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“Onze hypotheek sluit perfect aan  
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Zijdstraat 61, Aalsmeer 
Telefoon: 0297-321177
Internet: www.bigl.nl

Big L. Maak je keuze.

vrijdag 30 en zaterdag 31 mei

Openingstijden: 
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag 
van 10 - 18.00 uur. 
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 10 - 17.00 uur. 

G-Star  Wrangler  Garcia  Pall  Mall  
Only  Tommy Hilfiger  Cars  Esprit  Vila

MAGAZIJN
VERKOOP
IEDERE MAANDAG OPEN!

op de heren en
damescollectie

50%korting
OP ARTIKELEN VOORZIEN
VAN EEN AKTIEKAARTJE

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

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

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

Alle aandacht

Voor het officiële
gemeentenieuws

zie PAginA 2+3+4+5

Fractie van de Combinatie maakt tussenbalans op:

”Het is hier politiek een dooie boel: 
de raad is een tandeloze tijger!”
De ronde Venen – Toine Doezé, 
fractievoorzitter van de Combinatie, 
wond er donderdagavond jl, tijdens 
de openbare raadsvergadering geen 
doekje om bij de behandeling van 
de voorjaarsnota. Zijn taal was klip 
en klaar en daar konden het college, 
maar ook de overige raadsleden, het 
even mee doen. Doezé: 
“Onze fractie wil bij dit onderwerp 
niet alleen even vooruitkijken, maar 
de tussenbalans opmaken. Niet zo-
zeer financieel, maar vooral qua be-
leid en de wijze waarop wij als raad 
functioneren, of liever gezegd, niet 
functioneren. Het is politiek een 

dooie boel.
We hebben raadsvergaderingen 
met weinig inhoud. We hebben min-
der te bespreken dan voorheen nu 
we geen commissievergaderingen 
meer hebben. Er is sinds de invoe-
ring van de Ronde Tafel Gesprek-
ken totaal geen debat meer tussen 
de partijen. Het is puur bureaucra-
tisch geworden. Je mag nog vragen 
stellen, meer niet. De raad volgt nog 
slechts. De raad is een tandeloze tij-
ger geworden”, aldus Doezé

Genoegzaam
”De coalitiepartijen (een bijna mis-

lukt huwelijk zou je kunnen zeggen) 
nemen of steunen geen initiatieven 
en laten daardoor kansen liggen om 
ons meer en beter als gemeente-
raad te kunnen laten gelden.

Het CDA, toch  de grootste par-
tij, ontbeert de durf of de kwaliteit 
om de kar te trekken. Is gezien het 
veelvuldig verdeelde stemgedrag 
ook innerlijk niet erg eensgezind. 
De VVD ziet alles wat genoegzaam 
aan en reageert meestal alleen een 
beetje. Deze raadsleden zijn te af-
wachtend. Te passief!
Van enthousiasme en enigszins zelf-

standig (dualistisch) meebesturen is 
geen sprake. Initiatieven van ande-
re fractie belanden meestal ergens 
op een stapel. aangenomen moties 
kennen geen zichtbaar vervolg. Het 
hoe en waarom van doorgeschoven 
taken, bestuursopdrachten, komen 
nergens meer ter sprake.

Voor structurele brainstorming, het 
regelmatig met elkaar van gedach-
ten wisselen, is geen mogelijkheid. 
Alles verloopt (uitsluitend) volgens 
de agenda van het college.” Aldus 
Doezé.

(vervolg elders in de krant)

C1000 De Ronde Venen

Heropening

Molmlaan 2
3648 XK Wilnis

C1000 DE RONDE 
VENEN WILNIS

Donderdag 29 mei om 9.00 uur

Tevens nieuwe openingstijden
Maandag t/m donderdag van 8.00 - 21.00 uur.

Zaterdag van 8.00 - 18.00 uur

Aanrijding
motoragenten
Vinkeveen – Tijdens het begeleiden 
van een wielerronde is een motor-
agent ten val gekomen. Omstreeks 
11.30 uur reden de twee motor-
agenten over de Demmeriksekade. 
Eén van hen wilde voor een goede 
doorstroom een personenauto te-
genhouden. De andere agent zag 
dit te laat en raakte met zijn motor 
de achterzijde van één van de kof-
fers van zijn collega. Laatstgenoem-
de kwam ten val en brak vermoede-
lijk zijn voet. Hij is op eigen gelegen-
heid naar het ziekenhuis gegaan. 
Beide motoren liepen schade op.

Snelheidscontroles
wilnis – Donderdag 22 mei heeft 
de politie een snelheidscontrole ge-
houden op de Ir. Enschedeweg van 
10.00 tot 12.00 uur. In totaal zijn 743 
voertuigen gecontroleerd. Elf auto-
mobilisten hebben de toegestane 
snelheid van 80 km/uur overschre-
den. De hoogstgemeten snelheid 
was 104 km/uur.
Donderdag 22 mei heeft de politie 
van 09.45 tot 12.00 uur een snel-
heidscontrole gehouden op de Pro-
vinciale weg N201. In totaal zijn 

2341 voertuigen gecontroleerd. 37 
Automobilisten reden te hard. De 
hoogstgemeten snelheid is 108 km/
uur (80 km/uur is toegestaan).

Op de Provinciale weg N212 heeft 
de politie zondag 25 mei een snel-
heidscontrole gehouden. Van 14.00 
tot 16.30 uur werden 380 voertui-
gen gecontroleerd en reden 10 be-
stuurders sneller dan de limiet van 
80 km/uur. De bestuurder met de 
meeste haast reed 122 km/uur.

Tips? Bel  0297-581698



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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buurt viert afronding 
van nieuwe wijk 
Wickelhof en park
Met rondleidingen door wijk en park, attracties voor kinderen 
en een barbecue waarvoor de buurt was uitgenodigd is 
zaterdag gevierd dat de wijk Wickelhof 2 en het naastgelegen 
Wickelhofpark zijn voltooid. de activiteiten vonden plaats 
tijdens de dag van Wickelhof waaraan enige honderden 
mensen deel hebben genomen.

’s Middags om twee uur werd het officiële startsein gegeven voor alle 
activiteiten. Dat gebeurde door wethouder Bram Rosendaal die een 
informatiebord over het Wickelhofpark onthulde bij de ingang aan de 
Oosterlandweg. Op het bord wordt onder andere informatie gegeven 
over inrichting van het park en het waterbeheer. Aansluitend werden er 
rondleidingen door het park en de wijk gegeven waaraan ruim honderd 
mensen deel hebben genomen. Tijdens die excursies werd onder meer 
verteld over opbouw en inrichting van wijk en park. Voor kinderen waren er 
verschillende attracties opgesteld aan Korenbloem. Zij konden zich onder 
andere laten schminken, zich uitleven op de springkussens of genieten 
van versgebakken popcorn. Bewoners gaven de dag van Wickelhof een 
feestelijk tintje door de vlag uit te steken. Door het park reden ’s middags 
verschillende menwagens getrokken door paarden waarmee men een ritje 
kon maken. Ook waren er pony’s waarop kinderen een ritje konden maken. 
Veel belangstelling was er voor enige tientallen schapen die in het park 
staan en die werden geschoren. De Dag van Wickelhof werd aan het eind 
van de middag afgesloten met een straatbarbecue waarvoor alle inwoners 
van de wijk waren uitgenodigd en waarvan zij massaal gebruik maakten. 
Voorafgaand aan de maaltijd werd door de voorzitter van de gemeentelijke 
kunstcommissie, Diane Frenay, een brochure over het Wickelhofpark 
overhandigd aan wethouder Rosendaal. In haar toespraak ging Frenay 
onder andere in op het ontstaan van het park, dat is gebaseerd op het 
landschap in de omgeving en waarin natuur en kunst zijn geïntegreerd. 
Wethouder Rosendaal feliciteerde de bewoners met het gereedkomen 
van de wijk en het park en vond dat zij, net als hij, best trots mochten zijn 
op het resultaat. Hij zei te hopen dat de inwoners zich prettig en veilig 
zullen voelen in de buurt, maar dat zij daar zelf een belangrijke bijdrage 
aan kunnen leveren door aandacht te hebben voor elkaar. Het feit dat veel 
inwoners zich hadden aangemeld voor de barbecue vond hij erg positief 
omdat het aangaf dat veel inwoners geïnteresseerd zijn in hun buurt en de 
mensen die er wonen.

De voorzitter van de kunstcommissie mevrouw Diane Frenay en 
wethouder Bram Rosendaal heffen het glas op de nieuwe wijk

Wijkinloopavond 
proostdijland 
inwoners van proostdijland geven de hoogste prioriteit aan de 
aanpak van verkeers- en parkeroverlast, overlast in de woon- 
en leefomgeving en vervuiling. dat bleek dinsdagavond 20 
mei tijdens de wijkinloopavond in de Meijert. 

De wijkinloopavond was georganiseerd door een werkgroep bestaande 
uit medewerkers van Westhoek, De Baat, de politie, de wijkcomités en 
de gemeente in verband met het opstellen van het wijkveiligheidsplan. 
Inwoners van de wijk waren opgeroepen om naar de avond te komen om 
aan te geven waar zij vinden dat aandacht aan besteed moet worden in het 
plan. Uit de reacties bleek onder andere dat de inwoners van Proostdijland 
Noord met name vinden dat er meer nadruk moet worden gelegd op de 
aanpak van overlast en vervuiling. Proostdijland Zuid geeft de hoogste 
prioriteit aan aanpak van verkeers- en parkeeroverlast. Tijdens de avond 
werd ook de winnaar van de Wijk Press Photo wedstrijd bekend gemaakt. 
Die werd gewonnen door de heer Van der Wel, die een waardecheque voor 
een aantal winkels op Adelhof ontving voor de foto die hij heeft gemaakt 
van de brug over de Ambachtsherensingel in Proostdijland Noord. De 
jury bestempelde de foto als winnaar omdat het een mooi plekje in de 
wijk is, waarbij vanaf de brug goed zicht is op het kunstwerk in het water. 
Het kunstwerk de vaas is het monument voor het “wassende en wijkende 
water”. Deze brug is echter niet toegankelijk voor mensen met een rollator, 
rolstoel, wandelwagen of fiets, waarbij aspecten van leefbaarheid, verkeer 
en veiligheid samenkomen. De begaanbaarheid van de brug zal met alle 
andere suggesties die tijdens de avond zijn gedaan worden opgenomen 
op een lijst met aandachtspunten. Aan die verschillende punten zal een 
prioriteit worden gegeven in een plan van aanpak. Dat dient na de zomer 
gereed te zijn.

bent u de persoon op de foto? dan heeft 
u een heerlijke fruitmand gewonnen! 
deze prijs is beschikbaar gesteld door 
fruithandel Kok, demmerik 114 in 
vinkeveen. bij deze winkel kunt u op 
vertoon van deze pagina uw prijs afhalen. 

Wat is ‘Met belgerinkel naar de winkel’?
Het doel van de campagne is om inwoners te 
stimuleren op de fiets boodschappen te doen. 
Fietsen is gezond en draagt bij aan een betere 
luchtkwaliteit in de gemeente. Met minder auto’s 
en meer fietsen worden woon- en winkelkernen 

Wie doet hier boodschappen op de fiets?
rustiger, veiliger en dus meer leefbaar. Fietsers 
kunnen tot 28 juni tijdens hun winkelbezoeken 
stempels verzamelen op een spaarkaart die bij de 
deelnemende winkels verkrijgbaar is. Na afloop van 
de campagne worden prijswinnaars getrokken uit 
alle ingeleverde spaarkaarten. Veel deelnemende 
winkeliers hebben prachtige prijzen beschikbaar 
gesteld, waaronder een splinternieuwe fiets en een 
fietsstep. Op de spaarkaart kunt u ook suggesties 
geven voor een fietsvriendelijker gemeente. De 
gemeente inventariseert alle opmerkingen en 
onderzoekt de mogelijkheden om deze adviezen 
in de praktijk te brengen. Dit jaar doen in totaal 17 
gemeenten mee aan de campagne, waarvan 12 in 
de provincie Utrecht. De Milieudienst Noord-West 
Utrecht voert de campagne uit in de gemeenten 
Breukelen, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater 
en Woerden.  

doe mee en win!
Doe op de fiets uw boodschappen en laat u 
‘betrappen’ door onze fotograaf. Tot 28 juni is elke 
week een prijs te winnen, dankzij de sponsoring van 
winkeliers in de gemeente De Ronde Venen.
 
Meer informatie
Wilt u meer informatie over ‘Met belgerinkel naar de 
winkel’? Kijk op www.belgerinkel.nl, waar ook een 
lijst met deelnemende winkels te vinden is, of op 
www.milieudienstnwu.nl.

gemeente schenkt 
35 mille aan 
slachtoffers birma
de gemeente de ronde venen gaat 35 duizend euro 
overmaken naar giro 555 om de slachtoffers van 
de cycloon nargis in birma te ondersteunen. de 
gemeenteraad heeft daar donderdag mee ingestemd.

De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hebben gironummer 
555 opengesteld voor hulp aan de slachtoffers in Birma. Het land 
werd begin mei getroffen door een zware cycloon. Tienduizenden 
mensen verloren het leven als gevolg van de natuurramp en nog 
eens tienduizenden raakten dakloos. De slachtoffers hebben 
dringend behoefte aan hulp. De Samenwerkende Hulporganisaties 
zeggen minimaal 4,6 miljoen euro nodig te hebben voor de eerste 
noodhulp. Inmiddels is ruim één miljoen euro binnen. Het geld 
wordt besteed aan tenten, voedsel, water, waterzuiveringstabletten, 
medicijnen en muskietennetten. Internationale netwerken van het 
Rode Kruis en Unicef hebben inmiddels tonnen noodhulpgoederen 
het land ingebracht en verspreid. 
Gezien de grote nood die in Birma heerst, heeft de gemeenteraad 
besloten één euro per inwoner over te maken aan giro 555 van de 
Samenwerkende Hulporganisaties. Ruim drie jaar geleden besloot 
de gemeenteraad daar ook toe nadat op Tweede Kerstdag grote 
delen van Azië werden getroffen door en tsunami.

informatie op teletekst
Als gevolg van technische problemen kunnen de 
teletekstpagina’s van de gemeente de ronde venen op Midpoint 
tv  niet worden bijgewerkt. Hierdoor kan momenteel geen 
actuele informatie worden vermeld. onze excuses hiervoor. 
We hopen u zo spoedig mogelijk weer te kunnen voorzien van 
actuele gemeentelijke informatie op teletekst.  

De winnende foto van de heer Van der Wel.

Foto’s: Henk Butink
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

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

Groep 7 De Schakel 
wint speurtocht
Groep 7 van de protestants-christelijke basisschool De 
Schakel heeft de eerste prijs gewonnen tijdens de speurtocht 
voor basisschoolleerlingen die op woensdag 23 april in het 
gemeentehuis is gehouden. Burgemeester Burgman heeft 
de kinderen woensdag 21 mei zelf op de hoogte gesteld van 
de uitslag tijdens een bezoek aan de Vinkeveense school. 
De kinderen werden door haar persoonlijk gefeliciteerd en 
kregen ieder een medaille omgehangen. De prijs bestaat uit 
een middag vrijzwemmen in het subtropische zwemparadijs 
Kikkerfort in Breukelen.

Tijdens de Week van de Dienstverlening, die in november vorig jaar werd 
gehouden, werd voor het eerst een speurtocht voor kinderen door het 
gemeentehuis georganiseerd. Daar namen toen ruim 400 leerlingen van 
de groepen 7 en 8 van Rondeveense basisscholen aan deel. Groep 8b 
van de Eendracht kwam toen als winnaar uit de bus. Gezien het succes is 
besloten de speurtocht jaarlijks te herhalen. Tijdens de speurtocht die op 
23 april werd gehouden kregen de kinderen vragen voorgeschoteld die hen 
langs verschillende afdelingen voerden. Zo werd onder andere gevraagd 
hoeveel speeltoestellen er in de gemeente staan (525) en hoeveel brieven 
er jaarlijks op het gemeentehuis binnenkomen (10.000). In totaal namen 
140 kinderen van vier verschillende basisscholen aan de speurtocht deel. 
Naast de vragen moesten de leerlingen schatten hoeveel kinderen jonger 
dan 12 jaar in de gemeente wonen. Groep 7 van de Schakel zat daar het 
dichtst bij. De leerlingen schatten 4.845 kinderen, terwijl het er 4.800 zijn, 
alle andere vragen werden goed beantwoord. Dat gold ook voor groep 
8 van de Veenzijdeschool en groep 7b van de Pijlstaart, maar zij zaten 
verder van het goede aantal 12-jarigen in de gemeente af. Groep 8 van de 
Veenzijdeschool eindigde als tweede en de Pijlstaartschool als derde.

Geen geld voor een club? 
Jongeren Actief helpt!
De Stichting Jongeren Actief maakt het mogelijk dat álle 
kinderen en jongeren in De Ronde Venen lid kunnen zijn 
van een sport- of spelclub, ook als daar thuis geen geld 
voor is. De stichting betaalt het lidmaatschap van een 
club en de uitrusting of materialen die daarvoor nodig 
zijn. 

Inmiddels zijn al zo’n 50 kinderen en jongeren blij gemaakt. Ze 
zijn lid geworden van verschillende sportclubs (voetbal, korfbal, 
zwemmen en judo), de scouting of hebben inmiddels dans- 
of muziekles. Dat betekent dat deze kinderen en jongeren in 
groepsverband sporten of andere activiteiten doen. 

Meer informatie en aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij 
Servicepunt wonen, welzijn en zorg: 
• Hoofdweg 1 in Mijdrecht , [0297] 38 33 99
• Dorpsstraat 28 in Wilnis [0297] 23 76 10 
• Futenlaan 52 in Vinkeveen [0297]  58 76 00
De dienstregeling en openingstijden van de kantoren en het mobiele 
servicepunt zijn te vinden op www.servicepuntderondevenen.nl. 
Bellen met één van de kantoren kan natuurlijk ook.

Gedeputeerde bezoekt 
bedrijventerrein
Gedeputeerde Jan Ekkers (Economische Zaken) van de 
provincie Utrecht heeft donderdag 22 mei een bezoek 
gebracht aan het bedrijventerrein van Mijdrecht. Samen met 
burgemeester Burgman en wethouder Rosendaal maakte hij 
een rondtocht waarbij met name werd gekeken naar langdurig 
leegstaande bedrijfspanden. Besproken is hoe deze leegstand 
kan worden aangepakt en in de toekomst kan worden 
voorkomen.

De gemeente De Ronde Venen revitaliseert de komende jaren met 
financiële steun van de provincie het bedrijventerrein van Mijdrecht. De 
revitalisering heeft echter alleen betrekking op de openbare ruimte in het 
gebied, zoals de wegen, het groen en de parkeermogelijkheden, terwijl op 
sommige plaatsen juist de private gebouwen aan een opknapbeurt toe zijn. 
Vooral het zuidelijke deel van het bedrijventerrein heeft een verrommelde 
uitstraling door de leegstaande (verouderde) gebouwen.
Samen met de provincie Utrecht zal de gemeente de komende maanden 
een plan van aanpak maken om de herontwikkeling van een aantal private 
panden te stimuleren. Het bedrijfsleven wordt betrokken bij het zoeken 
naar de juiste aanpak.

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

Ons gezin heeft niet veel geld te besteden. 
Ik wil graag weten of wij in aanmerking 
komen voor financiële ondersteuning.

De gemeente De Ronde Venen heeft verschillende regelingen voor 
inwoners met een laag inkomen. Of u recht heeft op een regeling en 
op welke regelingen is onder meer van uw inkomen en vermogen 
afhankelijk. De servicepunten kunnen u hierover informeren en helpen 
bij het indienen van aanvragen. Het Servicepunt kan u ook vertellen of 
uw kind in aanmerking komt voor een vergoeding van sport, muziek- en 
spelactiviteiten. De stichting Jongeren Actief in onze gemeente geeft 
een vergoeding aan mensen met een inkomen dat niet hoger is dan 
130% van de bijstandsnorm. Als u in deze doelgroep thuishoort, dan 
kunt u de contributie en basisuitrusting vergoed krijgen voor kinderen 
van 6-16 jaar. Kom eens vrijblijvend langs voor een berekening en 
uitgebreide informatie.

31 mei
Open dag bij NME-centrum 
De Woudreus
Het Rondeveense centrum voor natuur- en milieu-educatie, De Woudreus, 
organiseert op zaterdag 31 mei een open dag. Tijdens de open dag 
staan planten en hun gebruik centraal en vinden er tal van activiteiten 
rondom dit thema plaats. Zo kunt u een kijkje nemen in de educatieve 
tuin en informatie krijgen over natuur- en milieuvriendelijk tuinieren. Ook 
organiseert IVN, de vereniging voor natuur en milieu-educatie, de jaarlijkse 
stekjesmarkt. In de ochtend kunt u kruidenroomkaasjes maken. En van 
13.30 tot 14.30 vindt de workshop ‘Huidverzorging met wilde planten’ 
plaats, waar u aan deel kunt nemen. In het centrum zelf is er ook het een 
en ander te doen. Zo is de tentoonstelling ‘de Plant’ te bezoeken, een 
les voor kinderen van 7 t/m 10 jaar over planten. Daarnaast presenteert 
het centrum hun aanbod aan recreatieve activiteiten, fietstochten, 
rugzaktochtjes en GPS tochten. 
Op de open dag zal ook een nieuw activiteitenpad door de tuin worden 
gepresenteerd. Dit pad is bedoeld voor basisschoolleerlingen en gemaakt 
door twee leerlingen van het VLC. Tussen 10.00 en 15.00 uur bent u 
van harte welkom op de open dag. Heeft u nog stekjes over die verkocht 
mogen worden t.b.v. de NME-tuin, neem dan voor 31 mei contact op 
met het NME-centrum. Opgeven voor de workshop ‘Huidverzorging met 
wilde planten’ kan tot en met 28 mei. De Woudreus vindt u aan Pieter 
Joostenlaan 28a in Wilnis. Voor meer informatie: tel. (0297) 273692.

Tijdige betaling gemeentelijke 
belastingaanslag voorkomt 
extra kosten
Hebt u niet gekozen voor betaling van uw belastingaanslag in 
8 maandelijkse termijnen via automatische incasso ? Dan 
dient u uiterlijk op 31 mei a.s. de laatste termijn van uw 
gecombineerde aanslag 2008, met dagtekening 29 februari 2008, 
betaald te hebben. Bij niet tijdige of volledige betaling zult u een 
aanmaning ontvangen, waarvoor kosten in rekening worden 
gebracht. Deze kosten zijn wettelijk bepaald en bedragen 
minimaal € 6,00. Hebt u uw belastingaanslag nog niet (volledig) 
betaald? Maak het bedrag dan deze week nog over, dan 
voorkomt u extra kosten!

Spuiten tegen Haagwinde
In de Gemeente De Ronde Venen wordt geen gif in plantsoen gebruikt, 
op 1 uitzondering na. In verschillende plantsoenvakken komt als onkruid 
de plant “haagwinde” voor. Deze plant slingert zich door de plantvakken 
en heeft de vervelende eigenschap dat de plant in stukjes breekt als 
men probeert hem weg te trekken of te schoffelen. Vervolgens kan uit 
elk stukje een nieuwe plant groeien. Bij normale mechanische bestrijding 
(schoffelen) ontstaan dus meer in plaats van minder onkruid. Daarom 
spuit de gemeente een selectief middel tegen dit onkruid op die plaatsen 
die noodzakelijk zijn. Vanaf donderdag 29 mei zal de gemeentelijke 
Groendienst weer beginnen met deze bestrijding. De (chemische) 
bestrijding van onkruid op verhardingen zal later starten en wordt nog apart 
aangekondigd.

Vrijwilligersdag 2008
Zo’n 10.000 bewoners uit de Ronde Venen zetten zich als vrijwilliger in 
voor hun omgeving. Zij zijn te vinden op de sportvelden, in de zorg, bij de 
scouting of de kerk en nog vele plaatsen meer. 
Het hele jaar zetten deze vrijwilligers zich in voor een ander. Eens per 
jaar spreekt de gemeente haar waardering uit voor hun inzet door het 
organiseren van de vrijwilligersdag, een gezellige dag, met diverse 
workshops, entertainment en een heerlijk buffet. Aan het eind van deze 
enerverende dag is de uitreiking van de vrijwilligersprijzen (voor de 
vrijwilliger van 2008 en het vrijwilligersinitiatief van 2008). De organisatie 
van deze spetterende dag is in handen van een werkgroep ondersteund 
door het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Stichting de Baat.

Dit jaar is de Vrijwilligersdag op dinsdag 4 november 
vanaf 14.30 uur in de Meijert in Mijdrecht.

Eind mei worden de organisaties benaderd met de vraag of zij vrijwilligers 
kennen die aan deze dag willen deelnemen. Ook wordt hen gevraagd 
of er vrijwilligers in hun netwerk zijn die zij willen nomineren voor de 
vrijwilligersprijs. Bovendien kunnen projecten of organisaties worden 
genomineerd voor het vrijwilligersinitiatief van 2008. Iedereen kan 
een vrijwilliger nomineren. Nomineren kan vanaf juni en alleen via het 
nominatieformulier op de website van het Steunpunt Vrijwilligerswerk: 
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. U kunt de nominatieformulieren ook 
schriftelijk in vullen door ze op te halen bij een van de servicepunten in 
De Ronde Venen. Er is plaats voor 350 vrijwilligers, dus tijdig opgeven is 
van belang. Opgeven kan via het inschrijfformulier (deze is aan te vragen 
bij Stichting de Baat). In de loop van 2008 is meer informatie over deze dag 
op deze website en die van het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
(www.steunpuntvrijwilligerswerk.info).

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

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

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

NAcHTAfSlUITING AfRIT A2 VINKEVEEN 
(AfSlAG 4, N201)

Vanaf 16 mei 2008 tot 31 december 2011 werkt Rijkswaterstaat 
aan de viaducten bij het knooppunt Vinkeveen om de 
verbreding van de A2 mogelijk te maken. Het verkeer op de 
provinciale weg N201 zal hiervan enige hinder ondervinden.

Nachtafsluiting 7 juni
In de avond en de nacht van 6 op 7 juni wordt de af- en toerit Vinkeveen 
afgesloten vanaf 21:00 uur ’s avonds tot 06:30 uur de volgende ochtend. 
Het gaat daarbij alleen om de richting Utrecht-Amsterdam. Het verkeer 
wordt met borden omgeleid. Het verkeer uit de richting Amsterdam kan 
gebruik blijven maken van de afrit en de N201. Op de N201 worden 
tijdelijke verkeerslichten geplaatst zodat het verkeer om-en-om langs het 
werk kan worden geleid.

Werkzaamheden
De nachtelijke werkzaamheden van Rijkswaterstaat zijn nodig om de 
N201 en het fietspad een stukje te verleggen zodat het mogelijk is de 
bouwwerkzaamheden aan de fundaties en pijlers van de nieuwe viaducten 
uit te kunnen voeren. Ter hoogte van de viaducten wordt de weg deels 
verplaatst en versmald. Op het smalle stuk wordt een maximum snelheid 
van 30 km/u ingesteld. Het verkeer op de N201 zal hierdoor tot eind 2011 
enige vertraging ondervinden.

Voor meer informatie kunnen weggebruikers terecht op 
www.vanAnaarBeter.nl of bel (gratis) 0800-8002, 
de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat

WEGAfSlUITING KRUISpUNT AMBAcHTSHERENSINGEl/
pRINSES MARGRIETlAAN IN MIJDREcHT

Vanaf 19 mei 2008 is het kruispunt Ambachtsherensingel/Prinses 
Margrietlaan in verschillende perioden  afgesloten geweest in verband 
met werkzaamheden. Het kruispunt wordt gereconstrueerd om de 
verkeerssituatie overzichtelijker en veiliger te maken.
Het kruispunt wordt nog een keer afgesloten  in de periode:
• Maandag 2 juni van 07.00 uur tot en met woensdag 4 juni, 17.00 uur.
Op de tussenliggende data wordt er ook gewerkt maar zal de kruising 
opengesteld worden voor verkeer. Voor het verkeer worden er 
omleidingsroutes ingesteld. Gedurende de perioden waarin de afsluiting 
plaatsvindt, zullen de buslijnen worden omgeleid. Voor het vervallen van 
opstapplaatsen en het eventueel instellen van tijdelijke opstapplaatsen 
verwijzen we u naar het nieuwsbericht op deze gemeentelijke 
informatiepagina “Omleiding bus 142 en bus 146” en de websites 
www.reiziger.connexxion.nl en/of www.veolia-transport.nl.



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

 Activiteitenkalender 
De Ronde Venen

28 MEi 2008
Nationale straatspeeldag 2008 
Georganiseerd door stichting buurtwerk Proostdijlandzuid Cornelis 
Beerninckstraat 52, 3641 DD Mijdrecht, (0297) 272498. 
Locatie: Proostdijstraat. Aanvang: 13.00-16.00 uur. 
Info: mr borst. (voorzitter) www.proostdijland-zuid.nl 
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

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

OMlEiDiNG buS 142 
(WilNiS - AMStERDAM) EN buS 146 
(WilNiS - AMStERDAM bijlMER/ARENA)

Van maandag 2 juni  tot en met woensdag 4 juni is de kruising Pr. 
Margrietlaan-Ambachtsherensingel in Mijdrecht wegens werkzaamheden 
afgesloten. De route van de buslijnen 142 en 146 in de richting Wilnis wordt 
dan aangepast: Na de halte Kogger wordt doorgereden tot de rotonde 
bij de Dr. Van de Berglaan. Daar wordt gekeerd en teruggereden naar 
de rotonde bij Hofland, rechtdoor de Rondweg op. Bij de rotonde bij de 
Rabobank wordt linksaf geslagen richting de Bozenhoven.

Vervallen haltes
Mijdrecht, Proostdijland
Mijdrecht, Prinses Margrietlaan
Mijdrecht, Dokter v.d. Berglaan

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

VERkEERShiNDER bRuG VROuWENAkkER bij 
uithOORN EN NiEuWkOOp

De provincie Noord-Holland vervangt op dit moment de brug 
Vrouwenakker. Tussen 30 mei en 1 juni 2008 ondervindt het verkeer 
hiervan hinder. De provincie Noord-Holland werkt sinds september 2007 
aan de vervanging van de brug Vrouwenakker in de N231 op de grens van 
Uithoorn en Nieuwkoop. Dit heeft gevolgen voor het verkeer.

De eerstvolgende stremming voor autoverkeer en bus
Vrijdag 30 mei t/m zondag 1 juni is de N231 afgesloten. In deze periode 
wordt de nieuwe brug geplaatst. Hiervoor wordt de N231 ter hoogte van 
de Amstel in beide richtingen afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen 
passeren via de nabij gelegen noodvoetgangers-brug. Het Jaagpad, het 
Nieuwveensjaagpad, de Ruigekade en de Amsteldijk-Zuid zijn tijdelijk 
onbereikbaar voor auto’s vanaf de N231 nabij de brug Vrouwenakker. Voor 
het opstellen van de kranen voor het inhijsen van de burg is aan beide 
zijden van de brug ruimte nodig.  Daardoor zijn de aansluitingen met de 
toeleidende wegen van 30 mei t/m 1 juni geblokkeerd. De werkzaamheden 
vinden alleen overdag plaats, waarbij de afsluitingen tussentijds niet 
kunnen worden opgeheven. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond 
wordt de weg vrij gegeven. Dit is zichtbaar door het weghalen van de 
stremmingsborden. 
Van vrijdag tot en met zondag rijdt bus 147 een aangepaste route. 
Connexion laat tussen De Kwakel en Uithoorn een pendelbusje rijden. 

De volgende afsluiting is van vrijdag 13 juni tot en met dinsdag 17 juni 
2008, om de aansluiting van de weg op de brug te maken. De scheepvaart 
op de Amstel blijft tot eind juni 2008 gestremd. Van eind juni tot half juli 
vinden nog werkzaamheden bij de brug plaats. De scheepvaart is dan 
niet gestremd, maar zal wel enige hinder ondervinden door afrondende 
werkzaamheden op het water.

