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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

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

Big L. Maak je keuze.
G-Star  Wrangler  Garcia  Pall Mall  Only

Nudie jeans  Cars  Esprit  Vila

jubileum
feest!

vrijdag 29 en zaterdag 30 mei

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

Zijdstraat 61, Aalsmeer, 
Tel. 0297-321177
Internet: www.bigl.nl

ALLEEN OP VRIJDAG 29MEI

DE GEHELE G-STAR
COLLECTIE (DENIM, 

TOPS & ACCESSOIRES)

ALLEEN OP ZATERDAG 30MEI

DE GEHELE

PALLMALL
& EDCCOLLECTIE

ELK 2E ARTIKEL

50%
KORTING!
ALLE COMBI’S MOGELIJK

jubileumjubileum
ALLEEN OP VRIJDAGALLEEN OP VRIJDAG 2299MEIMEI

25 jaarbig l.
ELK 2E ARTIKEL50%KORTING!ALLE COMBI’S MOGELIJK

Auto Berkelaar Mijdrecht B.V.
Genieweg 50
3641 RH Mijdrecht
0297-346050

www.berkelaar.nl
info@berkelaar.nl

“Onze hypotheek sluit perfect aan
bij ons pensioen.”
Ed & Nanneke Veenstra, Mijdrecht

Nooit gedacht!

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

BBQ-SPECIALIST
GROOTHANDELSPRIJS

VANAF 20 PERSONEN

BBQ’s beschikbaar
Tijdig bestellen gewenst

06-53932349

De                                        Pinkstershow:
kom uw slooppremie ophalen!
De                                        Pinkstershow:
kom uw slooppremie ophalen!

Kijk op www.vankouwen.nl
voor al onze acties!

Vrijdag 29 mei van 9:00 tot 20:00
Zaterdag 30 mei van 10:00 tot 17:00

2e Pinksterdag alleen vestiging Mijdrecht van 11:00 tot 16:00 uur!De Ronde Venen – Als het allemaal 
goed gaat zullen de Rondeveense 
burgers vanaf augustus, september 
aanstaande de raadsvergaderingen 
thuis kunnen volgen. De vergade-
ringen zullen dan live worden uitge-
zonden via internet, maar ook via de 
lokale tv. Of de burger daar nu echt 
op zit te wachten is de vraag, maar 
de gemeenteraadsleden hebben het 
idee van wel. Zij hebben te kennen 
gegeven dat ze de raad– en com-
missievergaderingen live bij de bur-
gers willen gaan brengen. Enerzijds 
ten behoeve van de uitbreiding van 
de digitale dienstverlening en de on-
dersteuning van het democratische 
proces en de herkenbaarheid van 
het gemeentebestuur, anderzijds ter 
ondersteuning van de informatie-
voorziening aan de leden van de ge-
meenteraad. Na een onderzoek is het 

nu zover. Voor de aanschaf van de 
benodigde apparatuur is 21.650 euro 
nodig en per jaar gaan deze uitzen-
dingen 30.200 euro kosten. 
Vorige week dinsdagavond werd dit 
voorstel besproken tijdens het Ronde 
Tafel Gesprek. Alle aanwezige raads-
leden waren enthousiast, hoewel de 
een wat meer dan de ander. Toine 
Doezé van de Combinatie had wel 
wat bedenkingen: “We zijn natuurlijk 
voor openbaarheid, maar zeker ook 
voor efficiëntie en doelmatigheid. Ik 
vraag mij af wat de consequenties 
worden van de komende vergade-
ringen met een camera. Mensen die 
nog langer gaan praten? Mensen 
die oeverloos aan het woord zijn? Ik 
weet wel dat er regels voor zijn, maar 
die worden door een groot deel van 
deze raad nu al belachelijk gemaakt”, 
aldus Doezé.

Negatief
Het zou een stuk beter zijn als we als 
raad eens echt gingen vergaderen. 
Dan krijg je vanzelf een volle tribune. 
Ik vraag me af of de negatieve ver-
schijnselen die er in onze raad zijn, 
met een camera niet erger  worden?”, 
aldus Doezé. 
Rob Blans (VVD): “Ach, het image van 
een politicus is toch al minder dan 
het image van een autoverkoper, las 
ik vorige week. De afstand tussen de 
politiek en de burger is tegenwoor-
dig meer een doel geworden dan een 
middel. Mijn vraag is alleen: wanneer 
is de afstand klein genoeg?” 
Anco Goldhoorn was blij met de uit-
zendingen: ‘Het aantal lezers van een 
krant neemt af, dus is dit een goed 
initiatief.” 
Hendrik Palm (CU/SGP) vroeg zich 
af of er wel behoefte aan is: “Is er 

Raadsvergaderingen 
binnenkort live op 
internet en Midpoint

De Ronde Venen – Het wordt 
steeds duidelijker. Het besluit van 
de Tweede Kamer om de herinde-
ling een jaar uit te stellen en daar-
bij het feit dat een grote meerder-
heid van diezelfde Tweede Kamer er 
niets meer voor voelt om De Ronde 
Venen te herindelen in de grote va-
riant, maar eerder denkt aan alleen 
indelen met Abcoude, is bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van De Ronde Venen ingesla-

gen als een bom.  Wethouder Ingrid 
Lambregts verwoordde het vorige 
week dinsdagavond als volgt: “Na 
vorige week donderdag ziet de we-
reld er totaal anders uit. Tot vorige 
week donderdag stond onze hele 
organisatie in het teken van her-
indelen per 1-1-2010. Alles, maar 
dan ook alles was daar op gericht. 
De voorjaarsnota, de begroting voor 
2010, alles. De voorjaarsnota die u 
nu van ons verwacht zal u dan ook 

College na besluit Tweede Kamer totaal uit het veld geslagen

Wethouder Lambregts: 
“De wereld ziet er totaal anders uit”

een onderzoek geweest? Zit de be-
volking er op te wachten?“ 
Bert van Broekhuijsen vond het ge-
weldig en ook Toon van der Meer 
zag het wel zitten. Cees Houmes 
D66 was ook 100% voor: “We heb-
ben geen onderzoek gedaan of er 
behoefte aan is. We hebben wel ge-
keken bij andere gemeenten waar 
ze het al hebben en daar schijnt het 
goed te functioneren.” “Het gaat er 
ook niet om hoeveel mensen gaan 
kijken, maar dat ze kunnen kijken”, 
zo besloot Goldhoorn. In de raads-
vergadering van 2 juli a.s. zal de raad 
het officiële besluit gaan nemen.

verschrikkelijk gaan tegenvallen. Hij 
was klaar, maar moet nu totaal op-
nieuw worden opgezet. En dan: wat 
moeten we nu de komende ander-
half jaar? Waar staan we? We waren 
totaal niet op een begroting voor de 
gemeente De Ronde Venen voorbe-
reid. De organisatie staat nu onder 
enorme druk. Heel veel werk van 
de afgelopen maanden kan nu ge-
woon de kast in en we hebben er 
waarschijnlijk niets meer aan. Het is 
een trieste zaak”, aldus een duide-
lijk zichtbaar zeer teleurgestelde en 
aangeslagen wethouder financiën.

