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KORT NIEUWS:

Vermist
Waverveen - Als vermist op-
gegeven door zijn baas, is de-
ze grijscyperse kater met bre-
de grijze streep op rug. Het dier 
is tevens roodgekleurd rond de 
nek, en wordt vermist vanaf het 
Waverveensepad in Vinkeveen. 
Wie het dier heeft gezien wordt 
verzocht contact op te nemen 
met de Dierenbescherming via 
tel. 0297-343618.

GEMEENTELIJKE 
bEKENdMaKINGEN 

vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

Uw schade,
onze zorg

IJzersterk in
schadeherstel werk

Drinkwater 
beter 
beschermd

Lees in de provincie

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

In Mijdrecht gaat het om de Stationslocatie.

Nieuwe grondtaxaties leiden tot 
grotere tekorten bij gemeente
De Ronde Venen - Afgelopen don-
derdag werd in de raadscommissie 
Bestuurlijke Zaken en Financiën ge-
sproken over de grondposities. Toen 
bleek dat de gemeente opnieuw een 
verliesvoorziening moet opnemen in 
de jaarrekening over 2012. Aan de 
indrukwekkende rij van eerdere af-
boekingen wordt nu een aanvullend 
verlies van ruim anderhalf miljoen 
euro toegevoegd. De totale verlies-
voorziening stijgt hiermee naar een 
bedrag van meer dan 8 miljoen euro 
over het jaar 2012. 

Verdampt
Dat geld ‘van en voor’ de inwo-
ners waarvoor de gemeente de 
zorg heeft, blijkt te zijn ‘verdampt’. 
De commissieleden kregen van de 
VVD-wethouder van fi nanciën een 
uiterst mager excuus ter verklaring 
van de forse tegenvaller. Het zou al-
lemaal komen door de verslechte-

ring op de woningmarkt en het ont-
breken van perspectief in de ko-
mende jaren. 
Voor de gewone inwoners van De 
Ronde Venen werd tijdens de bij-
eenkomst niet duidelijk hoe het 
nieuwe verlies van 1.644.000 euro is 
opgebouwd. Geheimhouding daar-
van zou volgens het college nood-
zakelijk zijn omdat openbaarheid de 
onderhandelingspositie van de ge-
meente in gevaar zou kunnen bren-
gen. 

Verlies op grondexploitaties
In 2011 kwam het tot een grote be-
stuurscrisis in de gemeente toen het 
zogeheten DHV-rapport verscheen. 
Daarin werd vastgesteld dat de ge-
meente enorme verliezen zou gaan 
leiden op allerlei grondexploitaties 
en projecten. Het onderzoek leidde 
tot allerlei aanbevelingen en het bij-
stellen van de gemeentelijke werk-

wijze. Nog steeds wordt de ge-
meente geconfronteerd met de na-
weeën daarvan. Ook door de eco-
nomische tegenwind was het nodig 
om de feitelijke waarde van de hui-
dige grondexploitaties vast te stel-
len.
Het gaat om zeven bouwlocaties: 
in Abcoude gaat het om het terrein 
rond het Meerbad, de Stationsloca-
tie en de Winkelbuurt. In Mijdrecht 
gaat het om de Stationslocatie, in 
Vinkeveen gaat het om de nieuw te 
bouwen wijk Waterheul IV en het 
terrein van het Veenbad. In de kern 
Wilnis staat nieuwbouw in het pro-
ject Marickenzijde (fase 1) op sta-
pel.
Alle grondexploitaties zijn fi nanci-
eel opnieuw gewaardeerd en hier-
voor moet nu een extra verlies-
voorziening worden getroffen van 
1.644.000 euro. 
(Vervolg elders in de krant)

De Ronde Venen - Afgelopen don-
derdag is in de raadscommissie Be-
stuurlijke zaken en Financiën ge-
sproken over de nieuwe detailhan-
delsvisie die het college heeft op-
gesteld. Dit beleidsstuk valt onder 
de portefeuille van VVD-wethou-
der Pieter Palm. De nieuwe visie, die 
gaat over de toekomst van het win-
kelbestand en de winkeliers in onze 
gemeente loopt van 2013 tot 2020. 
Het beleidsstuk zou aan onderne-
mers  de ruimte geven die nodig is 
om te kunnen ondernemen. In het 
stuk wordt vooral aandacht besteed 
aan de winkelcentra. Het gevarieer-
de aanbod van winkeliers zou voor 
veel inwoners voldoende zijn. Uit de 
gepresenteerde cijfers zou blijken 
dat  90% van de bevolking lokaal de  
boodschappen doet. 
Het CDA wilde van de wethouder 
de keiharde toezegging dat onder-
nemers die niet in de centrale ker-
nen zitten, wel mogelijkheden krij-
gen om in de toekomst hun zaak te 

verkopen. De wethouder bevestigde 
dat winkeliers die zelfstandig ope-
reren absolute toekomst hebben en 
hun  zaak mogen verkopen of over-
doen aan de volgende generatie. 
Het CDA wilde dat er een aanpas-
sing werd gedaan in de visie voor 
de winkeliers in Wilnis, want na-
mens het CDA liet Rein Kroon dui-
delijk weten dat het in Wilnis om 
meer gaat dan die ene Dorpsstraat. 
Het CDA kreeg de toezegging van 
wethouder Palm dat er voortaan 
gesproken zal worden over Wilnis-
Dorp. Kroon benadrukte ook dat het 
belangrijk is om de ondernemers-
vereniging van Wilnis als een seri-
euze gesprekspartner te zien.

Geen antwoord
Ronde Venen Belang was blij dat er 
een duidelijke koppeling in de vi-
sie was met het kernenbeleid. An-
co Goldhoorn stelde diverse kriti-
sche vragen aan VVD-wethouder 
Palm. Het viel op dat wethouder 

Palm er bewust voor koos om een 
aantal van die vragen niet te beant-
woorden.  
De VVD uitte één grote jubelzang 
over de visie van de eigen wethou-
der. Zo opvallend als de wethouder 
weigerde diverse vragen te beant-
woorden, zo opvallend was ook de 
kritiekloze opstelling van de VVD-
fractie. Namens de liberalen deelde 
Rob Blans mee zich volledig te kun-
nen vinden in de visie, omdat die 
ruim baan biedt voor de vrije markt-
werking. 
Lijst 8 gaf aan tevreden te zijn, maar 
wilde meer duidelijkheid over de 
opstelling van winkels op zondag. 
De CU/SGP typeerde de aandacht 
voor de toekomstmogelijkheden 
in de kernen Vinkeveen en Wilnis 
als  summier.  In de visie staat dat 
projectontwikkelaars een bijdrage 
moeten leveren aan de verbetering 
van het ondernemersklimaat. De 
fractie van PvdA-GL-Lokaal Sociaal 
had daar bedenkingen bij.

Detailhandelsvisie in commissie:

CDA vindt dat de ondernemer 
ruimte en toekomst nodig heeft! 

Rein Kroon (CDA) vroeg keiharde toezegging dat alle zittende winkels mochten blijven
Foto: marlieswessels.nl

Mijdrecht - De grootse nieuw-
bouwplannen van het oude winkel-
gebied Molenhof in Mijdrecht zijn 
weer totaal veranderd. Werd er ja-
ren geleden geroepen dat de eer-
ste paal er in 2013 ingaat en dat de 
nieuwbouw rond 2015 klaar is,  daar 
komt niets van terecht. Alle win-
kels zijn inmiddels verdwenen en de 
boel staat er troosteloos bij. Het ver-
paupert zienderogen en maakt het 
winkelbeeld er niet mooier op. 

Nu zal de recessie en het instorten 
van de woningmarkt er zeker mee 
te maken hebben, maar het is toch 
triest dat een winkelgebied wordt 
opgekocht, wordt leeggezogen en 
er daarna jaren niets mee gebeurt. 
Ook diverse raadsfracties vragen 
zich regelmatig af of er nog eens 
wat gaat gebeuren. Het college 
heeft de gang van zaken nog eens 
op een rijtje gezet: “Met deze memo 
willen wij u graag informeren over 
de actuele stand van zaken met be-
trekking tot het bouwplan Molen-

hof te Mijdrecht en de vervolgpro-
cedure voor dit project. De gemeen-
teraad  heeft op 1 juli 2010 het Mas-
terplan Haitsmahof/Molenhof vast-
gesteld voor nadere uitwerking. Op 
26 mei 2011 heeft uw raad als uit-
vloeisel daarvan besloten om in te 
stemmen met het aangaan van een 
samenwerkingsovereenkomst tus-
sen de gemeente en Hoogvliet BV 
voor het gedeelte Molenhof. Beide 
partijen hebben op 29 juni 2011 de-
ze samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend. Op basis van de af-
spraken uit de samenwerkings-
overeenkomst is Hoogvliet Beheer 
BV direct na ondertekening aan de 
slag gegaan met de nadere uitwer-
king van dit gedeelte van het Mas-
terplan, bestaande uit een parkeer-
voorziening, winkels en woningen. 
Hoogvliet Beheer BV en haar ont-
wikkelaar Centrum projecten heb-
ben in de loop van 2012 steeds ster-
ker aangegeven geen kans te zien 
om het oorspronkelijke bouwplan te 
realiseren.

Alle bestaande plannen worden 
compleet herzien
Nieuwbouw Molenhof 
gaat nog jaren duren

Kom zaterdag ook vissen!
Wilnis - Hengelsportvereniging 
Wilnis organiseert ook dit jaar vis-
wedstrijden voor de jeugd. Als je 
een zwemdiploma hebt en een klein 
beetje geduld, ben je welkom om 
mee te doen.  
Je gaat dan met een groepje op pad 
de polder in en probeert daar een 
mooie vis te verschalken. Er is bege-
leiding aanwezig die je helpt als dat 
nodig is en die je tips geeft om nog 
meer en nog grotere vissen te van-
gen. Voor de jongste deelnemers 
telt het aantal gevangen vissen (6-
10 jaar). De oudere jeugd probeert 
de wisselbeker in de wacht te sle-

pen door een zo groot mogelijke vis 
te vangen. Voor meevissende ou-
ders is er vaak ook nog wel een kop 
koffi e te krijgen… De eerste wed-
strijd van dit seizoen staat gepland 
op aanstaande zaterdag 25 mei, 
verzamelen om 12.45 uur vanaf het 
Raadhuisplein in Wilnis met fi ets, 
hengel en als aas brood of maden. 
Een emmertje is ook handig, lie-
ver geen leefnet. De volgende wed-
strijd is op zaterdag 8 juni, de deel-
nemers verzamelen dan om 8.45 uur 
op dezelfde plek. Kijk op de site van 
HSV Wilnis voor meer informatie: 
www.hsvwilnis.nl/jeugdvissen

Vrouw besteelt bejaarden
Vinkeveen - Een vrouw drong 
op dinsdag 14 mei een verzor-
gingstehuis binnen en probeerde 
meerdere bejaarden te bestelen. 
Rond 14.50 uur kreeg de politie 
de melding dat rond 14.00 uur 
een vrouw een verzorgingstehuis 
aan de Futenlaan was binnenge-
drongen en bij meerdere bewo-
ners binnen was geweest. Agen-
ten gingen ter plaatse. Daar bleek 
dat rond 14.00 uur de vrouw bij 
vier bewoners in de leeftijd van 
85 tot 91 jaar had aangeklopt. Zij 
kwam dan met een smoesje bin-
nen. Bij één van hen zag zij kans 
een gouden ketting te stelen, 
bij een ander probeerde zij het, 

maar dat mislukte en bij de ove-
rige twee zag zij kennelijk geen 
buit van haar gading. De dieveg-
ge sprak Nederlands en is een 
vrouw met een blanke huidskleur, 
zwart lang haar, 1.65-1.75 meter, 
20-30 jaar, slank postuur. Zij was 
gekleed in een bruin lederen jack, 
een lange broek en zag er een 
beetje onverzorgd uit. Aan getui-
gen die de dievegge in of in de 
omgeving van het verzorgingste-
huis hebben gezien of haar me-
nen te herkennen, wordt verzocht 
contact op te nemen met de po-
litie in Vinkeveen op 0900-8844 
of via Meld Misdaad Anoniem op 
telefoonnummer 0800-7000.



Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN
De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde 
Venen. In deze rubriek staan offi ciële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang 
kunnen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toe-
passing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 
De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de 
rubriek Actueel.

 AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

De Hoef
Kromme Mijdrecht 18 Bouwen van een rundveestal - Bouwen W-2013-0268 9-5-2013

Mijdrecht
Eerste Zijweg 2a Plaatsen van zeecontainers - Roerende  W-2013-0270 8-5-2013
    zaken 
Koraal 2 Plaatsen van een dakkapel 
 op het voorgeveldakvlak - Bouwen W-2013-0273 14-5-2013

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 147 Uitbreiden van Wasserij  - Bouwen W-2013-0239 17-4-2013
 De Plassen 

Waverveen
Botsholsedijk 32 Slopen en herbouwen  - Slopen W-2013-0271 6-5-2013
 van een botenhuis - Bouwen 
Nessersluis 15 Dichtmaken van het balkon  - Bouwen W-2013-0267 10-5-2013
 op de eerste verdieping 

Wilnis
Herenweg 153 Bouwen van een schuur - Bouwen W-2013-0266 10-5-2013

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Mijdrecht
Stellingmolen 24 Plaatsen van een dakkapel op het - Bouwen W-2013-0187 14-5-2013 
 voorgeveldakvlak van de woning 

Vinkeveen
Provinciale weg 19 Bouwen van een schuur - Bouwen W-2013-0154 10-5-2013

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 wethou-
ders, 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 griffi erecht geheven.

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN - UITGEBREIDE PROCEDURE
Met ingang van 24 mei 2013 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande, verleende ver-
gunningen gedurende zes weken ter inzage:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Amstelhoek
Kerklaan 2 Wijziging omgevingsvergunning  - Bouwen W-2013-0168 14-5-2013
 betreft het verbouwen van een 
 woning (bouwvergunning 
 tweede fase 2004/538) 

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit 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 aanvang van de terinzagelegging 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 griffi erecht geheven. Het indienen van een be-
roepschrift 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 griffi erecht geheven.

 AANGEVRAAGDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement 
zijn ingediend.

Datum Evenement Locatie Activiteit

8 juni v/a 18.00 uur Overnachten met sport Op het grasveld van  Overnachten in tenten
tot 9 juni 10.00 uur en spel activiteiten korfbalvereniging Atlantis,  op het grasveld en
  Hoofdweg 85A,  diverse activiteiten.
  3641 PR Mijdrecht

22 juni 2013 Midzomer koopavond/ Raadhuisplein, Verstrekt geluid 
16.00-01.30 uur kinderdisco/Hollandse avond 3641 EE Mijdrecht 

24 augustus 2013 Rommelmarkt Terrein naast het Hervormd Rommelmarkt
08.30-15.30 uur  Verenigingsgebouw, Heren- 
  weg 205, 3645 DL Vinkeveen

31 augustus 2013 70’s & 80’s Raadhuisplein,  Versterkt geluid
16.00-01.00 uur the Party open air 3641 EE Mijdrecht

16 november 2013 Intocht Sinterklaas Raadhuisplein, Versterkt geluid
14.00-17.00 uur  3641 EE Mijdrecht

28 december 2013  Hollandse Avond en  Parkeerplaats Veenweidebad,  Versterkt geluid
Hollandse Avond Oud en Nieuwfeest Ontspanningsweg 1, 
19.30-02.00 uur  3641 SV Mijdrecht
31 december 2013
Oud en Nieuwfeest
00.30-05.00 uur  

Inzage, reactie en informatie 
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm 
van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van 
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen door te bellen naar 
t. 0297 29 16 71 en/of 0297 29 18 35.

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
zij meldingen op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
-  Melkveehouderij J. de Groot voor het uitbreiden van de bestaande ligboxenstal en vergroten van het vee-

bestand, op het adres Binnenweg 10 en 12, 1396 KM in Baambrugge.
- A.J. Verwey voor het slopen van enkele bedrijfsgebouwen en het oprichten van een nieuwe loods voor de 

stalling van materieel, op het adres Provincialeweg 19, 3645 CN in Vinkeveen.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover ziens-
wijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van de melding op basis van een algeme-
ne maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij omgevingsdienst regio Utrecht, Straatweg 
66a in Breukelen, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt 
of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van 
team A&D van de Omgevingsdienst, T. 0346 26 06 00.
 

 ONTHEFFING VAN DE ROUTE VOOR HET VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, ingevolge artikel 22 van de Wet 
vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat:
- zij een aanvraag om ontheffi ng van de route gevaarlijke stoffen hebben ontvangen van Wagenvoort Vuur-

werk, Kanaaldijk 52, 8191 NB Wapenveld t.b.v. het vervoer incl. laden en lossen van vuurwerk op 31 augus-
tus 2013 op de afsteeklocatie Amsterdamsestraatweg (bij Abcoudermeer) in Abcoude.

De stukken met betrekking tot deze aanvraag liggen ter inzage van 24 mei tot en met 6 juni 2013. Overeen-
komstig artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht stellen wij belanghebbenden in de gelegenheid om 
gedurende de bovengenoemde periode zienswijze in te dienen over de binnengekomen aanvraag. U kunt 
uw zienswijze mondeling (na afspraak) of schriftelijk indienen bij de gemeente De Ronde Venen, p/a Omge-
vingsdienst regio Utrecht, postbus 461, 3700 AL Zeist. U kunt de stukken inzien bij: Omgevingsdienst regio 
Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; of in het 
gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadslaan 111 in Mijdrecht. Als u een toelichting wilt of de aan-
vraag/ontheffi ng op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met de afdeling externe 
veiligheid van de Omgevingsdienst, dhr. C. Roodhart, via T. 0346-260646 of mw. E.E. Pols, T. 0346-260600.

 AGENDA MENINGVORMENDE RAADSVERGADERING 30 MEI 2013 
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: M. Divendal. 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 24 mei 2013.

 AGENDA BESLUITNEMENDE RAADSVERGADERING 30 MEI 2013 
Vergaderlokatie: raadzaal. Van: aansluitend aan meningvormende raad. Voorzitter: M. Divendal. 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 24 mei 2013.

 VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL

OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS:

Tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u

Openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

AFVALBRENGSTATIONS

Afvalbrengstation 
Mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht

Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op offi ciële feestdagen 
gesloten.

SERVICEPUNT WONEN, 
WELZIJN EN ZORG

Servicepunt Mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u

Mobiel Servicepunt 
Amstelhoek/De Hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl

De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u

Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

Wilnis - De Bovenlanden inlo-
pen vanaf de Wilnisse Zuwe. Langs 
koeien voor de sier, met elk een kalf 
en langs blatende schapen. Dan 
door een hek dat alleen toegang 
aan Hunnie-leden biedt. Welkom bij 
avontuur Hunnie Fluit.

Zitten op strobalen, stevige boter-
hammen met biologische kaas of 
appelstroop eten en koffie of wil-
genbastthee drinken, zo proef je de 
sfeer van het komende avontuur. 
Er zijn scherpe mesjes met hou-
ten heft en de wilgenkunstenaar 
Jan van Schaik is er klaar voor. Hij 
neemt de Hunnies van jong tot oud 
mee naar een wilg aan het water die 
gegroeid is zoals hij wilde. Hij is niet 

geknot en al een beetje oud. Jan 
vertelt over beschoeiingen, manden 
en ander gereedschap van wilgen-
tenen. De wilg groeit op veel plaat-
sen, ook in Noord-Amerika waar de 
indianen van oudsher wilgentenen 
gebruiken. Voordat ze takken gaan 
snijden doen ze een dans. De Hun-
nies doen die indianendans ook en 
nog eens en nog eens, want je krijgt 
het er op deze frisse morgen ten-
minste warm van.
Daarna terug naar de houten hut 
met de strobalen en van geschikte 
takken een fluit maken. Een spon-
taan fluitconcert ontstaat als er flui-
ten gelukt zijn. Dat wilgenfluiten op 
een zelfde manier geluid maken 
als een blokfluit laat blokfluitvirtu-

Hunnie Fluit groot succes os Thomas Triesschijn zien aan de 
hand van een aantal meegebrach-
te fluiten. Vervolgens speelt hij toe-
passelijke romantische muziek als 
‘onder de groene linde’ en moderne 
muziek met herkenbaar vogel- en 
eigentijds geluid. Na nog wat uit-
leg over luchttrillingen en klankkas-
ten en op verzoek van een heel jon-
ge deelnemer het volkslied op blok-
fluit, is het vierde Hunnie-avontuur 
ten einde.
De ontwerpers van Hunnie, Henriët-
te Waal en Sophie Krier vragen aan-
dacht voor het afsluitende avontuur 
op 21 september. Dat belooft bijzon-
der te worden met boeiende veld-
lezingen van de Artis professor Erik 
de Jong, Tracy Metz en wellicht Mi-
das Dekkers. Dus noteer die datum 
alvast en kijk op www.hunnie.nu en 
op facebook.com/project Hunnie.

