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Safari?

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

www.bms-travellers.nl

Hypotheken
met vaste
rentepercentages
Bij Financiële Diensten Mijdrecht

4,5 % !!!
Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

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

Er komen een prachtig zwembad en een sportcentrum maar...

Als invalide kun je er niet
heen: er zijn geen liften!
Mijdrecht – Het heeft heel lang geduurd. Zeker niet iedereen is er blij
mee. Lang niet iedereen vindt de
buitenkant mooi, maar één ding is
zeker, het nieuwe zwembad ziet er
van binnen gelikt uit. Het is werkelijk een prachtig zwembad. Ruim
opgezet, licht, baden voor jong en
oud, voor wedstrijdzwemmers, voor
recreatie, waterpolo, noem maar op.
Het is overal voor geschikt. Tijdens
een rondleiding afgelopen week
schrokken we echter wel: waar is
de lift om onze invalide medemens
het bad in te takelen? De verantwoordelijk wethouder Jac Dekker

was erbij en schrok er zelf ook van:
“Totaal niet aan gedacht. Daar moet
iets aan gebeuren” was zijn eerste
reactie.
Sportschool
Maar daar bleef het niet bij. Boven
het zwembad heeft Optisport een
sportschool gevestigd. Ook daar
gingen we even kijken, hoewel ons
wel direct werd duidelijk gemaakt
dat we in de sportschool niet mochten fotograferen. Al snel begrepen
we waarom. Om in de sportschool
te komen moet je gebruikmaken van
een flinke hoge trap. Ook hier was

Snelheidscontroles op de
Constructieweg in Mijdrecht
Mijdrecht – De politie heeft vorige
week extra controles gehouden op
de Constructieweg in Mijdrecht. Deze controles zijn gericht naar aanleiding van de afsluiting op de Industrieweg in Mijdrecht. Er komt nu
extra veel verkeer over de Constructieweg, voornamelijk fietsers, bromfietsers en de personenauto’s. De
snelheidscontroles zijn gehouden
op dinsdag 18 mei. De eerste tussen
13.20 uur en 13.40 uur. De controle
werd gehouden met de lasergun. Er

werd erg hard gereden. De topsnelheid was 70 km waar je 50 mag. Er
werden twee processen-verbaal uitgeschreven voor te hard rijden en
twee voor het niet dragen van de
gordel. Ook ‘s middags werd er gecontroleerd en wel tussen 16.00 uur
en 16.35 uur, ook met de lasergun.
De topsnelheid was nu 81 km, die
werd gereden door een bestelauto
met aanhanger. Ook krijgt een automobilist nog een proces-verbaal
toegezonden.

ons vraag direct: “waar is de lift?”
Die is er niet! Is er niet? Dat kan toch
niet waar zijn. Krijg je in De Ronde
Venen een prachtig, hypermodern
sportcomplex en voldoet het niet
aan de wettelijke eisen. Er moet namelijk een lift in, aangezien je alleen
maar via een trap in de sportschool
kunt komen. Sportschool Fit Inn in
Mijdrecht, gevestigd op een steenworp afstand, heeft nog geen jaar
geleden de grootste moeilijkheden
gehad, tot de dreiging van sluiting
van haar sportschool toe, als er niet
snel een invalidenlift werd gebouwd
en boven ook een invalidentoilet.

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

MAGAZIJNVERKOOP
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KORTING

Deze chauffeur vond het nodig om
na staande houding van de agenten, met hoge snelheid (84 km) weg
te rijden. Zijn kenteken is echter bekend.

OP EEN DEEL VAN DE VOORRADEN VAN O.A.

Woensdag
Ook de dag erna, woensdag 19 mei,
werd er gecontroleerd op dezelfde weg, ook nu weer met de lasergun. Zeven weggebruikers werden
staande gehouden in verband met
te hard rijden. De topsnelheid was
85 km. Dit betrof een bestelauto.
Deze kon niet worden staande gehouden, maar aangezien zijn gegevens bekend zijn, krijgt hij de prent
ook thuis gestuurd.

JACK & JONES
CARS
GARCIA
VERO MODA

G-STAR
EDC
PALL MALL
ONLY

BIG L. AALSMEER MAAK JE KEUZE
GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u op paGINa 2

BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur.
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.
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Na acht jaar wachten: eindelijk, het is zover

Er komt weer een
bowlingcentrum in Mijdrecht
Mijdrecht – Als er iemand acht jaar
lang gevochten heeft als een leeuw,
om het voor elkaar te krijgen om
weer een bowlingcentrum te krijgen in Mijdrecht, dan is het wel de
voorzitter van de Bowling Vereniging Mijdrecht, Wiet Mica. Met tranen van verdriet zag hij in december
2002 ‘zijn’ bowling afbranden en nu
kon hij ‘zijn bowlingleden’ met tra-

nen in zijn ogen van blijdschap vertellen dat het was gelukt: Op 1 september aanstaande kunnen ze weer
gaan bowlen in ‘hun eigen bowlinghuis’. Tijdens een drukbezochte jaarsvergadering vertelde Wiet
het blijde nieuws. Op 1 september
gaat de bowling open en kunnen de
Mijdrechtse ( lees: Rondeveense)
bowlers weer in hun eigen gemeen-

te, in hun eigen thuishaven, gaan
genieten van hun bowlingsport.
Lees elders in deze krant een paginagroot verslag met foto’s over de
strijd om te komen tot een nieuwe
bowling en de blijdschap dat het gelukt is... en nu maar hopen dat vooral de jeugd zich weer massaal aanmeldt en weer lid wordt van Bowling
Vereniging Mijdrecht.

Officiële verklaring
burgemeester Burgman
Over het onderwerp van de column die ondergetekende vorige week geschreven heeft in deze krant
is de afgelopen weken veel commotie ontstaan.
Waar iedereen getuigen wilde horen werd er in de
column een getuige gequote. Groot was dan ook
de verbazing toen tijdens de raadsvergadering in
de altijd beruchte wandelgangen al snel werd gemeld dat de column als onwaar werd bestempeld.
Navraag bij de communicatie adviseur van de gemeente leerde dat deze geruchten waar waren en
de column als onwaar en de quotes als leugens
werden betiteld. En dan moest ondergetekende
maar met getuigen komen. Deze uitdaging is aangegaan. Nog dezelfde avond vond er een gesprek
plaats met een getuige die het ongeval heeft zien
gebeuren. Toen dit gemeld werd bij afdeling communicatie is er in wederzijds overleg afgesproken
dat er een gesprek zou plaatsvinden tussen de burgemeester, voorlichter, getuige, bladmanager Nieuwe Meerbode en ondergetekende. Naar aanleiding
daarvan is de volgende verklaring afgegeven door
de burgemeester:
“In de Nieuwe Meerbode is vorige week onder de titel “Een bijzonder verhaal “een column gepubliceerd
met als onderwerp het ongeluk dat ik in de nacht van
8 op 9 mei op de kruising Westerlandweg/Molenland
heb gehad. Het “verslag“ dat in de column van het
ongeluk wordt gedaan en de citaten die er in staan
bevatten m.i. geen feitelijke onjuistheden. Behoudens het gestelde dat mijn auto door een agrariër uit
het weiland is getrokken. Ik heb mijn auto zelf uit het

weiland gereden. Inmiddels heb ik gesproken met
iemand die het ongeluk heeft zien gebeuren. Ik werd
volkomen verrast door de kruising. Met toch een behoorlijke vaart ben ik via de drempel aan het eind van
de Westerlandweg over het fietspad geschoten, heb
een lantaarnpaal en een hek vernield, en ben onder
aan het talud van de dijk beland. Hij heeft het zien
gebeuren en kon gelukkig bijtijds stoppen. Deze automobilist die van rechts kwam is vanzelfsprekend
geschrokken en ontdaan door de gedachte wat er
had kunnen gebeuren! Datzelfde gevoel leeft bij mij
eveneens en wordt met de dag sterker. Ondanks het
feit dat ik er vrijwel zeker van ben bij de prijsuitreiking twee glazen wijn gedronken te hebben, hetgeen
wordt bevestigd door mensen die de hele avond bij
me waren, verklaren deze ooggetuigen dat ik toch
waarschijnlijk teveel gedronken zou hebben om zelf
in de auto te stappen. Ik hecht er aan dit te verklaren om recht te doen aan de schrik en de beleving
van deze getuigen. Ondanks het feit dat ik vervolgens alles ter plekke heb afgehandeld met de eigenaar was het achteraf verstandiger geweest als ik de
politie had gebeld. Dan hadden veel vervelende en
hardnekkige geruchten voorkomen kunnen worden.
Dat is een wijze en dure les die ik uit dit voorval heb
getrokken!”
Marianne Burgman
Wie de column van vorige week nog eens wil
nalezen kan deze vinden op www. meerbode.nl
en doorklikken naar editie 2 wk 20.
dekletsmajoor@gmail.com
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Er komt een prachtig zwembad en sportcentrum maar:

Als invalide kun je er niet
heen: er zijn geen liften
vervolg van de voorpagina
De kersverse bedrijfsleidster van
Optisport deed er nogal nuchter
over: “We hoeven helemaal geen lift.
Ik heb bij verschillende sportscholen gewerkt maar nooit een lift. Als
er een invalide komt, tillen we hem
of haar wel naar boven”. De wethouder echter begreep heel goed
dat het zo niet werkte. Wat ze er aan
gingen doen werd niet echt duidelijk. Toen Cees Houmes, gemeenteraadslid voor D66 hier echter van
op de hoogte werd gesteld bedacht
zich geen moment en stelde de volgende vragen aan het college:
“Klopt het dat in het nieuwe zwembad geen voorziening aanwezig is
om mensen met een lichamelijke
beperking en andere minder mobiele personen in en uit het zwembad
te tillen? Moet een openbare gelegenheid niet voor iedereen toegankelijk zijn? Hoe kan inhoud gegeven worden aan revalidatie- en reactiveringszwemmen? Is het niet
juist zo dat voor de health voorziening naast het zwembad gekozen
is omdat er de komende jaren juist
veel meer ouderen in onze gemeente zullen zijn? Zal met deze vergrijzing het aantal potentiële bezoekers
met een lichamelijke beperking of
op andere wijze minder mobiel, voor
het zwembad en de fitness voorziening gaan toenemen?
Sportschool
Klopt het dat er geen lift aanwezig
is om de Optisport healthclub fit-

nessruimte te bereiken? Vindt u het
juist dat de fitness voorziening alleen bereikbaar is voor bezoekers
die al fit genoeg zijn om via de trap
deze voorziening te kunnen bereiken? Klopt het dat een andere fitnessclub in onze gemeente onder
dwang van sluiting van de gemeente een liftvoorziening moest realiseren? Hoe verhoudt zich dit laatste
bij een nieuw gebouw waar de gemeente zelf bij betrokken is? Zijn er
nog andere (verenigings)ruimtes cq
voorzieningen binnen het gebouw
van het nieuwe zwembad c.a. die
alleen via een trap bereikbaar zijn?
Wij verwachten van u wederom een

correcte en snelle beantwoording”,
was getekend Cees Houmes, D66
De Ronde Venen
Prachtig
Hopelijk lost de gemeente heel snel,
nog voor de opening van het zwembad het gemis van de lift voor het
zwembad op. En ook de sportschool
zal toch voor opening haar zaken op
orde moeten hebben. Gelijke monniken, gelijk kappen toch? Maar
laat duidelijk zijn, het zwembad is
een plaatje. We kunnen niet wachten om er een duik in te nemen. Bijgaande foto’s geven een kleine impressie.

Nieuwe Meerbode - 26 mei 2010
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

Gemeentelijke bekendmakingen
De gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf,
en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt
met servicenormen.
Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.
				
Mijdrecht
Dorpsstraat 1
Eerste Zijweg 3
Industrieweg 47, 49, 51,
53, 55, 57
Rietveld 9
Rietveld 20

Veranderen van een bankkantoor
Oprichten van een jongveestal
Vergroten en veranderen van een
opslagruimte
Plaatsen van een carport
Veranderen van de voorgevel van een
woning

Vinkeveen
Achterbos 36 RS
Baambrugse Zuwe 149
Baambrugse Zuwe 192

Oprichten van een recreatiewoning
Veranderen van een woning
Realiseren van een blokhut (achter
B. Zuwe 192, Vinkeveense plassen)
Donkereind 48
Vergroten van een woning
Herenweg 186
Oprichten van een variantloods
Loopveltweg 120
Vergroten van een woning met een
aanbouw
Pijlstaartlaan 3, 5, 7
Veranderen van een
appartementengebouw
Voorbancken 4
Vergroten van een bedrijfsruimte
		
Waverveen
Proosdijerdwarsweg 8

Oprichten van een schapenstal/
opslagruimte

Ontvangst
datum

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2010/0277
2010/0270
2010/0281

18-5-2010
17-5-2010
18-5-2010

Lichte bouwvergunning
Lichte bouwvergunning

2010/0266
2010/0280

11-5-2010
18-5-2010

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
Lichte bouwvergunning

2010/0271
2010/0269
2010/0276

17-5-2010
17-5-2010
17-5-2010

Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
Lichte bouwvergunning

2010/0275
2010/0254
2010/0278

17-5-2010
7 -5-2010
17-5-2010

Reguliere bouwvergunning
fase 2
Reguliere bouwvergunning
fase 1

2010/0279

12-5-2010

2010/0273

17-5-2010

Reguliere bouwvergunning
fase 1

2010/0274

17-5-2010

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet
inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
Voornemen tot ontheffing/wijziging bestemmingsplan
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 27 mei 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerp-bouwvergunningen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning	Bouwnr.

Mijdrecht
Hofland 8, 10, 12, 14

Oprichten van 12 appartementen

Wijzigingsvergunning

2010/0128

Opm.
A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit
kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan:
omschrijving van het ontwerp-besluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering.
Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U
kunt uw zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in
beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten
dat zij tegen het ontwerp-besluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren
hebben gebracht.
Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.
				
Mijdrecht
Adelricusstraat 1
Communicatieweg 27
Koraal 17
Kruiwiel 35
Nijverheidsweg 21a 23
Nijverheidsweg 21a 24
Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 13
Baambrugse Zuwe 180
Herenweg 54
Loopveltweg 22
Loopveltweg 118
Vinkeveense Plassen
Wilnis
Christinastraat 21
Dijkgraaf 26
Herenweg 81
Burg. Padmosweg 76
Burg. Padmosweg 205
Vossestaart 15

Verzenddat.
vergunning

Oprichten van een garage naast de
woning
Realiseren van een weegbrug
Aanpassen van de dakkapellen
Vergroten van een woning
Realiseren van een verdiepingsvloer
en een trap in een bedrijfspand
Realiseren van een tussenvloer in een
bedrijfspand

Bouwvergunning

2010/0179

12-5-2010

Bouwvergunning
Wijzigingsvergunning
Bouwvergunning
Bouwvergunning

2010/0158
2010/0140
2010/0151
2010/0175

11-5-2010
12-5-2010
17-5-2010
11-5-2010

Bouwvergunning

2010/0172

11-5-2010

Plaatsen van 2 dakkapellen op het
voorgeveldakvlak van de woning
Oprichten van 2 bijgebouwen en een
zwembad
Oprichten van een blokhut
Vergroten van een woning
Vergroten van een woning
Vernieuwen van beschoeiingen

Bouwvergunning

2010/0240

17-5-2010

Bouwvergunning

2010/0105

11-5-2010

Bouwvergunning
Bouwvergunning
Bouwvergunning
Bouwvergunning

2010/0110
2010/0115
2010/0223
2010/0188

10-5-2010
18-5-2010
12-5-2010
10-5-2010

Plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak van de woning
Oprichten van een schuur in de
achtertuin van een woning
Vernieuwen en vergroten van een
bijgebouw
Vergroten van een woning
Vernieuwen van een dam met duiker
Vergroten van een woning met een
uitbouw

Bouwvergunning

2010/0260

17-5-2010

Bouwvergunning

2010/0137

17-5-2010

Bouwvergunning

2010/0224

17-5-2010

Bouwvergunning
Bouwvergunning
Bouwvergunning

2010/0197
2010/0136
2010/0181

11-5-2010
10-5-2010
17-5-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan
de orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus
250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen
het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector
bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van
de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Verlening vergunning ex. artikel 9 Monumentenverordening De Ronde Venen 1998
De burgemeester van gemeente De Ronde Venen maakt bekend, dat een vergunning is verleend op grond van artikel 9 van de
Monumentenverordening De Ronde Venen 1998 t.b.v. diverse instandhoudingswerkzaamheden aan het gemeentelijk monument
Wilnisse Zuwe 35 te Wilnis. De Monumentencommissie van Welstand en Monumenten Midden Nederland is overeenkomstig
artikel 10 van de Monumentenverordening De Ronde Venen 1998 om advies gevraagd en heeft positief op de aanvraag geadviseerd. Het besluit ten aanzien van de verleende vergunning ligt vanaf 20 mei 2010 ter inzage op het gemeentehuis. Op grond

van het bepaalde in afdeling 6.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende tot 2 juli 2010 een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verleende Bouwvergunningen in combinatie met ontheffing/wijziging
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.
				
Mijdrecht
Hertogenstraat 37
Vinkeveen
Herenweg 205

Verzenddat.
vergunning

Vergroten van een woning en het
plaatsen van een dakkapel

Bouwvergunning

2010/0064

12-5-2010

Vernieuwen van een berging

Bouwvergunning

2010/0009

17-5-2010

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

Soort boom

Mijdrecht
Assessorstraat naast nr 14
2 Esdoorns
Bozenhoven nabij nrs. 68, 92, 114,116
4 Esdoorns
		
Nic van der steenstraat naast nr 12
1 Berk
		
Paltrok 23
1 Prunus
		
Scheprad t.o. nr 8
1 Vleugelnoot
Stadhouderlaan nabij nr 77
2 Essen
Viergang t.o 68 park kant
1 Linde
		
Windmolen nabij nr 55
1 Eik
		

Reden
Te dicht op de erfgrens
Slechte conditie,
Boom wordt binnen komende controle periode gevaarlijk
Slechte conditie,
Boom wordt binnen komende controle periode gevaarlijk
Ernstige inrotting / holte,
Boom wordt binnen komende controle periode gevaarlijk
Schimmel aantasting Tondelzwam is een fatale aantasting
Te dicht op de erfgrens
Scheefstand, ernstige stamschade,
Boom wordt binnen komende controle periode gevaarlijk
Ernstige inrotting, Boom wordt binnen
komende controle periode gevaarlijk

Vinkeveen			
Conincksmeer voor nr 12
1 Berk
Aantasting Wilgenhoutrups, kern hout wordt aangetast
		
Boom wordt instabiel binnen komende controle periode.
Achter Gemeneland 17 aan sloot kant
1 Els
Aantasting wilgenhoutrups, kern hout wordt aangetast
		
Boom wordt instabiel binnen komende controle periode.
Reigerstraat schuin voor 1
1 Berk
Slechte conditie, Boom wordt binnen
		
komende controle periode gevaarlijk
Zwanenpark
1 Es
Ernstige inrotting/ holte,
		
Boom wordt binnen komende controle periode gevaarlijk
Zwanenpark
2 essen
Slechte conditie,
		
Boom wordt binnen komende controle periode gevaarlijk
Wilnis			
Burg. Meester Padmosweg nabij 34(2x)
2 Iepen
Ernstige brandschade, Stamschade,
		
Schade percentage te groot voor overleven.
Burg. Meester Padmosweg
4 Iepen
Ernstige inrotting holte,
nabij nrs. 108(2x), 134, 142 		
Boom wordt binnen komende controle periode gevaarlijk
Burg. van Baaklaan naast nr 2
1 Kastanje
Slechte conditie door kastanje ziekte
Vossenstaart nabij nr 1
2 Els
Aantasting wilgenhoutrups, ernstige inrotting/holte,
		
kern hout wordt aangetast boom wordt instabiel binnen
		
komende controle periode.
De aanvragen liggen van 26 mei tot 09 juni 2010 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Binnen deze termijn kan eenieder schriftelijk reacties op deze aanvragen tot kapvergunningen kenbaar maken. Ingediende reacties zullen bij de beoordeling
worden meegewogen.
Verkeersbesluit Talingenlaan
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 Talingenlaan 83, 3645 GL Vinkeveen
Dit besluit ligt met ingang van 26 mei 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan
111 in Mijdrecht.
Bezwaar
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 aan burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Verzoek om een voorlopige voorziening. Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereist, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht 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 voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht, gevestigd: Vrouwe
Justitiaplein 1 in Utrecht, tel. (030) 22 33 000. Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.
Besluit parkeerverbod Grutto/Roerdomp
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van [???] 2010 in De Ronde Venen een verkeersbesluit
hebben genomen. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- Het vervangen van het stopverbod op de kruising Grutto / Roerdomp door een parkeerverbod.
Het besluit ligt sinds 19 mei 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in
Mijdrecht. Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW.
Bezwaar
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 aan het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,
postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereisen, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank
op verzoek van onder anderen 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
voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023. 3507 LA Utrecht. Gevestigd: Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht, telefoon (030) 22 33 000. Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.
Inrichting tijdelijke bouwplaats Baambrugse Zuwe te Vinkeveen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 19 mei 2010 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45, 2.46 en 5.11 van
de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Dura Vermeer Infrastructuur BV Midden West uit Cruquius
vergunning hebben verleend om een tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Baambrugse Zuwe te Vinkeveen. Dit in verband
met de reconstructie van de Baambrugse Zuwe te Vinkeveen. De vergunning geldt voor de periode 1 september 2010 tot en met
1 januari 2012. Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum waarop
de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG
Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar
is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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.