AfVAlbRENGStAtiON bEStAAt 5 jAAR!

Op 3 juni 2008 is het afvalbrengstation 5 jaar open. In de 
afgelopen 5 jaar is het aantal bezoekers gestegen van 34.000 
naar bijna 54.000! Dagelijks bezoeken gemiddeld 175 personen 
het afvalbrengstation. In de Ronde Venen zijn we fanatiek in het 
gescheiden inzamelen van diverse afvalstromen. De gescheiden 
afvalstromen worden elk op hun eigen manier hergebruikt of 
verwerkt tot ander product.  Om het belang van een goede afval-
scheiding te onderschrijven zal wethouder Dekker op vrijdagochtend 
6 juni 2008 op het afvalbrengstation meehelpen met het scheiden 
van uw afval. De functie van het afvalbrengstation is gericht op het 
hergebruik van afvalstoffen in plaats van verbranding van deze
stoffen. Hieronder ziet u de hoeveelheden van verschillende afval-
stromen die gescheiden ingezameld worden per inwoner per jaar.

hoeveelheid (kg/inwoner/jaar) 
Soort afval 2003 2007
Rest afval 257 248
GFT 116 120
Glas 30 22
KCA 1 2
Electrische Apparaten 3 4
Textiel 5 5
ijzer 4 8
Hout 8 31

Uit sorteeranalyses van het restafval (grijze container) blijkt dat 
hierin nog 16% papier, 5 % glas en 5% textiel aanwezig is.  Dit 
betekent dat we met z’n allen nog een goed resultaat kunnen 
behalen door het papier, glas en textiel nog beter te scheiden. Een 
goede afvalscheiding spaart niet alleen het milieu, maar ook de 
portemonnee: het is goedkoper dan de verwerking van restafval.
Als inwoner van de gemeente De Ronde Venen kunt u zes dagen 
per week, met uitzondering van dinsdagochtend, terecht op het 
afvalbrengstation met verschillende soorten huishoudelijk afval. 
U hoeft niet telefonisch te melden dat u afval komt brengen. Zo kunt 
u eenvoudig bepalen wanneer het u het beste uitkomt uw afval te 
brengen. De openingstijden zijn als volgt: maandag, woensdag, 
donderdag, vrijdag en zaterdag van 9.00-12.00 uur en van 
12.30-16.00 uur, dinsdag van 12.30 tot 16.00 uur. 
het afvalbrengstation in de Ronde Venen ligt aan de industrie-
weg 50 (ingang Ondernemingsweg) 3641 RM in Mijdrecht.

OffiCiElE bEkENDMAkiNGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze ru-
briek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekij-
ken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook 
te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde 
Venen werkt met servicenormen.

AANVRAGEN bOuWVERGuNNiNG

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende 
aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. Ontvangst 
    datum

Amstelhoek
Mijdrechtse Zuwe 60 Vernieuwen van een schutting Lichte bouwvergunning 2008/0288 13-5-2008

Mijdrecht
Constructieweg 20 Veranderen van de gevel van  Reguliere bouwvergunning 2008/0294 14-5-2008
 een bedrijfsgebouw
Constructieweg 90 Plaatsen van een verlicht reclamebord Lichte bouwvergunning 2008/0245 22-4-2008
Genieweg 50 Plaatsen van 1 gevelband en  Reguliere bouwvergunning 2008/0299 16-5-2008
 verplaatsen van een bestaande lichtbak
Kerkvaart 8 Gedeeltelijke funderingsherstel woning Reguliere bouwvergunning 2008/0301 15-5-2008
Koraal 16 Gedeeltelijk veranderen van een  Lichte bouwvergunning 2008/0300 16-5-2008
 dakopbouw van de achteraanbouw
Koraal 33 Gedeeltelijk vergroten van een woning Reguliere bouwvergunning 2008/0303 16-5-2008
Leicester 12 Vergroten van een woning Lichte bouwvergunning 2008/0198 7-4-2008
Rendementsweg 10a Veranderen van een inpandige indeling Reguliere bouwvergunning 2008/0290 13-5-2008
Rondweg 1a Plaatsen van lichtreclame Reguliere bouwvergunning 2008/0298 16-5-2008
Verfmolen 13 Plaatsen van een dakkapel voor- en  Lichte bouwvergunning 2008/0252 21-4-2008
 achtergevel

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 117 Oprichten van een mindervalidenlift Reguliere bouwvergunning 2008/0265 29-4-2008
Baambrugse Zuwe 169,  Plaatsen van een berging/hobbyruimte Lichte bouwvergunning 2008/0304 29-4-2008
ark 7

Wilnis
Amstelkade 68 Veranderen van een hobbyloods en het  Reguliere bouwvergunning 2008/0223 15-4-2008
 veranderen van een terras achter de 
 woning
Oudhuyzerweg 54 Oprichten van een brug en een  Reguliere bouwvergunning 2008/0292 20-5-2008
 beschoeiing
Poldermeester 14 Vernieuwen van een tuinschuur en  Lichte bouwvergunning 2008/0287 13-5-2008
 overkapping
Ringdijk Oprichten van een kunstwerk  Reguliere bouwvergunning 2008/0302 16-5-2008
 (in het verlengde van de Irenestraat) 
Wagenmaker 99 Gedeeltelijk veranderen van de indeling  Lichte bouwvergunning 2008/0295 19-5-2008
 en plaatsen van een buitenkozijn

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

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

bOuWplANNEN

Met ingang van 29 mei 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de bouw-
plannen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. Opm.

Mijdrecht
Leicester 12 Vergroten van een woning Lichte bouwvergunning 2008/0198 A
Molenwiek 93 Realiseren van een dakopbouw op de  Reguliere bouwvergunning 2008/0079 B
 garage
Molenwiek 95 Realiseren van een dakopbouw op de  Reguliere bouwvergunning 2008/0080 C
 garage
Rendementsweg 22 Veranderen van een kantoorruimte in  Reguliere bouwvergunning 2008/0240 D
 een bedrijfshal tot cateringkeuken en 
 afhaalruimte voor publiek

Rietveld 29 Aanbrengen van een staalconstructie  Reguliere bouwvergunning 2008/0247 E
 en het verplaatsen van een toilet
Westerlandweg 13 Vergroten van een geitenstal Reguliere bouwvergunning 2008/0208 F

Vinkeveen
Herenweg 69 Veranderen van de gevels en Reguliere bouwvergunning 2008/0237 G
 plattegronden van een verpleeg-  fase 1
 en zorgcentrum  

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vergunning:
- Onder A, D, E te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op 

de Ruimtelijke Ordening.
- Onder B, C,  te verlenen met vrijstelling ingevolge de voorschriften van het bestemmingsplan.
- Onder F te verlenen met wijziging van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 11 van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening.
- Onder G te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening.

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

VERlEENDE bOuWVERGuNNiNGEN

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

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

Mijdrecht
Constructieweg 90 Plaatsen van een verlicht reclamebord Bouwvergunning 2008/0245 20-5-2008
Hofland 184 Vernieuwen van een winkel/woonhuis Bouwvergunning fase 2 2008/0150 21-5-2008
Houtduif 43 Veranderen van de keuken/woonkamer Bouwvergunning 2008/0278 20-5-2008
Rendementsweg 10a Gedeeltelijk veranderen van een  Bouwvergunning 2008/0290 20-5-2008
 inpandige indeling
Tuinderslaan 4 Veranderen van de voorgevel van een  Bouwvergunning 2008/0282 20-5-2008
 bedrijfsruimte
Verfmolen 13 Plaatsen van een dakkapel voor- en  Bouwvergunning 2008/0252 20-5-2008
 achterzijde
Westerlandweg 12 Oprichten van een woning Bouwvergunning fase 2 2008/0093 20-5-2008

Vinkeveen
Aetsveld 54 Plaatsen van een blokhut Bouwvergunning 2008/0216 13-5-2008
Baambrugse Zuwe 169 Plaatsen van een berging/ Bouwvergunning 2008/0304 20-5-2008
 hobbyruimte (nabij) 
Dodaarslaan 50 Plaatsen van een dakkapel op het  Bouwvergunning 2008/0232 15-5-2008
 voorgeveldakvlak van de woning
Dodaarslaan 52 Plaatsen van een dakkapel op het  Bouwvergunning 2008/0233 15-5-2008
 voorgeveldakvlak van de woning
Groenlandsekade 35b Oprichten van een oprit Bouwvergunning 2008/0276 20-5-2008
Molenkade 15 Vernieuwen van een recreatiewoning Bouwvergunning fase 1 2007/0886 20-5-2008
Arkenpark  Oprichten van een schuur Bouwvergunning 2007/0661 29-4-2008
De Plashoeve 32
Arkenpark  Verplaatsen van een woonschip Vrijstelling 2007/0690 29-4-2008
De Plashoeve 32
Provincialeweg 4 Vergroten van een rundveestal Bouwvergunning 2008/0174 20-5-2008
Zandeiland 9 Verzoek tot vrijstelling van het  Vrijstelling 2007/0422 15-5-2008
 bestemmingsplan alsmede een 
 verzoek om groepskamperen

Wilnis
Amstelkade 68 Oprichten van hobbyloods en het 
 vergroten van een woning Wijzigingsvergunning 2008/0223 20-5-2008
Herenweg 46 Realiseren van een deur in de zijgevel Bouwvergunning 2008/0185 15-5-2008
Herenweg 273 Oprichten van 2 loopbruggen  Bouwvergunning 2008/0063 15-5-2008
Poldermeester 14 Vernieuwen van een tuinschuur en  Bouwvergunning 2008/0287 20-5-2008
 overkapping
Veldzijdeweg 9 Vergroten van een woning aan de  Bouwvergunning 2007/0794 15-5-2008
 zijgevel
Zeelt 28 Plaatsen van een steiger Bouwvergunning 2008/0179 29-4-2008

Vervolg op volgende blz.

Foto: Nieuwe Meerbode

4 juNi 2008
jaarmarkt in Mijdrecht
Locatie: Centrum van Mijdrecht. Aanvang: 9.00 tot 18.00 uur.  
Organisatie: HVM De heer G. Verweij. Tel. (0297)254320.



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

Verleende kapVergunningen

De gemeente heeft op 19 mei 2008 kapvergunning verleend voor 

Straatnaam Soort boom reden
Gemeentelijke bomen

de Hoef
Oostzijde 61a ( achter buurthuis ‘De Springbok’)  8 diverse bomen Instabiliteit, slechte verankering wortels

Wilnis
Zeelt ( tegenover nr. 20) 1 kastanje slechte conditie

De verleende kapvergunningen liggen van 28 mei tot 9 juli 2008 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Iedereen 
die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen deze termijn van zes weken nadat de vergunning is verleend een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van 
een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een 
verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 
3507 LA Utrecht. Het verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een 
verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Voor een toelichting op de overwegingen 
voor deze kapvergunningen kunt u bellen met de afdeling Groen, T. (0297) 291 786.

Het aanbrengen Van routemarkering in de openbare ruimte 
Voor Wandel- en SkeelerrouteS in WilniS

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 21 mei 2008 een vergunning ingevolge van artikel 2.1.5.2 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2005 (APV 2005) hebben verleend om routemarkering aan te brengen 
voor wandel- en skeelerroutes in Wilnis. 
Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop de vergun-
ning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG 
Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit 
bezwaar gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, 
sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt 
griffierecht geheven.  

publicatie ter inzage legging beleid Hogere Waarden

Sinds 1 januari 2007 is het verlenen van een hogere waarde (art. 110a Wet geluidhinder) een bevoegdheid van Burgemees-
ter en Wethouders. Voorheen was dit een bevoegdheid van de provincie. Hogere waarden zijn vaak nodig bij ruimtelijke 
ontwikkelingen (bestemmingsplannen) die dicht bij wegen of de spoorweg liggen. In dergelijke gevallen kan niet altijd vol-
daan worden aan de voorkeurgrenswaarde die de Wet geluidhinder stelt. De Wet geluidhinder geeft echter de mogelijkheid 
om hogere waarden af te geven. Het beleid hogere waarden geeft de randvoorwaarden aan waaraan voldaan moet worden 
om een hogere waarde af te geven. 
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend dat het ontwerp-beleid hogere waarden 
conform art. 3:11 Algemene wet bestuursrecht ter inzage ligt voor een periode van 6 weken, van 28 mei tot en met 8 juli. 

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder bij voorkeur schriftelijk zienswijzen indienen. Het ontwerp-beleid 
kan worden ingezien op: het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht, tijdens openingstijden. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. 
Mondelinge zienswijzen kunnen worden ingediend bij de heer F. Klaassen, tel. (0297) 29 18 60.

VerkeerSbeSluit Viergang

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit 
betreft de volgende verkeersmaatregel: Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter 
hoogte van Viergang 111, 3642 ZS in Mijdrecht.
Dit besluit ligt met ingang van 28 mei 2008 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis.

agenda Vergadering cliëntenplatform op 4 juni 2008 Van 09.30 uur tot 11.30 uur

1.  Opening en vaststelling agenda
2.  Mededelingen
3.  Stand van zaken re-integratiebeleid & re-integratiebeleid vanaf 2009
 Evaluatie WWB 2008 
 Antwoord op vragen cliëntenplatform
4.  Minimabeleid
 - Convenant “kinderen doen mee”
 - Schuldhulpverlening
 Antwoord op vraag cliëntenplatform
5.  Ketensamenwerking
 Antwoord op vraag cliëntenplatform
6.  Nieuwe leden cliëntenplatform 
7.  Faciliteiten cliëntenplatform 
7.  Rondvraag
8.  Sluiting en datum volgend overleg (02-09-08)

Wet milieubeHeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer 
(Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat: 
1.  door hen onder het stellen van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu een vergunning is 

afgegeven aan: De firma G. Tijsseling voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de gehele 
inrichting van een inrichting voor het houden van melkkoeien en jongvee op het perceel Burgemeester Padmosweg 
101, 3648 BD in Wilnis.

De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen van 29 mei tot en met 10 juli 2008 ter inzage. Tot en met 10 juli 
2008 kunt u beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in  
‘s-Gravenhage. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten 
dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. De vergunning treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in wer-
king, tenzij naast het beroep gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de 
voorzitter van de bovengenoemde afdeling. De vergunning treedt dan niet in werking voor er op dat verzoek is beslist. Voor 
het instellen van beroep c.q. een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. De 
aandacht wordt er op gevestigd, dat er over het ontwerp zienswijzen zijn ingebracht en dat ten opzichte van het ter inzage 
gelegde ontwerp deze beschikking wel is gewijzigd.
De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij: de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a te Breu-
kelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadt-
laan 111 te  Mijdrecht, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een me-
dewerker van de cluster recht van de milieudienst, tel. (0346) 26 06 41. 2. bij hen een melding op basis van een algemene 
maatregel van bestuur is binnengekomen van: Maatschap A. Cromwijk-A. Cromwijk v. Woudenbergh voor het wijzigen/uit-
breiden van een melkrundveehouderij waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is, op het perceel Veen-
kade 3, 3648 AS in Wilnis. Voor het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hier-
over zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene 
maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken.
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gemeentehuis de ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

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

officiele bekendmakingen

Z A K E N W I J Z E R

Onderscheiden in slopen en asbestverwijdering

Waverveensepad 31 • 3645 CL Vinkeveen
Tel. 0297-261883 • Fax. 0297-265742

mail@bertvanderplas.nl • www.bertvanderplas.nl

Per 1 januari dit jaar heeft zich zelfstandig in Vinkeveen gevestigd Bert 
van der Plas, eigenaar en naamgever van het gelijknamige aanneming- 
en sloopbedrijf. Een deskundig en allround bedrijf dat gespecialiseerd 
is in het uitvoeren van sloopwerken en asbestverwijdering. Daarbij is 
men in de markt als het gaat om totaalsloop, renovatiesloop en/of as-
bestverwijdering in de sectoren woningbouw, utiliteitsbouw, industrie 
en installatietechniek, maar ook bij weg- en waterbouwkundige projec-
ten. Bert van der Plas Sloopwerken BV biedt tevens zijn diensten aan bij 
(asbest)calamiteiten, brand- en stormschade.

Werkzaamheden worden op maat uitgevoerd conform de huidige 
(strenge) wet- en regelgeving. Het bedrijf heeft hiervoor de noodzake-
lijke certificaten in huis en beschikt tevens over een managementteam 
met een schat aan ervaring, opgedaan bij tal van projecten. Daaronder 
sloopopdrachten na de vuurwerkramp in Enschede, slopen van kazer-
necomplexen in opdracht van Defensie, verwijderen van bouwwerken 
bij Corus in IJmuiden, uitvoeren van projecten voor diverse gemeenten, 
opruimen van brandschades, verhelpen van asbestcalamiteiten, uitvoeren 
van sloopwerken t.b.v. stedelijke vernieuwingsprojecten en al de voorko-
mende sloopwerken voor aannemers en particulieren. De organisatie is 
plat, strak geleid, heeft korte communicatielijnen en beschikt over ervaren 
en goed opgeleide medewerkers. Bert van der Plas Sloopwerken BV stelt 
hoge eisen aan veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers, 
onderaannemers en bezoekers van een sloopproject in uitvoering, maar 
heeft tevens oog voor arbeidsomstandigheden en het milieu. In dat op-
zicht wil men van zich doen spreken als maatschappelijk verantwoord on-
dernemen. Vanzelfsprekend zet men bij de uitvoering van de werkzaam-
heden de daarvoor meest geschikte bedrijfsmiddelen en machines in om 
de opdracht(en) zorgvuldig uit te voeren. 

Asbestverwijdering
Bert: “Wij zijn onder meer gespecialiseerd in verwijdering van asbesthou-

dende materialen bij sloop en renovatie. Daarvoor hebben we alle credits 
in huis en beschikken over de nodige certificaten. Onze deskundige me-
dewerkers die dat werk uitvoeren en de leidinggevenden op de werkvloer 
voldoen hier ook aan. Dat moet ook want het is zo geregeld bij de wet. 
Het verwijderen van asbest dient nu eenmaal zorgvuldig te worden uit-
gevoerd. Het werd vroeger overal toegepast, maar sinds bekend is dat het 
ziekteverwekkend kan zijn is het gebruik en het bewerken ervan al lange 
tijd verboden. Alleen gespecialiseerd personeel mag het verwijderen. Om 
duidelijkheid te krijgen of er bij sloopwerk ook asbest in het geding is 
laten we dat eerst door een geaccrediteerd asbest inventarisatiebureau 
onderzoeken. Als dat zo is en wij krijgen de opdracht dan hebben wij 
daarvoor speciale apparatuur en bedrijfsmiddelen om dat te verwijderen 
en te laten afvoeren. Wij zijn daarin geheel selfsupported en dus snel in-
zetbaar.”

Traject
Bert van der Plas Sloopwerken BV verzorgt bij een opdracht het hele tra-
ject. Daaronder de offerte, het inventariseren van de opdracht, de voorbe-
reiding van het werk, aanvraag sloop- en werkvergunningen, onderzoek 
naar mogelijke aanwezigheid van asbesthoudende materialen, bodemon-
derzoek, bouwstoffenonderzoek, het opstellen van een plan van aanpak, 
het daadwerkelijke sloopwerk en eventuele asbestverwijdering, grond-
werk, bouwkundige voorzieningen – zoals het stutten en ondersteunen 
van belendende gebouwen, recycling, transport en alle benodigde evalu-
aties en rapportages. Daarmee wordt de opdrachtgever volledig ‘ontzorgt’. 
Wij noemen dat ‘total care’. Tot de opdrachtgevers behoren de lokale en 
landelijke overheden, bedrijven, particulieren, aannemingsbedrijven in de 
woning- en utiliteitsbouw, grond- en waterbouwbedrijven, woningbouw-
corporaties, projectontwikkelaars, scheepswerven, ProRail enzovoort. 

Kwaliteitsysteem
Bij Bert van der Plas Sloopwerken BV is men niet gauw tevreden over 

zichzelf. Naast de inmiddels verplichte certificering BRL5050/SC530 voor 
asbestverwijdering en VCA** veiligheids checklist aannemers, staan in-
middels ook de audits gepland voor het behalen van het ISO 9001 kwali-
teitsysteem certificaat, het ISO 14001 voor milieuzorg, SIKB 7000 (bodem-
sanering) en SVMS-SL 007 voor veilig en milieukundig slopen. Door deze 
‘zelfregulering’ wil het bedrijf aantonen dat de sloopsector een branche 
is waar kennis en vakmanschap op een hoog peil staat. Men stelt zich ten 
doel te werken en handelen volgens één kwaliteitsysteem. Mede daar-
door kan men gestructureerd werken, heeft de opdrachtgever de garantie 
dat het werk conform de criteria in wet- en regelgeving zorgvuldig wordt 
uitgevoerd en dat er minder ‘faalkosten’ zijn omdat het werk binnen een 
aaneengesloten tijdvak kan worden uitgevoerd.
Geen oponthoud dus omdat goed voorbereid met het werk wordt begon-
nen aangezien aan alle voorschriften en vergunningen is voldaan. Werken 
met de juiste mensen en machines, het hanteren van de juiste sloopme-
thode voor dat specifieke project in de wetenschap dat de verzekering 
alles heeft afgedekt; dat de planningen goed zijn opgesteld; dat er voor-
zieningen zijn getroffen om overlast door geluid, trillingen en stof tot een 
minimum te beperken en dergelijke meer. Eén en ander werkt natuurlijk 
ook door in de totale kostprijs van het project.

Bert: “Er komt veel bij kijken als je een sloopwerk goed wilt uitvoeren. Met 
zelfregulering kom je het verst in deze branche. Elke sloopvergunning die 
je krijgt is omgeven door voorwaarden. Die tik je zelf af. Je kunt rustig zeg-
gen dat werken in de sloopbranche een vak is waar goed opgeleide men-
sen werken die zich op bepaalde vakgebieden hebben gespecialiseerd. In 
die markt onderscheiden wij ons door de hoge graad van zelfregulering.

Elke opdrachtgever die iets te slopen heeft kan vrijblijvend bij ons 
daarover informatie vragen. Wij doen dat in een informele sfeer en 
zijn laagdrempelig toegankelijk. Men kan natuurlijk ook eerst onze 
website raadplegen www.bertvanderplas.nl.

Bert van der Plas Sloopwerken BV
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

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

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.Nl

COLOFON

Atelier de Kromme Mijdrecht
Expositie en demonstratie 
in het Prinsenhuis
Mijdrecht - Eind mei sluit Atelier 
de Kromme Mijdrecht het lopende 
cursusjaar af en is het weer moge-
lijk in te schrijven voor het cursus-
jaar 2008-2009. Vanaf dan is ook 
het nieuwe cursusprogramma be-
schikbaar. Op haar website, www. 
AtelierdeKrommeMijdrecht.nl is het 
nieuwe programma inmiddels al ge-
publiceerd en is ook het inschrijffor-
mulier te downloaden.
 
Om u kennis te laten maken met 
het AKM worden er in het weekein-
de van 31 mei en 1 juni in het ate-
lier in het Prinsenhuis Open Dagen 

georganiseerd. Een expositie in het 
atelier en de gangen van het Prin-
senhuis biedt u de mogelijkheid om 
te zien tot welke prestaties de cur-
sisten komen. Ook is het dan moge-
lijk een kunstwerk tegen een aan-
trekkelijke prijs aan te schaffen. Di-
verse cursisten zullen demonstra-
ties van hun kunnen geven. Mocht 
u verhinderd zijn te komen, dan 
kunt u vertegenwoordigers van Ate-
lier de Kromme MIjdrecht ook tref-
fen met een kraam en demonstra-
ties op ‘Petit Montmartre’ tijdens het 
Straattheaterfestival van 14 juni in 
het centrum van Mijdrecht. 

Kunststofkozijnen een 
volstrekt logische keus
Regio - De markt voor kunststof-
kozijnen, ramen en deuren heeft 
de laatste 20 jaar een stormachtige 
groei doorgemaakt. Kunststofkozij-
nen worden tegenwoordig bij 50% 
van de renovatiewoningen toege-
past. Ook bij nieuwe woningen valt 
steeds vaker de keus op kunststof. 

Wat zijn de belangrijkste redenen 
om voor kunststof te kiezen?
*Kunststofkozijnen hebben een zeer 
lange levensduur. Deze ligt tenmin-
ste op 50 jaar. *Kunststof is onder-
houdsarm. Daarom worden op dat 
gebied ook belangrijke besparingen 
gerealiseerd. Schilderen of een an-
dere vorm van verduurzaming, zoals 
bij hout, is overbodig.
*In combinatie met hoog rende-
mentsglas (HR ++) bieden kunst-
stofkozijnen een uitstekende isola-
tie. De goede afdichting van het ko-
zijn en de raamdelen, die geopend 
kunnen worden, zorgen voor een 
forse besparing op de steeds maar 
hoger wordende energiekosten. 
Dit kan zelfs oplopen tot honder-
den euro’s per jaar. Bovendien zor-
gen kunststof ramen, met hoog ren-
dementsglas, voor een perfecte ge-
luidsisolatie.
*Kunststof is prima bestand tegen 
wisselende weersomstandigheden, 
geeft een voortreffelijke afdichting 
en is brandvertragend.  
*Kunststofkozijnen van STIJL 2000 
zijn voorzien van extra inbraakwe-
rend beslag conform voorwaarden 
Politiekeurmerk en zorgen dat iede-
re woning goed is beveiligd. Er be-
hoeven geen compromissen meer 
gesloten te worden wat betreft kwa-

liteit en veiligheid van wonen.
* Kunststofkozijnen zijn een milieu-
technisch verantwoord product. De 
kozijnen zijn geheel recyclebaar en 
de restproducten worden herge-
bruikt voor nieuwe kozijnen.

Tips 
Bedenk vooraf wat de wensen zijn. 
Belangrijke vragen: Wat voor kozij-
nen zitten er nu in de woning? Moe-
ten de nieuwe kozijnen lijken op de 
oude? Is een ander model een wens? 
Welke delen moeten geopend kun-
nen worden? Moeten de kozijnen 
van binnen en buiten dezelfde kleur 
hebben en naar welke kleur gaat de 
voorkeur uit? Zijn accessoires zoals 
horren, ventilatieroosters, zonwering 
of specifieke inbraakwerende voor-
zieningen nodig?
Vraag naar een duidelijke offerte. 
Let op de garantievoorwaarden en 
vergelijk waarop garantie gegeven 
wordt en hoelang.

Vakkundig
Kwaliteitszorg bij kunststofkozijnen, 
met name tijdens de montage, is 
heel belangrijk. Aan een goed pro-
duct dat slecht of ondeskundig ge-
monteerd wordt, zal niemand lang 
plezier beleven. Eigen montage-
teams die deskundig te werk gaan 
zijn noodzakelijk. Door al deze ex-
tra’s geeft STIJL 2000 ook op de 
montage en het hang- en sluitwerk, 
mits jaarlijks door u zelf onderhou-
den, een garantie van 20 jaar! Kijk 
en vergelijk en laat u deskundig 
voorlichten. STIJL 2000 Nieuwkoop 
is gevestigd aan de Energieweg 30 
(Industriepark) Nieuwkoop.

Joy organiseert middag 
voor jeugdkoren
Regio - Begin maart heeft Joy naar 
verschillende jeugdkoren in de regio 
de uitnodiging gestuurd dat zij een 
jeugdkorenmiddag wilden organi-
seren. Hierop zijn slechts twee re-
acties gekomen. Toch vonden zij het 
genoeg om met deze twee koren en 
hun eigen koor een gezellige mid-
dag te maken.

Enkele weken geleden zijn de diri-
genten/begeleiders van de koren bij 

elkaar geweest om een programma 
in elkaar te zetten. Ieder koor heeft 
drie eigen liedjes gezongen, ze heb-
ben de andere koren een nieuw lied 
aangeleerd en hebben liedjes ge-
zongen die ze allemaal kenden.
Tussendoor konden de kinderen en 
meegekomen ouders genieten van 
limonade/koffie en een cakeje. Ie-
dereen kreeg na afloop een leuk be-
dankje mee en kon moe, maar vol-
daan weer naar huis.

Discotheek???
www.decombinatie.info	 www.decombinatie.web-log.nl

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

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

Het Frans Ronday Trio (Frans Ronday: contrabas, Nick van der Bos: piano, 
Lex Lammen: drums) vormt de basis voor Elsa’s Jazz, elke dinsdagavond in 
Elsa’s Jazzcafe op de Middenweg 73 in Amsterdam. 
Daar begeleiden ze hun gasten: Ingram Washington, Jan Verwey, Shai Sha-
har, Cajan Witmer, Simone Honijk, Ben Webster, Stan Getz, Johny Meijer, 
Joke Bruijs, Rita Reys, Greetje Kauffeld, Louis van Dijk, Carl Schulze en ga 
maar even door: het trio heeft een grote staat van dienst wat betreft het 
spelen met en begeleiden van grootheden en toppers. 
Dit jaar mogen we Frans Nick en Lex tot onze gasten rekenen tijdens

Chazz 2008
28 juni

15.00 tot 23.00 uur
Stroomzicht

Westzijde 50 De Hoef

Chazz is Charity Jazz: optimaal genieten van onze cultuur en natuur ten 
bate van kinderen die het wat minder getroffen hebben.

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

Madelon van der Stap

Frans Ronday



Mijdrecht - Alle dansers en danse-
ressen zijn er weer klaar voor! Za-

terdagavond 31 mei en zondag-
middag 1 juni a.s. zijn de jaarlijkse 

dansshows. De shows zijn een spet-
terende afsluiting van het danssei-
zoen 2007-2008. Vele honderden 
enthousiaste leerlingen zullen laten 
zien wat zij het afgelopen jaar ge-
leerd hebben, veelal gestoken in de 
allermooiste kostuums die gemaakt 
zijn door vele vrijwilligers.
Enkele nummers die de revue pas-
seren zijn o.a. Highschool musical, 
Caribean drums, Vogue, Viva la fie-
sta, etc. De finale zal live worden ge-
zongen door Daphne Ladru.

De shows worden gehouden in een 
tot theater omgebouwde sporthal 
De Scheg te Uithoorn. Zaterdag-
avond is reeds uitverkocht maar 
voor de zondagmiddag kunt u nog 
kaarten à 10 euro kopen bij eetgele-
genheid Rendez Vous te Mijdrecht. 
Aanvang van de zondagmiddag-
show is 13.00 uur.

Aalsmeer - 28 mei 1998 was de 
dag dat Anette van Grieken de 
sleutel overnam van ‘Slender You 
Aalsmeer’. Dit bedrijf bestond toen 
al drie jaar, gevestigd aan de Had-
leystraat op nummer 3. Slender You 
was toen heel bekend door de be-
wegingsbanken waar heel wat da-
mes en heren hun centimeters ver-
loren en soepeler in hun gewrichten 
werden. Maar Anette wilde meer, 
was op zoek naar totaal cosmetiek 
en begon met het uitbreiden van 
de schoonheidssalon. Als schoon-
heidsspecialiste en pedicure zag 
zij de mogelijkheden om de men-
sen van top tot teen te behandelen, 
te verzorgen en aandacht te geven. 
En al snel werd de naam veranderd 
in SlenderYou Beautyworld. Heel 
veel mensen hebben de afgelopen 
10 jaar hun weg gevonden naar de 
Hadleystraat en mede dankzij deze 
trouwe klanten is het mogelijk ge-
worden om dit 10-jarig bestaan te 
vieren.