Wilnis - Op 23 mei aanstaande is 
er vanuit De Klimboom BSO Wilnis 
de jaarlijks terugkerende voorjaars-
markt. U bent van harte welkom van 
16.00 tot 19.00 uur. 
De afgelopen jaren was de voor-
jaarsmarkt een groot succes. Niet 
alleen ouders en kinderen waren 
enthousiast. Ook mensen van ‘bui-
tenaf’ kwamen op bezoek en heb-
ben vol verwondering, genoten van 
een heerlijke middag. 
Ook dit jaar werken de medewer-
kers en vooral de kinderen vol pas-
sie om de voorjaarsmarkt tot een 
succes te maken. Tijdens de markt 
verkopen de kinderen spullen die ze 

met elkaar hebben bedacht en uit-
gewerkt. U kunt denken aan diver-
se armbandjes, houders voor waxi-
nelichtjes enz.
Het organiseren van een voorjaars-
markt maakt het mogelijk dat kin-
deren zich op verschillende gebie-
den ontwikkelen. Zo leren ze o.a. al-
les over de markt van vraag en aan-
bod, organiseren en samenwerken.
Niet alleen worden er spullen ver-
kocht, ook worden er activiteiten 
aangeboden door de pedagogisch 
medewerkers en vakspecialisten. 
Zo kunt u o.a. een grabbelton, mu-
ziek en het versieren van cakejes 
verwachten. 

Voorjaarsmarkt op 
kinderopvang De Klimboom

Mijdrecht - Vrijdag 17 mei werd 
de Vlindertuin van Gerardus Ma-
jella geopend. De kinderen van 
de Driehuisschool mochten daar 
als eerste van genieten. Zij wer-
den begeleid door de kinderen van 
groep 5/6. In de tuin van Gerardus 
Majella waren een heleboel vlin-
ders in allerlei kleuren verstopt. 

Als de kinderen een vlinder van 
een bepaalde kleur hadden gevon-
den, gingen ze terug naar binnen. 
Daar moesten ze dan de bijpas-
sende opdracht uitvoeren, daarbij 
geholpen door de aanwezige opa’s 
en oma’s. Gezellig samen wer-
den heel wat vlinders gepuzzeld, 
gekleurd en geknutseld. 

Kinderen Driehuisschool 
‘fladderen’ door Vlindertuin 

Gerardus Majella



‘Verantwoord omgaan 
met openbare grond’

“Wij willen verantwoord omgaan met openbare grond. 
Onze golfvereniging houdt zich dan ook nadrukkelijk 
bezig met natuurbeleid. Wij zijn de elfde golfbaan die 
een certifi caat heeft van de GEO, de Golf Evironment 
Organisation. Dat betekent dat we ons aan bepaalde 
spelregels houden. Onze greenkeepers gebruiken geen 
schadelijke bestrijdingsmiddelen. We zijn zuinig op onze 
slootkanten en beschermen daar de fl ora en fauna, zoals 
de fl auw afl opende oevers die we in stand houden voor 
de kikkers en salamanders. Voor het water hebben we 
een gesloten systeem: we vangen het regenwater op en 
gebruiken dit weer voor de besproeiing van het groen. 
Dit water komt dan weer op de baan en zakt terug in het 
systeem. Wij boren of pompen dus geen water op en 
zorgen dat er geen vervuilende stoff en in terecht komen.”

Peter Bartels, Nieuwegeinse Golfclub

Provincie Utrecht verbindt, vernieuwt, versterkt

De provincie Utrecht heeft 
nieuwe regels vastgesteld om 
de kwaliteit van ons drinkwater 
te beschermen. De regels 
gelden vooral in de nieuwe en 
gewijzigde grondwaterbescher-
mingsgebieden,  zoals in Rhenen, 
de Bethunepolder, Woerden en 
op de Utrechtse Heuvelrug. Ze 
gaan niet alleen boeren, tuinders, 

terreinbeheerders en bedrijven 
aan, maar ook de bewoners 
van die gebieden. Het Rijk 
heeft al regels voor het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen. 
Aanvullend heeft de provincie 
zones aangewezen waar je niet 
mag boren. Dit alles om het 
grondwater te beschermen dat 
uiteindelijk ons drinkwater wordt. 

Onze levensader. Om meer 
mensen te motiveren zo weinig 
mogelijk bestrijdingsmiddelen en 
zoveel mogelijk milieuvriendelijke 
alternatieven te gebruiken, 
heeft de provincie samen met 
gemeenten en waterbedrijven tal 
van cursussen en voorlichtings-
bijeenkomsten gegeven. Veel 
deelnemers zijn enthousiast dat 

zij nu ook goede alternatieven 
kennen. 
Wilt u weten of u in een grondw
aterbeschermingszone woont en 
welke stoffen u niet meer mag 
gebruiken? Of welke alternatieven 
er zijn voor milieuvriendelijk 
tuinieren? Kijk dan op onze 
website:

Drinkwater beter beschermd

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht

nr. 73 / week 21 / 22 mei 2013

“De provincie Utrecht heeft nieuwe regels opgesteld 
voor de bescherming van ons grondwater. De SP vindt 
het belangrijk dat inwoners goede voorlichting krijgen, 
zodat ze weten hoe ze het grondwater het beste kunnen 
beschermen. Goed dus dat de provincie het nodige 
investeert in deze informatievoorziening. Als mensen 
meer kennis hebben, nemen ze ook vaak de goede 
beslissingen. Bewust omgaan met water is niet alleen 
een zaak van individuele inwoners en bedrijven. Ook 
sportverenigingen hebben mogelijkheden om meer te 
doen. Veel clubs liggen langs sloten of meren. Eigenlijk 

kan de provincie niet genoeg doen om met deze clubs 
te zoeken naar mogelijkheden om bewuster met water 
om te gaan. Jammer dat de provincie Utrecht nogal op 
toezicht en handhaving bezuinigd heeft. Zonder deze 
bezuinigingen was er nog veel meer resultaat te halen.” 
Ad Meijer, statenlid voor de SP

De leden van Provinciale Staten vormen het algemeen 
bestuur van de provincie, vergelijkbaar met de Tweede Kamer 
in Nederland. Zij bepalen de koers van de provincie en 
controleren Gedeputeerde Staten.

“Uw drinkwater komt voor het overgrote deel uit 
grondwater. Water in de bodem is veilig, zolang er 
tenminste geen verontreinigingen doorsijpelen. De 
provincie werkt er samen met andere instanties aan om 
de gebieden waar het grondwater wordt gewonnen, te 
beschermen. Zo tekende ik in december 2012 samen met  
de Nederlandse Fruittelers Organisatie, de kring Midden-
Nederland en waterschap De Stichtse Rijnlanden het 
convenant ‘Schoon water Utrechtse fruitteelt’. Hiermee 
verbeteren we de waterkwaliteit en verduurzamen we de 
Utrechtse fruitteelt. We hebben onder meer afgesproken 

speciale spuitdoppen te gebruiken die zorgen dat er 
minder gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater 
terecht komen. Alles onder het motto: Houd je 
(spuit)doppen open met oog voor het milieu. Zo werken 
we samen aan schoon grondwater.”
Ralph de Vries, gedeputeerde Water en Milieu

Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de 
provincie en voeren het beleid van Provinciale Staten uit. Het 
college van GS telt vier gedeputeerden en wordt voorgezeten 
door de commissaris van de Koning.

‘Belangrijk dat 
inwoners goede 
voorlichting krijgen’

‘Samen beschermen 
we het grondwater’

In de provincie is een uitgave van de 
provincie Utrecht. 
Aan de hand van actuele voorbeeldverhalen 
laten we zien hoe wij verbinden, vernieuwen 
en versterken. Dat doen we natuurlijk niet 
alleen, maar samen met onze partners, 
gemeenten, bedrijven en inwoners. 

 Lees ons hele verhaal op: 
 www.provincie-utrecht.nl/vertelt. 

PS

GS

Foto: Guy Ackermans

www.provincie-utrecht.nl/drinkwater



DoktersDiensten
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.

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
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.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel: 0297-241146

brAnDweer & poLitie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichtinG rechtswinkeL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

stichtinG De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psychoLoGische 
hULpverLeninG
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening, 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

zorG & zwAnGerschAp
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371  www.
verloskundigenderondevenen.nl

stichtinG thUis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

INFORMATIEF
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Colette Wickenhagen

Onze stichting gaat verder onder de naam OntwikkelingsSamenwer-
king DRV. Ondanks het mindere economische tij blijven we doorgaan 
met ons werk. ‘Onze kinderen’ mogen geen kind van de rekening 
worden. Grenzeloos investeren in onderwijs is ons doel. Wij financie-
ren schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, Sri Lanka, Tanza-
nia en Nepal. Daarmee dragen we bij aan de armoedebestrijding en 
aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sos-
derondevenen.nl

Bankrekening 45.91.18.994 IBAN:NL23ABNAD
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

Colette Wickenhagen is een veelzijdig talent, opgeleid onder ande-
re aan de Kleinkunstacademie. Ze heeft gedanst in Engeland bij de 
‘London Contemporary’ en bij Introdans in Arnhem, maar is nu voor-
al jazzzangeres. Via een bigband in Nijmegen maakte ze de over-
stap naar de muziek. Ze houdt van entertainment met een verhaal en 
brengt dan ook toegankelijke muziek met een heldere melodielijn. Ze 
doet dat van Singapore tot Moskou, van Bahrein tot Leiden en straks 
in De Ronde Venen. Het leuke van Chazz is voor Colette het samen 
met andere musici muziek maken. Ze kijkt nu al uit naar optreden met 
saxofonist Clous van Mechelen. Samen met hem maakte ze een cd, 
getiteld ‘Songs for Sale’.
Vorig jaar heeft Colette voor het eerst Chazz ondersteund bij de orga-
nisatie van het festival. Opgegroeid in een gezin waar ‘helpen’ centraal 
stond, zet ze alle energie in voor de muzikale coördinatie om zo goed 
mogelijke omstandigheden voor de musici te realiseren. Ze helpt ons 
bij het draaiboek maken. In 2012 trad ze niet op tijdens Chazz. Geluk-
kig nu wel, want Colette Wickenhagen is een echte jazz-diva met een 
warme, sensuele stem, een stem om van te genieten. En dat kan dus 

op 22 juni van 15.30 tot 23.00 
uur bij Chazz op Stroomzicht, 
Westzijde 50 De Hoef.
Reserveren via www.chazz.nl 
Kinderen tot 12 jaar mogen 
gratis mee, scholieren en stu-
denten krijgen 50% korting.

Ria Waal

Mijmeringen
Lot

Elke keer weer doe ik mee aan de staatsloterij in de hoop ooit die 
ene grote prijs te winnen. Afgelopen maand stond de jackpot op 
38,4 miljoen en werd er gezegd, dat die nu echt, ja, echt zou gaan 
vallen. Aangezien ik automatisch meespeel met een half lot zijn die 
verkooppraatjes niet aan mij besteed. Ik ben er al lang geleden in-
getrapt. Winnen doe ik nooit (niet boven de 15 euro) maar er is een 
voordeel wat meespelen oplevert. Het grote voordeel is dat je zo 
heerlijk kunt dromen van wat je zou doen met al dat geld als je zou 
winnen. Het is mijn favoriete dagdroom om te bedenken wat ik al-
lemaal wel niet wil gaan doen met dat geld. Maar helaas, ook de-
ze maand ben ik geen miljonair geworden. De jackpot is wel in de 
buurt gevallen, te weten ergens in regio Utrecht. Hmmm, Neder-
land is dus een miljonair rijker en een heleboel mensen zagen hun 
droom vervagen in de werkelijkheid. Maar niet getreurd, volgende 
maand is er weer een kans. Je weet immers nooit wat het lot voor 
jou in petto heeft. 

Gesproken over geld, de een heeft er meer van dan de ander en ie-
dereen heeft wel geld nodig. Een tijdje terug werd ik gestrikt om 
voor het Longfonds te collecteren. In plaats van geld doneerde ik 
dus mijn tijd. Afgelopen week was dan de week om dat te doen en 
zult u wellicht een collectant aan de deur hebben gehad. Mij werd 
een wijk vlakbij toebedeeld bestaande uit 5 mooie flats met elk 4 ap-
partementen. Appeltje eitje, dacht ik, alles vlak bij elkaar, het is enkel 
20 keer aanbellen. Helaas was het vies, nat weer met een flinke wind 
en stond ik daar met mijn kapotte pluutje en de collectebus aan te 
bellen bij de eerste. Het begin was niet goed, want ik werd meteen 
afgepoeierd. Gelukkig was de volgende zo vriendelijk om me binnen 
te laten en kwam deze mevrouw naar beneden om geld te geven. 
Uiteindelijk waren er een aantal mensen niet thuis, een aantal men-
sen die niet wilden geven en waren er 4 van de 20 die mij zeer vrien-
delijk benaderden en geld gaven en me succes wensten in dit hon-
denweer. En dat kleine percentage mensen die dan wel geven, dat 
doet een collectant echt goed. Dat je niet helemaal voor niks hebt 
lopen leuren om geld voor het goede doel. Stel je voor dat het lot je 
een longziekte heeft toebedeeld. Iemand gaf laatst een mooie tip om 
je te verplaatsten in die situatie dat je longen niet werken zoals ze 
zouden moeten. Ren even snel de trap op en adem daarna lucht in 
via een rietje, dat is hoe het voelt als je weinig lucht binnen kan krij-
gen. Ik heb ooit een periode bij een longarts gelopen en prijs mijzelf 
gelukkig met mijn nu gezonde longen.

Maar terug naar die miljoenen van de loterij, geld kan zoveel goed 
doen, misschien daarom wel dat we er allemaal meer van willen 
hebben. Oké, de loterij heb ik dan niet gewonnen, maar ik heb wel 
een klein bedrag voor het Longfonds opgehaald. Maar wat vooral 
door mijn hoofd speelde de laatste week was het verhaal van de gro-
te zoektocht naar de broertjes Ruben en Julian. Dat is pas een voor-
beeld van hoe het lot je niet gunstig gezind is! Twee jongetjes mee 
met hun vader en dan het verhaal dat de vader zelfmoord heeft ge-
pleegd en er geen spoor te vinden is van de jongens. Als moeder van 
2 jongetjes in ongeveer dezelfde leeftijd kan ik alleen maar meele-
ven en gruwelen van de ellende van dit drama. Inmiddels zijn ze ge-
vonden, dood. Mijn hart gaat uit naar hun moeder, haar dromen en 
leven zoals het was zijn voor eens en voor altijd vernietigd.

Verschillende kanten van de medaille, hoop op rijkdom, hoop op ge-
zondheid en het allerbelangrijkste van alles, hoop op leven. Het le-
ven deelt weer een harde les uit dat rijkdom niet de jackpot van de 
loterij winnen is, dat rijkdom niet alleen gezondheid is en dat rijkdom 
ook niet bestaat uit enkel een zorgeloos leven. Rijkdom kun je al-
leen ervaren als je ook weet wat daar tegenover staat. Zaken als ar-
moede, angst en ziekte. In dit geval is rijkdom weten dat je je naas-
ten veilig en gezond bij je hebt. En dat is nu dat ene onbeschrijflijke 
iets wat Iris, de moeder van Ruben en Julian niet meer heeft en nooit 
meer zal hebben. Ik weet wel dat ik me ineens weer heel bewust ben 
van mijn rijkdom en vanavond een extra moment stil zal staan als ik 
mijn jongens veilig slapend in hun bedjes zie liggen. 

Is uw huisdier zoek?
 

Vermist:
- Uithoorn, Krutia: Zwarte kater met witte pootjes. Emmy is 1 jaar oud.
- Mijdrecht, Steven van Rumelaerstraat: Witte kat met lapjesvlekken 

op rug en kop; de vijf jaar oude kat heeft een grijzige staart en is erg 
schuw. 

- Wilnis, omgeving Wilnisseziel: Een 12 jaar oude kat. Gijsje heeft een 
‘tijgerachtige met bruine’ vacht. 

- Vinkeveen, Waverveensepad: Jonge niet-gecastreerde cyperse ka-
ter. Rasher heeft op de rug grijze, brede strepen en is roodgekleurd 
om de nek; hij is gechipt. 

Gevonden:
- Vinkeveen, Reigerstraat: Zwarte poes met witte bef en sokjes.
- Uithoorn, Weegbree: Lapjespoes
- Mijdrecht: Stadhouderslaan: Cyperse kat.
- Mijdrecht, Koraal: Kater, Britse korthaar, grijs-cypers met wit vlooi-

enbandje en chip. 
- Mijdrecht, Ringdijk Tweede Bedijking: Witte kat met bruine vlekken.
- Mijdrecht, Houtduif: Zwart-wit gevlekte poes met roze bandje. 
- Mijdrecht, Stadhouderslaan: Zwart-grijs gestreepte poes.
- Wilnis, Herenweg: Zwarte kat.
- Uithoorn, Weegbree: Schildpadpoes met witte buik.
- Uithoorn, parkeerplaats: Bruin konijn met witte en bruine vlekken.
- Vinkeveen, Herenweg: Lief zwart-wit poesje met zwarte rug en kop-

je. 
- Abcoude, Peppinghof: Cypers katertje. Hij heeft een bandje om van 

de dierenbescherming.
- Mijdrecht, Roerdomplaan: Zwart-witte kat. Hij heeft een zwarte rug 

en witte nek, buik en bef. Het katje heeft een zwarte veeg over rech-
terkant van de neus.

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve gecastreerde zwart-witte kat van 7 jaar oud. Wil graag naar 

buiten kunnen.

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Epilepsie Fonds zoekt 
collectanten in Mijdrecht
Mijdrecht - Wilt u zich inzetten voor 
de jaarlijkse collecte van het Natio-
naal Epilepsie Fonds in Mijdrecht en 
hebt u daarvoor een paar uur per 
jaar beschikbaar? Word collectant 
voor de collecteweek van het Natio-
naal Epilepsie Fonds van maandag 3 
juni t/m zaterdag 8 juni aanstaande. 
De organisatie in Mijdrecht zoekt 
nog collectanten voor de wijken 
Proostdij, Molenland en Wickelhof. 
Neem voor meer informatie contact 
op met Bea Verlaan (telefoon 0297-
286448 of e-mail naar beaverlaan@
hotmail.com). In Nederland leven 
120.000 mensen met epilepsie. Zij 
kunnen onverwachts een epilepti-
sche aanval krijgen: een plotselinge 
verstoring van het elektrisch even-
wicht in de hersenen. Gelukkig heb-
ben de meeste mensen met epilep-
sie baat bij medicijnen. Maar helaas 
blijft 30 procent last houden van 
aanvallen. 

Epilepsie is nog niet te genezen. 

Wetenschappelijk onderzoek naar 
de oorzaken van epilepsie is daarom 
van groot belang. Het Nationaal Epi-
lepsie Fonds financiert onderzoeken 
die genezing dichterbij brengen. 
Samen met duizenden vrijwilligers 
wordt tijdens de collecteweek geld 
ingezameld voor epilepsieonder-
zoek. Naast het steunen van onder-
zoek, geeft het fonds voorlichtingen 
en hulpverlening waaronder aange-
paste vakantiereizen voor mensen 
met epilepsie. 
Collecteren kost slechts een paar 
uur tijd. En wie collecteert, levert 
een bijdrage aan een goede behan-
deling en begeleiding van mensen 
met epilepsie.

Wilt u zich in de week van maandag 
3 juni t/m zaterdag 8 juni aanstaan-
de als collectant inzetten? Meld u 
dan vandaag nog aan via Bea Ver-
laan (0297-286448 of e-mail naar 
beaverlaan@hotmail.com) of lande-
lijk via www.ikgacollecteren.nl.