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren, spoedgevallen en gevonden honden:
tel. 06-53315557.
Vermist
- Antoon Coolenlaan in Uithoorn, kleine lapjespoes met halve
staart. Ze is 16 jaar en heet Sita.
- Oranjelaan in Uithoorn, cyperse grijze kater van 8 jaar.
Zijn naam is Steak.
Gevonden
- Shellstation N201 in Mijdrecht, grote grijze kater met zwarte
strepen op zijn voorpoot.
- Hoofdweg in Mijdrecht, zwart/wit konijn.
- Grauwe Gans in Uithoorn, gele tamme agapornis/dwergpapagaai
met oranje/gele kop.
Nadere informatie: Rielof Dijkstra
Tel/fax: 0297-341878
E-mail adres: rielof@kabelfoon.nl

vvv/ANwB

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

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

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

CHAZZ 2010
zaterdag 12 juni
Stroomzicht
Westzijde 50
De Hoef
15.00 uur
New Orleans Jazz Band Hilversum
16.00 uur
Colette Wickenhagen
17.30 uur
Shai Shahar
19.00 uur
Piano Battle
20.00 uur
Ginger

Vervelende stroomstoring
in De Kwakel
De Kwakel. - Een grote stroomstoring in De Kwakel kwam maandag
(tweede pinksterdag) op een wel heel
ongelukkig moment. Precies op het
moment dat de Vrouwenakkerse brug
openstond viel de stroom uit waardoor de brug niet meer dicht kon.
Goed nieuws voor de bootjesmensen

maar slecht nieuws voor degenen die
met de auto of met de fiets naar de
andere kant wilden. De stroomstoring
duurde van ongeveer 13.30 tot 14.15
uur. De oorzaak van de storing is de
redactie bij het ter perse gaan van
deze krant nog onbekend.
Foto: Ton Kamminga

21.00 uur
Let’s go Basily Gipsy
Voor de volledige bezetting zie www.chazz.nl
Voorverkoop: www.chazz.nl
Mijdrecht Boekhandel Mondria
Wilnis Drogisterij De Nagtegaal
Vinkeveen Drogisterij De Bree
www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.

zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

Stichting Ontwikkelings

Programma

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

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

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Voor vermiste/gevonden huisdieren & klachten dierenmishandeling op maandag t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt
u de voicemail inspreken.

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

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.

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

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

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

Is uw huisdier zoek?

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

Wijnmakers laten hun
Crus du Beaujolais
proeven bij VinBeau
Uithoorn - Verscheidene wijnmakers uit Frankrijk presenteren op 28
en 29 mei aanstaande hun jongste
wijnen bij wijnimporteur VinBeau in
Uithoorn. Tijdens wat genoemd is
een ‘Fête des Crus locale’, kunnen
belangstellenden kennismaken met
een aantal van de mooiste wijnen uit
de Beaujolais. Er kan van alle verschillende soorten Beaujolais worden geproefd. Van een aantal Crus
kan ook de 2009 editie geproefd
worden. Het jaar 2009 wordt gezien
als een van de beste wijnjaren ooit
in de Beaujolais. Geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden via de website van VinBeau ( www.vinbeau.
nl). Bij aanmelding via de website is
de toegang gratis. Toegang aan de
deur is € 7,50 per persoon.
De Crus worden algemeen beschouwd als de toppers van de
Beaujolais. In de Beaujolais viert
men ieder voorjaar het ‘Fête des
Crus’: een feest in het teken van de
10 Crus. Na een lange winter hebben de nieuwe wijnen hun gisting
voltooid en kunnen ze geproefd en
beoordeeld worden. Dit jaar orga-

niseert VinBeau een ‘Fête des Crus
locale’, zodat ook de Nederlandse
wijnliefhebber kennis kan maken
met de allernieuwste wijnen.
Onafhankelijk
Speciaal voor deze gelegenheid
komt een aantal onafhankelijke
wijnmakers naar Uithoorn om over
hun wijnen te vertellen en ze te laten proeven. In ieder geval aanwezig zijn: Nicole Chanrion (voormalig
présidente van de Côte-de-Brouilly),
Géraldine Ruet, Sandrine en Franck
Brunel (Franck is président van de
Chiroubles) en Marc Jambon.
Naast de Crus du Beaujolais kan er
ook geproefd worden van de Beaujolais Blanc (Chardonnay), Beaujolais Rosé (Gamay), Saint-Véran en
diverse witte wijnen uit Meursault.
Er zijn ook verscheidene lokale
Franse delicatessen, zoals saucisson sec en terrine.
De proeverij wordt 28 mei gehouden van 16.00 tot 21.00 uur en 29
mei van 14.00 tot 18.00 uur in het
proeflokaal aan de Wiegerbruinlaan
8 in Uithoorn.

Motie D66, VVD en GB krijgt
100% steun in de raad

Ondernemersfonds gaat
er toch nog komen
De Ronde Venen – Vroegen we
ons twee weken geleden nog af
wie van de twee wethouders er nu
liep te liegen, wethouder Roosendaal of wethouder Lambregts, en dit
in het kader van wie wil nu wel of
wie wil nu niet het Ondernemingsfonds steunen, zal wel nooit meer
helemaal duidelijk worden. Wethouder Roosendaal vertelde namelijk in
een openbare vergadering dat hij
twee jaar aan dat plan had gewerkt
samen met de Handels Vereniging
Mijdrecht en dat zijn collega-collegeleden het plan nu van tafel hadden geveegd. Wethouder Lambregts ontkende dat een week later ten
stelligste en zei dat Roosendaal het
plan zelf had ingetrokken. Wat wel
duidelijk is, is dat D66, VVD en GB
gehoor gaven aan de hulproep van
wethouder Roosendaal om als raad
met een motie te komen dat het college opdracht kreeg van de raad om
toch mee te gaan met dat fonds. De
gehele raad steunde deze motie. Op
de vraag van enkele raadsleden wat
er nu precies gebeurd was in het
college bleef wethouder Roosendaal vaag: “Ik zie deze motie als een

oproep van de raad aan het college
om dit voorstel op de agenda te zetten. Dat wil ik graag doen. De houding van het college is weer veranderd. Laten we het er maar op houden dat er een grote miscommunicatie is geweest tussen ons college.
Als u deze motie aanneemt zal ik het
koopcentrum Mijdrecht zo snel mogelijk aanmelden bij het ministerie
van Economische Zaken voor deelname aan de toepassing van Experimentenwet BI zones”, aldus de wethouder. Tevens draagt de raad het
college op dat alle zaken die benodigd zijn om te komen tot een ondernemersfonds op basis van een financiering op basis van de Experimentenwet BI-zones, in samenwerking met de HVM, dienen te worden
uitgevoerd en dat uiterlijk in oktober 2010 een daartoe passende verordening aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd. De motie
werd met algemene stemmen aangenomen door de raad. Een woordvoerder van de Handels Vereniging
Mijdrecht liet desgevraagd weten
ontzettend blij te zijn met dit besluit
van de raad.
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De nieuwe eigenaars van de Bowling,
samen met Wiet Mica,
de voorzitter van de Bowling Vere
niging Mijdrecht.

NA ACHT JAAR WACHTEN: EINDELIJK HET IS ZOVER

ER KOMT WEER EEN BOWLINGCENTRUM IN MIJDRECHT
Mijdrecht – Als er iemand acht jaar
lang gevochten heeft als een leeuw,
om het voor elkaar te krijgen om
weer een bowlingcentrum te krijgen in Mijdrecht, dan is het wel de
voorzitter van de Bowling Vereniging Mijdrecht, Wiet Mica. Met tranen van verdriet zag hij in december
2002 ‘zijn’ bowling afbranden en nu
kon hij ‘zijn bowlingleden’ met tranen in de ogen van blijdschap vertellen dat het was gelukt: 1 september
a.s. kunnen ze weer gaan bowlen in
‘hun eigen bowlinghuis’. Tijdens een
drukbezochte jaarsvergadering vertelde Wiet het blijde nieuws. Op 1
september gaat de bowling open en
kunnen de Mijdrechtse (lees: Rondeveense) bowlers weer in hun eigen gemeente, in hun eigen thuishaven, gaan genieten van hun bowlingsport. Een oorverdovend applaus was het gevolg. Grote blijdschap.
Net voor de aanvang van de jaarsvergadering spraken wij met Wiet
Mica en de twee mensen die deze nieuwe bowling gaan exploiteren. Het zijn Alan Coltman en Margret Tol, beiden fanatieke bowlers
uit Amstelveen:
“In 2002 is onze bowling in Mijdrecht
afgebrand, op 4 december”, zo begint Wiet “en op 10 december hebben wij toen met onze leden een
vergadering gehad. In 2003 zijn wij
in Amstelveen gaan bowlen met onze leden, tot nu”.
Toen begon, voornamelijk voor jou,
een gevecht om een nieuwe bowling
terug te krijgen in Mijdrecht en erg
veel hulp van de gemeente heb je
niet gehad als ik het goed begrijp
Diep ontdaan
”Ja, erg weinig, helemaal niks kun
je wel zeggen ja. Het zijn zeven lange jaren geweest. Zoals een oud-lid
mij onlangs schreef: ‘de zeven magere jaren zijn nu hopelijk voorbij
en ik word graag de komende zeven vette jaren weer graag lid van
de BVM’. Die 7 jaar zijn niet zonder slag of stoot aan ons voorbijgegaan. We konden al weer snel bowlen in Amstelveen, met dank aan
de Amstelveense Bowling Verenging en Dirk Netjes van de Kegel.
Alle leden waren nagenoeg meegegaan naar Amstelveen, want iedereen dacht dat er weer snel een
nieuw bowlinghuis in Mijdrecht zou
zijn. Binnen de kortst mogelijke tijd
waren er tekeningen van een Hotel met bowlingbanen en een gamblehal beschikbaar. Dus verzamelden alle leden zich in de raadzaal in
Mijdrecht om het debat te volgen,
voor de uiteindelijke goedkeuring.
Hoewel de gemeente de bowlingvereniging wel van dienst wilde zijn,
stemde de raad uiteindelijk toch tegen het plan. Diep ontdaan keerden
we uit de Raadzaal huiswaarts.
Ten strijde
Maar dit betekende geen einde van onze strijd om terug te keren in Mijdrecht. Ik hoor de toenmalige wethouder Brouwer bij de
opening van Phoenix nog zeggen
‘zo, nu zijn al onze sporters gelukkig weer in Mijdrecht’. Alleen had
de goede man een vereniging van
300 bowlingleden nog even over het
hoofd gezien. Maar ook dat deerde
ons niet en we zijn op zoek gegaan
naar nieuwe mogelijkheden om
weer in Mijdrecht te kunnen bowlen. Meerdere exploitanten boden
zich aan, maar het wilde maar niet
lukken, dan de financiën, dan weer
de infrastructuur. Zo was er aldoor
wel wat. En als ik dacht nu gaat het
lukken, moest ik weer met een teleurstellend bericht naar onze leden
toe. Totdat er vorig jaar weer nieuwe mogelijkheden de kop opstaken.

Riet Helmig zei tegen me ‘Wiet, ik
heb gehoord dat er bij het zwembad
een ruimte zou kunnen zijn waar
een bowling kan komen’. Verder zei
ze niets. Maar ik begreep heel duidelijk wat me te doen stond. Ik heb
dan ook de stoute schoenen aangetrokken en eens uitgezocht wie
de eigenaar van deze ruimte was.
Al gauw kwam ik er achter dat deze ruimte geheel afzonderlijk stond
van het zwembad en dat ene mijnheer Breve eigenaar was.”
Telefoontje
Na een telefoontje met de heer Breve was een afspraak snel gemaakt.
Ook al deden de wildste verhalen
de ronde in de Venen: er komt een
wok-restaurant, er komen beautywinkeltjes, etc.
Maar ondanks alle verhalen, op naar
Breve. Bij Breve waren we er snel
uit, Breve zei ‘noem mij maar Dirk,
dan zeg ik Wiet’. En gaf mij een vrijgeleide om een bowlingexploitant te
zoeken. Voordat ik zelf er op uit zou
gaan, had de eerste zich al bij Dirk
gemeld. Dit werden moeilijke tijden,
want een nieuwe bowling opzetten,
daar is meer voor nodig dan goed te
kunnen bowlen. Het zag er naar uit
dat het ging lukken, maar in tijden
van recessie zijn de banken heel afhoudend naar ondernemers die hun
nek willen uitsteken. Het wilde maar
niet lukken, ondanks dat er vanuit
de vereniging mensen bereid waren
hun medewerking te verlenen. Dus
voor de zoveelste maal: op naar de
Gemeente, maar de gemeente gaf
haar standpunt: ‘dat waar het kon,
zal ze de BVM altijd van dienst zijn,
maar investeren in ondernemingen,
dat doen we niet’.
Hij komt!
Ik lees 3 april 2010, inmiddels hadden er zich meerdere bowlingexploitanten aangemeld, maar om
een of andere reden wilde het maar
niet lukken en zag ik er tegenop om
weer te moeten zeggen ‘het wil echt
niet lukken’. Maar diezelfde middag
belde Dirk mij op met de mededeling ‘Wiet, hoe we het gaan doen
weet ik nog niet exact, maar er komt
een bowling’. Ik was zeer gelukkig
maar had ook nog even me bedenkingen en gewacht om het al aan de
leden te vermelden. Maar 14 dagen
later in een gesprek met Dirk waren
we er geheel uit. September gaan
we open, want er kan gewoon niets
anders in dan een bowling.
Nog even wachten met informatie te
verstrekken, terwijl ik het wel uit zou
willen schreeuwen, maar eerst 100%
zekerheid. En die kwam vorige week
vrijdag, ik was thuis aan het werk
toen er werd gebeld. En iemand aan
de andere kant van de lijn riep ‘Wiet,
kom je naar het pand waar de bowling moet komen?’ Waarop ik zei dat
ik me heb voorgenomen niet eerder een stap binnen te zetten dan
dat er een bowling komt. Toen klonk
het overduidelijk in mijn oor: ‘kom
dan maar hier naar toe, want alles is
rond’. Met dank aan Dirk Breve.
Dank, dank, dank
Maar wat ik nog wel even mee wil
geven is dat ik dit die 7 jaar niet alleen had kunnen doen, maar altijd
mensen naast me had die me net
weer dat duwtje in de rug gaven om
verder te gaan. Deze mensen wil ik
dan ook bedanken voor datgene zij
voor mij, maar in het belang van de
BVM, hebben gedaan. Dan begin ik
met het bestuur (Riet Helmig - Erise
vd Laan - Fokko Postma en George
van Dijk), dat wel af en toe wisselde
van leden, maar zij waren er wel altijd om me te steunen. De meesten
die in 2002 in het bestuur zaten, zijn
na een kleine tussenpoos alweer terug op hun stek of zijn niet weggeweest. Dan natuurlijk de commissie

terug naar Mijdrecht. We hebben
niet veel hoeven te vergaderen omdat ieder van ons begreep wat de
noodzaak was. Met dank aan Johan
Koppenol en Martien van Balgooi.
Dan onze huidige kascontrolecommissie die toen het nodig was, op
vrijdag tot laat met de penningmeester en met mijn persoon als
voorzitter van de commissie om tot
een wijs besluit te komen en de begroting aan te passen om een opening te creëren naar Mijdrecht. Dank
aan Fokko Postma - Xander Steutel - Jan Kroeze en Richard Molleman. Ook wil ik Theo Waaijman bedanken, die het mede mogelijk gemaakt heeft om in zeer korte tijd in
Mijdrecht te gaan bowlen.
Vraag om hulp
En dan de Gemeente. Hoewel er tijden waren dat we dachten dat ze
ons konden helpen, lieten ze ons
erg in de steek. Ze zeiden wel dat
ze ons wilden ondersteunen, maar
steeds opnieuw haakten ze weer af.
Ze konden niks voor ons doen werd
er steeds gezegd, alleen als vereniging en alleen met subsidie voor
jeugdbowlers. Verder niet.
Ze hebben ons echt in de kou laten staan.
Maar nu is het dan zover: we krijgen weer een bowling in Mijdrecht.
Nu kan de gemeente laten zien wat
voor ondersteuning ze ons kunnen
en willen bieden. We vragen dit niet
alleen aan de wethouder, maar ook
aan ondernemend Mijdrecht. Want
het gaat een zware doorstart worden om verloren jeugdleden weer
terug te winnen en een league op te
starten voor mindervaliden. We zijn
in deze zeven jaar van 300 naar 160
leden teruggevallen en we zijn de
jeugd kwijt. Die moet zo snel mogelijk weer terug en straks met ons
eigen bowlinghuis moet dat gaan
lukken, tenminste, als we financiele steun krijgen. We hebben veel
nodig, alles is toen verbrand en we
hebben niet veel geld. Maar ook om
Mijdrecht bowling weer op de kaart
te zetten. Wij hebben het niet over
de regio, maar nationaal en internationaal. Want dat moet gaan lukken
met zo’n mooie locatie, infrastructuur en twee enthousiaste bowlingeigenaars”, aldus Wiet Mica.

Wethouder Ingrid Lambregts liet zich graag voorlichten.

De tekening van het bowlingcentrum.

Veel zin in
De twee mensen die de grote stap
gaan zetten en deze bowling met
restaurant gaan runnen zijn Margret en Alan.
Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
“We hoorden het hier in Amstelveen
op de bowlingbaan, in de wandelgangen, dat er eindelijk in Mijdrecht
weer een bowling zou komen, maar
dat ze nog een exploitant zochten”,
zo vertelt Alan. “Ik ben naar huis gegaan en vroeg aan Margret of dat
niet iets voor ons was. We zijn namelijk beiden ontslagen bij de ING
en hebben een leuk zakcentje meegekregen waar we iets mee wilden
opzetten en waarom dan geen bowling. Dat leek ons wel wat. We hebben uitgezocht wie de eigenaar van
het pand was en zo kwamen we bij
Breve terecht. En die was direct van
‘kom maar op, jullie zijn de eersten’.
Maar het heeft nog een heel poosje geduurd voor de zaak uiteindelijk
rond was. Ruim een jaar. We kregen
het maar niet rond bij de bank. Die
zijn door de recessie zo voorzichtig
geworden, daar ketste het steeds op
af. Maar nu is het rond. Er komt een
prachtige bowling met twaalf banen
en een restaurant met een fijn terras aan het water.
Begin volgende week gaat de bouw
beginnen en zal ongeveer zes tot
acht weken in beslag nemen.”

Nu nog een ‘bouwplaats’, maar in september moet het gereed zijn.

Hier komt de bowling met een restaurant.
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Moederdagverwenavond
op OBS De Trekvogel

Om dit bedrijf met bedrijfswoning gaat het. De (bewoonde) bedrijfswoning zou rechts in het pand moeten zijn.

Mijdrecht - Op maandagavond
hebben de kinderen van groep 1 t/m
4 van OBS De Trekvogel hun moeders uitgenodigd voor een moederdagverwenavond. De kinderen wilden graag hun lieve moeders eens
flink in het zonnetje zetten.
De avond begon met een leuk gedichtje voor alle moeders. Vervolgens werden de moeders getrakteerd op een clinic Zumba. Edith van
Wijngaarden van PK Sport uit Vinkeveen verzorgde deze clinic en de
moeders en de kinderen dansten en
sprongen met veel plezier op echte
Zumba muziek.

De RABO Bank had alle moeders
voorzien van een oranje bidon gevuld met water en daar werd tijdens
de clinic veel uit gedronken. Uitgeput ging iedereen weer naar binnen en daar troffen de moeders een
heerlijk buffet aan, dat was verzorgd
door hun echtgenoten. De mannen
hadden hun uiterste best gedaan
en een luid applaus klonk dan ook
van de moeders en kinderen voor de
vaders die thuis voor zichzelf en de
overige kinderen ook nog mochten
kokkerellen. De moeders en kinderen hebben gesmuld van al het lekkers.

Tot slot voor iedereen nog een lekker ijsje en toen... een cadeautje,
een liedje en een dikke zoen voor
alle moeders van hun lieftallige kinderen.
Als dank kregen de kinderen van
hun moeders een keycord met een
dropsleutel eraan. Dit keycord was
net als de bidon ook beschikbaar
gesteld door de RABO Bank.
“Dankjewel voor deze heerlijke
avond”, hoorde je vele moeders tegen hun kinderen zeggen. En dit
dankjewel gaat ook uit naar iedereen die meegeholpen heeft aan deze moederdagverwenavond.

