag werd dat thuis op het hockeyveld en bij een gezellige barbecue nog eens uitbundig gevierd!

Sportieve revanche Qui
Vive Jongens B1 op
Cartouche: 2-1
De Kwakel- In een zeer spannend
duel nam Qui Vive Jongens B1 op
zaterdag 16 mei sportieve revanche
op Cartouche door de nummer 2 in
de Inter Districts Hockeycompetitie
met 2-1 te verslaan. Casper Wilmink
in de eerste en Marc van Zijverden
in de tweede helft tekenden voor de
doelpunten van de thuisploeg, die
bezig is aan een opmerkelijk reeks
in de zware competitie. Aanstaande
zaterdag uit tegen Almere kan Qui

Vive op 15 competitiepunten komen en daarmee een knappe vijfde
plaats op de ranglijst bereiken.
Bij de heenwedstrijd in het eerste
competitiedeel liep Qui Vive nog tegen een geflatteerde 5-1 nederlaag
op, maar de ploeg van de trainer/
coaches Thomas Vader en Eric Otto heeft zich in het tweede deel van
de competitie opmerkelijk hersteld.
Alleen van kampioen Pinoké ver-

Qui Vive Jongens B1 loopt zich warm in de strijd voor een hogere klassering
in de Inter Districts Hockeycompetitie

loor Qui Vive in het tweede competitiedeel, een ploeg overigens die in
de voorronde werd verslagen. Met
het einde van de competitie in zicht
is gebleken, dat behalve tegen de
koploper Qui Vive van alle andere
teams kan winnen.
Tegen Cartouche uit Leidschendam
kwam Qui Vive goed uit de startblokken. De met veel meer fysieke inzet spelende gasten kregen in
de tiende minuut al een strafcorner,
die niets opleverde. Met de afwisseling van slim uitgespeelde counters en degelijk opgebouwde aanvallen kreeg Qui Vive geleidelijk de
overhand. Het was Jasper van Hijfte
die in de 30e minuut met een blinde pass de goed vrijlopende Jesse Kolenberg wist te vinden. Deze aanvaller van Qui Vive gaf in deze flitsend uitgevoerde counter een
schijnpass op de ruimte makende
spits Tom Günther, waardoor Casper
Wilmink in een scoringspositie werd
gebracht en zijn kans met een kapflats fraai afrondde. Vlak voor rust
werd het te harde spel van Cartou-

Uithoorn - Waarom stonden op
woensdag 13 mei om half negen
een kleine 400 kinderen voor de
hekken van Legmeervogels ongeduldig te wachten? Je raadt het al:
om in actie te komen voor de jaarlijkse sportdag van de Kwikstaart.
Vanaf half 8 waren de juffen en
meesters daar alweer in de weer
geweest om de velden klaar te maken. De velden waren lekker droog
en de zon deed haar best. Het leger
van ouders dat meehielp begeleidde
teams, bemenste spelletjes, zorgde
voor de innerlijke mens en zij waren dus onmisbaar voor het goede
en vooral het plezierige verloop van
dit sportieve feest.
De onderbouw, verdeeld in een kleine 20 teams met verschillende namen van dieren, deed allerlei teamspelletjes. Voor de jongste kleuters
was het best wel wennen maar met
het beginnen van de spelletjes verdween de angst. Bij de midden- en
bovenbouw is de sportdag natuurlijk al lang bekend en is het hopen
dat je team gezellig is. Ze kennen
elkaar wel van het plein maar hoe
gaat dat nou als je samen in een
team zit? Wedstrijden spelen doen
we voor de eer en misschien leer je
wel een nieuwe sport!
Als afsluiting ontmoeten de verschillende groepen elkaar voor een estafettewedstrijd, de eindstrijd. Hoe dat
verloopt is altijd spannend want er
kan van alles misgaan; er hoeft bijvoorbeeld maar één kind uit te glijche bestraft met een gele kaart voor
de aanvalsleider, die een onbezonnen sliding inzette op een van zijn
tegenstanders.
De Dutch Flower Group-boys gingen de rust in met een verdiende
1-0 voorsprong. Cartouche wist na
14 minuten op gelijke voet te komen door een onwaarschijnlijk mooi
backhandschot. Vooral in de opbouw leverde thuisploeg te veel in,
maar de tegentreffer zette Qui Vive weer op scherp. Beide ploegen
gingen tot het uiterste en de coaches moesten alle tactische troeven
uitspelen om de overwinning af te
dwingen. Een gelijkspel leek er niet
in te zitten, want beide ploegen kregen kansen en strafcorners. Verdediger Bastiaan Vink wist de mooiste
strafcorner van Cartouche op de lijn
te stoppen en keeper Kaas speelde een van zijn beste wedstrijden
van dit seizoen. In de andere cirkel,
waarin de aanvallers herhaaldelijk
door de middenvelders Casper Slot,
Jacob Veerhuis en Stijn Kluft in stelling werden gebracht, had Qui Vive
weinig geluk bij de afronding.
De vierde strafcorner van Qui Vive, in de 26e minuut, bleek beslissend. Aangever Marc van Zijverden
reageerde alert en tenniste de bal in
de rebound tegen de doelplank van
Cartouche: 2-1. Daarmee bezegelde de aanvoerder de sportieve revanche voor de uitslag in de eerste
wedstrijd en houden de Dutch Flower Group-hockeyers uitzicht op de
vijfde plaats.

Nacompetitie

Legmeervogels tweemaal
de meerdere van CDW

Waterpolotoernooi bij
De Amstel
Uithoorn - Afgelopen zaterdag had
de waterpolocommissie voor het
eerst sinds lange tijd weer een waterpolotoernooi georganiseerd in
het Veenbad in Vinkeveen. De inschrijving stond open voor alle leden, waterpoloërs en niet-waterpoloërs. Daar werd dan ook gretig gebruik van gemaakt.
De avond begon om zeven uur met
de juniorenteams; de Waterratten tegen de Snorkels, de Dolfijnen tegen de Snorkels en de Dolfijnen tegen de Waterratten. Als winnaars werden de Dolfijnen gehuldigd (Bart Pappot, David van Leeuwen, Luna Kanters, Mandy Bos en
Martijn Ottenhof) met een gouden
medaille, terwijl de Waterratten (Jamaico Lamers, Kees Boerlage, Lois
van Duijkeren en Roy Bos) de zilveren medailles ontvingen en de Snorkels (Bram Visser, Josse van den
Berg, Manito Lamers en Stan van
den Berg) de bronzen.

Daarna was het de beurt aan de ouders om te laten zien wat zij van hun
kinderen geleerd hadden in het afgelopen seizoen.
Om acht uur ’s avonds was het de
beurt aan de seniorenteams en ook
gaven de heren-1 en heren-2 teams
acte de présence. Verrassend hierbij
was de winst van de Heren-2 op de
Heren-1; in de allerlaatste seconden
wisten zij het winnende doelpunt te
scoren om de wedstrijd met 4-3 af
te sluiten.
En De Amstel kennende eindigde
de avond zo mogelijk nog gezelliger dan dat die gestart was; er werd
nog even doorgefeest tot in de late uurtjes.
Wil je meer weten over waterpoloën
bij Zwem- en polovereniging de Amstel? Loop dan eens langs zwembad
de Otter in Uithoorn tijdens een van
de trainingen. En wil je weten wanneer die trainingen er zijn? Surf dan
naar www.zpv-de-amstel.nl.

Uithoorn - Legmeervogels heeft ten
koste van CDW de volgende ronde
van de nacompetitie weten te halen. Op sportpark Randhoorn werd
op donderdag 14 mei gewonnen
met 3-2 van CDW en afgelopen zondag, in Wijk bij Duurstede, wint Legmeervogels weer en nu met 0-2.
Legmeervogels is dan ook verdiend
door naar de tweede ronde. In de 2e
ronde speelt Legmeervogels tegen
de nummer 10 uit de 2e klasse. In
dit geval is het AFC Quick 1890 uit
Amersfoort. Ook deze ronde bestaat
weer uit een uit- en thuisduel. Legmeervogels/LG/UBA begint eerst
uit. Morgen, Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei, om 14.30 uur is het
AFC Quick 1890 tegen Legmeervogels en op zondag 24 mei volgt dan
de return Legmeervogels–AFC Quick
1890, aanvang 14.00 uur (?)
Ook nu is de regel van toepassing
dat het elftal dat de meeste winstpunten weet te behalen uit deze
twee duels doorgaat naar de volgende, de finaleronde. Is het aantal
winstpunten gelijk, dan beslist het
doelsaldo. Is ook dit gelijk dan volgen er direct na de twee wedstrijden
in Uithoorn strafschoppen. Er wordt
niet verlengd.
Het zijn twee goede wedstrijden geworden die Legmeervogels heeft
gespeeld tegen een elftal dat misschien technisch de betere ploeg
is, maar niet was opgewassen tegen het collectief dat Legmeervogels
is geweest in deze twee wedstrijden.
Het eerste duel tussen beide kemphanen was het aankijken meer dan
waard. Voor beide doelen ontstaan
gevaarlijke situaties maar leidde nog
niet tot snelle treffers. Toch wordt
er driemaal gescoord in de eerste

helft. Gelukkig doet Legmeervogels
dit tweemaal en de gasten dus eenmaal. De rust gaat dan ook in met
een 2-1 voorsprong voor de Vogels.
Na de rust zijn de eerste 20 minuten voor de gasten. Legmeervogels
krijgt het moeilijk maar krijgt in deze fase geen tegentreffer te incasseren. Na deze goede start van CDW
krijgt Legmeervogels langzaam maar
zeker het spel weer in handen en
komt dan ook verdiend op een 3-1
voorsprong. Dan ontstaan er talrijke kansen voor Legmeervogels maar
paal en lat voorkomen dat Legmeervogels het duel nu al beslist. Uit
een van de schaarse tegenaanvallen weet CDW dan zelfs nog op 32 te komen. Verder laat Legmeervogels het gelukkig niet komen. Legmeervogels stapt dan ook na negentig minuten als overwinnaar van
het veld. De Legmeervogels treffers
zijn gescoord door Stefan van Pierre twee maal en eenmaal is Mounhir
Ghanoun trefzeker.
Het tweede duel, in Wijk bij Duurstede is ook weer een leuke wedstrijd geweest om naar te kijken.
Het is ook nu een afspiegeling van
het eerst duel. CDW de technische
ploeg maar als collectief is het toch
Legmeervogels dat een sterke indruk maakt. Naast het goede werk
van beide doelverdedigers hebben
zij ook diverse keren de hulp nodig
van hun verdedigers om treffers in
de eerst helft te voorkomen. CDW
en Legmeervogels weten beide in de
eerste helft niet te scoren waardoor
de rust ingaat met de brilstand op
het scorebord, 0-0. De eerste twintig minuten van de tweede helft zijn
helemaal voor de gastheren. De verdediging van de Vogels komt dan

den of zo. Zowel bij de kleuters als
bij de ouders liep het op rolletjes en
werd de sportdag vrolijk afgesloten
met een ijsje, dankzij de sportcommissie.
Bij het verlaten van de velden zullen kinderen en ouders ongetwijfeld

een sluikse blik geworpen hebben
op het steeds verder voorderende
gebouw van de Brede School; toekomstige bestemming van de Kwikstaart. Een raar idee dat volgend
jaar de sportdag te volgen zal zijn
vanuit de school!

Het gaat erom spannen bij
Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - Woensdagavond 13 mei
jl. speelde Bridgevereniging De Legmeer haar vierde zitting van de vijfde parencompetitie. Volgende week
de laatste zitting van deze parencompetitie. In de totaalstand is het
dringen aan de top, dus zal het er
volgende week om spannen. In alle
lijnen zijn de nummers 1 geëindigd
boven de 60%.
In de A lijn waren 16 paren. Op
de eerste plaats werd beslag gelegd door Frans Kaandorp en Gerda
Schavemaker met 67,56%, als tweede Mieke van den Akker en Ada van
Maarseveen met 59,82% en als derde Jan Egbers en Ben Remmers met
56,25%.
In de B lijn waren 12 paren. Cobie
Bruine de Bruin en Cora de Vroom
hebben, door de eerste plaats te behalen deze wdstrijd met 65,42%, hun
positie in de totaalstand verstevigd
en zijn hierin ruim eerste, als tweede
eindigde Elly Belderink en Ria van
Geelkerken met 59,58% en als derde Jan Belderink en Theo Janssen

met 55,83%.
In de C Lijn waren 10 paren als eerste. Berend Hamer en To van de
Meer met 64,58%, als tweede evenals vorige week het echtpaar Lotgerink met 57,29% en als derde Atie
de Jong met Marianne Jonkers met
56,25%.
Voor de volledige uitslagen kijk op
www. nbbportal.nl/1007/index.html.
De Legmeer is bijna aan het einde
van haar bridgeseizoen gekomen.
Zij stoppen echter niet, want vanaf 3 juni t/m 26 augustus wordt hun
traditionele zomerdrive gehouden.
Eenieder kan hieraan deelnemen, u
bent van harte welkom. Het bridgen
vangt aan om 19.45 uur, maar om de
speellijnen tijdig te kunnen indelen
wordt u verzocht om op 19.30 uur
aanwezig te zijn. Vooraanmelding
kan geschieden telefonisch bij Gerda Schavemaker, tel. 0297-567458 of
bij Luuk Smit maar dan na 17.30 uur,
tel. 0172-575523. U kunt ook intekenen aan de zaal vanaf 19.15 uur. De
kosten bedragen 5,00 per paar.