Nzuri Schoonheidssalon 
doet ook mee!
Mijdrecht – Leonie Doelman, eige-
naresse van schoonheidssalon Pin-
cet kreeg zoveel respons op haar 
oproep met betrekking tot het ver-
wenuurtje voor dames met kanker 
of die kanker hebben overwonnen 
dat ze Nzuri te hulp riep. Dus vrou-
wen, jong en oud, die aan het cri-

terium voldoen, kunnen zich zon-
der schroom opgeven voor een gra-
tis verwenuurtje (gezichtsbehande-
ling/massage) op 29 mei via nzuri@
ziggo.nl.
Nzuri schoonheidssalon vindt u op 
de Bozenhoven 19 A te Mijdrecht 
(ingang Zonnestudio SunCare).

Zonnebloem Wilnis/De Hoef 
bezoekt Ouwehands Dierenpark
De Ronde Venen – Vorige week 
donderdagochtend vertrok een tou-
ringcar met 36 Zonnebloemgasten 
uit Wilnis en De Hoef, samen met 
14 vrijwilligers, vanaf het Driehuis-
plein Mijdrecht/Wilnis. Doel van de 
reis was het Ouwehands Dierenpark 
in Rhenen.
Het was ongeveer een uur rijden en 
bij aankomst in Rhenen werden de 
benodigde rolstoelen opgehaald. De 
eerste actie was daarna een wande-
ling naar het ‘Jungle’-restaurant.
Het aangeboden kopje koffie en een 
gebakje smaakten prima. Na het be-
zoek aan het restaurant moesten de 
Zonnebloemers wel een beetje tem-
po maken, want om 12.00 uur stond 
de zeeleeuwenshow op het pro-
gramma en dat wilde men niet mis-
sen. Het was een heel spektakel  en 
vooral voor de rolstoelgebruikers 
was het maar goed dat er paraplu´s 

bij de hand waren, want de zeeleeu-
wen spetterden nogal erg bij hun 
sprongen.
Na de zeeleeuwenshow was er nog 
een half uurtje over tot de lunch. Dit 
werd gebruikt om te zien want men 
na de lunch nog graag  wilde be-
zoeken.
De lunch, wederom in het Jungle-
restaurant, was zeer goed verzorgd 
en de sfeer was erg gezellig.
Het weer zat deze dag niet erg mee, 
vandaar dat een bezoek aan het 
aquarium een welkome attractie 
was. Men genoot van de onvoorstel-
baar mooie gekleurde vissen.
Om 15.45 uur  was iedereen weer 
verzameld bij de bus en begon de 
thuisreis.
Zowel de Zonnebloemgasten als de 
vrijwilligers hebben genoten van de-
ze dag en bedankten elkaar voor de 
gezelligheid.

Zomerconcert
De Ronde Venen - Een jaar gel-
den was er in de Johannes de 
Doperkerk in Driehuis een mu-
zikaal feest. Het Christelijk Man-
nenkoor Immanuël had daar sa-
men met een koor uit Katwijk en 
met de virtuoze muzikanten Jan 
Lenselink en Noortje van Middel-
koop een geweldig concert. Van-
wege het succes van dat muzika-
le feest heeft het Christelijk Man-
nenkoor Immanuël ook dit jaar 
weer zo’n muzikaal feest geor-
ganiseerd samen met de Vrien-
den van Johannes de Doper. Het 
koor verzorgt op zaterdag 8 juni 
a.s. weer onder de bezielende lei-
ding van de dirigent Jan Verhoef 
en begeleid door Jan Lenselink 
en Noortje van Middelkoop een 
grandioos concert. De beide so-

listen, soms apart en soms samen 
en dus ook met het koor, maken 
er weer een geweldig feest van.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de 
bekende adressen: boekhandel 
Mondria in Mijdrecht, drogiste-
rij De Bree in Vinkeveen en dro-
gisterij Nagtegaal in Wilnis. Voor 
de prijs hoeft u het niet te laten. 
Voor slechts 10,- euro heeft u een 
geweldige avond. Het begint om 
20.00 uur, de kerk is open van-
af 19.30 uur. Dit jaar bestaat het 
koor al weer 35 jaar. Ter gelegen-
heid daarvan geeft het koor een 
jubileumconcert op zaterdag 26 
oktober dat u zeker niet wilt mis-
sen. Noteer deze datum alvast 
in uw agenda. Het is de moei-
te waard. Zie ook hun website: 
www.mannenkoor-immanuel.nl. 





Parkeergarage
De kosten van de realisatie van een 
ondergrondse parkeergarage lei-
den tot een onoverbrugbaar finan-
cieel tekort en de crisis op de wo-
ningmarkt leidt tot grote financië-
le risico’s, gelet op de substantiële 
omvang van het woningbouwpro-
gramma.

Hoogvliet Beheer BV heeft in sa-
menwerking met ontwikkelaar Cen-
trum projecten en Groosman & 
partners architecten eind 2012 een 
aangepast bouwplan ontwikkeld. 
De belangrijkste aanpassing is het
parkeren.

De oorspronkelijk nagenoeg volle-
dig ondergrondse parkeergelegen-
heid is gewijzigd in een
dubbellaags parkeerdek, boven-

op de winkellaag. Hoogvliet Beheer 
geeft in zijn brief van 21 december
2012 aan dit plan verder te willen 
uitwerken en te realiseren.
Op 12 februari 2013 heeft ons col-
lege besloten om het aangepaste 
plan voor te leggen aan uw raad, in
een openbare bijeenkomst. De-
ze bijeenkomst heeft op 27 febru-
ari 2013 plaatsgevonden. Het doel 
van de bijeenkomst was om in een 
vroeg stadium uw mening te pei-
len over de meest opvallende aan-
passingen van het plan. Op basis 
van de combinatie van de uitkom-
sten vanuit de intern geconstateer-
de aandachtspunten, de uitkomsten 
vanuit het Q-team, de uitkomsten 
vanuit de klankbordgroep en de 
uitkomsten vanuit de raadsbijeen-
komst constateren wij over het al-
gemeen een positieve houding ten 

opzichte van het aangepaste bouw-
plan. Echter, er is op diverse onder-
delen ook zorg geuit door omwo-
nenden, andere belanghebbenden 
en raadsleden. Ons college vindt het 
belangrijk om zorgvuldig met deze 
signalen om te gaan.

Nader onderzoek
Op 18 april jl. hebben wij in stuur-
groepverband gesproken met 
Hoogvliet Beheer over de uitkom-
sten van de bijeenkomsten en het 
vervolgproces. Er is afgesproken dat 
Hoogvliet Beheer het bouwplan Mo-
lenhof verder zal uitwerken tot een 
concrete bouwaanvraag. Onderdeel 
daarvan is nader onderzoek, onder-
bouwing en optimalisatie van het 
plan op het gebied van onder an-
dere geluid, verkeer, woningbouw-
programma en stedenbouw. Daar-
naast is een zorgvuldige communi-
catie met eigenaren in het plange-
bied een essentieel onderwerp voor 
ons college.

Als vervolg op het overleg van 18 
april jl. hebben wij op 6 mei jl. nog-
maals gesproken met Hoogvliet Be-
heer en Centrum projecten. Ge-
meente, ontwikkelende partijen en 
supervisor zijn tot een lijst met op-
timalisaties gekomen. De ontwik-
kelende partijen zullen het huidige 
plan uitwerken tot een ontwerp dat
wordt gepresenteerd op een bewo-
nersavond. Dit sluit ook aan bij de 
wens vanuit de informatiebijeen-
komst over dit onderwerp voor uw 
raad. Deze bijeenkomst zal eind juni 
plaatsvinden.
Het Definitief Ontwerp voor de Mo-
lenhof wordt samen met een alonge 
op de samenwerkingsovereenkomst 
voorgelegd aan uw raad. De raads-
behandeling is gepland voor de
vergadering van september”, aldus 
het college.
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Griekse middag voor groep 8
van Twistvliedschool

Mijdrecht - Een leuke afsluiting van een project 
over Griekenland was er voor groep 8 van de Twist-
vliedschool. Jannis Mitropoulos van Grieks Restau-
rant Corfu was speciaal naar de klas gekomen. De 
kinderen hadden een heleboel vragen over het land 
waar Jannis vol enthousiasme over kon vertellen. 

Het leukste vonden de kinderen toch wel het proe-
ven van alle heerlijke Griekse gerechten.
De mousaka, giros en tzatziki vielen enorm in de 
smaak. Na afloop kregen de kinderen allemaal een 
kortingsbon om nog eens in het restaurant te ko-
men eten.

Johannes Hospitium
viert derde lustrum
Wilnis – Al weer 15 jaar geven 
medewerkers en heel veel vrij-
willigers van het Johannes Hos-
pitium hun beste krachten en 
zorg aan mensen in hun laatste 
levensfase in dit huis.

Ook de steun van zoveel donateurs 
uit de gemeente heeft er voor ge-
zorgd dat deze mijlpaal werd ge-
haald. Bij deze verjaardag hoort na-
tuurlijk een bescheiden feestje.
Medewerkers en vrijwilligers gaan 

op donderdag 30 mei eerst met 
veel sportieve lopers op pad in een 
sponsorloop door Wilnis en Vinke-
veen en daarna is er voor genodig-
den en allen die betrokken zijn bij 
het Hospice een feestelijke receptie 
in een grote tent.
Dus als u op donderdag 30 mei gro-
te groepen mensen ziet lopen en u 
rijdt die dag langs de tent op het 
CSW-terrein in Wilnis dan weet u: 
het Johannes Hospitium bestaat 
15 jaar!

COLOFON
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Nieuwe grondtaxaties leiden tot 
grotere tekorten bij gemeente
vervolg van de voorpagina

VVD-wethouder Palm heeft voor-
gesteld om een bedrag van ruim 8 
miljoen euro aan bovenwijkse voor-
zieningen uit de diverse projecten 
te halen. Daardoor zou de winst-
gevendheid van de projectenporte-
feuille aanzienlijk worden verbeterd. 
Met die bovenwijkse voorzieningen 
worden investeringen bedoeld, die 
buiten het terrein van het bouwpro-
ject moeten worden gedaan, maar 
wel rechtstreeks verband houden 
met de bouwlocatie. Daarbij valt te 
denken aan de aanleg van goede 
ontsluitingswegen voor de betref-
fende wijk en de aanleg van de ri-
olering. Juist vanwege het grote be-
lang voor de nieuwe wijk kunnen 
die kosten wel toegerekend wor-
den aan de bewuste woningbouw-
projecten.

Financiële truc?
De grote vraag is in hoeverre het 

schrappen van die bovenwijkse kos-
ten uit de bouwprojecten wel op-
recht transparant is of dat het gaat 
om het gebruik van een bijna ver-
borgen en zeker ondoorzichtig fi-
nancieel gegoochel. Want vroeg of 
laat, uiteindelijk moeten die kosten 
toch betaald worden.

Voorkomen moet worden dat die 
kosten over enkele jaren ‘opeens’ uit 
de lucht komen vallen. Dat kan door 
de vorming van een fonds of spaar-
fonds, waarin jaarlijks een bepaald 
bedrag wordt gestort. Dan wordt er 
geld apart gelegd voor het moment 
dat in de toekomst al die uitgaven 
betaald moeten worden. 
Maar het is nu helemaal niet duide-
lijk of de jaarlijkse stortingen op ter-
mijn wel voldoende zullen zijn. Die 
zekerheid kon de VVD-wethouder 
niet aantonen. Dat is des te opmer-
kelijker omdat de VVD zichzelf pre-
senteert als de kampioen van ge-
zond financieel beleid. Bij diverse 

raadsleden kwam men niet los van 
het gevoel dat er sprake was van 
een ‘sluwe wisseltruc’: mooie cijfers 
nu die moeten afstralen op de VVD, 
maar die later uitmondt in gebakken 
peren voor andere bestuurders. 
Dat heeft veel weg van de traditio-
nele werkwijze, die vorige colleges 
hanteerden: het gebruik van aller-
lei optimistische rekenmethodes. En 
juist die politieke praktijk heeft er 
toe bijgedragen dat de gemeentefi-
nanciën nu geteisterd worden door 
forse afwaarderingen. Het is aan 
wethouder Palm (VVD) om helder 
uit te leggen dat er geen sprake is 
van de gevreesde ‘wisseltruc’. 

Andere gronden
De commissie kreeg ook te horen 
dat er afboekingen moeten plaats-
vinden op diverse andere percelen 
van de gemeente. Het gaat daarbij 
om gronden die nog niet in exploi-
tatie zijn genomen en waarvoor de 
gemeente nog geen duidelijke plan-

Klinkhamerlocatie: aankoop bejubeld, nu ligt het te verloederen

nen heeft om er te bouwen of laten 
bouwen. 
In ieder geval is duidelijk dat de zo-
geheten Klinkhamerlocatie in Vin-
keveen ook onderdeel uitmaakt van 
de verliesgevende eigendommen 
van de gemeente. 
Destijds werd de aankoop van die 
locatie bejubeld als een unieke, 
strategische aankoop. Daarmee zou 
de publieke ontsluiting van de Vin-
keveense Plassen vergroot worden. 
Sindsdien is sprake van een troos-
teloze plek, die ernstig verloederd 
is. Het heeft er alle schijn van dat 
over een reeks van jaren daar veel 
geld van de inwoners domweg in 
het water is gegooid. Klaarblijke-
lijk kunnen de verantwoordelijke 
bestuurders daar mee wegkomen. 
De grond werd een kleine tien jaar 
geleden door de gemeente aan-
gekocht voor 1,2 miljoen euro. De 
nieuw vastgestelde boekwaarde is 
nu strikt geheim. 
Ook werd in de vergadering voor de 

toehoorders niet duidelijk in hoe-
verre verkoop van allerlei percelen 
juist door het college eerder is ge-
blokkeerd of vertraagd, waardoor er 
nu weer verlies moet worden geno-
men.

Veenzijdeschool in Wilnis
Ook de locatie van de voormalige 
R.-K. Veenzijdeschool in Wilnis staat 
op het lijstje van uitgevoerde taxa-
ties, waarbij sprake is van een af-
waardering. Dat geldt ook voor fa-

se 2 van Marickenzijde in Wilnis en 
het perceel Herenweg 196 in Vin-
keveen, waar nu de kanovereniging 
nog steeds een tijdelijk onderko-
men heeft. Volgens de gemeentelij-
ke stukken was de waarde van die 
‘voorraad gronden’ eind vorig jaar 
nog 3,8 miljoen euro waard, maar 
moet er nu alsnog bijna 9 procent 
worden afgewaardeerd. Dat leidt tot 
een extra verliespost van 330.000 
euro voor de inwoners van onze 
gemeente.

Bingo bij 
Argon

Mijdrecht – Vrijdag 31 mei 
vindt de maandelijkse bingo 
van Supportersvereniging De 
Lijnkijkers plaats in de kanti-
ne van Argon.

Thema van deze maand is 
‘Zomer’. De hoofdprijs is 
een dames- of herenfiets 
ter waarde van 279 euro van 
Blom & Blom Fietsexperts te 
Mijdrecht. De aanvang van 
deze gezellige bingoavond is 
zoals gebruikelijk om 20.00 
uur. Het eerste kopje koffie of 
thee is gratis.

Door het meedoen met deze 
bingo ondersteunt u de jeugd 
van Argon in de breedste zin 
van het woord.

Indonesische bazaar in 
De Schutse
Uithoorn – Zaterdag 1 juni a.s 
wordt er in Uithoorn in kerkge-
bouw De Schutse aan De Merode-
laan 1tussen 10.00 en 17.00 uur door 
Stichting Marsiurupan een Indone-
sische bazaar gehouden om geld in 
te zamelen voor een waterleidings-
project op Sumatra in Indonesië. De 
toegang is gratis. Er worden maal-
tijden verkocht en snacks. Nasi Ra-
mes, Bami Rames (6,50 euro), Saté 
met stokbrood (4 euro)
Risoles, Lemper, Lumpia’s, Pastelles, 
Brownies, Kue lapis, Sponscake, Pi-
sang goreng, enz. (1,20 euro), Cen-
dol (2 euro), es (1,50 euro).
Er is een loterij met mooie hoofd-
prijs, een dinerbon voor 2 perso-
nen bij Restaurant ‘Het Rechthuis 
aan den Amstel’ in Uithoorn. Ver-
der is er een arrangement bij res-
taurant Tampat Senang in Den Haag 
voor de liefhebbers van een Indone-
sische maaltijd. Ook is er een waar-
devol pakket van de firma AH. Indo-
nesische dansen worden vertoond 
door de dansgroep ‘Sironault’. Ge-
durende een groot deel van de dag 

is er live muziek door de Indonesi-
sche groep ‘Gorga Batak’. Er is een 
rommelmarkt met leuke spullen. De 
stichting Marsiurupan (dit betekent 
‘Helpt elkaar’) ondersteunt het Be-
thesda ziekenhuis in Saribudolok, 
een dorp op 90 km van Medan en 
10 km van het Tobameer. Het zie-
kenhuis maakt deel uit van de loka-
le Batak Simalungun-kerk maar is 
voor een groot deel van haar werk-
zaamheden afhankelijk van steun 
uit het buitenland.

De stichting Marsiurupan steunt bij 
het aanleggen van waterleiding in 
omliggende dorpen. Er zijn al vier 
dorpen met hun hulp van waterlei-
ding voorzien. De gezondheidssitu-
atie vooral van kinderen is hierdoor 
significant verbeterd. Na aanleg zijn 
de dorpsgemeenschappen zelf in 
staat om benodigd onderhoud te 
plegen, er wordt op basis van ver-
bruik contributie geheven.Voor uit-
gebreide informatie, foto’s en video 
kunt u een bezoek brengen aan hun 
website  www.marsiurupan.nl.

Alle bestaande plannen worden compleet herzien

Nieuwbouw Molenhof
gaat nog jaren duren





 
08   Nieuwe Meerbode  •  22 mei 2013

Uithoorn – Aanstaande zater-
dagavond 25 mei zal het vanaf 
21.00 uur weer groot feest wor-
den bij de horeca in Uithoorn en 
dan vooral bij Sjiek aan de Amstel, 
Drinken en Zo, De Gevel en Her-
bergh 1883. Zij organiseren, met 
sponsoring van IJssalon Esplana-
de weer de in de hele regio be-
kende avond: Goud van Oud. 

Herbergh 1883
Bij Café Herbergh 1883 kunt u 
gaan genieten van het liveop-
treden van Popehead. Popehead 
is een no-nonsense/feel-good/
maak-plezier-coverband met 
pop- en rockcovers van toen en 
nu. Met een pompende backli-
ne en drie zangeressen zetten ze 
al jaren in het hele land de zalen 
op zijn kop. Popehead is een zes-
mansformatie bestaande uit Jo-
anneke en Anneke (leadzangeres-
sen), Cora uit De Kwakel (toetsen 
en zang), Bart (drums), Berto (gi-
taar) en Ludo (bas). Speciaal voor 
'Goud van Oud' keren de leden 
van Popehead terug naar de jaren 
60/70/80 en spelen o.a. nummers 
van Janis Joplin, The Beatles, The 
Police, Abba en Doe Maar. Maar 
ook lekkere rock- en disconum-
mers zullen niet ontbreken. Wil je 
een feestje op je feestje en heer-
lijk uit je dak gaan op swingende 
hitsongs, kom dan naar Café Her-
bergh 1883 in Uithoorn want daar 
gaat Popehead los!