Raad gelooft wethouder gewoon niet

Onbewoonde woning
moet woning blijven vindt
meerderheid van de raad
Mijdrecht – Wat wethouder Roosendaal ook zei: dat hij er afgelopen week nog was geweest en dat
de bedrijfswoning aan de Groot
Mijdrechtstraat gewoon leeg staat.
Er zichtbaar en aantoonbaar, al jaren niemand meer in woont.
De meerderheid van de raad gelooft
de eigenaar, de heer Van Zijtveld:
die blijft beweren dat de bedrijfswoning ook de afgelopen jaren als
woning werd gebruikt, en dat sinds
1 mei zijn zoon, op dat adres ingeschreven staat bij de gemeente en
er ook pertinent in woont.
En hoewel wethouder Roosendaal
van de huurder van het bedrijfspand inclusief woning, deze week
nog heeft gehoord, dat hij het bedrijf en de woning al vier jaar huurt
en al die tijd de woning niet als woning wordt gebruikt.
En dat ook vanaf 1 mei er niemand
in die woning woont, omdat hij, de
huurder, dat toch wel zou moeten
weten en daar toestemming voor
zou hebben moeten gegeven. Maar
nee, de raad vindt dat de wethouder
om de tafel moet met de eigenaar
van het pand, de heer Van Zijtveld
en tot een oplossing moet komen.

Besluit
Met deze weigering door de raad
wordt de eventuele verhuizing van
het bedrijf Pothuizen uit de Amstelhoek, weer vertraagd. Voor de vestiging van Pothuizen op het Mijdrechtse Industrieterrein is een milieuvergunning nodig. Die wil de provincie
wel gegeven, maar dat kan niet als
er zo dichtbij een woning is.
Nu heeft de raad nog geen jaar geleden besloten dat zij af wil van wonen op het Industrieterrein en dat
dus woningen die aantoonbaar niet
permanent worden bewoond, de
woonbestemming verliezen.
Dat is in dit geval zo, vindt de wethouder, vandaar zijn voorstel om
deze woning de woonbestemming
te ontnemen. Maar de meerderheid
van de raad wijkt nu weer af van een
eerder genomen besluit.
Geld
De wethouder begreep er niets van:
“Ons beleid is wonen daar terugdringen. Het belemmert de bedrijfsvoering. Ik ben vorige week nog in
het pand geweest. Wordt niet in gewoond. Het is kaal, vies en helemaal
leeg. Ik wil nu gewoon het beleid

uitvoeren dat u de raad zelf heeft
vastgesteld. De meerderheid van de
raad lijkt wel de advocaat voor de eigenaar. Wilt u soms dat we hem uitkopen?” Alleen de fracties VVD, de
Combinatie en VVW waren voor het
voorstel, dus de meerderheid won.
De woning blijft nog even woning.
Want geld doet vaak wonderen.

Wethouder is er niet, agendapunt van agenda gehaald

Bewoners Dukaton voelen
zich belazerd en voor
gek gezet
Wethouder Roosendaal wordt niet
geloofd

Muzikaal talent gezocht

Mijdrecht – Donderdagmiddag
ontving onze redactie nog een mail:
“Vanavond zal in de raadsvergadering wellicht een doorbraak plaatsvinden rond de reeds jarenlange
problemen met de Dukaton. Wij zullen u met open armen ontvangen”,
was getekend bewoners met hun
tuin aan Dukaton. Nog geen zes uur
later was al hun hoop weer de grond
in geboord door een meerderheid
van de Rondeveense raad. Het voor
hen zo belangrijke initiatiefvoorstel
van de Combinatie om voor de Dukaton een verbod voor vrachtwagens in te stellen met alleen de mogelijkheid nog voor bestemmingsverkeer, werd weer een maand opgeschoven. De raadzaal zat echt
vol met bewoners, die hoopten dat
er nu eindelijk eens een besluit ge-

nomen zou worden waar zij al vele jaren om vragen. Maar nee, voor
aanvang van het agendapunt werd
er medegedeeld dat wethouder Jac
Dekker niet aanwezig kon zijn (de
wethouder had reeds maanden geleden deze datum vastgezet voor
een privé aangelegenheid, red.) en
op speciaal verzoek van wethouder
Jac Dekker werd er gevraagd om dit
agendapunt te behandelen als hij er
wel zou zijn, 1 juli.
Triest
Toine Doezé van de Combinatie, die
dit voorstel had ingebracht wist niet
wat hij hoorde: “ Het is toch wel zeer
teleurstellend wat hier gebeurt. Je
verschuilen achter de afwezigheid
van een wethouder, onbegrijpelijk. Er is al zoveel over gepraat. Wat

kan wethouder Dekker nu nog toevoegen dat hij er zelf bij moet zijn.
Maar ik merk het al, de coalitiepartijen VVD, CDA en RVB willen het
weer uitstellen, dat is de meerderheid, we staan weer met de rug tegen de muur.”
Bijna alle fracties begrepen dat de
wethouder er zelf moest zijn. Alleen
de Combinatie en Gemeentebelangen begrepen het niet en natuurlijk
de tientallen bewoners op de tribune: “Dit wisten ze toch allang dan,
waarom ons dan niet even ingelicht.” “We weten nu op wie we niet
moeten stemmen.” “Het is toch erg.
Nu zijn we massaal aanwezig. 1 juli
is de vakantie alweer begonnen. We
zijn weer zwaar teleurgesteld in dit
college en in een groot deel van deze raad.”

VIOS jeugd op bezoek in
Zuwe Maria-Oord
Wilnis - Muziek en showkorps Triviant is op zoek naar nieuwe leden en
daarom gaan ze in Wilnis de straat
op, op zoek naar nieuw talent.
Lijkt het je leuk om muziek te maken
of majorette te worden, kom dan op
zaterdag 29 mei a.s. naar het korps
kijken en luisteren en maak kennis

met dwarsfluiten, trommels, lyra’s
en met de majorettebatons. Je krijgt
dan de gelegenheid om zelf even
een instrument te bespelen.
Triviant is te vinden op diverse plaatsen in Wilnis. Ze starten rond 10.15
uur met een kort optreden in het
Ten Brinkplantsoen, rond de klok

van 11.00 uur zijn ze te vinden op
het veldje bij de Vossenstaart, daar
vind wederom een klein optreden
plaats. Als laatste wordt gespeeld
op het veld nabij de Scheepmaker
in Veenzijde 3, dan kunt u hen rond
de klok van 11.45 uur komen beluisteren. Graag tot dan.

Provincie honoreert muskusratteninitiatief

Mogelijkheden preventie
muskusratten onderzocht

Utrecht - Voor 2010 geeft de provincie Utrecht wederom subsidie voor de verbetering van waterkeringen. Op initiatief van de Partij voor de Dieren (PvdD) is speciale aandacht gevraagd voor projectvoorstellen die graverij door muskusratten bij dijken voorkomen, zoals muskusratwerende doeken. De
provincie Utrecht zal nu een pilotproject op dit gebied van De Stichtse Rijnlanden (HDSR) gaan subsidiëren. Een dergelijk project kan namelijk belangrijke kennis opleveren
hoe men op een alternatieve manier
om kan gaan met muskusratten, anders dan het huidige automatisme
van bestrijden en doden.
Met de pilot zal onderzocht worden
welke haalbare preventieve maatre-

gelen er zijn te treffen in de regionale waterkeringen, waardoor schade ten gevolge van de graverij van
de muskusratten wordt voorkomen.
Daarnaast zullen de risicovolle plekken in kaart worden gebracht.

Naadloos
Het project sluit naadloos aan bij
een recentelijk aangenomen motie van de Partij voor de Dieren bij
HDSR, die vraagt om bij de aanleg van nieuwe waterkeringen en
bij verbeteringen of groot onderhoud van dijken, de mogelijkheid te
onderzoeken om dit te combineren
met het nemen van muskusratbestendige maatregelen.
Willem van der Steeg,fractievoorzitter
PvdD bij HDSR: “Dit biedt namelijk

mogelijkheden om deze maatregelen mee te nemen bij het ontwerp
van de waterkering, wat de kosten
aanzienlijk lager maakt dan dat zij
op zichzelf staand moeten worden
uitgevoerd in de bestaande situatie. Nu is het zo dat men overal probeert de muskusrat te doden, wat
veel dierenleed veroorzaakt en ook
nog eens gepaard gaat met zeer hoge kosten. Als je echter geen muskusratten op een bepaalde plek wil
hebben, kun je er ook voor kiezen
om het gebied onaantrekkelijk voor
vestiging te maken. Dat zou betekenen dat er op die plek geen dierenleed meer hoeft plaats te vinden. Per
situatie zou je dan moeten kijken of
een en ander toepasbaar zou kunnen zijn.”

De Ronde Venen - Woensdagmiddag was het eindelijk zover. Ze hadden met z’n allen reikhalzend naar
dit optreden uitgekeken. Niet alleen
het leerlingenorkest van VIOS en de
leerling-majorettes, maar zeker ook
de bewoners van zorgcentrum Maria-Oord in Vinkeveen. Nadat het orkest zich had geïnstalleerd, de leerling-majorettes zich fraai hadden
uitgedost en alle gasten met hulp
van de vele vrijwilligers waren gearriveerd, kon de voorstelling beginnen.
De aftrap werd gedaan door de
leerling-majorettes die twee fraaie
uitvoeringen gaven op muziek van
“Sesamstraat” en “Ietsje meer bewegen”. Het publiek genoot zichten hoorbaar. Direct daarna speelden Max van Vliet en Stefan Lek
twee duetten op trompet. Een zeer

gewaagd en buitengewoon geslaagd optreden. De leerling-majorettes lieten vervolgens de populaire
“Zumba Yade” dans zien om daarna
te mogen luisteren naar het uitgebreide repertoire van het leerlingenorkest. Stukjes uit “Caribbean Festival”, “the Birds”, “the Pig” en “the
Jeans Store” werden prima uitgevoerd.
Na een groot applaus volgden nogmaals twee leuke showtjes van de
majorettes. En als klapstuk een solo-uitvoering van “The Pink Panther”
door Patrick Spaargaren op saxofoon. Ter afsluiting speelde het orkest nog een stuk uit Sesamstraat
en deden de majorettes op deze
muziek hun laatste show.
Een hartelijk dankjewel is zeker op
zijn plaats voor de vele vrijwilligers,
de voortreffelijke presentatie van

Linda Daalhuizen (trainster van de
leerling-majorettes) en de uitstekende directie van Maddy Kuijlenburg. Zonder hen, de leerlingen van
VIOS en niet in het minst het dankbare publiek was deze geslaagde
middag niet mogelijk geweest.
Voor informatie over VIOS en foto’s
kun je terecht op de website
www.vios-midreth.nl. Wil je gaan
majoretten bij VIOS? Neem dan
contact op met Chantal de Groot op
telefoonnummer (0297) 27 28 62. En
lijkt je het wel wat om een instrument te gaan leren spelen om met
de Show- & Marchingband te gaan
optreden, bel dan eens met Karin Schrama. Haar telefoonnummer
is (0297) 25 05 10. Je kunt ook gebruikmaken van het contactformulier op de website of een mailtje sturen naar info@vios-midreth.nl.
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Plantendag een groot
succes

Bij Smit Schoenen:

Stretch Walker en de
Stretchable shoe
Mijdrecht – Vorige week woensdagmiddag werd voor de tweede
maal bij Smit Schoenen in winkelcentrum de Lindeboom in Mijdrecht,
de nieuwe vinding op schoengebied
gedemonstreerd,. de Stretch Walker.
De Stretch Walker is geen medische
schoen, maar een gewone wandelschoen waardoor het lopen gemakkelijker gaat. De Stretch Walker
heeft schokabsorberende, zachte
EVA delen in de hiel en in de voorvoet. Het is een lichtgewicht schoen,
kortom een heerlijk schoen om kilometers mee te lopen. Die goed is
voor je voeten, voor je rug, voor al
je spieren. Als je nog niet bent geweesty bij Smit Schoenen, ga ze dan

eens vrijbklijvend passen. Voor de
echte wandelaar, maar ook voor de
beginnend wandelaar. Je voelt het
verschil.
The Stretchable
Ook werd de Stretchable shoe gedemonstreerd. Geen wandelschoen,
maar wel ook een schoen die als een
tweede huis om je voet past. Schoenen met een individuele pasvorm.
Een schoen die u absoluut flexibiliteit en loopgemak biedt.
Zo zijn zo confortabel dat je niet
merkt dat je ze aan hebt. Dus wil je
heerlijk lopen en toch mooie schoenen? Ga naar Smit Schoenen in
Mijdrecht

Rommelmarkt haalt ruim
15.000 euro op voor Aqua Viva
Wilnis - De jaarlijkse Wilnisse Rommelmarkt, georganiseerd door
Jeugdvereniging ‘Op Weg’ van de
Hervormde Gemeente Wilnis, is een
groot succes geworden. Op zaterdag
8 mei bleef het tot genoegen van de
organisatie de gehele dag droog en
hierdoor kwamen veel mensen een
kijkje nemen.
Traditiegetrouw werd de Rommelmarkt geopend door een persoon

die iets te maken had met de Rommelmarkt. Dit jaar werd de opening
verzorgd door Piet en Johanna Hagen van Stichting Aqua Viva, waar
de opbrengst van deze rommelmarkt naartoe gaat.
De uiteindelijke opbrengst van de
dag werd een bedrag van 15.678,63
euro, dat gaat naar het opleidingscentrum voor houtbewerking van
Stichting Aqua Viva in Brazilië.

Mijdrecht - Op zaterdag 8 mei
heeft Stichting scholingsprojectbali.nl een plantendag georganiseerd
om geld in te zamelen voor de kinderen op Bali. Van diverse kwekers
uit De Ronde Venen heeft de stichting planten en bloemen gesponsord
gekregen die voor zeer vriendelijke prijzen verkocht konden worden.
Hier is gretig gebruik van gemaakt
want rond een uur of drie in de middag was er bijna geen plant of bos
bloemen meer te bekennen.
Natuurlijk heeft ook het gratis kopje koffie bij Prinselijk Proeven bijgedragen aan een prachtige verkoop.
Met een 9 tal enthousiaste personen zijn vele klanten geholpen. Vele
vragen over specifieke zaken rondom een plant of een bos bloemen
kon op die manier dan ook beantwoord worden. Weinig zon, schaduw plant, hoe groot kan deze plant
worden waren zo van die vragen die
beantwoord moesten worden. Het
ruime assortiment planten en bloemen maakten de keuze soms ook

niet makkelijk. Gladiolen, Lavendel,
Margrietjes, Rozen of Gerbra’s, het
was er allemaal.
De lokatie die de gemeente De Ronde Venen ons had aangeboden was
uitstekend. Veel winkelend publiek
kwam langs de kramen en namen
al snel een plantje of een bloemetje
mee, het was de volgende dag tenslotte Moederdag. Niet alleen de lokatie maar ook de prachtige banner en posters maakten goed duidelijk waar de stichting geld voor
aan het inzamelen was. Deze prachtige communicatie-items waren gesponsord door Total Pre Press in Uithoorn.
Al met al een mooie dag die een totaalopbrengst van 726.60 euro heeft
opgeleverd. Met dit geld kan weer
een aantal kinderen uit een aantal
gezinnen financieel ondersteund
worden om naar school te gaan.
Stichting scholingsprojectbali.nl bedankt sponsoren en publiek, voor
hun bijdrage, want zonder uw steun
kunnen ook zij niemand helpen.

Nieuw Record voor de
Strooppot!
Cultuurcafé politiek en
cultuur
De Ronde Venen - Bepaal zelf wat
er vanaf 2011 op het gebied van cultuur gebeurt! Op vrijdagavond 11 juni aanvang 20.00 u in de Boei in Vinkeveen maak je samen met de aanwezige raadsleden culturele plannen voor de nieuwe gemeente.
Het Cultuurplatform DRV organiseert een cultuurcafé met als thema
politiek en cultuur en roept het hele culturele veld van Abcoude en De
Ronde Venen op om die avond aanwezig te zijn. Volgens Marije Lutgendorff, cultuurconsulent van zowel DRV als Abcoude is dit hét mo-

ment om de politieke partijen te inspireren en aan de tand te voelen
over hun standpunten op het gebied van cultuur. De verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezing worden nu geschreven.
Het is ook de eerste keer dat vertegenwoordigers van cultureel Abcoude en De Ronde Venen elkaar
tijdens een cultuurcafé zullen ontmoeten.
Tijdens deze avond maken verenigingen e.d. in dit kader kans om de
vernieuwingsprijs ter waarde van
1500,- te winnen.

Maandag opening nieuwe bakker
in winkelcentrum de Passage

Feestelijke opening
Ambachtsbakker de Kruyf
Mijdrecht – Sinds een week wordt
de bakkerzaak in winkelcentrum de
Passage verbouwd. Bakker Leonard
is gestopt en vanaf maandag a.s zal
de Ambachtsbakker de Kruyf feestelijk worden geopend.
In deze week heeft bakker de Kruyf
elke dag een speciale aanbieding
(zie advertentie elders in deze krant).
De hele week is het feest en daarbij
krijgen de kinderen een mooie ballon, er is een kleurwedstrijd en een

De Hoef - Medewerkers van Restaurant de Stroopot kijken terug op
een zeer geslaagd Pinksterweekend! Veel zon en een bomvol terras
maakten dat er veel pannenkoeken
besteld werden. Onderling werd er
al gewed of het nieuwe record gehaald zou worden! Het oude record
van 399 heeft een tijd op nummer
één gestaan, waarna er nog wel
een enkele keer over heen gegaan

is maar de spanning was er wel op
tweede pinksterdag. En dank zij het
goede teamwork en het enthousiasme van het personeel kon eigenaar
Marcel Kentrop vol trots zeggen dat
ze met een omzet van 419 pannekoeken een nieuw record hebben
staan! Als waardering trakteerde
Marcel op een broodje shoarma en
werd deze dag top afgesloten!

Padvindsters feesten op
LSW in Baarn

Baarn/Mijdrecht – De padvindsters van de Scouting Jan van Speyk
hebben met Pinksteren meegedaan
met de Landelijke Scoutingwedstrijden (LSW) in Baarn. De meiden zijn
daar 53e geworden van de in totaal
103 groepen Scouts.
De padvindsters uit Mijdrecht mochten meedoen met de landelijke wedstrijden, omdat zij in april in het Amsterdamse Bos derde werden bij de
regionale scoutingstrijd.
Tijdens de LSW doen scoutinggroepen uit het hele land mee en gaat
het er om welke groep het beste uit
de bus komt op onderdelen zoals

koken, kampopbouw, samenwerking en natuurlijk de prestaties tijdens de activiteiten. Het thema van
het weekend was dit jaar ‘Feestje’
in verband met het 100-jarige bestaan van scouting in Nederland.
De padvindsters hebben tijdens de
LSW andere scouts ontmoet, leuke
spellen gespeeld en hun scoutingtechnieken weer toegpast. Oftewel,
zij hebben het ontzettend naar hun
zin gehad.
Voor foto’s en informatie over Scouting Jan van Speyk, zie
www.janvanspeykgroep.nl.

quiz. waarbij drie mooie prijzen zijn
te winnen. De eerste prijs is een
weekend weg, de tweede prijs een
dagje uit en de derde prijs een gebakje met de naam van de winnaar
erop.
Als de klanten op zaterdag de aanbieding kopen (4 aardbeienschelpjes) dan krijgen daar een mooie tas,
gratis bij. De overige zaken van Leonard in Wilnis en Vinkeveen heten vanaf heden ook Ambachtelijke
bakkerij de Kruyf.

Al jaren tekent Jolanda Schuit met
veel liefde mens en dier op een zeer
gelijkende en intense manier. Jolanda woont in Mijdrecht, ontwerpt met
veel plezier badkamers bij Intermat
Mijdrecht en is al tekenend bekend
geworden in De Ronde Venen. Een
tekening van Jolanda is altijd een
uniek stuk vakmanschap.
Meer informatie over Jolanda en
haar tekeningen kan je vinden op
haar website www.jolandaschuit.nl

Muziek in drievoud
De Ronde Venen - Heeft u zaterdagavond 29 mei aanstaande al iets
in uw agenda staan? Zo niet, dan
komt dat heel mooi uit. De Brassband Concordia uit Vinkeveen, het
Harmonie orkest KnA uit Uithoorn
en het Fanfare orkest Viribus Unitis uit Wilnis geven namelijk een triple concert. Deze avond wordt gevuld met prachtige muziekstukken
van alle drie de orkesten. De Brassband Concordia zal Fanfare Brittannica van James L. Hosay, Cry of the
Celts van Ronan Hardiman arr. Peter Graham en Lord Tullamore van
Carl Wittrock aan u laten horen. Het
harmonie orkest KnA heeft hard geoefend op de stukken: El Torico de
la Cuerda van Luis Serrano Alarcon,
La Fanciulla del West van Giacomo

Puccini-arr. Johan de Meij, Amparito Roca van Jaime Texidor en tot slot
Fandango van Frank Perkins.
Ook het fanfare orkest Viribus Unitis heeft mooie stukken uitgezocht
om aan u te laten horen. Zij zullen
spelen: Fanfare for a Friend van Bert
Appermont, Codon van Kevin Houben, Hymnus Pastorale van Bert Appermont en Fulco de Minstreel van
Leon Vliex. De toegang is gratis en
het concert zal plaatsvinden in het
Dorpscentrum de Willisstee, Pieter
Joostenlaan 24, in Wilnis. De zaal is
open vanaf 19.30 uur. Het concert
zal om 20.00 uur beginnen. Wij hopen dat u met vele naar het triple
concert komt luisteren. Het beloofd
een hele gezellige muzikale avond
te worden.