Verzorging 
Bij Slender You Beautyworld zorgen 
twee professionele pedicures ervoor 
dat uw voeten geen pijn meer doen. 
Likdoorns worden verwijderd, in-
gegroeide nagels, al het eelt wordt 
gesneden en gefraist en de nagels 
mooi verzorgd. De benen, bikini, rug 
en oksels: Harsen of laser, wat wilt 
u nog meer, weg dat haar! Met be-
hulp van producten en behandelin-
gen van Jessica worden klanten aan 
mooie, verzorgde, natuurlijke en ei-
gen nagels geholpen. En uw gezicht 
in handen van de schoonheidsspe-
cialist? Ook dat kan bij Beautyworld. 
Heerlijk verwennen, masseren en 
ontspannen. Maar ook verzorgen 
met de producten van Gatineau en 
Bergman. Voor dames maar ook he-
ren, jong en oud: voor ieder zijn er 
verschillende behandelingen. 
SYB is vooral gespecialiseerd in an-
ti-rimpelbehandelingen met hier 
trapsgewijs de mogelijkheden: defi-
liftbehandeling om de huid cosme-
tisch te liften; Chemische peeling, 
de huid wordt dunner gemaakt, zo-
dat oneffenheden fijner worden, de 
huid egaler en rimpels minder diep; 
Iontophorese is een heel oude me-

thode om werkstoffen in te sluizen 
voor een totale huidverbetering; Bio-
Skin Jetting, met behulp van speci-
ale technieken behandelt Slender 
You elke rimpel afzonderlijk, zodat 
de rimpel met 70 procent vermin-
dert. Meso therapie, de nieuwste 
methode in de anti-verouderingsbe-
handelingen, zorgt voor spectacu-
laire resultaten. Naast deze behan-
delingen kunt u bij deze salon in de 
Hadleystraat natuurlijk ook terecht 
voor epileren, harsen, verven, slen-
deren, zonnen en worden sinds kort 
cursussen Pylatus gegeven. En als 
u even moet wachten kunt u heer-
lijk ontspannen in de massagestoel. 
Maar SYB heeft ook  specialisaties 
in huis, die elektrisch ontharen (ver-
goed door de zorgverzekeringen) en 
Lymfedrainage van het gezicht on-
der handen nemen.

Droom 
De droom van Anette is waar ge-
worden, zoveel mogelijk soorten 
behandelingen onder één dak, het 
dak van SlenderYou Beautyworld. 
Maar zonder haar trouwe perso-
neel en enthousiaste stagiaire had 
zij die droom niet waar kunnen ma-
ken. Myrna Jensch werkt al sinds de 
eerste dag bij SYB, dus zij mag ook 
in het zonnetje gezet worden na 10 

jaar. Myrna is begonnen als slen-
derconsulente maar heeft zich via 
de manicure opgewerkt tot een vol-
leerd schoonheidsspecialiste. Ook 
Marion Groeneveld werkt al 7,5 jaar 
bij SYB, dus dit mag ook haar feest-
je zijn. Marion is begonnen als slen-
derconsulente, doet nu de admini-
stratie en is afgestudeerd pedicure. 
Anette is dus terecht heel blij met 
deze twee kanjers als personeel. 
Om het team compleet te maken 
werkt sinds kort de oud-stagiaire 
Liza van Velzen als schoonheidsspe-
cialiste bij de schoonheidssalon en 
niet te vergeten de gastvrouwen Aty 
van Dusschoten en Cora Joore die 
de klanten altijd voorzien van een 
kopje koffie, u helpen op de banken 
en een gezellig praatje aan de bar. 
Het hele team staat ook altijd klaar 
om de klanten te steunen en te we-
gen als zij bezig zijn met het Cam-
bridge Diet, het dieet om in korte tijd 
op verantwoorde wijze veel af te val-
len. Zoals u ziet is SlenderYou Beau-
tyworld nog lang niet klaar en maakt 
zich op voor de volgende 10 jaar. De 
salon blijven veranderen en ver-
nieuwen om de klanten te behou-
den en hun het beste te geven. Wilt 
u meer informatie of gebruik maken 
van een van de feestaanbiedingen, 
kom dan langs of bel 0297-346832.
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SlenderYou Beautyworld 
bestaat tien jaar

Fotobijschrift: De fraai geschminkte kids van De Regenboog in hun prachtige kostuums, met in hun midden dirigente 
Mary Verlaan, hebben zelf ook genoten van de voorstellingen. (Foto: Jan Driessen).

Veel bekijks bij musical 
Jungle Book
Mijdrecht - De musical Jungle 
Book, die zaterdagavond en zon-
dagmiddag door Kindermusicalkoor 
De Regenboog werd opgevoerd in 
De Meijert, heeft veel bekijks ge-
trokken. Ruim 450 toeschouwers 
kwamen af op de voorstellingen en 
genoten niet alleen van de zang-, 
spel,- en dansverrichtingen van de 
kids, maar ook van het schitterende 
decor en de prachtige kostuums.

Maandenlang is er hard geoefend 
door de kinderen om in de huid te 
kruipen van de bekende figuren uit 
het verhaal Jungle Book: Baloe, Ba-
gheera, Shere Khan, Mowgli, Shanti, 

de apen, de olifanten, de wolven, de 
gieren en de slangen. Aan de voor-
stelling werd deelgenomen door 30 
kinderen, van wie een deel zelfs een 
dubbelrol speelde. 
De grote zaal van De Meijert was 
voor de gelegenheid omgebouwd 
tot een complete jungle. 
De toeschouwers werden verrast 
door een kijk- en luisterspektakel, 
waarbij een aantal van de oorspron-
kelijke liedjes vervangen bleek te 
zijn door liedjes uit andere bekende 
musicals, die van passende teksten 
waren voorzien. 
“Succesnummers als de berensong 
en de olifantenmars zijn natuurlijk 

gehandhaafd, maar een aantal an-
dere nummers bleek minder ge-
schikt voor kinderstemmen. Daar-
voor in de plaats hebben we be-
werkte versies van andere liedjes 
tussengevoegd.
Het is daardoor één van de meest 
spraakmakende voorstellingen ge-
worden uit de 18-jarige geschiede-
nis van ons koor”, aldus Mary Ver-
laan, die samen met Berna van der 
Wilt en Erica Handofsky verant-
woordelijk zijn voor Kindermusical-
koor De Regenboog. Voor de voor-
stelling van Jungle Book werd ach-
ter de schermen meegewerkt door 
ca. 20 vrijwilligers.

Ohlenbusch Makelaardij
verkoopt eerste appartement 
‘DrechtStaete’!
De Kwakel - De verkoop van de 
appartementen in het hart van De 
Kwakel is gestart. Op de hoek van 
de Drechtdijk/Boterdijk zal een 
kleinschalig appartementengebouw, 
bestaande uit 11 appartementen, 
worden  gerealiseerd in de ‘jaren 
30’-stijl. Het terrein, dat nu ontwik-
keld wordt door Bot Bouw Initiatief, 
wordt tot op heden gebruikt door 
de heer Van Vliet. Samen met zijn 
vrouw heeft hij daar onder meer een 
winkel in artikelen voor woningin-
richting. Zij zullen op termijn verhui-
zen naar een nieuwe locatie.
De hoofdentree van het apparte-
mentengebouw ligt aan de Drecht-
dijk en geeft toegang tot het ge-
meenschappelijke trappenhuis, met 
ruime lift, en het binnenterrein. De 
inrit voor de voertuigen is gelegen 
aan de Boterdijk. Er is voor alle ap-
partementen een eigen parkeer-
plaats en er is een gemeenschap-
pelijke, overdekte, fietsenstalling. 
Tevens is er ruimte voor een eventu-
ele ‘scootmobiel’-opstelling.
Het uitgangspunt van de ontwerper 
was dat  het appartementengebouw 
past binnen het dorpse karakter van 
het centrum in De Kwakel. Ook was 
het de intentie om ‘DrechtStaete’ 
een eigentijds karakter te geven. Als 

u naar de impressie in de adverten-
tie elders in deze krant kijkt, ziet u 
dat dit goed gelukt is. 
Het wordt een statig ‘jaren 30’-stijl 
gebouw met daarin de luxe en het 
gemak van de hedendaagse voor-
zieningen. De 11 appartemen-
ten binnen het gebouw variëren 
van starterwoningen tot penthou-
ses, alle met een luxueuze uitstra-
ling. De woonoppervlakten, inclu-
sief buitenruimten, variëren van 67 
tot 258 m2 !. De koopsommen va-
riëren van 189.000 euro tot 719.000 
euro (v.o.n.).

Indentiek
Het unieke van bijvoorbeeld de ‘loft’ 
op de begane grond, is dat het ap-
partement bestaat uit een grote 
ruimte waar de koper zelf een inde-
ling kan maken. Elke koper kan zijn 
eigen woon-, eet en slaapplek kie-
zen. Er kan voor een transparant ka-
rakter van het interieur worden ge-
kozen door subtiele afscheidingen 
te creëren. Zo krijgt elke woning 
zijn unieke karakter. Het apparte-
ment beschikt verder over een hal 
met toegang naar het toilet, badka-
mer en inpandige berging/was- en 
installatieruimte. 
De penthouses zijn voorzien van een 

inpandige serre van glas die vanuit 
de woonkamer/keuken toegankelijk 
is. De serres zorgen in alle tijden van 
het jaar voor zeer veel daglicht bin-
nen het appartement. Door middel 
van een openschuivend dak biedt 
de serre toegang tot het grote pri-
vé dakterras. Overigens hebben al-
le appartementen een privé-buiten-
ruimte met gunstige zonligging.
 
De inwoners van De Kwakel rijden 
vast en zeker allang langs het gro-
te verkoopbord waar inmiddels op 
staat dat er met de verkoop is ge-
start. De planning van Bot Bouw 
Initiatief is om ongeveer in het 4e 
kwartaal van 2008 te beginnen met 
de sloop van de huidige bebou-
wing.
Ohlenbusch Makelaardij heeft op 
kantoor een fraaie full colour bro-
chure die u, samen met de prijslijst, 
gratis kunt ophalen. Dit kan op za-
terdag tussen 10.00 en 13.00 uur en 
op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur. 
Er zal u dan een toelichting worden 
gegeven over het plan en u krijgt di-
rect te horen welke appartemen-
ten er nog beschikbaar zijn, want 
de eerste kopers hebben hun koop-
aannemingsovereenkomst al gete-
kend!.

Komend weekend is het 
weer showtime met 
dansschool Nicole

Altovi eert Ton Liesveld
De Ronde Venen - Tijdens de Al-
gemene Ledenvergadering van To-
neelvereniging Altovi afgelopen 
week hebben de leden Ton Lies-
veld unaniem benoemd tot erelid 
van Altovi. Ton kwam in 1963 bij Alt-
ovi, die toen nog Katovi heette, als 
19-jarige jongen binnen en heeft 
het jaar na zijn aantreden, op 1 no-
vember 1964, het penningmeester-
schap op zich genomen. Hij heeft op  
1 november 1974 de sleutel van de 
“schatkist” verwisseld voor de voor-
zittershamer. De functie van Voor-
zitter van Altovi heeft hij gedurende 
drie jaar vervuld. De bestuursfunc-
ties hebben hem intussen niet ver-
hinderd bij Altovi vele rollen te spe-
len. Na zijn voorzitterschap heeft hij 
even ‘bestuurloos’ door de vereni-
ging gezworven om op 1 juni 1983 
wederom het penningmeesterschap 
te aanvaarden. Het bloed kruipt im-
mers waar het niet gaan kan! De-
ze functie heeft hij zonder onder-
breking met veel liefde en inzet ver-
vuld tot afgelopen week. Begin van 
dit jaar heeft hij aangegeven het wat 
kalmer aan te willen doen en heeft 
het bestuur verzocht een vervan-
ger te zoeken. Na bijna 40 jaar be-
stuursfuncties te hebben vervuld is 
het hem gegund het wat kalmer aan 
te doen.
 
Actief
Talloze voorstellingen heeft hij actief 
of passief bijgewoond en duizenden 
toegangskaarten heeft hij verkocht. 
Ook ging hij jaarlijks bij de dona-
teurs langs om hun zeergewaar-
deerde donatie in ontvangst te ne-
men en een praatje te maken. Thans 
heeft hij een punt gezet achter zijn 
bestuurswerk. Dat wil echter hele-
maal niet zeggen dat hij geen lid 
meer is. In tegendeel: een erelid ben 
je voor het leven en hij zal nog vaak 

bij Altovi te zien zijn. Altovi is hem 
zeer erkentelijk voor zijn jarenlan-
ge inzet voor de vereniging en heeft 
hem daarom uitgeroepen tot erelid, 
waarvoor hij afgelopen woensdag 
de bijbehorende oorkonde is over-
handigd. Zijn vrouw en kinderen 
waren bij de huldiging aanwezig.
Toneelvereniging Altovi heeft de af-
gelopen jaren naast toneel ook een 
paar heuse, zelfgeschreven, musi-
cals op de planken gebracht vol Ne-
derlandse liedjes. Achtereenvolgens 
volle zalen in De Boei bewijzen dat 
niet alleen het toneelspel op prijs 
wordt gesteld maar, dat zeer zeker, 
ook de zangkwaliteiten van de leden 
zijn opgevallen.

Samenzang
Dit jaar op 18 januari liet Altovi zich 
horen tijdens de Korenjamboree in 

Mijdrecht. Zij mochten daar de af-
sluitende samenzang verzorgen aan 
het eind van deze drukbezochte ko-
renavond. Het was een waar feest 
waarbij geen plaats onbezet was en 
waarbij iedereen, die daar aanwezig 
was, zijn stem mocht laten horen. 
Ook bij Altovi wordt gehoopt op een 
vervolg van deze geweldige avond.
Mede hierdoor zijn de plannen 
doorgezet om zelf een zangavond 
te organiseren voor het publiek. Een 
avond vol meezingers waarbij na-
tuurlijk het toneelspel niet zal wor-
den vergeten. Maar hierbij speelt de 
samenzang wel een heel grote rol. 
Onder de pakkende titel: “Amee-
zing Altovi” zal de toneelvereni-
ging in De Boei in Vinkeveen deze 
uitvoering verzorgen op zaterdag 8 
november en zondagmiddag 9 no-
vember en op zaterdag 22 novem-
ber en zondagmiddag 23 november 
a.s. Noteert u deze data maar vast in 
uw agenda.
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LEERLINGEN SPELEN OP DE  PIANO
502 EURO BIJ ELKAAR VOOR WAJIR

Prachtig spel door leerlingen
van Marleen van der Laaken

Afgelopen woensdagavond: de kleine, 
sfeervolle zaal boven pianozaak Kerkwijk in 

Amstelveen was bomvol.Vaders, moeders, 
broers, zussen,opa´s, oma´s , en andere 

belangstellenden waren uit Mijdrecht en 
Vinkeveen gekomen om te luisteren naar de 

optredens van de leerlingen van pianolerares 
Marleen van der Laaken uit Vinkeveen.

 Na lang studeren onder de bezielende 
leiding van Marleen was nu het moment 

aangebroken om te laten horen wat voor 
een prachtige muziek zij uit dit instrument 

tevoorschijn konden toveren. Natuurlijk 
waren de meesten best gespannen.

Ten slotte treed je niet elke dag op voor een 
publiek. Een publiek echter, dat ademloos 

luisterde naar het prachtige spel en elke 
pianist(e) na afloop beloonde met

een oorverdovend applaus.

Ook voor Wajir een succesvolle avond

Deze muzikale avond stond ook in het teken van hulp aan de dove kinderen in Wajir die het plezier van zelf 
muziek maken moeten missen. In het programma was ruimte gemaakt voor dokter Groeneveld van de Stichting 
Wajir, die uit eigen ervaringen puttend, een beeld schetste van de situatie in Wajir op dit moment. De Stichting 
zorgt n.l. behalve voor het het dovenproject ook voor waterputten en pompen, een revalidatie kliniek, een 
werkgelegenheidsproject voor gehandicapten, het opkomen voor vrouwenrechten en nog veel meer.
De inzameling tijdens de pauze bracht het mooie bedrag van 502 euro op. De organisatie Impulsis zal 
namens het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking het bedrag verdubbelen. Uiteindelijk gaat er dus
1050 euro naar de dove kinderen in Wajir. Al met al een zeer geslaagde avond.



Regio - Op zaterdag 7 juni a.s. zul-
len ruim 50 slagwerkers van 4 ver-
schillende verenigingen een waar 
slagwerkspektakel ten gehore bren-
gen.
Deze verenigingen zijn: Tavenu uit 
De Kwakel, Triviant uit Wilnis, V.I.O.S. 
uit Mijdrecht en KnA uit Uithoorn.
Het tweede concert op 7 juni in 
Mijdrecht wordt gehouden op het 
Raadhuisplein. Het eerste concert 
vond 24 mei jl. plaats bij Het Oude 
Spoorhuis aan de Stationsstraat in 
Uithoorn.
Op deze plek liep vroeger een spoor-
lijn die liep door Uithoorn en De 
Ronde Venen. Het spoor staat mis-
schien wel symbool voor de unie-
ke samenwerking tussen deze vier  
groepen. In het verleden gingen ze 
alle hun eigen weg en als hun spo-
ren elkaar dan eens kruisten, was 
dat meestal in competitieverband 
tijdens de diverse concoursen.
Hierbij was dan vaak sprake van 
een gezonde dosis rivaliteit. Nu was 
echter besloten om de krachten te 
bundelen voor een tweetal concer-
ten en zo een aanzet te geven voor 
meer samenwerking in de toekomst. 
De bedoeling is dat aan het eind van 
deze concerten er nog slechts een 
winnaar overblijft en dat is het pu-
bliek Vandaar ook de naam van de-

ze concerten ‘Drums4all’ om duide-
lijk te maken dat trommelen meer is 
dan het op een vel neer laten komen 
van een paar stokken.
“Slagwerk is het spoor waar alle an-
dere muziek zich op voortbeweegt.”

Programma
Het programma ziet er als volgt uit. 
(Tijdens de wisseling van groepen 
zullen de malletsectie en de Steel-
band van Tavenu het publiek bezig  
houden.) Het openingsnummer dat 
gespeeld zal worden, is een geza-
menlijk stuk en heet zeer toepasse-
lijk Treinritme en wordt gedirigeerd 
door Hennie van Veenendaal van 
KnA. Als u uw ogen sluit dan zullen 
oude tijden weer herleven en zult u 
het gevoel hebben dat de boemel-
trein zo weer het station op komt rij-
den. Na deze openingsknaller zul-
len de slagwerkers van Tavenu la-
ten horen dat ze over een veelzijdi-
ge slagwerkgroep beschikken.

De slagwerkgroep van Tavenu uit 
De Kwakel bestaat uit een tiental 
enthousiaste trommelaars en 2 mal-

letspeelsters. Zij willen laten zien 
dat percussion niet alleen leuk is om 
naar te luisteren maar ook om naar 
te kijken. Hun instructeur is Michiel 
van Putten. Hij heeft zijn roots bij 
V.I.O.S., hij is de opvolger van Frans 
de Blieck (Triviant) en daarvoor van 
Jan Vork (KNA). Zo zijn alle vereni-
gingen weer met elkaar verweven. 
De slagwerkers van Tavenu zijn in 
voor alle soorten muziek, zoals tij-
dens het slagwerkspektakel zal blij-
ken. Door de jaren heen zijn zowel 
grote concertnummers als aller-
lei marsen gespeeld en ook aparte 
nummers met verschillende attribu-
ten zoals containers, vaten, klompen 
en bezems. Kortom: een allround 
slagwerkgroep, waarvan de oudste 
speler 45 jaar lid is en de jongste 3 
jaar. Ook de steelband van Tavenu 
zal laten horen, hoeveel plezier je 
met slagwerk kunt hebben.

Triviant
Hierna is het de beurt aan Triviant 
Muziek- en Showkorps Triviant is 
voor veel inwoners in De Ronde Ve-
nen een bekende verschijning op 
feestdagen en bij evenementen.
Het korps verzorgt daarbij veel muzi-
kale rondgangen. Triviant is in 1990 
ontstaan uit een samenvoeging van 
UNO-ANIMO en uit Wilnis en TA-

MAJCO uit Vinkeveen.
De vereniging bestaat momenteel 
uit een majorettengroep, een slag-
werkgroep, een sectie fluitisten en 
een sectie lyristen (melodisch slag-
werk). De slagwerkgroep bestaat 
momenteel uit 16 leden variërend in 
leeftijd tussen 8 en 55 jaar.

Onder leiding van hun instructeur 
Frans de Blieck is de laatste jaren 
gewerkt aan een verschuiving van 
de muziekkeuze van marsmuziek 
naar de Zuid-Amerikaanse muziek 
en worden veelvuldig effectinstru-
menten gebruikt.

Tijdens het jaarlijkse donateurcon-
cert van Triviant op 12 april in het 
Veenlanden College heeft het pu-
bliek al naar een aantal van deze 
nummers kunnen luisteren.
Bij straatoptredens staat het korps 
onder leiding van tambour-maître 
Henk Hazeleger.

Het derde optreden wordt 
verzorgd door V.I.O.S 
De Slagwerkgroep van Muziek-

vereniging VIOS bestaat uit 16 en-
thousiaste muzikanten. Onder lei-
ding van hun fanatieke instructeur 
Marcel Verschoor hebben ze de af-
gelopen jaren al vele successen ge-
boekt. Dan kunt u denken aan bij-
voorbeeld deelname aan de Ne-
derlandse Kampioenschappen van 
2006 en 2007.

Tijdens het Drums 4 All evenement 
zullen ze een andere manier benut-
ten om hun kunsten te tonen. In een 
15 minuten durende show, geschre-
ven door Slagwerker/Tamboermaître 
Juan Jaragua Rodriguez en instruc-
teur Marcel Verschoor, zullen ze het 
publiek proberen te vermaken. Di-
verse muziekstijlen zullen gecom-
bineerd worden en er zal zelfs een 
heuse battle worden gespeeld. Dus 
niet alleen een genot voor het oor, 
ook aan het oog is gedacht.
In een blok voor het melodische 
slagwerk zullen de mallets van Tave-
nu en VIOS gezamenlijk twee  wer-
ken spelen. Hierbij worden ze on-
dersteund door een ritmesectie wel-
ke ook uit beide verenigingen is sa-
mengesteld.

Slagwerkers
Als laatste zullen de slagwerkers 
van KnA hun kunsten vertonen.

De slagwerkgroep, onder leiding 
van Hennie van Veenendaal, is een 
marching-percussion ensemble. Po-
dium optredens en melodisch slag-
werk krijgen de aandacht.
Voor jongeren vanaf ongeveer 8 
jaar, bestaat de mogelijkheid om lid 
te worden van de slagwerkgroep. 
Instructeur Jan Vork verzorgt de ge-
degen interne opleiding. Er wordt 
veel geoefend in het samenspel. 
Ook deelname aan voorspeelavon-
den en solistenconcoursen beho-
ren tot de mogelijkheden, alsmede 
straat optredens.
De slagwerkgroep vormt tevens de 
slagwerksectie van de drumfanfa-
re, waar zij de blazers ondersteunen 
met straatmarsen. 
Het niveau van de slagwerkgroep 
wordt regelmatig getoetst door 
deelname aan festivals, concoursen 
en concerten. Tot slot dan de Grand 
finale waarbij alle deelnemers nog 
eens drie spetterende gezamenlijke 
stukken ten gehore zullen brengen.
Aanvangstijd van het concert 13.30 
uur.
Toegang is gratis
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Jazz - zingen en dansen 
tegelijk
De Ronde Venen - Het deed een 
beetje denken aan de jazzcafés in 
Amerika waar al swingend de mu-
zikanten hun optreden tot een ech-
te show maken. Stichting Cultu-
ra had dit keer voor de Amerikaan-
se jazz zanger Ken Ard gekozen en 
natuurlijk met begeleiding van René 
van Beeck die tussen de bedrijven 
door even een muzikaal intermez-
zo ten gehore bracht natuurlijk ge-
volgd door een welverdiend applaus 
en dat was meteen voor Ken de ge-
legenheid om een glaasje water te 
drinken. René van Beeck werd trou-
wens dit keer gesteund door Ste-
ve Hopkins piano zoals hij zelf aan-
geeft en Chris Strik op drums.

René vertelt dat zij de afgelopen keer 
Sanna van Vliet, pianiste en zange-
res, hebben gehad, Ferdinand Po-
vel tenorsax en Eric Ineke op drums. 
Dat waren twee zwaargewichten 
vindt René. “Ik probeer iedere keer 
weer andere artiesten te krijgen. 
Het moet een gevarieerd program-
ma zijn, maar wel met kwaliteit.” Re-
né organiseert ook jamsessies en 
soms wordt hij ook benaderd door 
mensen. Ken Ard vertelt René dat 
hij in de film Chicago heeft gedanst 
en toevallig Ken tegenkwam op een 
jamsessie. “Jazz is gewoon een taal. 
Met de één spreek je wel die taal, 
met de ander niet. Het maakt niet 
uit of je nou uit Timboektoe komt of 
uit Amsterdam, als je maar dezelfde 

taal in de muziek spreekt. Je hoeft 
de taal niet eens te spreken als je 
de muziek maar begrijpt.” Ken Ard: 
niet alleen een prachtige stem die 
de oude jazznummers met veel ver-
ve bracht, maar dus ook een goede 
danser en daar herkende je weer de 
ritmiek van het zwarte ras in, want 
wij bleekneuzen bakken daar dus 
niet zoveel van. Mooie liedjes zo-
als Moonlight in Vermont en daar-
na ‘Love for sale’. ”Now that we have 
sold love I give you a little bit of love 
gratis for free, vond Ard. I can’t give 
you anything but love.

Enige lied
Over het lied ‘Route 66’ vertelt Ken 
dat hij in eerste instantie een hekel 
aan het lied had: “het was het enige 
lied dat ik kende toen ik naar Hol-
land kwam, maar gelukkig ken ik in-
middels meerdere liedjes en nu vind 
ik het wel een mooi lied.” Ook ande-
re bekende nummers kwamen aan 
bod zoals ‘The lady is a tramp’. “Ja”, 
vertelt Ken “een dame aan wie ik 
dat lied opdroeg was beledigd maar 
het is juist een compliment.” Daar-
na volgde nog ‘Lady’. Ken vertelt dat 
hij uit een Family of singers stamt. 
“Ik was eigenlijk danser op Broad-
way in 1981. Maar opeens kwam 
het zingen erbij.” Ken zingt num-
mers van Joe Williams, Mel Tormé, 
Mike Murphy, de bekende Sammy 
Davis en natuurlijk zijn idool Duke 
Ellington. Die heeft een enorme ver-

scheidenheid aan liedjes gemaakt 
die bij elke stemming passen. Op de 
vraag of hij een religieus iemand is 
antwoordt Ard dat hij wel spiritueel 
is. “What you put out you get it back 
like energy, en in religion you just sit 
back and you are gossiping and the 
preacher is doing his text. You have 
to concentrate in your life what you 
want because the universe doesn’t 
know if you say I want good fami-
ly good friends you got it back”, ten-
minste, volgens Ken Ard. Of dat nou 
echt allemaal zo eenvoudig ligt blijft 
een beetje de vraag maar in ieder 
geval klinkt het optimistisch. In ie-
der geval heeft Ken wel goed geke-
ken wat hij wilde want hij heeft zijn 
hele carrière in Broadway opgege-
ven om zijn vriend Erwin naar Ne-
derland te volgen. “Ik heb 20 jaar op 
Broadway gestaan waar ik voor el-
ke show weer auditie moest doen 
en elke show verdiende ik veel geld. 
Nu moet ik helemaal opnieuw be-
ginnen en dat is soms best moei-
lijk.” Ken gaat veel naar jamsessies 
en zo heeft hij ook René leren ken-
nen. Een lied dat hij zelf heel mooi 
vindt is ‘Never let me go’ van Rob 
van Kreeveld. “Dat is één van de 
meest briljante pianospelers aller 
tijden”, vindt Ard. Het was de afslui-
ting van het seizoen met René van 
Beeck die het evenals het publiek 
trouwens een mooie afsluiting vond. 
En dat was het ook want én dansen 
én zingen, dat is echt een kunst. 

Van Kouwen Opel
Club Excellence Dealer
Regio - Alweer jaren op rij mag Van 
Kouwen Opel zich ‘Club Excellen-
ce Dealer’ noemen. Opel Nederland 
kent deze kwalificatie ieder jaar op-
nieuw toe aan enkele van de beste 
Opeldealers van Nederland.

”Wij doen natuurlijk ons uiterste 
best om het predikaat van ‘Club Ex-
cellence Dealer’ te behouden. Dat 
betekent dat we ieder jaar weer 
de beste service en vakmanschap 
moeten leveren”, aldus Theo van 
Kouwen.

Directeur Theo van Kouwen nam de 
bijbehorende plaquette in ontvangst 
uit handen van Johan Tigchelhoff (l), 
directeur verkoop en René Roggen 
(r), algemeen directeur Opel Neder-
land. “Dit is een schouderklopje van 
de Opel-organisatie waar we erg 
trots op zijn. Het is een uitstekende 
prestatie van ons team dat we ons 
ieder jaar opnieuw kwalificeren.
Het is een kunst om voor een derge-
lijke onderscheiding in aanmerking 
te komen, een nog grotere kunst is 
het om de prestaties op peil te hou-

den waardoor je opnieuw ‘in de prij-
zen’ valt”, aldus Theo van Kouwen.
Opel Nederland beoordeelt ieder 
jaar opnieuw haar gehele dealer-
organisatie op het gebied van on-
dermeer verkoopprestaties, de ma-
te van klantentevredenheid, de kwa-
liteit van de service-afdeling en die 
van de administratie.
Ook de interne organisatie werd 
daarbij beoordeeld. Op alle punten 
heeft Van Kouwen zich onderschei-
den ten opzichte van de andere 180 
dealerbedrijven in Nederland.

Vier slagwerkgroepen op 
hetzelfde spoor
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Door Fred de Wit
Vinkeveen - Aanstaande zondag 
herdenkt de Vinkeveense parochie 
van het Heilig Hart van Jezus het 
feit dat 125 jaar geleden het kerk-
gebouw in gebruik werd genomen. 
Dit wordt gevierd met een plechti-
ge Eucharistieviering om 10.00 uur 
waaraan alle parochiële zangko-
ren zullen deelnemen. In de twee-
de helft van dit jaar zullen nog ver-
dere activiteiten plaatsvinden om dit 
jubileum te herdenken. Het stich-
ten van dit kerkgebouw, in 1883, is 
gepaard gegaan met grote finan-
ciële offers van de toenmalige Vin-
keveense gemeenschap. Zij moes-
ten niet alleen geld offeren voor een 
nieuw kerkgebouw, maar in datzelf-
de jaar werd er eveneens een katho-
lieke meisjesschool gesticht. In die 
tijd was er nog geen financiële ge-
lijkstelling tussen het openbaar en 
het bijzonder onderwijs. Behalve de 
geldelijke offers voor kerkgebouw 
en school, moest er ook nog school-
geld betaald worden voor de meis-
jes die de bijzondere school bezoch-
ten. De jongens werden noodge-
dwongen naar de openbare school 
gestuurd omdat er voor een katho-
lieke jongensschool geen geld be-
schikbaar was. Het bleek noodza-
kelijk om een nieuwe kerk te stich-
ten omdat de oude kerk, toegewijd 
aan de H. Antonius van Padua aan 
de Herenweg, en gebouwd in 1842, 
door de grote aanwas van parochia-
nen te klein geworden was. In 1853  
waren er 1093 parochianen, maar in 
1874 was dit aantal al gegroeid tot 
1825. Dit gebeurde mede doordat 
vele Duitse ‘Hollandgänger’, die in 
de turfwinning hun brood verdien-
den, zich definitief in Vinkeveen ves-

tigden. De Antoniuskerk was des-
tijds in de plaats gekomen van de 
katholieke schuilkerk, die tijdens het 
verbod van de uitoefening van de  
katholieke godsdienst, op Hollands 
grondgebied stond op de grens van 
de heerlijkheden Botshol en Ruige 
Wilnis. Voor de nieuwbouw van de 
nieuwe kerk, die toegewijd zou wor-
den aan het Heilig Hart van Jezus, 
moest allereerst toestemming aan 
de aartsbisschop van Utrecht wor-
den gevraagd. Die werd in 1881 ver-
leend omdat de bisschop zelf ook 
geconstateerd had dat de Antonius-
kerk veel te klein was. De grote zorg 
was echter om de financiën rond te 
krijgen. Hiervoor heeft pastoor Van 
Groeningen zich geweldig ingezet 
en, omdat hij zelf niet onbemiddeld 
was, ook geldelijke offers gebracht. 
Door het verkrijgen van legaten, of-
fers van de parochianen, en geldelij-
ke leningen was het eindelijk zo ver 
dat in januari 1881 met de bouw een 
aanvang kon worden gemaakt voor 
een bedrag van f. 176.079,62. De ar-
chitect Tepe kreeg een bedrag van 
f. 6.000. De benodigde grond was 
door het kerkbestuur al eerder ge-
kocht voor f. 5.000. 