Soepel
Cees Houmes (D66) kon zich de-
ze schrik wel enigszins voorstellen 
maar was heel duidelijk: “We zullen 
toch een volledige begroting 2010 
moeten maken. Dit document moet 
er gewoon komen en op tijd.”
Ook Jan van Loo (CDA) voelde de 
druk wel: “We zullen soepel zijn met 
de voorjaarsnota, maar er moet iets 
komen”, zo zei hij. 
Hendrik Palm (CU/SGP) was zake-

lijk: “Ik begrijp hetgeen de wethou-
der zegt. Ik begrijp dat de wethou-
ders hard moeten werken en dat ze 
onder druk staan. Maar toch spreek 
ik het college aan: We moeten straks 
iets hebben voor onze begroting. 
We moeten verder. Zet de knop om 
en aan het werk, Laat dat voor ons  
allen, ambtenaren, college en raad 
een uitdaging zijn”, aldus Palm.
Bert van Broekhuijsen wist niet wat 
hij hoorde van de wethouder: “Ik 
mag toch hopen dat we de begro-
ting 2010 die nu is gemaakt, toch 
hadden ingevuld op onze gegevens. 
Ik kan me niet voorstellen dat nie-
mand aan dit besluit gedacht heeft. 
Het was toch helemaal niet zeker 
dat het door zou gaan. Kom toch, we 
moeten toch op ons college kunnen 
bouwen.” 
Wethouder Lambregts: “Er komt na-
tuurlijk een begroting voor 2010. Er 
komt natuurlijk een voorjaarsnota, 
maar we moeten alles totaal om-
gooien. We gaan als college 2 juni 
om de tafel om een nieuwe weg uit 
te stippelen.”

Woningbouw Westerheul 
weer opgeschoven
Vinkeveen – Het lijkt wel of het niet 
mag, de woningbouw in Westerheul 
in Vinkeveen. Er wordt al zoveel ja-
ren over gepraat, er waren heel wat 
hobbels te nemen en nu was het 
dan zover. 

Het terrein moest worden opge-
hoogd met zand, inklinken en dan 
bouwen. Mis... het opspuiten van 
het zand is weer twee maanden uit-
gesteld. Oorzaak: het mag niet, de 
vogels broeden.

GEEN KRANT ONTVANGEN?
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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uitgelicHt
elke week wordt op de gemeentelijke 
informatiepagina een lid van de gemeenteraad 
van de ronde venen geportretteerd. Waarom 
is hij of zij actief in de lokale politiek en 
wat moet er in ieder geval nog voor de 
verkiezingen worden gerealiseerd? deze week: 
bert van broekhuijsen.

Bert van Broekhuijsen is 59 jaar, woont in Mijdrecht en is 
fractievoorzitter van GemeenteBelangen. Hij is alleenstaand 
en heeft een zoon en twee dochters.

Welk boek ligt er momenteel op uw nachtkastje?
Deflatie in aantocht - E. Mecking. Een vergelijking van 
crises in de geschiedenis met nu. We hebben niets met 
allerlei signalen gedaan. Het valt me toch altijd weer op 
dat we zomaar voor de gek kunnen worden gehouden. 
De inwoners moeten erop kunnen rekenen dat via 
maatschappelijke/politieke maatregelen de mogelijkheden 
voor graaiers worden beperkt.

Sinds wanneer bent u actief in de politiek?
Ik ben altijd betrokken geweest, maar sinds 1979 ook lokaal 
actief. Trouw aan de club GemeenteBelangen.

Waar maakt u zich druk over?
Druk is een groot woord. Ik probeer het contact te zijn 
tussen inwoners en gemeentehuis. Vooral op het gebied 
van de sociaal-maatschappelijke zaken en woonomgeving. 
Het gemeentehuis gaat naar mijn mening te vaak zonder 
zelfkritisch te zijn uit van zijn eigen gelijk. Ik probeer dat dan 
in evenwicht te brengen. 
 
Wat is uw favoriete televisieprogramma?
Actualiteiten en speelfilms.

Waarom zit u in de raad?
Betrokkenheid en kritische instelling. Mijn rol in de 
democratie. Het vertrouwen in de politiek neemt steeds 
verder af. Het is aan de raad om daar verandering in te 

brengen. Het echte dualisme, de raad puur als controlerend 
orgaan wil hier maar niet van de grond komen. Sterker nog, 
kritiek uiten mag hier eigenlijk niet.

Wat wilt u nog bereiken voor de verkiezingen?
Ik ben blij dat de herindeling met Breukelen en Loenen nog 
eens kritisch wordt bekeken. Het kan toch niet zo zijn dat 
we Breukelen en Loenen tegen hun wil in inlijven bij een 
nieuwe gemeente. We hebben dus nu minimaal een jaar 
extra voor de verkiezingen. Een jaar waarin de afdeling 
Ruimtelijke Ordening nu eens de woningen gaat bouwen 
waar behoefte aan is: geschikte woningen voor de starters op 
de woonmarkt.

Wie is uw politieke idool?
Ik verwacht van elke politicus dat hij/zij zich inzet. Iemand die 

vasthoudend en consequent is. Bestaan ze??? Menig idool 
is later door de mand gevallen.

Wat vindt u belangrijk in de politiek?
Dat de politiek de vertaalslag moet maken van actuele 
bij de inwoners levende verlangens. Niet enkel denken 
volgens de theorie op het gemeenthuis. Als iemand uit de 
politiek met inwoners praat en achter ze gaat staan heet dat 
hier al snel de oren laten hangen naar... Jawel, dan wordt 
zelf geheel ten onrechte vaak de term populisme gebruikt.
De raad moet ook in deze gemeente onafhankelijker van 
het college en ambtenaren functioneren. 

lievelingsplek in de ronde venen?
Ik zit graag op een van de zonneplekjes bij mijn huis. Ik kan 
erg genieten van een rit door de polder en langs het water.

Bert van Broekhuijsen: ,,Ik kan erg genieten van een rit door de polder.”

Support voor 
Elfstedenfietstocht
Jeffery Rosseel gaat op maandag 1 juni de Elfstedentocht in Friesland 
fietsen. Deze fietstocht van 240 kilometer is in meerdere opzichten 
een bijzondere tocht voor hem. Tijdens de tocht verzamelt de 22-
jarige Economie student uit Mijdrecht geld in voor onderzoek naar 
alvleesklierkanker. Vorig jaar overleed zijn vader aan deze ziekte. Hierdoor 
ontdekte het gezin dat er weinig onderzoek verricht wordt naar deze ziekte. 

Jeffery fietst niet alleen. Na het overlijden van zijn vader, is Jeffery zo’n 
50 kilo afgevallen. Via internet heeft hij medestanders gevonden, die net 
als hij ook veel afgevallen zijn. Met elkaar besloten ze aan de tocht deel 
te nemen. Jeffery wilde niet alleen de sportieve prestatie leveren, maar 
besloot het te verbinden aan een goed doel. Zijn moeder, Riet Rosseel is 
behalve supporter ook de motor achter de sponsoring. Allerlei bedrijven en 
instellingen heeft ze benaderd om het goede doel te steunen, maar ‘het 
valt als individu momenteel niet mee om sponsoren te vinden’, aldus Riet 
Rosseel. Gelukkig heeft de zoektocht al verschillende positieve bijdragen 
opgeleverd. Ook bij het gemeentehuis klopte moeder en zoon Rosseel 
aan. Wethouder Jan van Breukelen (Welzijn) was direct enthousiast toen 
hij dit verhaal hoorde. ‘Als overheidsinstelling kunnen wij niet aan financiële 
sponsoring doen, maar ik draag dit initiatief een zeer warm hart toe’. Jan 
van Breukelen is niet onbekend met de inzameling van geld voor goede 
doelen én de Elfstedentocht. Hij schaatste de Elfstedentocht van 1997 en 
al meerdere keren de alternatieve Elfstedentocht, waarvan onder andere 
de laatste in januari 2009. Daarmee zamelde hij ook geld in voor een goed 
doel. Jan van Breukelen: ‘Ik wens Jeffery ontzettend veel succes toe met 
deze actie en hoop dat veel mensen een bijdrage leveren’. 
Speciaal voor dit goede doel en het onderzoek naar alvleesklierkanker 
heeft Jeffery een rekening geopend: 1485.52.803. De sponsoropbrengst 
gaat voor 100% naar het AMC waar momenteel onderzoek plaatsvindt naar 
alvleesklierkanker. Ook na 1 juni blijft de rekening voorlopig geopend. 

verkiezingen 
europees parlement
Op donderdag 4 juni zijn in ons land verkiezingen voor het 
Europees Parlement. Het Europees Parlement is de enige 
rechtstreeks gekozen instelling van de Europese Unie. De 736 
leden van het Europees Parlement vertegenwoordigen de 492 
miljoen inwoners van Europa. De leden worden eens in de vijf jaar 
door stemgerechtigden in alle 29 lidstaten van de Europese Unie 
gekozen.