De Ronde Venen - Ja, het was
een moeilijke verhuizing. Na 22 jaar
moest Soos “de Cirkel” (Soos voor
verstandelijk gehandicapten) noodgedwongen verhuizen naar de Willisstee in Wilnis. Maar na een jaar
zijn ze er helemaal thuis. Natuurlijk
waren er wat aanpassingen nodig.
En niet enkel van een kant, maar de
samenwerking met de eigenaar van
de Willissstee is na een jaar geweldig. De kosten waren voor Soos “De
Cirkel” veel hoger dan in het Prinsenhuis. De Willisstee is hier gelukkig voor de soos in tegemoet gekomen en heeft de helft van de koffiekosten als sponsoring op zich genomen. Soos “De Cirkel “ is Ron de
Groot hier dan ook zeer dankbaar
voor.
Dit seizoen is er ook een nieuwe activiteit bij gekomen, Koersbal en zittend honkbal. Er zijn erg veel deelnemers die hier elke week aan deelnemen. De attributen hiervoor zijn
kosteloos in bruikleen gekregen
van sport in beweging. Natuurlijk is

de leiding van Soos De Cirkel, ook
hun hier dankbaar voor. Het darten,
al een paar jaar een hype onder de
leden, is mede door het aantrekken
van Jos de Graaf een waar succes
geworden. Café Cens heeft hierbij
geholpen door sponsoring van materiaal.
Cursussen
Ook zijn er dit seizoen educatieve
cursussen gegeven. Deze zijn verzorgd door het R.O.C. Alles met elkaar is het dus een geweldig seizoen geweest. De maanden juni, juli en augustus gaat Soos De Cirkel
met vakantie. In september gaan de
vrijwiligsters weer zorgen dat ook
het komende seizoen een daverend
succes wordt. Er zijn al veel plannen voor het seizoen 2010-2011.
Natuurlijk zal er dan ook weer een
playbackshow gehouden worden.
Wilt u inlichtingen over Soos De Cirkel, dan kunt u altijd contact opnemen met Angela van Adrichem. Tel.
0297-593545.

Natuur, fietsen, wandelen
en spelen in Marickenland

Expositie tekeningen
Jolanda Schuit
Mijdrecht - Een selectie van potloodtekeningen van Jolanda Schuit
zijn de hele maand mei 2010 te zien
in de Bibliotheek van Mijdrecht. Deze expositie is toegankelijk tijdens
de openingsuren van de Bibliotheek. In deze expositie heeft konijn
Pien een mooie plek gekregen, met
dank aan Arno en Berrit die de tekening speciaal hebben uitgeleend,
zodat ook anderen kunnen genieten
van hun geliefde Pien.

Soos ‘De Cirkel’ helemaal
thuis in Willisstee

Sangriaconcert van
Eline Hofstra

Mijdrecht - De 18-jarige Eline Hofstra uit Vinkeveen geeft zaterdagavond 29 mei een gitaarconcert
in de Veenhartkerk, Grutto 2a te
Mijdrecht.
Eline studeert klassiek gitaar aan
het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag en behaalde eerste en
tweede prijzen op concoursen. Ook
trad zij op in de Grote Zaal van het
Concertgebouw in Amsterdam met

het Nederlands Blazers Ensemble.
Zaterdag speelt zij werken van
Bach, de Spaanse componist Ponce
en Cavatina (uit de film “The Deer
Hunter”)
Na de pauze treedt de Spaanse gitarist Víctor Landeira op. Hij werkte
mee aan diverse cd-opnames.
Het gitaarconcert begint om 20.00
uur en de toegang bedraagt 6 euro,,
inclusief een drankje in de pauze.

De Ronde Venen - Waar komen
de wandel-, fiets- en ruiterpaden
in Marickenland? En waar kun je
straks picknicken, een balletje trappen of je auto parkeren? In het concept-inrichtingsplan voor Marickenland is te zien hoe het toekomstige natuur- en recreatiegebied tussen Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en
Waverveen eruit komt te zien. Iedereen wordt uitgenodigd zijn of haar
reactie te geven op het plan. In het
concept-inrichtingsplan wordt het
oostelijk deel van Marickenland ingericht als natuurgebied. In totaal
wordt 320 hectare hiervoor gereserveerd. Bloemrijk grasland, nat
schraalgrasland en rietland en ruigte zullen hier elkaar afwisselen. Alle sloten krijgen natuurvriendelijke
oevers. De nieuwe natuur in Marickenland verbindt, samen met nieuwe natuur in een aantal andere gebieden, de Nieuwkoopse Plassen,
Vinkeveense Plassen en Botshol
met elkaar.

Ook komen er in Marickenland zogeheten recreatie-eilanden: lichte
verhogingen in het landschap die
elk een eigen invulling krijgen. De
eilanden liggen verspreid door het
gebied, maar in het recreatiegebied
liggen er meer dan in het natuurgebied. Eén van de recreatie-eilanden,
bij het nieuwe zwembad, zal tevens
dienst doen als evenemententerrein. Heel Marickenland krijgt een
natuurlijke uitstraling en wordt ecologisch beheerd.

Afwisseling
De landschappelijke afwisseling
met bos, open landschap en ruigere
gebieden maakt Marickenland aantrekkelijk voor recreanten. Er worden
verschillende routes en paden aangelegd, vooral in het westelijk deel.
Die paden en routes zijn bestemd
voor wandelen, fietsen, paardrijden
en kanoën. Ook voor kinderen is er
veel te doen in het gebied: er komen
speelveldjes, een natuurspeelplek of
speelbos of ze kunnen gewoon op
ontdekkingstocht gaan. Voor de bezoekers worden voldoende parkeerplaatsen, fietsenstallingen en goede, veilige oversteekplaatsen aangelegd.

Deel van een groter geheel
Marickenland is onderdeel van een
groter geheel: de Venen. Een uniek
veenweidegebied in het oosten van
het Groene Hart. In Plan de Venen
wordt gewerkt aan meer natuur,
een goed toekomstperspectief voor
de landbouw, ontwikkeling van een
duurzaam water- en bodembeheer
en volop recreatiemogelijkheden.

Consultatieronde
Inwoners en betrokkenen worden
uitgenodigd voor 18 juni hun reactie te geven op het concept-inrichtingsplan. Om hen te informeren is
er een nieuwsbrief verschenen en
wordt op 2 juni een inloopbijeenkomst gehouden in De Meijert van
16.00 tot 22.00 uur. De nieuwsbrief
is op te halen in het gemeentehuis
of te downloaden op www.marickenland.nl

Marickenland is een gezamenlijk
project van de provincie Utrecht,
gemeente De Ronde Venen, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht (Waternet) en Staatsbosbeheer, verenigd in de Stuurgroep Marickenland.
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Het Rabo Knikkerkampioenschap
Regio - Rabobank Rijn en Veenstromen organiseerde dit jaar in samenwerking met Top Sports Group
voor het eerst de voorrondes van
het Red Band NK knikkeren. Alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar
mochten hieraan meedoen en streden om de felbegeerde titel: Rabo
Knikkerkampioen 2010.

Steven van Zuijlen, Dylan Koek en
Sophia Schwaanhuyser werd Sophia Rabo Knikkerkampioen 2010!
Dylan werd tweede en Steven der-

de. De laatste acht mogen uiteindelijk ook door naar de tweede ronde
van het Red Band NK Knikkeren op
zaterdag 29 mei in Walibi World.

Voorrondes
De drie voorrondes werden gehouden in Bodegraven, Woerden en
Mijdrecht. De voorronde in Kockengen ging door te weinig aanmeldingen niet door. De beste 20 knikkeraars van iedere voorronde gingen
door naar de grote regio finale op
21 mei in Woerden.
In totaal streden 60 kinderen tijdens
de finale om de felbegeerde titel.
Het was een schitterende dag met
volop zon, muziek en gezelligheid.
Na een zinderende strijd tussen

Veenlandturnsters turnen
zich naar de top
De Ronde Venen - Zaterdag 22
mei werd in Amersfoort de regiofinale divisie 6 geturnd. De beste
turnsters uit het rayon hebben zich
geplaatst voor deze wedstrijd. Namens Veenland hadden ze 9 turnsters in de finale. As eerste mochten
Kimberly Bouman en Isa van Loon.
Ze turnde een mooie wedstrijd. Hier
en daar wat slordigheden maar dat
mocht de pret niet drukken want dat
je was geplaatst voor de finale was
al een prestatie op zich. In de tussenstand na twee toestellen stonden ze nog niet zo hoog maar Kimberly behaalde een prachtige 7de
plaats na vier toestellen en Isa werd
28ste. Daarna was het de beurt aan
Naomi Bouman. Ze begon met balk
en het is gelukt ze is er vandaag niet
van afgevallen. Alles lukte de koprol en de handstand. De wedstrijd
kon niet meer stuk. Ook op vloer
en sprong een prima oefening en
tenslotte met een prachtige brugoefening bleek dat ze op de vierde

plaatst was geëindigd. Tegenwoordig krijgen de eerste 5 turnsters een
medaille dus ook voor Naomi een
medaille. In de andere baan turnde
Kimberly Moeliker en Amber Verkaik hun wedstrijd. Hier en daar kon je
zien dat het toch wel erg spannend
was. Het ging niet zo strak als in de
voorronde en op vloer draaide Kimberly de oefening om. Maar sprong
en brug ging bij alle twee prima en
het resultaat mocht er zijn. Kimberly eindigde op de vierde plaats, dus
ook een medaille mee naar huis en
Amber werd prima 8ste.
Laatste
Als laatste mochten Nades Kamminga, Eva Prins en Julie Postma.
Ondertussen was de binnen temperatuur gestegen tot tropische waarden. Maar daar was bij deze drie
meiden niets van te merken. Helaas voor Eva viel ze gelijk met de
opsprong van de balk maar ze liet
zich niet kisten en maakte de oe-

fening keurig af. Ook Nades en Julie gingen helaas met de koprol van
de balk. Ook op vloer turnde ze niet
hun beste oefening er waren hier
en daar een paar slordigheden. Julie vergat de koprol achterover gelukkig had ze het zelf niet in de gaten maar ook de jury heeft het niet
gemerkt. Waarschijnlijk door de
warmte. Bij Eva haperde de handstanddoorrol en Nades was op het
eind de richting een beetje kwijt.
Op sprong waren het weer keurige
overslagen. Eva had donderdag tijdens de training nog moeite maar
nu ging het prima. Ook op brug waren het keurige oefeningen. Met hele hoge zwaaien turnde Nades zelfs
het hoogste cijfer van iedereen.
Bij de prijsuitreiking bleek Nades
vijfde, Julie 29ste en Eva 32ste. Heel
tevreden gingen ze een uur (19.15)
later dan gepland weer richting Wilnis. Nu op 12 juni nog de toestelfinales en dan is een lang seizoen
ten einde.

Van links naar rechts: (boven) Jeffrey Beense, Tommy Fluks, Michael van Soest en Koen Bruning;
onder: Tim Peeters, Youp Hafkamp, Maurits Kok, Sander Streefkerk en keeper Joren Tebbertman

De Kwikstaart E1 tweede in
schoolvoetbal regiofinale
De Ronde Venen - De Kwikstaart
E1, jongens uit de groepen 5 en 6
van basisschool De Kwikstaart in
Uithoorn, hebben in de schoolvoetbal regio finale de tweede plaats
behaald. Na in de drie voorrondes
uitstekend voetbal te hebben laten
zien en hiermee eerste te zijn geworden van alle basisscholen in Uithoorn, mochten de jongens op 19
mei jl de eer van deze Uithoornse
basisschool hoog houden in de regio finales die gehouden werden op
het sportterrein van SV Abcoude.
Het Kwikstaart E1 team bestaande
uit keeper Joren Tebbertman, verdedigers Michael van Soest, Tim Peeters, Maurits Kok en Sander Streefkerk, en aanvallers Youp Hafkamp,
Koen Bruning, Tommie Fluks en Jeffrey Beense, ging uitstekend van
start in de eerste wedstrijd tegen
de Piusschool uit Abcoude door
een snelle voorsprong van 2-0 met
mooie acties van met name Tommie
en een goede afronding van Jeffrey.
Youp wist af en toe zijn mannetje te
dollen terwijl Koen zich zat te verbijten omdat hij vanwege zijn hardnekkige blessure maar een paar minuten mocht invallen. Ondanks uitstekend verdedigend werk van de
achterhoede wist de Piusschool in

de tweede helft terug te komen tot
2-1.
In de tweede wedstrijd streed de
Bekema school uit Duivendrecht
voor zijn laatste kansen op mee te
kunnen dingen naar de eerste prijs.
De Kwikstaart E1 had zijn gedachten na een snelle voorsprong al (te)
snel bij de laatste wedstrijd waardoor een voorsprong van 3-1 in de
tweede helft werd weggeven en de
wedstrijd eindigde in een 4-4 gelijke stand.
De laatste wedstrijd was de finale
wedstrijd geworden en moest door
De Kwikstaart E1 gewonnen worden. Het werd een triller, waarin de
Michiel de Ruyterschool uit Amstelveen al snel op voorsprong kwam.
Michael, Tim en Maurits verdedigden uitstekend en met name Tim
en Maurits hadden hun handenvol
aan de wendbare aanvallers. Doordat Michael als slot op de deur ging
voetballen, werd het de Ruyterschool steeds moeilijker gemaakt.
Zeker nadat Sander als wissel was
ingebracht en zich volledig vastbeet op de steeds opkomende kleine maar behendige
middenvelder, werd deze geheel
uitgeschakeld en waren de aanvallen niet zo gevaarlijk meer. De Kwikstaart daarentegen ontketende en

Kanovereniging De Ronde Venen

Skate-tochtjes
op maandag

“Kies Hart voor Sport”
Vinkeveen - De actie van de gemeente om de schooljeugd kennis
te laten maken met andere sporten, in dit geval het kanovaren, is en
blijft een succesvolle formule. Ook
dit jaar doet de kanovereniging mee
aan dit evenement.
Door middel van het schoolproject
probeert de kanoclub kinderen van
de basisschool te interesseren voor
specifiek het kanovaren. Veel jongelui vinden het kanovaren wel leuk,
maar hebben reeds voor een andere
sport gekozen. Het is wat dat betreft
altijd afwachten wat er aan nieuwe
leden toestroomt naar aanleiding

van Hart voor Sport. Soms kan dit
jaren later zijn. Dit jaar hebben zich
10 kinderen aangemeld voor het kanovaren. Dit is gezien het aantal beschikbare verenigingskajaks goed
te handelen. De deelnemers van
Hart voor sport worden de beginselen van het kanovaren en varen mee
met de jeugdgroep van de club. Afgelopen zaterdag is de groep van
start gegaan. Het weer was uitstekend, maar niet iedereen heeft hert
droog gehouden. Dit kwam niet omdat kinderen zijn omgegaan, maar
vooral het gespetter na afloop zorgde er voor dat niet iedereen droog
is gebleven.

onder leiding van met name Tommie en Koen kwam er een
ware aanvalsgolf op gang. Een
voorsprong kon dan ook niet uitblijven en de 2-1 stond snel op de
borden. Maar de Kwikstaarters wilden meer en bleven aanvallen. Paal,
lat, nogmaals paal en net naast, het
leek wel of de bal er niet in mocht.
In de hektische slot minuten waarin het spel heen en weer golfde, was
helaas ook de scheidsrechter in een
split seconde de kluts even kwijt en
floot voor een vrije trap maar wees
per abuis de verkeerde kant op.
Vanaf zo’n 16 meter wist de Ruyterschool uitstekend in te schieten,
waardoor de eindstand in de laatste minuten van de wedstrijd op 22 kwam.
De teleurstelling was groot bij jongens van de Kwikstaart E1 dat ondanks knap voetbalspel en niet één
verlies wedstrijd, de volgende ronde
op weg naar de landelijke schoolvoetbal finale niet bereikt was. Gelukkig kwam na een paar minuten
alweer het besef dat er een knappe prestatie was geleverd met mooi
voetbal en niet één verlies wedstrijd.
De mooie beker als tweede prijs in
deze district finales was dan ook
meer dan terecht en werd hossend
en juigend in ontvangst genomen.

Mijdrecht - In juni, op maandagavond gaat het Centrum voor Beter Bewegen skate-tochtjes organiseren. De tochtjes zijn ongeveer 20
km. Het is verplicht om een helm en
beschermend materiaal te dragen
tijdens een tochtje. We vertrekken
om 19.00 uur. Op 7 juni maken we
de eerste tocht. Heb je interesse?
Wil je weten waar we heen gaan?
Elke maandagavond in juni kan je
mee. En Carla rijd graag met jullie
mee. De kosten zijn E2,50 per keer
en na afloop is er koffie of thee. Wil
je soms skate-lessen volgen dan is
dit mogelijk voor zowel volwassenen als kinderen. Bel tussen 18.00
en 19.00 uur naar Carla van Nieuwkerk zij zal je graag van inlichtingen
voorzien.

Toen de aanmeldingen binnenkwamen bleek dat er een behoorlijke
belangstelling was van de schooljeugd. Door de wat ongelukkige
planning tussen de feestdagen door
vielen een aantal kinderen af. Maar
het enthousiasme was zo groot dat
ondanks twee weken slecht weer
bijna iedereen aanwezig was. Het
aantal beschikbare kajaks was bepalend voor de groepsgrootte.
Als de deelnemers zo veel lol in het
kanovaren hebben, dan heeft de
club verenigingskajaks ter beschikking zodat niet meteen een eigen
kajak moet worden aangeschaft.

De Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis
gaat weer van start!
Wilnis/Mijdrecht - Van dinsdag 15
juni t/m vrijdag 18 juni 2010 is het
weer een wandeldrukte van belang
in de omgeving van Mijdrecht en
Wilnis. De 39e editie van de avondvierdaagse gaat dan weer van start.
Vanaf de startlocatie, het sportterrein Argon aan de Hoofdweg in
Mijdrecht, is het mogelijk om vier
avonden lang 5, 10 of 15 Km te
wandelen. Iedereen is welkom om
in Mijdrecht, Wilnis, Amstelhoek, De
Hoef en omstreken een paar sportieve wandelavonden mee te komen
maken. Zoals ieder jaar zijn ook dit
jaar de routes weer voor een groot
deel aangepast om zoveel mogelijk
van de mooie omgeving en nieuwe
wijken te laten zien aan de wandelaars. Inschrijven kan op 1 en 2 juni
2010 van 20:00 uur tot 22:00 uur op
Diamant 45, Mijdrecht en op Blauwe Zegge 92, Wilnis. Het inschrijf-

geld met medaille is E3,50 per persoon, zonder medaille is deze E2,00
per persoon. Inschrijven kan ook
op dinsdag 14 juni in het startlokaal vanaf 18:00 uur, dit is dan wel
E ,50 duurder. Wandelaars die maar
één avond willen wandelen, zijn ook
welkom en kunnen zich inschrijven
voor een avondtocht op één van de
vier avonden. Dit kan op alle afstanden en men ontvangt een aparte
herinnering. Opgeven op de startlokatie, kosten E2,00 per persoon.
Het defilé wordt afgenomen op vrijdagavond 18 juni om 20:30 uur op
de Dorpsstraat bij het gemeentehuis in Mijdrecht in aanwezigheid
van een afvaardiging vanuit het college van B&W van de Ronde Venen
en andere organisaties. De Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis is onderdeel van de KNBLO-NL Wandelsportorganisatie.