Drinken en Zo
Bij Drinken en Zo kunt u deze 
avond swingen op de muziek van 
Que Pasa. Que Pasa is een kleur-
rijk gezelschap van 5 heren (van 
Amstel) die al weer behoorlijk wat 
jaren de clubs, kroegen en fees-
ten onveilig maken. Dit doet deze 
band met niet veel meer dan rui-
ge rock-'n-'rollcovers, maar dan 
wel op zo'n manier gespeeld die 
lekker stevig maar toch prettig te 
beluisteren is. 
De zanger en frontman is Jan Fee-
leus die met zijn aparte verschij-
ning en intensieve beleving van 
de muziek al menige zaal op z'n 
kop heeft gezet. 
Motor en basis achter deze band 
zijn: Op de drums... Ed Vink die 
altijd een strakke en betrouw-
bare drumpartij neerzet; op de 
Basgitaar... Jos Verbaas (bijnaam 
Pluto), een getalenteerde muzi-
kant maar die ook weleens bin-
nen de band als dorpsgek wordt 
beschouwd; het gitaarwerk word 
verzorgd door Milan Couzijn,  on-
misbaar voor de o zo belangrijke 

slaggitaarpartijen; de leadgitarist 
is Tjalling de Jong die met wild 
gitaarwerk en scheurende solo's 
het publiek probeert aan te vu-
ren. Er zijn door de jaren al veel 
nummers gecoverd maar veel-
al terugkerende namen in de stijl 
waar in de band het liefste speelt 
zijn Golden Earring, Status Quo, 
Creedence Clearwater revival en 
AC/DC. Kortom, je gaat weer los 
bij Drinken en Zo

De Gevel
Bij de Gevel treedt de band Soul & 
Dance classics band Skytrain op. 
Skytrain is de Soul & Dance-clas-
sics band voor een lekker avond-
je swingen. De band heeft zich 
gespecialiseerd in muziek van 
The Blues brothers, Aritha Fran-
klin, The Wizz en soul- en dance-
classics van vele andere artiesten 
uit de '60/'70/'80-er jaren, maar 
speelt ook actuele nummers van 
Joss Stone, Anouk, De Dijk en 
Amy Winehouse.
Door de uitgebreide bezetting 
van acht personen, slaagt de 
band er uitstekend in de authen-
tieke sound van toen te realise-
ren. Om die reden heeft de band 
een prima reputatie opgebouwd 
in Noord-Holland. De aansteke-
lijke zang komt van Sandra en 
Jaloe. Ze worden ondersteund 
door een swingende ritmesectie 
en spetterende blazers. "So put 
on your dancing shoes and ride 
along with Skytrain"

Sjiek aan de Amstel
Bij Sjiek aan de Amstel wordt het 
ook genieten met Partyshift. Par-
tyshift bestaat uit 6 enthousias-
te en gedreven muzikanten voor 
wie muziek maken de grootste 
passie is. Ze laten een afwisse-
lend repertoire horen van groovy 
dance classics tot hedendaagse 
popsongs. De twee zangeressen 
Sally en Francis en de backline 
van Eric op bas, André op drums, 
Guido op gitaar en toetsenman 
Louis zorgen voor een bruisend 
optreden. De muziek staat niet 
toe dat je blijft zitten, maar no-
digt uit tot meezingen en de he-
le avond op de dansvloer door 
te brengen. Op Goud van Oud, 
voor enkele bandleden een thuis-
wedstrijd, speelt Partyshift deze 
avond herkenbare nummers uit 
verschillende periodes en hoopt 
daarbij een breed publiek aan te 
spreken en aan het dansen te krij-
gen. Het motto: Let’s have a party!
Kortom: een feest dat je niet mag 
missen.

UITHOORNSE HORECA PRESENTEERT
Zaterdagavond 25 mei vanaf 21.00 uur 

Bezoekers tevreden over BouwCenter Vakbeurs
Mijdrecht – Dinsdag 14 mei jl. 
organiseerde BouwCenter Filip-
po Mijdrecht van 14.00 tot 19.00 
uur samen met buurman Gerrit-
se IJzerwaren en dit keer ook de 
Van Vliet Groep en de Van Schie 
Groep onder de naam BouwCen-
ter Vakbeurs voor de zesde keer 
een kleinschalige maar interes-
sante bouwmarkt. Een en ander 
speelde zich grotendeels af bui-
ten op het parkeerterrein voor de 
deur van Gerritse en Filippo in de 
Groot Mijdrechtstraat. Op die ma-
nier was er niet alleen meer ruim-
te beschikbaar, maar konden 
niet-bouwmarkt bezoekers onge-
stoord hun inkopen blijven doen. 
Het zijn voornamelijk de toele-
veranciers van beide bouwma-
teriaalzaken die hun producten, 
nieuwe ontwikkelingen, materi-
alen en diensten op een gezelli-
ge en duidelijke manier kwamen 
presenteren en demonstreren in 
daartoe opgezette marktkramen. 
Het geheel werd muzikaal om-
lijst door DJ Danny van Music-
Wave uit Noordwijkerhout. Be-
zoekers konden het nuttige met 
het aangename verenigen in de 
vorm van een hapje en een drank-
je die zij aangeboden kregen. Ge-

reedschappen en bouwmateria-
len, nieuwe ontwikkelingen daar-
in, maar ook bevestigingsmidde-
len en systemen, trokken de aan-
dacht van bezoekers die qua aan-
tallen groeiden naarmate de mid-
dag vorderde.

Geslaagd
Het assortiment en de dienstver-
lening waarvan bezoekers op de-
ze lokale vakbeurs voor de bouw 
kennis konden nemen, vindt men 
veelal ook terug bij de organise-
rende bedrijven die dit in hun ver-
koopprogramma hebben. Door 
een ruime opstelling op het ter-
rein komen nieuwe producten en 
geboden informatie echter beter 
tot hun recht waardoor vakbezoe-
kers er sneller kennis van kunnen 
nemen.

Die waren dan ook tevreden met 
dat wat hen voorgeschoteld werd. 
Deze kleinschalige bouwmarkt 
richt zich voornamelijk op de pro-
fessionele markt, dat wil zeggen 
klusbedrijven, ZZP-ers en klei-
ne tot grote bouwbedrijven. Hoe-
wel de bouw ‘in mineur’ is, was 
er toch veel belangstelling voor 
het gebeuren. Vanwege het suc-

ces ligt het in de bedoeling jaar-
lijks herhaling te geven aan deze 
vorm van een ‘bouwmarkt voor de 
deur’. De prettige bijkomstighe-
den op deze middag beperkten 
zich niet alleen tot muziek en een 
hapje en een drankje. Tevens wa-
ren er op uitnodiging van de or-
ganisatie vier vrouwelijke leden 
van verschillende touwtrekver-
enigingen aanwezig. Zij behoren 
tot het acht leden tellende Neder-
landse team van de Koninklijke 
Nederlandse Touwtrekbond. Het 
team vertrekt een dezer dagen 
naar Colombia om daar deel te 
nemen aan de Worldgames, wat 
gezien kan worden als de alterna-
tieve Olympische Spelen. De pitti-
ge dames gaven een demonstra-
tie van hun kunnen in een staaltje 
touwtrekken tegen een team van 
(mannelijke) bezoekers en stand-
houders. Dat zorgde voor de no-
dige hilariteit. Al met al kan ook 
deze bouwmarkt weer geslaagd 
worden genoemd.
Met dank aan de deelnemende 
bedrijven en de prima organisa-
tie! Volgend jaar mei overweegt 
men deze BouwCenter Vakbeurs 
opnieuw te organiseren. Tot ziens 
dus.

De Ronde Venen op koers 
richting fi nancieel herstel
De Ronde Venen - De Ronde Ve-
nen ligt op koers om weer een fi -
nancieel gezonde gemeente te wor-
den. Met de uitvoering van de eer-
der afgesproken bezuinigingen, 
voorziet het college de komende ja-
ren geen extra ingrepen of lasten-
verzwaringen om de begroting in 
evenwicht te houden en op termijn 
weer over voldoende reserves te 
beschikken. Dat blijkt uit de Voor-
jaarsnota die B en W dinsdag 14 mei 
hebben vastgesteld en ter goedkeu-
ring aan de gemeenteraad hebben 

aangeboden. In de Voorjaarsnota 
worden de contouren van de begro-
ting voor 2014 geschetst en wordt 
een doorkijk gegeven naar de ont-
wikkeling van de gemeentelijke fi -
nanciën tot en met 2017. Wethou-
der Palm (Financiën): “Deze cij-
fers geven vertrouwen en laten zien 
dat de weg, die we in constructie-
ve samenwerking met de gemeen-
teraad inhoud en vorm hebben ge-
geven, de goede is richting fi nanci-
eel herstel. De stappen die we vo-
rig jaar hebben gezet om te bezuini-

gen op onze uitgaven beginnen nu 
hun eerste vruchten af te werpen. 
We zijn er echter nog niet. Een aan-
tal van de afgesproken bezuinigin-
gen moet nog nader worden uitge-
werkt en ingevuld.

Daarnaast hebben we te maken 
met een aanhoudende economi-
sche crisis en weten we niet wat het 
rijk nog in voorbereiding heeft voor 
gemeenten.” Uit de cijfers blijkt dat 
de begroting voor 2014 en het per-
spectief voor de jaren daarna slui-

tend zijn. Een reële verhoging van 
de onroerendezaakbelasting (OZB) 
is wat B en W betreft niet aan de 
orde. Het college verwacht juist de 
woonlasten (OZB, reinigings- en ri-
oolrechten) voor inwoners komend 
jaar enigszins te kunnen verlagen, 
door een verdere verlaging van het 
tarief voor de afvalstoffenheffi ng. 
Ook nemen de gemeentelijke reser-
ves de komende jaren weer toe.

Vooruitzichten
Bij de vorige Voorjaarsnota waren 
de fi nanciële vooruitzichten voor De 
Ronde Venen nog somber. Daar-
om heeft de gemeenteraad in 2012 
besloten verspreid over de komen-
de drie jaar voor een bedrag van 4,5 
miljoen euro te bezuinigen. Dat ge-
beurt door minder geld uit te geven 
aan gemeentelijke bedrijfsvoering 
(1,8 miljoen euro), het maatschap-

pelijk domein (cultuur, onderwijs, 
sport en welzijn, 0,9 miljoen euro), 
openbaar domein (verkeer, veilig-
heid en openbaar groen, 0,5 miljoen 
euro), gemeenschappelijke regelin-
gen (0,5 miljoen euro) en door het 
verhogen van eigen inkomsten (0,75 
miljoen euro). Voor een deel moeten 
deze bezuinigingen, zoals afgespro-
ken, de komende jaren nader wor-
den ingevuld. Uit de Voorjaarsnota 
2013 blijkt dat dit proces goed ver-
loopt. De verwachting is dat de be-
groting 2014, die pas in het najaar 
defi nitief zal zijn, zal sluiten.

Ook voor de jaren daarna wordt be-
grotingsevenwicht verwacht. Het 
college van B en W heeft in zijn ver-
gadering van 14 mei ook de pro-
grammarekening 2012 vastgesteld. 
De programmarekening geeft een 
overzicht van alle inkomsten en uit-

gaven zoals de gemeente die daad-
werkelijk heeft ontvangen of ge-
daan. De programmarekening is in 
lijn met de vooruitzichten zoals die 
in de begroting voor 2012 waren 
voorzien. Dit was de eerste begro-
ting die het college in deze bestuur-
speriode zelf voor de nieuwe ge-
meente heeft opgesteld en de pro-
grammarekening is de eerste jaar-
rekening in deze bestuurperiode die 
sluit met een positief resultaat.
Het resultaat bedraagt 1,9 miljoen 
euro waarvan 0,8 miljoen kan wor-
den toegevoegd aan de algemene 
reserve. Wethouder Palm: ”De pro-
grammarekening 2012 bevestigt dat 
we op koers liggen naar fi nancieel 
herstel, het gaat er nu om dat we de 
komende jaren ook koersvast blij-
ven.“ Zowel de Voorjaarsnota als de 
Programmarekening worden in juni 
door de gemeenteraad behandeld.
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TECHNIEKWEEK
Mijdrecht - Op maandag 13 
mei is De Eendracht weer 
in vliegende vaart aan het 
laatste deel van het schooljaar 
begonnen. Van 13 tot en met 
17 mei werkten de leerlingen 
onder leiding van technische 
specialisten en samen met hun 
leerkrachten aan techniek. De 
groepen 6 tot en met 8 kregen 
als start de gelegenheid een 
bezoek te brengen aan de 
technobiel. Deze vrachtwagen, 
die uitgeschoven 19 meter 
lang, 7 meter breed en 7 meter 

hoog is, hadden we een plek 
gegeven op de parkeerplaats 
bij Albert Heijn. Daar kregen 
de leerlingen de gelegenheid 
volop met heel veel technische 
zaken te experimenteren.
De belangstelling van onze 
leerlingen voor techniek was 
overduidelijk aanwezig en in 
het kader van ontdekkend leren 
en experimenteren proberen 
we de leerlingen opmerkzaam 
te maken op de techniek die in 
het heden en de toekomst veel 
door hen zal worden gebruikt.

BIJ BASISSCHOOL DE EENDRACHT

‘Bgorgeous’… met een mooie make-over!
Mijdrecht - Jezelf een keer ver-
wennen en vervolgens presente-
ren met een heel andere (mooie) 
uitstraling? Dat kan nu bij Bgorge-
ous (‘Be gorgeous – wees prachtig’) 
in de Dorpsstraat 65 in Mijdrecht. 
Zaterdag 11 mei jl. openden Clint 
van Buiten en Alissa Bakker deze 
nieuwe make-over studio met pro-
ducten en diensten uitsluitend be-
stemd voor dames. Zij kregen tallo-
ze nieuwsgierigen uit die doelgroep 
over de vloer. Dames van verschil-
lende leeftijden die toch wel eens 
wilden kijken wat deze nieuwste 
aanwinst in het Mijdrechtse win-
kelbestand te bieden heeft. Boven-
dien konden bezoekers ter gelegen-
heid van de feestelijke opening gra-

tis deelnemen aan een enveloppen-
actie waarvan er drie een prettige 
inhoud hadden: waardebonnen van 
125, 250 en 500 euro! Te besteden 
in de studio annex winkel. Dat lieten 
velen zich geen tweemaal zeggen. 
Drie jonge dames waren de geluk-
kigen: Angela trok een envelop met 
125 euro, Idysha zag tot haar blijd-
schap dat haar envelop een prijs 
van 250 euro bevatte en Kim ging 
uit haar dak met de hoofdprijs: 500 
euro!
Niet alleen jonge, ook dames in op-
lopende leeftijden waren scheutig 
met complimentjes over de fraaie 
inrichting en het aanbod. Bgor-
geous biedt een totaalconcept in 
make-over. Niet alleen kan men er 

Woensdag 29 mei Viva la 
Donnadag ook in Uithoorn!
Uithoorn - In navolging op het idee 
van Leonie Doelman – schoon-
heidsspecialiste uit Mijdrecht – om 
op deze dag een heerlijk en koste-
loos verwenuurtje mogelijk te ma-
ken voor vrouwen met kanker of die 
kanker hebben overwonnen willen 
Marjolein Jansen en Conny van de 
Rotten dit mooie idee ook naar Uit-
hoorn halen. Als beginnend pedicu-
re gaan zij deze dag aan de slag om 
de voeten een oppepper te geven. 
Nagels knippen, afwerken en in een 
mooi kleurtje lakken behoren tot de 
mogelijkheden. Viva la Donnadag is 
een activiteit van de stichting Viva la 
Donna. Die stichting zet zich lande-
lijk in voor vrouwen die de diagnose 
kanker hebben gehad, ongeacht de 
vorm van kanker of het jaar waarin 
de diagnose is gesteld. De stichting 
die in 2005 is opgericht door Corin-
ne de Haas vraagt door middel van 
campagnes aandacht voor de na-
zorg. Daarbij worden diverse pro-
jecten georganiseerd om vrouwen 
die getroffen zijn door kanker, weer 
te laten stralen. De jaarlijkse Viva la 
Donnadag is daar 1 van.

Gratis
Tijdens deze dag kunnen de dames 
genieten van een gratis verwenbe-
handeling op verschillende gebie-
den. Een bijzondere ervaring die 
zorgt voor een positief gevoel! Maar 
de stichting doet nog veel meer op 
dit gebied. Belangstellenden kun-
nen daarvoor de website raadple-
gen: www.vivaladonna.nl. Marjolein 
en Conny hoorden Leonie’s enthou-
siaste verhaal en dat sprak ze enorm 

aan. Daarom volgen ze haar voor-
beeld en doen ze in Uithoorn ook 
mee aan deze dag.
Woensdag 29 mei kunnen vrouwen, 
jong en oud, die aan het criterium 
voldoen, zich zonder schroom opge-
ven voor een gratis verwenuurtje via 
mailadres: jansen1809@zonnet.nl of 
via tel.nr. 06 50542222.
Voor alle info rondom deze bijzon-
dere dag: www.schoonheidssalon-
depincet.nl
Maar vol is vol, dus maak snel een 
afspraak.
Er wordt iets lekkers geserveerd bij 
de koffi e/thee en iedereen krijgt een 
leuke goodiebag mee naar huis.

Inschrijven
Waar kunnen mensen zich voor in-
schrijven? Dat kan bij *Schoon-
heidssalon de Pincet uit Mijdrecht 
*NZURI schoonheidssalon uit voor 
een verwenuurtje uit Mijdrecht 
*Verburg fotografi e voor een fotos-
hoot uit Kudelstaart *Yoga by Jo 
voor een ontspannend yoga-uurtje 
uit Mijdrecht. Misschien zijn er nog 
andere ondernemers, die aan deze 
dag willen bijdragen met een leu-
ke dienstverlening of activiteit. Tot 
woensdag 29 mei is alles mogelijk.
Opgeven kan via de e-mail:  pin-
cet@ziggo.nl. Bij deelname wordt 
de naam vermeld op de website.
Deze dag wordt mede mogelijk ge-
maakt door de Nieuwe Meerbo-
de, Etos Wind Aalsmeer, Fruithan-
del Kok v.o.f. Vinkeveen, Multicake, 
Mineral care, Pedicure groothandel 
Podiamed Rotterdam. WLCombatics 
en Tuincentrum Rijdes.

trendy kleding uitzoeken en passen 
in twee ruime paskamers, er zijn 
ook bijbehorende sjaals, tassen en 
sieraden verkrijgbaar evenals snea-
kers. Daaronder echte ‘must-have’ 
artikelen. En passant kunnen de da-
mes er hun haar laten stylen, een 
make-up krijgen en/of de vingerna-
gels laten verzorgen. Verbeeldend 
gesproken kan je er ‘op z’n daags’ 
uitziend bij Bgorgeous binnenstap-
pen en er ‘op z’n zondags’ weer uit-
komen. Leuk om dat eens te onder-
gaan! Bgorgeous heeft kennelijk al 
in breder verband indruk gemaakt, 
want een bekende Radio/TV zender 
schijnt volgens Clint ook belangstel-
ling te hebben getoond…

Ladies Night in de studio
Het idee erachter is van Clint en Alis-
sa. “Wij hebben al jaren een web-
shop in fashion (www.bgorgeous.nl) 
en gingen vaak op pad voor fashion 
party’s op beurzen en ladies nights, 
zowel op locatie in Nederland als bij 
mensen thuis. Maar we wilden ei-
genlijk naar het idee van een com-
plete make-over. Dan is het be-
ter dat je dit vanuit een vaste loca-
tie aanbiedt en die vonden we hier. 
Deze winkelruimte naast El Fuego 
stond leeg en wij konden er al snel 
in. In twee weken tijd is in eigen be-
heer de winkel aangepast aan ons 
concept,” vertelt Clint die samen 
met Alissa erg blij is dat de opening 
van de studio toch nog zo snel kon 

worden gerealiseerd en dat er za-
terdag 11 mei zoveel nieuwsgieri-
ge mensen waren. Kennelijk voldoet 
het concept in een behoefte en dat 
is een prettige gedachte voor deze 
jonge ondernemers. Zij durven het 
in deze tijd aan om te starten met 
een eigen zaak en dat is heel be-
wonderenswaardig. Alissa kent het 
klappen van de zweep in haarver-
zorging en make-up. Voor het ma-
nicuren is er een aparte nagelsty-
liste. Clint komt uit de textielbran-
che. Samen hebben ze een leuke 
combinatie bedacht en zo te mer-
ken slaat dat aan bij een toch bre-
de doelgroep.