Wie mag stemmen op 4 juni 2009?
Voor deze verkiezingen kunnen Nederlanders en onderdanen van 
de andere EU-lidstaten die zich in Nederland als kiesgerechtigde 
hebben laten registreren, stemmen als zij:
-  op de dag van de kandidaatstelling (22 april 2009) in de 

Gemeentelijke Basisadministratie ingeschreven staan;
-  op de dag van de verkiezingen 18 jaar of ouder zijn en niet 

uitgesloten zijn van het Kiesrecht.

Stemmen met rood potlood en geldig legitimatiebewijs
Bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement 
van 4 juni 2009 zal in Nederland met rood potlood op papieren 
stembiljetten worden gestemd. Verder heeft het ministerie besloten 
dat er alleen nog maar gestemd mag worden door mensen die 
zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Dus iedereen 
die zich bij een stembureau meldt om te stemmen, moet naast 
de oproepingskaart (of volmachtbewijs/kiezerspas) ook zijn 
identiteitsbewijs laten zien.

Stemmen bij volmacht 
(iemand anders gaat voor u stemmen)
Als u op 4 juni niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te 
brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze 
persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen.
Op de achterzijde van uw oproepingskaart kunt u de naam 
invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De 
gemachtigde kan iedereen zijn die in De Ronde Venen woont en ook 
een oproepingskaart heeft ontvangen voor hetzelfde stemdistrict. 
Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee 
machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met 
de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en 
met de dag van de stemming zelf.

Stemmen in een andere gemeente
Als u op 4 juni niet in staat bent uw stem uit te brengen in De 
Ronde Venen, dan bestaat de mogelijkheid uw stem uit te brengen 
in een andere Nederlandse gemeente. Hiervoor geldt de volgende 
bepaling:
-  De kiezer dient, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk 

op dinsdag 2 juni 2009, de stempas, plus een geldig 
legitimatiebewijs, te overleggen bij het Bureau Verkiezingen in het 
gemeentehuis van De Ronde Venen aan de Croonstadtlaan. Bij 
inwilliging wordt uw oproepingskaart omgezet in een kiezerspas.

Meer informatie
Nadere inlichtingen over 
de hierboven vermelde 
bekendmakingen en over de 
Europese Verkiezingen kunt 
u verkrijgen bij het Bureau 
verkiezingen van de gemeente 
De Ronde Venen of op 
www.uheefthetvoorhetzeggen.nl

openingstijden gemeentehuis 
en afvalbrengstation
Het gemeentehuis en het afvalbrengstation zijn gesloten op 
maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag). 

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

Collectes

 De GLASBAK

Sinds 1978 zijn er glasbakken in Nederland. 
Vaak moet je hier het glas sorteren op kleur. Bij 
ongeveer de helft van alle glasbakken moet je 
het glas sorteren. Vaak wordt gedacht dat het 
op kleur- gesorteerde glas, dat je in de glasbak 
hebt gegooid, in de vrachtwagen weer bij elkaar 
komt. Hier is helemaal niets van waar. De vrachtwagens waar het glas 
in terecht komt, zitten namelijk tussenschotten. Als de glasbak boven de 
vrachtwagen geleegd wordt, komen de scherven in aparte bakken terecht: 
kleur bij kleur. Ook worden deze scherven gescheiden uit de vrachtwagen 
gehaald en wordt het gescheiden de fabriek ingevoerd. Niet al het glas 
hoort in de glasbak. Als je niet zeker weet welk glas in de glasbak mag, 
is er een geheugensteuntje: het glas waar je doorheen kan kijken hoort 
in de glasbak. Alleen verpakkingsglas is geschikt om in de glasbak te 
gooien. Verpakkingsglas is eigenlijk al het glas waar voedsel in verpakt 
is, denk aan drankflessen, aan potjes met bijvoorbeeld groenten. Ook 
lege parfumflesjes, kruidenpotjes en deodorantrollertjes kunnen in de 
glasbak. Gebroken ruiten, kristallen glazen, gloeilampen en TL-buizen 
horen niet in de glasbak. Dit geld ook voor hittebestendig glas. Van al het 
verpakkingsglas belandt ongeveer 81% in de glasbak. Van al dit glas wordt 
weer nieuw glas gemaakt. Hierdoor kan al dit glas weer opnieuw worden 
gebruikt. 

energiebesparing
Glasscherven zijn eenvoudigweg 
de beste grondstof voor nieuw 
verpakkingsglas. Niet alleen sparen 
we hiermee ruwe grondstoffen 
uit, het gebruik van glasscherven 
levert ook een substantiële 
energiebesparing op. Iedere 10% 
scherven die wordt hergebruikt in 
plaats van ruwe grondstoffen, levert 
een energiebesparing op van 2,5%.

Juni
Tentoonstelling 
Willy van Loon - van Dijk (1944) exposeert in de maand juni 
met haar schilderijen in de “oude” hal van het gemeentehuis. 
Sinds januari 1972 woont zij in de gemeente De Ronde Venen. 
Van 1962 tot en met 1967 heeft zij een avondstudie gevolgd 
aan de Rietveldacademie afdeling Mode. Na de afronding van 
deze studie, heeft zij eigenlijk 30 jaar niet actief iets gedaan met 
haar kunstzinnige talenten. Ze heeft gedurende deze jaren veel 
administratief werk gedaan bij verschillende bedrijven. 
10 jaar gelden begon het toch weer bij haar te kriebelen, waardoor 
zij lessen Acryl- en Olieverfschilderen is gaan volgen op de VU 
in Amstelveen. 
Momenteel volgt 
ze lessen bij Piet 
Reekers van 
CREA in Uithoorn. 
De expositie is te 
bezichtigen tijdens 
de openingstijden 
van het 
gemeentehuis. De 
medewerkers van 
de informatiebalie bij 
de publieksingang 
geven u graag 
toegang. Ook 
’s avonds is 
de expositie te 
bezichtigen tijdens 
bijeenkomsten van 
de gemeenteraad.

Op 15 juni 2009 wordt voor de woningcorporaties in de 
regio Utrecht een nieuw computer systeem in gebruik 
genomen. 
Voorafgaand hieraan kunt u van 3 tot 15 juni niet het 
actuele woningaanbod op WoningNet.nl bekijken en 
er ook niet op reageren. Ook kunt u uw persoonlijke 
gegevens niet wijzigen.

Eenmalig geen Woningkrant
Vanwege deze overgang naar een nieuw systeem komt 
er op 12 juni ook geen Woningkrant Regio Utrecht uit. 
U kunt wel weer van 15 juni tot en met 17 juni 16.00 uur 
het actuele woningaanbod via WoningNet.nl bekijken 
en op woningen reageren. 

Nieuw registratienummer
Ook verandert vanaf 15 juni uw registratienummer als 
u als woningzoekende ingeschreven bent in de regio 
Utrecht. U ontvangt dit nieuwe nummer op of na 
15 juni, als u inlogt op de website of de reactie-, service-, 
resultatenlijn of het wooninformatiecentrum belt. 

Als u uw e-mailadres op de website van WoningNet 
hebt opgegeven, ontvangt u tevens een e-mailbericht 
met het nieuwe nummer. 

Andere veranderingen
Voor woningzoekenden in de gemeenten Nieuwegein 
en Bunnik geldt tevens, dat zij zich niet langer bij de 
gemeente kunnen inschrijven maar dat vanaf 15 juni 
via WoningNet.nl kunnen doen of bij de balie van de 
lokale woningcorporatie.

Woningzoekenden in Vianen zullen vanaf 15 juni ook 
1 9,– voor de jaarlijkse verlenging gaan betalen. Zo is 
de tariefvoering voor inschrijving en verlenging in de 
hele regio gelijk. 

Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen 
met het Wooninformatiecentum van WoningNet: 
tel. 0900 – 20 23 072

BELANGRIJK: 
Veranderingen voor woningzoekenden in regio Utrecht

Volg de status van 
uw aanvraag via 
“Mijn Gemeente”
Sinds 21 april is de digitale dienstverlening van de gemeente uitgebreid met 
“Mijn Gemeente”. “Mijn gemeente” is te vinden onder het menu “Loket De 
Ronde Venen” op de gemeentelijke website www.derondevenen.nl.
Via “Mijn Gemeente” kunnen inwoners inloggen met hun DigiD en komen zij 
vervolgens op hun persoonlijke internetpagina (PIP).
Op uw persoonlijke internetpagina kunt u zaken doen met de gemeente, 
zoals het digitaal aanvragen van één of meer producten uit de webwinkel. 
U kunt uzelf ook abonneren op de attenderingsservice. Het grote voordeel 
van de PIP is dat u maar één keer hoeft in te loggen ongeacht het aantal 
zaken dat u wilt regelen.

Mijn Zaken
Nieuw is het volgen van de status van uw aanvraag! 
Voor de aanvraag gehandicaptenparkeerkaart en aanvraag of wijziging 
van een gehandicaptenparkeerplaats kunt u de status van uw aanvraag 
inzien. Dit zal op termijn eveneens mogelijk zijn voor de producten 
bouwvergunning en sloopvergunning. Het aanbod van digitale producten en 
statusvermelding zal in de loop van dit jaar verder groeien.

Mijn gegevens
Verder kunt u op uw persoonlijke internetpagina uw eigen gegevens inzien, 
zoals uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Deze gegevens 
uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) worden gebruikt bij het 
automatisch voorinvullen van de digitale formulieren. Daarnaast kunt u zelf 
deze informatie aanvullen met uw vaste - of mobiele telefoonnummer en uw 
emailadres. Deze informatie wordt dan ook voor-ingevuld bij een digitale 
aanvraag. Hiermee heeft de gemeente weer een stap voorwaarts gezet op 
het gebied van éénmalige gegevensverstrekking door inwoners.

Veilig?
Veilig en betrouwbaar zaken doen is belangrijk. Mijn gemeente is 
een beveiligde omgeving waar uitwisseling van gegevens versleuteld 
plaatsvindt. Bij betaling via iDeal of met creditcard, regelt uw eigen bank de 
beveiliging van de betaalomgeving. Denkt u natuurlijk ook aan een goede 
beveiliging van uw eigen PC of laptop.

Met ingang van 1 april 2007 is de 
registratie en opslag van gevonden 
en verloren voorwerpen overgegaan 
van de politie naar de gemeente. 
Onderstaande voorwerpen zijn bij de 
gemeente als verloren of gevonden 
opgegeven. U kunt ook kijken bij 
www.verlorenofgevonden.nl.

Gevonden voorwerpen 2009 
week 20 en 21

- Grijze damesfiets
- Zwarte damesfiets
- Groene damesfiets
- Licht/donkerblauw damesfiets
- Heren racefiets
- GSM Nokia
- GSM zilver
- Portemonnee oranje/bruin
- Aanhanger
- Sleutels

Verloren voorwerpen 2009 
week 20 en 21

- Klein vaarbewijs
- Bankpas
- Rood hoesje met kenteken 

papier auto 96-TK-PV groene 
kaart + anwb pasje, tayota pasje

- Zwarte map teken Mercedes 
opgedrukt met daarin 
kentekenbewijs + groen kaart + 
APK-bewijs

- Zwart hoesje met OV-jaarkaart 
en OV-chipkaart

- Scooterbewijs + kentekenbewijs
- Blauw/grijs Giant herenfiets
- Rood mountainbikefiets 24/26 

inch met rood cijferslot
- Donker/licht grijs portefeuille 

met rijbewijsmap + rijbewijs + 
paspoort + kentekenbewijs + 
geld

- Zwart leer portefeuille met 
bankpassen + sportpas + rbw

- Wit en geel gouden gedraaide 
smalle armband

- 2 rubberen armbanden. Deze 
kunnen aan elkaar gemaakt 
worden, dan wordt het een 
ketting

- Zilverkleurige horloge Pulsar met 
kleine gouden details

- Zwarte laktas met hengsel 
met daarin telefoon, pasjes, 
paspoort, rijbewijs

Gevonden en verloren 
voorwerpen

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

Vrijwilligersdag 2009
Al 20 jaar lang wordt rond november de Vrijwilligersdag 
georganiseerd in De Ronde Venen. Deze dag, speciaal voor alle 
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de gemeente, is een 
blijk van waardering voor de vrijwillige inzet en het vele werk 
dat de vrijwilligers met elkaar verrichten. Ook dit jaar wordt de 
Vrijwilligersdag weer georganiseerd en wel voor de 20ste keer. 
Vanwege dit jubileum krijgt de aandacht voor het vrijwilligerswerk 
dit jaar een bijzonder tintje. 

Oproep voor expositie
Om vrijwilligers(werk) onder de aandacht te brengen wordt een 
fototentoonstelling gemaakt over vrijwilligers, vrijwilligerswerk en 
organisaties die met vrijwilligers werken uit De Ronde Venen van 
de afgelopen 20 jaar. Alle Rondeveners kunnen hiervoor foto’s 
aanleveren. De mooiste of meest aansprekende foto’s zullen in 
groot formaat (100 x 100 cm) op canvas worden afgedrukt en 
tentoongesteld worden. Deze tentoonstelling zal dan van augustus 
t/m oktober in wisselende samenstelling te zien zijn 
in de expositieruimte in het gemeentehuis. 
Foto’s over vrijwilligers(werk) kunnen vanaf heden tot uiterlijk 
31 juli, worden opgestuurd naar het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
van De Baat.

Vrijwilligers in Beeld: promotieactie
Vanwege het jubileumjaar kunnen vrijwilligersorganisaties kans 
maken op advertentieruimte op de pagina van De Baat in De Nieuwe 
Meerbode. Wilt u vrijwilligers(werk) op de kaart te zetten? Heeft u 
een leuke activiteit, een mooi verhaal, aansprekende foto’s of iets 
waar u de aandacht op wilt vestigen? Neem dan contact op met 
Dyanne van Tessel van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Vrijwilligersdag en Vrijwilligersprijzen
In september worden alle vrijwilligers uitgenodigd voor de 
vrijwilligersdag via hun vrijwilligersorganisatie. Over het programma 
wordt nog niet teveel gezegd, maar het kent in ieder geval een 
bijzondere workshop en uiteraard het warm en koud buffet. Net als 
ieder jaar zullen tijdens de Vrijwilligersdag de prijzen worden voor 
‘Vrijwilligers van het jaar’ en de ‘Vrijwilligersorganisatie van het jaar’ 
uitgereikt worden door burgemeester Burgman. 
Van 25 mei t/m 30 september kan iedereen een vrijwilliger of 
een organisatie aanmelden om kans te maken op de titel en de 
bijbehorende (geld)prijzen. Meer informatie wordt te zijner tijd 
gepubliceerd in deze krant en op website van de gemeente en 
De Baat. Heeft u nog vragen of wilt materiaal aanleveren voor de 
expositie en/of promotieactie. Dan kunt u op dinsdag, woensdag 
en donderdag contact opnemen met Dyanne van Tessel van 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk via tel.: (0297) 23 02 80. 
Mailen kan ook naar: d.vantessel@stichtingdebaat.nl. 
Adresgegevens: Kerkvaart 2, 3641 EP, Mijdrecht.



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. 

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

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

30 MEi 2009
Braderie Mijdrecht
Braderie in Mijdrecht op het Raadhuisplein.

30 MEi 2009
Werkochtend in de educatieven NME-tuin
Locatie: De Woudreus. Aanvang: 9:00 uur. Voor meer informatie kunt u 
bellen met telefoonnummer (0297) 27 36 92.