Alfred Tepe.
De keus voor het ontwerpen van het 
gebouw viel op Alfred Tepe. Hij had 
zijn opleiding gekregen aan de Ber-
lijnse Bouwacademie en was even-
eens betrokken geweest bij de res-
tauratie en afbouw van de Dom van 
Keulen. Met Cuypers is hij de be-
langrijkste architect geweest in het 
bouwen van kerken in de neogotiek 
in ons land. De katholieke kerk en 
pastorie in Driehuis (Mijdrecht/Wil-
nis) had hij al in 1880 gebouwd. Hij 

is onder andere ook de architect van 
De Krijtberg in Amsterdam, de Sint 
Willibrorduskerk in Utrecht en de 
Sint Nicolaaskerk in IJsselstein, die u 
ééns in de 14 dagen kunt zien wan-
neer de KRO van daaruit de Eucha-
ristieviering uitzendt. 

Tepe heeft totaal 70 kerken in het 
aartsbisdom gebouwd. Na zijn stu-
die in Berlijn studeerde hij nog Mid-
deleeuwse bouwkunst en sloot hij 
zich aan bij het Sint Bernulphusgil-
de, dat zich ten doel stelde om de 
nationale traditie van vakmanschap 
in de religieuze kunst te doen her-
leven. Ook in Duitsland heeft hij ker-
ken gebouwd. In 1920 is hij in Düs-
seldorf gestorven. 

De bouw van de kerk
De bouw begon al direct met  proble-
men. Door de plotseling ingevallen 
koude stagneerde de aanvoer van de 
heipalen, die te kort bleken te zijn. 
Op 11 juni 1881 werd de eerste steen 
gelegd. Een maand later besloot het 
kerkbestuur om de hoofdtoren af 
te bouwen. Dit kostte wel f. 12.000 
meer. Kennelijk zag men toen de fi-
nanciële toestand gunstig in want 
men besloot tevens om een prijsop-
gave te vragen voor het bouwen van 
een tweede toren naast de hoofdto-
ren. De prijsopgave viel mee en men 
besloot daarom ook de angelustoren 
te bouwen. Maar het weer zat weer 
tegen. Een zware storm, op 15 okto-
ber 1881, veroorzaakte grote scha-
de aan het steigerwerk waardoor de 
bouw stagneerde. Ook aan het ge-
bouw zelf was schade ontstaan want 
een gedeelte van de muur aan het 
noordertransept moest worden af-
gebroken en hersteld. In maart 1882 
werd met het stukadoorwerk be-
gonnen, waarvoor men de rest van 
het jaar nodig had. Begin december 
werd het kerkgebouw door pastoor 
Van Groeningen ingezegend en in 
gebruik genomen. De plechtige in-
zegening had plaats op 23 juli 1883 
door aartsbisschop Snickers. De 
pastoor-deken van Breukelen hield 
de feestpredikatie. Met de inrich-
ting van de kerk werd F.W. Mengel-
berg belast, die eveneens deel uit-
maakte van het Sint Bernulphusgil-
de. Hij leverde de ontwerpen in voor 
de biechtstoelen, kerkbanken en de 
altaartombes. Maar niet alles wat het 
kerkbestuur wilde kon gebeuren. De 
bouwsom van de kerk was aanmer-
kelijk overschreden en de versierin-
gen van het interieur moesten daar-
om worden opgebracht door de pa-
rochianen. Vandaar dat men de 
preekstoel, de kruiswegstaties en di-
verse beelden uit de vorige Antonius 
van Paduakerk moest gebruiken. De  
drie luidklokken, die voor een be-
drag van bijna f. 4.000 werden aan-
geschaft, werden door particulieren 
geschonken. Tijdens de bezetting 
werden deze door de Duitsers ge-
roofd om er kanonnen van te maken. 
Pas in 1949 konden er nieuwe klok-
ken in de toren worden opgehangen. 
Bij de bouw van de kerk had pastoor 
Van Groeningen een tweeledig doel 
voor ogen. 

Vinkeveen als bedevaartsplaats
De kerk moest allereerst zo groot 

worden om het groeiende aantal ka-
tholieken in zijn parochie  op te van-
gen. Maar ook wilde hij van Vinke-
veen een bedevaartsplaats maken. 
Beide veronderstellingen zijn niet 
uitgekomen. Allereerst is in de loop 
van de tijd het aantal gelovigen af-
genomen en een bedevaartsoord is 
Vinkeveen, door het ingrijpen van de 
aartsbisschop, evenmin geworden. 
Door zijn omvang kreeg de kerk al 
gauw de bijnaam van ‘De Kathe-
draal van Vinkeveen’. Pastoor Van 
Groeningen had een sterke devotie 
voor Onze Lieve Vrouw van Lourdes. 
Daarom gaf hij architect Tepe op-
dracht om een Mariakapel en een 
ruime kooromgang te ontwerpen 
waardoor ook in het kerkgebouw 
groepen pelgrims konden rondgaan. 
Op 8 december 1883 vond er in de 
kerk een groots Mariafeest plaats, 
dat zich in de komende jaren bij di-
verse gebeurtenissen herhaalde met 
talloze pelgrims uit de omtrek. Maar 
de aartsbisschop was tegen zulke 
vieringen omdat hij vond, dat Vinke-
veen geen bedevaartsplaats kon zijn, 
omdat daar geen enkele grond voor 
was. Processies ter ere van Maria, 
met het oogmerk om bedevaartgan-
gers van buiten de parochie aan te 
trekken, mochten daarom niet meer 
worden gehouden. Dit was een ge-
weldige tegenvaller omdat de schul-
denlast van de kerk flink uit de hand 
was gelopen. De oorzaak hiervan 
was dat door de steenkoolwinning 
de vraag naar turf aanmerkelijk was 
teruggelopen, hetgeen onder turfar-
beiders grote werkeloosheid veroor-
zaakte. Daar kwam nog bij dat veen-
bazen, die leningen aan het kerkbe-
stuur hadden verstrekt, deze terug-
vroegen omdat zij zelf in kommer-
volle omstandigheden dreigden te 
verkeren. Het aartsbisdom werd ge-
vraagd om hulp te bieden. Of dit ge-
beurd is, kan niet uit de archiefbe-
scheiden worden geconstateerd.  

Tegenslagen
Pastoor Weenink  (1908-1920)  lukte 
het om de financiële toestand van de 
parochie aanmerkelijk te verbeteren. 
Maar tegenslagen bleven evenmin 
uit. In 1911 stortte een gedeelte van 
de koorvloer van het altaar in, ge-
volgd door de tombe van het hoofd-
altaar. Kerksieraden moesten wor-
den verkocht om de herstelkosten te 
betalen. In 1914 was het weer raak. 
Bij een zware storm waaide de hou-
ten spits van de toren en werd het 
schipdak gedeeltelijk vernield. De 
toren is nooit in de oorspronkelijke 
vorm hersteld waardoor de schep-
ping van architect Tepe geweld is 
aangedaan. Kort daarop moest de 
kerk in de steigers worden gezet om 
de vele gaten en scheuren in de ge-
welven te herstellen. Omdat  de fun-
damenten hersteld moesten wor-
den, was er in 1927  een bedrag van 
f. 20.000 nodig. Dit was maar een 
klein bedrag vergeleken met de gro-
te restauratie in 1958, die maar liefst 
f. 200.000 zou gaan kosten en onge-
veer overeen kwam met het bouw-
bedrag van de kerk in 1883. Het Va-
ticaans concilie, dat van 1963 tot 
1965 in Rome werd gehouden, be-
paalde onder andere dat de priester 
de mis moest opdragen met het ge-

zicht naar de gelovigen toe. Dit had 
gevolgen voor de inrichting van het 
altaar. Pastoor Graafsma stelde een 
ingrijpende verbouwing voor, maar 
zijn opvolger pastoor Van der Voort 
voelde hier niets voor. 
De vernieuwingen bleven beperkt, 
zodat een tweede grote ‘Beelden-
storm’ de parochie, in tegenstelling 
tot ander kerkgebouwen, bespaard 
is gebleven. In 1974 vond weer een 
grote restauratie plaats, gevolgd 
door kleinere restauraties. Thans is 
het gebouw weer aan een grote res-
tauratie toe die heel veel geld zal 
gaan kosten en bitterhard nodig is. 
Juist afgelopen week werd bekend 
dat het kerkgebouw niet bij de mo-
numenten hoort, die dit jaar op een 
bijdrage van het Rijk kunnen reke-
nen.     

Verfraaiingen 
De parochianen hebben de afge-
lopen 125 jaar door hun bijdragen 
veel verfraaiingen aan het interieur 
van de kerk laten aanbrengen, zoals 
een nieuwe preekstoel, een nieuwe 
kruisweg, wandschilderingen, doop-
vont, en gebrandschilderde ramen. 
Veelal vervaardigd door vooraan-
staande kunstenaars en soms ge-
schonken door één parochiaan. 

Het kunstbezit
Tijdens de periode dat de uitoefe-
ning van de katholieke godsdienst 
verboden was vond er toch een ge-
stadige uitbreiding van religieu-
ze gebruiksvoorwerpen plaats, zo-
als een zilveren kandelaar van om-
streeks 1650, een expositiemon-
strans uit 1692, vier grote altaar-
kandelaren uit 1692.  Dit gebeurde 
ook nadat de Antonius van Padua-

kerk in gebruik was genomen. On-
der andere met een reliekhouder 
met daarin een reliek van de toen-
malige kerkpatroon. Ook in de afge-
lopen 125 jaar is de kerk met diver-
se schatten verrijkt. Het grootste ge-
deelte is nog aanwezig en een klein 
deel is in bruikleen gegeven aan 
het Goud-Zilver- en klokkenmuse-
um in Schoonhoven. Bij een bezoek 
aan dit museum zijn daar een mon-
strans, twee kandelaars en zes ca-
che-pots te bewonderen.

Het Wander Beekes orgel 
Het orgel is in 1827 gebouwd door 
Wander Beekes voor de schuilkerk 
in het Achterbos en daarna in 1842 
overgeplaatst naar de Antonius van 
Paduakerk. Daar heeft het gestaan 
tot de Heilig Hartkerk in 1883 in ge-
bruik werd genomen. De orgelbou-
wer Maarschalkerweerd wijzigde in 
1913 de dispositie en voegde er een 
nieuw automatisch pedaal aan toe. 
Bij de restauratie in 1997 werden de 
wijzigingen van 1913 voor een ge-
deelte ongedaan gemaakt en werd 
het orgel verplaatst van de torenzij-
de naar het noordertransept van de 
kerk. 

In het juninummer van het kwar-
taalblad van de historische vereni-
ging De Proosdijlanden wordt even-
eens aandacht besteed aan de his-
torie van het imposante kerkgebouw 
in Vinkeveen. Bent u geïnteresseerd 
in de historie van onze gemeente en 
wilt u lid worden van de vereniging? 
Voor 15 euro per jaar krijgt u vier 
maal per jaar dit blad toegezonden. 
Voor inlichtingen en opgeven als lid 
hoeft u alleen maar te bellen naar 
telefoonnr 0297 – 286170. 
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Zeer geslaagde reünie van de 
Poldertrots / Kon. Julianaschool

Op zaterdag 24 mei jl. heeft de Polder-
trots uit Waverveen een zeer geslaagde 
dag gehad i.v.m. haar 125-jarig besta-
an. Samen met de Kon. Julianaschool 
uit Wilnis is in de ochtend eerst een 
samenkomst geweest in de Hervorm-
de Kerk  in Wilnis. Daar werd nogmaals 
aangehaald dat beide locaties 1 school 
zijn en dat we samen verder gaan in de 
toekomst. 

Ter gelegenheid van ons 125-jarig bestaan 
waren er een gelegenheids kinderkoor ge-
vormd, een mannenkoor van oud leerlingen 
en een gospelkoor te horen. Maar ook Vi-
ribus Unitis speelden in de kerk. Helemaal 
speciaal was de rapper die samen met de 
kinderen het lied zong over de kinderen in 
Dheli. Het voorwoord werd gedaan door 
Jan Schaaphuizen die een ieder welkom 
heette en Kees Hoogendoorn sprak wijze 
woorden, zoals onze school daar zit muziek 
in (wat het thema is) maar zeker zit er mu-
ziek in onze kinderen. Ook werd er gezegd 
dat onze school staat voor geborgenheid 
waar een ieder kind zich thuis voelt, over de 
adelaar die zijn kinderen opvangt zoals wij 
als school dat ook doen. Na het dankwoord 
van Jopie Verhoek werd het jubileumlied 
gezongen en gingen een aantal mensen 
een gezellig en lekkere boerenlunch nut-
tigen en hierna gingen ze naar de reünie 
op hun eigen locatie. Op de Julianaschool 
was het een gezellige boel waar iedereen 
lekker buiten en binnen stond en zeker 
een succes was. Op de  Poldertrots was dit 
ook een groot succes waar vele herinnerin-
gen werden opgehaald. Ook werd er veel 
gekeken en gesproken bij de oude foto’s en 
schoolgoederen bij de tentoonstelling van 
Jan Compier aan de overkant van de scho-
ol. Iedereen was laaiend enthousiast over 
hoe alles verzorgd was en na bedankjes en 
groetjes gingen ze uit elkaar denkend of ze 
elkaar ooit nog eens zullen zien. Alle foto’s 
zijn te zien op www.julianatrots.nl onder de 
eigen locatie



Uithoorn - Ondanks informatie-
avonden blijkt dat de aanleg van 
de nieuwe busbaan bij veel men-
sen toch nog voor onduidelijkheid 
en onzekerheid zorgt. Albert Mel-
chers, één van de ongeruste bewo-
ners, vindt dat de busbaan een ei-
gen leven is gaan leiden. “Iedereen 
zegt, het is een gepasseerd station 
en helaas zorgen de procedures bij 
de gemeente ook niet voor ophel-
dering. Niemand wil de echte ver-
antwoordelijkheid op zich nemen.” 
Zo klopt de informatie die in eer-
ste instantie is aangegeven ook niet, 
want volgens Melchers zou sprake 
zijn van 10 busbewegingen per uur 
en zou er ’s nachts geen busverkeer 
zijn. Tenminste dat werd ook aange-
geven op de informatieavond op 22 
mei 2007. Nu blijkt dus dat het aan-
tal busbewegingen meer dan ver-
dubbeld wordt en dat zou komen 
omdat de provincie volgens zeg-
gen geen rekening had gehouden 

met heen en weer rijden. In de no-
tulen wordt dan ook weer gecorri-
geerd dat er dus wel busverkeer ’s 

nachts gaat komen en wel vier bus-
bewegingen per uur. Het wordt de 
hoogste tijd volgens Melchers voor 
een nieuw akoestisch onderzoek. 
Het tweede punt waar de bewoners 
zich druk om maken is de inzage-
termijn. 

Inzage
Het definitieve ontwerp lag tot en 
met 7 mei ter inzage, maar pas op 
28 april werd dit bekend gemaakt 
in de krant en het gemeentehuis 
was gesloten tot 6 mei. “Het schijnt 
een trend te zijn om in de vakantie-
tijd zaken ter inzage te leggen. Op 
17 maart jl. was er nogmaals een in-
formatieavond waar het busbaan-
project ter sprake kwam en daar 
bleek dus weer dat het oorspronke-
lijke project op twee punten was ge-
wijzigd . Ten eerste was dat het feit 
dat de bushaltes nu op een andere 
plek stonden ingetekend en de hel-
linghoek is nu te stijl geworden, zo-

dat er geen tram meer door heen 
kan terwijl het gepland was dat er 
een flauwe hellinghoek zou komen 

onder de Zijdelweg, zodat trams er 
nog onderdoor konden rijden. Het 
resultaat is dat tien huizen die op de 
uitrit staan nu meer last krijgen van 
de bus die eerder boven de grond 
uitkomt. Een verkorte hellingshoek 
houdt een gigantische vermeerde-
ring van geluidsoverlast in.
Dit heeft tot gevolg dat de milieu 
geluid en verkeersbelasting meer 
dan twee keer zo hoog is als in eer-
ste instantie werd beweerd in de 
MER 2007. Er staan ook dubbele ba-
nen op de tekening en het lijkt er-
op dat bussen elkaar gewoon kun-
nen passeren. Volgens Melchers is 
het belangrijk om in verband met 
de aanleg van de nieuwe N201 een 
heroverweging te maken wat betreft 
de aanleg van de busbaan, omdat 
de verkeersdrukte op de oude N201 
zo laag wordt dat de bus makkelijk 
over de oude N201 zou kunnen rij-
den en dat een halte gepland zou 
kunnen worden bij het nieuwe Me-
disch Centrum en ligt dan ook ide-
aal voor de twee nieuwe woonwij-
ken Kraijenhoff. “De gemeente wil 
vasthouden aan de aanleg van een 
busbaan, terwijl dit kostbaar, boven-
dien gevaarlijk en volkomen over-
bodig is. Waar bewoners zich verder 
druk over maken is de afsluiting van 
de Randweg. 

Randweg
De officiële reden was de aanleg 
van een bouwweg om de nieuwe 
N201 van bouwmaterialen te voor-
zien. Nu is de bouwweg klaar en 
zou de randweg weer opengesteld 
kunnen worden om de verkeersdruk 
op de oude N201 niet langer onno-
dig te verhogen. Onbegrijpelijk vindt 
Melchers het punt dat al meerde-
re keren is aangekaart, namelijk de 
oversteekplaats bij de Weegbree. Er 
staan op tekeningen zaken ingete-
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Is uw huisdier 
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden 
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is 
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 
uur bereikbaar onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Vermist
- Vrouwenakker, omgeving Vrouwenakkersebrug, poes, lapjes  
 (lichtbruin, wit, zwart), witte sokjes, ong. 10 maanden oud,
 roepnaam Fleur.
- Aalsmeer, omgeving Boomgaard, poes, langharige Ragdoll,
 25 procent siamees, kleurstelling crémekleurig, staart, pootjes
 en hoofdje zijn mat zwart, chipnummer 528210000707965,
 vermist sinds 8 mei 2008-05-26, roepnaam Benyi, leeftijd 3 jaar. 

Gevonden:
- Mijdrecht, omgeving Oosterlandweg, kat, E.K.H., kleurstelling drie  
 kleuren gevlekt. (06-17515133).
- Mijdrecht, omgeving Kamille, parkiet, kleurstelling geel
 met groen, is plusminus 11 mei 2008 weggevlogen.
- Vinkeveen, omgeving Waverbancken, kat, E.K.H., kleurstelling  
 zwart, klein van stuk en erg mager. (asiel Amstelveen).
- Wilnis, omgeving Molenveld, kat, kleurstelling zwart.
 (asiel Amstelveen).
- Vinkeveen, omgeving Reigerstraat, kater, kleurstelling cypers
 grijs, rood vlooienbandje. (06-1755133).

Gesignaleerd:
- Uithoorn, omgeving Elschotlaan, groenkleurige papegaai,
 oranje snavel en oranjekleurige kraag. Tel.0297-587095.

De Historische Vereniging De Proosdijlanden presenteert….
“Monumentale objecten in de gemeente De Ronde Venen”

Monumenten

Ringdijk Tweede Bedijking 
nummer 25. Hoeve ‘Mijn 
Lust’. Dit gemeentelijk 
monument met drie sterren 
ligt een eindje van de 
weg af. Het voorhuis in 
Jugendstiltrant is gebouwd in 
1907, het achterhuis dateert 
van 1930.  Het opschrift 
op de eerste steen luidt: “De 
eerste steen gelegd 4 december 
1930 door Allard Jiskoot 
oud 12 jaar”. 
Foto: Nico van Eijk
 

Tussen 1988 en 1992 heeft de provincie Utrecht een in-
ventarisatie gemaakt van alle waardevolle gebouwen en 
andere objecten binnen de grenzen van de provincie. In 
2001 zijn al die objecten en gebouwen per gemeente in 
boekvorm vastgelegd. In “De Ronde Venen geschiedenis 
en architectuur”. De gemeente telt daarin 266 objecten 
waarvan 26 door het rijk beschermd, 34 door de gemeente 
beschermd, 25 potentieel door de gemeente beschermd, 
34 niet beschermd met drie sterren en 100 niet beschermd 
met twee sterren. De rest heeft één ster of minder. Een 
object met één ster is gekwalificeerd als beeldondersteu-
nend, twee sterren betekent beeldbepalend en drie ster-
ren staat voor monumentaal en zeer waardevol. Een door 
het rijk beschermd monumentaal object heeft altijd drie 

sterren. Een door de gemeente beschermd monumentaal 
object kan zowel drie als twee sterren hebben. Let wel dit 
was anno 2001. De uiteindelijke vaststelling moest in-
stemming hebben van de gemeenteraad. Dat gebeurde in 
vier tranches. Tranche drie is inmiddels voltooid. We tel-
len dan de volgende aantallen gemeentelijke monumen-
ten: Amstelhoek 5, De Hoef 19, Mijdrecht (slechts) 21, 
Vinkeveen 39, Waverveen 10 en Wilnis 31. De komende 
weken zullen wij elke week in De Nieuwe Meerbode een 
van die objecten proberen op te nemen vergezeld van een 
stukje tekst waarin de belangrijkste kenmerken. Onze 
dank aan de redactie van de Nieuwe Meerbode voor de 
geboden mogelijkheid deze informatie aan de inwoners 
van onze gemeente over te dragen.

Gezellig en sfeervol 
afscheid van gebroeders 
De Zwart
Wilnis – Ruim tachtig jaar is de 
naam Slijterij - Wijnhandel de Zwart 
al een begrip in Wilnis en wijde om-
geving. 

De laatste weken hebben wij ook 
regelmatig de geschiedenis stukje 
bij beetje naar buiten gebracht en 
zaterdagmiddag jl. was het dan zo 
ver... de afscheidsreceptie. Na tach-

tig jaar stapt de familie De Zwart 
uit de zaak. Er was geen opvolging 
meer, dus gaat het bedrijf over in 
andere handen.
Maar veel zult u er niet van merken. 
De naam blijft hetzelfde, het vaste 
personeel blijft en de nieuwe eige-
naar is voornemens om op dezelfde 
wijze door te gaan. Heel veel klan-
ten, vrienden, collega’s, bekenden 

en noem maar op hadden zaterdag-
middag even de moeite genomen 
om de beide broers Hans en Mar-
tin de Zwart even de hand te schud-
den. 

Op bijgaande foto ziet u onder an-
dere dat Hans en Martin de sleutel 
van het bedrijf symbolisch overhan-
digen aan de nieuwe eigenaar.

Nog steeds onduidelijkheid 
over aanleg busbaan

Weblog over whiplash
Vinkeveen - Voor mensen met een 
whiplash, die begrip en ondersteu-
ning zoeken, is er een weblog in het 
leven geroepen. De meest voorko-
mende oorzaak van het whiplash-
letsel is een kettingbotsing of een 
simpele aanrijding van achteren, 
terwijl u voor het stoplicht staat te 
wachten. Het hoofd maakt dan ten 
opzichte van  de romp een slinge-
rende beweging naar voren, dan 
naar achteren en vervolgens weer 
naar voren. Wie de aanrijding niet 
heeft zien aankomen, zit ontspan-
nen in de auto, waardoor de spieren 
en banden in de nek en rugstreek 

een grote klap krijgen. Kijkt men tij-
dens de aanrijding opzij, dan is de 
beschadiging nog groter. Whiplash 
is nog steeds een ondergeschoven 
kindje in de medische wereld, terwijl 
de gevolgen vaak enorm zijn. Letty 
Smit Munnik uit Vinkeveen heeft 
daarom een weblog geopend: 
www.nekletsel.web-log.nl met daar-
op veel relevante informatie, alsme-
de adressen van whiplashpatiënten 
die andere whiplash-patiënten weer 
op weg kunnen helpen. Niemand 
kan een whiplash-patiënt beter be-
grijpen dan iemand die zelf whip-
lashpatiënt is.

kend die op de informatieavond nog 
niet bekend waren zoals grote hek-
werken, sluizen en verkeersinstal-
laties zoals bellen. In eerste instan-
tie zou een oversteekplaats wes-
telijk van het woonwagenkamp bij 
de nieuwe haltes komen. Nu wordt 
echter de huidige zigzagoversteek-
plaats gehandhaafd en moeten 
mensen die uit het Kootpark ko-
men een rare slinger maken om 
over te kunnen steken en de over-
stekers van het Alkwin moeten twee 
keer per dag gebruik maken van 
de oversteekplaats en ook ande-
re mensen maken gebruik van deze 
oversteekplaats. In totaal gaat dat 
dan om 2000 oversteekbewegingen 
per dag. Als laatste punt vindt Mel-
chers dat bij een HOV (Hoogwaar-
dige Openbaar Vervoerverbinding) 
per definitie een ongelijkvloerse 
kruising hoort. Een onderdoorgang 
bij de oude geplande bushalte zou 
de beste oplossing zijn aldus Albert 
Melchers die samen met andere be-
woners niet staat te juichen over de 
plannen zoals die nu ter tafel lig-
gen en er op aandringt om toch nog 
eens goed naar bovenvermelde za-
ken te kijken waarbij weglating van 
het busbaanproject de beste optie 
is, temeer omdat het geringe aantal 
passagiers en de minimale tijdwinst 
de hoge investering niet rechtvaar-
digen. 

Winnaar
EK actie
Super de Boer 
Vinkeveen 
bekend
Vinkeveen - Afgelopen weken 
heeft Super de Boer een landelijke 
actie gehad rondom het Nederlands 
Elftal. 3 weken lang zijn ‘Oranje cou-
pons’ uitgegeven bij iedere 10 euro 
besteding.

Jan van de Moolen uit Vinkeveen is 
de gelukkige winnaar geworden van 
twee kaartjes voor de wedstrijd Ne-
derland–Denemarken, die morgen, 
donderdag 29 mei, gespeeld wordt 
in het PSV stadion in Eindhoven.



    

Elk jaar met de vrijmarkt op 30 
april, Koninginnedag, heb ik wat 
tomatenplantjes te koop. En dan 
passeren er heel wat mensen. Ik 
hoorde daar veelal positieve reac-
ties aangaande een loopbrug He-
renweg/Baambrugse Zuwe, maar 
ook negatieve. Deze waren van ‘je 
bent niet te volgen’ en ‘onduidelijk 
met je verslagen’. Welnu, daarom 
een recapitulatie.

GEACHTE LEZER, NEEM DE TIJD 
OM HET VOLGENDE TE LEZEN;
Komend vanaf het viaduct (N-201) 
Herenweg, is de eerste weg rechts, 
de Baambrugse Zuwe. Komend 
vanuit Achterbos is het linksaf, te-
genover de Nederlands Hervorm-
de Kerk. Op het punt Herenweg/
Baambrugse Zuwe, het brugge-
tje, daar speelt het zich allemaal 
af. Voor automobilisten is die af-
slag bijna geen punt, maar ech-
ter voor ouden van dagen met of 
zonder stok, invalide in karretjes, 
zij komen maar moeilijk of hele-
maal niet tegen diezelfde bult op. 
Het wandel(tegel)pad zit geklemd 
tussen de rijweg en de brugleu-
ning en wordt steeds kapot gere-
den door vrachtrijders met of zon-
der aanhang. Frappant is dat dit 
voetpad ook weer als de sode-
mieter wordt gerepareerd. Het lijkt 
wel of niemand mag zien dat het 
wandel(tegel)pad kapot is. Ik heb 
daarom op 8 mei jl. maar een foto 
gemaakt hoe het voetpad er uitziet 

als het kapotgereden is. De ge-
meente KAN wel vlug zijn. De laat-
ste keer kreeg een bedrijf blijkbaar 
de opdracht om het goed hoog te 
maken, met de achterliggende ge-
dachte dat het dan niet zo gauw 
meer kapot gereden zou worden. 
Echter wordt het voor de voetgan-
gers een nog moeilijker te belo-
pen wandel(tegel)pad. Voor diege-
nen die de situatie nog niet ken-
nen, nog een keer de uitleg. Indien 
u op de hoek Herenweg/Baam-
brugse Zuwe bij de glasbak staat 
en u kijkt links van de glasbak over 
het water heen naar het bestaan-
de zebrapad, is dát de lokatie waar 
ik de (nieuw aan te leggen) loop-
brug in gedachte heb, hier is niet 
veel fantasie voor nodig. Overi-
gens heeft de vorige ambtenaar 
dit mondeling goedgekeurd en 
wenste me nog succes. Alleen zo-
als nu bekend, deze ambtenaar is 
dus weg……..en is dan ook het 
plan weg?? Ander voordeel van 
zo’n brug is dat men rustig over de 
brug kan lopen/wandelen en des-
gewenst nog een blik in de sloot 
kan werpen, zonder dan op het af-
slaand verkeer te letten. Soms krijg 
ik het idee dat ouden van dagen 
en invaliden niet meer meetellen, 
terwijl e.e.a. toch simpel te reali-
seren moet zijn. Met kan dan het 
bestaande ‘hobbelpad’ weghalen 
en dat heeft dan weer als voordeel 
dat het rijdend verkeer makkelij-
ker en beter de Baambrugse Zuwe 

op kan draaien. Denk dan met na-
me ook even aan de bus Lijndienst 
126. Het wordt voor deze onder-
neming ook makkelijker en snel-
ler de bocht te nemen en veroor-
zaakt geen of minder oponthoud 
voor ander verkeer. 
Daarom nogmaals mijn oproep: 
Gemeente, vooruitlopend op de 
komende herstelwerkzaamhe-
den, breng dan in ieder geval een 
(voorlopige) loopbrug aan. Al dan 
niet provisorisch met schotten en 
planken (zie de brug bij het ker-
misterrein aan de Demmerik). 
Ik ben hier al een tijdje mee be-
zig, maar niemand, echt niemand, 
durft een antwoord te geven, of 
het moet zijn ‘u hoort nog van ons’. 
Dit heb ik al vele malen gehoord. 
Ik heb gesprekken gehad met 
ambtenaren, met wethouder Dek-
ker en wethouder Van  Breukelen 
(‘is mijn portefeuille niet’). Ik ben 
zelfs bij de burgemeester geweest. 
Maar geen van deze mensen komt 
met een duidelijk antwoord of 
schuift het af………… Zeiden ze 
maar eens JA of NEE, dan weet ik 
ook waar ik aan toe ben.