Voor meer informatie: www.avondvierdaagse-mijdrecht-wilnis.nl

Onder Ons
Vinkeveen - Dinsdag 1 juni organiseert Klaverjasclub Onder Ons de
eerste zomer prijs kaartavond voor
iedereen die van kaarten houdt, dus
ook voor vakantiegangers en recreanten. er zijn veer veel mooie prijsjes te winnen. Er worden drie partijen gespeeld van zestien gifjes,
de aanvang is 20.00 uur in café het
Meertje Achterbos 101 in Inkerven.
Deze prijs kaartavonden worden iedere zomermaand herhaald, de volgende data,s zijn:13 juli, 3 augustus
en 7 september.
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Expositie: Ons Tweede
Thuis “Puur, Outsider art”
Uithoorn - Op zondag 30 mei opent
bij galerie Fort aan de Drecht de bijzondere expositie “Puur, Outsider
Art”. Deze expositie bevat werken
die gemaakt zijn door kunstenaars
van Ons Tweede Thuis. Ons Tweede
Thuis heeft een aantal ateliers waar
mensen met een verstandelijke beperking hun kunstzinnige talenten
tot uiting kunnen brengen. Op doek,
papier of driedimensionaal, alles is
mogelijk.
Werk van: Laura Beenen, Sandra
Biersteker, Martin van Braak, Rob
van Geet, Gemma Jansen, Karen
Koeslag, Cecilia Kwa, Sander Rietvink, Thea Rosman, Bram van Schagen, Alexander Simon, Rebecca
Smit, Bianca Tas, Frank Treep, Franky Vergouwe, Reinout Verstraten,
Susanne Visser, Vivan Westdorp, Lia
Wienneke en Nanny Wortel.
Er wordt geschilderd en gedecoreerd met acrylverf, ecoline, stift,
vetkrijt, waterverf, op doek, papier
of hout. “Iedere dinsdag worden in
workshops nieuwe technieken uitgeprobeerd”, vertelt begeleidster
Mieke Moleman. Het atelier blijft in
ontwikkeling maar iedereen heeft
natuurlijk zo de voorkeuren. Karen
Koeslag werkt het liefste met acryl
op papier. Zij is bezig met een vrolijk
schilderij waarbij je aan de Efteling
denkt. Ze is enthousiast: “Ik ga nog
veel meer maken” en vindt het leuk
als iets verkocht wordt. Want dat is
de bedoeling.
Lia Wienneke is bezig met een persoonlijk schilderij. Lia: “Ik schilder
de leukste momenten. Een eiland

met wier uit zee dat ligt te drogen.
En een Boeddhabeeld.” Het geheel
wordt omlijst door een mooie versierde rand. Soms krijgt het atelier
opdrachten, laatst nog een schilderij van een bruidspaar, maar meestal werken cliënten naar eigen ideeën. Zij worden daarin begeleid door
de medewerkers.
Bram van Schagen zit voor de verandering weer een keer achter een
groot doek. “Ik werk niet altijd op
een groot doek. Dit wordt een landschap zoals ik in Engeland heb gezien.”
Mario Willemse kan de rust op het
atelier wel waarderen: “Het is rustgevend. Je kunt je dag goed verdelen én mooie dingen maken.” Dat
laatste klopt zeker, hij is bezig met
tulpen, acryl op doek. Dat er ook

klussen gedaan moeten worden laat
Frank Treep zien: hij zit deze dag
achter de telefoon die, ook in deze rustige vakantietijd, gelukkig een
paar keer gaat. Het atelier mag dan
lekker rustig zijn, je moet tenslotte
wel wat te doen hebben.
De expositie is te zien van 30 mei t/
m 4 juli en zal op 30 mei om 15.00
uur worden geopend door de heer
Ad van Leeuwen, directeur van Ons
Tweede Thuis.
Levende standbeelden en muziek
zullen de opening omlijsten.
U vindt Galerie Fort aan de Drecht
aan de Grevelingen 50 in Uithoorn.
Openingstijden: do/vrij: 14.00–17.00
uur, za/zo: 12.00 – 17.00 uur.
Op de openingsdag is de galerie
vanaf 14.30 uur geopend.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Gemeenteraad schuift weer
eens een besluit voor zich uit
De Ronde Venen - De Gemeenteraad besloot afgelopen donderdag weer eens een motie niet te
behandelen, maar uit te stellen. Wethouder Dekker was afwezig en zijn plaatsvervanger werd kennelijk niet kundig genoeg geacht!
De behandeling van de motie van de Combinatie waarin de Gemeenteraad het college verzocht
om doorgaand vrachtverkeer, zijnde niet bestemmingsverkeer, te verbieden op de Dukaton te
Mijdrecht werd wederom op de lange baan geschoven. Weer waren 40 bewoners die de tribunes bezetten teleurgesteld. Weer gaf de politiek
blijk van het volstrekt niet serieus nemen van de
burgerij. Zeer verbolgen en diep teleurgesteld verliet men de raadzaal om naar zeggen zich ernstig
te beraden op welke partij in november gestemd
zou gaan worden.
Namens de coalitie (CDA, Ronde Venen Belang
en VVD) nam de heer van Loo van het CDA het
eerst het woord in de vergadering. Hij zette gelijk de toon. Wethouder Dekker was afwezig en

daardoor kon de ingediende motie door de heer
Douzé (De Combinatie) niet behandeld worden.
Dus maar weer uitstellen was het advies. Een enkel protest van de heer Broekhuijsen (GemeenteBelangen) dat het college verantwoordelijk is en
niet alleen wethouder Dekker, werd volledig genegeerd. Dus uitstellen naar, misschien juli, in de
vakantie dus !!
Een veertigtal bewoners had zich in de raadzaal
verzameld om nu eindelijk eens besluiten van de
politiek te vernemen. Ze konden onverrichter zake
huiswaarts keren. Naar hun zeggen geschoffeerd
door het College en de coalitiepartijen.
Eén van de bewoners verwoordde het zo:
“Een puur politiek spel, vooraf prima in scene gezet, maar dat door ons en gelukkig wij niet alleen,
“manipulatie” wordt genoemd”.
Het werd na afloop duidelijk, het CDA, VVD en Gemeentebelangen hebben geen vrienden gemaakt.
“Integendeel zelfs”, aldus een andere bewoner.

Begraafplaats & Crematorium
Westerveld organiseert
Concerto in Memoriam
Regio - “Alleen de muziek kan over
de dood spreken.” Dit citaat was
in 1994 het uitgangspunt van het
Concerto in Memoriam, een herdenkingsconcert. En dat is het nog
steeds. Met het inmiddels traditionele concert in het monumentale gedenkpark wil Begraafplaats &
Crematorium Westerveld zoveel mogelijk mensen een mogelijkheid bieden hun dierbaren te gedenken.
Vandaar dat het openluchtconcert
– jaarlijks bezocht door vele duizenden mensen - voor iedereen vrij toegankelijk is. Iedereen is welkom.
Het Concerto vindt dit jaar plaats op

6 juni om 14.00 uur. Leo Fijen zal het
Woord van Troost spreken. Leo Fijen is presentator en programmamaker én auteur van boeken waarin hij
ingrijpende ervaringen uit zijn eigen
leven verwerkte tot spirituele literatuur.
De muzikale invulling op 6 juni
wordt verzorgd door het Westlands
Mannenkoor. Het koor is met ruim
honderdvijftig leden een van de
grotere mannenkoren in Nederland.
Het gerenommeerde koor, dat in
1956 werd opgericht, is zowel in eigen land - met bijvoorbeeld de herkenningsmelodie van de tv-serie ‘De

Glazen Stad’ - als internationaal alom bekend.
“Het concerto voorziet in een bepaalde behoefte en wordt elk jaar
weer drukbezocht” zegt Carla Bosua-Westerman, directeur van Begraafplaats & Crematorium Westerveld. “Niet voor niets is dit alweer de
zestiende keer dat het wordt georganiseerd. Veel mensen - jong en
oud - zien het Concerto echt als een
mooie gelegenheid om, samen met
anderen en toch individueel, dierbaren te gedenken. De rustieke omgeving en natuurlijk de prachtige muziek helpen daar zeker bij.”

Geslaagde open dag voor
Gerritse IJzerwaren, BouwCenter
Filippo en Van Vliet Groep
Mijdrecht - Dinsdag 18 mei was de
dag voor de echte vakman om geheel geïnformeerd te worden op het
gebied van de nieuwste ontwikkelingen in bouwmaterialen. Voor de
vierde keer werd het bouwevenement gehouden op het terrein van
BouwCenter Filippo en Gerritse
IJzerwaren aan de Groot Mijdrechtstraat 37 A/B. Samen met buurman Van Vliet was het terrein gezellig aangekleed met kraampjes, de
snackkraam en zorgde een dj voor
de muziek.
De drie bedrijven richten zich op
dezelfde doelgroep, de vakmensen
in de bouw, echter hebben elk hun
specialiteiten.
Bent u op zoek naar gereedschappen, bouwbeslag of bevestigings-

middelen? Dan bent u bij Gerritse IJzerwaren aan het goede adres.
Op de stands bij Gerritse IJzerwaren werd er druk geplakt voor kortingen op producten. Daarnaast waren er leuke aanbiedingen bij de vele stands en werden er producten
gedemonstreerd.
Alles
BouwCenter Filippo biedt een uitgebreid assortiment bouwmaterialen. Alles wat nodig is voor bouw
of verbouw, zowel binnens- als buitenshuis. De stands werden bemand door 15 topleveranciers, die
elk één van de productgroepen vertegenwoordigde. Zij gaven demonstraties en interessante productinformatie aan de bezoekers. Bo-

vendien kon men bij de stand van
BouwCenter Filippo een krachtige
werkradio winnen. Bent u benieuwd
of u die mooie werkradio heeft gewonnen? Kijk dan snel op de website van BouwCenter Filippo.
De bezoekers konden onder het genot van een hapje, verzorgd door
eet&drinkcafé ‘De Buurvrouw’ uit
Wilnis, en een drankje kijken naar
de bedrijfsfilm van de Van Vliet
Groep. Dankzij de Van Vliet Groep,
een toonaangevende dienstverlener
op het gebied van afval, was het terrein de volgende morgen weer helemaal schoon.
De drie bedrijven kunnen terugkijken op een mooie, geslaagde middag, met voldoende belangstelling.

Postkantoor verder zonder
ING
Uithoorn - Het postagentschap in
de Bruna Mijnders aan het Amstelplein 43 in Uithoorn is sinds gisteren
een TNT Postkantoor.
Het assortiment van het postagentschap bestaat uit bankzaken, postzaken en overige diensten (zoals
strippenkaarten en kentekens overschrijven). De bankzaken gaan naar
een bankfiliaal van ING. Alle postzaken en overige diensten blijven
in het TNT Postkantoor in de Bruna Mijnders.
De twee andere TNT Postkantoren
en het Business Point blijven ongewijzigd. Bij een TNT Postkantoor en
een Business Point kunnen klanten
terecht voor het volledige assorti-

ment van TNT Post. Daarnaast verkopen zeven winkels alleen postzegels. Ook deze blijven ongewijzigd. Kijk op de postkantoorzoeker
op www.tntpost.nl voor meer informatie.
Altijd in de buurt
Het netwerk van TNT Post bestaat op
dit moment uit 2250 TNT Postkantoren, waarvan ongeveer 2100 in winkels. Daarnaast zijn er bijna 7000
postzegelverkooppunten. TNT Post
is dus op heel veel plaatsen aanwezig. Hiermee sluit TNT Post aan bij
de behoefte van klanten, die steeds
meer gericht is op het principe gemak en snelle service.

Achtergrondinformatie
Met de opening van de nieuwe TNT
Postkantoren, speelt TNT Post in
op de behoefte van de consument.
Die heeft aangegeven postzaken
bij voorkeur te regelen op toegankelijk locaties, met ruime openingstijden en op plekken waar ze dagelijks komt. In maart 2008 kondigden
TNT Post en ING aan hun gezamenlijke dienstverlening in de hoofdpostkantoren en een aantal postagentschappen te verplaatsen naar
eigen TNT Post en ING locaties. De
dienstverlening van alle hoofdpostkantoren en een aantal postagentschappen komen de komende 5 jaar
te vervallen.
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Drie fraaie overwinningen voor
UWTC’ers
wen en met nog 2 ronden te rijden
zijn overwinning veilig stellen. Bij
de finish van het peloton trok Hidde Schelling de sprint aan voor André Looij, die daarmee een 2e plaats
behaalde. Thijs werd 4e. Hidde, Etienne en Jeroen eindigde allen keurig in het peloton.    

Regio - District Kampioenschap
Noord-Holland te Amsterdam. Op
maandag 2e Pinksterdag stond het
DK op de agenda. UWTC was ruim
vertegenwoordigd in vrijwel alle categorien. Bij de Nieuwelingen stonden de volgende UWTC’ers aan de
start: Glenn van Nierop, Thijs Leijgraaff, Hidde Schelling, André Looij,
Etienne Lenting en Jeroen van Pierre. De start vond voor deze renners
al om 9 uur plaats. Door een ongeval in de Coentunnel stonden echter
nog enkele renners in de file, waardoor het startschot met een kwartier
uitgesteld. 48 renners maakten deel
uit van deze wedstrijd met een afstand van 50 km. Er waren verschillende uitlooppogingen, maar deze

werden allemaal teniet gedaan. De
mannen in het groen waren behoorlijk actief, maar konden ook zelf in
de beginfase nog niet weg blijven.
Tot 5 ronden voor het einde toen 5
renners, waaronder namens UWTC
Glenn van Nierop nog een vluchtpoging ondernamen. Het peloton
stond het ook deze renners niet toe
om voor de overwinning te gaan
en zette de achtervolging in. Glenn
voelde dit al aankomen en nam afstand van de kopgroep, voordat deze weer door het peloton werd opgeslokt. De UWTC renners, die op
de voorste linie koersten, hadden dit
goed door en konden het peloton
mooi afstoppen. Hierdoor kon Glenn
zijn voorsprong alleen maar uitbou-

Namens de Masters 40+ en 50+
stonden namens UWTC John Oudshoorn, Frans van der Does, Leen
Blom en Guus Zantingh aan de
start. Vanaf het vertrek waren er diverse renners die met de gedachte
waren vertrokken om snel een ontsnapping op touw te zetten, maar
door het sterke rennersveld en hoge
snelheid was het erg moeilijk om uit
het peloton te ontsnappen.
De gemiddelde snelheid was 43,5
km per uur, voor zowel de 40+ als
50+ veteranen want deze renners
reden gelijktijdig. Bij de Masters
40+ wisten pas op 1,5 ronde van het
einde 5 renners uit het peloton de
ontsnappen met daarbij John Oudshoorn. John is in een uitstekende
vorm en wist dan ook zijn medevluchters op een overtuigende wijze te kloppen en behaalde hiermee
een hele mooie overwinning. Frans
van de Does sprintte in het peloton
naar een verdienstelijke 10e plaats.
Bij de Masters 50+ ontsnapte op
drie ronden voor einde een groep
van zes renners uit het peloton. Met
nog ruim een ronde te gaan, sprongen nog eens 3 renners weg uit het
peloton, met daarbij Guus Zantingh.
Zij wisten met nog 500 m. te gaan
bij de kopgroep aan te sluiten. De
wedstrijd werd vervolgens gewonnen door Theo Joosten. Guus Zantingh behaalde met een 4e plaasts
net geen podiumplaats.
BLEISWIJK - Op het veilig terrein
van Flora Holland was er op 1ste
Pinksterdag na de jeugdcategorien
een wedstrijd voor Nieuwelingen. Bij
de hoogste categorie jeugd behaalde UWTC’er Jouke Schelling in categorie 7 met een solo en fraaie overwinning. Daarna konden de Nieuwelingen van UWTC hun wedstrijd
rijden. UWTC was op volle oorlogssterkte vertegenwoordigd met Hi-

dde Schelling, Kevin Schelling, Jeroen van Pierre, Glenn van Nierop,
Thijs Leijgraaff en Etienne Lenting.
Met nog 75 andere renners vertrokken zij voor een wedstrijd over
20 ronden van 2 kilometer lang. Op
het strakke parcours zat de vaart er
al gauw in en de renners schuwden niet om in de aanval te gaan.
Na 3 ronden koers waren het 2 renners die het probeerden, waar al
gauw Thijs Leijgraaff met nog 2 renners achteraan kwam. Maar deze
3 haalden de 2 koplopers net niet
bij. Terwijl Thijs Leijgraaff en medevluchters worden teruggehaald
waagde Glenn van Nierop een poging en kreeg ook wederom 2 renners met zich. Dit trio lukte het wel
om het gat naar de koplopers dicht
te rijden. Ronden lang bleef het gat
tussen de 2 koplopers en het peloton 15 seconden. Voor Kevin Schelling ging het helaas net iets te snel
en moest het peloton laten rijden.
Jeroen van Pierre reed keurig zijn
rondjes, terwijl Hidde Schelling en
Etienne Lenting hun neus zo af en
toe van voren konden laten zien.
Met nog 5 ronden te gaan was de
voorsprong van de 2 koplopers dusdanig opgelopen, zodat het peloton het gat niet meer kon dichtrijden. Met de bel voor de laatste ronde kwamen de 5 door met 40 seconden voorsprong op het peloton. Glenn van Nierop werd, na een
mooi gereden wedstrijd 5de, Thijs
Leijgraaff won de sprint van het peloton met daarin ook keurig Hidde
Schelling, Jeroen van Pierre en Etienne Lenting.
MAASSLUIS - Op 1e Pinksterdag namen de Masters 60+ namens UWTC deel aan een wedstrijd
in Maassluis. Door het mooie weer
en doordat er weinig wind stond
was het moeilijk om uit het peloton te ontsnappen. Maar met nog
vier ronden te rijden wisten er toch
nog zes renners uit het peloton. De
wedstrijd werd gewonnen door de
oud kampioen van Nederland Karel Teeuwen. Namens UWTC werd
Guus Zantingh 7e, Theo Oudshoorn
15e en Leen Blom finishte voldaan
in het peloton.

Wederom podium voor
Kervin Bos
Wilnis - Na twee tweede plaatsen
en één derde plaats tijdens de eerste drie races van het seizoen wist
de van der Heijden motors Racingteam coureur, Kervin Bos, ook in de
vierde race op het podium te komen. De ingekorte race leverde wederom een tweede plaats op voor de
inwoner van Wilnis.

Duivensport

Bosse en Zn wint
Morlincourt/Noyon
Regio -Donderdagavond werden
de duiven van P.V.”Rond de Amstel”
ingekorfd voor de tweede Midfond
(middenafstand)vlucht van dit seizoen. De vooruitzichten waren zoals
het ook is uitgekomen prachtig, de
gehele vlieglijn was het mooi weer
met een Noord Oosten tot Noorden wind. Echt duivenweer zoals wij
dit noemen, dan komen de sterkste duiven naar voren. De duiven
werden om 09.00 uur in het Franse
Morlincourt/Noyon gelost, en konden strijden wie het eerst de gemiddelde afstand van 323 Km zou
overbruggen. Uitgerekend was dat
de snelheid zo rond de 72 Km zou
kunnen liggen, en dat kwam aardig
uit. Om 13.29.22 uur ging het elektronische signaal bij de familie Bosse aan de Thamerweg, en dit bleek
de snelste van de vereniging te zijn.
De duif maakte een snelheid van
1201,480 meter per minuut, ruim 72
km per uur. Ton Duivenvoorde uit De
Hoef werd met 1190,333 mpm tweede en Hennie Pothuizen uit Vinkeveen werd met 1190,075 mpm derde. Verweij-Castricum uit Mijdrecht
werd eerste in de B-Groep. Dat de
wind die de duiven dus tegen hadden gunstig was voor de duiven van

Rond de Amstel, vertaalde zich in
de goede resultaten in Rayon F als
de Afdeling Noord Holland. In Rayon F met ongeveer 3500 duiven in
concours werd Bosse & Zn 10e, Ton
23e en 56e, Hennie 25e, 73e, 88e en
100e, Wim Wijfje uit De Kwakel 33e
en 96e, Ginkel & Berg uit De Kwakel 37e, Cor van Bemmelen uit De
Hoef 54e, Henk Snoek uit de Kwakel 62e en Ron de Boer uit Uithoorn
91e. In de Afdeling met ongeveer
20.000 duiven in concours was het:
Bosse & zn. 1e, Ton 32e en 79e, Hennie 35e, Wim 47e, Ginkel & Berg 53e,
Cor 76e en Henk 91e. Een prachtige score, dat maken wij niet zo vaak
mee op de voorvlucht.
De uitslag was als volgt:
Morlincourt/Noyon 582 duiven en
20 deelnemers.
Bosse & Zn
A.M. Duivenvoorde
C. Pothuizen
W. Wijfje
Ginkel & Berg
C. van Bemmelen
H.P. Snoek
R. den Boer
Th. Kuijlenburg
Verweij-Castricum

Het Gelderse Hengelo was dit keer
het decor. Op het overbekende stratencircuit “De Varsselring” werd afgelopen donderdag het raceweekend gestart met een tweetal vrije
trainingen. De temperaturen waren
niet om over naar huis te schrijven
maar de Yamaha R6 functioneerde
prima en Kervin kon mooi wennen
aan het rijden op een stratenbaan
wat niet te vergelijken is met het racen op bijvoorbeeld Assen. Het totale gevoel was direct goed en er kon
worden gewerkt aan de afstelling en
de juiste bandenkeuze. Vrijdag was
er een vrije dag waarna op zaterdag een tweetal kwalificatietrainingen volgden. Door het grote aantal inschrijvingen werd het veld opgesplitst in twee groepen, één met
even en één met oneven startnummers.
Kervin reed in zijn groep naar de
snelste tijd gevolgd door Marcel van
Nieuwenhuizen en Randy Gevers.
Raymond Schouten was de snelste
in de andere groep. In de namiddag
volgde de tweede kwalificatie waarbij de groepen deze keer ingedeeld
werden op de gereden tijden van de
ochtend. Het lukte Kervin niet om
zijn tijd te verbeteren voornamelijk
door onbalans in het achterwiel. Die
onbalans werd veroorzaakt doordat
de band, door wielspin bij het uitaccelereren, op de velg verschoven was. Aangezien de overige rijders hun tijden ook niet of nauwelijks wisten te verbeteren bleef Kervin op de tweede startpositie staan
met voor hem Raymond Schouten
en achter hem Twan van Poppel en
diens teamgenoot Randy Gevers.
Tweede race
De start van de race verdiende
voor Kervin geen schoonheidsprijs.
Het koppelingshandel werd iets te
vlot losgelaten waarna het voorwiel bruusk het luchtruim koos en
Kervin alle moeite had om overeind te blijven. Hangend tegen Twan
van Poppel werden de eerste meters afgelegd. Ondanks die mindere start kwam Kervin toch als derde
terug uit de eerste ronde. De race
werd vervolgens middels een rode
vlag onderbroken doordat Kevin van
Leuven in het snelle stuk terug richting start-finish hard gecrasht was
en medische assistentie nodig had.