30 MEi t/M 31 MEi 2009
internationaal jeugdvoetbaltoernooi
Hertha organiseert een internationaal jeugdvoetbaltoernooi. Locatie: 
Sportpark de Molmhoek in Vinkeveen. Voor meer informatie kunt u bellen 
met telefoonnummer (0297) 26 45 88 / 26 23 73.

1 juNi 2009
Open dag boerderij
Open dag boerderij met speurtocht en rondleiding. Locatie: 
Oosterlandweg 3a in Mijdrecht. Aanvang: 10.00 uur, de open dag duurt 
tot 16.00 uur.

6 juNi 2009
Fietspuzzeltocht
Ter gelegenheid van het 25 jaar bestaan van de historische vereniging 
wordt er een fietspuzzeltocht van ongeveer 32 kilometer georganiseerd. 
De bezienswaardige huizen en monumenten waar u langs komt, 
worden vermeld. Startpunten: De Boei in Vinkeveen, Rendez-Vous in 
Mijdrecht en Willisstee in Wilnis. Aanvang: tussen 12.00 uur en 13.30 uur. 
Deelname: gratis.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

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

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

AANVRAGEN BOuWVERGuNNiNG

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Ontvangst 
    datum

Amstelhoek
Amstelkade 91 Oprichten van een schuur (nabij nr. 91) Lichte bouwvergunning 2009/0240 18-5-2009

Mijdrecht
Hoofdweg 85a Plaatsen van tijdelijke flex-units tbv opslag Reguliere bouwvergunning 2009/0239 18-5-2009
Ringdijk 2e bedijking 19 Vergroten van een recreatiewoning Reguliere bouwvergunning  2009/0236 14-5-2009
  fase 1
Stoutenborchstraat 57 Vergroten van een woning Reguliere bouwvergunning 2009/0242 19-5-2009
Wipmolen 22 Plaatsen van een blokhut Lichte bouwvergunning 2009/0244 19-5-2009

Vinkeveen
Arkenpark De Plashoeve 13 Oprichten van een tuinhuisje Lichte bouwvergunning 2009/0173 6-4-2009

Waverveen
Botsholsedwarsweg 6 Oprichten van een schuur ter vervanging  Reguliere bouwvergunning 2009/0235 14-5-2009
 van oude schuren fase 2

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.)

 
VERlEENDE BOuWVERGuNNiNGEN

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

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

Amstelhoek
Mijdrechtse Zuwe 64a Vernieuwen van een schuur Bouwvergunning 2009/0189 18-5-2009

Mijdrecht
Bolderik 5 Vergroten van een woning met een  Bouwvergunning 2009/0187 19-5-2009
 achteraanbouw
Dorpsstraat 62 Oprichten van een winkelruimte met  Bouwvergunning fase 2 2009/0199 18-5-2009
 bovenwoning
Dorpsstraat 64 Oprichten van een winkel met een woning Bouwvergunning fase 2 2009/0017 18-5-2009
Molenwiek 75 Vergroten van een woning en wijzigen  Bouwvergunning  2009/0111 19-5-2009
 van de voorgevel
Turkoois 39 Plaatsen van een dakkapel op het  Bouwvergunning 2009/0184 15-5-2009
 voorgeveldakvlak van de woning

Vinkeveen
Herenweg 200 Veranderen van een woonhuis, kantoor  Bouwvergunning fase 2 2008/0728 14-5-2009
 en werkplaats
Julianalaan 23 Vernieuwen van een schuur Bouwvergunning 2009/0205 19-5-2009
Arkenpark De Plashoeve 13 Oprichten van een tuinhuisje  Bouwvergunning 2009/0173 19-5-2009

Waverveen
Botsholsedijk 28 Gedeeltelijk vernieuwen van een garage Bouwvergunning 2009/0226 19-5-2009

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats 
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van 
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan 
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de 
orde zijn gekomen.
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum 
van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is 
gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 
13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een 
verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 
VERlEENDE BOuWVERGuNNiNGEN iN COMBiNAtiE MEt ONthEFFiNG

ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

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

Mijdrecht
taling 19 Vergroten van een woning Bouwvergunning 2009/0117 18-5-2009

Vinkeveen
Arkenpark De Plashoeve 42 Vernieuwen van schoeiingen en steigers Bouwvergunning 2009/0064 19-5-2009
Winkeldijk 23 Oprichten van een sluiswachtershuis en  Bouwvergunning fase 1 2008/0749 18-5-2009
 schotbalkopslag

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

BElEiDSREGElS lOKAlE iNitiAtiEVEN ONtWiKKEliNGSSAMENWERKiNG 2009

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 31 maart 2009 hebben besloten de beleidsregels 
Lokale Initiatieven Ontwikkelingssamenwerking aan te passen om subsidie mogelijk te maken voor een activiteit in de gemeente 
De Ronde Venen met een project in een ontwikkelingsland. Tot nu toe moest de subsidie bestemd zijn voor een project of activiteit 
in een ontwikkelingsland. Door een wijzing van de beleidsregels zal de subsidie nog steeds bestemd moeten zijn voor een project 
of activiteit in een ontwikkelingsland echter een activiteit die in de gemeente De Ronde Venen plaatsvindt maar waarvan de op-
brengst bestemd is voor een project of activiteit in een ontwikkelingsland komt nu ook in aanmerking voor subsidie. Er is voor deze 
lokale initiatieven een budget vastgesteld van € 1,00 per inwoner van de gemeente De Ronde Venen per jaar. 
De gemeente geeft door het ondersteunen van de lokale initiatieven aan dat zij de inspanningen van bewoners op dit terrein 
waardeert. Voorts wil zij het internationale bewustzijn van inwoners stimuleren en daarnaast wordt er door het verlenen van deze 
waarderingssubsidie indirect een bijdrage geleverd aan de doelen van de organisaties zelf. De verdeling van de subsidie waarbij 
een maximum van € 2.000,00 per aanvraag geldt, staat omschreven in de beleidsregels Lokale Initiatieven Ontwikkelingssamen-
werking. De gewijzigde beleidsregels gelden met ingang van de dag na die van publicatie.
 
ter inzagelegging
Genoemde beleidsregels liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij 
de balie Burgerservice in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van 
de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen. Daarnaast zijn de beleidsregels te vinden op internet (www.deron-
devenen.nl).
 

DE VERORDENiNG VROM StARtERSlENiNG DE RONDE VENEN 2009

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 mei 2009 heeft besloten de Veror-
dening VROM Starterslening De Ronde Venen 2009 vast te stellen waardoor het aantal toe te wijzen startersleningen binnen de 
gemeente vergroot kan worden.
De provincie Utrecht heeft een provinciaal startersfonds ingesteld. Deelname aan dit fonds betekent een aanvulling op het huidige 
gemeentelijke budget voor de starterslening, waardoor meer leningen verstrekt kunnen worden aan starters. Om deel te nemen 
aan het provinciale fonds diende de gemeentelijke verordening aangepast te worden. Daarnaast is het nu mogelijk voor starters 
van elders in de provincie Utrecht om bij de aankoop van een woning in De Ronde Venen, een Starterslening aan te vragen. Deze 
lening wordt echter door de provincie gesubsidieerd.

De Verordening VROM Startersregeling De Ronde Venen die vastgesteld was op 24 januari 2008 wordt ingetrokken met ingang 
van 11 juni 2009.
De Verordening VROM Startersregeling De Ronde Venen 2009 (nieuw) treedt in werking met ingang van 11 juni 2009, zijnde twee 
weken na publicatiedatum.

ter inzagelegging
Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en/of 
11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende 
kosten een afschrift worden verkregen. Daarnaast zijn de beleidsregels te vinden op internet (www.derondevenen.nl)

De vierde man
Kom jij klaverjassen met Paul (70),zodat zijn Truus ook eens een avondje uit kan?
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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. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

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

Verschijnt woensdag

EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, DE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn

EDitiE 3:
UithooRn, DE kWAkEl,
nEs A/D AMstEl

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te 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

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 u.
Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: 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 
eetstoornissen. Landelijk infonr. 
071-5234234. www.imet.nl

sTIChTING
REChTswINkEL

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

VVV/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/AnWB Uithoorn: 
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
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, thuiszorg, 
jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei 
mogelijkheden van zorg: 
Zuwe Service, tel. 0900-2359893.
jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch 
bureau: tel. 0346-581487. 
Voor ouders van kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, 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 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde 
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van 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!