Alissa: “De studio kan ook ge-
bruikt worden voor het organise-
ren van een (besloten) Ladies Night 
op bijvoorbeeld een doordeweek-
se avond of op een zondagmiddag. 
De belangstellende groep mensen 
komt dan hier. Wij bieden de faci-
liteiten, kleding en accessoires en 
wie dat wil kan dan ook zijn haar 
laten doen, een make-up onder-
gaan of de nagels laten stylen. De 
aanwezigen kunnen in een gezel-
lige sfeer onder het genot van een 
hapje en een drankje kennisma-
ken met nieuwe kledingcollecties 
die door modellen op de catwalk 
in het midden van de winkel wor-
den geshowd. Wat we in huis heb-
ben is van elke maat vaak slechts 
een of enkele stuks. Wij halen soms

exclusieve kleding uit Parijs. Daar 
zitten vaak leuke en aparte model-
len bij. Zodoende ziet degene die 
deze kleding koopt en draagt er ex-
clusief gekleed uit, want wij hebben 
er vaak geen tweede van. Toch han-
teren we heel bescheiden prijzen. 
Daarnaast hebben we voor de wat 
‘gevorderde’ vrouw ook ‘basic’ kle-
ding in huis. Kortom, iedere vrouw 
is hier vrijblijvend van harte welkom 
om te zien of er wat van haar gading 
in de rekken hangt. Kopje koffi e of 
thee erbij en kijk rustig rond. Mis-
schien wil diegene wel wat anders, 
zoals een haarverzorging of make-

up in plaats van kleding kopen als 
er op dat moment niet iets van je 
smaak bij zit. Het kan allemaal bij 
ons. Kom dus gezellig langs!”
In het najaar willen Clint en Alissa 
nog twee zonnebanken in de ruimte 
achter de studio plaatsen. Dan kun-
nen liefhebbers zich ook nog voor-
zien van een sportief bruin tintje.
Openingstijden: maandag van 13.00 
tot 18.00 uur, dinsdag t/m donder-
dag van 10.00 tot 18.00 uur, vrij-
dag van 10.00 tot 21.00 u en zater-
dag  van 10.00 tot 17.00 uur. Telefoon 
voor nadere informatie (voorlopig 
tot vaste aansluiting): 06-43852587.
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REACTIE VAN EEN LEZER

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 medede-
lingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die 
zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeen-
komsten 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 be-
kend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij 
of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaat-
sing door ons betekent niet dat onze redactie een 
standpunt inneemt.

Appartementen voor 
de Gierzwaluw

Vinkeveen - Ze zijn weer te-
rug; onze Gierzwaluwen. Rond 
30 april arriveerden ze vanuit 
het verre zuiden voor ongeveer 
100 dagen in ons land, en dat 
alleen maar om te broeden! 
Voor hun nestholte zijn ze af-
hankelijk van oude gebouwen 
in woonkernen. En dat is nu 
juist het probleem. Renovatie en 
nieuwbouw geven de vogel ab-
soluut geen nieuwe broedplaat-
sen. De meeste huizen worden 
zo gebouwd dat er geen mug 
meer onder het dak kan, laat 
staan een Gierzwaluw of Huis-
mus. Woningcorporatie Groen-
West heeft in het voormalige 
zustergebouw Maria-Oord in 

Vinkeveen 39 sociale huurap-
partementen gerealiseerd.
Door deze verbouwing zou er 
weer mogelijke nestruimte ver-
dwijnen.
Aan een van de zijgevels van 
het gebouw zijn elf gierzwaluw-
kasten bevestigd.

Deze kasten zijn door Groen 
West gefi nancierd en geleverd 
door het Zwaluwen Adviesbu-
reau. Onze Gierzwaluwen kun-
nen dus het komend broedsei-
zoen beschikken over elf extra 
appartementen. Hiervoor on-
ze dank! Meer informatie over 
gierzwaluwen vindt u op www.
gierzwaluwbescherming.nl

Reactie op stuk 
Berijders nieuwe N201 

minder enthousiast
Hierbij wil ik reageren op het 
artikel in de Nieuwe Meerbode 
van 15 mei pagina 08 ‘Berijders 
nieuwe N201 minder enthousi-
ast’.

Met veel van de in het artikel 
genoemde problemen ben ik 
het eens. Het is zeker behelpen 
als er maar delen van een nieuw 
traject in gebruik zijn en de rest 
nog niet. De reden waarom ik 
wil reageren is dat de beschre-
ven dag, avondspits dinsdag 7 
mei, een vertekend beeld geeft 
en dit stuk weg wellicht nu ten 
onrechte gemeden gaat worden. 
Wat het redactielid uit het artikel 
niet noemt en waarschijnlijk ook 
niet wist, is dat een stuk N201 
+ de N196 op betreffende dins-
dag 7 mei rond 17.00 uur van-
af de A4 muurvast stond van-
wege een volledige afsluiting 
van de N196  ter hoogte van de 
kruising met de Stommeerka-
de i.v.m. een ongeluk. Ik fi etste 

die dag vanaf Hoofddorp naar 
Uithoorn, verbaasde mij over 
de ongebruikelijke enorme fi le 
vanaf het viaduct van onder de 
A4, zag in Aalsmeer dat er poli-
tie de hele weg afgesloten had, 
dat er een rood wrak op een ta-
kelwagen stond en dat het he-
le baanvak N196 nog mijn he-
le fi etstocht naar Uithoorn ‘leeg’ 
bleef. Ik vind dat het een verte-
kend beeld geeft om het gebruik 
van de nieuwe weg juist op die 
dag te beschrijven. De mensen 
die die dag vanuit Hoofddorp de 
mogelijkheid nog hadden om 
de nieuwe weg te kunnen kie-
zen en dat deden, waren eer-
der thuis dan die nog lange tijd 
vaststonden op het oude traject.
Graag nog een beschrijving van 
het gebruik van de nieuwe N201 
op een dag zonder een ongeluk 
op de N196 rond 16.30 uur.
 

Ineke Hond,
Uithoorn

Bewoner betrapt inbrekersstel
Mijdrecht - Een bewoner trof vo-
rige week donderdag 16 mei bij 
thuiskomst twee inbrekers in zijn 
huis aan de Oosterlandweg aan. 
Kort na het middaguur kwam de 
80-jarige bewoner thuis en parkeer-
de zijn auto op de oprit. Hij zag dat 
er een onbekende auto op de op-
rit stond. De bewoner ging naar bin-
nen en zag een onbekende man en 
vrouw in zijn woonkamer staan. De 
man hing een smoesje op over hun 
aanwezigheid daar en beiden liepen 
naar buiten. Het stel kon echter niet 
weg met hun auto, omdat de auto 
van de bewoner de doorgang blok-
keerde. De bewoner was bang voor 
het stel en besloot daarom zijn au-
to weg te zetten. De verdachten gin-
gen er met hun auto in de richting 
van Uithoorn vandoor. In de woning 
bleek te zijn ingebroken en de wo-
ning was doorzocht. Vermoedelijk 
waren de verdachten door de komst 
van de bewoner vroegtijdig bij hun 

criminele activiteiten gestoord en 
hadden zij nog geen kans gezien 
iets te stelen. 

Signalementen
Blanke man, ± 40 jaar, ± 1.80 meter, 
slank postuur en hij sprak goed Ne-
derlands. Hij droeg een donkere pet, 
donkere jas en blauwe spijkerbroek. 
Blanke vrouw, ± 40 jaar, ± 1,75 me-
ter, slank postuur en bruin stijl haar 
tot op de schouders. Zij droeg een 
witte sjaal of doek om haar schou-
ders. De verdachten reden in een 
wit/beige auto met een vrij rech-
te achterkant. Het kenteken van de 
auto bleek vals te zijn. Aan getuigen 
van de inbraak en aan mensen die 
de verdachten op of in de buurt van 
de Oosterlandweg hebben gezien, 
wordt verzocht contact op te nemen 
met de politie in Mijdrecht op tele-
foonnummer 0900-8844 of via Meld 
Misdaad Anoniem op telefoonnum-
mer 0800-7000.

BizWorld 2013 doet bedrijfsbezoek 
aan bij de fi rma Spelt
Wilnis - Dit jaar werkt de Koningin 
Julianaschool wederom mee aan 
het project Bizworld. Dit is een leer-
zaam en leuk spel dat ontwikkeld is 
door een Amerikaanse zakenman 
die aan zijn kinderen wilde uitleg-
gen wat hij de hele dag deed op zijn 
bedrijf.
Tijdens BizWorld starten de kinde-
ren spelenderwijs een eigen ‘bedrijf’ 
op. Ze gaan dan in groepjes een ei-
gen product ( vriendschapsband-
jes) ontwerpen, produceren en ver-
kopen.
Dinsdag 14 mei konden ze na de in-
troductie solliciteren naar verschil-
lende functies. Mevrouw Rianne 
Spelt en meneer Jan Spelt van de 
fi rma Spelt uit Nieuwveen en me-
neer Gert van Kreuningen, de fi nan-
cieel deskundige bij de Rabobank) 
begeleidden hen tijdens dit project. 
Zij vertelden hoe het gaat in een 
echt bedrijf en bekijken de beurs-
genoteerde bedrijven, laten zien wat 
de koersen zijn en leggen uit wat 
aandelen zijn en investeerders, enz.
De kinderen konden solliciteren 
naar Algemeen Directeur, Financieel 
Directeur, Marketing Directeur, Di-
recteur Ontwerp, Directeur Verkoop 
en Productie Directeur. De sollicita-
tiecommissies besloten aan de hand 
hiervan welke functie voor wie ge-
schikt was. Hierna werden de teams 
gevormd en de bedrijven opgericht. 

De bedrijven kregen een naam zoals 
‘Armbandjes’ Wereld, ‘The Bracelet 
Company’, ‘Funny Bands’ en ‘Pak em 
Aan’. Ook moest er een motto be-
dacht worden en een bedrijfspre-
sentatie gegeven worden om de in-
vesteerder zoveel mogelijk geld voor 
een aandeel te laten geven.

Lenen
Woensdag 15 mei (Ontwerpdag 
& Productiedag) werden de be-
drijven actief! Eerst moest er na-
tuurlijk geld geleend worden bij 
de bank om te kunnen starten. 
Ook werden er aandelen uitgege-
ven en werd er een proto-type ge-
maakt van het bandje. Dan kon er 
ook een patent aangevraagd wor-
den op het product of idee. Zo had 
een bedrijf een patent aangevraagd 
op het maken van een hoofdband-
je dat tevens als armbandje gebruikt 
zou kunnen worden. ‘Pak em Aan’ 
had een armbandje bedacht waar-
aan een vingerdeel was bevestigd. 
Hierop werd door hen ook een pa-
tent aangevraagd. Na de pauze kon 
er dan daadwerkelijk geproduceerd 
worden. Iedereen was heel hard aan 
het werk want er was maar een uur 
productietijd. Tijdens deze productie 
moest er ook hard over de Marke-
ting nagedacht worden en de ma-
nier van Verkoop. Een slogan, mot-
to, verkooptechnieken vlogen over 

de tafels… Voordat de Big Sale ’s 
middags plaats kon vinden moest er 
nog veel gebeuren.
Aan het eind van de morgen moest 
de marketing met haar ideeën ko-
men om de winkels in te richten en 
de verkoopleuzen te bedenken. Ook 
moest er een marketingpresentatie 
gegeven worden in de vorm van een 
reclamespot.

Kopers
Toen alles ‘s middags klaar stond, 
konden de kopers komen!! Dit wa-
ren de leerlingen uit groep 7 die ie-
der 10  BizEuro’s ontvangen hadden 
van de bank. Alle marketingpresen-
taties kwamen eerst aan bod, waar-
na de Big Sale kon beginnen. Hier 
kunt u een kleine impressie van zien 
op het fi lmpje op de site.
Aan het eind van elke dag moest 
het fi nanciële overzicht ingevuld 
worden. De lonen moesten betaald 
worden en de huur afgedragen en 
de eventuele rente over de leningen 
bij de bank.
Alle inkomsten, uitgaven, leningen 
en aandelen werden in kaart ge-
bracht. En aan het einde van het be-
drijfsbezoek zou er dan bekendge-
maakt worden welk bedrijf er ge-
wonnen heeft. 

Vrijdag 17 was het dan zover. Met 
z’n allen gingen ze naar het bedrijf 

van meneer Jan Spelt. Zijn doch-
ter en vrouw ontvingen de leerlin-
gen van de Konngin Juloianaschool 
hartelijk en heetten hen welkom op 
hun bedrijf. Ze zaten in een prach-
tige vergaderruimte op allemaal di-
recteursstoelen. Rianne Spelt ver-
telde de scholieren eerst aan de 
hand van een Power Point Presen-
tatie welke activiteiten het bedrijf al-
lemaal heeft. Daarna is men het be-
drijf rondgelopen. De puinbrekers, 
sjofels, vrachtwagens, containers, 
alles was zeer indrukwekkend om te 
zien en vooral aan het werk te zien. 
Wat een prachtig bedrijf!!
Nadat ze weer terug waren in de 
vergaderruimte kregen de kinderen 
wat te drinken en te eten, waarna de 
diploma’s uitgereikt werden. 

Iedereen was natuurlijk onderne-
merkanjer, maar daarnaast waren 
er ook kanjers in elk vakgebied en 
natuurlijk het winnende bedrijf! Dat 
was dit jaar ‘The Bracelet Compa-
ny’.  Iedereen werd gefeliciteerd en 
de kinderen kregen hun certifi caten 
uit handen van meneer Jan Spelt, 
Mevrouw Rianne Spelt en meneer 
Gert van Kreuningen. Daarnaast 
kregen alle kinderen een prach-
tige spaarspot in de vorm van een 
vrachtwagen, pen en blocnootje van 
de fi rma Spelt. Hiervoor alsnog har-
telijk bedankt!

Woninginbraken stijgen explosief

Informatieavonden over 
voorkomen van inbraak in woning
De Ronde Venen - De gemeente 
De Ronde Venen en de politie or-
ganiseren de komende weken bij-
eenkomsten in Mijdrecht, Abcou-
de, Wilnis en Vinkeveen die in het 
teken staan van het voorkomen van 
woninginbraken. Tijdens de bijeen-
komsten worden praktische tips en 
adviezen gegeven om dit te voor-
komen en laat de politie zien wel-
ke situaties voor inbrekers aantrek-
kelijk zijn om hun slag te slaan. De 
eerste inbraakpreventieavond is op 
maandag 27 mei in het gemeente-
huis in Mijdrecht.  Woninginbraak 
is een ernstig misdrijf, dat een gro-
te negatieve impact heeft op slacht-
offers en hun omgeving. De politie 
doet er samen met haar partners, 
gemeente en woningcorporaties, al-
les aan om deze vorm van crimina-
liteit zoveel mogelijk te voorkomen. 
In de gemeente De Ronde Venen 
wordt gemiddeld tussen de 15 en 20 
keer per maand in een woning in-
gebroken. Het aantal woninginbra-
ken is in de maanden januari tot en 
met april van 2013 met 52% geste-
gen ten opzichte van dezelfde peri-
ode van 2012. Wat daarbij opvalt, is 
de sterke stijging van het aantal po-
gingen tot inbraak (+115%) ten op-
zichte van een minder grote stijging 
van het aantal geslaagde inbraken 
(+17%). Tijdens de bijeenkomsten 
schetst de politie aan de hand van 
voorbeelden welke woningen in-
braakgevoelig zijn en waarom, en 
zijn er tips en adviezen om het voor 
inbrekers zo moeilijk mogelijk te 
maken. Ook wordt door de Forensi-
sche Opsporingsdienst van de poli-
tie een presentatie gegeven van het 
onderzoek dat plaatsvindt nadat er 

is ingebroken, CSI in De Ronde Ve-
nen. De inbraakpreventieavonden 
vinden plaats op de volgende da-
ta en plaatsen: Maandag 27 mei, 
Mijdrecht, gemeentehuis. Woens-
dag 29 mei, Vinkeveen, De Boei. 
Maandag 3 juni, Wilnis, De Willis-
stee. Donderdag 6 juni, Abcoude, 
Piet Mondriaangebouw.

Alle avonden beginnen om 20.00 
uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. 
Vanaf 19.30 uur staan koffi e en thee 
klaar. Om een beeld te hebben hoe-
veel bezoekers op de avond afko-

men, wordt u verzocht zich van te-
voren aan te melden via integrale-
veiligheid@derondevenen.nl of tele-
fonisch via (0297)291709.
Hondenbezitters
 
Waaks!
De bijeenkomsten vormen tevens 
de start van het project Waaks!, 
waarbij de hulp van hondenbezitters 
wordt gevraagd om mee te werken 
aan een veiliger De Ronde Venen. 
Waaks! is een samenwerking tussen 
de gemeente en de politie. Honden-
bezitters lopen regelmatig met hun 

viervoeter buiten. Vaak wandelen ze 
een vast rondje, waardoor afwijken-
de situaties snel opvallen, zoals on-
bekenden in de tuin van de buren 
of verdachte personen die rondhan-
gen op straat. Waaks! vraagt hon-
denbezitters alert te zijn op dit soort 
zaken en de politie te bellen wan-
neer hen iets opvalt. Ook kunnen 
deelnemers aan Waaks! worden ge-
vraagd specifi ek naar zaken uit te 
kijken. Op de avonden wordt verder 
uitleg gegeven over wat het project 
inhoudt en kunnen hondenbezitters 
zich aanmelden.



Zomer-bridgedrive Mijdrecht 
Mijdrecht - Bridgevereniging 
Mijdrecht (BVM) organiseert weer 
de gezellige zomer-bridgedrive over 
zeven (7) maandagavonden. De 
drives worden gehouden in Party-
centrum de Meijert aan de dr. J. de 
Haarlaan te Mijdrecht. Er wordt ge-
speeld in drie lijnen. Indeling vindt 
plaats tijdens de inschrijving aan de 
zaal vanaf 19:00uur. U hoeft niet per 
se een gevorderd/ervaren bridger te 
zijn om mee te doen. Gezelligheid 
staat voorop. Kom naar de BVM-zo-
mer-bridgedrives. De drives vangen 

aan om 19:45 uur. Inschrijfgeld per 
paar euro 5-.
De eerste speelavond 27 mei 2013; 
de volgende zijn: 3 juni, 10 juni, 17 
juni, 24 juni, 1 juli en 8 juli. U kunt 
per avond inschrijven en meedin-
gen naar de dagprijzen. Ook is er 
een prijs voor de Zomerkampioen. 
Dit is het paar dat (of de degene 
die) met het hoogste gemiddelde is 
geëindigd aan het slot van de zomer 
– competitie en alle avonden heeft 
gespeeld. Inschrijven kan alleen op 
de speelavonden. Veel plezier.

Vriendjes- en vriendinnen-
dag bij SV Argon
Mijdrecht - SV Argon organiseert 
12 Juni 2013 in samenwerking met 
de KNVB een Vriendjes en Vriendin-
nendag. Alle meisjes en jongens le-
den van SV Argon mogen die dag 
hun vriendje of vriendinnetje, buur-
meisjes/buurjongetjes of nicht-
je/neefje meenemen om samen te 
voetballen. Maar natuurlijk ook als 
je geen lid bent van de club. De 
vriendjes/vriendinnendag van SV 
Argon op het sportcomplex aan de 
Hoofdweg begint om 14:00 uur en 
het zal tot 16:30 duren.. Het sport-
complex ligt gelegen aan: Hoofd-
weg 85B Mijdrecht
Tijdens de Vriendjes/Vriendinnen-
dag voetballen meisjes en jon-
gens in de leeftijd van 6 – 10 jaar 
een middag met elkaar en staat het 
plezier voorop. Doel van de dag is 
om meisjes/jongens en hun ouders 
kennis te laten maken met het voet-
balsport en met het voetbal bij SV 
Argon. Natuurlijk staat het plezier 

op deze dag bovenaan. SV Argon 
start vanaf aankomend seizoen met 
meisjesvoetbal. Het meisjes voet-
bal binnen Nederland groeit na-
melijk enorm. Er zijn nu al een aan-
tal meisjes die al meevoetballen op 
de zondag ochtend en ook hebben 
wij al inschrijvingen gehad voor ko-
mend seizoen. Ook krijg je een aan-
denken mee van deze leuke vriend-
jes/vriendinnendag. Wil jij een leu-
ke dag hebben met je vriendinne-
tje/vriendje, buurmeisje/buurjon-
getje of nichtje/neefje, geef je dan 
snel op.
Dat kan door een mail te sturen naar 
onderstaand mailadres of op de si-
te van SV Argon het inschrijfformu-
lier te downloaden en in te vullen, 
en dan door te sturen naar onder-
staand adres. Deelnemen aan de 
Vriendjes/Vriendinnendag is gratis. 
Ook de gegevens van de gene die je 
meeneemt deze dag erbij vermelden 
svp. (foto: sportinbeeld.com)

Volop bridge-mogelijkheden
Wilnis - Het komende activiteiten-
seizoen bij de Stichting ‘Paraplu’ dat 
in september a.s. begint, biedt tal 
van mogelijkheden om te bridgen. 
Dat geldt zowel voor ervaren brid-
gers als voor beginners, maar ook 
voor dames en heren die graag met 
bridgen willen beginnen. 