Geachte lezer, ik hoop dat het nu 
wat duidelijker geworden is en 
mocht u in welke vorm dan ook 
willen helpen, bent u welkom.
Nog steeds vriendelijke gegroet 
allemaal,

Cor v. Zwieten
Baambrugse Zuwe, Vinkeveen

Wat een giller die fietsbrug waar 
je niet met je fiets over kan an-
ders dan op je nek. Ze hebben 
het er bij het begin van de route 
niet bij gezegd: “Hindernisbaan.” 
Deskundige ontwerpers! Des-
kundige ambtenaren! Deskundi-
ge bestuurders! Hoe groter de ge-
meente hoe groter de deskundig-
heid van de ambtenaren. Toch? 
Ja! Ja!  Ha! Ha! Dat zijn dezelf-
de ambtenaren met grootsteedse 
neigingen, die met hun arrogante 
hoofden de ideeën van de inwo-
ners, ach je weet wel daar heb-
ben ze die prijs voor gekregen,  
voor die geweldige samenwer-
king met de inwoners en de des-
kundige wijze waarop zij de wen-
sen van die bewoners onder de 
klep in de vloer hebben geveegd. 
Je weet wel, net zoals vroeger bij 
de kapper. Klant geknipt. Haar op 
de grond. Veger erbij en klep aan 
het kettinkje omlaag en de ha-
ren, de ideeën van de bewoners, 
er onder. Mat erover en opgelost. 
Wel direct, want je kunt de vol-
gende klant niet in de haren van 
een ander laten trappen. Ja! Ja!  
Wat een gemeentebestuur heb-
ben wij. Wat een raad. B&W  heb-
ben die coalitieraad volledig in 
hun zak. Ze doen gewoon maar. 
“De Raad wikt en B&W beschikt.” 
Ja! Ja! Neem nu die geschiedenis 
met die disco’s voor de opgroei-
ende jeugd. Dat is zonder veel 
discussie opgelost. Twee onder-
nemers uit Mijdrecht willen dis-
co’s beginnen. Nou ja, ze willen 
wel alles gratis. De vergunnin-
gen, de grond etc. etc. Dat wil 
iedereen wel. Dat zullen ze met 
B&W besproken hebben. Maar 
goed, ze hebben zich terugge-
trokken, omdat ze hun zin niet 
kregen denk ik. De wethouder 
Sociale Zaken, ook niet gek, sluit 
een overeenkomst (een deal) 
voor vijf jaar met een andere on-
dernemer. Die mag elk week-
einde het jeugdhonk gebruiken 
voor 25.000 euro per jaar. Dat 

heet in A’dam ‘voor een scheet en 
drie knikkers’. Ja! Ja! Een koop-
je. Waar vind je zoiets. In de ge-
meente De Ronde Venen natuur-
lijk 250,- euro per avond. Maar!!! 
Je houdt de rotzooi wel buiten de 
deur. Als je tot 05.00 uur open 
wilt blijven dan snap je natuurlijk 
wel dat je niet alleen op Ronde-
veense jeugd gaat draaien, maar 
ook op Hooligans uit Utrecht en 
Amsterdam. Hulde aan de wet-
houder? Nou ja, de Raad contro-
leert, maar kan aan zulke trans-
acties van B&W niets verande-
ren. Goed of niet goed. Dat heeft 
de Raad zelf zo geregeld. Ja! Ja! 
Ze hebben zichzelf bij belangrij-
ke zaken lekker buiten spel ge-
zet. Er is één voordeel, je kunt bij 
het mislukken alleen de schuld 
op hem schuiven. Of roepen onze 
B&W bestuurders ook in deze si-
tuatie: ‘Wij zijn één voor allen en 
allen zijn wij één’. Ja! Ja! Weet je 
wat ik zo apart vind, dat alle be-
stuurders in Nederland en in Eu-
ropa er altijd weer zo’n behoef-
te aan hebben om weer regels te 
stellen. Iedereen wil steeds min-
dere regels en elk nieuw bestuur 
maakt er weer nieuwe regels bij. 
Hier worden steeds naast APV 
regels ook de verkeersregels uit-
gebreid. Dat gebeurt gewoon. 
Maar ja, maar ja, wie moeten die 
regels controleren? Wie zijn weer 
voor de controle op al die nieu-
we regels verantwoordelijk? Wie? 
De politiiiiie. 
Ja! Ja! De politiiiie. Wel meer re-
gels controleren maar er nooit 
een ‘mannetje’ (dat betekent dat 
het ook vrouwtjes kunnen zijn) 
bij. Er ontstaat dan een soort wil-
lekeur bij het verbaliseren. Ik krijg 
toevallig wel een bon en al die 
anderen niet. Dat is ellig. Dat is 
ver…… ellig. Neem nou dat stop-
verbodsbord op de Hoofdweg in 
Mijdrecht. Daarachter staan al-
tijd auto’s geparkeerd. Dat bord 
met dat rode kruis is er niet voor 
niets neergezet. Dat is er neer-

gezet voor de veiligheid. Waarom 
die veiligheid niet gewaarborgd 
wordt tot voorbij de bocht bij de 
Bernhardlaan snapt niemand. 
Maar goed. De politie kan ook 
niet alles controleren. Ze heb-
ben hun kont nog niet gekeerd 
of ze rijden in de Margrietlaan of 
de Anselmusstraat alweer harder 
dan 30 km/u. Dat verkeer wordt 
echt een zootje. Gelukkig gaan 
ze aan Adelhof een einde maken 
met de nieuwe verkeersoplos-
sing in de Margrietlaan. En dan 
zingen wij met z’n allen: ‘Dat is 
het einde, dat doet de deur dicht’. 
Ze moeten hun zin krijgen, is het 
niet op de ene manier dan is het 
op de andere. Dat winkelcentrum 
moet weg, want dat draait veel te 
goed. Dat is een bedreiging voor 
de Dorpsstraat en dat mag niet. 
Ja! Ja! Weet je waarom B&W zo 
blij zijn dat Abcoude, Breukelen 
en Loenen, Kockengen er bij ko-
men? Nou, ik weet het wel. On-
ze B&W slijpen de bijltjes en de 
messen al. Ja! Ja! Daar in die ge-
meenten staan nog een heleboel 
oude bomen. Die moeten beslist 
weg. En de natuur rond het Gein 
en de Vecht moet ook behoor-
lijk aangepakt worden. Die is niet 
netjes genoeg. Hoge beschoei-
ingen moeten er komen, net als 
hier. Dat is tegen de natuur, want 
die gedraagt zich niet netjes. De 
grootste boom in de Landsheren-
straat hebben ze ook bijna om 
zeep geholpen. Weet je nu wat 
het treurige is? Dat de ambtena-
ren die dat veroorzaakt hebben 
alweer verdwenen zijn. Ja! Ja! De 
raad heeft de natuur overgehe-
veld naar een onschuldig NME 
centrum dat hun brood eet. 
Wat zullen die voor kritiek heb-
ben? Overigens, verder niets dan 
goeds over die medewerkers.
Er zijn nog een heleboel hete 
hangijzers die ons burgers aan-
gaan en die blijven maar han-
gen.
En dan plotseling is er ineens 
weer een besluit. Maar nooit ten 
goede van de natuur in ons dorp. 
Wat zijn dat voor bestuurders, 
Hebben ze dan helemaal geen 
gevoel in hun donder? 
Ja! Ja! Oh! Oh! Die brug in de Am-
stelhoprek???? Die is er nog. 

John B. Grootegoed
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook 
aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen 
wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn 
omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Ja! Ja!
Vertrouwen!

Even een verhaal dat wij graag 
kwijt willen! Het gaat om het jaar-
lijks zo gezellige festijn Ajoc.

Wij zijn vaste feestgangers van 
middelbare leeftijd die graag de 
avond van de Earrings en de dag 
van het familiespektakel aanwezig 
zijn op het feestterrein. Ook onze 
jeugdige kinderen en hun vrien-
den ontbreken niet op deze dagen. 
Laat ik als eerste zeggen dat dit 
niet over de organisatie zelf gaat, 
welke wij heel goed vinden. Mijn 
petje af, maar wel over het beleid 
van security!
Wij hebben wel eens meer din-
gen gezien dat wij dachten: Moet 
dit nou. Maar toen stond het water 
verder van je af, maar nu hebben 
wij het aan eigen lijf ervaren.

Even in het kort, want ik kan wel 
een boek schrijven!
Maandag, op de familiedag, tegen 
het einde van de activiteiten had 
iedereen al het nodige op. Het wa-
ren zware dagen met veel drank 
en een warm weekend, dus je weet 
dat sommigen niet meer zichzelf 
zijn. Toen dachten een paar jon-
gens: Wij trekken onze shirtjes 
uit, maken er een springtouw van, 
joepie, lachen, gieren. Mijn doch-
ter van 17 stond met een vriendin 
in de buurt en moest het ontgel-
den. Met het touw van nek tot en-
kels om haar heen, begonnen ze 
haar door de tent te slingeren. Ze 
probeerde hen aan te geven dat ze 
moesten stoppen, omdat het touw 
steeds strakker om haar keel trok 
en zij het benauwd had en adem-
nood kreeg.

Geen security te zien
Haar broer met vrienden ziet dit 
gelukkig en komt haar met een 
vriend te hulp! Ze zorgen dat die 
jongens mijn dochter vrij laten en 
proberen hen met de nodige woor-
denwisselingen en wat geduw 
even aan het verstand te brengen 
dat ze dit niet moeten doen. Rust 
weer teruggekeerd. Toen ieder-
een weer stond te feesten, werden 
mijn zoon en zijn vriend van achte-
ren door wat mensen van de secu-
rity gepakt, op de grond gegooid, 
naar buiten getrokken, op de buik 
gesmeten, vijf man er bovenop,  
getrapt, geslagen, handboeien om 

en afgevoerd, niet eens de kans 
om wat uit te leggen of stelling te 
nemen. Mijn dochter, die dit ook 
zag, probeerde nog aan de men-
sen van de security uit te leggen 
dat ze de verkeerde jongens had-
den en dat die twee haar alleen 
maar hebben geholpen en dat de 
boosdoeners nog in de tent ston-
den te feesten, maar daar wilden 
ze niets van aannemen. Klaar uit!
Dochterlief, helemaal overstuur, 
belde ons, wij waren al thuis. Leg-
de in het kort alles uit en dat ze 
thuisgebracht werd door vrienden 
van mijn zoon. Thuis aangekomen 
en het verhaal aangehoord, vond 
ik dat ik dan maar aangifte moest 
doen tegen de jongens die dit al-
lemaal veroorzaakt hadden. Dus 
wij met z’n vieren, de twee vrien-
den die ook getuigen waren, mijn 
dochter en ik, naar de politie in 
Mijdrecht. Daar aangekomen ons 
verhaal gedaan en om hulp ge-
vraagd. Er werd mij met een grijn-
zend gezicht verteld dat ze geen 
tijd voor een aangifte hadden, dat 
ze er morgen onderzoek naar zou-
den doen en ik dan maar terug 
moest komen, dan was ik de eer-
ste.
Dit zijn nou de vertegenwoordi-
gers van het volk, je hulp en steun, 
een lachertje. Ik moest de volgen-
de ochtend toevallig wel aan het 
werk om belastinggeld te verdie-
nen voor hun loon en mijn dochter 
en de twee jongens hebben wel 
een traumatische ervaring achter 
de rug. Waar mogen wij dan heen 
voor hulp?
Weer thuis na nog wat telefoontjes 
gepleegd te hebben, moesten wij 
toch inzien dat wij aan de verlie-
zende kant stonden. Wij zijn toch 
nog maar eventjes naar bed ge-
gaan, want de nacht was al aardig 
gevorderd en hebben geprobeerd 
nog een beetje rust te vinden, dat 
voor iedereen die ermee te maken 
had, eigenlijk geen doen was!
De volgende dag om 15.30 uur 
kwamen de jongens eindelijk weer 
thuis. Helemaal smerig op het he-
le lichaam, schaafwonden, blau-
we plekken en bulten, waar nie-
mand zich over ontfermd had op 
het politiebureau. Ook het ene te-
lefoontje om iemand in te lichten, 
waar ze recht op hadden, moch-
ten zij niet plegen. Maar toch de 

moed voor rechtvaardigheid nog 
niet opgegeven. Weer naar de po-
litie in Mijdrecht om aangifte te 
doen, want ze voelden zich oneer-
lijk behandeld en vooral mishan-
deld door de security. Maar we-
derom was het niet mogelijk om 
aangifte te doen, omdat het een 
overheidsinstantie is, waartegen je 
geen aangifte kunt doen. Maar ze 
zouden wel direct met het bedrijf 
Galaxy int. security BV, welke toe-
zicht houdt op het Ajoc, contact 
op kunnen nemen en daar verhaal 
kunnen halen. Dus gebeld met 
het bedrijf en weer een afbrander. 
Geen luisterend oor of ook maar 
wat begrip en vooral weer geen 
medewerking!

De twee gedupeerde jongens kost 
het wel een vrije dag en van een 
van de jongens een verloren tele-
foon, die in het gevecht is verlo-
ren. Waar mogen ze dit verhalen, 
wie komt er daarvoor op? Dit is 
nou de dank voor hulp, doe je dus 
ook niet meer!

Onze vraag is: Moet dit echt zo? 
Moet een, wat een gezellig feest 
hoort te zijn, zo eindigen? Kun-
nen wij tegenwoordig niet meer 
met elkaar praten en eerst probe-
ren het op een menswaardige ma-
nier op te lossen in plaats van als 
een zware crimineel behandeld te 
worden? Zelfs die worden nog be-
ter behandeld, haal alle twee par-
tijen erbij. Wij weten zelf ook dat 
het moeilijk is met alle dronken 
gasten en het is zeker goed dat er 
beveiliging aanwezig is, maar het 
geeft hen niet het recht om zo om 
te gaan met de feestgangers.
Het is juist hun taak om de echte 
rotte appels eruit te halen. Het lijkt 
mij dat ze daarvoor opgeleid zijn, 
anders kunnen we het wel zonder 
security doen. Toch?

Fam. Kruyswijk, Wilnis.

P.S. In de oproep van de politie om 
te helpen bij oplossingen van in-
cidenten kunnen wij ons nu niet 
meer vinden en de mentaliteit van 
de politie laat heel veel te wensen 
over en ik zou denk ik nog liever 
de boef willen helpen, want hulp 
in deze gemeente wordt niet echt 
gewaardeerd.

Ajoc en politie...

Loopbrug Herenweg/
Baambrugse Zuwe (4)

Klaslokalen in Matuku
De Ronde Venen - Matuku is 
een klein dorp met ruim 2000 
mensen, gelegen in Zambia. In 
dit dorp gaan wij, Manon van 
Scheppingen en Eva van Eekelen, 
komende zomer klaslokalen bou-
wen, samen met een groep an-
dere vrijwilligers. Dit is een ont-
wikkelingsproject van de organi-
satie World Servants. Om dit pro-
ject te realiseren, moeten wij veel 
geld zien op te halen. Veel men-
sen in De Ronde Venen hebben 
ons al gesteund bij acties die wij 
al gevoerd hebben. Op deze ma-
nier willen wij al die mensen nog 
eens bedanken, want het bedrag 
wat wij op moeten halen (2049 
euro p.p) is al bijna helemaal bin-
nen door alle hulp! 
Ook willen wij iedereen nog op 
de hoogte stellen van een veran-
dering in ons project. De mees-
te mensen die ons gesteund heb-
ben, zullen namelijk vreemd op-
kijken als zij horen dat wij klas-
lokalen gaan bouwen. Tot een 
maand geleden was ons pro-
ject namelijk compleet anders: 

wij zouden een artsenpraktijk en 
een huis voor een arts gaan bou-
wen in Nsalu Nsalu (ook Zam-
bia). Door persoonlijke omstan-
digheden van de contactpersoon 
in Nsalu Nsalu kon dit project he-
laas niet doorgaan. Daarom is er 
gekozen voor een ander project, 
dat wij zelf even geweldig vinden! 
Hieronder is een stukje te lezen 
over de inhoud van ons project, 
afkomstig van 
www.worldservants.nl :

‘Matuku is een kleine gemeen-
schap met ruim 2000 mensen. 
De bereikbaarheid in het droge 
seizoen is redelijk tot goed, al-
leen de laatste drie kilometers 
zijn slecht. De gezondheidszorg 
is er van zeer laag niveau. Onder-
wijs wordt aan ongeveer honderd 
kinderen gegeven in een kleine, 
provisorische school die uit twee 
kleine lokalen bestaat en niet aan 
de eisen van het ministerie vol-
doet.  World Servants gaat in 2008 
voor de tweede keer assisteren in 
deze gemeenschap. In 2007 werd 

er een kliniek met een woonhuis 
voor de verpleegkundige gereali-
seerd. De districtsoverheid heeft 
toegezegd de kliniek van ade-
quaat personeel te voorzien, als-
mede van medicijnen en eventu-
ele andere benodigdheden. De 
ervaring leert dat met name ma-
teriële ondersteuning een kwes-
tie van tijd is. Eerdere projecten in 
Miloso en Kakushi hebben ech-
ter wel aangetoond dat ‘het sy-
steem’ werkt. Dit jaar gaan we de 
bestaande school uitbreiden met 
nieuwe lokalen en een kantoor 
met opslagruimte.’

Wij vertrekken op 2 juli, en wij ko-
men 23 juli weer terug. Wij zullen 
na terugkomst nog van ons laten 
horen. Wie ons nog wilt steunen, 
kan een bijdrage overmaken naar 
rekeningnummer 3031798716, op 
naam van Manon van Scheppin-
gen (Mijdrecht). Nogmaals ont-
zettend bedankt voor alle hulp!

Manon van Scheppingen en
Eva van Eekelen 

Actie op koninginnendag 2008 in Mijdrecht



Uithoorn - De Uithoornse Kinder-
opvang kreeg een verheugend be-
richt. In een landelijk onderzoek on-
der 100 kinderopvanginstellingen 
naar klantgerichtheid, werd een 
derde plaats behaald. 

Het gerenommeerde bureau Bui-
tenhek Management en Consult 
voert ieder jaar een onderzoek uit 
naar de klantgerichtheid van kin-

deropvang-organisaties. Is de orga-
nisatie telefonisch goed bereikbaar: 
wordt er binnen 3x overgaan opge-
nomen, worden bellers professio-
neel te woord gestaan. En hoe is de 
klantbenadering: wordt het eerste 
telefonisch contact benut om klan-
ten te binden. 
Organisaties worden in dit onder-
zoek twee keer gebeld door een 
‘mistery guest’, die zich voordoet als 

een potentiële klant op zoek naar 
kinderopvang. Deze ‘guest’ stelt vra-
gen over mogelijkheden voor plaat-
sing. Kinderopvangaanbieders met 
weinig tot geen plaatsingsmoge-
lijkheden kunnen evenveel punten 
scoren als kindercentra met plaat-
singsmogelijkheden.

De Uithoornse Kinderopvang scoor-
de met 73% enorm hoog. De sco-
re over álle organisaties was name-
lijk 33%. De medewerksters van de 
afdeling planning en plaatsing, Ju-
dith Gouwerok en Marianne Beek-
mann, waren blij verrast met deze 
uitslag. “We doen ons best voor on-
ze klanten, proberen met hen mee 
te denken. Niet altijd hebben we de 
dagen vrij die ouders nodig hebben 
– we kijken dan of er alternatieven 
zijn. Dat zouden we zelf ook prettig 
vinden. Kennelijk wordt dat gewaar-
deerd. Wij zijn trots op dit resultaat. 
En volgend jaar willen we de eerste 
zijn”, aldus Beekmann. En Gouwerok 
voegt toe: “na onze certificering in 
februari is dit de tweede blijk dat wij 
als Uithoornse Kinderopvang goed 
bezig zijn met kwaliteit. Het is heel 
prettig om in een dergelijke organi-
satie te werken.” 

Uithoorn/Mijdrecht - Zaterdag 24 
mei was het zover. Zestig slagwer-
kers hebben gezamenlijk hun kun-
sten getoond in Uithoorn. Dit alles 
tijdens het Project: Drums 4 All.
Enige tijd geleden zijn de vier ver-
enigingen: Tavenu–De Kwakel, 
KnA–Uithoorn, V.I.O.S.–Mijdrecht en 
Triviant–De Ronde Venen bij elkaar 
gekomen om te praten over een ge-
zamenlijk concert. Dat dit een gra-
tis openluchtconcert moest worden 
was snel besloten. Dat dit gelukt is 
bewijst het feit dat dit afgelopen za-
terdag 24 mei voor de eerste keer 
ten tonele is geweest bij Het Oude 
Spoorhuis in Uithoorn.
Onder een stralende zon heeft het 
publiek kunnen genieten van ruim 2 
uur slagwerkmuziek. 
Geopend werd er met alle vereni-
gingen die vanuit alle richtingen 
kwamen oplopen om gezamen-
lijk het nummer Treinritme ten ge-
hore te brengen. Dat slagwerk niet 
alleen met een stokje op een trom-
mel slaan is bewees elke band ook 
zeer zeker. Tavenu uit De Kwakel 
had zelfs nog een andere interpre-
tatie gegeven aan ritme. Zij lieten 
tijdelijk hun instrumenten liggen en 
vermaakten het publiek met ritmes 
welke door middel van zang aan el-
kaar verbonden werden.

Kunsten
Elke vereniging had een blok van 15 
à 20 minuten gekregen om hun ei-

gen kunsten te vertonen. Vaak is het 
zo dat er weken dan wel maanden 
geoefend wordt voor één enkel con-
cert. Met de komst van dit project 
kunnen lang ingestudeerde werken 

vaker uitgevoerd worden. ook sa-
menwerking tussen de onderlinge 
verenigingen is een belangrijk doel 
van dit evenement.
Voor een samenwerking tussen het 
melodische slagwerk van Tavenu en 
V.I.O.S. werden de nummers Mister 
Sandman en She’s not there ten ge-

hore gebracht.
Triviant uit De Ronde Venen liet 
daarna enkele van haar werken ho-
ren. Tijdens een van de nummers 
werden twee van de jongste welpen 
naar voren gehaald en lieten tijdens 
een nummer een solo op de bongo’s 
horen. Zo blijkt maar weer dat je 
echt geen jaren mee hoeft te draai-

en alvorens je de belangrijkste partij 
in een nummer toebedeeld krijgt.
Als intermezzo was het daarna tijd 
voor de Steelband van Tavenu. Om-
dat elke slagwerkgroep spullen op 

moeten bouwen werd een apart 
deel van het terrein beschikbaar ge-
steld om vanaf daar het publiek te 
vermaken met tropische klanken. 
Deze Steelband is bekend door het 
hele land en zelfs ver daarbuiten. 
Niet lang geleden zijn ze nog te gast 
geweest in Lloret de Mar.

Slagwerk
De Slagwerkgroep van V.I.O.S. gooi-
de het over een heel andere boeg. 
Juan Rodriguez en Marcel Ver-
schoor hadden een complete show 
geschreven. Vijftien minuten lang 
werd het publiek vermaakt met 
stokkenshows, Afrikaanse muziek, 
een heuse battle en een slot waar je 
‘U’ tegen zegt. 
De thuisspelende ploeg KnA was 
daarna aan de beurt. Ook zij lieten 
diverse werken horen. Daarna was 
het tijd voor het slot. Alle verenigin-
gen speelden gezamenlijk de Ar-
ti Mars, To the Japanese Drummers 
en Back to bozzio. De kunst is uiter-
aard gelijk spelen en dat ging dan 
ook bijzonder goed. Uniek zoveel 
slagwerkers tergelijkertijd.

Als u na het lezen van dit verslag zo-
iets heeft van, ‘Zonde, daar had ik 
bij moeten zijn’: voor die mensen 
hebben we goed nieuws. 7 juni her-
haalt dit concert zich op het Raad-
huisplein in Mijdrecht. Vanaf 13.30 
uur bent u van harte welkom. Het 
concert is gratis toegankelijk en zal 
tot ongeveer 16.00 uur duren. Als u 
meer informatie wilt kunt u kijken 
op www.drums4all.nl of eventueel 
contact opnemen met coördinator 
Robert Oudshoorn op telefoonnum-
mer: 06 22 77 5234
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Met belgerinkel naar
de winkel

Doet u ook mee met de actie 
‘met belgerinkel naar de winkel’?  
Een campagne van de gemeen-
te De Ronde Venen waarmee de 
inwoners gestimuleerd worden 
om, o.a. voor boodschappen, niet 
de auto maar de fiets te gebrui-
ken. Bij de deelnemende winke-
liers kun je dan een kaart laten 
stempelen die goed is voor fraaie 
prijzen. Helaas val ik buiten deze 
fietsvriendelijke Actie. Wij wonen 
dicht bij winkelcentrum Zuider-
waard en ondanks de leus ‘win-
kelen lopend is slopend’ doen 
we toch de boodschappen met 
de voet waardoor we wel het be-
geerde stempeltje aan ons voor-
bij moeten laten gaan. Natuurlijk 
gebruiken we voor het winkelen 
op langere afstand vaak de fiets 
om dan tot onze teleurstelling te 
bemerken dat net die winkel niet 
aan de Actie meedoet. De auto is 
goed voor gebruik bij slecht weer 
en de wat grotere boodschappen 

waarbij je met de leus ‘benzine is 
je beste kameraad’ ook niet in de 
prijzen valt. Kortom, een beperkte 
Actie voor een beperkte groep.
Op zich is het een goed streven 
van onze bestuurders om mensen 
uit de auto en op de fiets te krij-
gen, al zou het in Vinkeveen beter 
uitkomen om de winkel wat dich-
ter bij de inwoners te brengen. Als 
je namelijk uit het oude dorp met 
gerinkel richting de enige super-
markt van Vinkeveen, in winkel-
centrum Zuiderwaard, fietst langs 
gesloopte of verlaten en dichtge-
timmerde winkels en woonhui-
zen dan word je daar niet vro-
lijk van, vooral niet als je op de 
terugweg met een fiets volgela-
den met boodschappen de brug 
richting Kerklaan moet beklim-
men waarbij het stempeltje op de 
kaart maar een schrale troost en 
bijkomstigheid is. Volgende keer 
toch maar de auto nemen? Door 
waarschijnlijk een andere (anti-

fiets) ambtenaar zijn de, nu al om-
streden, ‘grafheuvels’ bedacht die 
op de Baambrugse Zuwe en zelfs 
al in Waverveen het (fiets)verkeer 
moeten afremmen. 

Nu ligt de snelheid van de mees-
te, al of niet elektrische, fietsen te-
genwoordig al vrij hoog en wordt 
er vaak met z’n tweeën naast el-
kaar gefietst, maar om de fiets al 
gelijk te schakelen met snelver-
keer en daardoor deze te dwin-
gen om de juiste (snelheid) keuze 
te maken bij wegversmallingen is 
vragen om moeilijkheden. Je kunt 
je afvragen of de verantwoorde-
lijke wethouder, die met belge-
rinkel naar de winkel gaat, al op 
de Zuwe gefietst heeft en ook 
heeft geconstateerd dat de ver-
antwoordelijke persoon hiervoor 
enigszins de weg kwijt is.

Jan van der Maat
Vinkeveen

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook 
aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen 
wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn 
omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Drempels Baambrugse Zuwe
Hierbij wil ik graag reageren op 
het stukje van Vincent Veenen-
berg van 21 mei. Hij schrijft over 
de drie drempels die in de Baam-
brugse Zuwe zijn gerealiseerd. 
Zelf rijd ik elke dag 2x tegen het 
sluipverkeer in, dus ik ondervind 
zelf het gevaar van deze verkeers-
remmingen. Het is inderdaad een 
levensgevaarlijke situatie gewor-
den. In het donker zijn de barri-

cades ook slecht zichtbaar voor 
fietsers, bromfietsers en motor-
fietsen.
De betreffende ambtenaar die 
dit bedacht heeft moet zelf eens 
in de ochtend- en de avondspits 
tegen het sluipverkeer in probe-
ren te rijden met de fiets of zelfs 
met de auto. Dan kan hij zelf on-
dervinden hoe gevaarlijk dit is. 
Op mijn vraag aan de gemeen-

te waarom er niet gecontroleerd 
wordt op de geslotenverklaring 
van de Vinkenkade verklaarde de 
gemeente dat de politie niet wil 
controleren omdat de gemeen-
te teveel ontheffingen heeft uit-
gegeven. De politie beaamde dit, 
mijn mond viel open.

P. van der Jagt
De Ronde Venen

Drums 4 All een uniek
slagwerkspektakel

Zondag 1 juni: Dorpentocht
Regio - Na het uitbundige jubile-
umfeest van 2007, dat velen zich on-
getwijfeld nog zullen herinneren, or-
ganiseert het stichtingsbestuur op 
zondag 1 juni alweer de 31e editie 
van de inmiddels in heel Nederland 
bekende Dorpentocht, dé recreatie-
ve fietstocht voor het hele gezin en 
de sportieve fietser. U kunt dit jaar 
opnieuw kiezen uit twee afstanden, 
35 of 55 kilometer, en u hoeft die 
keuze pas te maken bij de splitsing 
van de tocht. Dus afhankelijk van 
bijvoorbeeld de weersomstandighe-
den van de dag, kiest u op het aller-
laatste moment voor de traditionele 
afstand van 55 kilometer of de kor-
tere afstand. Het is aan u. Let wel op 
waar u start, want u kunt niet vanuit 
elke startplaats kiezen voor de kor-
tere afstand (zie hieronder). Dit jaar 
zijn er niet minder dan zeven start-
plaatsen. Vaak met parkeermogelijk-
heden voor het geval u er voor kiest 
om met de auto naar de start te ko-
men. Daarnaast is er ook een aantal 
controleposten. Bij meerdere start- 
en/of controleposten is het moge-
lijk om iets te eten en/of te drinken 
of van een sanitaire voorziening ge-
bruik te maken. In de routebeschrij-
ving zijn deze plaatsen aangeduid. 
Maar u kunt natuurlijk ook gewoon 
op een bankje of in het gras langs 
de route uw eigen lunch gebruiken.
De Dorpentocht staat al lang be-
kend om de goede organisatie en 
brengt u langs de meest schitteren-
de plekken van de omgeving van 
onder andere het Groene Hart van 
Nederland. Laat u weer eens verras-
sen door bijvoorbeeld de polder van 
Amstelveen, het immense voetbal-
stadion AreNa Amsterdam, het uit-
bundige groen van Amsterdam Zuid 
Oost, het idyllische gebied langs 
de riviertjes Gein, Winkel en Oude 
Waver, het pittoreske Abcoude en 
Stokkelaarsbrug, waar de tijd lijkt 
stilgestaan te hebben. De kortere 
tocht doet wat schoonheid en bij-
zonderheid betreft niet onder voor 
de ‘echte’ Dorpentocht en is speci-
aal bedoeld voor mensen die graag 
de Dorpentocht willen fietsen, maar 

voor wie de langere afstand toch net 
even te veel is.

Stempel
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. 
Dit jaar gaat de opbrengst naar No 
Kidding, het landelijke netwerk te-
gen kindermishandeling. In Neder-
land worden per jaar 80.000 kinde-
ren mishandeld. Iedere week over-
lijdt er een kind aan de gevolgen 
van dit geweld. No Kidding werkt er 
aan om alle Nederlanders hiervan 
bewust te maken. Want wanneer 
we weten wat er speelt, kunnen we 
samen kindermishandeling tegen-
gaan. Dit is reden genoeg om het 
nuttige met het aangename te ver-
enigen. En als u dat wilt, dan kunt u 
tijdens uw fietstocht bij een van de 
start- of controleplaatsen persoon-
lijk kennismaken met vertegen-
woordigers van No Kidding en hun 
uw vragen stellen. Na afloop van uw 
fietstocht ontvangt u als herinnering 
en bewijs van deelname het beken-
de fraai uitgevoerde erelint. De kos-
ten van deelname zijn 4 euro (op de 

Film in de Veenhartkerk
Mijdrecht - Komende vrijdag 30 
mei is er weer Veenhartfilmavond. 
De Veenhartfilmavond is voor ieder-
een die dicht bij huis wil genieten 
van de betere films en er vrijblijvend 
over door wil praten, met openheid 
en respect voor ieders opvatting.
De Veenhartkerk is een kerk die op 
een eigentijdse en creatieve manier 
kerk probeert te zijn. Een kerk die 
er niet alleen wil zijn voor zichzelf, 
maar voor De Ronde Venen. Zij wil  
een plek zijn waar ruimte is voor ie-
dereen die bezig is met religie of na-
denkt over zingeving. Alle activitei-
ten, ook de Veenhartfilmavonden, 
zijn bedoeld om op een uitdagende 

manier met religie en zingeving be-
zig te zijn. 
De Veenhartfilmavond is in het ge-
bouw van de Veenhartkerk, Grut-
to 2a te Mijdrecht. Vanaf 20.00 uur 
is de zaal open en de film start om 
20.30 uur, entree 4,00 euro. De film 
wordt vertoond op een groot scherm 
en na afloop is er een drankje en ge-
legenheid om na te praten.
Wil je weten welke film er draait of 
wil je meer informatie over de filma-
vonden? Kijk op de website 
www.veenhartkerk.nl en geef je op 
voor de Veenhartfilmladder, dan 
word je maandelijks op de hoogte 
gehouden.

dag van de tocht), maar u betaalt 
slechts 3 euro als u eerder bij een 
van de bekende voorverkoopadres-
sen een deelnemerskaart aanschaft. 
Meer informatie: www.dorpentocht.
nl of e-mail info@dorpentocht.nl. 