Husselen bij Bridge
Vereniging Uithoorn
Uithoorn - Ondersteboven en omgekeerd, dat was het adembenemende beeld van de vierde zitting
parencompetitie bij BVU.
Speelden vorige keer Ada Keur &
Marion Wiebes en May Verhoef &
Nel de Ruiter in de A- lijn nog de
sterren van de hemel, deze maal
eindigden beide paren roemloos
onderaan met percentages die zelfs
beter niet genoemd kunnen worden! Ook in de B-lijn deed dit fenomeen zich voor en waren Elisabeth van den Berg & Maarten Breggeman en Ada van Maarseveen &
Jan Visser de klos waarbij eerstgenoemden zelfs de veertig procent
niet haalden. Oorzaak... wisten ze
dat maar, wie het weet mag het zeggen! De C-lijn bleef niet achter in de
personen van Ria Smit & Gerard van
den Bosch die na een topscore eerder nu ook onder de veertig bleven.
Voor de compensatie zorgden hier
Hilly Cammelot & Mieneke Jongsma
die het na eerdere malaise nu dus
andersom deden met een verbluffende top van 69,38%.
Gerda & Joop van Duren lieten zich
niet gek maken en bleven onverdroten procenten verzamelen met nu
een score van 58,33%. Tini & Johan
Lotgerink zijn hier het meest stabiel met 56,25% en Greet van Beek
& Ploon Roelofsma volgden nu uit-

stekend met 55,63% en dat was ook
wel eens anders.
To van der Meer & Tineke van der
Sluijs gaan in de B-lijn onverstoorbaar door met nu een eerste plaats
en 63,02% gevolgd door Greet &
Henk Stolwijk met 61,46% en Hennie
& Sierk Goedemoed met 60,94%.
De nummers vier van deze avond,
Monique Verberkmoes & Corrie van
Tol, bevestigden de trend door eigenlijk vanuit het niets 51,56% te
scoren en zo even te laten weten
nog wel degelijk mee te kunnen tellen.
In de A- lijn waren Ans Breggeman
& Anne Tolsma ongenaakbaar met
63,19%, op ruime afstand gevolgd
door een pelotonnetje van vier paren. Nico van der Meer & Hans Wagenvoort en Bep & John de Voijs samen tweede met 57,99% en Marieneke Lang & Martin Kok en Kokkie
van den Kerkhoven & Ria van Geelkerken gedeeld vierde met 57,64%.
Wilt u ook eens naar adem happen in de bridge achtbaan, kom
dan bridgen bij BVU in sporthal De
Scheg elke maandagavond vanaf 19.15 uur. Dit seizoen nog op 18
en 25 mei en volgend seizoen vanaf
maandag 7 september.
Voor inlichtingen: secretaris Marieneke Lang, tel. 0297 569432, na
18.00 uur.

ook onder zware druk te staan maar
klaart deze klus uitstekend en laat
CDW gewoon uitrazen. De druk op
CDW wordt steeds groter want het
moet immers tweemaal scoren om
de volgende ronde te halen. Doordat CDW van alles er aan doet om
tot treffers te komen, ontstaan er
kansen voor Legmeervogels. Immers
door de druk op het doel van Legmeervogels ontstaat er ruimte voor
Legmeervogels/LG/UBA.
Dan in de vijfendertigste minuut van
de tweede helft is het Sander Boshuizen die Legmeervogels fraai op
een 0-1 voorsprong weet te schieten. Daarmee is het duel eigenlijk

gestreden. Toch geeft CDW de moed
nog niet op en moet de verdediging
van Legmeervogels attent blijven.
Bart v.d.Tol maakt vlak voor tijd een
eind aan de hoop voor CDW om alsnog de volgende ronde te halen. Met
een knappe uithaal passeert hij de
CDW doelman voor de tweede keer.
Nu is deze wedstrijd helemaal beslist. CDW geeft de hoop op, op een
goed resultaat en verlangt dan ook
naar het eind van dit duel. Legmeervogels stapt dan na ruim negentig
minuten als verdiende overwinnaar
van het veld en kan zich gaan opmaken voor de tweede ronde in deze nacompetitie.
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KDO/Legmeervogels grote
‘winnaars’ bedrijvensportdag
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 16
mei organiseerde Lionsclub Uithoorn
voor alweer de 14e keer de jaarlijkse bedrijvensportdag in sporthal De
Scheg. Zes deelnemende organisaties en bedrijven uit Uithoorn, De
Kwakel en Mijdrecht streden om de
wisselbeker. Maar zoals elk jaar keek
ook nu weer iedereen ernaar uit hoeveel geld er door de sporters, met hun
bedrijven en sponsoren, op het eind
van de dag bij elkaar was gebracht
voor het goede doel. Een opgetogen

burgemeester mevrouw Groen kon,
onder groot applaus van de deelnemende sporters, dan ook bij de prijsuitreiking tweemaal een cheque van
5.000,- euro overhandigen aan de
voorzitter van sportvereniging KDO,
de heer Oudshoorn en de voorzitter
van de Legmeervogels, de heer Legez. Beide heren bedankten op hun
beurt de sporters, hun sponsoren
en de organisatie voor hun inzet en
deelden mee dat dit fantastische bedrag gebruikt gaat worden voor re-

alisatie van uitbreidingsplannen voor
hun sportaccommodaties. Bij KDO is
afgelopen weekend de eerste paal
de grond ingegaan voor het bouwen van een nieuw clubhuis en bij
Legmeervogels staat hoog op de lijst
de aanleg van een nieuw kunstgrasveld.
Eerste prijs Gemeente Uithoorn
Op de sportdag zelf ging dit jaar de
eerste prijs naar het team van Gemeente Uithoorn. Onder de bezie-

lende aanvoering van de wethouders
Monique Oudshoorn en Jeroen Verheijen wisten zij op het totaal van alle sportonderdelen bouwbedrijf UBA
en Biri Publications te verslaan. In de
ochtend werden de teamsporten volleybal en basketbal afgewerkt. De
ochtend werd afgesloten met een
spectaculair touwtrekken, waarbij
het team van de gemeente Uithoorn
het zwaar te verduren kreeg tegen de
plaatselijke bedrijven. Maar ook hier
bleek dat je met een juiste tactiek en
inzicht het heel ver kunt brengen. Na
de lunch werden door de deelnemers verder punten verzameld voor
hun team in het sport- en spelcircuit,
met behendigheidsproeven als Limbodansen, Kwartet jumpen en Pendel catchen. Onder de professionele leiding van Fred ‘t Hart en de leerlingen van de scholengemeenschap
‘Panta Rhei’ Amstelveen verliep de
organisatie ook dit jaar weer perfect. En konden de teams zich op het
eind van de middag opmaken voor
de altijd weer spectaculaire estafette. Op dit onderdeel bleek UBA de
Gemeente net voor te blijven.
Feestelijke afsluiting
De heer Cees Jansen van Lionsclub Uithoorn kon de beide voorzitters tijdens de prijsuitreiking bovendien meedelen, dat er in september nog een golfdag wordt georganiseerd, waarvan de opbrengst ook
naar de beide sportverenigingen zal
gaan. Met een drankje, aangeboden
door de Gemeente ‘Uithoorn in beweging’ en de heerlijke muziek van
de band Just4Fun konden de sporters, hun supporters en de organisatie van Lions Club Uithoorn terugkijken op een geslaagde bedrijvensportdag.
Wedstrijduitslag: 1. Gemeente Uithoorn 2. UBA Bouw 3. Biri Publications BV 4. Comhan Holland BV 5.
Combinatie KDO/Legmeervogels 6.
Fronik BV uit Mijdrecht.

Albert Heijn Jos van den
Berg Hemelvaarttoernooi
De Kwakel - Op donderdag 21 mei,
Hemelvaartsdag, organiseert KDO
het jaarlijks damesvoetbaltoernooi,
dat dit jaar gesponsord wordt door
Albert Heijn Jos van den Berg.
Al vele jaren kent KDO de traditie
van het damesvoetbaltoernooi op
Hemelvaartsdag. Dit jaar zou het
toernooi precies aan het begin van
de werkzaamheden voor de nieuwbouw vallen, zodat het eerst nog onzeker was of het door kon gaan. Gelukkig kregen de dames groen licht
voor het organiseren van dit in de
regio zeer bekende toernooi.
De sponsorcommissie heeft in Albert Heijn Jos van den Berg, gevestigd op het Amstelplein, niet alleen een sponsor gevonden voor
een kleedkamer, maar ook voor het
sponsoren van het damestoernooi
bij KDO.
De deelnemende teams komen alle uit de regio en zijn buiten de beide KDO teams: Hoofddorp, Nic
Boys, Zevenhoven, Veteranen (oudKDO voetbalsters) en AZ, een mixed
team van dames dat niet meer voetbalt of juist nog wel, maar dan louter
voor de lol. Na loting onder toeziend
oog van de notaris is de poule-indeling als volgt vastgesteld: Hoofddorp, SVZ, KDO 1 en Nic.Boys komen elkaar tegen in Poule A. KDO
2, VVA, AZ en de Veteranen gaan in
Poule B uitmaken wie er uiteindelijk
om de felbegeerde wisselbeker mag
spelen in de finale.
Het toernooi begint om 11.00 met de
poulewedstrijden:
Wedstrijd veld 1
11:00 Hoofddorp – SVZ
11:25 KDO 1 – Nic Boys

11:50 Veteranen – KDO 2   
12:15 VVA – AZ  
12:40 KDO 1 – Hoofddorp
13:05 SVZ – Nic. Boys
Wedstrijd veld 2
11:00 KDO 2 – VVA
11:25 AZ – Veteranen
11:50 Nic. Boys – Hoofddorp
12:15 SVZ – KDO 1
12:40 AZ – KDO 2
13:05 VVA – Veteranen
Vanaf 13.30 uur worden de finalewedstrijden gespeeld:
Wedstrijd veld 1
13:30 nr. 4 poule B – nr. 3 poule A
14:00 nr. 2 poule B – nr. 1 poule A
14:30 Strijd om de 5e en 6e plaats
14:30 Strijd om de 1e en 2e plaats
Wedstrijd veld 2                      
13:30 nr.4 poule A – nr. 3 poule B
14:00 nr. 2 pouleA – nr. 1 poule B
14:30 Strijd om de 7e en 8e plaats
14:30 Strijd om de 3e en 4e plaats
Vanaf 15.30 uur mag ieder team
vervolgens z’n beste penaltyschietster afvaardigen voor de traditionele penaltybokaal, waarbij KDO corifee Benno Brozius zal proberen zijn
doel schoon te houden.
Na afloop van deze sportieve dag is
er een discotheek waarbij Danny Plasmeijer ervoor zal zorgen
dat het laatste stukje van het oude
KDO complex op z’n grondvesten
zal schudden! De weersverwachting voor Hemelvaartsdag is uitstekend en zij hopen dan ook op veel
publiek langs de lijn en na afloop
in de kantine, iedereen is van harte welkom op het sportcomplex aan
de Vuurlijn!

Examens en Houvast toernooi
Judoschool Blaauw
Uithoorn – Zaterdag 16 mei jl.
hebben 28 leden van Judoschool
Blaauw examen gedaan.
De judoka’s lieten aan de examencommissie uitgebreid zien wat zij
het afgelopen seizoen geleerd had-

den aan beenworpen, schouder- en
armworpen. Ook op de grond moest
het nodige gedemonstreerd worden
zoals armklemmen, verwurgingen
en houdgrepen.
De examencommissie bestaande

uit David Siebeler, Nol van Rijnsoever, Ronald Oussoren, Sander Verlaan, Thomas van Emden en Edwin
Blaauw waren van mening dat het
judo op een goed peil lag. Na ongeveer twee uur konden de volgende
uitslagen bekend gemaakt worden.

Gele slip, 6e Kyu
Britte-Marit van Hout, Erwin Kuiper,
Hidde Zwart, Ilse de Bruine, Isabel
Pires Pereira, Juan Martin, Lorenzo
Behrous, Nick Droppert, Pepijn Andelbeek, Pepijn van Hout, Roy van
Tol, Sander Ten Veldhuis
Gele band, 5e Kyu
Aisha Ratra, Koen van ‘t Hull
Oranje slip, 5e Kyu
Jouke van Westrenen, Stefan Pijpers, Thomas Copier, Wibo Petersson
Oranje band, 4e Kyu
Ivar Nijhof, Suzanne de Bruine
Groene slip, 4e Kyu
Axel van den Hoff, Elmer Petersson,
Hosam Darwish, Kendra Krimp, Pieter de Bruine, Vincent Pijpers
Blauwe slip, 3e Kyu
Jasper Kempers, Joel Verhagen
De volgende examens zullen worden gehouden op zaterdag 30 mei
in de dojo van Judoschool Blaauw.
14e Houvast judotoernooi
Mats Koolmoes heeft zaterdag jl.
meegedaan aan het sterkbezette Hoevast judotoernooi in Mierloo.
Voor dit toernooi hadden 1200 deelnemers, verdeeld over 2 dagen, zich
ingeschreven.
Mats was ingedeeld in een poule
van 6 deelnemer. Zijn eerste wedstrijd wist Mats jammer genoeg niet
te winnen. Met een linkerheupworp
wist Mats zijn volgende vier wedstrijden te winnen op een ippon.
Hierdoor werd Mats 2e in zijn poule
en mocht hij glunderend zijn beker
in ontvangst nemen.

Sidderende heren-enkel
finale clubkampioenschappen Space Shuttle
Uithoorn - Afgelopen maandag 12
mei was voor badmintonclub Space
Shuttle de finaleavond van de clubkampioenschappen.
Het jaarlijks terugkerend evenement
is weer een gigantisch succes gebleken, gezien een groot deel van
haar leden zich heeft opgegeven
en zich sportief gezien in het zweet
heeft gewerkt.
Het sluitstuk was wederom een superspannende heren-enkel finale tussen Jeroen Huls en Alexander
Popma. Het werd uiteindelijk een 3zetter waarbij de overwinning ging
naar het toptalent van Space Shuttle, Alexander Popma. Met een hap-

je en drankje in de kantine van De
Scheg werd het toernooi afgesloten.
Volgend jaar weer!!
Uitslagen:
Heren-enkel Competitie:
Alexander Popma
Heren-enkel Recreanten:
Robert Mozes
Heren-dubbel Competitie:
Alexander Popma &
Edwin Schootemeijer
Dames-dubbel Recreanten:
Stephanie Boskeljon &
Yvonne Graafsma
Dames-dubbel Competitie:
Joke den Besten & Marion Ligthart

KDO ontvangt een check van
5000 euro na bedrijvensportdag

Peter Oudshoorn en Harry van de Rotten van KDO hebben net uit handen van burgermeester Groen een check ter
waarde van 5000,- euro ontvangen

Uithoorn/De Kwakel - De Lionsclub Uithoorn – De Kwakel organiseerde 16 mei jl. voor de 14e keer
een bedrijvensportdag. De opbrengst zou dit jaar naar KDO en de
Legmeervogels gaan. KDO had te
kennen gegeven dat zij het geld zou
aanwenden voor de luchtbrug, voor
mindervaliden, tussen de sporthal
en de nieuwe kantine.
Om 09.00 uur startten zes ploegen
met o.a. teams van de Gemeente
Uithoorn, Comhan Holland, Fronik
grond-, water en wegenbouw, UBA
Bouw, Biri Publications en een combinatieteam van KDO en de Legmeervogels. Met ondersteuning van
de Afdeling Sport Dienstverlening
Veiligheid van Scholengemeenschap
“Panta Rhei” uit Amstelveen, verliepen alle onderdelen soepel. Volgens
schema kon om 15.15 uur worden
afgesloten met het laatste onderdeel de estafetteloop. De Gemeente Uithoorn kwam, na een dag fanatiek sporten, als sportieve winnaar
uit de bus.
Op vrijdag 4 september gaan de Lions nogmaals aan de slag voor beide
clubs. Dan wordt er een groot golftoernooi georganiseerd op de golfbaan van Purmerend. KDO bedankt
Lionsclub voor al haar inspanningen
om haar wensen t.a.v. de nieuwbouw
te helpen te realiseren.

Legmeervogels D1 sluit
goed seizoen af
Uithoorn - De doelstelling aan het
begin van het seizoen van Legmeervogels D1 was om te handhaven in
de hoofdklasse. Deze doelstelling is
ruimschoots gehaald. De D1 is op de
7de plaats geëindigd in de hoofdklasse B. Dus mooi in het linkerrijtje.
Hun tegenstanders waren verenigingen met een goede jeugdopleiding, zoals ADO`20, DWV, en DWS.
Maar ook bvo`s als Haarlem en Ajax
speelden in deze competitie. Al met
al een uitstekende prestatie om op
de zevende plaats te eindigen.
De mooiste prestatie dit seizoen was
de thuisoverwinning op Ajax. Deze
wedstrijd werd er gevoetbald zoals
trainer Bas Sack dat wil. Kort dekken, snel kaatsen, druk zetten op

de bal en voetballen met veel inzet.
Zo heeft de D1 meer van dit soort
wedstrijden gespeeld. Ook waren
er mindere wedstrijden tegen betere tegenstanders. Zo was DWS dit
jaar oppermachtig. Helaas waren
er ook slechte (lees: partijdige) verenigingsscheidsrechters. Hierdoor
hebben ze meerdere uit wedstrijden
verloren. Maar dat hoort helaas bij
het hedendaagse voetbal.
De D1 wordt gesteund door drie
sponsors. Stapel auto`s met shirtreclame, Iquire met trainingspakken
en regenjacks. En complimentje.nl
met mooie sportassen. De spelers
bedanken deze drie bedrijven voor
hun steun tijdens dit seizoen.
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Argon F3 kampioen

Mathis ronde hem met zijn hoofd af,
0-3. NVC werd sterker en met drie
man counterde ze op Dani af, 1-3.
Argon was even overdonderd maar
stelde meteen orde op zaken. Bij de
volgende counter van NVC was het
Abdoel die onderschepte, Jim die
hem naar voren schoot en Erkelly die de 1-4 maakte. Net voor rust
werden we getrakteerd op een eentweetje van Jim en Niels, met een
afronding van Jim, 1-5.
Het feest.
In de rust ging het spandoek omhoog, deze stand zouden ze toch
niet meer uit handen geven??? Terwijl de mannen het spandoek nog
bekeken was het NVC die de aanval begon en voor we het wisten lag
de 2-5 erin. Alle zeilen moesten bij
en het spel ging over en weer zonder echte kansen.