Jazz = jazz. Jawel - maar zo simpel is dat niet. Jazz is bebop, of cool jazz, 
of West Coast, East Coast, free jazz, fusion. En zo zijn er nog wel wat meer 
stijlen. Maar jazz is voor de meesten van ons toch die vrolijke, ongecompli-
ceerde muziek waar we indertijd allemaal wel mee hebben kennisgemaakt: 
Dixieland Jazz. Wie weer eens terug wil naar het geluid van die jaren doet 
er verstandig aan om op zaterdag 13 juni af te reizen naar de idyllische tuin 
van Stroomzicht aan de Westzijde 50 in De Hoef: opnieuw het toneel van 
Chazz -  Charity Jazz. 

Het is alweer de vierde keer dat Chazz wordt gehouden. Het festival ten bate 
van de scholenprojecten in Nepal, Tanzania, Kenia en Guatemala van de 
Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen begint dus in onze 
contreien langzaamaan een goede traditie te worden. 

Deze keer is het tableau de la troupe in vergelijking met voorgaande jaren 
een tikkeltje veranderd en daarmee ook het genre muziek – al blijft het 
allemaal jazz.  Zo is er Gipsy-jazz – op de gitaar dus, zoals zigeuners dat 
doen, maar op Chazz wel met een verrassende ondersteuning. Er is ook 
samba-jazz – de Ritmo Samba Squad zorgt met opzwepende klanken voor 
Rio de Janeiro aan de Kromme Mijdrecht. Maar op Chazz 2009 is ook plaats 
ingeruimd voor wat door velen wordt gezien als de oervorm van de jazz: 
classic jazz oftewel Dixieland jazz. Uitbundige tweekwartsmuziek  afkomstig 
uit New Orleans, voor velen onzer onlosmakelijk  verbonden met Louis Arm-
strong, Kid Ory en Bunk Johnson en – wat Nederland betreft – met de Dutch 
Swing College Band, de Dixieland Pipers en de Down Town Jazzband.

Tijdens Chazz zorgt The Radio Town Jazz Band uit Hilversum voor deze lek-
ker in het gehoor liggende muziek waarin de koperblazers een hoofdrol 
spelen. Zij treden op in het begin van het programma, vanaf 15.00 uur, de 
Ritmo Samba Squad om 19.15 uur.  
Meer weten over Chazz ? Ga naar www.chazz.nl

Rob van Dijk

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te 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.

Chazz 2009

Film in de Veenhartkerk
De Ronde Venen - Aanstaande 
vrijdag, 29 mei, is er weer Veenhart-
filmavond. De Veenhartfilmavond is 
voor iedereen die dicht bij huis wil 
genieten van de betere films en er 
vrijblijvend over door wil praten, met 
openheid en respect voor ieders op-
vatting. De film wordt op een groot 
beamscherm vertoond. Voor de film 
begint, wordt kort een toelichting 
gegeven. Na afloop is er een drank-
je en gelegenheid om na te praten.

De Veenhartfilmavond is in het ge-
bouw van de Veenhartkerk aan  
Grutto 2a in Mijdrecht. Vanaf 20.00 
uur is de zaal open en de film start 
om 20.30 uur, entree vier euro.
Wil je weten welke film er draait of 
wil je meer informatie over de film-
avonden? Kijk op de website van de 
Veenhartkerk www.veenhartkerk.nl 
en geef je op voor de Veenharfilm-
ladder, dan word je maandelijks op 
de hoogte gehouden.

Nieuw netwerk voor ZZP-
ers van De Ronde Venen
De Ronde Venen - Na de succes-
volle netwerkbijeenkomst van 17 
maart jl., georganiseerd door o.a. de 
Kamer van Koophandel Midden-Ne-
derland, wordt op woensdag 17 juni 
a.s. een nieuwe netwerkbijeenkomst 
georganiseerd. Deze bijeenkomst is 
speciaal voor de zelfstandige on-
dernemers zonder personeel (ZZP-
ers) van De Ronde Venen en vormt 
de aanloop tot een blijvend netwerk 
voor deze groep ondernemers.
Tijdens deze bijeenkomst ontmoet 
je andere zelfstandige ondernemers 
zonder personeel uit De Ronde Ve-
nen. Naast een interessante spreker 
die je een nieuwe kijk op marketing 
geeft is er voldoende tijd om te net-
werken en om met andere onderne-
mers van gedachte te wisselen. De 
bijeenkomst vindt plaats in het ge-
meentehuis van Mijdrecht en be-
gint om 19.30 uur met een inloop en 
om 20.00 uur zal de avond worden 
geopend door de Kamer van Koop-
handel. David Uijl (uwman.nl) zal de 
aanwezigen boeien met zijn presen-
tatie over ’Marketing in de bijbel’, 
“Een gebeurtenis van 3500 jaar ge-
leden bepaalt nu nog dagelijks onze 
manier van reclame maken. Van wie 
kun je beter marketing leren dan 
van God zelf? Een eyeopener, ook 
voor moslims en atheïsten.”
Naar aanleiding van de bijeenkomst 
van 17 maart jl. heeft zich een aantal 
ZZP-ers aangemeld om samen met 
de Kamer van Koophandel en de ge-

meente na te denken over een blij-
vend netwerk voor ZZP-ers van De 
Ronde Venen. Direct resultaat hier-
van is op internet de LinkedIn groep 
‘ZZP De Ronde Venen’. Dit is een 
online ontmoetingsplaats waar dis-
cussies, nieuws, jobs en opdrachten 
kunnen worden uitgewisseld. 
Op 17 juni zal ook stil worden ge-
staan bij de vragen ‘hoe’ en ‘op wel-
ke wijze’ het ZZP netwerk verder 
blijvend kan worden vormgegeven 
en welke behoeften er bestaan bij 
de aanwezige ZZP-ers, waarbij het 
ZZP-netwerk van De Ronde Venen 
aan de eenmansbedrijven van De 
Ronde Venen de mogelijkheid wil 
bieden met collega’s binnen de ei-
gen regio kennis te delen, te net-
werken en, waar mogelijk, zaken 
te doen. De bijeenkomst wordt af-
gesloten met een netwerkborrel en 
duurt tot 23.00 uur. Bent u geïnte-
resseerd, dan kunt u zich tot 15 juni 
a.s. aanmelden via  www.kvk.nl/mn-
derondevenen. Deelname aan de-
ze bijeenkomst is kosteloos. Gezien 
de grote belangstelling van de voor-
gaande bijeenkomst wordt u gead-
viseerd bijtijds in te schrijven, er is 
een maximumaantal beschikbare 
inschrijvingen.
Voor meer informatie kun u contact 
opnemen met Taco Jansonius van 
de Kamer van Koophandel Midden-
Nederland via mailadres 
tjansonius@middennederland.kvk.
nl Onderhoudsstop bij Cindu 

Chemicals Uithoorn
Uithoorn - Bij Cindu Chemicals B.V. 
in Uithoorn wordt in de periode van 
25 mei tot en met 20 juni een uitge-
breide onderhoudsstop uitgevoerd. 
Deze werkzaamheden zijn nodig om 
een goede en veilige werking van de 
installaties te kunnen waarborgen.