Startplaatsen 
(Aalsmeer 55/35 km), Camping Am-
sterdamse Bos, Kleine Noorddijk/
Schinkeldijk. Ruime parkeermoge-
lijkheid.  Abcoude (55 km), Snack-
bar Van Schaick, Raadhuisplein 7. 
Amstelveen (55/35 km), WTC De 
Amstel, Startbaan bij nummer 3. 
Ruime parkeermogelijkheid. Am-
sterdam ZO (55 km), Kinderpara-
dijs Ballorig, Valburgdreef 1001. 
Ruime parkeermogelijkheid. Boven-
kerk (55/35 km), Kaasboerderij Cla-
ra Maria, Bovenkerkerweg 106. Ou-
derkerk (55/35 km), Gemaal Machi-
neweg M.P./Amsteldijk Noord. Uit-
hoorn (55/35), Café De Gevel, Wil-
helminakade 3.

Voorverkoop
Bij de boekhandelaren: Bruna, Pol-
derplein in Hoofddorp; Mondria in 
Mijdrecht, Van Hilten in Uithoorn; 
De Twister in Amstelveen; Bruna in 
Aalsmeer.

Starttijd
Tussen 9.30 en 14.00 uur. Sluiting 
posten 18.00 uur.

Uithoornse Kinderopvang 
behaalde derde plaats!
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Mijdrecht - De feestelijke opening van de 
nieuwe vestiging van Koeleman Elektro aan 
de Genieweg 60 in Mijdrecht, trok afgelopen 
zaterdag 24 mei veel belangstellenden. Het 
kolossale pand is tenslotte een blikvanger 
van formaat op het industrieterrein en 
absoluut niet vergelijkbaar met de winkel 
destijds in Vinkeveen. Het pand omvat 
2.450 meter aan winkeloppervlak. Tevens 
is in de nodige kantoor-, personeels- en 
magazijnruimten voorzien. 
Niet alles is in gebruik. Een deel van het 
gebouw is bestemd voor verhuur aan 
derden. Voor bezoekers is het een échte 
belevenis (‘experience’) om bij de ‘nieuwe’ 
Koeleman rond te kijken en te genieten 
van het omvangrijke aanbod. Vooral de 
eerste verdieping is een waar eldorado voor 
liefhebbers van audio en video. Er is een 
complete afdeling van Bang & Olufsen waar 
men uitgebreid met ‘de magische wereld’ 
van dit merk in al zijn uitvoeringen kan 
kennismaken. Zoals fantastische fi lm- en 
videoapparatuur, opgesteld in een passende 
ambiance. Hier is het genieten van een 
compleet ingerichte huisbioscoop inclusief 
elektrisch bedienbare relaxstoelen. Bij deze 
thuisbioscoop kan alles op afstand worden 
bediend, zelfs de gordijnen en de verlichting 

die geheel automatisch dimmen en na afl oop 
van de fi lm weer aangaan. Koeleman kan de 
complete inrichting leveren en installeren. 
Hij is een van de acht dealers met het 
grootste assortiment van B&E  in Nederland. 
Verderop zijn er losse Home Cinema 
Modules te bewonderen. Dat alles doet de 
liefhebber van dit moois het water in de 
mond lopen. Maar bijvoorbeeld ook Loewe, 
Sony, Pioneer, Philips Hager en Jung, om er 
maar enkele te noemen uit het omvangrijke 
aanbod, presenteren zich optimaal op deze 
verdieping met multimediale systemen. 
Allerlei andere accessoires en toebehoren 
voor audio en video, waaronder een 
uitgebreide collectie speakers, ontbreken 
eveneens niet. Kortom, een audio en video 
luilekkerland! De bovenverdieping is via een 
trap, maar ook per glazen lift bereikbaar.

Professionele uitstraling
De benedenverdieping is gereserveerd voor 
alle vormen van huishoudelijke apparatuur, 
waar o.a. Miele, Bosch en Liebherr 
een belangrijke plaats innemen. Op de 
openingsdag waren er tal van demonstraties 
met audio- en keukenapparatuur. 
Daaronder ook in de compleet uitgeruste en 
functionerende (open) keuken waarmee de 

komende tijd op gezette tijden regelmatig 
kookdemonstraties worden gegeven. 
Dit gebeurt in samenwerking met de 
verschillende restaurants in de regio. 
Vanzelfsprekend waren er aantrekkelijke 
openingsaanbiedingen. Daarnaast maakten 
de bezoekers door het invullen van hun 
naam en adres op een kaart kans om 
prachtige prijzen te winnen. Uitgebreide 
keukenapparatuur, koel- en vriessystemen, 
was- en vaatwasmachines, een compleet 
modulair opbergsysteem, inclusief 
wasmachine en droger in de vorm van een 
fraai uitgevoerde wand, prachtige fornuizen 
waarvan de verschillende uitvoeringen 
en mogelijkheden zich heel bijzonder 
presenteren, het is er allemaal. De totale 
inrichting getuigt van smaak en heeft een 
professionele uitstraling. 

Koeleman Elektro
Maar er is meer. Koeleman is van oudsher 
een elektrotechnisch installatiebureau. Het 
winkelgebeuren kwam pas later. Het bedrijf 
werd door de vader van de huidige eigenaar, 
Theo Koeleman, op 1 juli 1956 te Vinkeveen 
opgericht en was jarenlang gevestigd aan 
de Herenweg. De laatste jaren stonden 
in het teken van ‘blijven of verdwijnen’ uit 

Vinkeveen. Het werd het laatste omdat de 
bouwplannen voor een nieuw pand daar 
teveel weerstand opriepen. Koeleman 
kreeg de kans om in december 2006 op het 
voormalige MOB-terrein een stuk grond te 
kopen naast het autobedrijf van Berkelaar. 
Vervolgens kon in 2007 met de nieuwbouw 
worden begonnen. Die is op enkele 
inrichtingsdetails na afgerond. Het pand is in 
betonbouw opgetrokken. Voor het ontwerp 
tekende Architectenbureau H. v.d. Laan 
uit Mijdrecht. Twee weken geleden werd 
vanuit Vinkeveen naar Mijdrecht verhuisd. 
De (her)opening vond afgelopen zaterdag 
plaats en werd een feestelijke happening.
Theo Koeleman geeft samen met zijn 
echtgenote Tonny leiding aan het bedrijf 
met 16 medewerkers, onder wie zijn zoon 
Peter. Koeleman Elektro is al jaren een 
gerenommeerde afdeling binnen het 
Koeleman activiteitenprogramma. Niet 
alleen is men expert in de aanleg van 
elektrotechnische systemen en datasystemen, 
het bouwen van schakelkasten en het 
inrichten ervan, maar zelfs in de maritieme 
sector weet Koeleman Elektro hoog te scoren 
met bijzondere vindingen en installaties. Het 
is dan ook geen wonder dat de complete 
elektrische installatie en bekabeling in 

eigen beheer binnen het nieuwe pand zijn 
uitgevoerd. Alleen al voor het dataverkeer 
in de zaak is 6 kilometer kabel gebruikt… 
Met de schotelantennes op dak kunnen vele 
honderden TV- en radiokanalen worden 
ontvangen. Koeleman Elektro levert niet 
alleen complete elektrotechnische systemen 
maar ook (speciale) aansluitsnoeren en 
schakelmaterialen voor installatie en 
ingebruikstelling van de meest uiteenlopende 
elektrische apparaten. Dat geldt evenzo voor 
onderdelen van huishoudelijke apparatuur. 
Meer dan 90 procent van wat verkocht 
wordt is op bestelling en wordt bij de klant 
thuis bezorgd en geïnstalleerd. Vakkennis en 
servicegraad staan op een hoog niveau. Op de 
begane grond is voor het elektrotechnische 
installatiebedrijf een goed geoutilleerde en 
ruim opgezette werkplaats ingericht.
Donderdag 22 mei was er een besloten 
openingsfeest voor zakelijke relaties en 
leveranciers.
Afgelopen zaterdag waren Rondeveners en 
andere belangstellenden van harte welkom 
bij de opening. Eén man hebben we niet 
gezien bij de tafel waarop de Nespresso 
stond: ‘What else’ George Cloony. Hij 
heeft wat gemist bij Koeleman… Net als u 
trouwens als u er (nog) niet bent geweest.

Koeleman Experience 
is geopend



Wilnis - Twee weken geleden moes-
ten wij berichten dat Wilnis zonder 
supermarkt zat. Vanaf 29 mei is dat 
niet meer het geval, want na 2 we-
ken keihard werken staat er in Wil-
nis een gloednieuwe C1000 Super-
markt. De locatie aan de Molmlaan 
is dezelfde, net als de naam van de 
supermarkt, ook het personeel is 
hetzelfde alhoewel ook zij in een 
nieuwe jas zijn gestoken en er en-
kele personeelsleden zijn bijgeko-
men. Op papier stond er een mooie 
supermarkt, maar in de praktijk is 
hij nog veel mooier geworden dan 
verwacht blijkt in een gesprek met 
de ondernemer E.Suyten. De afgelo-
pen jaren zijn er verschillende teke-
ningen gemaakt, maar elke keer zijn 
deze weer in de kast verdwenen, de 
voornaamste reden was de toekom-
stige verplaatsing van de Super-
markt naar het CSW terrein. Uitein-
delijk was de supermarkt toch wat 
verouderd, met name de uitstraling 
was niet meer van deze tijd en daar-
om is er besloten om, waarschijnlijk 
voor de laatste keer op deze loca-
tie, toch nog een grote verbouwing 
te doen.

Nieuwe ingang
Bij een kijkje vooraf is er niets teveel 
gezegd, er moeten vanaf donder-
dag heel wat klanten aangenaam 
verrast worden, het zal zeker even 
zoeken zijn voor de vaste klanten, 
al is het misschien alleen al naar 
de nieuwe ingang die verplaatst is! 
Opvallend in de nieuwe winkel is 

de broodafdeling, waar nu 2 ovens 
staan waar elke dag vers brood ge-
bakken zal worden, een afdeling die 
zeker aan zal slaan. Ook bijzonder 
is dat de koelingen met voorverpak-
te vleeswaren en kaas voorzien zijn 
van glasdeuren, deze deuren zor-
gen voor een betere controle van de 
temperatuur en voor een aanzienlij-
ke energiebesparing, een gedurfde 
investering aangezien de meningen 
verdeeld zijn over de effecten op de 
verkoop uit deze koelingen. Ook zal 
er weer gestart worden met de ver-
koop van strippenkaarten en post-
zegels, dat bespaart velen weer een 
ritje naar het postkantoor (start mo-
gelijk iets later).

Streekproducten
Ook wil men graag wat meer streek-
producten verkopen, of in ieder ge-

val artikelen die in de nabije om-
geving zijn geproduceerd, mogelijk 
zijn er klanten die nog tips hebben 
of producenten die graag hun pro-
duct op de lokale markt willen ver-
kopen.
Verder komt er een afdeling glüten-
vrije producten en een afdeling met 
Poolse specialiteiten, speciaal voor 
de vele Polen in de regio en verder 
nog heel veel andere nieuwe pro-
ducten. Wie een kijkje wil nemen in 
de nieuwe C1000 Supermarkt kan 
terecht van maandag t/m vrijdag 
van 08.00 tot 21.00 en op zaterdag 
van 08.00 tot 18.00.

Donderdag 29 mei wordt de Super-
markt officieel geopend om 09.00 
uur, voor de eerste 250 klanten is er 
een verrassing bij aankoop van ten-
minste 20 euro.
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Er is weer een nieuwe 
supermarkt in Wilnis

Er wordt momenteel nog druk aan de inrichting gewerkt

Mijdrechts ouderenkoor weer 
succesvol met eerste prijs
Mijdrecht – Volgens traditie nam 
het Mijdrechts Ouderenkoor op 
donderdag 22 mei deel aan het jaar-
lijks zangconcours voor ouderenko-
ren in Gorssel. Dit was de veertien-
de keer dat het koor meedeed aan 
het concours.
Toch wel wat gespannen stond het 
koor op het podium opgesteld te 
wachten op het belletje van de jury, 
dat het mocht beginnen. 

Nieuw dit jaar was dat er na elk 
gezongen stuk geapplaudisseerd 
mocht worden, wat de sfeer een 
stuk gezelliger maakte
Eerst werd het verplichte stuk “Glo-
ria sei dir gesungen” van J.S. Bach 
ten gehore gebracht, daarna “Dona 
Nobis Pacem” van Mary Lynn Light-
foot en vervolgens zong het koor als 
toegift een Pavane, een liefdeslied-
je uit de zestiende eeuw. Een zeer 

gevarieerd programma dus. Het pu-
bliek reageerde na elk stuk met een 
enthousiast applaus.

Spannend
De concurrentie was behoorlijk 
dit jaar; na het optreden van het 
Mijdrechts Ouderenkoor waren nog 
vier andere koren aan de beurt. Het 
was spannend wat de uitslag zou 
worden.
Bij de prijsuitreiking werd het 
Mijdrechts Ouderenkoor geprezen 
door de jury, met name omdat het 
koor zes weken vóór het concours 
een dirigentwisseling had onder-
gaan. De nieuwe dirigent van het 
Mijdrechts Ouderenkoor, René de 
Groot, heeft een succesvolle presta-
tie geleverd. Ook het pianospel van 
pianist Anita Vos werd weer zeer 
gewaardeerd en geprezen. De nieu-
we outfit van het koor werd in de 

juryrapporten met waardering ge-
noemd.
Na de busreis terug naar Mijdrecht 
heeft het koor genoten van een 
heerlijk viergangendiner in De Me-
ijert, waarna iedereen met een vol-
daan gevoel weer naar huis ging.
Het was een gezellige, succesvolle 
dag voor het Mijdrechts Ouderen-
koor.
Lijkt het u leuk om mee te zingen? U 
bent van harte welkom eens te ko-
men kijken en luisteren op een van 
de repetities op dinsdagochtend 
van 09.30 tot 11.15 uur in de recre-
atiezaal van “De Kom” aan het Me-
vrouw van Wieringenplantsoen te 
Mijdrecht.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij 
de voorzitter, mevrouw G.H. Jon-
kers, telefoonnummer 272841 of bij 
de secretaris, Liedie Nordmann, te-
lefoonnummer 282508.

De Ronde Venen, Abcoude, Breukelen en Loenen
fuseren tot één gemeente

“Lokale Partij van de 
Arbeid zet zich in voor 
kleinschaligheid”
De Ronde Venen - Op 19 mei jl. 
heeft Provinciale Staten besloten de 
gemeenten De Ronde Venen, Ab-
coude, Breukelen en Loenen te fu-
seren tot één nieuwe gemeente: 
“Vecht en Venen”.
De PvdA-afdelingen van deze vier 
gemeenten staan achter het besluit 
van de Provincie omdat hiermee een 
bestuurskrachtige gemeente wordt 
gevormd, waarmee:
ten eerste de belangen van het ge-
bied (het bewaken van het open, 
groene en kleinschalige karakter) 
het beste behartigd kunnen wor-
den, en ten tweede de dienstverle-
ning van de inwoners versterkt kan 
worden.

De Partij van de Arbeid zal zich bin-
nen de nieuwe gemeente inzetten 
voor:

- behoud verscheidenheid kleine 
kernen; De nieuwe gemeente Vecht 
& Venen bestaat uit een groot aan-
tal dorpen, ieder met een uniek ka-
rakter. De PvdA wil dat unieke ka-
rakter van de dorpen, waar veel van 
onze inwoners met plezier wonen, 
behouden.

- kleinschaligheid; De nieuwe ge-
meente is groot in oppervlakte en 
aantal inwoners, maar kleinschalig 
in structuur. De PvdA waarborgt dat 
alle kernen en hun belangen verte-
genwoordigd zijn in het bestuur. De 
PvdA kleinschaligheid, bijvoorbeeld 
door een wethouder per dorp aan te 
wijzen als contactpersoon of dorps-
commissies op te richten.

- bescherming landschap; Het ge-
bied Vecht en Venen heeft een be-

langrijk gemeenschappelijk ken-
merk: het is open, groen, landelijk en 
onderdeel van het Groene Hart. De 
PvdA neemt ‘Plan de Venen” en de 
‘Gebiedsvisie voor de Vechtstreek’ 
als uitgangspunt om het landschap 
te beschermen.

- meerwaarde nieuwe gemeente; 
De PvdA wil dat de meerwaarde van 
deze opschaling tastbaar wordt voor 
onze inwoners: een goed bereikba-
re dienstverlening en een krachtig 
ambtelijk apparaat.

Nieuwe PvdA-afdeling
De vier huidige afdelingen van de 
PvdA hebben een stuurgroep in het 
leven geroepen die belast is met de 
voorbereiding van de samenvoe-
ging van de vier afdelingen, hetgeen 
voorzien wordt in september a.s.

De Schakel krijgt prijs van 
burgemeester Brugman
Vinkeveen - Groep 7 en 8 van PCB 
De Schakel heeft samen met ande-
re scholen uit De Ronde Venen, mee 
gedaan aan een speurtocht in het 
gemeentehuis. Om de kinderen een 
idee te geven wat er nou allemaal 
in een gemeentehuis gedaan wordt, 
kregen ze een rondleiding waarbij 
er allerlei vragen beantwoord moes-

ten worden. Zo kregen de leerlingen 
bijvoorbeeld de opdracht om uit te 
zoeken hoeveel kinderen in de leef-
tijd onder de 12 jaar in de gemeente 
De Ronde Venen wonen en hoeveel 
brieven er per jaar op het gemeen-
tehuis geregistreerd worden. Groep 
7 bleek van alle groepen in De Ron-
de Venen deze vragen het beste be-

antwoord te hebben. 
De burgemeester, mevrouw M. 
Burgman, kwam op school per-
soonlijk de prijs uitreiken. Alle leer-
lingen van groep 7 kregen een ‘gou-
den’ medaille en mogen een mid-
dagje gaan zwemmen. Ze gaan er 
samen ongetwijfeld een spetterend 
feest van maken.

Colombier International 
produceert 1 miljoen ton papier
Mijdrecht - Dit internationale be-
drijf, al meer dan 30 jaar geves-
tigd op het industrieterrein van 
Mijdrecht, heeft 22 mei de 1 mil-
joenste ton geproduceerd! Het van 
oorsprong Finse bedrijf koopt rollen 
papier die schade hebben of die niet 
meer door papierfabrieken verkocht 
kunnen worden.
Om de rollen een langer leven te ge-
ven worden ze bij Colombier weer 

hersteld. Dit gebeurt door middel 
van omrollen, vellen snijden of zelfs 
(mobiel) zagen.

Ook wordt er veel in opdracht ver-
werkt voor papierfabrieken, druk-
kerijen en havenbedrijven. Colom-
bier beschikt tevens over vier mo-
biele zaag-units die door heel Euro-
pa reizen en beschadigde rollen pa-
pier weer herstellen waarna ze door 

de drukker bedrukt kunnen worden. 
Deze mobiele dienstverlening helpt 
tevens mee aan een beter milieu 
doordat er minder vrachtwagens 
met (beschadigd) papier verre-
den hoeven te worden. Zeker reden 
voor een feestje waarbij Stef Koop-
man, operationeel directeur, (en het 
langst werkzaam bij Colombier) de 1 
miljoenste ton heeft verwerkt op één 
van de mobiele machines.

Podiumochtend op
de Pijlstaartschool
Vinkeveen – Inmiddels hebben 
de leerlingen van De Piijlstaart 
hun plekje helemaal gevonden in 
de nieuwe school en dat betekent 
dat het tijd is voor iets nieuws. Een 
nieuwe school met een echt podi-
um, daar moet gebruik van gemaakt 
worden. Daarom heeft het team be-
sloten een podiumochtend in het 

leven te roepen. Vrijdagmorgen 23 
mei werden de tafels en stoelen van 
groep 8, die normaal op het podi-
um staan, aan de kant geschoven 
en de voorstellingen konden begin-
nen. De groepen 1/2 a, 1/2 b, 4, 6 
en 8 mochten als eerste deelnemen 
aan deze ochtend. Er werden lied-
jes gezongen, blokfluit en keyboard 

gespeeld en een toneelstukje opge-
voerd. Het was alsof de kinderen het 
al jaren hadden gedaan. Na afloop 
werden ze beloond met een dave-
rend applaus. Nog voor de zomerva-
kantie komen ook de andere groe-
pen aan de beurt. Uiteraard wordt 
de podiumochtend voor het volgen-
de schooljaar al ingeroosterd.

Foto: Links, Stef Koopman-operationeel directeur, en rechts Sander Sneiders,-algemeen directeur, met in het midden 
de 1 miljoenste ton.
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Legmeervogels
E7 wint toernooi
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
de E7 van De Legmeervogels uitge-
nodigd een toernooi te spelen bij VV 
Texel.  Op een prachtig, zonover-
goten grasmat speelde de jongens 
van de E7 oogstrelend voetbal. En 
zo als het dan hoort werd dit om-
gezet in een fors aantal doelpunten!  

De spitsen waren gedreven, wer-
den goed bediend door het midden-
veld ,  en de verdediging stond als 
een huis! De thuisclub Texel kwam 
er, tot ontsteltenis van hun suppor-
ters, niet aan te pas. Zo pakte LMV 
de eerste plaats en kon de grote be-
ker mee naar het vaste land! 

Schaken
Amstelteams uitgespeeld
Regio - Nu de SGA schaakcompe-
titie is afgelopen, kan men bij SV de 
Amstel  Uithoorn de balans van het 
externe seizoen gaan opmaken. He-
laas is die balans wat de senioren 
betreft niet bijzonder positief.
Het 2e team is gedegradeerd, het 
3e team redde zich ternauwernood 
en alleen het 1e team kan terugzien 
op een redelijk resultaat. Daarnaast 
werd het SGA- cup viertal ( vorig 
jaar nog de trotse Cupwinnaar ) al 
in een van de eerste ronden uitge-
schakeld .
Gelukkig  hebben de jeugdteams 
een beter seizoen achter de rug, C1 
en C2 behaalden in de finale ron-
de fraaie resultaten. C1 werd zelfs 
kampioen !!

Teleurstelling
De degradatie van het 2e team zag 
men in de laatste deel van de com-
petitie wel aankomen , maar is toch 
een teleurstelling, met name om-
dat er in de laatste wedstrijd (die 
gewonnen moest worden )  goede 
mogelijkheden zijn geweest..
 In het duel tegen VAS 8 in Amster-
dam werd bijzonder hard gestre-
den en de eerste beslissingen vie-
len pas na 23.00 uur. Carel Kok won 
een kwaliteit , later nog een stuk en 
won gemakkelijk. Daarna maakten 
Simon Veldhuijzen en Joop van der 
Linden tegen sterkere tegenstan-
ders remise . Jan van Willigen had 
in een vroeg stadium van de par-
tij zijn dame moeten geven om mat 
te voorkomen. Hij kreeg er 2 lichte 
stukken voor en vocht als een leeuw 
maar kon de nederlaag niet voorko-
men. Stand 2-2.
Hierna werden de partijen van Dies 
Bouterse en Jeroen Smit remise.Bij 
deze 3-3 stand speelde zich kleine 
drama’s af in de partijen van Michiel 
Spook en Martin Steunebrink .Beide 
spelers stonden goed en de Amstel 
aanhang rekende al min of meer 
op minstens 1.5 punt. Maar door 
schaakblindheid getroffen blunder-
de Michiel een stuk weg en Martin 
een volle toren. Eindstand 5-3.
De Amstelspelers gingen aangesla-
gen terug naar Uithoorn. Behalve 
degradatie kostte dit schaakavond-
je Amsterdam ook nog 40 euro par-
keergeld.

Zonder geluk….
Amstel 3 moet de laatste competi-
tie wedstrijd in Muiderberg tegen 
MSK2 winnen om zeker te zijn van 
lijfsbehoud. Het begin van dit duel 
was voor de Uithoornse ploeg zeer 
gunstig. Carel Kok’s tegenstander 

offerde een stuk voor aanval, Carel 
sloeg die echter af en won gemak-
kelijk en ook Marijcke van der Wal 
liet weer eens zien dat er met haar 
niet valt te spotten Toen ook Joop 
Veldhuijzen het punt binnen haalde 
was het 3-0 en leek de winst bin-
nen. Dat viel echter tegen . Henk 
van Lonkhuijzen liet zich een stuk 
ontfutselen in goede stelling, Mark 
Meijerink verknoeide zijn stelling 
met kwaliteit meer, en ook Jan van 
Ommeren verloor zijn partij. Door 
remises van Anton Lusthof en Jan 
Röling werd het uit eindelijk 4-4. 
Een beslissingswedstrijd tegen Iso-
lani 2  zou nu over degradatie moe-
ten beslissen.
In deze klasse promoveert echter 
onverwacht ook nummer 2 en zo-
doende hoeft er dit seizoen geen 
team te degraderen.

De laatste loodjes ……..
Het 1e Amstelteam dat al veilig was, 
kon in de thuiswedstrijd tegen  Tal 
/DCG 3 vrij uit spelen .Bovendien 
werd er met een 1-0 voorsprong be-
gonnen, omdat Cora van der Zan-
den tegen een 11 jarig talent in een 
vooruit gespeelde partij had gewon-
nen. Misschien heeft die kennis de 
Amstelploeg wat in slaap gesust , 
want tegen de in degradatienood 
verkerende Amsterdammers ging 
nogal wat mis. 
In het Amstelteam ontbraken bo-
vendien ook nog 2 spelers met een 
vaste waarde, namelijk Piet Geert-
sema en Herman Freek. Zij wer-
den vervangen door de jonge Simon 
Veldhuijzen en Jan van Willigen .Jan 
deed het heel goed en won zijn par-
tij in het pionneneindspel, Simon 
verloor aan bord 1 nogal kansloos. 
Daarna was er nog een plusremise 
van Henk Elserman, maar daarmee 
was de koek voor Amstel 1  op.

Topscorer Ysbert van Hoorn werd in 
een moeilijke partij vrij kansloos op 
een nederlaag getracteerd. Lex van 
Hattum stond eerst niet slecht, deed 
echter een paar minder goede zet-
ten en werd mat gezet. Mirza Bro 
speelt de laatste tijd extern minder 
goed. Hij kwam slecht uit de ope-
ning en werd naar een kansloze ne-
derlaag gespeeld. Tenslotte de partij 
van Dawood Asfar. Dawood beging 
in een zeer aantrekkelijke partij met 
kansen en tegenkansen de laatste 
fout .Ook hij verloor. De eindstand  
werd zodoende 2.5- 5.5, waarmee 
de Amsterdammers zich redden. 
Amstel 1 werd gedeelde 3e in klas-
se 1B.

‘Groep 6 on the move’ 
op de Kwikstaart
Uithoorn - Inmiddels weet de he-
le school dat er in de groepen 6 een 
bijzonder project draait: “Groep 6 on 
the move”. Dit project heeft als doel 
de kinderen bewuster te maken dat 
bewegen leuk en gezond is en ge-
zonde voeding lekker. Gedurende 
het hele schooljaar wordt er van al-
les georganiseerd. De afgelopen 
maanden hebben we met de ouders 
smaaklessen in de klassen gege-
ven. Eerst de hoofdsmaken proeven, 
we hebben zelf brood gebakken en 
patat met mayonaise gemaakt. De-
ze vrijdag hadden we als thema ‘wat 
eten zij’ om onze kinderen kennis te 
laten maken met andere eetculturen 
en -gewoonten, en dat ook in ande-
re landen gezond eten erg belang-
rijk is.         
Japan is één van die landen met 
heel andere gewoontes en gebrui-
ken. Uniek op deze dag was dat 
we Ishikawa-san, een echte Japan-
ner en voormalige kok van het Oku-
ra hotel in Amsterdam, bereid had-
den gevonden om samen met ons 
de kinderen van groep 6 hiermee 
kennis te laten maken.

Rauwe vis
Wisten jullie dat ze in Japan veel 
rauwe vis eten, met kleefrijst en 
zeewier? Zelfs als ontbijt rijst eten 
in plaats van brood? Ze eten daar 
niet met bestek maar met stokjes. In 
Japan mag je je eten of (miso)soep 
opslurpen. Wat in Japan echt niet 
kan is je neus snuiten aan tafel. Dat 

grote mensen vaak sake ( Japan-
se rijstwijn ) drinken bij hun eten? 
Dit hoort dan door een tafelgenoot 
ingeschonken te worden.Je moet 
dus altijd zorgen dat het glas van je 
buurman of -vrouw gevuld blijft. In 
Japan geen vla of yoghurt als toe-
tje, maar de maaltijd wordt afgeslo-
ten met een kopje groene thee. 
Na al deze wetenswaardigheden 
werd het tijd om te kijken hoe Ishika-
wa-san echte sushi klaarmaakte, 
met o.a. verse zalm, tonijn, krab en 
omelet. Die, zoals het gebruik is, met 
stokjes werden opgegeten. Dat was 
wel even oefenen! Voor de hulpou-
ders was het jammer dat veel kinde-
ren deze sushi overheerlijk vonden. 
Maar we weten nu dat we rustig een 
sushi maaltijd kunnen serveren. 
Na de sushi demonstratie en proe-
verij hadden we nog een kok: Harm 
Melgers, die een geweldige snij en 
hak demonstratie in alle klassen gaf. 
Alleen zijn messen waren al super 
indrukwekkend. Alle kinderen we-
ten nu hoe je een sinasappel van al 
zijn velletjes kunt ontdoen en hoe je 
een ananas makkelijk en mooi kunt 
snijden. Geheel in stijl werd ook het 
fruit met de stokjes opgepeuzeld. 
De ochtend werd afgesloten met 
een echt kopje Japanse (groene) 
thee.
Al met al hebben we met elkaar ge-
noten en we kijken uit naar alle an-
dere activiteiten die nog gaan vol-
gen. Wat dat is dat blijft nog even 
een verrassing!!!

Multi triatleten presteren 
in regenachtig Ter Aar
Regio - Het was niet de beste dag 
voor een triatlon. Toch stonden af-
gelopen zondag maar liefst twaalf 
leden van het Oceanus/Multi Sup-
plies Triathlon Team aan de start van 
de triatlon in Ter Aar. Frans van He-
teren uit Aalsmeer werd tweede op 
de kwart en Annika Fangmann uit 
De Hoef won de achtste triatlon bij 
de dames. 

De deelnemers aan de triatlon 
moesten vroeg hun bed uit. Al om 
acht uur ’s ochtends was de start 
van de eerste serie van de kwart-
triatlon met 1 km zwemmen in het 
zwembad. Misschien hadden de tri-
atleten zich liever bedacht bij het 
zien van het sombere weer. De le-
den van het Multi Triathlon Team 
dachten daar niet aan. Weer of geen 
weer: het moest maar gebeuren. 
Het weer zorgde voor een glibbe-
rig fietsparkoers met daardoor ook 
veel lekke banden en veel koude 
gezichten met blauwe lippen. Frans 
van Heteren kon als eerste Multi de 
warmte opzoeken bij de finish na 1 
uur en 50 minuten. Hij finishte als 
tweede overall en won daarbij in de 
categorie Heren 40. In diezelfde ca-
tegorie werd Tonny Blom uit Haar-

lem tweede. Achter hen finishte Jan 
van Heteren in 1 uur en 58 minu-
ten. 