Dani, Abdoel, Mathis, Jordy, Auke, Dion, Erkelly, Niels, Jim, Christhope en Gert namens alle supporters van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap
Mijdrecht - . Dinsdag 12 mei zijn
de mannen van Argon F3 officieel
voorjaarskampioen 2009 geworden.
Het team was de hele competitie al
onverslaanbaar, alle 9 wedstrijden
werden gewonnen en hoe!!!! Er werden maar liefst 95 goals gemaakt en
maar 9 afgestaan.
De kampioenswedstrijd uit tegen

NVC F4 was er een van niet al te
hoog niveau. Werden de supporters
voorgaande wedstrijden nog getrakteerd op schitterende solo-acties en
prachtige combinaties, was nu, door
de zenuwen, wat minder.
Het begin.
Direct na de aftrap zocht Argon de

aanval, deze verliep via Auke over
rechts met een mooie voorzet op
Jordy lag de 0-1 erin. Nog geen minuut later ging Jim op solo en schoof
de 0-2 langs de keeper. NVC was
wakker en Dani moest redding bieden. Weer werd de aanval gezocht
met als resultaat een corner. Jordy wist deze hoog voor te geven en

De corner van Dion werd door Niels
tegen de paal geschoten, de corner van Auke belanden via de keeper over. De verkregen corner werd
door Dion genomen, via Abdoel en
de paal belanden hij weer voor de
voeten van Dion, zonder twijfel zat
hij in de kruising, 2-6. NVC probeerde het nog een keer, maar met een
schitterende redding van Dani bleef
een goal uit. Dani zag Jordy voorin vrijstaan en met mooie uittrap op
maat kon Jordy zijn solo inzetten.
Deze werd succesvol afgerond, 2-7.
Na het fluitsignaal doken de jongens op elkaar, gingen de fakkels
aan en werd er gefeest. De champagne werd gespoten en gedronken. Dankbaar namen de mannen
de bloemen, medaille, snoep en
sjaal in ontvangst. De jongens namen niet eens de moeite om zich
om te kleden voor het douche, met
hun kleren aan werd er gezongen
en gedanst onder de douche.

Acrogym van GVM’79
Mijdrecht - In het weekend van
16 & 17 mei waren de Open Kampioenschappen West Nederland
Acrogym 2009. Op zaterdag 16 mei
traden de volgende lijnen aan: A /
B en E. In de ochtend was het de
beurt aan de E-lijn van GVM’79. Om
8 uur waren 6 teams aanwezig om
hun spieren alweer los te maken,
dit keer onder begeleiding van Mieke Cohen aangezien hun trainster
Esther de Vries pas bevallen is van
een dochtertje ! Na de opmars begon de wedstrijd en vol enthousiasme werden alle oefeningen door de
teams uitgevoerd. 4 van de 6 teams
bestonden uit de recreanten van de
acrogym en dit was dan ook hun 1e
wedstrijd! Weken was er hard getraind om de hele oefening voor elkaar te krijgen en dat eindigde in de
volgende resultaten:
Damestrio, Pibbe / Vera / Tessa = 1e
Damespaar, Chanel / Lois = 1e
Gemengd paar, Mart/ Noémie = 3e
Herenpaar, Rink / Maikel = 1e

De 2 andere damesparen , Anna/
Quinty en Loreen/Amber vielen helaas buiten de prijzen, maar deze
categorie was ook wel erg groot, nl.
27 teams. Daarnaast doet het winnende damespaar al aan de competitie mee, zij doen net als het trio
Pibbe/Vera/Tessa volgende week
zondag 24 mei mee aan de ½ finale DE. Voor deze teams was deze
wedstrijd dan ook een goede opsteker voor het aankomende weekend waar ze gaan proberen zich te
plaatsen voor de finale DE in juni. In
de middag was het de beurt aan de
A & B-lijn. Het dames A-jeugdpaar,
Imara en Priscilla, mocht de spits afbijten. Het was hun 2de wedstrijd
pas dit jaar. Dit was echter niet te
merken, want ze lieten een mooie
balans oefening zien. De elemen-

ten waren stabiel en choreografie
werd prima uitgevoerd. Dit leverde
26.950 punten op. Goed voor een
1ste plaats. Het trio Frederike-Melanie-Mare komt uit in de B-lijn. Het
was tijd voor hun tempo oefening.
Helaas zat het niet mee. Het eerste
element ging niet goed, wat doorwerkte in de rest van de oefening.
Met punten 21.783 behaalde zij een
8ste plaats. Het A-damespaar Claudia en Kelly,
waren goed in vorm. Zij lieten hun
beste balansoefening van dit seizoen zien en scoorden daarmee
24.450 punten en de 1ste plaats.
Bij de A-jeudtrio’s had GVM 2 deelnemers. Zij deden beide een tempooefening. Als 1ste kwamen TessaFlorine en Demy in actie. De dubbelsalto werd weer prima door Demy uitgevoerd en ook de rest van de
oefening ging goed. Een puntentotaal van 26.600 was goed voor de
4de plaats. Sabine-Swetta en Lorena lieten een mooie dynamische oefening zien die met veel plezier werd
uitgevoerd. De jury beloonde dit met
26.950 punten en de 1ste plaats.
’s Avonds was er weer de inmiddels
traditionele Gala-avond. Op deze
avond geven diverse verenigingen
een Demo voorstelling. Deze demo’s worden afgewisseld door wedstrijden in het A en B niveau. Claudia en Kelly mochten als eerste de
vloer op met hun combinatie oefening . Deze ging helaas wat minder
dan hun balans oefening, maar ze
wisten met 23.733 punten toch de
2de plaats te halen. Met het trio van
Frederike-Melanie en Mare ging het
juist een stuk beter dan ’s middags.
De elementen in de balans oefening zagen er solide uit en ze wisten
dan ook met 26.333 punten de 2de
plaats in beslag te nemen.

Veertigjarig jubileum
Atlantis een groot feest!

Argon futsal 5 ongeslagen
kampioen

Mijdrecht - Zaterdag 2 mei vierde de korfbalvereniging Atlantis het
40-jarig jubileum met een fantastische dag vol allerlei festiviteiten.
Rond het middaguur werden er 2
grote springkussens opgeblazen
waar de hele verdere dag lustig op
los werd gesprongen. Over het hele veld stonden allerlei spellen verdeeld waar de jeugd zich heel goed
mee kon amuseren. Een reuzenspiraal, een héééle grote bal waar je
bovenop kon klimmen, een levensgroot 4 op een rij spel, de toren van
Pisa en nog veel meer. De koe waar
je eigen gemolken limonade kon
drinken was ook erg populair.
De jonge kinderen konden zich in
de grote tent vermaken met een optreden van een leuke clown en later
op de dag werd de honger gestild
met een bak patat en een ijsje.
Om 16.00 uur werd er een korfbalwedstrijd gespeeld tussen veteranen die zich behoorlijk fanatiek van
hun beste kant wilden laten zien. Op
dit tijdstip waren erg veel leden en
oud leden aanwezig en was er dus

Mijdrecht - Vrijdag 8 mei was het
dan eindelijk zover, de jongens van
Argon futsal 5 haalden na een mooie
overwinning van 8-2 het kampioenschap twee wedstrijden voor het
einde van het seizoen binnen. Erg
onverwacht was dit niet, aangezien
het team dit hele seizoen ongeslagen geweest is.
De mannen stonden duidelijk met
wat spanning in de benen op het
veld. Hierdoor begon de wedstrijd
wat moeizaam, maar in de rust
stond er toch al een comfortabele 3-1 op het scorebord. Vlak na het
begin van de tweede helft kwam de
tegenstander terug tot 3-2, waarna iedereen zich besefte dat er toch
nog even flink aan getrokken moest
worden. Dit gebeurde ook, waardoor Argon zich simpel naar een 82 overwinning speelde.
Toen de jongens de zaal uitkwamen
stond er tot hun verbazing buiten
een tractor met platte kar te wach-

erg veel enthousiasme langs de lijn.
De festiviteiten gingen over in de
receptie en het buffet. Iedereen beleefde veel plezier aan de gesprekken met elkaar en er werden veel
anekdotes opgehaald.
Later op de middag werd door het
bestuur voorgesteld om Kees van
der Zijden, al jarenlang penningmeester, te benoemen tot erelid van
Atlantis. Gezien de enthousiaste reactie van de vele aanwezigen zal dit
voorstel tijdens de J.A.V. in juni zeker goedgekeurd worden.
De festiviteiten werden ’s avond in
de daarvoor opgezette grote tent afgesloten met een groots feest waarbij de band Full Colour voor de muziek zorgde.
De jubileumcommissie, die het afgelopen jaar veel werk heeft verzet, kon al deze gebeurtenissen
verwezenlijken door de steun van
een groot aantal sponsors, te weten Roebeson, Bavaria,Van der Wilt,
het VSB Fonds, Rabobank Veenstromen, Johnson Europlanten de Van
Vliet Groep.

Doek valt voor Atlantis 1

F2 Argonwinnaar
competitie
Mijdrecht - De F2 sluit het seizoen
af met mooie prijzen. Het begon allemaal met de najaarscompetitie.
Hierin werd een mooie 4e plaats behaald. Tussendoor werden ze nog
uitgenodigd door Excelsior Rotterdam en AFC Amsterdam om daar
te komen spelen. Dit waren leuke
wedstrijden, waarbij twee keer winst
mee naar huis werd genomen.
Na een korte winterstop volgde
een spannende voorjaarcompetitie.
Hertha uit Vinkeveen was hierin een

moeilijke tegenstander. Omdat het
om het kampioenschap ging, vertrokken de mannen voor de overwinning, wat ook gelukt is met dubbele cijfers 10-0. Toen begon het
wachten op de uitslag van de andere concurrent. Deze liet ook punten
liggen en het kampioenschap was
een feit. Vervolgens werd het toernooi bij OSV en Vreeswijk gewonnen en behaalde de F2 een tweede plaats in Volendam. Al met al een
fantastisch seizoen.

ten, zodat ze aan heel Mijdrecht
konden laten weten dat ze kampioen waren geworden.
De avond werd afgesloten met een
gezellig feestje in de kantine van de
Phoenix waar flink wat bier werd
genuttigd. Niet geheel onbelangrijk
om te vermelden is de topscorer van
het team, Lesley Groenen, voor de
meesten ook wel bekend als ‘Fluf’,
die maarliefst 77 doelpunten achter
zijn naam mocht schrijven.
Bij deze willen de jongens ook hun
trouwe coach Jos Groenen bedanken voor zijn inzet.
Ook de laatste wedstrijd van dit seizoen is afgelopen vrijdag gespeeld
en uiteraard weer gewonnen. Voorlopig kunnen de jongens even uitrusten om volgend seizoen weer
vol er tegenaan te kunnen gaan en
wie weet weer kampioen te worden. Omdat het team nu promoveert
naar de vijfde klasse, gaan ze volgend jaar verder als Argon futsal 2.

HVM ME 4 kampioen

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
kreeg Atlantis koploper Vriendenschaar uit Bodegraven op bezoek.
De Bodegravers moesten de punten
pakken in hun race om het kampioenschap. Atlantis moest winnen in
de strijd tegen degradatie.
Bij verlies zou Atlantis afhankelijk
zijn van het resultaat van Fiducia. Bij
winst van Fiducia zou Atlantis rechtstreekse degradatie niet meer kunnen ontlopen. Het onfortuinlijke gebeurde.. Atlantis verloor met 7-16
en Fiducia won met 12-11. Hiermee
valt het doek voor Atlantis. Na jaren
in de 3e klasse te hebben gespeeld,
is degradatie naar de vierde klasse
een feit.
De door Pimentel Fasteners bv gesponsorde ploeg startte sterk. De
ploeg was scherp en speelde gedreven. Dat kon niet worden gezegd
van Vriendenschaar. Zij misten in de
eerste helft maar liefst drie strafworpen. Ondanks de scherpte wist Atlantis maar drie keer te scoren in
de gehele eerste helft. Beide ploegen gingen uiteindelijk met een 35 stand de kleedkamer in. De hele

ploeg zag de kans de punten vandaag in Mijdrecht te houden. Met
goede moed werd dan ook aan de
tweede helft begonnen. Nog één
keer kwam Atlantis dichterbij.
Via een vrije bal werd het 4-5. Maar
met deze stand schrok de ploeg uit
Bodegraven wakker. De afronding
werd beter verzorgd en de ploeg
liep uit naar 4-11. Met nog 20 minuten op de klok, kon alleen een wonder Atlantis nog redden. Maar zoals
vaker dit seizoen, hadden de spelers
van Atlantis moeite het gat van de
korf te vinden. Het gat in de stand
bleek dan ook te groot. Vriendenschaar hield het verdedigend goed
dicht en het verzet van Atlantis werd
minder en minder. Er werd nog wel
gescoord, maar dat mocht niet meer
baten. Uiteindelijk schudden beide ploegen elkaar de hand met een
eindstand van 7-16.
Een half uur na de wedstrijd kwam
het onfortuinlijke nieuws uit Linschoten dat Fiducia haar wedstrijd
had gewonnen. Hiermee eindigt Atlantis op de 7e plaats en is rechtstreekse degradatie onvermijdelijk
geworden.

Mijdrecht - Jaja, daar zijn we weer.
Het is de super-meiden van HVM
weer gelukt. Wederom kampioen!!
Zoals afgelopen weken al een paar
geschreven waren de meiden na
winst op Alliance Qui Vive, HBS,
Amsterdam en Pinoke op koers om
dit kampioenschap te halen. Na
4 weken, vanwege vakanties etc,
niet te hebben gehockeyd moesten de meiden afgelopen zaterdag
weer vroeg aan de bak. De eerste
helft was niet zo bijzonder behalve
dat ME4 met 2-0 voorkwamen door
snelle doelpunten van Lisa en Fleur.
Maar na de rust gingen de meiden
helemaal lossen. De spanning van
het eventuele kampioenschap was
afgeschud en er werd weer gehockeyd en gerend. Er werd fantastische aangevallen en de combinaties
liepen weer. De spelvreugde straalde er weer vanaf. De meiden wilden

voor de vele toeschouwers/supporters, zoals vele opa’s en oma’s maar
gelukkig ook onze sponsor (dank
hiervoor), laten zien dat hockey heel
leuk is maar ook nog heel boeiend
en spannend, maar boevenal dat ZIJ
niet voor niets wederom de kampioentje van Noord-Holland zijn. De
2de helft werd er nog gescoord door
Nena, Eva, Julia en Fleur 2x zodat de
eindstand 7-2 is geworden. Daarna
werd dit kampioenschap samen met
de meiden van Athena gevierd dmv
taart en “jip en janneke champagne”. Meiden, gefeliciteerd met jullie kampioenschap, en ik eindig zoals altijd: van de meiden zullen we
nog veel meer horen.
Graag willen de meiden hun sponsor Linda Ruijgrok van Ruijgrok Makelaars hartelijk danken voor de ondersteuning en vertrouwen.