Bridge-club op dinsdagavond
Op de dinsdagavonden van 10 sep-
tember 2013 tot en met 15 aril 2014, 
van 19.45 tot 22.45 uur is er de mo-
gelijkheid om deel te nemen aan 
een bridgeavond, die zowel recre-
atief, ontspannend als erg gezel-
lig is, in een rookvrije omgeving. Er 
zijn nog plaatsen vrij voor zowel be-
ginnende bridgers als voor gevor-
derden. Voor beginners is dit een 
prachtige gelegenheid om zich ver-
der te bekwamen middels een apart 
oefen-speelprogramma, gevorder-
den nemen deel in een eigen lijn.
De bridgeavonden worden begeleid 
door Janny Biesheuvel en Margiet 
Kemperman, gedurende 30 dag-
delen. De deelnameprijs bedraagt € 
47,00. 

Cursus: Spelenderwijs 
Bridge leren
Bridge is volgens de honderddui-

zenden beoefenaars in Nederland 
‘het leukste kaartspel’. Je kunt het 
bovendien over de hele wereld be-
oefenen, want de spelregels zijn in-
ternationaal. je kunt thuis bridgen, 
maar er zijn ook toernooien, bridge-
vakanties en natuurlijk de bridge-
clubs zoals bij de Stichting ‘Paraplu’. 
Deze cursus is gebaseerd op het in-
ternationale ‘ACOL’ systeem en be-
staat uit twee delen; t.w. het uitspe-
len en het bieden. Mensen denken 
dat bridge leren moeilijk is, maar 
met deze cursus wordt een eind ge-
maakt aan dit misverstand. Als je 
eenmaal met bridge begint, houd je 
nooit meer op!
Kennis van bridge en / of andere 
kaartspelen is niet vereist. De cur-
sus wordt verzorgd door George 
Vosbergen, gedurende 12 dagdelen, 
op woensdag van 19:30 - 22:00 uur, 
te beginnen op 22 januari 2012 tot 
en met 16 april 2014. Kosten: 67,00
Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Paraplu”, 
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via 
email kan men altijd terecht op in-
fo@stichtingparaplu.nl

Chapeau Hertha MB1!

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
hadden de meiden van Hertha nog 
de laatste wedstrijd van het sei-

zoen op het programma , een week 
voordat zij het gastteam zijn van het 
Jasmin Peters toernooi wat dit jaar 

in Vinkeveen gehouden zal wor-
den. Voor het team uit ’t Gooi was 
het niet zomaar een wedstrijd. De 

gooise meiden konden bij een ge-
lijk spel en winst kampioen worden. 
In de vorige wedstrijden hadden ’t 
Gooi gewonnen en waren ook goed 
voorbereid op deze wedstrijd. Het 
eerste kwartier was de wedstrijd in 
evenwicht met een paar gevaarlij-
ke uitbraken van ’t Gooi . De Hert-
ha verdediging stond als een blok 
en Quinty, Nadine, Babette en Li-
sa speelde heel geconcentreerd en 
maakte geen fouten. In de blessu-
re tijd van de eerste helft werd het 
door een snelle counter toch nog 
1-0 voor ’t Gooi MB1. Dit was wel 
even een domper maar in de rust 
hadden we met elkaar afgesproken 
dat we onze sportieve plicht moes-
ten doen om het seizoen goed af te 
sluiten. In de tweede helft was het 
wel ’t Gooi die de betere partij was 
maar onder andere door de uitmun-
tende keepers kunsten van Dani-
tsja kwam er geen doelpunt van ’t 
Gooi meer in. Alleen halverwege de 
tweede helft was het Emily die door 
ook een counter en met een fraai 
doelpunt de 1-1 kon maken. Dus 
een pluim voor Danitsja, Babette, 
Quinty, Nadine, Lisa, Minthe, Am-
ber, Roxy, Milou, Claire en Emily om 
op zo’n manier voetballen tegen de 
kampioen te voetballen.

Verdiende overwinning 
voor Hertha F5 
Vinkeveen - De laatste wedstrijd 
van het seizoen van het door de 
Plashoeve gesponsorde Hertha F5 
team was thuis tegen Olympia F3 uit 
Hilversum. De uitwedstrijd was des-
tijds verloren met maar liefst 9-1, tijd 
om iets goed te maken tegen de Hil-
versummers. De afgelopen weken is 
er door Pieter en Duncan veel ge-
traind op de aanval, verdediging en 
het overspelen naar elkaar. De laat-
ste weken was er duidelijk een stij-
gende lijn waarneembaar in het spel 
van de F5. De afspraken en taken 
werden steeds beter uitgevoerd. 
De leiders Pieter en Raymond had-
den een voltallige selectie ter be-
schikking. Zoals vermeld stond 
Olympia 2e op de ranglijst en werd 
de uitwedstrijd verloren met maar 
liefst 9-1. De jongens en meiden 
van de F5 hadden er zin in, al in 
de kleedkamer hing een uitgelaten 
sfeer. Nadat er ingespeeld was en 
de F5 de laatste instructies hadden 
gekregen van Pieter en Raymond 
was het Olympia dat de aftrap nam. 
De eerste 10 minuten ging de wed-
strijd gelijk op, over en weer wer-
den wat spelden prikjes uitgedeeld, 
maar tot echte kansen kwam het 
niet. Na een kwartier was het toch 
Hertha wat er via een pass van ach-
teruit uit kwam door het hart van de 
defensie. Ricardo pikte de bal op en 
waar menigeen dacht dat hij de bal 
nooit meer in het doel zou krijgen in 
een wirwar van benen wist hij toch 
via de paal de 1-0 te maken. Na de 
aftrap van Olympia was het Hert-
ha dat de bal weer snel wist te be-
machtigen en de volgende aanval 
was een feit. Dit keer was het Calvin 
die het net deed bollen. In de 18 mi-
nuut maakt hij de 2-0. Dat was een 
prima timing zo vlak voor de rust. 
Speciale vermelding is er voor Jo-
nas die het doel in de eerste helft op 

een meer dan voortreffelijke wijze 
zijn doel wist schoon te houden. De 
mooiste redding was toch het schot 
wat hij uit de kruising wist te slaan.
Hertha mocht de tweede helft af-
trappen en binnen de minuut kon 
Calvin zijn tweede treffer note-
ren. De keeper van Olympia wist 
hem ternauwernood van scoren af 
te houden. Olympia kwam wat be-
ter in het spel, en dat resulteerde in 
de 6 minuut van de tweede helft in 
de aansluitingstreffer. Keeper Steve 
was geklopt op een schot van Olym-
pia. Nu toonde Hertha veerkracht, 
men liet de hoofden niet zakken 
maar stroopte de mouwen extra op. 
Het publiek wat weer in vele geta-
le was gekomen, zag een verre uit-
trap van Steve, die goed zag dat Jo-
nas op rechtsvoor helemaal vrij liep, 
die daarna helemaal alleen op de 
keeper af ging. Dat kan je aan Jonas 
wel overlaten, en hij deed wat hij 
goed kan: rustig en beheerst afma-
ken. In de 10e minuut maakte hij de 
3-1 voor Hertha. Ook dit doelpunt 
werd gevierd of de cup met grote 
oren was binnen gehaald, mooi om 
te zien. En het was nog niet afgelo-
pen wat kort na de aftrap was het 
weer Jonas die op het doel af kon 
gaan en simpel de 4-1 kon maken. 
Binnen 2 minuten wist Jonas de ke-
per twee keer te passeren. Met nog 
9 minuten te gaan was de opdracht 
om achter de boel dicht te houden. 
Deze 9 minuten kwam Hertha niet 
echt meer in gevaar en kon de over-
winning van het laatste thuisduel 
uitbundig gevierd worden. Maan-
dag, 2de Pinksterdag heeft de F5 
nog een toernooi bij Argon, daarna 
zit het seizoen er echt op. Een sei-
zoen waar veel geleerd is, leuk ge-
voetbald is, en belangrijkste dat ie-
dereen heel veel plezier in het voet-
bal heeft gehad.

Familiedag bij KV Atlantis
Mijdrecht - Zaterdag 25 mei is het 
weer zover, de jaarlijkse familiedag 
voor jong en oud! Voor de jeugd zijn 
er de hele dag spelletjes en spring-
kussens beschikbaar terwijl er door 
de teams van Atlantis maarliefst 
veertien thuiswedstrijden worden 
gespeeld. Ook de kampioenen zul-
len op het veld hun kwaliteiten laten 
zien. Tussen 10:00 en 13:00 is er op 

de parkeerplaats naast de kantine 
aan de Hoofdweg een CARWASH 
waarvan de opbrengst ten goede 
komt aan de jeugd. Gelijk aan voor-
gaande jaren zal het een zonnige en 
gezellig dag worden en zal ieder-
een aan zijn trekken komen. Daarbij 
wordt de inwendige mens verzorgd 
door het inmiddels beroemde Atlan-
tiskantineteam.

Argon D1 - Sterrenteam
Mijdrecht - Zaterdag was het dan 
zover. De wedstrijd waar de jon-
gens het hele seizoen naar toe wer-
ken. Hier is een jaar lang drie keer 
in de week voor getraind en hier zijn 
al die (oefen)wedstrijden voor ge-
weest. maar de grote vraag is na-
tuurlijk is het genoeg geweest ???
Bij Argon werd er zoals gebruikelijk 
eerst een bakkie gedaan, waarna 
de vaders de kleedkamer in doken, 
om zich in het mooi rood-wit te hij-
zen en kozen de moeders de juiste 
dug-out uit. Een beetje warmlopen 
en lekker een balletje trappend was 
het wachten totdat de jongens hun 
opwachting zouden maken. Als een 
team kwam de D1, aangevuld met 
Duco en Pablo, het veld oplopen en 
kon THE MATCH eindelijk beginnen.

De jongens stonden meteen in hun 
juiste formatie op het veld en zoch-
ten dan ook de aanval, tewijl het 
sterrenteam even moesten zoeken 
naar de juiste plek in het veld. Dit 
duurde gelukkig niet lang en er kon 
langs de lijn genoten worden van 
een leuke eerste helft. 
De jongens zochten regelmatig de 
aanval, maar stuiten op de verde-
digende sterren. De vaders, wer-
den halverweg de eerste helft ver-
sterkt door Jolanda, bleken over een 
behoorlijk counterend vermogen te 
beschikken, zodat de D1 zijn verde-
diging niet kon laten verslonzen.
We gingen rusten met een 2-1 stand
Tweede helft bracht nog meer strijd, 
alle spieren waren los gespeeld en 
geen van beide teams wilden verlie-

zen. Roberto wist nadat hij de paal 
en lat had geraakt ook het doel te 
raken en de score was weer gelijk.
Het sterrenteam gingen door en na 
een schitterende aanval van Swer, 
Roberto en Edwin was het laatst 
genoemde die het sterrenteam op 
voorsprong bracht.
Nu werd het Paul te heet onder zijn 
schoenen en zetten hij ook zijn wis-
sels in, de D1 stond dus nu met 16 
jongens in het veld. Dit was voor de 
vonkelende sterren even te veel en 
zo wisten Kristan 2x en Dani 1x de 
achterstand om te zetten in een 5-3 
voorsprong.
De wissels gingen weer netjes op de 
bank zitten en na een prachtige so-
lo van Jeroen bracht Swer de stand 
terug naar 5-4. Niet veel veel later 

krijgt Swer de kans op de 5-5 maar 
hij ziet dat Max er beter voor staan 
en deze mist niet.
Twee keer 30 minuten zit er nu op 
en er gaat om het winnende doel-
punt gespeeld worden........
De D1 krijgt kansen maar de sterren 
laten zich niet van het veld blazen 
en zetten zelfs nog een keer aan. 
Roberto staat eigenlijk te kijken aan 
wie hij hem kan afspelen, maar be-
sluit toch om zelf te schieten, 5-6. 
Er zijn opeens nog 5 minuten te 
spelen en iedereen gaat er nog een 
keer voor zitten. De D1 zet aan en 
weet Tjerk in stelling te brengen en 
de score is gelijk. Nu nog maar een 
keer roepen dat het winnende doel-
punt gaat vallen...

Stralende sterren
De sterren schitteren op het veld 
en laten hun gevaarlijke spits in ac-
tie komen, Raymond weet de 6-7 te 
maken. Het sterrenteam wint......... 
Nee Paul zijn horloge staat stil en 
er volgen nog 6 rommelige minu-
ten waarin Dani de score weer ge-
lijk werd te trekken.
Zo laten we de wedstrijd dan toch 
eindigen 7-7 een mooie score, maar 
beide partijen willen toch wel een 
winnaar en de penaltys gaan uitwij-
zen wie er wint.

Terwijl de sterren iets minder begin-
nen te stralen, zijn zij het toch die 
maar een keer missen en de winst 
naar zich toetrekken. Sorry jongens 
maar ook dit jaar stonden de beste 
stuurlui gewoon weer aan wal.

Argon E1 wint toernooi in 
Nieuwkoop
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
waren de F, E en D teams van Ar-
gon uitgenodigd bij SV Nieuwkoop 
om het Vijfhuizentoernooi te spelen. 
De E1 zat in een poule van vier en 
moest drie wedstrijden spelen. De 
eerst wedstrijd werd gespeeld te-
gen CVC Reeuwijk. Deze werd ge-
wonnen met een 2-1, doordat Stan-
ley hem voor gaf aan Boaz en die 
hem erin schoot! Mats toonde goe-
de inzet in de voorhoede en speelde 
lekker over. 

De tweede wedstrijd was tegen het 
thuis team van S.V. Nieuwkoop E1. 
Ook hier lieten de jongens hun door-
zettingsmentaliteit zien. Tim en Jelle 
stonden goed te verdedigen en on-
danks zijn blessure deed Mika toch 
zijn stinkende best. De jongens wis-
ten elkaar goed aan te vullen. Daar-
door kon Stan druk zetten naar vo-

ren. En wist met een afstand schot 
een prachtig doelpunt te maken in 
de kruising! Fouad maakte het win-
nende doelpunt voor de eindstand 
1-2. Luciën was in topvorm en hield 
bijna alle ballen uit zijn doel. Toen 
moest de laatste wedstrijd gespeeld 
worden tegen CSW E1. Zij hadden 
de wedstrijd ervoor verloren en dus 
was er een kans voor Argon E1 om 
nu eens een keer te winnen. Dit is 
in de competitie net niet gelukt (2-
3). Een echte voetbal derby werd het 
dus. Het was een spannende wed-
strijd en de kansen gingen over en 
weer. Er werd gejaagd en duels aan-
gegaan, maar beide clubs op een 
sportieve wijze. De eindstand werd 
0-0 en dus de eerste plaats voor Ar-
gon E1. Eindelijk een mooie welver-
diende afsluiting van dit seizoen en 
opsteker voor trainers Ronald en 
Gert-Jan.
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Prijsklaverjassen in de Merel
De Ronde Venen - Op vrijdag 24 
mei 2013 is er prijs-klaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Ca-
fè de Merel Arkenpark MUR 43 te 
Vinkeveen tel.0297-263562. Aanwe-
zig zijn om,let op ja,20.00 uur en ui-
terlijk om 20.15 starten met kaarten, 
dit op veelvuldig verzoek.We spelen 
vier maal zestien giffies ,de punten 
worden bij elkaar opgeteld,en de 
winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.

De uitslag van de laatst gespeelde 

prijs-klaverjasavond,op vrijdag was;
1 Gerard Snaber 7584  punten 
2 Loes Verbruggen 7071  punten
3 Frans Bierstekers   6979  punten
4 Herman de Jong 6949 punten
5 Sonja v.d.Waa  6842 punten

De poedelprijs was deze avond voor 
Jeroen Berkelaar  die duidelijk zijn 
avond niet had als invaller met 4986 
punten. Datums voor het prijs-kla-
verjassen in de merel tot aan de va-
cantie in 2013 starten we in 2013; 
24 mei,7 en 21 juni en 5 juli aanvang 
van alle avonden zijn 20.15 uur.

Meisjes bij csw:
Al 30 jaar en springlevend
Wilnis - Al lang voor er sprake was 
van een groeispurt in het meisjes-
voetbal had CSW al het voortouw 
genomen bij de ontwikkeling en 
acceptatie van deze tak van sport. 
Toen er bij de omliggende voetbal-
clubs nog een afwijzend standpunt 
was ten aanzien van meisjesvoetbal 
groeide dit bij CSW volop in ledental 
en niveau. Inmiddels heeft de club 
concurrentie gekregen in De Ron-
de Venen en moet de kwaliteit het 
verschil maken als CSW haar toon-
aangevende positie bij het vrouwen- 
en meisjesvoetbal wil behouden. In 
dit opzicht had de meisjesafdeling 
in het seizoen 2012-2013 een top-
jaar met name bij de jongste cate-
gorieën E en F. Hoofdtrainster Nelle-
ke Vrielink kon dit jaar tot haar grote 
tevredenheid met maar liefst 4 van 
de 9 teams een kampioenshap vie-
ren; de kers op de taart voor iede-
re voetbalster. Bij F5M kon de vlag 
zelfs 2 keer uit; in het najaar werd 
dit team kampioen in de interne 
kompetitie bij CSW en een half jaar 
later herhaalden zij dit kunststukje 
door in de knvb jongenscompetitie 
als eerste te eindigen. De F3M had 
als hoogste F team een moeilijk eer-
ste half jaar, maar na de winterstop 
was het kwartje gevallen en al com-
binerend werd dit team overtuigend 
kampioen. De E8M werd in de knvb 
jongenscompetitie ook ongesla-
gen kampioen, zelf zonder gebruik 
te maken van de regel, dat meisjes 
in de jongenscompetitie 1 jaar ou-
der mogen zijn. Tenslotte eindigde 
ook de ME1 in de meisjescompetitie 
na een prima seizoen op de eerste 
plaats. Dit laatste kampioenschap il-
lustreert misschien nog wel het bes-
te het hoge niveau van de jongste 

meisjesjeugd, waar ook het derde 
van 5 meisjes E teams nog kampi-
oen kan worden in de meisjescom-
petitie. Ook in de oudere B catego-
rie viel nog een kampioen te note-
ren, op de slotdag van de competitie 
haalde de MB1 de titel binnen. De 
getalenteerde E en F meisjes spe-
len in de jongenscompetitie omdat 
daar de weerstand en de uitdaging 
het grootst is. Iedere week knok-
ken voor een goed resultaat bete-
kent, dat de meiden sneller groeien 
in niveau. De meeste teams spelen  
‘gewoon’ in de meisjescompetitie en 
ook daar is het plezier in de sport 
groot. Zonder een goede sfeer kun 
je bij een teamsport niet goed pres-
teren en hoe eerder je met voetbal-
len begint, hoe beter je het leert. 
Daarom heeft CSW de meisjes het 
liefst zo jong mogelijk bij de club. 
Om volgend jaar met 3 F teams uit 
te komen, zijn nog een paar leden 
nodig. Ieder meisje, dat zich nu aan-
meldt, krijgt een plaats in een com-
petitieteam en het voorrecht om te 
mogen voetballen bij een club met 
historie en kwaliteit. Met liefst 16 
jeugdteams weet je, dat je geplaatst 
kunt worden bij een team, dat past 
bij jouw aanleg en jouw capacitei-
ten, zodat je je snel zult thuis voe-
len. Alle meisjes uit De Ronde Ve-
nen, die van voetbal hun sport wil-
len maken, zijn van harte uitgeno-
digd zich bij CSW te melden. Meis-
jes geboren in 2003, 2004, 2005, 
2006 of 2007 zijn ook nog welkom 
op de training van woensdag 22 en 
29 mei van 3 tot 4 uur. Info op www.
cswilnis.nl /downloads/formulieren/
aanmelding lidmaatschap of Nelle-
ke Vrielink tel 24 25 03 /nellekevrie-
link@hotmail.nl

Argon Zondag 1 maakt 
het waar: bekerwinnaar!!
Mijdrecht - Het ongeloof spatte van 
de gezichten van de Mijdrechtse 
supporters af na het laatste fluitsig-
naal van scheidsrechter De Winter: 
het eerste elftal was er in geslaagd, 
om het doel waarop men zich had 
gefocust, inderdaad te behalen. De 
bekerfinale tegen topklasser GVVV 
werd in blessuretijd in winst omge-
zet na een wedstrijd, die qua bele-
ving alles had gebracht, wat er van 
tevoren van gevraagd zou kunnen 
worden. Een mooiere afsluiting kon-
den spelers, trainers en begeleiding 
zich niet bedenken.
De openingsminuten van de wed-
strijd op het fraaie complex van 
Spakenburg lieten een fel Argon 
zien, dat de eerste minuten de te-
genstander behoorlijk in verlegen-
heid bracht. Al in de 4e minuut kop-
te Patrick Lokken de bal na een 
hoekschop tegen de lat boven de 
kansloze doelman Willemse, die een 
inzet van Houssain el Zeryouh ook 
nog uit zijn heiligdom moest hou-
den. Het eerste gevaar van GVVV 
kwam van linkerspits Cusell, maar 
de attent uitkomende Noah Zuid-
wijk wist dit te bezweren. Na de op-
vallende start zakte Argon wat te-
rug, of GVVV kwam wat meer in het 
spel, resultaat was wel dat er een 
bepaald rommelig spelbeeld ont-
stond. Alsof er veel spanning op de 
spieren stond, zo vaak werden bal-
len verkeerd ingespeeld, waardoor 
het getoonde niet direct als mooi 
kon worden omschreven. Maar 
aan de instelling ontbrak niets, ie-
der werkte voor wat hij waard was 
waardoor de strijd wel redelijk gelijk 
op bleef gaan. Halverwege de eer-
ste helft kreeg van Meegdenburg 
een plotse kans, maar zijn harde in-
zet eindigde op de vuisten van Noah 
Zuidwijk. In de slotfase van de eer-
ste helft testte Dion Gerritsen nog-
maals de kwaliteiten van doelman 
Willemse, terwijl GVVV bijna wist 
te profiteren van een slippertje van 
Masies Artien. De kans was aan van 
Meegdenburg echter niet besteed, 
terwijl Terschegget uit de rebound 
de bal net naast de paal mikte, zo-
dat de thee met een dubbelblanke 
stand werd genuttigd.