Bij de herstart was “Bossie beter
weg en pakte hij de tweede plaats
achter Raymond Schouten die
evenals in de vorige wedstrijden direct een gaatje wist te slaan. Hoewel de rondetijden van Kervin en
Raymond dicht bij elkaar lagen liep
het verschil toch langzaam maar zeker op. Op zijn beurt wist Kervin een
klein gaatje te slaan naar derde man
Twan van Poppel waarna de race
voor wat het podium betreft een
gelopen koers was. In de voorlaatste ronde had Kervin nog een angstig momentje bij het uitkomen van
de laatste bocht maar ook dat werd
keurig opgevangen zodat er wederom een tweede plaats aan het rijtje
kon worden toegevoegd.
Na vier wedstrijden staat Kervin in
de tussenstand om het kampioenschap ook op een tweede plaats
met 66 punten. Raymond Schouten
leidt uiteraard met 87,5 punt. Randy
Gevers staat met 57 punten op de
derde plaats.
Komend weekend wordt in Oss de
vijfde wedstrijd gereden. Op circuit
“De Paalgraven” worden zondag
(eerste pinksterdag) de trainingen
verreden waarna op maandag twee
races op het programma staan voor
de SS600 klasse waarvan er één
meetelt voor het kampioenschap. U
kunt de verrichtingen van Kevin vlogen op www.kervinbos.nl.

Midreth Open bij
TV Wilnis
Wilnis - De voorbereidingen zijn in
volle gang bij Tennisvereniging Wilnis voor het Midreth Open 2010!
Bouwbedrijf Midreth B.V. heeft zich
dit jaar voor de 10e keer bereid gevonden om dit geweldige toernooi
van Tennisvereniging Wilnis te ondersteunen. Een waar jubileum!
Alles zal uit de kast worden gehaald, de organisatie heeft er zin in
en er zijn al inschrijvingen binnen.
Het toernooi zal dit jaar plaatsvinden van 26 juni tot en met 4 juli. De
organisatie heeft wat verrassingen
gepland staan, met onder andere
een verrassende en onvergetelijke
feestavond! Hoe deze avond wordt
ingericht blijft nog even geheim,
vergeet daarom niet in te schrijven
want dit wil je echt niet missen!
Daarnaast zal natuurlijk weer ge-

zorgd worden voor heerlijke versnaperingen in ons alom bekende eettentje. Met mooie prijzen, hopelijk
mooi weer en natuurlijk de deelnemers wordt dit weer een week om
niet te vergeten!
Tijdens het Midreth Open is het mogelijk om lid te worden bij TV Wilnis
voor een speciale aanbieding. In de
week van 26 juni tot en met 4 juli is
het mogelijk om een lidmaatschap
af te sluiten tot 2012 voor maar liefst
160,-. Een speciale aanbieding welke alleen in die week geldt! Voor andere mogelijkheden voor lidmaatschap bij TV Wilnis, check de website www.tvwilnis.nl. Inschrijven voor
het Midreth Open kan tot 18 juni
2010 via de website van TV Wilnis,
www.toernooiklapper.nl of de inschrijfkaarten bij uw vereniging.

VLTV presenteert het
35ste Meeùs Tennis
Plassentoernooi
Vinkeveen - Zaterdag 24 juli begint het 35 ste Plassentoernooi op
het tenniscomplex Molmhoek te
Vinkeveen. In een week spelen
zo’n 550 tennissers hun wedstrijden in de categorieën 3,4,5,6,7,8
(DE,HE,DD,HD,GD) en overdag de
Veteranen 55+ 6,7,8 (DD,HD,GD).
Een sterk deelnemersveld zorgt voor
toptennis in de Ronde Venen. Ook
dit jaar is er vanaf de kwartfinales
rondegeld te verdienen in de HE 3
en DE 3. Het plassentoernooi wordt
dit jaar georganiseerd in samenwerking met Meeùs Assurantiën B.V. en
Heijmerink TBI bouw.
De deelnemers zullen volgens het
KNLTB-regelement onder toeziend
oog van bondsgedelegeerde Joop
Weijburg strijden om de titel en eer!
Toptennis, veel gezelligheid en fantastisch eten.
Het plassentoernooi vindt al jaren
plaats in de laatste week van juli. Naast toptennis en gezelligheid
wordt er elk jaar gekookt op topniveau door een club vrijwilligers die

het culinaire vak goed in de vingers
hebben.
Jaarlijks neemt het aantal deelnemers en toeschouwers toe door de
geweldige locatie waar van het toptennis kan worden genoten in combinatie met heerlijk eten in een geweldige ambiance.
Finale weekend
In het weekend van zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus worden op
zaterdag de halve finales en op zondag de finales gespeeld. Ook is er
weer een knallende feestavond op
zaterdagavond 31 juli.
Doordeweeks overdag speelt het
Veteranen toernooi zich af en is vrijdag 30 juli de finale dag!
Inschrijven kan tot 2 juli 2010
De inschrijving voor het toernooi is
al geopend, doe het snel, want vol
is vol! Dit kan op www.plassentoernooi.nl, hier is ook alle overige informatie te vinden over het plassentoernooi 2010.

BCC/ Ute Hoirne toernooi
Uithoorn - Tennisclub Uithoorn
(TCU) organiseert van 26 juni t/m 4
juli 2010 alweer het 29ste BCC/Ute
Hoirne toernooi. Met dit jaar ook
een veteranentoernooi.
Een complete nieuwe commissie is
met veel enthousiasme bezig met de
voorbereidingen. Naast de trouwe
hoofdsponsor BCC zijn er ook nog
zes subsponsors gevonden die het
mogelijk maken een leuke toernooiweek voor leden en niet leden met
aanhang samen te stellen.
Het reguliere toernooi
Voor het reguliere toernooi kan ingeschreven worden voor een enkel, dubbel of gemengddubbelspel in
de categorieën 4, 5, 6, 7 en 8. Tijdens de toernooiweek worden een
ieder verwend met een leuk programma. Iedere deelnemer wordt
bij zijn 1e partij ontvangen met een
kop koffie op thee. En na een lange tennispartij kan u op donderdag
of zaterdag gebruik maken van een
gratis stoelmassage. Tevens worden er twee loterijen georganiseerd

met mooie prijzen:LCD tv, fotocamera, blue-ray speler, etc. En op vrijdag
worden de deelnemers getrakteerd
op een gratis chinese maaltijd met
aansluitend een feestavond.
Het veteranen toernooi
Naast ons reguliere toernooi organiseert TC Uithoorn een veteranen
toernooi van 28 juni t/m 2 juli. Dames vanaf 45 jaar en heren vanaf 50
jaar kunnen zich hiervoor inschrijven. Dit veteranen tennistoernooi
maakt onderdeel uit van het eerste
‘3-Op-Een-Rij’ Veteranen tennistoernooi waarbij vier verenigingen
uit de regio t.w. TC de Meerlanden,
A.L.T.C Amstelland, DVH en TC Uithoorn via 3 toernooien samenwerken om 50 plussers te stimuleren tot
sportdeelname. U kunt zich inschrijven voor een heren dubbel, dames
dubbel of een gemengd dubbel in
de categorieën 6, 7 en 8. Doet u, als
veteraan, mee met deze drie toernooien op rij dan maakt u kans op
een extra prijs ongeacht hoe ver u in
het toernooi komt.

Inschrijven
Ga naar www.tcuithoorn.nl (ook
voor het laatste nieuws)en schrijft
u in voor het reguliere en/of veteranentoernooi voor één of twee onderdelen. Ook kunt u inschrijven op
www.toernooiklapper.nl. Sluitingsdatum inschrijven is op maandag
14 juni. Kortom het wordt een fantastische week bij TC Uithoorn waar
u allemaal onder het genot van een
drankje en hapje gezellig kunt genieten van leuke tennis- en overige
sport wedstrijden. En natuurlijk voor
de liefhebbers op een groot beeldscherm kijken naar het WK voetbal.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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in de eerste helft de betere ploeg,
maar vergat dit overwicht te bekronen met één of meerdere treffers.
Duel
In de tweede helft kwam De Meteoor steeds beter in de wedstrijd en
ontspon zich een gelijkopgaand duel, waarin beide teams aanspraak
konden maken op de overwinning.
De Kwakelse verdediging stond
echter als een huis, waardoor de
Amsterdammers zelden gevaarlijk
konden worden.

KDO promoveert naar de
derde klasse

De Kwakel - KDO 1 heeft op Tweede Pinksterdag voor een geweldige sensatie gezorgd door de finalewedstrijd tegen De Meteoor met
1-0 te winnen. Door deze prachtige
overwinning promoveren de Kwakelaars naar de derde klasse, waarin
vele streekderby’s worden verwacht
tegen o.a. RKDES en Legmeervogels. Op het sportpark Overburg,
het complex van Sporting Martinus, vond de allesbeslissende wedstrijd tussen KDO en De Meteoor
plaats. Beide ploegen kenden elkaar nog uit de reguliere competitie, waarin KDO vier punten (3-0 en
1-1) bemachtigde tegen de Amsterdammers. Gesteund door deze gunstige resultaten konden de Kwakelaars de wedstrijd met veel vertrouwen tegemoet zien.

Dat KDO over een fantastisch publiek beschikt was al een tijd bekend, maar de grote opkomst in
Amstelveen overtrof alle verwachtingen. Twee supportersbussen waren afgeladen vol, terwijl vele Kwakelaars ook op eigen gelegenheid
het complex van Sporting Martinus wisten te vinden. Complimenten
voor alle supporters die KDO tegen
De Meteoor hebben gesteund, want
dit heeft absoluut meegeholpen in
het uiteindelijke resultaat!
Finale
Om 14:30 uur begon de finalewedstrijd met een aantal sfeeracties van
de Kwakelse supporters, die erg inspirerend waren te noemen. KDO
startte direct fel in elk duel en De
Meteoor moest alle zijden bijzet-

ten om de Kwakelaars in bedwang
te houden. Na tien minuten leidde
dit sterke begin direct tot de eerste kans via Rick Kruit. Kruit scoorde, maar werd teruggefloten door
de scheidsrechters wegens hands.
Het geloof in eigen kunnen nam alleen maar toe en in de 20e minuut
was het Joeri Stange die een opgelegde kans kreeg. Stange ontving
de bal van de linkerkant en kon op
tien meter van het doel vrij inschieten, maar de 18-jarige aanvaller, vorig seizoen nog spelend in de jeugd
van Argon, schoot naast.
In de 35e minuut spatte een inzet
van Rick Kruit vanaf 30 meter op
de lat uiteen, terwijl diezelfde Kruit
vijf minuten later nog een treffer afgekeurd zag worden wegens vermeend hoog spel. Kortom, KDO was

In de 70e minuut gebeurde het dan
toch waar heel De Kwakel zo op gehoopt had, de openingsgoal voor
KDO. Rick Kruit en Joeri Stange
waren net van positie gewisseld, zodat Kruit aan de linkerkant en Stange aan de rechterkant kwam te spelen. Rick Kruit ontving de bal in zijn
voeten en gaf een loepzuivere voorzet met zijn linkerbeen op Stange
die oog in oog met de keeper kwam
te staan. Stange aarzelde geen moment en schoot op fantastische
wijze de 1-0 tegen de touwen. De
vreugde-explosie die ontstond was
extreem uitbundig en iedere Kwakelaar kon zijn of haar geluk niet op.
In het vervolg van de tweede helft
die meer spannend dan goed toe
noemen was, nam De Meteoor alle risico’s om terug in de wedstrijd
te komen.
De uitstekend keepende Peter Onderwater hield zijn doel echter
schoon, zodat na ruim vijfennegentig zenuwslopende minuten spelen
KDO volgend seizoen derdeklasser
is. Het feest na afloop van de wedstrijd was gigantisch. Hoofdtrainer
Ron Langhout werd traditiegetrouw
in de sloot gegooid, waarna Rick
Kruit achter hem aansprong.
Voor Patrick den Haan, Rainier en
Dennis Onderwater betekende dit
hun laatste wedstrijd van hun carrière en zij stoppen dus op hun absolute hoogtepunt. De ontladingen
bij alle spelers liepen hoog op en
bij menigeen was zelfs een traantje van geluk te bewonderen. Na het
douchen vertrokken de spelers met
de spelersbus terug naar De Kwakel, waar het nog lang zeer gezellig was.

Coach ‘de Snor’ flikt het weer!

Legmeervogels Futsal 3
wederom kampioen
Uithoorn - Twee jaar geleden is er
onder leiding van Henny “de snor”
Meijer een nieuw zaalvoetbalteam
opgericht bij Legmeervogels. Dit
team bestaande uit Ramon Meijer, Martijn Westera, Mark Lakerveld, Bas Pieterse, Dave Bon, Dave van der Schinkel, Daniel Schoen,
Jeroen Webrands, Jordi van Zaal en
Roberto Merelles werd tactisch ondersteund door Helmert “tactisch
wisseltje” Touber. Nadat vorig jaar
in het debuutjaar de schaal al was
gepakt, werd er dit seizoen een niveau hoger gespeeld. Hierbij hoorde ook de uitbreiding van de technisch staf in de vorm van Pascal Nicolai. Hij maakte promotie van Legmeervogels futsal 1 en Legmeervogels futsal 3
De eerste wedstrijd van dit seizoen
werd uiteindelijk heel eenvoudig
gewonnen bij Ouderkerk. Smet op
deze wedstrijd was het uitvallen van
Bas Pieterse met een zware knieblessure waardoor zijn seizoen na
15 minuten al voorbij was. Na deze
wedstrijd volgde er een stroef vervolg met uitnederlagen tegen Geinburgia en Vedette/Remise. Na deze wedstrijden volgde er een goed
gesprek over de te volgen speelstijl. Na enkele tactisch aanpassingen begon het daarna te lopen in de
ploeg.13 wedstrijden op rij werden
gewonnen en de andere ploegen
verspeelden punten. Na een gelijkspel tegen concurrent VVGA bleef
er nog 1 ploeg over die het de ploeg
van Henny “ de snor” Meijer lastig
kon maken en van de tweede opeen

volgende schaal af konden houden.
Vlak voor het eind van de competitie slopen de zenuwen de ploeg in.
Met slecht spel tegen Ouderkerk en
Geinburgia werden er nog punten
gepakt, maar woensdag de twaalfde bleek DVVA toch te sterk voor de
ploeg van Meijer. 19 Mei was er de
eerst volgende kans om kampioen
te worden. Legmeervogels moest
zelf winnen uit van DVVA en concurrent Diemen mocht niet winnen
in de aansluitende wedstrijd tegen
VVGA.
Na een bliksemstart 3-5 na 8 minuten bloedde de wedstrijd van Legmeervogels kant helemaal dood.
Gescoord werd er niet meer en de
eindstand bleef 3-5. Na afloop van
de wedstrijd volgden er 50 zenuwslopende minuten, waarin Diemen
vol op de aanval speelde, maar de
keeper van VVGA was uitmuntend
en zorgde er voor dat de wedstrijd
eindigde in 2-2, waardoor het kampioenschap een feit was. Hierna
brak het grote feest los dat duurde
tot in de kleine uurtjes.
Na twee seizoenen heeft Henny “de
snor” Meijer met zijn mannen twee
titels binnengehaald. Volgend seizoen gaan de mannen dan ook zeker op voor de derde titel op rij. Om
dit doel te behalen heeft er ook een
uitbreiding plaatsgevonden van de
technische staf. Maarten “joepie”
Verhoeff zal een deel van het takenpakket gaan beheren met ingang
van het nieuwe seizoen.

KDO plaatst zich
overtuigend voor de finale

De Kwakel - Donderdag 20 mei
speelde KDO thuis de allesbeslissende wedstrijd tegen derdeklasser Hillegom. De heenwedstrijd eindigde vijf dagen eerder in een 2-2
gelijkspel, waarmee vooral KDO tevreden kon zijn. Bij winst konden
de Kwakelaars zich plaatsen voor
de grote finale tegen de winnaar
van Fortius - De Meteoor. Gesteund
door vele fanatieke supporters startte het uitgeruste KDO om 19:30 uur
de wedstrijd vol vertrouwen.

In de eerste helft was KDO zichtbaar
gespannen en hadden een aantal
spelers grote moeite om de bal in de
ploeg te houden. Hillegom kon hiervan profiteren, maar de ploeg deed
dit maar zelden. De keren dat Hillegom gevaarlijk voor het Kwakelse doel verscheen, was keeper Peter
Onderwater de reddende engel voor
KDO. In de 20e minuut was de beste kans van de wedstrijd toch voor
KDO. Op aangeven van Jelle de
Jong kon Joeri Stange op tien meter van het doel vrij inschieten, maar
Stange maaide over de bal heen.

Schroom
Na rust gooide KDO alle schroom
van zich af en liet het zien wat de
ploeg echt in haar mars heeft. Hillegom, een ploeg welke niet zou misstaan in de vierde klasse, kon vaak
alleen maar achter de Kwakelaars
aanlopen. In de 60e minuut gebeurde het waar heel De Kwakel zo op
gehoopt had de afgelopen dagen,
de openingsgoal voor KDO. Een hoge bal in het zestienmetergebied
leidde tot paniek achterin bij Hillegom. De 36-jarige nog zeer gedreven Patrick den Haan ging uiterst
slim om met deze situatie en wist de
bal te ontfrutselen bij de matige Hillegomse sluitpost. Den Haan kreeg
de bal in zijn voeten en schoot koelbloedig de 1-0 tegen de touwen.
Hillegom ging na de 1-0 alles op alles zetten om de gelijkmaker te forceren. Eenmaal was de derdeklasser dichtbij, maar verdediger Rainier
Onderwater kon de bal van de lijn
af halen.

Legmeervogels F4
kampioen
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was
het groot feest voor de jongens van
de Legmeervogels F4. Eindelijk kon
het kampioenschap gevierd worden!
In een heerlijk lentezonnetje werd
eerst de inhaalwedstrijd tegen Chabab gespeeld. Daarna kregen alle
spelers uit handen van trainer Carel
een beker, medaille en bloemen uit-

gereikt omdat ze als eerste zijn geeindigd in de voorjaarscompetitie.
Onder leiding van de bezielende coach Marcel werden bijna alle
wedstrijden gewonnen.
Niet alleen de kinderen, maar ook
de ouders waren zeer trots op deze prestatie!
Nick, Derek, Dzenis, Mike, David,
Mart, Bodhi, Julian, Glenn, hartelijk
gefeliciteerd!

KDO F3 kampioen bij
toernooi van De Meteoor

Kantelde
De wedstrijd kantelde steeds meer

in het voordeel voor de Kwakelaars
en in de 70e minuut kwam de absolute bekroning voor KDO via BartJan van der Jagt. Van der Jagt, vorig seizoen nog spelend bij RKDES,
maakte wederom waar waarom hij
een aanwinst voor KDO is geworden.
Uit een door Patrick den Haan veroverde vrije trap op twintig meter
van het doel, schoot Bart-Jan de bal
onberispelijk hard en zuiver op fantastische wijze in de linkerkruising,
2-0.
Een grote vreugde explosie was het
gevolg en iedereen die KDO lief
heeft kon haar geluk niet op. KDO
bleef geconcentreerd voetballen en
maakte veelvuldig gebruik van de
ruimte achter de Hillegomse verdediging.
In de 85e minuut besliste KDO de
wedstrijd definitief via opnieuw
Bart-Jan van der Jagt. Uitgedaagd
door vaste supporter Dopper, besloot Van der Jagt om een vrije trap

vanaf de linkerkant in één keer op
doel te schieten.
Een onmogelijke missie op voorhand, maar Bart-Jan flikte het wederom, want zijn inzet belandde
schitterend in de rechterbovenhoek,
3-0.
Na ruim negentig minuten spelen
floot de goedleidende scheidsrechter af en kon het feest in De Kwakel
los gaan barsten. Een groot compliment gaat uit naar de gehele Kwakelse ploeg voor het vertoonde spel
tegen Hillegom. Door deze overwinning speelt KDO aanstaande maandag, Tweede Pinksterdag, de finale tegen De Meteoor. De wedstrijd
begint om 14:30 uur en wordt gespeeld op het terrein van Sporting
Martinus. De supportersbus vertrekt om 13:30 uur aan de Vuurlijn
voor slechts 2,50 per persoon.
Inschrijven is mogelijk tot zaterdag 18:00 uur via beslissingswedstrijd@kdo.nl of achter de bar. (foto’s Annmarieke Verheij)

De Kwakel - Afgelopen zaterdag
speelde KDO F3 een toernooi bij
Meteoor.
Om 9.00 uur beginnen de mannen
met veel goede moed in het zonnetje aan de 1ste wedstrijd en deze is
meteen tegen Meteoor. Door prima
inzet en samenspel weet de KDO
F3 deze wedstrijd met 1-2 winnend
af te sluiten. De 2e wedstrijd, tegen
AS’80 verloopt ook zonder problemen voor KDO. Door kneiterhard
werken wordt ook deze wedstrijd
gewonnen en wel met0-5.
. Tegen een sterk Ouderkerk moet
ook gewonnen worden natuurlijk. Na een 1-1 stand en met nog
10 seconden op de klok lijkt het op

een gelijk spel uit te lopen. Gelukkig weet KDO nog net te scoren
dus winnen ze ook deze wedstrijd.
Dan beginnen ze aan onze laatste wedstrijd tegen Monnickendam.
De mannen hebben al zitten rekenen en weten het zeker, als ze deze winnen dan zijn ze kampioen. De
mannen spelen echt super over en
laten aan ieder ander de eer om een
doelpunt te maken. Dit super samenwerken wordt beloond met een
eindstand van 5-0
Bij de prijsuitreiking mogen we dan
ook in onze poule de 1e prijs ophalen en nemen we op de valreep
ook nog de penaltybokaal mee naar
huis!
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Legmeervogels F5
kampioen !