Super De Boer
Avond4daagse Vinkeveen
verlengt inschrijving
Vinkeveen - Volgende week zaterdag 23 mei sluit de inschrijving (voor
scholen) voor deelname aan de Super de Boer Avond4daagse Vinkeveen. 26, 27, 28 en 29 mei wordt de
Super de Boer Avond4daagse Vinkeveen gelopen met trajecten van naar
keuze 5 en 10 kilometer. De bijzonderheden zoals de route, starttijd,
sponsors en inschrijving vind u allemaal op de door Tweed BNO verzorgde website www.avond4daagsevinkeveen.nl.
Lopers zonder internet, maar ook
diegenen die toch geen gelegenheid hadden op tijd in te schrijven,
kunnen zich dinsdagavond vanaf
17.45 uur in Dorpshuis de Boei nog
aanmelden.

De kinderen van de groepen 1 en 2
vinden 4 avonden lang 5 km lopen
misschien een hele opgave. Daarom
zal de organisatie een oogje dichtknijpen bij het uitdelen van de medailles als niet alle avonden zijn uitgelopen. Vrijdagavond moet je bij
het defilé natuurlijk wel aanwezig
zijn. Daarom roept de organisatie de
ouders op waarvan de kinderen nog
niet zijn ingeschreven, dit nu op zo
kort mogelijke termijn, maar in ieder
geval voor 23 mei te doen.
Het eindpunt van de Super de Boer
Avond4daagse Vinkeveen is op 29
mei op het plein voor Mariaoord,
naar schatting tussen 19.45 uur en
20.15 uur. Ouders en belangstellenden zijn van harte welkom.
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CSW F1 terecht kampioen
1ste klasse

CSW D6 kampioen
Wilnis - Vorige week vertrok de D6
voor de belangrijke uitwedstrijd tegen Hilversum. Het uur van de waarheid brak aan: Argon, Altius, Hilversum en CSW konden alle vier nog
kampioen worden.
Als CSW vandaag zou winnen kon
het kampioenschap hen niet meer
ontgaan!
Het was enorm spannend: CSW
kwam voor met 0-1, het werd 1-1,
gelukkig scoorde CSW opnieuw.
Deze stand werd tot het eind van de
wedstrijd vastgehouden.

Na een telefoontje naar Mijdrecht
(daar speelde Argon tegen Altius)
wist iedereen het zeker:
het was gelukt, we zijn kampioen!
Toen het team in Wilnis aankwam
klonk in de kantine keihard het ‘We
are the Champions!
De sponsor ( v/d Wilt verwarming)
had in die korte tijd gezorgd voor
bloemen voor de jongens, de trainers Marcel en Arwin, de leiders
Frans en Kees en natuurlijk voor René die bijna altijd vlagt en met afstand het hardste kan schreeuwen.

Wilnis - Vorige week heeft CSW F1
door een overwinning op FC Breukelen het kampioenschap in de 1ste
klasse opgeëist. Na een moeizame
start in het najaar competitie werd
er in de voorjaar competitie revanche genomen op de slechte start.
Het team, wat gesponsord wordt
door VIDA makelaars uit Mijdrecht,
was in de tweede competitie van het
seizoen2008/2009 niet te verslaan.
Van de negen wedstrijden werden
er zeven gewonnen en maar twee
gelijk gespeeld. In deze wedstrijden
werden er maar negen doelpunten
geïncasseerd, waar we uit kunnen
concluderen dat de keeper en de
verdediging prima stond. In totaal
werden er achtendertig doelpunten gemaakt in deze competitie. De
aanval en het middenveld zorgden
voor deze hoge aantal. Woensdag
wordt de laatste competitie wed-

strijd gespeeld tegen BVV’31 F1, wie
weet kunnen de jongens het aantal
doelpunten nog opschroeven. Vorig seizoen werd er met dit team gestart als F3 in de 3de klasse. Ze werden net geen kampioen en eindigde mooi als 2de. Het nieuwe seizoen
werd het gehele team de nieuwe F1
aangevuld met keeper Antonie. Ze
werden getraind door Chris Mayenburg, Casper Duchart en Martin de
Blieck. Ervaren trainers die het team
tot een nog hoger niveau tilde.

Twee keer per week werd er training gegeven aan deze jongens. Na
de winterstop werd de 1ste klasse
opnieuw ingedeeld. sv Loosdrecht,
Wasmeer, OSM’75. BVV’31 en FC
Breukelen werden de nieuwe tegenstanders in het voorjaar. Thuis
werd er helemaal niet verloren, echter werd er uit tweemaal gelijk ge-

speeld. OSM’75 en sv Loosdrecht
waren de enige die puntjes afpikte.
De laatste drie uit wedstrijden moesten worden gewonnen om zo de titel binnen te halen. Uit bij Wasmeer
was een pittig potje voetbal waar de
jongens een mooie maar zwaar bevochten 1-2 overwinning boekte.
Daar concurrent sv Loosdrecht punten liet liggen in deze ronden was
nu een overwinning op het altijd lastige FC Breukelen F1 voldoende om
het kampioenschap binnen te halen.
Met een mooie 1-4 overwinning was
de titel in de 1ste klasse binnen.
Een goed stel, dat een heel mooi
seizoen achter de rug heeft. Er staan
nog enkele leuke toernooien op het
programma om deze jongens eens
te bewonderen. CSW heeft wederom een goede lichting die de komende jaren van zich zal laten horen.

Donderdag 14 mei speelde de D6
thuis de laatste competitiewedstrijd
op het hoofdveld. Véél publiek op
de tribune, nog even winnen met 42, daarna allemaal op de foto met
medaille: dit seizoen kan niet meer
stuk!
Gefeliciteerd Bas Geluk, Dion Verweij, Djan Atta, Jamie Keizer, Kevin
Könst, Magnus Aafjes, Melvin Reijm, Niels Koning, Quintus Bol, Richard v/d Leeden , Rogier van Velsen, Stefan Lek, Stefan v/d Wilt, Tarokh Mokhtaripoer en Tom van Dijk!

Bangarage Volvo en HVM
voor de komende drie jaar
partners
Mijdrecht - Bangarage Volvo is
met ingang van 5 mei voor drie jaar
één van de hoofdsponsors van Hockey Vereniging Mijdrecht geworden. Volvo en hockey passen namelijk uitstekend bij elkaar. Dat
ziet ook directeur Theo Mulder, die
de toenemende populariteit van de
hockeysport ook in deze regio ziet.
Met twee vestigingen in Mijdrecht
en Amstelveen, zit Bangarage Vol-

vo midden tussen meerdere hockeyverengingen. Deze clubs komen
ook weer op bezoek bij HVM.
HVM biedt dan ook een uitstekend
platform voor Bangarage Volvo om
te communiceren met een belangrijke doelgroep. Bangarage Volvo heeft haar naam verbonden aan
Veld 2, er wapperen twee fiere vlaggen en een grote banner aan de zij-

kant van het clubgebouw onderstreept het hoofdsponsorschap.
Volvo Nederland is altijd al prominent aanwezig op het jaarlijks door
de KNHB georganiseerde internationale toernooi in Nederland. Maar
vanaf vandaag is Volvo voor de komende drie jaar ook prominent aanwezig in Mijdrecht. Het Bestuur is
zeer verheugd met de sponsorbijdrage en zal deze goed besteden.

Argon E7 op eigen kracht
kampioen

Directeur Theo Mulder Bangarage Volvo en Peter Tijssen namens HVM ondertekenen de sponsorovereenkomst die
Bangarage Volvo voor drie jaar aan HVM verbindt.

Mijdrecht - Vorige week zaterdag
stond de laatste uitwedstrijd van dit
seizoen voor Argon E7 op het programma. Tegenstander die dag was
Altius E6, de nummer 3 op de ranglijst. Bij winst op dit team was het
zaterdag al mogelijk om kampioen
te worden. De jongens hadden er
zin in en oogden niet nerveus. Al
vroeg stonden ze klaar op het veld
in het warme voorjaarszonnetje. Argon ging voortvarend van start. De
voorhoede, Rowan, Dave, Noël, Pepijn en invaller Romano, oefende
veel druk uit op de tegenstanders.
Maar ook de achterhoede stond
zijn mannetje. Dit resulteerde in

een ruststand van 0-1. De coaches,
die dit team ook het hele jaar hebben getraind omdat er vanuit Argon geen trainer beschikbaar was
gesteld, hadden er in de rust nog
op gewezen om goed over te spelen om zo de voorsprong te kunnen
uitbreiden. Na de rust was aan het
spel goed te zien dat het team super gemotiveerd was om deze wedstrijd, als ware kampioenen, te winnen. Niet alleen voetbaltechnisch
hadden ze de tweede helft volledig
onder controle maar zelfs fysiek waren ze de sterkere. Er werd voor elke
meter geknokt. Mede door de verdedigers Koen, Wouter en Jelle, die

een goed verdedigend blok vormden en het goede keepwerk van
Timmie heeft Altius maar een paar
kansen gehad om in de 2de helft te
scoren. Argon kon echter de voorsprong uitbreiden en daardoor eindigde de wedstrijd in een 0-3 overwinning en was het kampioenschap
een feit. Dus het was tijd voor feest
op het veld, maar ook in de kleedkamer werd er onder de douche, met
kleren nog aan, doorgefeest. Het
feest eindigde in Mijdrecht met een
heerlijk welverdiend stuk taart. Een
bekroning van een fantastisch seizoen, met goed voetbal en een leuk
team.

30.750 wat haar de 28ste plaats opleverde.
In de derde en tevens laatste wedstrijdronde van deze dag had G.V.M
alleen turnsters in baan één. In total deden er 33 turnsters mee in deze baan één.
Amy Loman behaalde op sprong een
mooie 8.550, op brug 7.850, op balk

6.100 en voor haar vloer een 7.400,
total 29.900 en de 23ste plaats.
Lisa van Scheppingen behaalde
de 16de plaats met een 8.800 op
sprong, 8.600 op brug, 6,250 op balk
en tenslotte een 7.150 op vloer, day
geeft een total van 30.800.
Romy de Kuijer behaalde op sprong
een 8.800, op brug 8.550, balk 6.400

en op vloer 8.00, total 31.750 en de
11de plaats.

Meisjes G.V.M. turnden
in regiofinale
Mijdrecht – Vorige week zatersdag
werd de finale divisie 5 geturnd in
Hooglanderveen. Florien Werkhoven
en Saki Kato hadden zich via twee
voorronden weten te plaatsen voor
deze regiofinale. De eerste 18 tunsters van deze regiofinale mogen op
13 juni in Beverwijk in de disrtictfinale turnen. Bij de eerste 18 turnsters behoren en doorgaan naar de
distriktfinale was dan ook het doel
van deze twee turnsters en hun
trainster. Na drie toestellen stond
Florien, met 7.650 voor balk, 6.900
op vloer en 8.650 op de sprong, op
de 19de plaats en Saki, met 7.000
voor balk, 7.750 op vloer en 7.800 op
sprong, op de 23ste plaats.
Er moest dus heel goed geturnd
worden op het laatste toestel, de
brug. Met 8.350 op de brug was de
16de plaats voor Saki Kato en Florien Werkhoven turnde 8.050 op de
brug en dit leverde haar de 13de
plaats op.
Goed gedaan dames, beide een ticket voor de distriktfinale in Beverwijk!!!!

Brons
In de eerste wedstrijd ronde was het
de beurt aan de jongste en oudste
G.V.M turnsters die zich voor deze
finale wisten te plaatsen.
De jongste waren wat onwennig en
nerveus, het was hun eerste finale.
In baan één turnde Lynn Loman zij
werd 33ste van de in totaal 39 tunsters. Voor sprong kreeg zij een
7.850, brug een 6.700, balk 8.100 en
op vloer 5.750, totaal 28.400, niet
echt wat we van Lynn gewend zijn.
Joyce Brands scoorde op sprong
8.450, brug 7.750, balk 7.150 en op
vloer 6.800, totaal 30.150, goed voor
de 20ste plaats. In baan twee turnde Suzanne van der Velden, haar
sprong werd beloond met 6.800,
brug 6.300, balk 7.600 en voor haar
vloeroefening kreeg Suzanne een
8.000, totaal 28.700, 19de plaats.
Carina Tjujerman turnde op sprong
een 7.500, op brug 7.150, balk 8.200
en voor de vloer behaalde zij 7.600,
totaal 30.450 dit was goed voor de
7de plaats. Owefa Asafiati turnde
zich naar de 3de plaats, ondanks

dat zij hier en daar wat puntje heeft
laten liggen. Op sprong behaalde zij
een keurige 8.100, brug 7.450, balk
7.100, en tenslotte behaalde zij op
vloer het hoogste cijver een 8.700,
totaal.
Brons voor Owefa, goed gedaan!
Knap
In de tweede wedstrijdronde turnde in baan 1 Maxime Kok. Vorig seizoen turnde zij in divisie 7 en dit jaar
een divisie hoger in divisie 6, extra
knap dus van haar om je dan voor
de finale te plaatsen. In het veld van
37 tunsters wist Maxime beslag te
leggen op de 25ste plaats. Met een
8.300 op sprong, op brug 7.850, voor
balk 7.300 en op vloer 7.900 behaalde zij een puntentotaal van 31.350.
In baan twee moest Manoek Ottevanger het opnemen tegen maar
liefst 64 andere turnsters.
Met een 8.300 voor haar sprong, op
brug 7.400, balk 7.450 en voor haar
vloeroefening een 7.600 dat haar
bracht op een puntentotaal van

Zilver was er deze dag voor Joline
Twaalfhoven, haar sprong was goed
voor 8.100, brug het hoogste cijfer
een 9.000, balk 8.650 en op vloer
8.050 een total van 33.800 en dus
de ziveren medaille.
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Veel medailles voor gymnastiekvereniging Veenland

Sportdag voor Vlinderbos
Wilnis - Woensdag 13 mei was het
weer zover: de jaarlijkse sportdag
van de Jenaplanschool Vlinderbos
uit Wilnis. Om de dag goed te beginnen werd er gestart met een gezamenlijke warming-up voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten. Daarna kon het echte werk beginnen. De onderbouw heeft zich
uit kunnen leven met hordelopen,
blikgooien, doelschieten, zaklopen,
hindernisbaan en vele andere leuke spellen. De bovenbouw had het
zwaar met o.a. skilopen, behendigheidsspel met bekers, touwtrekken
en een spelletje hockey.