Debuut
Fokko Timmermans maakte in Ter 
Aar zijn debuut op de kwartafstand 
(1 km zwemmen, 40 km fietsen en 
10 km lopen). Ondanks het minde-
re weer deed hij het erg goed. Voor-
al zijn zwemtijd van 15.26 minuten 
maakte indruk. Bart van Montfoort 
had minder geluk in Ter Aar. Hij be-
hoorde tot de vele deelnemers met 
een lekke band, maar met een an-
der bandje om de velg reed hij weer 
door. Hij volbracht de wedstrijd net 
als Diana van Diemen, Josta Bolhuis 
en Hans de Groot. 
Op de achtste triatlon (500 meter 
zwemmen, 20 km fietsen en 5 km 
lopen) was Annika Fangmann de 
snelste dame. Voor het Multi Triatlon 
Team finishte Leo van ’t Hul, Henk 
van Laar en Fred Gorter ook op deze 
afstand. De eindtijden van de deel-
nemers op beide afstanden waren 
nog niet bekend bij de organisatie. 
Op een regenachtige dag als afge-
lopen zondag was finishen en een 
warme douche ook veel belangrijker 
dan een goede tijd.

BMX-West competitie 
nr. 4 Oud-Beijerland
Regio - De 4e wedstrijd van de 
BMX-West competitie werd 25 mei 
verreden op de crossbaan van Oud-
Beijerland. Op deze regenachti-
ge ochtend kwamen 32 rijders van 
UWTC vroeg uit de veren om tijdig 
in te kunnen schrijven, totaal had-
den 169 BMX crossers en 24 crui-
sers zich aangemeld. Er werden 29 
races gereden in de eigen klasse en 
11 races in de dagklasse.
Deze baan is goed aangelegd en 
favoriet bij de crossers vanwege 
de gelijkmatige bochten en bulten. 
Enig minpunt is het starthek, dit 
hek daalt te traag met als resultaat 
dat enige crossers, die normaal een 
snelle start technisch goed beheer-
sen, kwamen te vallen. Ondanks het 
zware natte parcours werd er hard 
gestreden en werden er spectacu-
laire sprongen gemaakt. In de laat-
ste bocht kon nog voordeel geboekt 
worden door voluit te blijven trap-
pen, de manches bleven spannend 
tot de finish. Na de manches kwa-
men de herkansingen waarbij Tho-
mas van de Wijngaard zich kwalifi-
ceerde voor een finaleplaats.
Ook in de halve finales werd door de 
rijders hard geknokt om uiteindelijk 
te mogen starten 

in een felbegeerde A-of B finale.
Fietscrossers zijn zeer behendig met 
de fiets maar soms zit het tegen, Ya-
ra Polnar slipte onder in de bocht en 
kwam lelijk te vallen. De EHBO con-
stateerde een ernstige blessure en 
helaas was voor haar de wedstrijd 

afgelopen. We wensen haar een 
spoedig herstel toe en hopelijk kan 
Yara binnenkort weer op de baan 
verschijnen.
Op het midden van de dag brak de 
lucht en konden de regenjassen uit.

Uitslagen
De volgende uitslagen zijn behaald 
in de A-finale eigen klasse:
Bart van Bemmelen 2e, Roan van 
den Berge 1e, Roberto Blom 6e, Ar-
jan van Bodegraven 6e, Tom Brou-
wer 1e, Wiljan Brouwer 5e, Pim de 
Jong 1e, Maarten de Jong 2e, Mike 
Veenhof 7e, Bart de Veer 4e, Gerard 
de Veer 5e, Jaivy-LeeVink 2e , Mit-
chell Vink 5e, Roan Voshart 10e , 
Wouter Plaisant van de Wal 5e, Scott 
Zethof 2e.

B finale
In de B-finale eigen klasse:
Michael Bon 6e, Mats de Bruin 1e, 
Dane Caldenhove 4e, Rick Doorn-
bos 2e, Tessa Harmsen 4e, Danny de 
Jong 3e, Mitchell de Kuijer 2e, Fe-
dor Loos 4e, Mike Pieterse 8e, Eel-
co Schoenmakers 3e, Erik Schoen-
makers 3e, Erik Verhulst 4e , Sam 
Verhulst 2e, Arno van Vliet 7e, Sven 
Wiebes 2e, Thomas van der Wijn-
gaard 6e. In de dagklasse waren de 
navolgende crossers favoriet, podi-
umplaatsen: Bart van Bemmelen : 
1e Roberto Blom en Tom Brouwer: 
2e Mitchell Vink en Bart de Veer: 3e
Na deze spannende dag ging ie-
dereen weer voldaan huiswaarts, 
de eerstvolgende wedstrijd van de 

Annika Fangmann bij mooier weer. Foto: Venitia Berk

AKU actief van Nijmegen 
tot Kamerik
Regio - De lopers groep had zich 
voor deze gelegenheid weer eens 
over het land verdeeld.
Marja Breedijk en Lotte Krause 
stortten zich op de Marikenloop in 
Nijmegen.
Daar deze alleen toegankelijk is voor 
deelneemsters moesten ze heelaas 
de mannelijke steun ontberen. Des-
ondanks bleef Marja met 24.37 over 
5 km. keurig binnen de vijf minu-
ten per kilometer. Dochter Lotte was 
behoorlijk sneller en finishte in een 
prima 22.45.
Harry Schoordijk, Arno Waaijer en 
Jeroen Breggeman kwamen uit in 
de Drie Dorpenloop met als start-
plaats Kortenhoef. De mannen be-
dwongen de 12 km. in respectieve-
lijk 53 minuten rond, 53.30 en 67.51.

De volgende plaats van handeling 
was Amsterdam Zuidoost. Bij de 
traditionele AMC loop, waarvan de 
baten ten goede komen aan medi-
sche ondersteuning in Afrika, kwa-
men Margreet van Beek, Arie Ligt-
voet en Theo Noij aan de start. Theo 
loodste Margreet met 48.59 naar 
een keurige tijd binnen de vijftig mi-
nuten, Arie nam de halve marathon 
voor zijn rekening en deed dat in 2 
uur 2 minuten en 8 seconden.
Een dag later deed Theo even een 
tien kilometer op snelheid. In de 
Kombij loop in Badhoevedorp raffel-
de hij de afstand net niet binnen de 
40 minuten af, maar met 40.09 kan 
hij ook voor de dag komen.
Een week eerder bedwong hij de 10 
Engelse mijlen in Kamerik in de uit-

Kano Vereniging organiseert 
‘Rondje de Venen’
De Ronde Venen - Door een vier-
tal kanoverenigingen in het plan-
gebied De Venen wordt er elk jaar 
een gezamenlijke kanotoertocht ge-
organiseerd. Per toerbeurt organi-
seert De Kromme Aar uit Alphen a/
d Rijn; Wyrda uit Woerden of Michiel 
de Ruyter uit Uithoorn de tocht. Dit 
jaar is de kanovereniging De Ron-
de Venen aan de beurt. De toertocht 
wordt op 1 juni gevaren onder de 
naam een “Rondje de Venen”.

Door de onderlinge samenwerking 
van de vier kanoverenigingen krijgt 
de toertocht een meer regionaal ka-
rakter waarbij er elk jaar in een an-
der gedeelte van het plangebied De 
Venen tochten kunnen worden uit-
gezet. Hiermee wordt tevens een in-
vulling gegeven aan de verdere ont-

wikkeling van de recreatieve mo-
gelijkheden binnen dit provincia-
le plan.

Dit jaar is er gekozen uit een combi-
natie van de bestaande kanoroutes 
zoals die door het Recreatieschap 
De Vinkeveense Plassen zijn gerea-
liseerd. De deelnemers kunnen kie-
zen uit drie routes, namelijk 18 km; 
25 of voor de kanovaarders die een 
echt lange tocht willen varen is er 
een heuse  “marathon” van 42 km. 

Plassenroute 
Als middellange kanotocht is de 
ANWB-route in combinatie met de 
Achterbosroute een tocht van in to-
taal ca. 18 km over en achterlangs 
de Vinkeveense Plassen een prima 
route. Aantrekkelijk is het om de 

tocht na de polder langs de Ring-
vaart te vervolgen via de Botshol-
sesloot. De rust en de natuur vor-
men een uitstekend decor voor een 
onvergetelijke tocht en zullen de 
onvermijdelijke gevoelige spieren 
doen vergeten.  De lunchpauze is bij 
eiland één. Voor de liefhebbers van 
groot “open” water kan er bij rustig 
weer een oversteek over de Noord 
Plas  worden gemaakt.. Ook voor 
open kano’s of  Canadezen is deze 
tocht goed te volbrengen zij varen 
verder door achter de zandeilan-
den en langs de Baambrugse Zuwe. 
Met een gemiddelde vaarsnelheid 
van  4-5 km per uur is een recre-
ant een flink deel van de dag bui-
ten in de natuur sportief bezig en zal 
de beleving vanaf het water anders 
zijn dan wanneer men gaat wande-
len of fietsen. 

Is deze afstand te ver voor de be-
ginnende kanovaarder, dan kan de 
route worden ingekort tot alleen de 
Achterbosroute van ca. 12 km. De 

langere toch van 25 km combineert 
de plassen met het riviertje de Ang-
stel.

Vaarcircuit 
Is een rondje van ca. 41 km langs de 
grenzen van de gemeente De Ron-
de Venen. De marathon is een echte 
prestatietoertocht en vraagt een be-
hoorlijke conditie. De tocht duurt al 
gauw 6 tot 8 uur. Het voordeel van 
deze route is dat er veel variatie is 
in verschillende soorten vaarwater. 
Daarom is deze tocht zeker niet saai 
en kunnen de kanovaarders genie-
ten van diverse fraaie landschap-
pelijke elementen. Een nieuw alter-
natief op deze route is mogelijk ge-
worden door het overdraagpunt in 
de Heinomsvaart. Hierdoor kan de 
tocht ook via de Veldwetering wor-
den gevaren. 

Informatie:
De tochten op 1 juni worden geor-
ganiseerd door de kanovereniging 
De Ronde Venen. De start van de 

marathon is om 9.00 uur en de kor-
tere tochten starten om 10.00 uur.  
Het vertrek is vanaf de loods aan 
de Herenweg 144 te Vinkeveen. Het 
terrein bevindt zich naast de zeil-
school. Inlichtingen bij Albert Bank 

telefoon 0297-242301; e-mail bank.
roethof@orange.nl of   www.kvdrv.
nl Parkeren kan niet op het terrein 
van de zeilschool bij de loods,  maar 
wel op het Kloosterplein en is be-
taald parkeren.
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Fractie van de Combinatie maakt tussenbalans op:

”Het is hier politiek een 
dooie boel: de raad is een 
tandeloze tijger!”
(vervolg van de voorpagina)

“We kunnen als raad beslist meer 
doen dan het aan anderen overla-
ten”, zo vervolgde Doezé. “Het alleen 
maar volgen werkt niet en hoort 
niet. Dat zijn we toch aan onszelf 
verplicht, dat zijn we aan onze kie-
zers verplicht! Dat probleem lossen 
we niet op door af en toe eens bij 
elkaar te gaan zitten in een achter-

kamertje. Dat is niet transparant en 
is te vrijblijvend. Dat is telkens weer 
vluchten voor de eigen verantwoor-
delijkheid. Dat zet de zaken op een 
afstand”, aldus Doezé.
Hij diende een motie in waarin hij 
voorstelt om het besluit te nemen 
tot het instellen van een echt Presi-
dium (een college waarin alle frac-
tievoorzitters van de diverse partijen 
zitten) onder leiding van de fractie-
voorzitter van de grootste partij. Dit 
college de taak geven om regelma-
tig op een min of meer gezagheb-
bend niveau van gedachten te wis-
selen over de (gewenste) gang van 
zaken binnen de raad, het brainstor-
men over de gang van zaken en het 
(snel en in eerste instantie) nemen 
van beslissingen. En tevens te bepa-
len dat het Presidium minimaal eens 
per zes weken (of, zodra tenminste 
twee voorzitters hier om verzoeken, 
tussentijds) in vergadering bijeen 
komt”, aldus de motie.

Informatiepagina
Over de Voorjaarsnota zelf was de 
Combinatie ook niet erg tevreden: 
“Zo’n Voorjaarsnota moet richting 

geven aan de begroting voor 2009”, 
zo vervolgde Doezé. “Voor ons is de 
nota erg kort door de bocht en laat 
financieel te wensen over. Lang niet 
alles is financieel in beeld gebracht. 
Zo wordt de burger bedot en lijkt 
het of er een sluitende begroting  
is. Er wordt ook erg makkelijk met 
het budgetrecht omgesprongen. Bij 
de Bestuurlijke vernieuwing bijvoor-
beeld wordt er even 22 duizend eu-
ro extra begroot voor de Gemeen-
te Pagina. Deze informatiepagina, 
de naam zegt het al, is in het leven 
geroepen om de officiële medede-
lingen en de bouwaanvragen te pu-
bliceren. Dat zijn we als gemeente 
verplicht.
Tegenwoordig lijkt het wel het pro-
motieblad voor het college. Artike-
len en foto’s van wat ons college al-
lemaal doet. Wethouder zus op be-
zoek bij een boerderij, wethouder 
zo opent dit of dat. Dit is persoon-
lijke reclame voor het college, be-
taald van gemeenschapsgeld. Niets 
over de raad, niets over belangrijke 
zaken.
Over echt bestuurlijke vernieuwing 
wordt geen woord gerept. Contact 
met de inwoners, televisie bij de ver-
gaderingen, bijeenkomsten met be-
woners, beter en uitnodigend verga-
deren, enz.
Waarom wachten wij als raad toch 
slechts de initiatieven van dit colle-
ge af? Waarom ondernemen we als 
raad niet meer?” 

Herindeling
De provincie heeft zich nu uitge-
sproken over de herindeling. Het 
wordt dus de grote variant. Wat 
staat er over in deze Voorjaarsnota? 
“Er zullen voorbereidingen getrof-
fen worden. Wat, wie, welke, waar-
voor? Voor onze fractie ligt hier ze-
ker ook een actieve rol voor de raad. 
Vandaar deze tweede motie waar-
in wij stellen dat de gevolgen voor 
onze inwoners goed in kaart moe-
ten worden gebracht, dat er goede 
plannen worden ontwikkeld en dat 
alles in goede banen moet worden 
geleid.
Wij stellen dan ook voor om te be-
sluiten tot het instellen van een 
werkgroep uit deze raad die onder 
andere de bij de bevolking levende 
behoeften inzake de herindeling in-
ventariseert en die (zo mogelijk en 
nuttig in samenwerking met de an-
dere betrokken raden) voorstellen 
ontwikkelt welke tot de beste uit-
komsten voor onze inwoners zullen 

leiden.

Starterwoningen
Dan nu een onderwerp dat eenieder 
aan het hart ligt”, zo vervolgde Doe-
zé. “De starters. Alle fracties heb-
ben daar regelmatig de mond vol 
van. We moeten bouwen voor star-
ters. Er gebeurt echter te weinig. 
Dit moet beter en als het dit college 
maar steeds niet lukt, dan moet de 
raad de kar maar gaan trekken. Er 
is heel veel geld beschikbaar wordt 
steeds gezegd. Er zijn dien en mo-
gelijkheden. Dan moet het toch niet 
moeilijk zijn om deze problematiek 
beter en voortvarender aan te pak-
ken dan dat dit college het nu doet? 
Om deze starters te hulp te schieten 
dienen wij opnieuw een motie in om 
vanuit de raad een werkgroep te be-
noemen die tot taak krijgt om voor 
1 oktober a.s. met concrete voor-
stellen te komen om het betaalbaar 
bouwen voor starters te realiseren 
en (ook daarmee) hun slaagkans op 
de woningmarkt te vergroten.”

Geweldig plan
Gemeenteraadslid Yousef Rasnabe 
van Gemeente Belang sprong bijna 
van zijn stoel bij deze motie. Dit was 
uit zijn hart gegrepen: “Een perfect 
plan van de Combinatie”, zo zei hij 
enthousiast. Rasnabe is al twee jaar 
aan het knokken om te komen tot 
de bouw van starterwoningen, maar 
er gebeurt maar niets. “Helemaal 
mee eens.
We moeten nu eens iets gaan doen. 
Dit college doet niks. Wij hebben 
een jaar geleden al een motie inge-
diend en ook hiermee heeft dit col-

Ruijgrok Makelaars 
organiseert wedstrijd 
‘Knutsel je droomhuis’
Mijdrecht - In mei 1978 opende 
Ruijgrok Makelaars voor het eerst 
haar deuren. Nu zijn zij al dertig jaar 
een vertrouwde naam op de onroe-
rend goed markt in De Ronde Ve-
nen en omtrek. Om dit jubileum te 
vieren heeft Ruijgrok Makelaars dit 
jaar een aantal feestelijke activitei-
ten op het programma staan.

Zo krijgt iedere cliënt die via Ruij-
grok Makelaars een huis aankoopt 
een gratis styling advies, en kan ie-

dereen die een huis laat taxeren een 
gratis taxatie winnen. 
Huidige klanten die een nieuwe 
klant aanbrengen ontvangen een 
dinerbon, de nieuwe klant ook.
Ook kinderen worden bij de jubile-
umactiviteiten niet vergeten. Speci-
aal voor hen is er de wedstrijd ‘Te-
ken of knutsel je droomhuis’. Kinde-
ren in de leeftijdscategorieën t/m 6 
jaar, 7 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar 
worden van harte uitgenodigd om te 
laten zien hoe het huis van hun dro-

men eruit ziet. Op papier, getekend, 
geplakt of geschilderd, van klei of 
karton; het mag allemaal. In iede-
re leeftijdscategorie is de hoofd-
prijs een feestje - mét vrienden - bij 
Raceplanet Mijdrecht. Uiterste inle-
verdatum is 30 juni 2008, de prijs-
winnaars ontvangen vóór 10 ju-
li bericht. De droomhuizen zijn van-
af dan te bewonderen in de etalage 
van Ruijgrok Makelaars, Hofland 19 
in Mijdrecht. Meer weten? Bel Ruij-
grok Makelaars: (0297) 28 33 75.

lege niets gedaan. Het wordt tijd dat 
die werkgroep er komt, zodat we het 
college opdracht kunnen geven om 
eens wat te gaan doen. We moe-
ten nu aan het werk. En als het col-
lege dan nog niets doet, dan moet 
dit college maar wegwezen”, aldus 
Rasnabe.

Onbegrip
De fracties van VVD, CDA en RVB 
begrepen de kritiek van de Com-
binatie niet erg. De fractievoorzit-
ter van de VVD, Rob Blans, zei al-
leen: “Ik wilde de Combinatie be-

danken voor dit functioneringsge-
sprekje” en ging er verder niet echt 
op in. Jan van Loo, fractievoorzitter 
CDA, schrok even; zo zei hij: “Ik ben 
deze oppositie van de Combinatie 
niet meer zo gewend in deze raad. 
Ik vond hen juist zo meegaand. Heel 
even dacht ik wel eens: ze kunnen 
zo in de coalitie. Maar dat is blijk-
baar nu weer over. Ik ben blij met dit 
college en blij met deze Voorjaars-
nota. De financiële positie is goed, 
dus wat willen we nog meer.” An-
co Goldhoorn, fractievoorzitter van 
Ronde Venen Belang, begreep al-

le kritiek ook niet zo: “geen initia-
tieven, we hebben er heel wat in-
gebracht. De informatiepagina niet 
goed? Wij vinden hem prima zo.”

Maandagavond jl. 
Helaas was na dit onderwerp de 
tijd op. Het was ver na elven en dan 
stopt de raad. Maandagavond ver-
der. Met dit nieuwe vergadersys-
teem is er dan deze avond ook nog 
niets echt besloten. Dat gebeurt 
dan in de vervolgvergadering. Dus 
gingen we maandagavond weer te-
rug voor het vervolg.
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Zomerbridge in Mijdrecht
Mijdrecht - De competitieseizoen 
bij de Bridgevereniging Mijdrecht 
zit er op. Voor diegenen die ook 
in de zomer nog graag een spel-
letje bridge willen spelen, organi-
seert de BVM zomerdrives op de 
zeven maandagavonden van 2 juni 
tot en met 14 juli. Om hieraan mee 
te kunnen doen hoeft u geen lid van 
de BVM te zijn. Iedereen is welkom. 
Het inschrijfgeld bedraagt slechts 
5 euro per paar per avond. Maar 
daarvoor loopt u dan wel het risico 
met een lekker flesje wijn naar huis 
te gaan. Omdat veel bridgers deze 
drives aangrijpen om eens met ie-
mand anders te spelen, is er naast 

de dagprijzen op de laatste speel-
avond een extra prijs voor degene 
die alle avonden heeft meegespeeld 
en daarbij het hoogste gemiddelde 
heeft behaald.

Hoewel u zich op de speelavond 
aan kunt melden, wordt aanmelding 
vooraf op prijs gesteld (286469 of 
abkroes@orange.nl). Er wordt ge-
speeld in de Meijert, Dr. J. vd. Haar-
laan 6 in Mijdrecht. Het bridgen start 
om 19.45 uur, maar om de speellij-
nen tijdig in te kunnen delen wordt 
u verzocht om op 19.30 uur aanwe-
zig te zijn. Vanaf 19.15 uur kunt u 
zich aanmelden aan de zaal.

Veenloopster Agnes 
Hijman wordt 
Miss Marathon Leiden
De Ronde Venen - Vorige week 
zondag heeft Veenloopster Agnes 
Hijman een unieke prestatie gele-
verd tijdens de marathon van Lei-
den. Zij won voor de vijfde maal op 
rij deze marathon. Ook dit weekein-
de was AV De Veenlopers succes-
vol. Een team met Veenlopers won 
de bedrijvenloop bij de 25e AMC-
loop.
Agnes Hijman was in de marathon 
van Leiden oppermachtig. Ondanks 
een openstaande brug (!) won zij de 
wedstrijd over 42,2 km met over-
macht. Agnes deed dit in een snel-
le 2.54.46. Ze zou met deze tijd de 
snelste Nederlandse zijn geweest in 
de marathon van Rotterdam. Agnes 
won voor de vijfde maal op rij, wat 
de organisatie aanleiding gaf haar 
de naam miss Marathon Leiden te 
geven.
Frans Woerden liep in Leiden voor 
de 129e keer onder de magische 
grens van de 3 uur: 2.59.03. Ook 
Henny Buijing liep een prima mara-
thon. De krachten vloeiden rond de 
36e kilometer uit zijn benen, maar 

toch was hij 8 minuten sneller dan 
in Rotterdam. Hij liep nu 3.32.23.
Michael Woerden liep hier de hal-
ve marathon. Hij werd derde, achter 
een Keniaan en net achter een Belg. 
Zijn tijd was een snelle 1.12.01.
Ricardo van ’t Schip, Frans Woerden 
en Michael Woerden liepen afgelo-
pen zaterdag in een team van SWA 
de bedrijvenloop van de AMC-loop. 
Het klassement werd opgemaakt uit 
de tijden van de drie snelste lopers 
van elk team. Ricardo en zijn twee 
neven bleken na de wedstrijd over 
een lange 10 km (ca. 10,4 km) het 
snelste team te zijn. Michael finish-
te als eerste overall in 34.07, Ricar-
do werd tweede bij de bedrijvenloop 
en derde overall in 36.04 en coach 
Frans stelde met z’n 39.40 de over-
winning voor het team veilig.
Afgelopen zondag was Theo Noij 
snel tijdens de Kombij Dorintloop in 
Badhoeveloop. Hij liep de 10 km in 
een tijd van 40.09, waarmee hij aan-
toonde dat met meer medelopers 
een tijd van onder de 40 minuten er 
aan zit te komen.

Medailleregen voor 
Veenland turners(sters)
De Ronde Venen - Op Zaterdag 24 
mei werd in Nederhorst ter Berg de 
eerste individuele wedstrijd gehou-
den voor recreanten. Voor de jon-
gens was het hun eerste echte in-
dividuele wedstrijd en dat is voor ie-
dereen spannend.

Vol goede moed en met een prach-
tig zonnetje gingen we al vroeg op 
weg. Voor Veenland mochten de 
jongens in de eerste ronde begin-
nen. Er deden 13 turners mee, Hid-
de, Jesse en 

Renze Goossens, Bram Lek, Finn 
Blom, Thymen Ottenhof, Jelmer Vale, 
Bob Schneiders, Herman de Haan, 
Brian van Yperen, Patrick Duyster, 
Sven de Bie, Jullian Wilkes. 
De jongens turnde op vijf toestellen: 
Rek, Brug gelijk, Vloer, Trampoline, 
Sprong en voor deze wedstrijd was 
er ook nog een vrij onderdeel en dat 
was de tumblingbaan. De jongens 
zaten allemaal in verschillende ca-
tegorieën dus op vier toestellen te-
gelijk werd er geturnd. Gelukkig wil-
de Kimberley en Eveline en Antoi-
nette mee om te helpen. Er werd 
door iedereen vreselijk zijn best ge-
daan. Er werden  mooie dingen ge-
turnd hoge sprongen op de tram-
poline, mooie zwaaien op de brug, 
hoge koprollen op de mat. En waar 
we heel trots op waren was dat ie-
dereen de oefeningen uit zijn hoofd 
wist terwijl we eigenlijk maar weinig 
tijd hadden voor deze wedstrijd om-
dat we eerst nog voor de finale van 
de mini drie en vier kamp wedstrijd 
hadden geoefend. 

Spierballen
Hier en daar ging er ook wel eens 
iets mis. Spierballen die net niet 
sterk genoeg waren voor een buig-
hang of een paar kromme benen 
met de radslag. Een handstand die 
heel mooi was maar helaas aan de 
verkeerde kant werd geland.  Na 
de wedstrijd was het even wachten 
op de prijsuitreiking. Maar we kon-
den flink juichen want op de eerste 
plaats zijn geëindigd: Jesse Goos-
sens, Hidde Goossens, Bob Schnei-
ders en Thymen Ottenhof.
Een zilveren medaille wonnen : Ren-

ze Goossens en Finn Blom, en de 
bronzen medailles gingen naar Her-
man de Haan en Sven de Bie. Brian 
werd 4de , Bram en Julian werden 
5de , Patrick en Jelmer 6de 
U snapt wel dat wij als trainsters  
SUPER TROTS zijn op iedereen, ook 
op degene die net niet in de prijzen 
vielen.  

‘S middags was het de beurt aan de 
turnsters. En ook hier kunnen we al-
leen maar vol trots over onze mei-
den spreken. Als eerste waren Lisa 
Ottenhof en Marit Vale en Claudia 
Vis aan de beurt. In totaal werd er 
tegen 12 andere meiden in hun ca-
tegorie gestreden. De meiden heb-
ben super oefeningen laten zien op 
de brug, balk, vloer en sprong. En 
dat werd dan ook beloond met een 
3e,4e en 8ste plaats. Geweldig mei-
den!
Na een ronde rust werd de dag be-
sloten met onze jongste turnster-
tjes Kimberly Moeliker en Amber 
Verkaik. Nog niet zo lang over van 
de kleutergroepen en dan nu al 
een wedstrijd. Erg spannend alle-
maal. Er werd zelfs al door Kimberly 
gevraagd:”Juf, het is toch niet erg als 
we nog niet op dat podium komen, 
het is pas onze 1ste wedstrijd! ” 

Onderschat
Puur natuur,maar niet wetende dat 
ze zichzelf hiermee had onderschat. 
Want wel degelijk mocht ze op het 
podium staan om vol trots een bron-
zen medaille in ontvangst te nemen!
En Amber volgde haar vol trots op 
de voet met een 5e plaats. Keuri-
ge oefeningen op de brug mat en 
sprong. De balk ging helaas ietsje 
minder wegens een val. Maar uit-
eindelijk met een 5e plaats van de 
15 deelnemende kinderen is een 
topprestatie!

Al met al kijken we terug op een 
zeer geslaagde en gezellige wed-
strijddag en bedanken we weer on-
ze juryleden Linda en Sabine voor 
het jureren de hele dag. En we kij-
ken nu al weer uit naar de onder-
linge wedstrijd van Veenland die op 
21 juni in de WILLESTEE plaats zal 
vinden.

Tennisvereniging de ronde vener 
organiseert...
Ruijgrok makelaars 
Mijdrecht 923 toernooi
De Ronde Venen - Dit jaar orga-
niseert Tennisvereniging De Ronde 
Vener alweer voor de 24e keer het 
Open Toernooi. 

Het RUIJGROK MAKELAARS 
OPEN zal worden gehouden van za-
terdag 28 juni tot en met zondag 6 
juli op het park van Tennisvereni-
ging De Ronde Vener. Het is een 
open toernooi hetgeen betekent dat 
leden van alle tennisverenigingen 
mogen meedoen. Er wordt gespeeld 
in de volgende categorieën: 3, 4, 5, 
6 (25+), 7 (17+), 7 (35+) en 8. Ook 
wordt er dit jaar weer een apart 50+ 
toernooi gespeeld. Deze wedstrij-
den worden overdag gespeeld en 
de verwachting is dat er veel spor-
tieve 50 plussers uit de Ronde Ve-
nen zullen meedoen. 
Zeker is dat er gedurende de week 
weer voldoende te beleven valt op 
en om de tennisbaan tijdens dit al-
tijd gezellige toernooi. Net als voor-
gaande jaren zal de bij de liefheb-
bers bekende visstal niet ontbreken. 
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar 
bij de verschillende tennisverenigin-
gen in de regio, maar in ieder geval 
in het clubhuis van Tennisvereniging 
De Ronde Vener. Eventueel kunt u 

bellen met Eelco van Gent telefoon-
nummer 06-46113359. 

Ook is het mogelijk via internet in te 
schrijven: www.tvdrv.nl. Inschrijven 
is mogelijk tot en met 15 juni. Indien 
u niet meedoet, bent u uiteraard van 
harte welkom om te komen kijken 
op het tennispark van Tennisver-
eniging De Ronde Vener, gelegen 
rechts van De Meijert.

Rondeveense turners in 
strijd tegen elkaar
Woerden/De Ronde Venen - Ca-
sper de Visser is er zaterdag 24 mei 
in geslaagd om Clubkampioen van 
VEP te worden. De  11-jarige moest 
het opnemen tegen de 10-jarige 
kampioen van vorig jaar, Thomas 
Vliem, en NK finalisten Kees van 
den Brand uit Mijdrecht (8) en Luc 
Verwijs uit Wilnis (8). Casper de Vis-
ser blonk uit aan zijn favoriete toe-
stellen ringen en voltige. 

Op deze toestellen wist hij de hoog-
ste scores neer te zetten en zijn 
18,90 aan de ringen was meer dan 
terecht nadat hij mooie zwaaien had 
laten zien. Zilver ging naar Kees van 
den Brand. Lange tijd leek hij het 
goud in beslag te nemen, maar na 
een mislukte rekoefening was dat 
niet meer haalbaar. Kees blonk uit 
op de vloer waar hij een perfecte 
dubbele flick flack liet zien. Met een 
17,80 was hij ook de beste turner op 
dat toestel. Brons ging naar Thomas 
Vliem. Thomas draaide een stabiele 
wedstrijd zonder fouten en blonk uit 
aan de brug. 

Zijn derde plaats was een knap-
pe prestatie, omdat hij minder kon 
trainen door een drukke tennis-
competitie. Net buiten de medail-
les viel Luc Verwijs. Vorig weekend 
wist hij zich nog als tweede voor het 
NK te plaatsen, maar zaterdag liet 
hij toch wat steken vallen. Deson-
danks liet hij voor het eerst zien dat 
hij de flick flack techniek op vloer 
goed beheerst. Luc en Kees mogen 
7 en 8 juni in Alphen aan den Rijn 

Versterking jeugdopleiding 
SV Argon tekent contract 
met Sportpartners 
Mijdrecht - Argon staat bekend 
om de uitstekende jeugdopleiding. 
De jeugdteams van Argon spe-
len op hoog niveau en regelmatig 
schuiven spelers door naar de se-
lectieteams van de senioren. Ook 
stromen regelmatig spelers van Ar-
gon door naar betaald voetbal or-
ganisaties.
Dat dit niet onopgemerkt is geble-
ven, blijkt wel uit de nominatie die 
Argon mocht ontvangen voor de 
beste jeugdopleiding van amateur-
clubs uit Nederland. Een beloning 
voor vele jaren goed werk en re-
gelmatige innovaties, bijvoorbeeld 
looptraining voor de jeugd, het pro-
ject “The School” voor huiswerkbe-
geleiding en dergelijke. Naast Ar-
gon waren Spartaan’20 uit Rotter-
dam en Olde Veste’54 uit Steenwijk 
genomineerd. Deze laatste ging met 
de meest prestigieuze prijs aan de 
haal, Argon wist de stimulerings-
prijs jeugdopleiding amateurvoetbal 
binnen te slepen, een prijs die ook 
als een hoofdprijs beleefd wordt. 
We zijn dan ook heel trots op deze 
eervolle prijs! 