Moeilijk
Na rust zette GVVV aan en het 
werd moeilijk om onder de druk uit 
te komen. Een plots dalend schot 
van Oostinjen ging maar net over 
de lat boven Noah Zuidwijk en Ar-
gon moest het meer en meer heb-
ben van de uitval. Daaruit kwam 
wel een mogelijkheid voor Hous-
sain el Zeryouh, maar na een prima 
pass van Jorn van Lunteren beland-
de de bal in het zijnet. Aan de an-
dere zijde wist Noah Zuidwijk een 
kopbal van Van der Wilt onschade-
lijk te maken, maar na 65 minuten 
viel toch de goal voor de ploeg uit 
Veenendaal. De bal kon van rechts 
voorgezet worden, slipte in het cen-
trum langs een paar spelers en be-
landde voor de voet van invaller El-
kaddouri, die met een schuiver in de 
korte hoek de score opende, 0-1. 
Maar nu kwam de mentaliteit van 
de ploeg van deze avond naar vo-
ren, want binnen enkele minuten 
werd de stand weer gelijk getrok-
ken. Patrick Lokken kon de bal van 
de linkerkant voor het doel brengen, 

waar de tot dan toe bepaald onge-
lukkig spelende Houssain el Zery-
ouh hoog uittorende boven zijn te-
genstander en met een fraaie kop-
bal werd doelman Willemse versla-
gen, 1-1. De strijd ontbrandde nu 
pas goed en weer vijf minuten later 
kwam GVVV op een ietwat geluk-
kige manier aan een nieuwe voor-
sprong. De bal werd door Adnane 
vanaf links in het strafschopgebied 
gebracht, waar normaal gespro-
ken niets aan de hand zou zijn ge-
weest, als het leer niet via het hoofd 
van Nicolai Verbiest weer voor de 
goal stuiterde, pal voor de voeten 
van Van der Wilt. Deze liet zich dit 
buitenkansje niet ontnemen, Noah 
Zuidwijk was kansloos en de stand 
stond op 1-2. 

Gelijk
Ook nu werd de rug gerecht en met 
minuut 81 op de klok kwam daar 
ook de gelijkmaker naast te staan. 
Nicolai Verbiest bracht de bal via 
een vrije trap in het strafschopge-
bied, doelman Willemse liet zich 
afbluffen door de inkomende Rob 
Overvliet en de ook mee opgeko-
men Wilco Krimp wist de bal over de 
lijn te brengen voor de 2-2. 
GVVV was duidelijk van slag en 
dat brak de ploeg twee minuten la-
ter op, toen Oostinjen zo onhan-
dig was om de doorbrekende Vin-
cent Verheul (net 3 minuten in het 
veld) van achteren onderuit te ha-
len. Zonder pardon leverde dit rood 
op en dus moest de topklasser met 
10 man verder. Argon voelde, dat er 
nog meer in zat en in de toegevoeg-
de tijd van vijf minuten pakte het de 
beker. Eerst mikte Patrick Lokken na 
een goede voorzet van Samir Jeb-
bar nog over de dwarsligger, maar 
in minuut 94 was daar de ontlading: 
Samir Jebbar ontfutselde aan de zij-
lijn ter hoogte van de middenlijn de 
bal aan zijn tegenstander en leg-
de de bal prima achter de verdedi-
ging van GVVV in de loop van Pa-
trick Lokken. De afstand was nog 
behoorlijk en de verdediger leek de 
achterstand nog goed te kunnen 
maken, maar precies op het juiste 
moment drukte de aanvalsleider af 
en liet de bal in het dak van het doel 
ploffen voor de 3-2. Alles wat Argon 
was ontplofte en de Westmaat was 
even Mijdrechts grondgebied, wat 
een minuut later werd herhaald bij 
het laatste fluitsignaal. Dolgelukki-
ge spelers, trainers, begeleiding en 
supporters namen bezit van het veld 
en vierden het feest, zoals het ge-
vierd moest worden: intens. 

Nadat GVVV de medailles en klei-
ne beker in ontvangst hadden ge-
nomen en de aanvoerder de gro-
te sportiviteit op kon brengen, door 
ondanks zijn teleurstelling toch de 
felicitaties aan de winnende ploeg 
over te brengen, was het de beurt 
aan bekerwinnaar Argon. Ieder 
ontving zijn herinneringsmedail-
le, waarna aanvoerder Wilco Krimp 
de districtsbeker mocht ontvangen. 
Vreugde alom en ook veel waarde-
ring voor het team, dat op schitte-
rende wijze had gezorgd voor het 
juiste afscheid: stoppen met een 
hoofdprijs past precies in het plaat-
je van de mooie historie. Foto: spor-
tinbeeld.com

Biljartfederatie DRV kijkt  
terug en vooruit
Mijdrecht - De Federatie van bil-
jartverenigingen in De Ronde Ve-
nen hield onlangs zijn drukbezochte 
jaarlijkse ledenvergadering, waarin 
werd teruggekeken op de pas ge-
eindigde competitie en tevens de 
plannen voor het komende seizoen 
2013-14 werden besproken.
Allereerst werd echter stilgestaan 
bij het vertrek van penningmees-
ter Kees de Zwart, die (wegens ge-
zondheidsproblemen) na twintig 
dienstjaren had moeten besluiten, 
het bestuur te verlaten.
Het voorstel van federatievoorzitter 
Toine Doezé om hem, als dank voor 
zijn vele verdiensten voor de Fede-
ratie, te benoemen tot Lid van ver-
dienste werd door de vergadering 
met applaus ontvangen en unaniem 
aanvaard.
De door dit vertrek ontstane vacatu-
re in het bestuur werd ingevuld door 
de benoeming van Lenette Engel, 
terwijl daarna de formele aanstelling 
van Hans Bak (die al een tijdje had 
mogen meelopen) het bestuur weer 
helemaal compleet maakte.     

Uitstekend
Vastgesteld werd dat de competitie 
2012-2013, die voor de eerste maal 
was verdeeld over twee divisies en 
waarin dus ook promotie/degrada-
tiewedstrijden moesten worden ge-
speeld, uitstekend was verlopen.
Besloten werd om dat systeem met 
twee divisies ook in het komende 
seizoen voort te zetten en het offici-

ele biljartgebeuren in De Ronde Ve-
nen daarnaast ook nog uit te brei-
den met een bekercompetitie, waar-
in de teams van beide divisies elkaar 
nog kunnen bekampen.
Die nieuwe reeks wedstrijden, waar-
aan weer 22 ploegen in tien lokalen 
deelnemen, zal starten op 26 augus-
tus a.s.
In de vergadering werd DIO uit Vin-
keveen, voor het tweede achtereen-
volgend jaar algemeen kampioen 
van De Ronde Venen, in de bloe-
metjes gezet en waren er ook ge-
lukwensen voor de kampioen van 
de 2e divisie, de Merel/Heerenlux 2.  
Dit team promoveerde als winnaar 
verdiend naar de hogere afdeling.
De prijs voor de hoogst gemaak-
te serie (102) ging, evenals vorig 
jaar, keer naar Kees de Bruijn van 
de Springbok uit De Hoef en die 
voor de kortste partij (10 beurten) 
was voor Rohan Janmaat van ASM 
Mijdrecht.
Aan het eind van de vergadering 
werden nog wat noodzakelijke re-
glementsaanpassingen doorge-
voerd en zorgde een geanimeerde 
rondvraag voor een goede afsluiting 
van een plezierig verlopen jaarver-
gadering.

De leden van Biljartfederatie DRV 
kunnen dus weer met vertrouwen 
uitzien naar het nieuwe seizoen. 
Voor hen die meer van de Federa-
tie willen weten, kijk op de website : 
www.biljartfederatie.nl 

csw D1 sluit
seizoen af

Wilnis - Het voetbalseizoen zit 
er weer op voor CSW D1, vo-
rige week maandag speelden 
we de laatste competitiewed-
strijd tegen NVC D1. Het is een 
seizoen geworden met pieken 
en dalen. We begonnen met 
prima wedstrijden, goed com-
binatievoetbal, veel punten 
gehaald en met een verdien-
de tweede plaats in een zware 
poule gingen we de winterstop 
in. Na de winterstop, die voor 
geheel Nederland veel te lang 
duurde, bleek het moeilijk de 
draad weer op te pakken, wed-
strijden werden net aan verlo-
ren, er groeide onzekerheid 
in het spel van CSW D1 en 
het kleine beetje geluk dat je 
soms nodig hebt ontbrak. Ge-
lukkig zaten er ook nog he-
le goeie wedstrijden tussen, 
waaronder een wedstrijd in 
Engeland tegen het beloften-
team van Premier League club 

Sunderland. Dat werd een fan-
tastische happening waarin 
CSW zich van zijn ouderwet-
se goeie kant liet zien en waar 
na een verdiende 2-1 overwin-
ning de champagneflessen 
konden worden ontkurkt, Sun-
derland was onder de indruk 
en terecht. In de overige com-
petitiewedstrijden sprokkel-
de CSW nog wat punten bij el-
kaar en zo eindigden onze jon-
gens in de middenmoot van de 
1e klasse.
Hoe wisselvallig onze jongens 
dit seizoen ook gespeeld heb-
ben, de sfeer in het team bleef 
optimaal, iedereen bleef knok-
ken voor betere resultaten en 
elke week zaten er weer veel 
supporters op de tribune om 
de D1 aan te moedigen. Een 
deel van het team speelt vol-
gend jaar in de C jeugd, een 
deel blijft nog een jaartje D 
speler.

spannende finale voor 
csw-Ac Milan
Wilnis - De F jongens van CSW  - 
AC Milan hebben een zeer wisse-
lend seizoen afgesloten. Kort na 
de winterstop wonnen ze veel van 
hun wedstrijden. Hierdoor ston-
den ze al snel stevig aan kop, en 
leek het kampioenschap hen niet 
meer te kunnen ontgaan.  Het luk-
te alleen niet zo door te gaan, waar-
door AC Milan weer van de koppo-
sitie af duikelde. Na weer een aantal 
gewonnen wedstrijden, moest er op 
woensdagmiddag 15 mei de beslis-
sende wedstrijd worden gespeeld.  
AC Milan trof koploper Bayern Mün-
chen als tegenstander. Bayern stond 
2 punten voor op AC Milan. De win-
naar van deze wedstrijd zou er dus 

vandoor gaan met de cup met de 
grote oren. Het bleef lang spannend 
in de wedstrijd. De eerste score was 
voor Bayern München.

Mike van AC Milan maakte hierna 
de gelijk maker. Bas, Joeri, Jasper, 
Sem en Robin bleven op de bal ja-
gen. Marijn stond telkens precies op 
de goede plek. Het bleef lang span-
nend maar met goed keepwerk van 
Jelle bleef de bal verder uit het doel 
van Milan. Ouders, opa’s en oma’s 
en ander publiek hebben waar-
schijnlijk geen nagels en misschien 
ook geen stem meer over, maar uit-
eindelijk maakte  Milan de score af 
op 3-1. AC Milan is kampioen!

Kampioenen naar regionale 
kampioenschappen Achterveld
De Ronde Venen - Op 10 april gin-
gen ze er voor. Een goede keeper, 
doeltreffende aanvallers, sterke ver-
deding, een leider en aanmoedigen-
de fans, zorgden voor een geweldig 
resultaat! Het team, bestaande uit: 
Taron, Danny, Ciaran, Mika, Frans-
Jozef, Justin en Daan, werd eerste! 
Daarom mocht het team, afgelopen 
woensdag 15 mei, deelnemen aan 
de regionale kampioenschappen in 
Achterveld. Lars en Ramon versterk-
ten deze dag het team (bedankt jon-
gens!). Voorafgaand aan alle wed-
strijden werd er een minuut stil-
te gehouden voor de twee vermis-
te jongens. Het team,waar een van 
deze jongens in speelde, nam ook 

deel aan de kampioenschappen. Na 
de minuut van stilte begonnen alle 
wedstrijden in de stralende zon. De 
eerste wedstrijd tegen Utrecht was 
pittig en en verloor het team. Na 
een goede peptalk ging het team er 
weer tegenaan en zo werd de twee-
de wedstrijd tegen Leusden/Achter-
veld1 gewonnen! De derde tegen-
stander, Vianen, was niet aanwezig. 
De vierde wedstrijd tegen Hilversum 
stond het team al snel 3-1 achter, 
maar wist het team toch nog te win-
nen met 4-3! Het was een geslaagde 
middag en het team eindigde op de 
vijfde plaats. Heel knap gedaan! De 
beker wordt nagestuurd, maar het 
feest is alvast gevierd.





Mijdrecht - Jaarlijks organiseert 
Stichting Viva la Donna op 29 mei 
de “Viva la Donna Day”. Deze ver-
wendag is een ode aan alle vrouwen 
die getroffen zijn door kanker. Hon-
derden schoonheidssalons en well-
nessinstituten openen op of rond 29 
mei belangeloos hun deuren voor 
deze vrouwen en bieden ze een gra-
tis verwenbehandeling aan. Vrou-
wen die kanker hebben (gehad) ko-
men door een verwenbehandeling 
tot rust, wat zorgt voor een positief 
gevoel. En dat is het doel van Stich-
ting Viva la Donna: vrouwen getrof-
fen door kanker weer laten stralen!
WLCombatics en Yoga by Jo dragen 
graag een steentje bij aan dit goe-
de initiatief en organiseren dan ook 
een eigen verwendag. Jose, van Yo-
ga by Jo, geeft op deze dag een gra-
tis yogales voor vrouwen die vech-
ten tegen kanker of inmiddels het 
gevecht hebben gewonnen. Tijdens 
de yogales zal Jose diverse hou-
dingen doorlopen welke zorgen 
voor soepele spieren en gewrich-
ten, flexibiliteit van de wervelkolom 
en het versterken van de inwendi-
ge organen en bloedsomloop waar-
door goede doorbloeding wordt be-
vorderd. Door de verschillende be-
wegingen wordt innerlijke rust en 
harmonie bereikt.  Tijdens het af-
sluitende deel van de yogasessie, 
de eind ontspanning, wordt lichaam 
en geest tot een nog diepere ont-
spanning gebracht. Innerlijke blok-
kades en stresshormonen worden 
opgeruimd,  brengt evenwicht en 
concentreert de geest. Na een yoga 

sessie van Yoga by Jo voel je je als 
herboren, ontspannen en weer he-
lemaal opgeladen.
Na afloop wordt er een heerlijke 
verse jus geschonken en krijgen 
de deelnemers een roos mee naar 
huis. Deze worden gesponsord door 
groentehal Kok en tuincentrum Rij-
des uit Vinkeveen
Iets voor jou of ken je iemand die je 
dit gunt?
De les is woensdag 29 mei 18.45 uur 
- 19.45 uur bij WLCombatics, rende-
mentsweg 2j in Mijdrecht. Opgeven 
kan via mail: yogabyjo@gmail.com 
of tel: 06-28065686. Wacht niet te 
lang, want vol is vol.
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Molentochten bij TTC
De Merel
Regio - Voor zowel de sportieve als 
recreatieve fietser organiseert TTC 
de Merel op zondag 26 mei maar 
liefst 4 toertochten die in het teken 
staan van molens. 
De tocht van 150 km is een groeps-
tocht. De 35, 70 en 100 km tochten 
zijn volledig uitgepijld. Dat is mak-
kelijk fietsen, gewoon de pijltjes vol-
gen in uw eigen tempo. 
Voor het geval u een pijl mist, 
krijgt u ook een routebeschrijving 
mee. Starttijden: 150 km  -  08.30  
(groepstocht), 100 km  -  08.30  - 
10.00 uur (uitgepijld),   
70 km  -  08.30  - 11.00 uur (uitge-
pijld),  35 km  -  08.30  - 13.00 uur 
(uitgepijld), Voor de GPS kunt u de 
routes downloaden van onze web-
site. 
Als u lid bent van de NTFU betaalt 
u 2.00 voor de 100 en 150 km en 
1.50 voor de 70 en 35 km tocht. Bent 
u geen lid, dan betaalt u voor alle 
tochten 1,00 meer.
Een mooie herinnering is verkrijg-
baar voor 1,25 extra.
Alle tochten starten bij Eetcafè De 
Schans op de Uitweg 1 in Vinke-
veen. 
Eindcontrole sluit om 16.00 uur.  
Racefietsers zijn verplicht een val-
helm te dragen
Wij zien u graag op 26 mei en wen-
sen u een fijne fietsdag bij TTC de 
Merel.
Uitgepijlde route langs 3 molens - 
35 km
Vanuit de start in Eetcafè de Schans 
in Vinkeveen gaat de route via de 
Veenmolen naar Kanis en vervol-
gens naar de pauze bij restaurant 
Kameryck op het recreatieterrein 
het Oortjespad. De terugweg gaat 
langs de Kockengense Molen en de 
Kortrijkse Molen. Een mooie, korte 
rit voor het gezin en de recreatieve 
fietser. 

Uitgepijlde route langs 
5 molens - 70 km
Via de Veenmolen in Wilnis gaat de-
ze route naar Kanis en Woerden. 
Vervolgens langs de molens De Valk 
in Montfoort en de Windotter in IJs-
selstein naar de pauze op het ter-

ras van jachthaven Marnemoende 
na ongeveer 30 km. Terug via Har-
melen en Kamerik naar de 2e pauze 
bij restaurant Kameryck op het re-
creatieterrein Oortjespad en langs 
de Kockengense en de Kortrijkse 
Molen terug naar Vinkeveen. Een 
mooie rit voor de geoefende fietser.

Uitgepijlde route langs 
7 molens - 100 km
Langs de Veenmolen in Wilnis gaat 
ook deze tocht naar Kanis en Woer-
den. Vervolgens via Haastrecht rich-
ting Schoonhoven langs de molens 
De Bachtenaar en Bonrepas in de 
Vlist. Daarna richting Lopik langs de 
Middelste of Tweede Molen in Ca-
bauw en door de polder Lopiker-
waard naar de Windotter in IJssel-
stein. De pauzeplaats is op het ter-
ras van Jachthaven Marnemoende, 
op 65 km. Terug via Harmelen en 
Kamerik naar de 2e pauze bij res-
taurant Kameryck op het recreatie-
terrein het Oortjespad. Via de Koc-
kengense en de Kortrijkse Molen 
fietst u terug naar Vinkeveen. Een 
mooie tocht voor de meer geoefen-
de fietser.