Tijdens de pauze werden alle Vlinderboskinderen getrakteerd op
een heerlijk ijsje aangeboden door
C1000 Wilnis. En zoals de traditie
inmiddels voorschrijft, vond ook de
estafette plaats. Daarbij gaat het om
“het gouden stokje”; dit stokje hangt
samen met de foto van de winnaars
een jaar lang in de hal van de school.
Dit jaar was de uitslag bijzonder; er
zijn namelijk twee groepen die de
eer hebben zich de winnaars van de
estafette te mogen noemen. Groep
L, Daphne, Victor, Niek, Deanne,
Eva M, Maxim, Marijn, Eva T, Casper, Tom, Valerie, Naomi, Jonah en

Wilnis - Het was een druk weekend
voor de trainsters van gymnastiekvereniging Veenland.
In Vleuten werd de recreantenwedstrijd gehouden en in Amersfoort
was de regiofinale divisie 6. Maar
dankzij alle hulp van Tineke, Mariska, Antoinette en Marijke verliep de
dag soepel.
In Vleuten mochten de jongens als
eerste hun oefeningen zien. Voor de
meesten was het hun eerste wedstrijd maar van zenuwen was niet
veel te merken. Iedereen zette zijn/
haar beste been voor en dit was ook
te zien. Op elk toestel werden keurig alle oefeningen gedraaid. De een

met een strak geconcentreerd gezicht en een ander met een “big smile”. De jongens waren in twee groepen verdeeld en dat was wel jammer want de allerkleinsten hadden
eigenlijk weinig kans om een medaille te winnen, maar Bob Schneiders wist een mooie derde plaats te
behalen en Jesse Goossens wist in
zijn groep als jongste deelnemer iedereen achter zich te laten.
Ook de andere turners hadden een
prima prestatie neergezet en iedereen ging dan ook tevreden weer
naar huis. Behalve de trainsters,
zij sprongen in de auto om richting Amersfoort te gaan en de train-

ster in Amersfoort sprong in de auto om naar haar turnsters in Vleuten te gaan. ‘s Middags turnden de
recreatiemeisjes hun wedstrijd in
Vleuten. Inmiddels was het door het
grote aantal deelnemers al behoorlijk uitgelopen en ook de organisatie was niet helemaal wat het wezen
moest. Maar de Veenland turnsters
lieten zich niet van de wijs brengen en turnden mooie oefeningen.
Bij de prijsuitreiking bleek dat ook
wel want er vielen drie turnsters van
Veenland in de prijzen. Isa van Loon,
Claudia Vis en Annika van Hooft
werden alledrie derde. Alle prijswinnaars gefeliciteerd!

door groep N, Merith, Ilse, Wessel,
Ayla, Mats R, Nurian, Rowena, Nikita, Daniël, Luca, Carel, Charlotte, Emma zijn met een tijd van 2 minuten en 48 seconden de winnaars
van de estafette.
Van harte gefeliciteerd!
De dag werd afgesloten met de uitreiking van de diploma’s en prachtige medailles aan alle kinderen. Heel
veel dank aan leerkrachten, ouders
en ouderraad voor hun inzet, en natuurlijk C.S.W. en C1000 voor hun
bijdrage. De kinderen hebben een
fantastische dag gehad.

Geslaagd seizoen voor de
hockeymeisjes van HVM F1
Mijdrecht - Meisjes F1 van Hockey
Vereniging Mijdrecht heeft de laatste wedstrijd met winst afgesloten.
De wedstrijd tegen het Amsterdam-

se Athena werd door Julia, Isabelle, Noemi, Susan, Valerie, Judith en
de invalsters Isabelle en Juliette met
8-1 gewonnen. Door deze winst is

het team hoog op de ranglijst geëindigd. Hiermee heeft meisjes F1 van
HVM een sportief en gezellig hockeyseizoen succesvol afgesloten.

E5 meisjes van HVM
speelden laatste wedstrijd
Mijdrecht - Dit hockeyjaar voor de
herfst begon wat moeizaam voor de
meisjes van de E5. Daarna veranderde dit door hun goede inzet en trai-

ningsarbeid. Veel wedstrijden werden gewonnen. Zo dus ook de laatste wedstrijd tegen de Kikkers. Een
mooie afsluiting van dit jaar!

Op de foto ziet u van links naar
rechts :
Heleen, Femke, Julia, Anne-Laure,
Charlotte, Anna en Louise.

HVM meiden 11 D3
kampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
moesten de meiden van het 11D3
team de laatste competitiewedstrijd spelen. Met vijf punten voorsprong op de nummer twee op de
ranglijst en dus nog een wedstrijd
te gaan, waren de meiden voor deze
trip naar Alkmaar al kampioen. Uiteraard wilden ze met elkaar het seizoen goed afsluiten. Adel verplicht
zullen we maar zeggen. Na een wat
moeizame eerste helft (ruststand 0
-1 in Mijdrechts voordeel) werd de
wedstrijd in de tweede helft uitstekend uitgehockeyd en konden ze
met een 0–4 overwinning trots het
veld verlaten.
Deze groep meiden is inmiddels
verwend geraakt aan het vieren van
kampioenschappen. Een groot deel
van de huidige groep speelt al sinds
7-jarige leeftijd samen en slechts
een enkele wedstrijd werd in de afgelopen vier jaar verloren. Toch was
ook dit kampioenschap weer bijzonder. Aan het begin van dit seizoen werd de overstap gemaakt van
het zestal – naar het achttal hockey. Dit achttal werd in de winter-

stop met veel overmacht kampioen en er moest derhalve naar een
nieuwe uitdaging worden gezocht.
Deze werd gevonden in het (nogmaals) vervroegd doorschuiven van
het team naar de echte elftalcompetitie. Hierbij moest eerst een logistiek probleem worden opgelost. Het
originele team bestond uit een tiental speelsters.
Voldoende voor achttal hockey,
maar tekort voor een elftal. Na een
avond vergaderen met o.a. de coaches van het 8D2 team werd besloten om per week een tweetal speelsters uit dat team mee te laten spelen met de meiden 11D3. Zo werden
twee doelen bereikt: de 11D3 werd
uit de brand geholpen en aan de
meiden van 8D2 werd de kans geboden om bij tourbeurt aan het elftalhockey te ruiken. En dat dit prima
heeft uitgepakt moge duidelijk zijn:
Van de zeven gespeelde wedstrijden
– tegen tegenstanders die al minimaal een jaar ervaring hadden met
het elftalhockey op een heel veld
– werd slechts één keer gelijkgespeeld. De rest van de wedstrijden

werd gewonnen door de Mijdrechtse dametjes!
En als je wekelijks door onthutst
achterblijvende coaches van tegenstanders wordt overladen met complimenten voor het getoonde spel,
men zich afvraagt hoelang ze al elftalhockey spelen, en als zij dan kunnen antwoorden dat dit pas enkele maanden het geval is, geldt maar
een ding:
Emma van der Meulen, Ilse Oudheusden, Estelle van der Laan, Manon van Schaik, Jana Vesseur, Eva
Verhoef, Karlijn van Nieuwkerk, Laura Winters, Noé Bretin en Sanne van
der Loo en alle invallers vanuit 8D2:
Zij kunnen trots zijn op zichzelf. Er
zijn uitstekende prestaties neergezet tegen tegenstanders die, zoals
al aangegeven, vaak minimaal een
jaar ouder – en soms een kop groter
– waren. En naast de prima resultaten is het schitterend om te zien dat
zij als team steeds dichter naar elkaar toegroeien, bereid zijn om elke
week voor elkaar te knokken en met
elkaar enorm veel plezier hebben in
het spelletje. Super !

De Vrijheid/Biljartmakers
biljartkampioen 2008-2009
De Ronde Venen - Zaterdag 16
mei was De Willisstee omgetoverd
in een ware biljartarena. Gastheren De Kuiper/van Wijk en Stieva
Aalsmeer hadden alles in het werk
gesteld om het de biljarters naar de
zin te maken. Het biljart was op een
voortreffelijke manier door Bocxe
Biljarts van een nieuw laken voorzien. Nieuwe biljartballen zorgden
voor perfect materiaal.
De spelers waren ruimschoots op
tijd aanwezig en met name de Amstelhoekers van de Vrijheid/Biljartmakers waren met acht man uitgerukt. Tot het moment van invullen van het wedstrijdformulier was
onzeker wie de vierde man zou zijn.
Er werd gekozen voor het team dat
het meest samenspeelden. Het Vinkeveense Dio 1 kwam wel met een
verrassing door Cor Bavinck voor
Eric Brandsteder te laten spelen.
Om 13.00 uur ging de eerste partij
van start. Dave Meijer, de jongste
speler deze middag, liet Cor Bavinck
alle hoeken van het biljart zien. Na
17 beurten zorgde hij voor de kortste partij van deze finale. Stand 2-0
voor De Vrijheid/Biljartmakers.
De tweede partij ging tussen de man
in vorm Bart Dirks en Bert Dijkshoorn. Na een goede start van beide
spelers kregen de zenuwen steeds
meer de overhand. In de 45-ste
beurt trok routinier Bert Dijkshoorn
de partij alsnog naar zich toe. Bart
Dirks miste in de nabeurt en kwam
slechts een carambole tekort. Stand
2-2. In de derde partij ging Herman
Turkenburg als een speer van start.
Na 8 beurten leek de partij beslist,

maar niets bleek minder waar. Nico van Soeren vond op tijd de rust
én de caramboles. In de laatste 3
beurten maakte hij 30 caramboles
en won de partij van een verbouwereerde Herman Turkenburg. Stand
4-2 voor De Vrijheid/Biljartmakers.
De laatste partij moest de knaller
van deze finale worden tussen Bert
Loogman en Paul Schuurman. Maar
een niet fitte Paul Schuurman was
geen partij voor vechtjas Bert Loogman. Beide spelers grossierden in
gemakkelijke missers. Na 39 lange
beurten kwam een einde aan deze
partij, die met ruim verschil gewonnen werd door Bert. Een aantal van
het in groten getale opgekomen publiek was inmiddels al naar huis vertrokken. Eindstand 7-2 voor de Vrijheid/Biljartmakers.
Nadat voorzitter Cor van der Kraats
van de biljartfederatie De Ronde Venen om circa 17.30 uur de prijzen
had uitgereikt, barstte er een groot

feest los. De terechte kampioen van
seizoen 2008-2009 is De Vrijheid/
Biljartmakers met als goede tweede Dio 1. De Kuiper/Van Wijk wist
op een prima derde plaats beslag
te leggen. Bert Loogman bedankte namens alle spelers de organisatie, de schrijvers en tellers en allen
die ook maar iets hebben bijgedragen om deze finale tot een biljartfeest te maken.
Eindstand 2008-2009
1. De Vrijheid/
Biljartmakers
2. Dio 1
3. De Kuiper/van Wijk
4. De Paddestoel 2
5. De Merel/
Metaal Mijdrecht 4
6. Dio 2
7. Kromme Mijdrecht 2
8. Cens 2
9. De Merel/
Metaal Mijdrecht 3
10. Bob’s Bar 2

219 punten
192 punten
186 punten
185 punten
177 punten
176 punten
175 punten
166 punten
162 punten
160 punten

Nieuwe Meerbode - 20 mei 2009

pagina 31

Teamcompetitie afgesloten

Veenland turnsters Puck
en Donya in de prijzen
Wilnis - In Amersfoort werd dit
weekend dus de regiofinale gehouden voor alle turnsters uit divisie 6.
voor Veenland hadden zich 8 turnsters geplaatst. Dit op zich is al een
prestatie om trots op te zijn. In de
eerste ronde turnde Sascha Stam en
Puck Straver. Ze deden het prima. Er
werden steeds tussenstanden bekend gemaakt en voor het laatste
toestel was Puck derde en Sascha
16de . Maar ja er was nog een toestel te gaan. Bij de prijsuitreiking
was Puck gelukkig nog steeds derde en Sascha had een grote sprong
vooruit gemaakt en werd nog mooi
6de .
Daarna de beurt aan Nades Kamminga en Donya Selim. Ze turnde mooie oefeningen maar helaas
voor Nades ging het vloer even fout
waardoor ze gelijk kansloos was
voor de medailles maar de andere toestel gingen uitstekend. Donya bleek in de tussenstand de derde plaatst te bezetten en bij de prijsuitreiking mocht ze nog een plaatsje
hoger te gaan staan. Goed gedaan !
In de laatste ronde de laatste vier

turnsters. Tanja Kamp, Wies van
Beek, Saskia van der Vaart en Marlies Samsom. Ze begonnen op balk
met strakke oefeningen met niet teveel wiebels , bijna geen kromme
knieën. Daar was ook goed op getraind. Helaas voor marlies bleek
haar balk cijfer erg laag maar het
was bijna voor iedereen erg laag.
Daarna de vloer ook hier mooiere
oefeningen dan in de voorronden. In
de tussenstand bleken Tanja, Wies
en Saskia alledrie precies hetzelfde
aantal punten te hebben. Op sprong
lieten ze weer mooie overslagen
zien en ook op brug werden er weinig fouten gemaakt. Uiteindelijk
werd Saskia 15de, Wies 29 e, Tanja 42ste in een groep van 65 turnsters!!!!. Marlies kon helaas het cijfer
van de balk niet meer goed maken
en werd uiteindelijk 27ste .
Nu op naar de toestelfinales op 6
juni. Ook hier hebben we 27 finale plaatsten weten te bemachtigen.
Weer een prima prestatie! Heeft uw
zoon of dochter ook zin om lekker
te bewegen kijk dan op www.Veenland.nl ze zijn van harte welkom.

Interne competitie
TVM jeugd
Mijdrecht - Op dinsdag 12 mei
vond de aftrap plaats van de interne
competitie voor de junioren. Deze
competitie is vooral bedoeld voor de
kinderen met weinig tot geen wedstrijdervaring. Door veel korte wedstrijdjes te spelen tegen jongens en
meisjes van gelijk niveau leren zij
niet alleen beter te tennissen, maar
ook hoe de telling werkt. Daarnaast
is het natuurlijk vooral heel gezellig!
Zo’n 25 kinderen begonnen vol goede moed aan de partijen. Er werd
zowel op het miniveld, op driekwart
veld en op groot veld gespeeld. Na
40 minuten werd er steeds gewis-

seld. De vele ouders langs het veld
konden gelukkig helpen bij het aanleren van de telling en vertellen vanaf welke plek er moest worden geserveerd. Dat je dan ook nog om
beurten rechts en dan weer links
moest staan was af en toe wel heel
veel om allemaal te onthouden,
maar aan het eind van de middag
ging het steeds beter. Over een paar
weken hebben alle kinderen dat
vast onder de knie.
De competitie vindt ook de komende dinsdagmiddagen weer plaats,
maar dit was alvast een veelbelovend begin!

HSV E1 kampioen

De Ronde Venen - Speelweek 38
zit er op en het was al enkele weken
bekend wie deel 2 van de competitie
zou winnen en dus in de finale staat
tegen Dio 1. Bobs Bar 1 verloor
met 3-6 van De Kromme Mijdrecht
1. Bob Hubenet was de beste speler van dee avond want hij wist in
slechts 20 beurten winnend af te
sluiten tegen Henny Versluis.
De Merel/Metaal Mijdrecht 2 won
met 7-2 van Stieva Aalsmeer. Lucia van Gelderen en Ton Bocxe wisten er een remise uit te slepen. Peter
Marsen had in 24 beurten de kortste partij. De Vrijheid/Biljartmakers
waren de laatste tijd in de winning
mood met een volle 9-0 op Cens 1.
Bart Dirks was in slechts 14 beurten
en zette tevens het hoogste week-

lijk aan het langste eind trok. Door
goed teamspel werd met 2-0 gewonnen van ‘t Gooi’, hierdoor was
HSV niet alleen ongeslagen kampioen maar hebben ze ook gewonnen
zonder tegendoelpunten. Dit kampioenschap is een goed begin voor de
festiviteiten die starten in verband
met het 40 jarig bestaan van HSV.

Dinsdag 19 mei is de algemene ledenvergadering ter afsluiting in ’t
Meertje te Vinkeveen.