Ambitieuze
Dat Argon een ambitieuze vereni-
ging is, blijkt wel uit het feit dat men 
de jeugdopleiding nog verder wil 
verbeteren. Een prijs halen is pri-
ma, maar nóg beter worden is het 
streven! Daartoe heeft Argon een 3 
jarig contract gesloten met Sport-
partners. Zij leveren, in aanslui-

ting op de KNVB opleidingen, een 
aantal gespecialiseerde en verdie-
pende opleidingen op het gebied 
van techniektraining (René Meu-
lensteen, bekend als assistent-trai-
ner van Manchester United, is daar-
bij betrokken), voetbalcoördinatie, 
Young Talent Development Indica-
tor (mentaal) en dergelijke. Gedu-
rende de periode van 3 jaar worden 
een aantal bijeenkomsten georga-
niseerd om het hele kader van Ar-
gon verder te bekwamen in het ver-
zorgen van trainingen, met name 
voor de jeugd. Tevens zal in het eer-
ste jaar een grote groep trainers op-
geleid worden met  2 dagen tech-
niektraining, 1 dag voetbalcoördi-
natie en 1 dag begeleiding op men-
taal gebied.
Het eerste jaar wordt door Argon 
gezien als een belangrijk jaar in 
het zetten van deze goede stap-
pen voorwaarts. Er is een projectco-
ordinator benoemd die de afstem-
ming met Sportpartners en de trai-
ners zal verzorgen, de trainers zal 
ondersteunen in het toepassen van 
het geleerde en er voor zal zorgen 
dat het geleerde conform het Sport-
partners model in de Argon Visie 
documenten verwerkt zal worden. 
We zijn er van overtuigd dat dit con-
tract een goede zaak voor de he-
le vereniging zal blijken te zijn. Met 
deze investering bereidt Argon zich 
voor op de toekomst, voor zowel de 
selectieteams als de niet-selectie 
teams.

Hoofdsponsor Rabobank Veenstromen 
en Stieva Metaalbewerking 

CSW sluit nieuw contract 
Wilnis - Tijdens een zeer geslaagde 
sponsorbijeenkomst bij Kamerrij-
ck in Kamerik heeft CSW het spon-
sorcontract met Rabobank Veen-
stromen verlengd. Naast de Rabo-
bank is ook Stieva Metaalbewer-
king hoofdsponsor geworden. CSW 
wil er niet alleen voor zorgen dat 
voor de selectie-elftallen er goede 

mogelijkheden zijn, maar kiest ook 
nadrukkelijk voor de breedte sport. 
Met deze twee sponsoren kan CSW 
de komende jaren verder bouwen 
aan een vereniging waar voor álle 
Wilnissers een plek is. 

Voorzitter André Straathof bena-
drukte dat zijn vereniging de ko-

Fotobijschrift: Voorzitter André 
Straathof overhandigt de nieuwe 
shirts aan Ruud van der Vliet van de 
Rabobank en Ton van Yperen en Ar-
jo Oudshoorn van Stieva Metaalbe-
werking.

mende jaren ook meer wil inves-
teren in de samenwerking met o.a. 
gehandicapte sporters en ouderen. 
Door het sluiten van de hoofdspon-
sorcontracten is een stuk financië-
le zekerheid ontstaan waaruit deze 
plannen verder ontwikkeld kunnen 
worden. 
Tijdens de sponsorbijeenkomst zijn 

ook de overige sponsors in het zon-
netje gezet. Zij werden allemaal be-
noemd tot Sponsor van het Jaar en 
ontvingen van de sponsorcommis-
sie een heuse beker als blijk van 
waardering. Onze Sponsors maken 
het mede mogelijk dat CSW een 
bloeiende jeugdafdeling heeft waar 
voor álle teams activiteiten georga-
niseerd kunnen worden. 

Mannetje
Maar ook op sportief gebied wil 
CSW haar mannetje staan. Komend 
jaar gaat CSW 1 van start met een 
nieuwe trainer en een aantal nieu-
we spelers. CSW gaat voor het kam-
pioensschap in de 3e klasse om di-
rect te promoveren naar de 2e klas-
se, iets wat dit jaar op de valreep 
niet is gelukt. 

CSW heeft ambities genoeg en kan 
steunen op een grote, enthousiaste 
groep vrijwilligers, iets waar de club 
trots op is. 

CSW is een echte Wilnisse club en 
zal alles doen om deze uitstraling de 
komende jaren te waarborgen.

GEEN 
KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

VEP vertegenwoordigen tijdens het 
NK turnen.

Zilver
Bij de oudere jongens ging het goud 
naar de zestienjarige Nick Reijme-
rink. Hij prolongeerde zijn titel en 
liet op de toestellen wel zien dat hij 
vooruitgang had geboekt. Hij turn-
de aan de rekstok moeilijke reu-
zenzwaaien en een vluchtelement 
en op vloer liet hij zien dat hij de 
schroeftechnieken goed onder de 
knie had. Zilver was er voor VEP-
nieuwkomer Timo de Rijter (15). In 
een jaar heeft hij bij VEP veel bij-
geleerd en dat liet hij zaterdag zien. 
Op sprong turnde hij een moeilijke 
tsukahara en een hele hoge streks-
alto uit reus van de rekstok leverde 
hem een zilveren medaille op. Brons 
was er voor de vijftienjarige Daniel 
Dijkhuizen. Het was een spannende 

strijd tussen Timo en Daniel, maar 
een fout aan de rekstok kostte hem 
het zilver. Wel liet hij een moeilijke 
ringoefening zien met een achter-
opzet naar spreidhoeksteun.Vier-
de en vijfde werden respectievelijk 
Benjamin Lakerveld uit Wilnis (11) 
en Koen de Koning uit Mijdrecht. 
(12). Zij kwamen net te kort voor 
het podium. Ondanks het leeftijd-
verschil lieten zij beiden zien dat zij 
over een paar jaar geduchte tegen-
stand zullen zijn voor de drie oude-
re jongens. Benjamin blonk vooral 
uit op vloer en sprong en Koen liet 
zien dat hij over goede kwaliteiten 
beschikt op het paard voltige en op 
de vloer sloot hij af met een mooie 
salto halve schroef.  Volgend sei-
zoen komen Kees van den Brand en 
Luc Verwijs uit op hetzelfde niveau 
evenals Koen de Koning en Benja-
min Lakerveld.
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Argon F10 
kampioen poule!
Mijdrecht - Zondag 18 mei speel-
de Argons F10 een zeer geslaagd 
toernooi op de Mijdrechtse sport-
velden. Het team schotelde de toe-
schouwers 3 prachtige wedstrij-
den voor. In de 1ste wedstrijd werd 
een zwaarbevochten overwinnig be-
haald, de 2de wedstrijd werd gelijk 

gespeeld en de 3de werd glansrijk 
gewonnen. Dit resulteerde in een 
eerste plaats in hun poule!  
Super gedaan door Jesse, Jasper, 
Kjell, Mark, Bilal, Casper, Toby en 
Dion (niet op de foto)!! En veel suc-
ces voor de mannen gewenst in de 
Play Offs!

Zonnige sportdag 
De Schakel
Vinkeveen - , Op dinsdag 20 mei jl. 
mochten de kinderen van De Scha-
kel zich weer uitleven op de sport-
velden van De Vinken tijdens de 
jaarlijkse sportdag. Het was prach-
tig weer en het werd een gezellige 
sportieve dag.
De groepen 0/1 en 2 hadden een ei-
gen parcours op het kunstgrasveld. 
Met de tong uit de mond deden de 
kleintjes mee aan allerlei spelletjes. 
Zij mochten o.a. zaklopen, blikken-
gooien, rennen en voetballen. Om 
11.30 uur kregen de kleuters als be-
loning een lekker ijsje en was de 
dag voor hen afgelopen. 
De overige groepen mochten nog 

de longen uit hun lijf lopen bij o.a. 
het rennen van rondjes om het voet-
balveld van Hertha. Het hoogsprin-
gen gebeurde in opperste concen-
tratie. 
Na de lunch werden de benen losge-
maakt op vrolijke jump muziek. Na-
dat iedereen het parcours had afge-
werkt werd de dag afgesloten met 
een touwtrekwedstrijd. Aangemoe-
digd door het publiek moesten di-
verse groepen het tegen elkaar op-
nemen. Dat werd een ware kracht-
meting. Het was een mooie dag. Het 
team en de leerlingen van De Scha-
kel bedanken De Vinken voor haar 
gastvrijheid. 

Verdiende winst voor 
De Vinken
Vinkeveen - De eerste veldwed-
strijden na het zaalseizoen verlie-
pen niet bepaald rooskleurig voor 
De Vinken. Er werd nog niet gewon-
nen op het veld. Hoog tijd voor een 
positieve impuls en afgelopen zater-
dag lukte het Vinken om de belang-
rijke wedstrijd tegen Fortissimo te 
winnen. De hele wedstrijd kon Vin-
ken een kleine voorsprong behou-
den al bleef Fortissimo volop drei-
gen. De eindstand werd 9-8. 

Flinke spirit 
Vinken heeft er zin in. Een lekker 
weertje, wel met een stevige wind, 
en een enthousiast publiek. Vin-
ken speelt in de aanval met Ma-
riska Meulstee, Angela Sloesarwij, 
Kelvin Hoogeboom en Arjan Kroon. 
Mariska scoort het eerste doelpunt 
voor Vinken door middel van een af-
standsschot, de toon is gezet, 1-0. 
Fortissimo komt bij en maakt direct 
ook een tweede doelpunt, 1-2. Maar 
dat is dan ook de enige keer dat ze 
een voorsprong hebben in de wed-
strijd. Charita Hazeleger, die samen 
met Susanne de Wit, Pascal Kroon 
en Peter Kooijman in de tweede aan-
val staat, benut een strafworp en de 
stand is weer gelijk, 2-2. Angela be-
nut vervolgens een heel mooi kansje 
en de voorsprong is weer realiteit, 3-
2. Vinken behoudt deze voorsprong 
de rest van de wedstrijd. Fortissi-
mo lijkt niet echt lekker in de wed-
strijd te komen en ze maken slordi-

ge, onnodige foutjes. Bij 4-3 is het 
even wachten tot er weer gescoord 
wordt. Beide teams proberen van al-
les maar de ballen gaan er even niet 
in. Het Fortis Bank team weet dit als 
eerste te doorbreken en gaat weer 
verder met scoren. Peter Kooijman 
scoort een mooi afstandsschot, Ar-
jan maakt direct daaropvolgend de 
6-3 met eveneens een schot van af-
stand. Met een strafworp voor For-
tissimo en de stand van 6-4 gaan de 
teams de rust in. 

Spanning 
De tweede helft begint weer goed 
voor het team van trainer en coach 
Dirk van der Vliet. Charita Hazeleger 
benut een doorloopbal, 7-4. Maar 
ook dan is er weer een tijd zonder 
doelpunten. Fortissimo weet dat ze 
meer moet doen om de wedstrijd 
een draai te geven en probeert met 
man en macht om doelpunten te 
maken. En het lukt, want ze komen 
dichterbij. Het wordt 8-6. 

Charita benut opnieuw een door-
loopbal en de ballen van Fortissimo 
raken van alle kanten de korf, maar 
ze gaan er telkens net niet in. In de 
laatste minuten komt Fortissimo 
toch nog gevaarlijk dichtbij met een 
stand van 9-8, maar als de scheids-
rechter fluit kan iedereen weer rus-
tig ademen en barst er een enorm 
gejuich los, Vinken wint met 9-8 van 
Fortissimo. 

Golftoernooi Lionsclub Mijdrecht-Wilnis
Stichting Jongeren Aktief 
en G-team van Argon 
de ‘echte winnaars’
Wilnis/Mijdrecht - Vorige week  
hebben 15 flights van 4 personen de 
strijd aangebonden op de golfbaan 
van Golfpark Wilnis bv. Dit jaar was 
gekozen voor de spelvorm  Texas 
Scramble.  Door het winnen van de-
ze wedstrijd  kon men in het bezit 
komen van de felbegeerde Lions 
Wisseltrofee.  Het beste team was 
uiteindelijk het team van het VSB 
Fonds, met het team Rabobank 2 als 
2e en het team van Accountants-

kantoor Paans+Koek als goede 3e. 
De goede doelen  waarvoor ge-
speeld werd, en daar gaat het deze 
dag om,  waren de Stichting Jonge-
ren Aktief en het G-team van Argon. 
Wij, en zeker ook zij, waren zeer blij 
met het resultaat van die dag, nl. ie-
der een cheque van € 2000,--. In to-
taal heeft die dag dus een bedrag 
van € 4000,-- voor het goede doel 
opgeleverd.  Chapeau!!
Begonnen in het jaar 2000 zal deze 

Rolstoelbadminton Veenshuttle 

Afsluitende 
kennismakingsavond 
De Ronde Venen - Nadat op 8, 15 
en 22 mei al kennismakingsavon-
den rolstoelbadminton zijn geoir-
ganiseerd, vindt op Donderdag 29 
mei a.s. de afsluitende kennisma-
kingsbijeenkomst rolstoelbadmin-
ton bij Badmintonvereniging Veens-
huttle plaats. Vanaf 20.00 uur staan 
de uitleenrolstoelen weer klaar om 
eens te proberen of het rolstoelbad-
minton je bevalt. We zullen enkele 
netten met 15 cm verlagen en ver-
der voor badmintonrackets en shut-
tles zorgen. Die avond zal ook Judith 
Meeuwissen (consulente aangepast 
sporten) aanwezig zijn alsmede ie-
mand van het WMO-loket. Zij zullen 
jullie vertellen hoe de aanvraag van 
een sportrolstoel in zijn werk gaat 

en wat daar allemaal bij komt kijken. 
Ben je ook geïnteresseerd en wil je 
ook proberen of het rolstoelbad-
minton jou bevalt, kom dan op don-
derdag 29 mei vanaf 20.00 uur naar 
Sporthal De Phoenix in Mijdrecht 
vrijblijvend een shuttle meeslaan. 
Na afloop kun je nog even napra-
ten en genieten van een drankje in 
sportcafe ‘De Wave’. Sporthal De 
Phoenix is goed bereikbaar met rol-
stoel en voorzien van een lift naar 
het sportcafe.
Vanaf september begint het nieuwe 
seizoen van Badmintonvereniging 
Veenshuttle weer en zal het rolstoel-
badminton een vast onderdeel wor-
den van het aanbod van onze ver-
eniging.

Jim van Zwieten meest 
getalenteerd en Speler 
van het jaar 2008
De Ronde Venen - Biljartfederatie 
De Ronde Venen heeft 20 mei haar 
seizoen afgesloten met een leden-
vergadering. Teamkampioen Dio –1 
werd nogmaals in het zonnetje gezet 
terwijl Eric Brandsteder, eveneens 
van Dio –1 de prijs voor de hoog-
ste serie 2007-2008 kreeg uitgereikt. 
Eric scoorde een hoogste serie van 
20 hetgeen 45.45% van te maken 
caramboles bleek. Ton Bocxe kreeg 
de prijs behorende bij de kortste 
partij uitgereikt, dat deed hij afgelo-
pen seizoen in slechts 9 beurten. Tij-
dens de pauze gingen de stembrief-
jes voor speler van het jaar rond.   
Het bestuur had 2 leden voorgedra-
gen, te weten: Theo Valentijn omdat 
hij de partijen die speelde allemaal 
heeft gewonnen en Jim van Zwieten 
(de Paddestoel) omdat hij het stij-
gingspercentage naar 165% bracht.

Na het innemen van de stembriefjes 
en de telling kreeg Theo 13 stem-
men en Jim 15 waardoor Jim tot spe-
ler van het jaar 2008 werd gekroond.    
De bijbehorende trofee met bloe-
men werd feestelijk uitgereikt door 
de wedstrijdleidster Aria Dolmans. 
Na de pauze werd er een toelichting 
gegeven tot wijzigen/toevoegen van 
reglementen. De persoonlijke kam-
pioenschappen blijven hetzelfde be-
halve de 4-5 sterklasse, die gaan di-
rect de finale finale spelen op 2 ta-
fels over 3 avonden met maximaal 8 
deelnemers. De teamcompetitie be-
staat uit 2 aparte gedeelten waaruit 
2 finalisten ontstaan die de barrage 
gaan spelen.     Wanneer het in bei-
de gevallen om dezelfde club gaat 
is deze direct algemeen teamkampi-
oen 2008-2009. 18 augustus zal de 
eerste bal weer rollen.

K.J.C. Onder Ons
Vinkeveen - Het kaartseizoen van 
Onder Ons is weer op feestelijke 
wijze afgesloten met een prima ver-
zorgt warm en koud buffet. Na het 
eten dankte de voorzitter de vrijwil-
ligers met een mooie bos bloemen, 
en ging over tot de prijsuitreiking.
Bij de eerste competitie werd Rob 
van Achterbergh eerste met 49504 
punten, tweede Theo Kranendonk 
met 48660 punten, en derde Mar-
tien de Kuijer met 48394 punten. De 
marsen prijs ging naar Theo Kra-
nendonk met 24 stuks.

Bij de tweede competitie werd Ber-
to Blom eerste met 50651 punten, 

tweede An van de Meer met 48945 
punten, en derde Natasja Blom met 
48425 punten. De marsenprijs was 
voor Berto Blom met 24 stuks.
Kampioen van het hele seizoen werd 
Berto Blom met 98610 punten, de 
meeste marsen waren met 47 door 
Theo Kranendonk gespeeld.

Dinsdag 3 Juni aanstaande is er een 
kaartavond waar iedereen, dus ook 
toeristen en vakantiegangers van 
harte welkom zijn. de aanvang is 
20.00 uur in het Meertje Achterbos 
101 in Vinkeveen. Er worden 4 par-
tijen gespeeld, en er zijn leuke prij-
zen te winnen.

Hertha E1 wint 
‘E1 toernooi’ bij VIOD
Vinkeveen - Zaterdag 24 mei heeft 
Hertha E1 op overtuigende wijze het 
toernooi bij VIOD in Tienhoven ge-
wonnen.

De eerste wedstrijd was meteen de 
makkelijkste, Breukelen had hun E4 
gestuurd en die werden in 15 minu-
ten met 9-0 verslagen. De volgen-
de tegenstander was SVM E1 ook 
zij werden vrij simpel opzij gezet en 
met 5-0 verslagen,  de laatste wed-
strijd in de voorronde was tegen 
Kockengen E1, 6-0 was de uitslag,.
Hopelijk kregen ze in de finale 
meer tegenstand, de tegenstander 
was gastvereniging VIOD, en met-

een werd Hertha voor het eerst die 
dag teruggedrongen op eigen helft. 
Twee gevaarlijke uitbraken werden 
met kunst en vliegwerk afgeslagen, 
langzaam maar zeker kreeg Hertha 
grip op het spel en ongeveer halver-
wege de wedstrijd werd een mooie 
voorzet van Mike in het doel ge-
frommeld, Viod nam wat meer risi-
co en dat werd hen fataal, de be-
slissende 2-0 lag even later achter 
de keeper van VIOD. Van de eer-
ste tot de achtste plaats werden de 
teams beloont met een beker en de 
grootste werd trots in ontvangst ge-
nomen door de jongens van de E1 
van HERTA.

Op de foto van Links naar Rechts; Delano, Melvin, Jerom en Tim ,voorste rij, 
Mike Ritchie Tije en Thomas

Assuline turfstekerstoernooi 
Vinkeveen - n het jaar dat volleybal 
vereniging Atalante 50 jaar bestaat, 
organiseerde de vereniging voor de 
20e maal het Assuline Turfsteker-
toernooi. Na een wat regenachti-
ge nacht lagen de 8 volleybalvelden 
er toch weer mooi bij, mede dankzij 
de schoffelaars Van der Hoogt ho-
veniers. 28 teams hadden zich in-
geschreven en om 10 uur ging het 
toernooi van start met de eerste 
wedstrijden. 
Er werd gestreden om twee wis-
seltrofeeën: een voor het recrean-
ten toernooi en een voor het super 
recreanten toernooi. De ruim 200 
deelnemers speelden allemaal voor 
de overwinning, maar ook werd 
weer vermakelijk gelachen om el-
kaars fouten. Nadat alle teams zes 
wedstrijden hadden gespeeld kon 

de balans worden opgemaakt. De 
hoofdprijzen gingen dit jaar naar 
de teams “the Rivets” en “Coen en 
de vermiste Flippo’s”. Als klap op 
de vuurpijl ontving de organisatie 
ook een prijs: hoofdsponsor Assuli-
ne zegde toe om tot en met het 25e 
jubileum van het Turfstekertoernooi 
de hoofdsponsor te blijven. 

Na afloop van het toernooi werd ie-
dereen nog even attent gemaakt op 
de viering van het 50 jarig jubileum 
van Atalante. 

Hoogtepunt van de festiviteiten 
wordt een feest op 20 september 
2008 in de Boei waar alle leden, oud 
leden, partners, ouders van jeugd, 
sponsors en adverteerders welkom 
zullen zijn. 
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De Vinken F2 dikverdiend 
kampioen
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
speelden de jongste Vinken-pupil-
len (De Vinken F2) een zeer belang-
rijke wedstrijd. Bij winst zouden de 
eerste-jaars korfballertjes  voor het 
eerst in hun nog jonge korfballoop-
baan kampioen worden, bij verlies 
zou tegenstander THOR F1 waar-
schijnlijk aan het langste eind trek-
ken. Vorige week werd THOR in ei-
gen huis nog met 2-0 verslagen, dus 
het moest mogelijk zijn. 
Gespannen begon het zestal Tes-
sa Stoof, Ravi Brockhoff, Bart-Jan 
Burggraaff, Finn Kroon en invallers 
Zoë van Dasler en de (jarige) Fem-
ke Vousten, aan de wedstrijd. Rosa 
Boerlage en Melissa Verweij kon-
den deze week helaas niet van de 

partij zijn. De Vinken F2 liet er geen 
gras over groeien. Ze speelden de 
bal goed rond en THOR had al gauw 
het nakijken. Finn Kroon scoorde uit 
een doorloopbal de 1-0. De ban was 
gebroken en het gaf de F2 de no-
dige rust. Ravi Brockhoff scoorde 
al snel met een mooi schot de 2-
0. Maar ook Femke en Tessa Stoof 
schoten er lustig op los, zij het met 
iets minder succes. De 3-0 voor rust 
was een bevestiging van het spel-
beeld: De Vinken F2 was een maatje 
te groot voor THOR.

Puntjes
In de rust werden de kleine puntjes, 
die er nog waren, door de coaches 
Nicky Kroon en Ingrid Hagenaars  

op de i gezet. Na de limonade was 
het wederom De Vinken die het heft 
in handen nam. De Vinken schoot er 
lustig op los en scoorde maar liefst 
viermaal (Ravi Brockhoff 2x, Bart 
Jan Burggraaff en Zoë van Dasler 
elk 1x). THOR kon daar slechts éen 
doelpunt tegenover stellen. Bij 7-1 
blies de uitstekend leidende Corrie 
Kroese voor de laatste maal. De Vin-
ken liet zien dat ze terecht kampi-
oen geworden waren. Na de gebrui-
kelijke strafworpen was het tijd voor 
een dik verdiend feestje. 

Met echte (kinder)champagne, 
(chocolade)medailles en een over-
heerlijk ijsje van de jarige Femke. 
Dat hadden ze wel verdiend.

Meiden van CSW MF3 
kampioen!
Wilnis – Na het eindsignaal van de 
laatste competitiewedstrijd voor de 
meiden van de C3 van CSW was het 
een feit:  de meiden zijn verdiend 
kampioen geworden. Met slechts 1 
wedstrijd verloren, 1 gelijk gespeeld 

en de rest gewonnen, hebben de 
meiden laten zien hun mannetje te 
staan. 

Het was een leuk seizoen en die 
werd helemaal leuk afgesloten, om-

dat ze van hun leiders Ben en Ger 
werden geëerd met een medaille. 

Ze hebben veel plezier gehad en ho-
pen volgend seizoen weer net zo te 
“vlammen” als afgelopen seizoen.

Staand van links naar rechts: Ger, Anouk, Romy, Verity, Maartje, Babette, Ben
Zittend van links naar rechts: YVONNE, JESSIE, ILSE, ISA

Feka steekt tennis  
herenteam in het nieuw
Mijdrecht - Het bekende Mijdrech-
te Automatiseringsbedrijf Feka heeft 
het eerste zaterdag herenteam van 
tennisvereniging De Ronde Vener 
in het nieuw gestoken. Dit team, 
dat bestaat uit Menno van Parree-
ren, Eelco van Gent, Mick van Mei-
nes, Gerben Dijkstra, Eric Boogaard 
en Viktor Ruijgrok komt uit in de 
eerste klasse van de zaterdagcom-
petitie. Nadat vorig jaar een vierde 
plek in de poule werd gehaald, heeft 
het team nu de doelstellingen ver-

der naar boven bijgesteld. In de vijf 
competitiewedstrijden die tot nog 
toe zijn gespeeld, werden goede re-
sultaten gehaald: tweemaal werd 
met 4-2 gewonnen, tegen Vianen en 
voormalige hoofdklasser Domstad 
en eenmaal werd met 3-3 gelijk ge-
speeld. De laatste twee wedstrijden 
werden met 5-1 verloren en 4-2 ge-
wonnen van de koploper. Dit levert 
het team van De Ronde Vener een 
vierde plaats in de poule op. De ko-
mende twee wedstrijden zal er nog 

steeds voor het kampioenschap ge-
streden worden. De heren zullen dat 
doen in hun door Feka aangeboden 
outfit. Zoals waarschijnlijk bekend 
bied Feka ICT & OFFICE al meer dan 
twintig jaar automatiseringsoplos-
singen voor het midden- en klein-
bedrijf. Bekijk voor meer informatie 
hun website op www.feka.nl.

Meer informatie over lidmaatschap 
bij Tennisvereniging De Ronde Ve-
ner kunt u vinden op  www.tvdrv.nl.

G.V.M turnsters in finale 
divisie 5
Mijdrecht - Zaterdag 17 mei werd 
de finale turnen divisie 5 gehou-
den in Hooglanderveen. Twee G.V.M 
turnsters hadden zich middels twee 
voorronden weten te plaatsen voor 
deze finale. Het niveau van de wed-
strijd was zeer hoog, er deden turn-
sters mee uit 4 verschillende rayons, 
een echte finale dus! In de eerste 
wedstrijd ronde, instap niveau 12, 
was het aan Saki Kato om te laten 
zien wat zij op deze finale kon.

Saki had zin in de wedstrijd, maar 
was toch wat onrustig door de span-
ning. Haar sprong ging prima maar 
de jury was streng en beloonde haar 
met 7.850 punten. Op de brug turnde 
Saki een bonus oefening en dit ging 
prima en de behaalde 8.350 waren 
dan ook dik verdiend. Op naar de 
balk, een lastig toestel als je wed-
strijd spanning in je hebt, teveel ge-
wiebel, gelukkig geen val maar een 
voor Saki matige score van 7.200 
was het resultaat. Bij de vloer ging 
het gelukkig weer veel beter en dat 
was terug te zien in de score van 
8.150 punten.

Dat het niveau in de andere rayons 
hoger was dan in rayon de Vecht-
streek was te zien aan de eind score, 
er deden 30 turnsters mee,de eerste 
11 plaatsen waren er voor turnsters 
uit de andere rayons, op de 12 plaats 
was er de eerste turnsters uit ray-
on de Vechtstreek, Nonna Hoogland 
van de Utrechtse vereniging Lon-
ga en op plaats 15 onze G.V.M turn-
sters Saki Kato met een totaal van 
31.5550 aan punten. Gezien het ge-
ringe aantal trainings uren heeft Sa-

ki het keurig gedaan en kan G.V.M 
trots zijn op deze jonge turnster!

Tweede ronde
In de tweede wedstrijd ronde, jeugd 
niveau 9, had Safa Asafiati zich we-
ten te plaatsen.
Safa had de laatste weken op de 
training grote problemen op sprong, 
haar punten totaal was hier dan ook 
niet dat wat we gewend zijn, 6.450 
punten. Met een ingetapete hand 
vanwege een vervelende blaar be-
gon Safa aan haar brug oefening. 
Doordat zij het ophurken niet goed 
deed verspeelde zij op die manier 
een element, maar de zolendraai 
ging gelukkig heel goed, maar op 
een finale wordt elke fout keihard 
afgestraft dat bleek wel uit de sco-
re van 6.900 punten. Ook op balk liet 

Open dag voor 
Super-meisjes bij Hertha
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
organiseerde Hertha in Vinkeveen 
de eerste meisjes open dag.
Er waren veel aanmeldingen binnen 
gekomen. De open dag was opgezet 
voor meisjes van 8 t/m 15 jaar. 
De zaterdag begon met regen, maar 
gelukkig werd het droog en al-

le meisjes konden van start gaan. 
Met ontzettend veel plezier wer-
den de oefeningen gedaan en tus-
sendoor waren er nog wedstrijdjes 
waar al vele meisjes gespot werden 
die veel talent hebben.  Na afloop 
was er nog een spannende penal-
ty shoot out gevolgd door een lunch 

verzorgd door Super de Boer, en om 
de ochtend compleet te maken was 
er nog een heerlijk ijsje van de IJs-
beer. Erg verrassend waren de vele 
aanmeldingen voor deze dag en al 
veel meisjes hebben de keuze laten 
vallen om volgend seizoen te komen 
ballen bij Hertha. 

Safa punten liggen, maar behaalde 
toch nog een 6.950. Haar vloeroefe-
ning begon zij prima, tot dat zij een 
foutje maakte , wat overigens niet 
erg was, maar hierdoor raakte Sa-
fa ligt in paniek en zo ging het dan 
ook op vloer mis. 
Zij kreeg 7.900 punten voor haar 
vloer en behaalde een 32ste  plaats 
met een totaal van 28.200 punten. 
In totaal deden er in deze ronde 37 
turnsters mee, en waren de eerste 
18 plaatsen weer voor turnsters uit 
de andere rayons.    

Het was een finale zoals een fina-
le behoord te zijn, spannend en 
met een heel hoog wedstrijdniveau, 
mooie diploma’s en de eer voor el-
ke turnsters die zich had weten te 
plaatsen voor deze finale!!!

Badmintonvereniging Veenshuttle 

Succesvolle ‘Kies voor 
Hart en Sport’ 
De Ronde Venen - Ook dit jaar 
heeft Badmintonvereniging Veens-
huttle weer meegedaan met de ac-
tie ‘Kies voor Hart en Sport’. Gedu-
rende 4 zaterdagen hebben de trai-
ners van onze vereniging (Jan Blom 
en Anja de Jong) van 09.00 – 10.00 
een groot aantal kinderen in sport-
hal de Willisstee in Wilnis kennis la-
ten maken met het badminton. 

De kinderen kregen elke keer een 
warming-up en uitleg over de spel-
regels en hoe je een badmintonrac-
ket moet vasthouden. Daarna wer-
den de leenrackets uitgedeeld en 
werden er verschillende slagen ge-
oefend (de service, clear, drop). Na 

een half uur werd er even gepau-
zeerd om op adem te komen en 
werd er wat te drinken aangeboden. 
Daarna ging de training weer ver-
der en werd elke training afgesloten 
met enkele spelletjes.
 
Na afloop van de 4 zaterdagen kre-
gen de kinderen een oorkonde mee 
en een kortingsbon waarmee ze te-
gen een gereduceerd tarief lid kon-
den worden van onze vereniging.

Wil je ook lid worden of een keer ko-
men kijken, dan kun je meer infor-
matie vinden op www.veenshuttle.
nl of bij Richard Geerts (voorzitter 
jeugdcommissie) op 0297 – 272105