Waterscheiding bij
BV De Legmeer

Uithoorn - Zaterdag 22 mei 2010.
De dood of de gladiolen. Net zoals
in de eredivisie wordt het kampioenschap in deze poule beslist in de
allerlaatste speelronde met de Legmeervogels in de rol van FC Twente en Pancratius in de huid van Ajax.
Omdat de F5 twee punten voorstaat,
hebben ze genoeg aan een gelijkspel. Verliezenzwe vandaag, dan
gaan ze met lege handen naar huis.
Om het geheugen op te frissen: de
thuiswedstrijd eindigde onbeslist in
0-0. Aan het stralend lenteweer, aan
de meegereisde toeschouwers – het
lijkt wel of half Uithoorn en omstreken is toegestroomd –, het enthousiasme waarmee de F5 het veld opstormt en aan de voorbereiding, zal
het zeker niet liggen. Behalve de
twee reguliere trainingen heeft de
F5 ook nog een E-selectie training
in de benen.

Uithoorn - Zeer opmerkelijke uitslagen in de A- lijn in de op één na
laatste zitting van dit bridgeseizoen.
Maarliefst 5 paren scoorden percentages van boven de zestig procent wat niet zo vaak voorkomt. Van
de weeromstuit eindigden dan ook
vier koppels in de dertig procent en
dat is ook vrij bijzonder.

De spanning is van de gezichten af
te leiden, zowel van de f-side als van
de jongens zelf. Joris en Fabio beginnen langs de kant. Eindelijk gaat
de wedstrijd beginnen. Het golft op
en neer. Emilio breekt de wedstrijd
open: vanuit een hoekschop krult hij
de bal op onnavolgbare wijze in het
doel: 0-1. Helaas wordt de gelijkma-

ker razendsnel gescoord. Nog geen
minuut later is het 1-1.
Tegenslag
Deze tegenslag lijkt de F5 echter niet
te deren. Ze volharden in de aanval,
ze overheersen, maar oogsten geen
goals. Het is een echt spannende
kampioenswedstrijd: de toeschouwers krijgen waar voor hun geld.
Tijdens de rust blijven onze jongens
op het veld. In een kring zitten ze
rond Dave en zuigen zijn aanwijzingen als een spons op. De F5 gaat
de tweede helft voortvarend van
start. Linkspoot Fabio scoort met
rechts(!) uit een onmogelijke hoek:
1-2. De F5 wisselt voortdurend: de
wissels hoeven niet nutteloos langs
de kant te staan maar kunnen weer
even op krachten komen om daarna
weer aan de volle bak te gaan. De
F5 komt niet echt in de problemen.
Toch zwiept In de allerlaatste seconde een bal van Pancratius nog rakelings over Tyler’s doel heen. Daarna overstemt gejuich van het Uithoornse smaldeel van de toeschouwers het bevrijdend eindsignaal van
de foutloos fluitende scheidsrechter.
Pancratius is een illusie armer, de F5
krijgt loon naar werken: ze zijn de
verdiende kampioen!!!

Sam Kortenhorst wint Jan
Sitvast bokaal
De Kwakel - Woensdag 19 Mei was
het weer zover. De strijd om de Jan
Sitvast bokaal. Jan is jarenlang jeugd
voorzitter bij KDO geweest . Ter ere
aan hem is deze bokaal in het leven
geroepen. Ruim 100 pupillen zowel
jongens en meisjes van KDO waren
er bij om een 15 tal spellen te toen
per team. De meest voor komende spellen waren ingooien, dribbelen met bal, sprint, mikken en partij
spel. Elk team ging het parcours af .
De punten telling was voor de spelers indidivueel.
Bij elk spel onderdeel moest je zo
min mogelijk punten halen om algeheel winnaar te kunnen worden.
Dus als je eerste werd kreeg je 1
punt, 2e 2 punten , 3e 3 punten en
de rest 5 punten.
De strijd begon om 16.30 uur en
om 19.00 uur werd er een einde
gemaakt aan alle spel activiteiten.

Voorste rij v.l.n.r.: Fabio Nottet, Thijs Overing, Ottavio Mans, Emilio de Ruiter
en Jaimy de Block
Middelste rij v.l.n.r.: Bram Sietses, Morgan Berrier, Carlito Welink, Tyler Dijst
en Joris Verkerk
Achterste rij v.l.n.r: Coaches/trainers Dave Berrier en Jan Paul Overing

Meisjes D1 KDO
kampioen
De Kwakel - In hun eerste seizoen
is één van de meidenteams bij KDO
kampioen geworden in haar voorjaarscompetitie. De MD1 haalde
na een jaar van hard trainen, goede
wedstrijden spelen en plezier hebben in het voetbal afgelopen week
het kampioenschap binnen, door de
laatste wedstrijd met 8-5 te winnen
tegen de meiden van sv Diemen.
Door dit resultaat staan de meiden ruim bovenaan en kunnen ze
niet meer achterhaald worden door
de concurrentie. Na de zeer spannend verlopen kampioenswedstrijd
was de vreugde en blijdschap bij

de kersverse Kwakelse kampioenen
enorm, waarna er een uitbundig en
nat feestje ontstond in de kleedkamer.
De meiden hebben in de competitie geen enkele wedstrijd verloren
en zijn mede daardoor de verdiende kampioen. Het hele jaar spelen
de 8 meiden al hartstikke leuk en
enthousiast samen, met dit kampioenschap als mooie beloning. ‘Dit
fantastische stel’ zal donderdag 24
juni tijdens de seizoensafsluiting
van de afdeling meidenvoetbal van
KDO gehuldigd worden, waarna het
feestje verder gevierd kan worden.

Zomerdrives Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - Vanaf 2 juni tot en met
25 augustus worden op de woensdagavond bridgedrives georganiseerd in de barzaal van sporthal
De Scheg Arthur van Schendellaan
100-A te Uithoorn, tel: 0297 566347.
Aanmelden graag per E- mail: niekschavemaker@hetnet.nl of aan de
zaal vanaf 19.15 uur.
Aanwezig zijn om 19.30 uur, aan-

vang 19.45 uur. De drive gaat over
24 spellen en de uitslag is direct na
afloop bekend.
De kosten bedragen 5 euro per paar
en afhankelijk van het aantal deelnemers zijn er twee of drie prijzen
per lijn.
Een extra prijs voor het paar met de
hoogste gemiddelde score na minimale deelname aan acht avonden.

Daarna liepen de spelers nog een
soort van marathon. Hierdoor kon
de jury snel de punten gaan tellen.
De telling was snel gedaan, zodat de
kinderen daar niet zo lang op hoefden te wachten
Onder leiding van Maykel Sitvast
zoon van Jan werd de uitslag bekend gemaakt.
Bij de trainingsgroep werd 1e Job,
2e Therry en 3e Tristan. Bij de F pupillen werd Sander 1e , 2e Jafeth en
3e Pascal. Bij de E pupillen werd
Sam 1e, 2e Tim en 3e Mats. Bij de
D pupillen werd Mika 1e, 2e Romy,
3e Stan. Bij de meisjes werd Nicole 1e , 2e Denise en 3e werden Maja en Chynthia.
Algeheel winnaar werd Sam Kortenhorst. Uit handen van Maykel mocht
Sam de wisselbokaal in ontvangst
nemen en een beker die hij mag
houden als winnaar.

Magere opkomst
laddercompetitie bvk
De Kwakel - Het is bij de bridgeclubs duidelijk te merken dat het
seizoen op zijn eind loopt, want diverse bridgers hebben inmiddels
zonniger oorden opgezocht of hebben andere redenen om de laatste
weken verstek te laten gaan.
Zo ook bij de BVK, waar de voorlaatste speelavond van de laddercompetie in Dorpshuis De Quakel werd
afgewerkt met 36 paren, keurig verdeeld over 3 lijnen.
In de A lijn was voor de 2e keer dit
seizoen de toppositie weggelegd
voor Anneke Karlas en Jaap Verhoef
met een score van 60,4%, maar deze
keer voor het eerst in de genoemde samenstelling. Bij de vorige eerste plaats was Anneke vervangen
door Adrie Voorn en laatstgenoemde was ook deze keer invaller, maar
dan voor Andre Verhoef. Nu behaalde hij met diens vaste partner
Dick Elenbaas een verdienstelijke
2e plaats met 56,7%. Ook Wim Ritzen had een invaller opgetrommeld
voor zijn Rita en wel Trees de Jong
en ook die combinatie was succesvol, want zij behaalden de 3e plaats
met 56,25%. Die plaats moesten zij
overigens wel delen met Han Mann
en Ria van Zuylen.
Doordat er nogal wat paren uit de
kop van het klassement afwezig waren mochten May Verhoef en Joop
de Jong deze avond ook weer eens
meedoen in de A lijn en dat was niet
echt een succes. Zij werden 12e en
zakten weer een behoorlijk stuk op
de ladder.
In de B lijn werden de eerste 3 plaatsen ingenomen door paren die niet

in hun vaste samenstelling speelden. Huub Zandvliet had hier de
hoogste score met zijn invalpartner
Ben Wahlen en wel 64,75%. Greet
de Jong had Roel Knaap even ingeruild voor Janny Snabel en dat klikte blijkbaar goed, want zij noteerden
60,42%. Marianne en Huub Kamp
kun je natuurlijk eigenlijk geen gelegenheidspaar noemen. Zij eindigden op de 3e plaats met bijna 58%.
Wat in de A lijn gold voor May en
Joop was in de B lijn het geval met
Annie Lauwers en Irene Egberts, al
scoorden die nog wel 2,5% meer.
In de C lijn geen combiparen op het
podium, maar gewoon vaste koppels. Van die vaste koppels haden
Toos Boerlage en Corrie van der
Peet het meeste succes, want zij
werden 1e met 59,6%. Riet Doeswijk
en Joop den Blanken volgende hen
op een kleine 3% achterstand en de
3e plaats ging naar Piet v.d. Poel en
Gerard de Kuyer met 54,2%.
In de totaalstand nemen Nel Bakker
en Hans Wagenvoort de 1e plaats
in met 55,5% gemiddeld en dat is
1,12% meer dan runners up Dick
Elenbaas en Andre Verhoef.Die zullen dus op de slotavond 10% goed
moeten maken. Gerda Bosboom en
Rina van Vliet staan 3e met slechts
0,1% achterstand op de 2e plaats.
Ook de huidige nummers 4 en 5,
resp. Jan Heijlman- Margo Zuidema en Anneke Karlas-Jaap Verhoef
dingen nog mee naar een podiumplaats, de rest van het veld lijkt ‘gezien’

Aankomende zondag is
het weer zover!

Uithoorn - Bij hockeyclub Qui Vive
wordt de vierde dag gespeeld van
het Donald Duck toernooi.
Het Donald Duck toernooi is een
hockey toernooi voor onze jongste
jeugd leden (De Benjamins).
Het toernooi wordt georganiseerd
samen met HVM Mijdrecht en om
beurten wordt er gespeeld bij een
van de clubs. Aanstaande zondag

dus de finale bij Qui Vive. Op deze
foto staan de Qui Vive Benjamins
2010. Allemaal hockeykanjers en
winnaars.
Als het jullie ook leuk lijkt, kom zondag kijken of neem contact op met
één van de clubs.
Wie weet is hockey iets voor jou en
sta jij volgende keer op deze foto????

Allerbeste van de kanjers waren
Kees Bergkamp & Ruud Lesmeister met een top van 66,32%, gevolgd door Jan Egbers & Ben Remmers met 64,24%. Frans Kaandorp &
Gerda Schavemaker deden ook uitstekende zaken en werden derde
met 63,89% en behielden zo de eerste plaats totaal. Mieke van den Akker & Ada van Maarseveen hebben
de slag weer te pakken en eindigden op de vierde plaats met 61,11%.
“Roest rust niet”, na in de B- lijn al
diverse mededingers tot wanhoop
te hebben gebracht slaan ze nu ook
in de A toe! Heleen & Mees zijn echt
ontketend en behaalden de vijfde plek met 60,42%. Onderin wordt
het steeds somberder voor Wim
Slijkoord & Francis Terra. De achterstand op een overlevingsplaats
bedraagt al meer dan 10% voor de
laatste zitting, potentieel is voor dit
paar niets onmogelijk al bieden resultaten behaald in het verleden natuurlijk geen garantie. In de B- lijn
lijken Rita Vromen & Henny Westendorp nu echt door te stoten naar
plaats één totaal. Een eerste plaats
met 66,67% bevestigt duidelijk de
trend van de resultaten van de laatste ronde. Nel & Adriaan Koeleman

zijn idem gestaag aan het klimmen.
Met een score van 55% als tweede
moet de concurrentie, bestaande
uit Tom de Jonge & Herman Vermunicht, nog goed op hun tellen passen om de promotie niet te missen.
Gerda van Liemt & Els van Wijk
maakten geen fout als derde met
54,17% en voeren de ranglijst nog
steeds, hoewel nipt, aan. An & Jan
van Schaick herstelden zich na een
mindere periode met een vierde
plaats en 52,08%. De uitsmijter was
hier voor de paren To van der Meer
& Gijs de Ruiter, Floor Jansen & Tonny de Jonge en Nel & Harry Gaarenstroom, die gedeeld vijfde werden
met 50,42%. In de C- lijn trokken
Mieneke Jongsma & Anneke Wijmans weer eens de aandacht door
met 57,92% eerste te worden. De
rest van de toppers liet het enigszins af weten waardoor het midden
segment aan bod kon komen. Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers werden tweede met 57,50%
gevolgd door Lenie Pfeiffer & Ans
Voogel met 53,75% als derde.
Hetty Houtman eiste met haar partner de vierde plek op met 52,08%
en Map Kleingeld & Mieke Peeters
koesterden zich in de glans van de
vijfde plaats met 50,42%. Nog één
zitting te gaan en dan zijn de zomerdrives aan de orde. Vanaf woensdag
2 juni tot eind augustus elke woensdagavond in de barzaal van sporthal
De Scheg. Aanwezig om 19.30 uur en
bij voorkeur inschrijven per E- mail:
niekschavemaker@hetnet.nl, of om
19.15 uur aan de zaal. Kosten 5 euro per paar.

Legmeervogels zaterdag
promoveert naar de
vierde klasse
Uithoorn - Afgelopen zaterdag
ging de Legmeervogels met een
volle Schoolbus van Otte, ook voor
bruiloften en partijen, op weg naar
SDZ in Amsterdam. Met een ruime
selectie en een schare aan supporters kwamen ze ruim op tijd aan op
het sportpark van SDZ. Legmeervogels zou aan een gelijkspel voldoende hebben om naar de 4e klasse te promoveren. Maar om te gokken op een gelijk spel en SDZ te laten komen, dat was de selectie niet
van plan.
Op een droog hard hobbelig veld
werd er door Legmeervogels afgetrapt. De bal werd door Legmeervogels eerst terug gespeeld. De pass
uit deze terugspeel bal belandde in
de voeten van een SDZ speler. Deze speelde de bal direct door naar
een medespeler en die aarzelde
niet en gaf een schot op het doel.
Door de hobbels in het strafschopgebied kreeg de bal een rare curve.
De Legmeervogels keeper probeerde de bal nog te pakken maar kreeg
er geen vat op, de bal belandde al
hobbelend in het doel. Na 15 seconden al met 1-0 achter weet je in ieder geval dat er niet afgewacht hoeft
te worden. De mouwen werden opgestroopt en de aanval gezocht. Dit
gaf SDZ wel de ruimte om te counteren, hier maakte ze ook veelvuldig
gebruik van. In de counter is SDZ
zeer behendig en gevaarlijk. In de
18de minuut kruipt Legmeervogels
door het oog van de naald als een
schot, uit zo een counter, buiten bereik van de keeper onder op de paal
beland. Legmeervogels blijft de druk
opvoeren en krijgt ook zijn kansen.
In de 26ste minuut is het aan de zijlijn goed door gaan van Peter Lakerveld die de ruimte creëert en Nick
Driehuis in staat stelt om te scoren
1-1. Dan ligt de druk weer bij SDZ
om een doelpunt te maken. In de
resterende tijd weet SDZ en Legmeervogels geen uitgespeelde kansen te creëren. Met de 1-1 stand
wordt dan ook de rust bereikt.

Mogelijkheden
Na de rust zij n de eerste aanvallen
en mogelijkheden voor Legmeervogels. In de 53ste minuut uit het
niets wordt er ineens een schot op
het doel van Legmeervogels gegeven. Dit harde mooi genomen schot
beland in de uiterste benedenhoek
achter de gestrekt gaande keeper
2-1. Nu is Legmeervogels weer aan
zet. In de 65ste minuut een scrimmage voor het SDZ doel. In het stof
liggen een paar spelers en keeper
de bal is niet meer te zien. Opeens
een schot op het SDZ doel. Op dat
moment duikt Nick Driehuis, op de
doelijn, op uit het stof. Het ingebracht schot wordt door Nick Driehuis geblokt en het gevaar voor
SDZ is geweken. In de 70ste minuut is het dan wel raak. De ingevallen Erno Roos krijgt de bal alsnog achter de keeper nadat het eerste schot geblokt was 2-2. Nog 20
minuten te gaan en SDZ moet weer
komen. Er wordt door SDZ gewisseld en op de aanval gegokt de druk
op het Legmeervogels doel wordt
groter. De verdediging onder aanvoering van Nanne Wijbrandi, die
een fantastische wedstrijd speelde, moet alle zeilen bijzetten. Diverse hachelijke situaties voor het doel
van Legmeervogels worden onder
zijn leiding geneutraliseerd. Voor in
deed Erno Roos ook goed werk door
twee a drie spelers aan zich te binden en de bal lekker vast te houden.
De spanning was ondertussen rond
een in het veld om te snijden. Twee
SDZ doelpunten werden nog door
de scheidsrechter afgekeurd. Een
voor buitenspel en een voor duwen
in het strafschopgebied. Ook dit
hielp mee om de adrenaline gehalte in het bloed flink op te voeren. De
scheidsrechter had ook nog zijn bijdrage door vijf minuten langer door
te laten spelen. Na zijn laatste fluitsignaal was de ontlading in en rond
het veld dan ook enorm. Eindstand
2-2, genoeg voor promotie naar de
4de klasse.

Puzzelwandeltocht door
De Kwakel
De Kwakel - Zondag 30 mei wordt
door de Activiteitencommissie van
het Dorpshuis een puzzelwandeltocht georganiseerd. De afstand is
voor jong en oud, ook voor kinder-

wagen of rollator is er geen belemmering.
Er kan gestart worden van 11.00 uur
tot 12.00 uur vanuit het Dorpshuis
en deelname is gratis.
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Meiden Beatrixschool Wilnis
3e bij regio schoolvoetbal
Wilnis - Enkele weken geleden waren de meiden van de Beatrixschool
1e geworden bij het schoolvoetbal.
Dit betekende dat ze regionaal
mochten gaan spelen. Woensdag
19 mei was het eindelijk zover.
De meiden van groep 7/8 moesten
uitkomen voor de regio West I.
Vijf auto´s, vol enthousiaste meiden
en supporters vertrokken we direct
uit school naar Hilversum. 14 teams
deden mee aan deze competitie.
De eerste wedstrijd werd gewon-

nen met 3-2. De tweede wedstrijd
werd gewonnen met 2-1. Dit betekende in ieder geval een 4e plaats.
Helaas werd de derde wedstrijd met
1-0 verloren. De laatste wedstrijd
was erg spannend. Einduitslag 1-1.
Dit betekende dat er penalties genomen moesten worden. Van de 3
dames wisten er 2 te scoren. Door
zeer goed keepen kon de tegenpartij slechts 1 keer scoren. Een welverdiende 3e plaats!!. Met een grote beker vertrokken we omstreeks 18.30

uur terug naar Wilnis. Nog even een
patatje met een ijsje voor deze topprestatie en de meiden konden de
volgende dag vol trots met een grote beker naar school en het applaus
in ontvangst nemen.
Top meiden, uitstekend en sportief
gevoetbald. Laura, Ryanne, Ilse, Valerie, Demi, Marloes, Anna, Adlaine, Iris, Bowien, Rebecca en Thirza
allemaal bedankt, jullie hebben het
SUPER gedaan. Wij zijn ontzettend
trots op jullie.