Nipt verlies voor
De Vinken D2
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag speelde De Vinken D2 tegen
VZOD D2 uit Kudelstaart. Het was
de tweede keer binnen een week
dat de ploegen elkaar ontmoetten.
In de spannende heenwedstrijd had
de ploeg uit Vinkeveen, gesponsord
door Super de Boer, de punten weten te pakken: 3-2. Het moest dus
kunnen, maar makkelijk zou het zeker niet worden.
Met Bart Eenennaam, Mike Duikersloot, Rhona Torensma en Motylayo Williams in de aanval kreeg
de ploeg wel behoorlijk wat kansen, maar doelpunten bleven vooralsnog uit. De strijd ging gelijk op,
want ook de bezoekers kregen een
aantal kansen. Mede door de wind
bleven doelpunten aan beide kanten echter uit.
Na de vakwissel - halverwege een
helft wisselen de vakken van functie en gaat de aanval verdedigen en
andersom - nam De Vinken D2 het
heft in handen. Met Kirstin de Haan,
Wies van Beek, Mirjam Oussoren en
Thara Kroon in de aanval werd er
fel gestreden voor elke bal. Dat resulteerde al snel in het eerste doelpunt. Kirstin de Haan scoorde van
afstand 1-0. Een onoplettendheidje
in de verdediging even later, zorgde
er voor dat de ploegen weer op gelijke hoogte kwamen: 1-1. De Vinkeveense ploeg liet zich niet van slag
brengen en bleef, gesteund door de
wind in de rug, de betere ploeg. De
kansen op 2-1 waren er wel, maar
diverse afstandschoten en doorloopballen werden gemist. Met een
1-1 stand bij rust was er nog van alles mogelijk.

Beter
Met Angey Jacob voor Rhona Torensma, werd de tweede helft begonnen. Met De Vinken nu spelend tegen de wind in. Dat zorgde
er voor dat VZOD van verderaf kon
gaan schieten. Eén van deze pogingen trof doel en het zag er niet
best uit voor de ploeg uit Vinkeveen,
want op dat ogenblik was VZOD de
beter spelende ploeg. Maar Mirjam Oussoren en haar vakgenoten
dachten daar anders over en via een
mooie doorloopbal bracht Mirjam
weer hoop bij De Vinken: 2-2. Met
nog een kleine tien minuten te spelen was het dus net zo spannend als
vorige week. VZOD maakte het De
Vinken steeds moeilijker bij het uitbrengen van de bal naar de aanval.
Diverse onderscheppingen betekende dat De Vinken D2 onder druk
kwam te staan. Onder de korf profiteerde VZOD daarvan en scoorde
met nog een paar minuten te gaan
2-3. Weer stond De Vinken voor de
taak om een achterstand goed te
maken en ondanks de goede inzet
en een aantal kleine kansjes lukte
het deze keer niet. Uiteindelijk was
het VZOD dat aan het langste eind
trok. Na de winst van vorige week,
deze keer dus een nederlaag met
dezelfde cijfers: 2-3.
Volgende week staat alweer de laatste wedstrijd van het seizoen op het
programma. Tegenstander is dan
Reflex D1 uit Woerden. Bij winst
eindigt De Vinken D2 op een mooie
tweede plaats. Bij verlies passeert
de ploeg uit Woerden, waarvan de
vorige keer met 5-3 werd gewonnen, de Vinkeveners op de ranglijst.

1e MEI-drecht Trimmer
Hockey Tournament bij
HVM groot succes
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
vond bij hockeyclub HVM het 1e
MEI-drecht Trimmer Hockey Tournament plaats. Het thema was “Hollywood” en teams van Qui Vive,
Saxenburg, Pinoke, de Gooische,
Amersfoort en uiteraard HVM hadden zich ter gelegenheid van dit
toernooi dan ook extra feestelijk in
de hockey kleren gestoken.
Via de rode loper werd het versierde HVM clubhuis betreden en onder het genot van een Proseccootje
en een Amerikaanse donut (wat een
heerlijke combinatie bleek dat te
zijn!) opende spreekstalmeester Arthur Oster, (nog) niet erkende zoon
van de bij u bekende jaren ’70 quizmaster Fred Oster, het toernooi. Tijdens 12 zinderende poulewedstrijden, onderbroken door een uitgebreide American BBQ met o.a. kingsize hamburgers, hot-dogs en een
onschuldig biertje/wijntje bleken
uiteindelijk de teams van Saxenburg
en HVM maandag trimmers zich te
hebben geplaatst voor de finale. Het
prachtige weer waar we vanaf start
toernooi van hadden kunnen genieten maakte plaats voor een imposante hoosbui maar dat mocht
de pret niet drukken. Uiteindelijk
stapten de HVM maandag trimmers kletsnat, moe maar uiterst voldaan als winnaars het clubhuis binnen waar de prijsuitreiking plaats-

vond. Het team van de Qui Vive Babes wonnen door hun uiterst charmante kleding de “Walk Of Fame
Award” voor Best Dressed Team, zie
ook bijgaande foto. Hollywood heeft
zijn “Oscar”, Cannes heeft zijn “Palme d’Or” en HVM Mijdrecht doet
daar zeker niet voor onder. De HVM
maandag trimmers kregen namelijk
uit handen van Arthur Oster de “Ted
de Trimmer award” voor het behalen
van de toernooiwinst. Deze award is
een kruising tussen Manneke Pis en
Abe Lenstra, echt een lust voor het
oog en hij misstaat in geen enkele
prijzenkast!
Na de prijsuitreiking barstte, onder
de bezielende leiding van DJ Mick
Fernhout, ja ja, de voorzitter van
HVM, een sprankelend feest los wat
tot in de kleine uurtjes doorging.
Het bleef nog lang onrustig in en
rond het clubhuis.
Zonder de geleende tent van eeten drinkgelegenheid Rendez Vous,
de gesponsorde ballen en de fluitjes van Intersport/Duo Mijdrecht,
de 14 prachtige Therme 2000 sauna arrangementen van Apollo Hotels & Resorts, Rabobank Ronde Venen en niet te vergeten alle deelnemers en vrijwilligers had dit toernooi
nooit het succes kunnen zijn wat
het uiteindelijk geworden is. Iedereen dank hiervoor en zeker tot volgend jaar!

Tennisers TVM hopen op
een wonder
De Hoef - Aflopen zaterdag hebben
de E1 pupillen van HSV ‘69 het sterk
bezette voetbaltoernooi van Tienhoven gewonnen. In de poule werd 2
keer gewonnen en 1 keer gelijkgespeeld (0-0 tegen Hertha uit Vinkeveen). In de spannende finale waar
beide ploegen grote kansen kregen
was het toch HSV’69 die uiteinde-

moyenne om in 34.55 % van z’n te
maken caramboles.
De Paddestoel 3 won met 7-2 van
Dio 1 maar heeft een troost door het
spelen van de finale.
De Kromme Mijdrecht 2 verloor met
4-5 van Bobs Bar 2. Frank Bijlhouwer was in 23 beurten Wim van der
Linden de baas. De Schans verloor
met 4-5 van Dio 2.
De Paddestoel 1 verloor met 4-5 van
De Merel/Metaal Mijdrecht 3.
De Merel/Metaal Mijdrecht 1 won
met 5-4 van De Kuiper van Wijk.
De Merel/Metaal Mijdrecht 4 verloor met 2-7 van De Paddestoel 2.

Mijdrecht -Na een jarenlang verblijf in de hoofdklasse lijkt nu toch
het doek te vallen voor het mannentennisteam van Mijdrecht.
Na het gelijkspel (3-3) zondag bij
Zee en Duin in Katwijk wordt het
echt heel lastig om degradatie nog
te ontlopen, besefte trainer Mathijs
Deken. ,,Het was een dag van bloed,
zweet en tranen. We hebben elf uur
nodig gehad om deze wedstrijd te
voltooien en dan is het teleurstel-

lend dat je niet wint. We waren wel
duidelijk in betere vorm dan de vorige wedstrijden.’’ Dat bleek al in de
enkelspelen van Steffan Kokkelink
en Mark Derksen, die beide winst
opleverden. Het derde punt kwam
uit de dubbel van Kokkelink en Erwin Derksen.
Alleen een klein wondertje kan nog
voor behoud in de hoofdklasse zorgen. Dan moet a.s. zondag wel met
forse cijfers in Dordrecht van Dash
worden gewonnen.

Martin Mains benoemd
tot districtsmeester
Vinkeveen - De voorzitter van de
Bridgevereniging De Bridgeboei,
Henk de Vries, had de afgelopen reguliere speelavond in het Dorpshuis
De Boei een heuglijke mededeling
te doen.
Martin Mains is door de Nederlandse Bridgebond benoemd tot districtsmeester, omdat hij in de meesterpuntencompetitie van de NBB

het aantal van 2000 meesterpunten
heeft bereikt, voorwaar een fraaie
prestatie.
Aan het begin van de speelavond
werd bij het bereiken van dit resultaat stil gestaan en is Martin in de
bloemen gezet. De bijbehorende
oorkonde is plechtig overhandigd
en Martin mag voortaan de verdiende bondsspeld dragen.

NK turnen voor Kees van
den Brand en Luc Verwijs
De Ronde Venen- De Ronde Venen is goed vertegenwoordigd op
het Nederlands Kampioenschap
turnen voor heren. Naast junior-turner en sporttalent van het jaar Dylan
Brugman zijn ook de instappers Luc
Verwijs en Kees van den Brand van
de partij. In de play-off stelden ze
hun plaats zeker.
De 9-jarige turners uit Wilnis en
Mijdrecht, die bij TOOS Waddinxveen trainen, hadden zich vorig
weekend al rechtstreeks kunnen
kwalificeren, maar door een paar
slordigheidjes werden ze doorverwezen naar de herkansing.
In de play-off, afgelopen zaterdag in
Prinsenbeek, streden twaalf jongens
nog om de laatste zes plaatsen in de
categorie instap eerste divisie. De
verschillen waren net als in de halve finale erg klein, zodat het tot het
eind toe spannend bleef. Uiteindelijk
bleek de score van Kees (105.400)
goed voor een derde plek, en dus
een medaille. Luc maakte het zenuwslopend spannend maar eindigde met 104.100 punten toch fier op
de vijfde plek. Net als vorig jaar mogen de jonge turners daarom allebei
naar de finale van het Nederlands
Kampioenschap, dat zaterdag 6 juni plaatsvindt in Zwijndrecht. Een
prestatie om trots op te zijn, want de
concurrentie is groot.

Met name Kees had zaterdag een
goede dag. Hij turnde strak, maakte
nauwelijks fouten en scoorde vooral hoog op brug (17.95). De jury was
streng op het onderdeel ringen, anders was zijn totaalscore nog wat
hoger geweest. Luc had vooral een
goede sprong (18.55). Op het laatste
toestel - vloer - liet hij een prachtige flikflak en, voor het eerst dit seizoen, ook een goede overslag zien.
Hij had zich daar waarschijnlijk zo
op gericht dat hij vervolgens vergat
om een, relatief eenvoudige, stut en
handstand heffen goed uit te voeren. Grote gevolgen had dat gelukkig niet. Bij de prijsuitreiking hoorde hij het verlossende woord: ook hij
was door naar de finale. Kees kreeg
de bronzen medaille omgehangen.
Over drie weken kunnen de jongens
laten zien of ze nog meer in hun
mars hebben. De verschillen zijn zodanig klein dat er in de finale nog
van alles mogelijk is. Het zou voor
Kees een mooi afscheid van de categorie instap zijn. Hij stroomt volgend jaar door naar de pupillen.
Luc, die een half jaar jonger is, turnt
ook volgend jaar nog instap.
Behalve de meerkamp op zaterdag,
turnt Kees op het NK ook nog twee
toestelfinales op zondag: ringen en
brug.

Kom voetballen bij CSW!
Wilnis - Voor het volgende seizoen
is CSW op zoek naar spelers voor
de A- en B-junioren. Op dit moment hebben wij plek voor onontdekte talenten! Altijd al willen voetballen of een tijdje iets anders gedaan en nu weer op zoek naar een
gezellige club? Dan zijn wij op zoek
naar jou! Maar ook als je op zoek
bent naar een nieuwe omgeving om
in een prestatiegericht selectie elftal op zaterdag te voetballen, ben je
bij CSW van harte welkom. Wij zijn
specifiek op zoek naar A- en B-junioren om onze selectieteams op niveau en sterkte te brengen. Onze A1

en B1 spelen volgend seizoen waarschijnlijk beiden in de 1ste klasse. De trainingen worden op dinsdag en donderdagavond van 19.0020.15 uur verzorgd door gediplomeerde trainers.
Lijkt het jou iets om via de jeugdopleiding van CSW wellicht na een
aantal jaren de stap te maken naar
onze seniorenselectieteams? Meld
je dan direct aan via de ledenadministratie ( ledenadmini@versatel.nl)
of bel voor informatie naar de coördinator van de A- en B-junioren,
Teun Feddema tel. 0297-288198 of
mail cswsite@gmail.com
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De Vinken kan geen
potten breken
Vinkeveen - Het leek in het begin
nog mee te vallen, maar al in de eerste helft kwam het eerste achttal van
De Vinken op een grote achterstand
in haar thuiswedstrijd tegen het Nijkerkse Sparta. De 4-10 ruststand
was veelzeggend. Dit scoreverschil
bleef ook de hele tweede helft bestaan. Bij 10-17 moest de Fortisformatie met lede ogen toezien dat de
wedstrijdpunten opnieuw met de tegenpartij mee naar huis gingen.
Nog altijd moet trainer-coach Siemko Sok het doen zonder de inbreng
van Charita Hazeleger en Melanie
Kroon. Voor hen in de plaats speelden Martine Koedijk en de debuterende Sylvia van Dulken.
De 1-0 was voor de thuisploeg. Van
afstand liet Mariska Meulstee 1-0
aantekenen. Een snelle tegentreffer bracht Nijkerk weer op gelijke hoogte en niet veel later trokken
de bezoekers het initiatief naar zich
toe. Vervolgens heeft het vrij lang 12 gestaan, maar in het tweede gedeelte van de eerste helft kwam de
Nijkerkse doelpuntenmachine opeens op gang. Via 2-6 en 3-8 werd
met een 4-10 tussenstand de thee
opgezocht.
Evenwicht
In de tweede helft gaven de Vin-

keveense korfballers wel wat beter partij. Het aantal kleine en meer
ernstige foutjes was aan Vinkenzijde evenwel te groot om echt gevaarlijk te kunnen worden. Hilarisch
was het moment waarop Martine
Koedijk de bal aanspeelde op vakgenoot Peter Koeleman, die op het
moment van aangooien plotseling
knielde om zijn veters vast te maken, waardoor de bal spontaan uitgegooid werd. Direct hierop herstelde Koeleman zich door stevig
gestrikt de bal meteen weer te onderscheppen en zo zijn vakgenoot
Kooijman in de gelegenheid te stellen om fraai te scoren. Toch kon ook
in de tweede speelperiode de Fortisformatie weinig potten breken. Het
positieve slotakkoord was voor debutante Sylvia van Dulken, die met
een prima afstandsschot de eindstand op 10-17 bepaalde.
De Vinkenscores deze middag waren van: Rudy Oussoren (3x) en Mariska Meulstee (2x), Martine Koedijk, Pascal Kroon, Peter Kooijman,
Peter Koeleman en Sylvia van Dulken.
Komende zaterdag speelt De Vinken tegen het Houtense Victum om
15.30 uur op sportpark de Weteringhoek.