Voor dit onderhoud is het noodza-
kelijk dat de installaties worden ge-
opend, schoongemaakt en diverse 
werkzaamheden daaraan worden 
uitgevoerd. Deze activiteiten zullen 
voornamelijk plaatsvinden tussen 
7.00 uur en 18.00 uur. Gedurende de 
eerste twee weken worden de in-
stallaties gefaseerd uit bedrijf geno-
men. Bij het openen van leidingen 
en procesvaten kan mogelijk enige 

stankhinder optreden. 

In de loop van 15 tot en met 20 juni 
zullen de installaties naar verwach-
ting weer voor normale productie in 
gebruik worden genomen.

Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben dan 
kunt u tijdens kantooruren hiermee 
terecht bij S. Vos, tel. 0297-545432. 
Buiten kantooruren kunt u con-
tact opnemen met de wachtchef 
van Cindu Chemicals B.V., tel. 0297-
545533.

Van deze werkzaamheden zijn de 
provincie en de gemeente op de 
hoogte gesteld.

Midzomerbraderie in Wilnis
Wilnis - Woensdag 17 juni a.s. is 
het zover; net zoals voorliggende ja-
ren wordt de braderie in het oude 
dorpscentrum van Wilnis gehouden. 
Het geheel is knus van opzet.

Er staan kramen waar van alles te 
zien valt en als het zonnetje zich laat 
zien wordt het vast en zeker weer 
heel gezellig. Zo vind je middenin de 
Dorpsstraat de slager die als speci-
aliteit eigen bereide kipsaté aan de 
man brengt.

Voor de laatste mode moet u zijn bij 
Wouda-Fashion, mode die je raakt. 
In het oude dorpscentrum is o.a. een 
opticien te vinden en de schitteren-
de kapsalon Lydia draait ondertus-
sen ook alweer een jaar op haar 
nieuwe locatie. Bij drogisterij Nag-
tegaal is een frisse wind door heen 
gegaan. Uiteraard ontbreekt onze 
plaatselijke goudsmid Nant Hartel 
ook niet. Hij heeft ook dit jaar voor u 
weer interessante aanbiedingen. 
Kortom, het oude centrum van Wil-
nis leeft weer volop! Natuurlijk zijn 
er kramen met poffertjes, pannen-

koeken, suikerspinnen, bloemen, 
groenten, antiek, sieraden, snuiste-
rijtjes, noem maar op, er is van al-
les te vinden. 
Ook Stichting “Mensen in Nood” is 
op de midzomerbraderie aanwezig. 
Ga kijken bij deze kraam en kijk hoe 
deze Stichting te helpen is. Een be-
zoek aan de Historische vereniging 
De Ronde Venen - die dit jaar voor 
het eerst aanwezig is -  is zeker de 
moeite waard!
Ben je van dit alles moe geworden 
en willen je benen even niet meer, 
dan kun je middenin de Dorpsstraat 
terecht bij De Haan Rijwielen waar 
je krachtloos kunt fietsen. 
Diegenen die dorst hebben kunnen 
terecht bij Café De Buurvrouw waar 
tevens Amsterdamse straatmuziek 
is van Hans Kap. Voor plateservice 
moet je bij Brasserie de Waard zijn. 
Kortom: de Wilnisse midzomerbra-
derie die ’s middags vanaf twaalf 
uur tot ’s avonds 21.00 uur gehou-
den wordt, belooft weer gezellig te 
worden! De midzomerbraderie van 
Wilnis: je mag ‘m niet missen. 

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

   Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’.  Per mail kan het 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. 
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in 
Mijdrecht.  

De Kwakel -Ik heb een foto gemaakt bij Zorgboerderij Inner-Art van een 
jonge alpaca, een familieverwant van de lama. De jonge alpaca is woens-
dagochtend geboren. De kleur van de alpaca is lichtbruin, een soort cara-
melkleur. Het is het eerste alpacaveulen dat is geboren op de Zorgboer-
derij.

 
Annemijn Hoogendoorn.

Baby alpaca geboren!



De Ronde Venen - Komend week-
end is het dan eindelijk zover: het 
AJOC Festival 2009. Nederlands 
trots staat een weekend lang op de 
bühne en maandag 1 juni is een dag 
voor spektakel. 

Er zijn nog enkele kaarten voor het 
weekendprogramma verkrijgbaar. 
Voor de Spektakeldag kun je ook 
kaarten kopen in de voorverkoop of 
betaal je entree bij de ingang van 
het terrein. 

Groots programma 
De organisatie van het AJOC Festi-
val heeft de allergrootste bands van 
Nederland weten te boeken. Op vrij-
dag 29 mei staan Jan Smit, Rigby en 
Kane op het programma. Op zater-
dag 30 mei kun je vanaf 15.30 uur 
genieten van IOS, Guus Meeuw-
is, Miss Montreal, Kraak & Smaak, 
BLØF en STEREO. Op zondagmid-
dag  31 mei stappen de schomme-
laars op voor het 24-uurs schom-
melkampioenschap. OneTwoTrio zal 
het muzikale duwtje in de rug ge-
ven. De entree voor deze middag is 
gratis. En ’s avonds staan Bertolf en 
Golden Earring op het podium. 

Heb je nog geen kaart en zin in een 
geweldig pinksterweekend? Be-
stel deze zolang het nog kan via de 
website www.AJOC.nl of haal je tic-
ket bij Wijnhandel De Zwart in Wil-
nis. Wees er snel bij, want de kaar-
ten vliegen de deur uit! 

De Spektakeldag
Op maandag 1 juni, tweede pink-
sterdag, organiseert AJOC de Spek-
takeldag. Deze dag staat bomvol 
met activiteiten en optredens voor 
jong en oud: 

Het binnenprogramma liegt er niet 
om. De dag gaat van start met een 
demonstratie van Acro-gym om de 
spieren eens lekker los te maken. 
Daarna zal Marvin een komische 
en verrassende act laten zien met 
zijn etalagepop, deze act draagt de 
naam Mannekino. 
Djumbo zorgt voor de muzikale af-
wisseling. Met de bekende num-
mers van meiden kan er even lekker 
gesprongen worden. Het eerste deel 
van de finale van het Rabo Talenten-
podium volgt hierna. 
Na dit alles volgt toch echt het spet-
terende optreden van Nick & Simon, 
wie kent ze nog niet! Nummers die 
zij ten gehore zullen brengen zijn 
onder andere “Rosanne” en “Steeds 
Weer”. Dit optreden mag je echt niet 
missen. 
Vervolgens zullen de talenten van 
de tweede helft van het Rabo Talen-
tenpodium starten. 

De van televisie bekende magiër Ra-
mana zal de spanning voor de uit-
slag van het Talentenpodium en het 
schommelkampioenschap opvoe-
ren met zijn mysterieuze en fascine-
rende acts. Op het buitenterrein is 
ook van alles te beleven. De spring-
kussens zullen natuurlijk niet ont-

breken en ook de kinderboerderij 
is weer aanwezig. De kinderen kun-
nen de dieren aaien en met ze op de 
foto. De marktkramen met de oude 
ambachten zijn tevens van de partij. 
Zeker de moeite waard om even een 
kijkje te nemen!
De demonstratie zwaardvechten is 
nooit eerder vertoond op het AJOC 
Festival. Dit belooft een spannen-
de demonstratie te worden. Ook de 
FMX show is een show om niet te 
missen! Kom je liever zelf in actie? 
Sla dan de Mega Tramp niet over. 
Op deze attractie met 6 trampolines 
kun je je met heel veel deelnemers 
tegelijk vermaken. Je kunt ook nog 
plezier maken op de Duizelbaan. 
Stap in de speciale stoel en draai 60 
seconden lang rondjes en probeer 
vervolgens het parcours maar eens 
af te maken. 
Verder zal Dweilorkest Dorst de ge-
hele dag op het terrein rondlopen 
om het publiek te vermaken.

Vanaf 17.00 uur is het buitenter-
rein niet meer toegankelijk voor pu-
bliek. Het AJOC Festival zal dan ver-
der gaan in de binnentent. Na de 
prijsuitreiking van de schommelaars 
staat Nikki op het podium. De Mem-
phis Maniacs zullen voor iedereen 
bekende covers ten gehore bren-
gen. Pater Moeskroen zal het AJOC 
Festival 2009 afsluiten.