Hertha meiden behalen
derde prijs
Inlooptrainingen bij
Veenland volleybal in Wilnis
De Ronde Venen - Voor jong of
oud, fanatiek of recreatief, bij Volleybal vereniging Veenland kun je
binnenkort een kijkje komen nemen. Iedereen die zin heeft om na
wat basisoefeningen een partijtje
volleybal mee te spelen is de eerste 3 donderdagen in juni van harte
welkom voor een inlooptraining.
Volleybal vereniging Veenland in
Wilnis heeft diverse trainingsgroepen die allemaal op donderdag in

de Willisstee trainen. Bij Veenland
kan zowel recreatief als in wedstrijdverband gevolleybald worden.
Bij Veenland spelen 4 wedstrijdteams, waarvan 2 heren teams, 1
dames team en 1 jeugd team van 12
t/m 17 jaar. De heren senioren spelen resp. 2de en 3de klasse en de
dames spelen 3e klasse. Alle wedstrijdteams kunnen nog enkele spelers gebruiken. Ook bij de recreatieve volleyballers is er nog ruimte om
een balletje te komen slaan.

Voor jeugdspelers zijn de inlooptrainingen bedoeld om kennis te maken
met het volleybalspel. Voor jeugd en
senioren geldt dat dit ook een gelegenheid is om de vereniging en haar
leden te leren kennen.
In verschillende niveaus en verschillende leeftijden kun je een training
meemaken en zo de sfeer proeven
van wedstrijd- of recreatievolleybal.
Op deze avonden zijn Veenlanders
aanwezig om gasten te informeren
over de mogelijkheden. Voor diegenen die enthousiast zijn geworden
ligt er uiteraard een inschrijfformulier klaar, maar je kunt ook eerst vrijblijvend een paar keer mee trainen.
Jeugdspelers van 11 tot 17 jaar zijn
welkom van 19.00 uur tot 20.30
uur. Ook meegekomen ouders zullen worden opgevangen en geïnformeerd over de mogelijkheden. En
neem gerust een vriend of vriendin
mee! De training voor iedereen ouder dan 17 jaar, kortom de senioren,
vangt aan om 20.30 uur en duurt tot
22.00 uur. De inlooptrainingen zijn
op donderdag 3, 10 en 17 juni in
de Willisstee aan de Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis. Voor meer informatie: Benno Wendt 0297 283046 –
Floor Groenendijk 06-46 047 130 Of
email: volleybal@veenland.nl

Top sportdag
De Schakel
Vinkeveen - Vrijdag 21 mei jl.
mochten de kinderen van basisschool De Schakel zich weer uitleven op de sportvelden van De Vinken en Hertha tijdens de jaarlijkse sportdag. Het was prachtig weer
en het werd een gezellige sportieve dag. Voor de kleutergroepen was
er een parcours uitgezet op het veld
van De Vinken. Daar mochten ze
blikkengooien, voetballen, zaklopen,
een rondje rennen en korfschieten.
Om 12.00 uur was de dag voor de
kleuters afgelopen. Met rode wangen van de inspanning kregen de
kinderen een heus sportdiploma en
een lekker ijsje. De overige groepen
mochten nog even door sporten. En
dat was soms best vermoeiend. Zo
moesten de kinderen, na een war-

ming up met meester Hergo, één of
twee rondjes (600 meter!) rennen
om het voetbalveld heen. De meeste kinderen gingen er vol voor en
haalden met hun tong uit de mond
en zweet op het voorhoofd de finish. Ook doelschieten, hoogspringen, kogelstoten en andere sportiviteiten werden vol enthousiasme gedaan. Nadat iedereen het parcours
had afgewerkt werd de dag afgesloten met een touwtrekwedstrijd.
Aangemoedigd door het publiek
moesten de diverse groepen het tegen elkaar opnemen. Dat werd een
ware krachtmeting. Waarbij letterlijk
het sterkste groepje won. Het team
en de leerlingen van De Schakel bedanken De Vinken en Hertha wederom voor haar gastvrijheid.

Vinkeveen - Op Hemelvaartdag
vertrok het meidenvoetbalteam
Hertha MB1 richting Maastricht
voor een internationaal GIRLS-ONLY voetbaltoernooi. Daar aangekomen was het even schrikken toen
bleek dat de meiden waren ingedeeld in de poule voor de A-junioren die ook nog eerste klasse speelden. De sfeer op het toernooi was
echter geweldig met in totaal 45
meisjesteams uit vijf verschillende
landen. Na de eerste dag belandden
er twee clubs, waaronder de gastdames, in de finale en de Herthameiden wisten zich boven verwachting te plaatsen voor de Challengecup, een minicompetitie om de derde plaats.
De tweede dag was het dus erop
of eronder voor de Hertha-meiden.
Met een onuitputtelijke energie en
een grote dosis wilskracht en doorzettingsvermogen wisten ze eerst
de Zwitsers en later de gedoodverf-

Verrassing
Bij de prijsuitreiking volgden echter nog twee grote verrassingen.
Het eerste was een onaangekondigd, maar fantastisch optreden van
Hertha-voetbalster Jurrienne Heijnen, ‘ontdekt’ door de organisatoren
van het toernooi toen zij voor haar
teamgenoten op de slaapzaal aan
het zingen was. Jurienne begeleidde zichzelf voor het aanwezige publiek op gitaar en zong het prachtige Crazier van Taylor Swift, waarbij
enkele toeschouwers stiekem een
traantje weg moesten pinken.
De klap op de vuurpijl kwam echter toen Hertha voor de derde keer

omgeroepen werd en het voltallige
team het podium moest betreden,
ditmaal om de Fair-Play cup in ontvangst te nemen. Scheidsrechters
en officials hadden het Hertha-team
met zoveel enthousiasme en sportiviteit zien knokken voor de overwinning, dat ze unaniem tot die beslissing waren gekomen.
Hertha heeft pas enkele jaren meidenteams in hun gelederen met een
bijzondere doelstelling: door naast
het aanleren van voetbaltechniek
en -inzicht ook te focussen op het
plezier in sporten, het creëren van
saamhorigheid en respect voor elkaar, komen de resultaten vanzelf.
Dit toernooi is het mooiste bewijs
dat dit ook werkt!
De Hertha-meiden bedanken de
RABO-bank Veenstromen, Hertha
Klaverjasclub, SV Hertha en iedereen die meedeed aan de doelpuntenpot voor hun financiële bijdrage
om dit toernooi mogelijk te maken.

St. James Wusbach wint
25ste jeugdtoernooi
bij sv Hertha
Vinkeveen - Zondag j.l. is Wisbech
uit Engeland de winnaar geworden
van het 25ste jeugdtoernooi van sv
Hertha te Vinkeveen.
Een paar dagen voor de start van
dit toernooi werd de organisatie op
geschrikt met de mededeling dat
de Zweden niet kwamen en hoewel Hertha nog van alles heeft geprobeerd om het deelnemers aantal weer tot 8 te brengen moest op
woensdag voor het toernooi besloten worden om het schema te veranderen een er een kompetitie van
te maken voor 6 teams. Deze tegenslag heeft er echter niet toe geleid
dat het ten koste ging van het evenement. Pinkster zaterdag werden
er door alle teams 4 wedstrijden
gespeeld en op de zondag werd
de laatste plaatsingswedstrijd gespeeld en daarna de diverse finales. Op Zaterdag werd er als vanouds een gezamenlijke barbecue
gehouden en daarna werd er nog
een wedstrijd gespeeld tussen een
mixteam van huidige hertha-spelers
en een team dat bestond uit spelers die de eerste toernooien hadden meegedaan en daarna stroomde de kantine vol om naar de CL finale te kijken. Na de laatste wedstrijd werd er nog een shoot-out
competitie gehouden die uiteindelijk door Bavel gewonnen werd en
toen was het tijd voor de diverse finales, waarbij de wedstrijd om de
1ste en 2de plaats uiteindelijk na
verlenging door strafschoppen be-

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

de favoriet Bunde naar respectievelijk de 4e en 5e plaats te verwijzen.
Hertha-aanvoerster Kim ter Beek
nam de Challenge-cup in ontvangst
en het team eindigde dus als derde
in de poule voor meiden tot 18 jaar.
Een geweldige prestatie!

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

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

slist moest worden en daarbij was
Wisbech de gelukkigste.
Prijzen
Voordat voorzitter van Genderen de
prijzen kon uitdelen werden er eerst
nog wat oud bestuursleden in het
zonnetje gezet, die in 1982 de moed
hadden gehad om het eerste toernooi te organiseren en ook werden
er nog 2 scheidsrechters na voren
gehaald die het eerste toernooi hadden gefloten , waarbij vermeld kan
worden dat de finale van dit toernooi werd gefloten door de bekende scheidsrechter Richard Liesveld,
terwijl zijn vader Leo die scheidsrechter was die toen het eerste toernooi had gefloten . Daarna werden
alle scheidsrechters, teambegeleiders, barmedewerkers, de E.H.B.O. ,
de verzorger , de toernooicommissie
en al die andere medewerkers die
hun vrije tijd weer beschikbaar hadden gesteld, bedankt en natuurlijk
werden alle sponsoren en middenstand die voor de prijzentafel hadden gezorgd niet vergeten.
Nadat wethouder Ingrid Lambrechts

Hertha had geprezen voor 25 keer
organiseren van zo’n uniek gebeuren kon zij samen met de organisatie de prijzen gaan uitdelen. Daarna
volgde de verloting en het slotdiner
en kon Hertha wederom terugzien
op een zeer geslaagd evenement en
was de organisatie al weer druk aan
het overleggen over een vervolg in
2011, mede doordat alle gasten uit
Belgie, Duitsland , Engeland en de 2
verenigingen uit Brabant na afloop
vroegen of zij volgend jaar weer
mochten komen. Voor de goede orde hier nog even de uitslag. De prijs
voor sportiviteit ging naar Bavel. De
Prijs voor de beste speler ging naar
Peter Brokx van RKDVC uit Drunen
De prijs voor de beste keeper ging
naar Geert Devroye van KSK –’s
Gravenwezel België. En het toernooi
werd gewonnen door
1 St.James Wisbech uit Engeland
2 Wacker Mecklenbeck uit Munster Duitsland
3 KSK ’s-Gravenwezel uit Belgie
4 RKDVC uit Drunen
5 Hertha
6 Bavel
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Kinderen groep 8 van de Springschans vragen om uw hulp

Help ons met ons speciale
afscheidscadeau

Uithoorn – De leerlingen van groep
8 van basisschool de Springschans

nemen dit jaar afscheid van hun
school. Ze hebben dan de basisop-

leiding gehad en gaan op weg naar
volwassenheid. Nu hebben ze als
afscheidscadeau bedacht om geld
in te zamelen voor twee goede doelen. Ze gaan armbandjes verkopen
om de arme mensen in Peru te steunen.
De armbandjes zijn gemaakt in Peru door mensen die op straat deze bandjes maken en verkopen.
Een moeder van een leerling uit 8a
komt uit Peru en heeft toen ze met
Pasen in Peru was 360 armbandjes
gekocht. Met dit geld voorzien de
mensen daar in hun levensonderhoud.
Het 2e project De Biezenwaard in
Uithoorn is een speciale voorziening waar chronische zieke of gehandicapte kinderen die gespecialiseerde zorg nodig hebben kunnen
logeren. Kinderen in de leeftijd van
0 tot 18 jaar verblijven er een korte
of langere periode. Voor meer info:
www.biezenwaard.nl

Aanpassen drempels
Prinses Christinalaan
Uithoorn - De werkzaamheden beginnen in de week van 31 mei en
worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Amerongen VOF uit Uithoorn.
Afhankelijk van de weersomstandigheden zullen de werkzaamheden
zo’n 6 weken gaan duren. Vanwege
de bereikbaarheid van de wijk worden de werkzaamheden in zes fases uitgevoerd. De bewoners worden daarover met een speciale bewonersbrief ingelicht. De omleidingen worden met informatieborden
aangegeven.

Brandweer, politie, ambulance
De hulpdiensten zijn geïnformeerd
over de werkzaamheden. Zo nodig
worden met deze diensten afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de
bereikbaarheid.

Ophalen afval
Vanwege de werkzaamheden is het
misschien niet altijd mogelijk de
minicontainer(s) op de normale verzamelplek te plaatsen. In dat geval
kunt u uw container zover mogelijk
tot aan de rand van het opgebroken werk neerzetten. De gemeen-

te zorgt er dan voor dat de containers naar een verzamellocatie worden gebracht waar de huisvuilophaaldienst wel kan komen. Nadat
de containers geleegd zijn brengen
we ze weer naar de plek waar u ze
heeft achtergelaten. Als bewoner
heeft u een eigen verantwoordelijkheid voor het aanbieden van de minicontainer
Voor het bekijken of downloaden van het ontwerpplan en de faseringstekeningen kunt u terecht
op de website van de gemeente,
www.uithoorn.nl

ABN AMRO en Fortis
Bank Nederland onder
één dak in Uithoorn
Cupkoorts in Uithoorn
Uithoorn - In het afgelopen pinksterweekend was het weer zover: Waterscouting uit wijde omtrek (vanuit Hoorn tot de regio Rotterdam) was weer neergestreken in
Uithoorn om de 26e Admiralencup
te varen. De inschrijving was weer
groots, zodat op zaterdag 22 mei om
10.30 uur wel 30 boten aan de start
stonden van de 70 Km tocht die zoals
gebruikelijk afgelegd dient te worden zonder mechanische hulpmiddelen in een vlet met een zeskoppige bemanning. Roeien, Jagen, Wrikken, Bomen, Zeilen is dan natuurlijk
wel toegestaan. Groots spektakel bij
de start want iedere team wil zo snel
mogelijk starten en dat geeft vooral
bij het passeren van de eerste brug
een spektakel van jewelste. Er was
echter één vereniging die onderweg
door Amsterdam naar Uithoorn ver-

rast werd door een afgesloten brug
waardoor er 5 teams pas om 13.00
van start gingen. Met 2,5 uur achterstand kozen ze maar voor het
35 km traject en voeren achter de
al eerder gestarte 25 teams aan. En
verdienden een grote pluim door
ondanks deze achterstand niet als
laatste boot te finishen.
De weergoden hielpen natuurlijk
weer erg mee onderweg naar de
Tolhuissluis en verder op de Braassem en de Ringvaart. Rond 17.00
uur werd er door de meeste scouts
onderweg gegeten in Aalsmeer en
ging de 70km race verder over het
Nieuwe Meer. De eerste boten passeerden rond 19.00 uur de Nieuwemeerssluis en vervolgden de route via de Amsterdamse grachten en
vervolgens de Amstel weer op. En
dan met wind in de rug terug via

Ouderkerk en Nes a/d Amstel naar
Uithoorn. De eerste boot heeft echt
hard gevaren en kwam in volle vaart
op de finishlijn af, terwijl van de andere kant de laatste vlet van de 35
km kwam aandobberen. Gelukkig
kwamen beide boten niet in botsing
en kon het overwinningsfeest in ruime mate gevierd worden. Slechts 5
uur na deze kanjers kwam de eerste
meidenboot over de finish. Ook dat
is een knappe prestatie! Daarna was
het nog even wachten op de laatste
boot maar om 7 uur kwam ook deze
binnen. Maar ja, dan is het een korte nacht want om 11.00 uur was er
weer de afsluitende prijsuitreiking
door de loco-burgemeester van Uithoorn. Moe maar voldaan waren zowel de deelnemers als de organisatie maar bij voldoende belangstelling gaan ze ook volgend jaar weer
aan de slag om de volgende cup te
organiseren.

Uithoorn - ABN AMRO en Fortis
Bank Nederland onder één dak in
Uithoorn. Integratie banken wordt
zichtbaar in straatbeeld. Het kantoor
van Fortis Bank Nederland aan het
Zijdelwaardplein 100 verhuist per 17
juni 2010 naar het ABN AMRO-kantoor aan de Heijermanslaan 47a in
Uithoorn. Hiermee is de eerste stap
gezet naar de fysieke integratie van
de twee banken. Fortis-klanten zijn
door hun bank persoonlijk ingelicht
over het samengaan. Zij behouden
hun eigen rekeningnummer, bankpas en pincode. Vanaf deze maand
wordt de integratie ook zichtbaar in
het straatbeeld. Op de gevel is dan
voortaan alleen het ABN AMRO logo nog te zien. Paulus de Wilt, directeur ABN AMRO Particulieren: “Tijdens het integratieproces staat het
klantbelang centraal. Op onze vestigingen en in onze call centers zijn

extra mensen aanwezig om vragen
te kunnen beantwoorden. Ook gaan
we vaker ‘s avonds open.” In het proces is gekozen voor een geleidelijke
verandering voor de klant. Zo wordt
er Twinning (two-in-one) toegepast.
Dat betekent dat er in de ABN AMRO-vestigingen een speciale balie
komt waar klanten van Fortis Bank
Nederland voorlopig terecht kunnen. Wijzigingen voor klanten
Klanten kunnen vanaf 17 juni 2010
aan het kantoor aan de Heijermanslaan terecht waar het pand omgebouwd wordt tot een kantoor
dat onderdak biedt aan zowel ABN
AMRO als Fortis Bank Nederland.
Voor de huidige Fortis-klanten is
er het voordeel dat de openingstijden uitgebreid worden naar de ruimere openingstijden van ABN AMRO. Het kantoor is open op maandag van 13.00 tot 17.00 uur en op

dinsdag t/m donderdag van 9.00
tot 17.00 uur. Bovendien is het kantoor geopend op vrijdag van 9.00 tot
20.00 uur en op zaterdag van 10.00
tot 14.00 uur.
Ook is een aantal services uitgebreid. Bij het kantoor is een muntuitgifte en -inname apparaat en een
sealbag automaat aanwezig voor
het storten van contant geld. Daarnaast kunnen bestellingen boven de
10.000 worden gedaan. Op de oude locatie aan het Zijdelwaardplein
verdwijnen de geldautomaten. Opening
Het Fortis-kantoor sluit in de loop
van dinsdag 15 juni. Hoewel er op
woensdag 16 juni in het ABN AMRO-kantoor nog enige werkzaamheden kunnen zijn, is dit kantoor die
dag open voor zowel Fortis- als ABN
AMRO-klanten.

Uitslag 70 km heren
1. 10:01:32 18 Brandean Loodsen
2. 10:29:10 29 Tiflo Poldersport
3. 10:56:51 25 Admiraal de
Ruytergroep
70 km dames
1. 15:01:06 42 Klimopgroep
(Team Theeleut)
2. 23:59:59 41 Watergeuzen
(Watersnoepjes)
35 km wedstrijd
1. 5 :29:15 57 Leeghwatergroep
2 6 :03:48 51 Zeeverkenners
Radboud
3. 6 :19:39 54 Paula Geerts
Junioren 1
35 km prestatie
1. 5 :03:30 99 Leeghwatergroep2
2. 5 :24:21 3 Mercury Groep Boot 3
3. 5 :25:45 31 Mercury Groep
Boot 1

Vriendinnendag KDO
wederom groot succes
De Kwakel - Afgelopen zaterdag
22 mei werd er voor de 2e keer een
Vriendinnendag georganiseerd bij sv.
KDO. Deze dag konden de meiden
van KDO hun vriendinnen meenemen
om te laten zien en ervaren hoe leuk
het meidenvoetbal is. De opkomst
was enorm. Ruim 60 meiden (helft
vriendinnen, helft leden) kwamen deze zonnige zaterdagmiddag het KDO
complex op. Rond half twee werden
alle meiden verwelkomd met limonade. Daarna was het tijd om zich om
te kleden, want er werd op het eerste veld een 5 tegen 5 toernooi gespeeld. Daarbij speelden de mei-

den telkens in andere samenstellingen en konden ze per wedstrijd punten scoren. Er werden vijf wedstrijdjes gespeeld en als extra onderdeel
was er ook nog “gaten schieten”. De
meiden waren allemaal zeer enthousiast en deden enorm hun best tijdens
de wedstrijden. Tussen de wedstrijden
door was er voldoende drinken en ijs
voor de meiden om na alle sportieve inspanning op krachten te komen
en wat verkoeling te zoeken. Iedereen
was fanatiek en gedreven, wat resulteerde in hele leuke wedstrijden, zowel bij de ervaren als de nog onervaren voetbalsters. Elk meisje deed haar

uiterste best en alleen hierdoor al is te
zien dat er voldoende vrouwelijk voetbaltalent aanwezig was. Na afloop
kregen de winnaars nog een medaille
en iedereen een poster, chips en een
flesje drinken. Door de hulp van alle
vrijwilligers, de geweldige opkomst en
het fantastische verloop, kan de organisatie enorm tevreden zijn met deze zeer geslaagde Vriendinnendag.
Voor de meiden die het ook leuk lijkt
om bij KDO te komen voetballen kan
contact opgenomen worden met Patrick Brand, secretaris meidenvoetbal (0297 533024) of een e-mail sturen naar KDOmeidenvoetbal@live.nl.