HVM Meiden E1 hele
seizoen ongeslagen
en kampioen

Atlantis E3 Kampioen
Mijdrecht - Na in het zaalseizoen
als 2de geëindigd te zijn was Atlantis Ev3 extra gemotiveerd om in
de voorjaarscompetitie op het veld
wel kampioen te worden. Met Nina
Baars, Demi Klijn, Anouk van Dijk,
Nathalie Roest, Thijmen Ottenhof,
Lynn Loman en nieuwkomer Jarni
van der Wilt begonnen we dit veld
seizoen goed door meteen te winnen van VZOD met 0-5. De 2de
wedstrijd was tegen De Vinken er
werd in Vinkeveen gewonnen met
12-4. Twee weken later kwamen de
Vinken bij ons en weer werd er gewonnen deze keer met 12-2. In het
competitie overzicht stond Waterland gelijk met ons. Op 9 mei kwam
Waterland bij ons op bezoek. Met
de nodige aanwijzingen van de coa-

ches dat we er volledig voor moesten gaan, werd deze moeilijke wedstrijd gewonnen met 6-3. Afgelopen
zaterdag moest Atlantis E3 naar Waterland toe met coach Megan want
Robina moest zelf een wedstrijd
spelen.
En met 2 invallers (die we bij deze
nog even willen bedanken). Na rust
stand van 3-0 werd er uiteindelijk
met 7-1 gewonnen. Aanstaande zaterdag 23 mei om 9.45 speelt Atlantis Ev3 hun laatste wedstrijd en zullen dezen dan als Kampioenen worden gehuldigd. Wij zouden het leuk
vinden als er veel ouders, broertjes,
zusjes, opa`s, oma`s, vriendjes en
vriendinnetjes komen kijken. Op de
foto ontbreekt Jarni van der Wilt.

Mijdrecht - Zaterdagmorgen half
tien. De meiden HVM E1 druppelen
langzaam het clubterrein op. Vandaag kunnen ze het seizoen ongeslagen en als kampioen afmaken,
of ..misschien....het toch laten lopen?!? De afgelopen wedstrijden
zijn de meiden al een paar keer wat
trager op gang gekomen, zou iedereen scherp zijn? Coach Frank en Johan hebben ook nog gezegd dat het
niet vanzelf gaat, de meiden zijn ondanks het ongeslagen track record
dan ook behoorlijk nerveus. De warming-up gaat goed, maar als het 10
uur is de spanning nog steeds te
snijden. Vlug beginnen en niet aan
verliezen denken !
De kraaien E1 zien er uit alsof ze behoorlijk wat mans zijn en in het begin is dat goed te merken. Ze zijn
fel op de bal en laten zich de kaas
niet van het brood eten. De eerste
minuten lijken de HVM meiden dan
ook nog wat afwachtend en krijgen
weinig grip op de wedstrijd. Het spel
golft op en neer, en telkens weer
weten de kraaien onze aanvallen af
te slaan. Gelukkig zit de verdediging
dicht. Komt de doorbraak, en is hij
voor HVM ?
Na een minuut of 6 komt er wat
meer lijn in het spel en valt -patshet eerste doelpunt voor Mijdrecht.
De Kraaien laten zich echter niet uit
het veld slaan en spelen stug door.
Het blijft een lastige tegenstander
die weinig ruimte geeft en Mijdrecht
moet er hard voor werken. Er is weinig tijd om over te spelen en als je

de bal hebt staan er meteen twee
kraaien bij om hem af te pakken.
Ploeteren en doorzetten dus, maar
al gaande de wedstrijd komen de
HVM meiden er langzaam in. Iedereeen wil graag spelen, dus inzet
gaat ons de wedstrijd doorhelpen.
Voor de rust weet HVM nog een
doelpuntje te roven, gelukkig kunnen we met 2-0 de pauze in en kunnen we wat hebben.
Na de pauze starten we met iets
meer vertrouwen en rust en dat vertaalt zich ook in het spel. Het loopt
even lekker en dat resulteert in 3-0.
Toch zijn de Kraaien nog niet verloren, in een onbewaakt moment komen ze op 3-1. Dat is even schrikken ! Vervolgens weten ze Mijdrecht
nog even sterk de verdediging in te
drukken. Het blijft werken en doorzetten voor HVM.
Langzamerhand weten de meiden
toch weer de bovenhand te krijgen.
Ongeveer tien minuten voor het einde van de pot valt de 4-1 en dat betekent dat de wedstrijd effectief gewonnen is. Zeker omdat er HVM de
wedstrijd niet meer uit handen geeft
en door wil gaan. Tot slot het fluitsignaal, en....... KAMPIOEN. 25 wedstrijden, het hele seizoen ONGESLAGEN en dus: FEEST. De Champy gaat open en de bekers worden
uitgedeeld.
Spelers en coaches van Meiden E1
danken club, ouders, trainers en
sponsor Grobben voor een fantastisch hockeyseizoen. Bedankt !!

De meiden van HVM ME7
kampioen
Mijdrecht -Vanaf het eerste begin
vlogen de meiden van HVM er in.
Ook de Alkmaarsche hadden veel
gewonnen en stonden tweede. Een
technisch sterke ploeg die uiteindelijk op het fysieke van onze ME7 wel
iets te kort kwamen.

In een zwaar bevochten laatste
wedstrijd van het seizoen heeft de
E7 verdiend met 3-1 gewonnen. Op
de foto de kampioenen Chelsea, Jamie Lee, Tessa, Annabel, Puck, Simone en Sasha, vergezeld met de
veldcoaches Ron en Wim. Op de foto ontbreekt: Oppercoach Pieter.

Op de foto van links naar rechts: Bram (staand), Tim en Nathan, Tom, Olivier,
Lars en Koen, Finn (liggend), afwezig: Luc en Marielle.

HSV ‘69 F2: een goed 1e
seizoen
De Hoef - De F2 van voetbalvereniging HSV ‘69 te De Hoef heeft een
succesvol eerste seizoen achter de
rug. Voor de winterstop waren ze te
hoog ingedeeld en kregen zij elke
week flink klop van de tegenstanders. Na de winterstop en een nieu-

we indeling ging het een stuk beter met het team F2 en wisten zij regelmatig
een wedstrijd te winnen. Nu de
competitie voorbij is, zijn ze op een
mooie 3e plek geeindigd en dat is
wel een kleine club-beker waard !!!

Willisleden springen
fanatiek over alle
hindernissen
Wilnis - Vrijdagavond 15 mei jl. organiseerde LR & PC Willis haar jaarlijkse springwedstrijd. Doordat deze wedstrijd ook meetelde voor de
Rabobank-competitie was het voor
een aantal een spannende wedstrijd. Om de deelnemers een goede voorbereiding te geven, kon iedereen ook meedoen met het oefenparcours. Dit betekende dat de
deelnemers over hetzelfde parcours
sprongen, maar vaak net iets lager.
Hierdoor konden paard en ruiter met
een goed gevoel deelnemen aan de
wedstrijd. De wedstrijd begon met
de allerkleinsten. De jonge kinderen
reden een zogenaamd Bixie-parcours. Dit is speciaal gemaakt voor
kinderen die net beginnen met ponyrijden. Alle hindernissen hebben
de kinderen eerst nog even geoefend en toen konden de deelnemertjes met het echte werk beginnen.
Op de eerste plek eindigde Isa Tijsselling met Brian. Ze stuurde haar
grote Tinker heel netjes door het
parcours. De tweede plaats ging
naar Britt van Zijl met haar Mickey. Ze worden al een vertrouwde
combinatie bij Willis en Britt stuurde Mickey heel netjes door het parcours. De strijd om de plekken drie
en vier ging tussen de zusjes Peek
die beiden op de felle pony Kaszicht
Ashly reden. De onderlinge strijd
werd deze keer gewonnen door Antoinet Peek. Het blauwe lint van de
vierde plek ging naar haar zus Joanne Peek. De wedstrijd ging door met
de pony’s. Hier zaten een paar ervaren combinaties tussen. Er werd dan
ook serieus gestreden om de eerste
plek en het bleef spannend tot het
einde. Op de derde plek eindigde
Yoeki Bos. Dit kleine scheurwondertje stuurde haar pony Kim heel knap
en snel over alle hindernissen. In
de barrage ging ze zelfs iets te snel
waardoor ze een hindernis voorbij
reed. Ondanks dat werd ze toch nog
derde. De strijd om de tweede en

de eerste plek was heel spannende. Deze strijd werd gestreden door
Dewi Vis met haar pony Rox en Megan van Bruggen met haar Malibu
Sun Dance. Dewi en Megan hadden
allebei een foutloze barrage gereden en de tijd moest dus uitmaken
wie de snelste was. De overwinning
ging deze keer naar Dewi, die met
haar pony net ietsje sneller was.
Na de pony’s waren de paarden aan
de beurt. Ook hier speelde ervaring
een belangrijke rol. Er waren deze
keer ook wat nieuwe combinaties
te zien. Sommige paarden én ruiters
vonden de hindernissen best spannend. Maar oefening baart kunst,
dus de volgende keer zal het vast
beter gaan. Op de derde plek eindigde Helma van den Heuvel. Haar
paard U Be Nanta vond de hindernissen ook best spannend. Ze gingen overal overheen, maar hier en
daar ging wel een balkje van de hindernissen af. Het rode lint ging naar
Jennifer Groen. Haar brave paard
ging heel netjes en rustig over alle hindernissen. De eerste plek ging
naar Juliette de Haan met haar
paard Wise Guy. Juliette heeft al wat
meer ervaring met het rijden van
springparcoursen. Dit was ook duidelijk te zien. Netjes, gecontroleerd
en behendig stuurde ze haar paard
met de bijnaam ‘Willem’ door het
parcours. Dit leverde haar de eerste plek op. De wedstrijd was net op
tijd afgelopen, want na de prijsuitreiking begon het heel hard te regenen. De volgende wedstrijd zal op 4
juli zijn. We hopen dat iedereen dan
weer net zo fanatiek zal zijn. Mocht
u meer willen weten over de rijvereniging dan kan u kijken op www.
lrpcwillis.nl. U bent ook van harte welkom om een keer te komen
kijken op één van onze wedstrijden of op onze vaste lesavond op
de woensdag. Dus tot 4 juli of misschien kunnen we u verwelkomen
op een woensdagavond.

FOTO: v.l.n.r: Merel Grobben, Hester de Vroet, Dagmar Ort, Heleen Rooijakkers, Emma Melenhorst, Johan de Vroet, Sydney Wessels, Micheline Zwager,
Frank Zwager, Rik Grobben

Kampioenschappen
vinzwemmen
Guus Zantingh wint
overtuigend wielerronde
van Wichmond
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag, 16
mei, behaalde Guus Zantingh zijn
tweede overwinning, van dit seizoen,
bij de veteranen in Wichmond.
Al vrij snel na het startschot ontstond er een kopgroep van vijf renners met daarbij de UWTC renners
Leen Blom en Guus Zantingh.
Doordat de kopgroep goed samenwerkte werd er in korte tijd een gro-

te voorsprong opgebouwd op het
peleton en deze voorsprong kwam
niet meer ingevaar.
In de eindsprint won Guus Zantingh
met een fietslengte voorsprong op
nummer twee Hans van Bavel.
De andere renner van UWTC die
deel uitmaakte van de kopgroep,
Leen Blom, behaalde een verdienstelijke vijfde plaats in dit sterkte
rennersveld.

De Ronde Venen - Afgelopen
weekeinde was het eindelijk zover.
De open Nederlandse kampioenschap Vinzwemmen in Eindhoven.
Na weken van hard trainen hadden
de meiden er zin in.
Femma, de jongste, begon ontspannen aan het toernooi. Ze had het
voornemen om er helemaal voor te
gaan. En dat deed ze. Op bijna alle afstanden liet ze haar leeftijdsgenootjes ver achter zich. Alleen
op de 50 meter, moest ze een Zwitsers meisje voor laten gaan. Op de
400 meter zwom ze (4:44:18) maar
liefst een halve minuut sneller dan
de nummer 2. De totale oogst voor
Femma op haar persoonlijke afstanden was 5 gouden medailles.
Helaas miste Nynke haar topvorm
van twee weken geleden, die ze had

op de open Duitse Jeugdkampioenschappen en moest ze haar trainingsmaatje Josca Blankenvoort op
bijna alle afstanden voor laten gaan.
Maar samen domineerden ze op alle afstanden en bleven de buitenlandse meisjes voor. Nynke behaalde op haar persoonlijk afstanden
1 gouden medaille op de 50 meter
AD (afstandsduiken, 50 meter onder
water zwemmen) en verder behaalde ze 4 zilveren medailles.
Met het sluitstuk van het toernooi
de estafettes werd Nynke met haar
team op de 4 x 200 meter 1e. Nynke
moest haar plaats in de estafette op
de 4 x 100 meter in het A team afstaan en zwom samen met Femma
in het B team, waarmee ze 3e werden. Al met al een geslaagd toernooi.

Sportkennismakingsdag
WVA groot succes
Vinkeveen - Elk voorjaar organiseert Sport in De Ronde Venen het
sportkennismakingsproject
Kies
voor Hart en Sport voor alle basisschoolleerlingen uit de groepen 5
t/m 8 in De Ronde Venen. Afgelopen zaterdag 9 mei was het de beurt
aan de Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude (WVA). Door de grote
belangstelling, 33 kinderen hadden
zich opgegeven, en door het mooie
weer was het evenement een groot
succes. Zowel ’s morgens als ’s middags konden de kinderen meedoen
met een gevarieerd programma. Op

de wal werd eerst de theorie van het
zeilen door de enthousiaste trainers
uitgelegd en daarna kon er in 3 typen zeilboten (optimist, splash, RS
feva) echt gezeild worden. Het was
fantastisch om te zien hoe snel de
kinderen de basisbeginselen van
het zeilen onder de knie kregen.
Na 2 uur oefenen konden de kinderen geheel zelfstandig terugkomen
naar het clubgebouw de Schuit aan
de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen.
Na afloop kregen alle kinderen een
diploma voor hun zeilles.
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Een eerste overwinning
voor coureur Kervin Bos

Prijsklaverjassen in
Café De Merel

Wilnis - Op het Belgische circuit van
Zolder heeft Kervin van het Hoogeveense Van der Sleen-Van der Heyden Motors Racing zijn eerste overwinning van het seizoen behaald.
Als opwarmer voor de derde wedstrijd in de Dutch Supersport, die op
24 mei in het Gelderse Hengelo zal
worden gehouden, deed Kervin mee
aan een wedstrijd in het open Belgisch Supersport kampioenschap.
Opvallend daarbij was dat Kervin
tijdens een gecombineerde Superbike/Supersport wedstrijd wist te
winnen.
Veel gefronste voorhoofden waren
er na afloop van de Go Fast sprintwedstrijden op het circuit van Zolder te zien. Wie was toch die onbekende snelle coureur uit Nederland?
Kervin gaf bij zijn eerste kennismaking met het open Belgisch kampioenschap direct zijn visitekaartje af
door twee keer als eerste afgevlagd
te worden. De wedstrijd bestond uit
twee gedeelten, waarbij twee keer
tien ronden afgelegd dienden te
worden. “We hebben het raceweekend in Zolder gebruikt om in het ritme te blijven voor de komende twee
Dutch Supersportwedstrijden in
Hengelo en Oss,”, verklaarde Kervin
na zijn overwinningen.
Dat de VdS-VdH Motors Racing
coureur voor het eerst kennismaakte met het circuit van Zolder deerde
hem geenszins.