Groepstocht langs > 20 
molens - 150 km 
De klassieker voor de fanatieke 
racefietser is deze prachtige tocht 
langs meer dan 20 molens. De tocht 
gaat via Wilnis en Kanis naar Woer-
den, Haastrecht en Stolwijk. Overva-
ren met de pont bij Krimpen aan de 
Lek en daarna langs de 19 molens 
bij de Kinderdijk. Pauze op het ter-
ras bij Cafè restaurant De Krom in 
Oud Alblas na 66 km. Terug door de 
polder Alblasserwaard naar Meer-
kerk en Lexmond. Bij Vianen de Lek-
brug over en via de Windotter in IJs-
selstein naar de 2e pauzeplaats op 
het terras van Jachthaven Marne-
moende op ongeveer 115 km. Daar-
na via Harmelen en Kamerik naar 
de laatste pauzeplaats bij restau-
rant Kameryck  op het recreatieter-
rein het Oortjespad. Het laatste deel 
gaat net als de andere routes langs 
de Kockengense en de Kortrijkse 
Molen terug naar Vinkeveen.

Duivensportvereniging
‘Rond de Amstel’
Regio - Afgelopen zaterdag stond 
de vierde Vitessevlucht op het pro-
gramma voor de leden van Postdui-
venvereniging Rond de Amstel. De-
ze keer was het de “110” van Ton 
Duivenvoorde uit de Hoef die als 
eerste zijn hok bereikte.
De “110” ontwikkelt zich als een wa-
re vaandeldrager van zijn hok. Na 
een 4e, een 2e nu een 1e prijs. Grote 
klasse! De enige die in de buurt kon 
blijven was Co Oussoren uit Vinke-
veen die zijn duifjes deze seizoen-
start in prima conditie heeft.
Derde werd Ron den Boer uit Uit-
hoorn. Bij hem vielen de duiven vlot-
ter naar binnen dan de afgelopen 
weken toen de roofvogels bij Ron 
onrust zaaide, waardoor de duiven 
minder vlug het hok in durfden te 
gaan. 
De duiven werden gelost om 13:00 
uur bij een flinke WZW-wind die 
voor hoge snelheden zorgde. De 
eerste duif van Ton arriveerde om 
14:46 uur op zijn hok. Dat beteken-

de een snelheid van 104 km. p/uur.
Ton werd in rayon F 11e van 3554 
duiven. Co werd 15e, Ron 24e,
Peter 26e, Leo 36e, Hennie 40e en 
Theo 69e.

Over heel Noord-Holland stonden 
18459 duiven aan de start. Hier 
werd Ton 33e, Co 43e, Ron 83e en 
Peter 85e. Weer zeer goede presta-
ties van de leden van PV Rond de 
Amstel!

De volledige uitslag
Ton Duivenvoorde, De Hoef
Co Oussoren, Vinkeveen
Ron den Boer, Uithoorn
Peter Bosse, Uithoorn
Leo v.d. Sluis, Uithoorn
Hennie Pothuizen, Vinkeveen
Theo Kuijlenburg, Amstelhoek
Hans Half, Amstelhoek
Harry Hendriks, Vinkeveen
Martin v.d. Hoort, Uithoorn
Martin Bosse, Uithoorn
Piet van Schaik, Uithoorn

Stichting Dorpentocht 
fietst op zondag 2 juni
Regio - Op zondag 2 juni 2013 or-
ganiseert de Stichting Dorpentocht 
opnieuw de alom bekende Dorpen-
tocht. Dit is in de regio van Am-
stelveen dé recreatieve fietstocht 
voor het gehele gezin en de spor-
tieve fietser. Dit jaar voor de 36e 
maal en voor het eerst in al die ja-
ren voor hetzelfde Goede Doel als 
het jaar ervoor. Dat heeft te maken 
met de lage opkomst in 2012 als ge-
volg van de voortdurende regenval 
op de dag van de fietstocht. Maar 
nog altijd heeft de Dorpentocht in al 
die jaren bijna 145.000,- bijeen ge-
haald en aan een Goed Doel kun-
nen schenken. Hulde aan alle trou-
we en nieuwe deelnemers van de-
ze fietstocht.  
Het Goede Doel van dit jaar dus op-
nieuw Stichting Haarwensen. De-
ze organisatie schenkt pruiken, die 
van echt haar zijn gemaakt, aan kin-
deren, die door medische behande-
lingen of door een ernstige haar-
ziekte hun eigen haar zijn verlo-
ren. Voor deze pruiken gebruikt de 
Stichting vele afgeknipte vlechten 
en staarten van kinderen en vol-
wassenen die met veel liefde een 
flink stuk van hun haar hebben wil-
len afstaan. Op deze bijzondere ma-
nier dragen zij bij aan een beetje ex-
tra geluk voor een kind. Het maken 
van een kwalitatief haarwerk is ech-
ter zeer arbeidsintensief en kost-
baar. Stichting Haarwensen is daar-
om ook afhankelijk van financiële 
giften om dit mogelijk te maken. En 
omdat vorig jaar de Dorpentocht in 
het water viel wil Stichting Dorpen-
tocht dit jaar een revanche! 

Goed doel
Als u op zondag 2 juni 2013 met 
onze tocht meefietst, dan steunt u 
het werk van Stichting Haarwensen 
en gunt u een kaal kind dat beetje 
extra geluk. Natuurlijk is de Stich-
ting Haarwensen ook tijdens de 
tocht aanwezig met allerhande in-
formatiemateriaal en hun mascotte 
Saartje. De pop Saartje is te koop 
voor een klein bedrag. Maar u kunt 
ook nog een stapje verder gaan en 
op 2 juni uw eigen haar doneren. Ie-
dereen die op de dag van de Dor-
pentocht haar of zijn (!) haar wil do-
neren, wordt gevraagd dit vooraf 
via  info@dorpentocht.nl kenbaar te 
maken. Tijdens de tocht staat er dan 
een professionele kapper klaar en is 
er passende aandacht voor uw lu-
dieke actie. Een voorwaarde hierbij 
is, dat uw haar ten minste 25 centi-
meter lang is. Wie durft!!!

Twee routes
De Dorpentocht heeft dit jaar weer 
twee routes; de eerste route heeft 
vanouds een afstand van onge-
veer 55 kilometer. De andere rou-
te is korter, bijna 35 kilometer en 
voor mensen die ook op een plezie-
rige en gezonde wijze een bijdrage 
aan het Goede Doel willen geven. U 
hoeft die keuze pas te maken bij de 
splitsing. Het is op die dag aan u. Let 
u goed op waar u start, want u kunt 
niet vanuit elke startplaats de kor-
tere afstand fietsen. De startposten 
liggen dit jaar in: Amstelveen, Ou-
derkerk aan de Amstel, Vinkeveen, 
Wilnis, Mijdrecht, De Hoef, Uithoorn 
en Aalsmeer. Onderaan dit artikel 
en op de website www.dorpentocht.
nl zijn de exacte adressen vermeld. 
Bij veel van deze startplaatsen zijn 
voldoende parkeerplaatsen voor het 
geval u er voor kiest om met de auto 
naar de start te komen. 
Behalve de acht startplaatsen is er 
ook een controlepost. Bij meerde-
re posten is het mogelijk om iets 
te eten en/of te drinken of om van 
een sanitaire voorziening gebruik te 
maken. In de routebeschrijving zijn 

deze plaatsen aangeduid. Maar u 
kunt natuurlijk ook gewoon op een 
bankje of in het gras langs de route 
uw eigen lunch gebruiken. 

Controle
Op elke controle- en startplaats 
ontvangt u een stempel met een let-
ter op een deelnemerskaart. De let-
ters vormen samen het codewoord 
van de dag en dit woord heeft zoals 
altijd te maken met het Goede Doel, 
Stichting Haarwensen. 
De Dorpentocht staat al lang be-
kend om de goede organisatie en 
brengt u langs de meest schitteren-
de plekken in de omgeving. En ie-
der jaar een nieuwe route, ook dit 
jaar. Dit jaar een bijzondere rou-
te door het Groene Hart van Ne-
derland. Veel deelnemers zullen op 
plaatsen komen waar zij nog niet 
eerder geweest zijn.   
En na afloop van uw fietstocht ont-
vangt u natuurlijk het fel begeer-
de erelint. Deze fraai uitgevoerde 
herinnering is uw bewijs van deel-
name. Er zijn fietsers die inmiddels 
35 verschillende exemplaren heb-
ben verzameld. De kosten van deel-
name zijn € 4,50 (op de dag van de 
tocht), maar u betaalt slechts € 3,50 
als u vooraf bij één van de voorver-
koopadressen een deelnemerskaart 
aanschaft (zie onder). Nieuw is de 
mogelijkheid om een deelnemers-
kaart via de website www.dorpen-
tocht.nl te bestellen. Dan betaalt u 
4,00 (inclusief verzendkosten). 

STARTPLAATSEN: 
- Aalsmeer (35 + 55 km)
  Van den Berg, Legmeerdijk 260
- Amstelveen (35 + 55 km)
  Wieler Toer Club De Amstel,
  Startbaan bij nr. 3
- De Hoef (55 km)  
  Pondskoekersluis, Oostzijde 1
- Mijdrecht (55 km) 
  Café Het Rechthuis, Dorpsstraat 19
- Ouderkerk aan de Amstel
  (35 + 55 km) 
  Café De Vrij Handel, Dorpsstraat 7
- Uithoorn (35 + 55 km) 
  Eetcafé De Bokkensprong.
  Prinses Christinalaan 125 
- Vinkeveen (55 km) 
  Café ’t Meertje, Achterbos 101 
- Wilnis (55 km) 
   Voetbalvereniging CSW,
   Pieter Joostenlaan 7 

VOORVERKOOP 
-  Aalsmeer: Bruna Aalsmeer,
   Zijdstraat 45, Aalsmeer
-  Amstelveen: Bruna Amstelveen,
   Groenhof 118, Amstelveen
-  Hoofddorp : Bruna Hoofddorp,
   Marktlaan 158, Hoofddorp
-  Mijdrecht : Boekhandel Mondria
   BV, De Lindeboom 11, Mijdrecht
-  Uithoorn : Van Hilten’s
    Kantoorinstallaties,
    Wilhelminakade 41/43, Uithoorn

PRIJZEN:
- In de voorverkoop zijn de kosten
   van deelname 3,50 per persoon.
- kaarten bestellen via de website
   www.dorpentocht.nl kost 4,00
   per persoon.  
-  Op de dag van de tocht kost een
   inschrijving 4,50 per persoon.

STARTTIJD: 
Er kan gestart worden tussen 9.30 
en 14.00 uur.
De stempelposten sluiten uiterlijk 
18.00 uur.

MEER INFORMATIE: 
Kijkt u op onze website www.dor-
pentocht.nl. 
Of stel uw vraag per e-mail op
info@dorpentocht.nl
Like ons op facebook:
www.facebook.com/dorpentocht

Vriendinnendag bij SV Argon
Mijdrecht - SV Argon organiseert 
12 Juni 2013 in samenwerking met 
de KNVB een Vriendinnendag. Alle 
meisjes leden van SV Argon mogen 
die dag hun vriendinnetje, buur-
meisjes of nichtje meenemen om 
samen te voetballen. Maar natuur-
lijk ook als je geen lid bent van de 
club. De vriendinnendag van SV Ar-
gon op het sportcomplex aan de 
Hoofdweg begint om 14:00 uur en 
het zal tot 16:30 duren.
Het sportcomplex ligt gelegen aan 
de Hoofdweg 85 b in Mijdrecht. Tij-
dens de Vriendinnendag voetballen 
meisjes in de leeftijd van 6 – 10 jaar 
een middag met elkaar en staat het 
plezier voorop. Doel van de dag is 
om meisjes en hun ouders kennis 
te laten maken met het voetbalsport 

en met het meisjes voetbal bij SV 
Argon. SV Argon start vanaf aanko-
mend seizoen met meisjesvoetbal. 
Het meisjes voetbal binnen Neder-
land groeit namelijk enorm. Er zijn 
nu al een aantal meisjes die al mee-
voetballen op de zondag ochtend 
en ook hebben wij al inschrijvingen 
gehad voor komend seizoen. Ook 
krijg je een aandenken mee van de-
ze leuke vriendinnendag. Wil jij een 
leuke dag hebben met je vriendin-
netje, buurmeisje of nichtje, geef je 
dan snel op. Dat kan door een mail 
te sturen naar onderstaand mail-
adres of op de site van SV Argon 
het inschrijfformulier te downloaden 
en in te vullen, en dan door te sturen 
naar onderstaand adres. Deelnemer 
aan de Vriendinnendag is gratis

Theo Kuijlenburg wint 
vlucht Perronne
Regio - Voor zaterdag jl. stond voor 
de duivenliefhebbers van P.V. Rond 
de Amstel de eerste midfondvlucht 
op het programma. Dit zijn vluch-
ten met een afstand tussen 300 en 
500 km. De duiven zouden volgens 
planning naar Morlincourt gaan. Dit 
ligt op een afstand van gem. 323 km. 
voor de duiven uit de regio.

Door de slechte weersverwachting 
voor zaterdag werd de vlucht enigs-
zins ingekort en werden de duiven 
naar het Noord Franse Peronne ge-
bracht. Dit is ongeveer 289 km. voor 
de meeste duiven.
Toen het weer daar wat opgeknapt 
was werden de duiven om 13:13 
uur gelost voor een moeilijke op-
gave. Doordat het niet overal even 
helder en zonnig weer werd moes-
ten de duiven zich een weg banen 
onder en tussen de bewolking door 
hetgeen een zware opdracht bleek. 

Echter niet voor de “77” van Theo 
Kuijlenburg uit Amstelhoek die be-
reikte als eerste zijn hok om 16:58 
uur. De duif van Theo legde de af-
stand af met een snelheid van 77 
km. p/uur. Tweede werd Hennie Pot-
huizen uit Vinkeveen. Derde werd 
Leo v.d. Sluis uit Uithoorn. Theo ein-
digde in Rayon F als 50e van 3360 
duiven. Hennie werd 55e, Leo 61e, 
Hans 71e en Peter 75e.

De volledige uitslag
Theo Kuijlenburg, Amstelhoek
Hennie Pothuizen, Vinkeveen
Leo v.d. Sluis, Uithoorn
Hans Half, Amstelhoek
Peter Bosse, Uithoorn
Ton Duivenvoorde, De Hoef
Martin v.d. Hoort, Uithoorn
Harrie Hendriks, Vinkeveen
Piet van Schaik, Uithoorn
Ron den Boer, Uithoorn
Martin Bosse, Uithoorn

Yoga by Jo en WLCombatics
Organiseren verwendag 
“Viva la Donna Day”

Bridgeclub ABC
De Ronde Venen - Op donderdag 
16 mei was er weer een vrije bridge 
ochtend. De competities zijn ten 
einde en daarvan rest alleen nog 
de prijsuitreiking en de huldiging 
van de clubkampioenen van het 
seizoen 2012 2013. Wat uniek is bij 
onze club is dat na drie competi-
tieronden twee paren tot clubkam-
pioen van dit seizoen kunnen wor-
den uitgeroepen. Na 24 wedstrijd-
dagen en dan precies gelijk eindi-
gen is op zich al een prestatie. Vol-
gende week de huldigingen van 
de kampioenen. We kregen uit het 
buitenland nog een bericht dat het 
bij ABC makkelijk kampioen wor-
den is als er een paar ´een paar 
weekjes” in het buitenland zit. Ze 
hoeven toch niet weg!
Er wordt wel eens gevraagd: waar-
om wordt er geen 4e competitie-
ronde ingelast? De wedstrijdlei-
ders hebben daar wel eens over 
nagedacht, maar wat blijkt? Na 
april zijn er steevast 16 à 20 af-
zeggingen. Je moet dan bijna al-
tijd met gelegenheidskoppels wer-

ken. Ga je daaraan dan ook nog de 
promotie- en degradatie regels op 
toepassen geeft dat echt een ver-
tekend beeld. Dus maar vrij brid-
gen. We hadden vandaag 23 kop-
pels: 12 in de A lijn en 11 in de B 
lijn. De laatste met een stilstaan-
de ronde.
In de A lijn was het echtpaar Hen-
ny & Lucas aardig op dreef. Zij ein-
digden op de eerste plaats met 
55,83%. Als je met dit percenta-
ge eerste wordt hebben de ande-
re koppels kennelijk toch wat la-
ten liggen. Tweede werd het kop-
pel Riet en Wim en derde het gele-
genheidskoppel Nel Groven & Le-
ny v.d. Schot met resp. 54,17% en 
52,92% In de B lijn was de eerste 
plaats voor Wim en Bert met een 
percentage van 60,00 % Tweede 
en derde werden hier resp. Lyda 
Zondag en Jan Visser met 56,88 % 
en Thea Kruyk en Bep Soppe met 
56,25 %. Volgende week prijsuitrei-
king van de laatste competitieron-
de en huldiging van de clubkam-
pioenen.



Dance4Schools 

   leidt tot Dance-programma in 

KAAPSTAD!

Uithoorn - Burgemeester Dagmar Oudshoorn, wethouder Ria 
Zijlstra, Raaf & Kars van Spangas en Raquel van SYTYCD, ze 
waren er allemaal! En wat was het een dansfeest, zondag 28 
april in de Scheg! Marcella van den Broek en Ghieslaine Tijs-
terman organiseerden voor het goede doel Run4Schools het 
sport-& cultuurevenement Dance4Schools. 
Ria Zijlstra zorgde er als ambassadrice voor dat er dinsdag 
23 april in de kantine van het gemeentehuis door de burge-
meester en haar ambtenaren uitbundig gedanst werd. Zij 
leerden de Dance4Schools Dans speciaal voor het goede doel 
Run4Schools. Run4Schools zet zich sinds 2004 in voor kin-
deren in Kaapstad door hen een naschools sport-& cultuur-
programma aan te bieden. En niet alleen Uithoorn zette zich in 
voor Kaapstad. Ook Kaapstad zelf! De kinderen daar leerden 
ook de Dance4Schools Dans zodat zij zondag 28 april, tijdens 
de fi nale van Dance4Schools, op het grote scherm meedan-
sten met alle aanwezigen, onder aanvoering van Raquel Tijs-
terman. Raaf & Kars van Spangas overhandigden de winnaar 
van de D4S Logo Contest, Merlijn, zijn prijs. 

Verrassing
Ze werden onderbroken door een verrassingsboodschap van 
actrice Angela Schijf: “Ik, als Uithoornse, ben onwijs trots op 
jullie! Dance Dance Dance for Schools!” 
Run4Schools kreeg uit handen van de bekende Spangas-
acteurs een kinderkunstcadeau. De D4S-schilderijtjes war-
en die middag door Uithoornse kinderen buiten op de Dance-
4Schools KunsMark geschilderd. 
Ook werd er op het podium live contact gemaakt met Zuid-
Afrika, alwaar Andre Hugo van Run4Schools te Kaapstad 
sprak: “It’s all so exciting, thank you!” Run4Schools-voorman 
Leslie Pangemanan: “Jullie Dance4Schools-project is voor 
Run4Schools een aanzet tot het starten van een dance-pro-
gramma voor onze kinderen in het naschoolse project te Kaap-
stad. Wij willen graag een try-out starten in het laatste kwarta-
al van 2013 en offi cieel starten begin 2014. Wij gaan op zoek 
naar een danslera(a)r(es), beschikbare ruimtes op de scholen 
en geluidsapparatuur.” 

Dankzij de inzet van alle geweldige betrokkenen en alle 
enthousiaste bezoekers van zowel de D4S workshops-week 
als ook de grote fi nale van Dance4Schools, heeft de organ-
isatie � 2.290,- voor Run4Schools op kunnen halen. Het D4S 
Team vindt dit fantastisch. Vooral omdat zij de prijzen van de 
workshops en het dans-event extra laag hielden, in de hoop 
zo iedereen in Uithoorn de kans te geven Dance4Schools bij 
te kunnen wonen. 

Bedankt
De organisatoren bedanken van harte collega-combinatie-
functionarissen, de gemeente, alle fantastische extra krachten, 
de geweldige (bekende) gasten & betrokkenen, hoofdsponsor 
Solidoe, The Lions Club, Bourgonje, Smit Sound Service, Fami-
ly, C1000, Ruan Creatief, Uithol, Homan, Jafrem Verhuur, Optis-
port, winkeliers Amstelplein, winkeliers Zijdelwaardplein, Uit-
hoornse BSO’s, Basisscholen & Middelbare Scholen, work-
shop-locaties, workshop-docenten  in het bijzonder alle Uit-
hoornse workshop-bezoekers en dans-liefhebbers!
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