Vinkeveen - Komende vrijdag 22
mei is er in Café De Merel aan Arkenpark Mur 43 (tel. 0297-263562)
prijsklaverjassen voor eenieder die
van klaverjassen houdt. U dient om
20.00 uur aanwezig te zijn en uiterlijk om 20.15 uur wordt er met kaarten begonnen, dit op veelvuldig verzoek. Er worden vier maal zestien
giffies gespeeld, de punten worden
bij elkaar opgeteld en de winnaar of
winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een gro-

Indruk
Al in de training liet hij een uitstekende indruk achter door zich als
tweede te kwalificeren achter de
Belg Erwin van Dikkelen, het grote
motorracetalent van België, die op
zijn Yamaha R1 de snelste tijd liet
noteren. Pal na de start van de eerste race was het de Belg Eddy Geudens die op zijn Honda CBR1000RR
de kop nam. Van Dikkelen volgde de
koploper op korte afstand met daarachter Kervin, die met zijn 600 cc

Yamaha R6 de 1000 cc Superbikes
van Geudens en van Van Dikkelen
gemakkelijk bijhield. Een stuurfoutje van Geudens betekende dat van
Dikkelen en Kervin onderling moesten gaan uitmaken wie de eerste
overwinning in de Go Fast sprintwedstrijden zou gaan behalen. Achterliggers werden de scherprechter bij het duel om de eerste plaats
doordat Kervin attenter reageerde
bij het inhalen van de gedubbelden
en Van Dikkelen met eentiende van
een seconde voorbleef op de finishlijn. Geudens werd met een achterstand van vijf seconden derde. En
passant reed Kervin ook de snelste
tijd tijdens de eerste sessie.
In de tweede race van de dag was
Kervin oppermachtig en met een
voorsprong van maar liefst 10 seconden wist hij ook de tweede race
van de dag te winnen en met een
snelste tijd van 1.36.5 liet de Yamaha R6 coureur een van de snelste tijd ooit op het circuit van Zolder noteren. Kervin liet in Zolder een
meer dan uitstekende indruk achter en kreeg na afloop grote complimenten, onder anderen van Werner Deamen, een fabriekscoureur
van BMW.
De 21-jarige inwoner van Wilnis bereidt zich na Zolder voor op de twee
Dutch Supersport wedstrijden, die
respectievelijk op 24 mei en 1 juni
a.s. op de stratencircuits van Hengelo en Oss gereden zullen worden.
Na zijn fraaie zesde plaats in Assen en evenzo fraaie derde plaats in
Franchorchamps zijn de verwachtingen hooggespannen. Ondanks het
feit dat Kervin geen echte tegenstander van stratencircuits is, tempert hij de toch wel hoge verwachtingen. “Ik vind Hengelo geen prettig circuit. Er zijn daar te veel obstakels, als ik bij de top vijf eindig ben
ik zeer tevreden. Daarentegen ligt
Oss mij wel en daar wil ik weer echt
vlammen!”

te tombola.
De uitslag van de laatst gespeelde
prijsklaverjasavond:
1 Frans Bierstekers met 7118 punten
2 Nico May
met 6941 punten
3 Jan Houtkamp
met 6686 punten
4 Frank v.d. Laan
met 6514 punten
5 Annelies v. Scheppingen
met 6503 punten

De poedelprijs was deze avond voor
William Mayenburg met 4895 punten

Postduiven

Ton Duivenvoorden wint
vlucht Franse Laon
UWTC houdt huis in
Stampersgat
Uithoorn - Afgelopen zondag was
er een forse nieuwelingendelegatie
afgereisd naar Stampersgat. Voor
de UWTC stonden Nick Vis, Thijs Leijgraaff en Dennis Looij aan de start.
In een wedstrijd die werd verreden
met een gemiddelde van ruim 42km
per uur was het Thijs die al snel aan
de haal ging met een vluchtgenoot.
Helaas hield deze uitval geen stand.
In het peloton hadden Dennis en
Nick zich rustig gehouden, zodat ze
vol konden speculeren op de sprint.
Hierin was Dennis ruimschoots de
snelste en wist zijn 3e overwinning
dit seizoen te behalen. Thijs mocht
na het harde werken mee op het podium want hij behaalde een fraaie

3e plek. Nick wist nog naar een 7e
plek te spurten. De nieuwelingen
waren dan ook zeer tevreden.
Bij de junioren was het Jordy Buskermolen die de prijzen binnenhaalde dit weekend. Hij werd in Veenendaal keurig 12e in zijn 3e wedstrijd
van het seizoen. De dag erna was hij
weer present vooraan in de koers en
wist een zwaarbevochten 38e plek
te behalen in een internationaal
deelnemersveld van meer dan 150
starters. Edwin de Graaff reed ondertussen ook naar een podiumplek
bij de Amateurs B in het Noord-Hollandse Wormer. De Kwakelaar bekroonde daarmee een sterk voorjaar
met een zeer verdiende podiumplek.
Voor meer info www.uwtc.nl

Regio - Zaterdag stond de tweede Midfond (midden afstand) vlucht
vanuit het Franse Laon op het programma, waarvan de gemiddelde
afstand 307 km voor de leden van
Rond de Amstel was. Door het slechte weer dat Frankrijk al weken teistert, moesten de duiven vroeg gelost worden, anders zou het wel eens
een afgelasting worden omdat voor
zondag weer volop regen voorspeld
werd. Om 07.30 uur werden de duiven gelost, en gejaagd door de wind
kwamen ze als straaljagers naar huis.
De meeste duiven van Rond de Amstel moesten hun stoel een halve
slag draaien omdat de duiven praktisch alle vanuit het noorden terugkwamen, omdat ze door de hoge
snelheden het hok totaal voorbijgevlogen waren. Hoogste snelheid in
de afdeling Noord Holland 2079 meter per minuut ofwel bijna 125 km per
uur, en in Rayon F maakte de eerste

duif ruim 124 km per uur. De duif van
Ton Duivenvoorde uit De Hoef maakte een snelheid van 1951,419 meter
per minuut, dat is ruim 117 km per
uur en daarmee werd hij eerste in
Rond De Amstel. Henk Snoek uit De
Kwakel werd tweede, en Bosse & Zn
uit Uithoorn derde. Verweij-Castricum werd winnaar in de B-poule met
een 8e plaats in de reguliere uitslag.
In Rayon F werd Ton 49e en Henk
60e. de uitslag is als volgt:
Laon 493 duiven 19 deelnemers.
A.M. Duivenvoorde
H.P. Snoek
Bosse & Zn
R. den Boer
C. Pothuizen
M. v.d. Hoort
Verweij-Castricum
W. Könst
Th. Kuijlenburg
P.J. van Schaik

Polderfietstocht
Nes aan de Amstel

Wielerclub Het Verzetje
viert haar 25-jarig bestaan
Regio - Dit jaar bleek dat leden
van “Het Verzetje” inmiddels al 25
jaar samenfietsen met elk seizoen
de bekende trainingsritjes, alsmede
de geplande langere tochten en de
jaarlijkse tweedaagse.
Het was 25 jaar geleden dat de helaas overleden fiets- en sportliefhebber Koos Kranenburg samen met
Kees Hemmer, voormalig directeur
HP- staal, hun wekelijkse sportieve
ritjes, alsmede de langere tours, wat
meer georganiseerd lieten verlopen.
De andere leden/renners konden
zich vanzelfsprekend vinden in deze
aanpak en inmiddels 25 jaar wordt
er enthousiast en sportief gefietst.
Zondag 19 april was het moment om
dit te vieren. Een boot werd afgehuurd bij de in De Ronde Venen getogen en bekende reder Klaas Pater.
(Klaas blijkt inmiddels in Amsterdam
bij de grotere te behoren.)
Alle leden en hun aanhang genoten van het feest op de boot. Er werd
gedanst, meegezongen met de Amsterdamse zanger Leen en accordeonist Noten en gegeten. (Indische rijsttafel). Tijdens het eten, in
de boot, kon genoten worden van de
prachtige gevels die Amsterdam rijk
is .Ook werd natuurlijk de haven nog
aangedaan.
Op de boot
Ook het jaarlijkse ritueel, de bekend-

making van Fietser Van Het Seizoen,
vond dit keer op de boot plaats.
De vorige winnaar, Daan Fiege, kondigde aan dat na afgelopen seizoen
er twee winnaars uit de bus zijn gekomen en wel Co van der Laan en
Richard Reurings.
Eenieder, inclusief vakjury Wiet en
Ad, was het daar volkomen mee
eens. Immers, deze twee hadden vorig jaar zeer deskundig EHBO-zorg
verleend aan Jan Elenbaas, waardoor erger werd voorkomen.
De Kees Hemmer wisselbokaal kan
dus afwisselend bij beiden thuis bewonderd worden.
Kledingsponsor Hans Kranenburg
van “Schadenet Kranenburg b.v”. en
zoon van Koos, deelde nog de medailles uit aan eerdere winnaars van
de bokaal.
Aan het eind van de rondvaart werd
voor de tweede maal het clublied
gezongen.
Dit clublied, geproduceerd en geëngageerd door Cees Zwart, kreeg
ook de waardering van de artiesten. Zij konden namelijk al snel de
wijs meespelen. Daardoor kwam alles nog beter uit en kregen ze applaus van Amsterdammers en toeristen aanwezig op de wal.
Kortom: voldaan toog iedereen naar
huis na een zeer gezellig 25-jarig
bestaansfeest.

Nes aan de Amstel -Supportersvereniging Nes a/d Amstel organiseert morgen, hemelvaartsdag, de
jaarlijkse Polderfietstocht.
Dit is al jaren een traditie en er is
opnieuw een prachtige route uitgezet. Speciaal in de route zijn de oude
spoorverbindingen in Amstelland.
Tussen 9.30 uur en 12.00 uur kunnen deelnemers starten vanuit het
Dorpshuis ‘de Nesse’ aan de Pastoor van Zantenlaan. Tevens kan er
gestart worden bij restaurant Loetje
aan de Amstel, Amstelzijde 53 in
Ouderkerk a/d Amstel.
Er kan gekozen worden uit twee afstanden. De langste route is ongeveer 50 kilometer. De korte route
zit er na ongeveer 30 kilometer op.
In de route zijn veel mooie en rustige fietspaden en wegen opgenomen in het poldergebied van Amstel

en Vecht. De tocht komt langs diverse bezienswaardigheden. U komt op
plekjes waar u nog nooit bent geweest!
Er wordt gezorgd voor voldoende
rust- en ‘opsteekplaatsen’, zodat de
polderfietstocht zeker geschikt is om
met het gehele gezin te volbrengen.
Tijdens de tocht zal aan de meefietsende en meerijdende kinderen een
gratis versnapering worden aangeboden. Het traject biedt ook voor de
meer doorgewinterde trimmer een
gevarieerde trainingsrit.
De inschrijfkosten bedragen vijf euro per persoon met kortingen voor
kinderen. Met de opbrengst van de
tocht zal het jeugdwielrennen van
WTC ‘de Amstel’ ondersteund worden.
Het volbrengen van de tocht wordt
beloond met een fraaie herinnering.

BWC- 5, BMX fietscross
in Rijswijk
Boule Union Thamen
promotie toernooi

Uithoorn - De 5e wedstrijd van de
BWC-West competitie werd op 17
mei verreden op de crossbaan van
Rijswijk. Op deze regenachtige ochtend kwamen 35 stoere rijders van
UWTC vroeg uit de veren om tijdig
in te kunnen schrijven, totaal hadden zich 184 BMX crossers aangemeld. Er werden 30 races verreden
in de eigen klasse en 16 races in de
dagklasse. Bij aankomst stopte gelukkig de regen en diverse baanmedewerkers waren hard aan het werk
met bezems, pompen en trekkers
om de baan gereed te maken. De
baan was nog zacht maar de training en wedstrijd startten op tijd.
Vooral voor de jongere crossers was
het een zwaar parcours en werden
de benen zichtbaar loodzwaar. Vanaf het starthek tot aan de eindstreep
werd er hard geknokt om als eerste over de eindstreep te komen. In
de laatste bocht en bulten kon nog
voordeel geboekt worden door voluit te blijven trappen. De mannen
van UWTC presteerden goed en
ook Scott “Zebra” Zethof (fiets met
zwart-witte strepen) was weer goed
in vorm en classificeerde zich voor
de A-finale.
Na de manches werden de herkan-

singen verreden waar de minder
fortuinlijke crossers nog een plaats
konden veroveren voor de halve finale. Aanstormend talent Jochem
van der Wijngaard was snel en vaardig en behaalde een verdiende eerste plaats in de A-finale. In de klasse
boys-11, girls-12 valt het op dat de
jongens een geduchte concurrentie hebben aan de meiden, te weten Renee Loozeman en Yara Polnar
maar Jaivy Lee Vink rijdt dit seizoen
heel constant en eindigde in deze
klasse op een mooie 2e plaats.
De volgende uitslagen zijn behaald
in de A-finale eigen klasse:
1e: Jochem van der Wijngaard,
Maarten van der Mast. 2e: Melvin
van der Meer, Bart van Bemmelen,
Jaivy Lee Vink, Roberto Blom, Wiljan Brouwer, Kevin de Jong en Eelco Schoenmakers. 3e: Jeroen Noordegraaf, Mike Veenhof, Michael
Schekkerman,
Wouter Plaisant van de Wal, 5e: Mitchell Vink, Scott Zethof, Bart de Veer,
6e: Izar van Vliet, Joey Nap, Mats de
Bruin, Evert de Jong. 7e: Thomas
van der Wijngaard, Tom Brouwer,
Gerard de Veer. 8e: Moreno Blom,
Sam Verhulst.

Regio - Met bakken kwam het ’s
nachts uit de lucht, regen, regen en
nog eens regen. ’s Ochtends vroeg
was het niet veel beter, maar één
ding was zeker het promotietoernooi mocht niet in het water vallen!
Dus positief gestemd hezen we om
12 uur de Boule Union Thamen vlag
en lieten we de naam via een spandoek duidelijk breed uithangen op
het boule terrein. Want, dat we trots
zijn op onze club willen we best laten weten aan een ieder die vandaag komt kijken. Bij ons staat de
gezelligheid en speelgenot hoog in
het vaandel. Een ieder moet zich direct thuis voelen en dat komt door
de warmte die de club uitstraalt.
Heerlijk om je even te ontspannen
en de zorgen en beslommeringen
van alle dag even te vergeten! Het
is heerlijk als er een glimlach op een
ieders gezicht verschijnt.
Dit promotie toernooi was dus ook

bedoeld om dat gevoel bij eventuele
nieuwe leden over te brengen! Want
dat U van hart welkom bent staat als
een paal boven water! Dat hebben
de mensen ook ervaren onder het
genot van een hapje en een drankje,
en door het spel zelf te spelen.
Dat het op ons terrein 9 van de 10
keer droog is werd ook deze middag
weer bewezen want het is droog gebleven en hebben we zelfs gezelschap van het zonnetje gehad.
Mocht U niet in de gelegenheid zijn
geweest deze middag te bezoeken
dan bent U op de dinsdag- en donderdagavond vanaf 19.30u en op de
woensdagmiddag vanaf 13.30u van
harte welkom om eens bij ons te komen kijken, maar is het ook leuk om
gelijk een spelletje mee te spelen. U
vindt hen aan de
Vuurlijn 24 in de Kwakel. De lokatie is gelegen tussen Uithoorn en De
Kwakel. Contact tel. 0297 565377

27e openjeugdtoernooi bij
Tennis Vereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Van 10 tot 16 augustus
is het weer tijd voor het Rabobank
openjeugdtoernooi van Tennis Vereniging Mijdrecht. Het wordt alweer
de 27e editie van dit hoogtepunt in
de zomervakantie. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Al jarenlang staat TVM bekend om haar
fantastische jeugdtoernooi, waarbij
bovendien punten behaald kunnen
voor de jeugdranglijst. Ieder jaar opnieuw hebben ze een recordaantal

inschrijvingen en dat willen ze dit
jaar ook behalen. Het toernooi is er
om te tennissen, maar vooral ook om
de activiteiten die er allemaal georganiseerd worden. Er wordt altijd
uitgekeken naar de speurtocht, modeshow en karaoke avond. Ben je al
benieuwd naar dit toernooi of wil je
de sfeer van vorig jaar proeven? Kijk
dan op www.tvm-mijdrecht.nl, daar
staat ook een link naar de hyvespagina van het toernooi.