Kinderen onder de 12 jaar hebben 
gratis toegang tijdens de Spektakel-
dag. Iedereen boven de 12 jaar be-
taalt slechts 8,- aan de entree. Zorg 
dat je erbij bent!
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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! 
De gemeente Vecht 
en Venen moet als 
buffer dienen voor de 
opdringerige grote 
gemeenten om ons 

heen. Ja! Ja! Larie! Onze gemeente moet 
groot worden. Larie! De grote gemeenten om 
ons heen zorgen er nog eerder voor dat de 
gemeente groen is dan deze gemeente. In deze 
gemeente De Ronde Venen zie je alleen maar 
afbraak van het groen. Ja! Ja! Het gaat niet door, 
hè? Wat een afgang voor de burgemeester en 
haar vriendjes en vriendinnetjes. Ja! Ja! Zij 
goed oppassen op het groen. Als het Rijk er 
geen druk achter had gezet had er nooit een 
Marickenland geweest. Hier zie je eerder steeds 
meer groen verdwijnen. De afgelopen 2 jaar zijn 
er meer dan 600 volwassen bomen gekapt. Wat 
komt er voor terug?
B&W en de ambtenaren en de toezichthoudende 
Raad laten toe dat enkelingen (vriendjes?) 
steeds weer de gelegenheid krijgen dat 
de opengebleven stukjes grond tussen de 
boerderijen vol worden gebouwd. Ze hebben 
echt niets met groen. Hallo! Neem mij niet 
kwalijk. De raadsleden hebben toch iets met 
groen. “De bomen op het Raadhuisplein 
moeten blijven staan", zegt de Raad. Het 
gemeentehuis mag gesloopt worden maar de 
bomen moeten blijven staan. Toch? Maar alle 
bomen op het Haitsmaplein worden zonder 
verweer wel om zeep geholpen. Ja! Ja! Ze 
zijn nu weer bezig met het herzien van het 
bestemmingsplan Lintbebouwing. Er was 
helemaal geen lintbebouwing in De Ronde 
Venen. Dat was er gewoon niet. Er waren 
helemaal geen aaneengesloten rijen huizen 
langs een aantal van die wegen. Er stond hier 
en daar een boerderij, in ieder geval op ruime 
afstand. Er werd tien jaar geleden een nieuwe 
term geïntroduceerd: “Open lintbebouwing.” 
Ja! Ja! (Maar wel het begrip Lintbebouwing!) 
Lintbebouwing betekent het einde van de 
open bebouwing en daarmee van de rust. En 
dat betekent weer toegeven aan speculanten 
die de open stukjes jaren geleden hebben 
opgekocht voor luttele bedragen en als er 
eenmaal een huis op gebouwd kan worden er 
het 200 tot 500 voudige voor kunnen vragen 
en krijgen. Zo goed past deze B&W op het 
groen. Ja! Ja! (Troost is dat de starters van de 
gemeente een garantielening kunnen krijgen 
voor een hokje van 50m2). Je kon lopend en 
fietsend altijd genieten van het weidse groene 
weidelandschap, de geriefhoutbosjes en de 
kleiputten met hun moeras en waterplanten. Ja! 
Ja! Sluipend laat elke nieuwe Raad weer toe dat 
bij een herziening van de bestemmingsplannen 
stukken kopeinden mogen worden bebouwd. 
Wat bedoelen ze met op het landschap passen 
en bufferzone door de grote gemeente? Dat is 
niets voor onze burgemeester en wethouders. 
Wat bedoelen ze daarmee? Zo kun je ervaren 
dat Demmerik en Donkereind steeds meer 

gesloten bebouwingen worden. De gevolgen 
zijn groot ten nadele van de natuur en de 
beleving van de omgeving. Ja! Ja! Als je fietst 
rij je alleen nog maar tussen huizen door en 
sporadisch zie je nog iets van het landschap 
daarachter. Door de toename van het aantal 
huizen en bedrijfjes rijden er steeds meer auto’s 
en andere motorvoertuigen langs die smalle 
wegen en voel je je als fietser en als wandelaar 
steeds minder op je gemak. Want die auto’s en 
vooral de scootertjes rijden steeds harder langs 
je heen, maken veel herrie en verspreiden veel 
stank. Alle bordjes met snelheidsbeperkingen 
ten spijt. Niet leuk. Ja! Ja! Ben je er al gewend. 
Hij staat er, die lummel van 125m hoog. Hoe 
hebben ze ermee in kunnen stemmen. Als onze 
B&W naar de bevolking hadden geluisterd was 
hij er nooit gekomen. Nu staat er ten gunste van 
groene stroom een afschuwelijke energiemolen. 
Johnson Wax blij. Ze vallen weer een beetje op 
(maar lang niet zo positief als vroeger met de 
boemerang.) en ze verdienen eraan. Het zijn 
geen filantropen. B&W blij, want die hebben 
meegewerkt aan de opwekking van een beetje 
schone stroom. Dat heeft hen weinig energie 
gekost. Met het terugdraaien van de CO2 
vervuiling zouden ze een veelvoud bereiken 
van wat dat armzalige molentje nu oplevert. 
Maar aan de vervuiling van al die auto’s die 
zo nodig in het centrum van Mijdrecht de 
lucht verpesten met CO2 wordt helemaal geen 
donder gedaan. Ja! Ja! Daar wordt geen donder 
aan gedaan, want dat kost ze energie en 
vriendjes. De Raad blij, want die hoefden verder 
niet na te denken omdat ze mooi latent hebben 
kunnen meewerken aan het “verbeteren” van 
het milieu in De Ronde Venen (zeg eerder 
maar verpesten) en de provincie Utrecht blij 
omdat er weer ergens in hun provincie (die 
helemaal niet geschikt is voor energieturbines 
omdat het rendement veel te laag is) een van 
die verpesters van ons historische landschap is 
geplaatst. Juist hier. Waar je ook staat in onze 
gemeente, je ziet die lummel. We zijn deze B&W 
en Raad erg dankbaar. Ja! Ja! (Dankbaar Ja! Ja! 
Dat moet wel een lintje opleveren). Ze luisteren 
echt niet naar de bewoners in de woonwijken. 
De wijkraden zijn etiketten, vlaggen, wimpels, 
uithangborden of hoe je al die raden ook 
noemen mag, waar je als B&W mooie sier mee 
kunt maken. Ze luisteren echt niet naar de 
inwoners. Ze hadden al bijna weer drie jaar 
geleden beloofd om Hofland te vrijwaren van 
vrachtwagens. Wat wordt er gedaan, noppes. 
Niks. (Nee! Nee! Voor een keer.) De natuur 
gaat gewoon voort, de kruiden in het tegelpad 
achter onze flat doen het uitstekend. Westhoek 
Wonen en de gemeenteafdeling groen van de 
gemeente doen het uitstekend in hun streven 
van: 'Meer groen in de woonwijken'. Leuk voor 
de mensen. De duifjes op mijn balkon broeden 
2 eitjes uit. Dat is leuk.

John B. Grootegoed

De eventuele herindeling van De Ronde Venen 
is een onderwerp dat de afgelopen periode zo-
wel binnen als buiten het gemeentehuis veel 
aandacht heeft gekregen. Dat is terecht, want 
het is een onderwerp dat de inwoners direct 
raakt. Vandaar dat het college het van wezen-
lijk belang acht dat de rol van de burgemeester 
in dit belangrijke proces correct wordt weer-
gegeven.
In de Nieuwe Meerbode van 20 mei 2009 is uit-
gebreid aandacht besteed aan het debat in de 
Tweede Kamer over het wetsvoorstel tot herin-
deling en het besluit van de staatssecretaris dit 
wetsvoorstel aan te houden. Het beeld dat de 
krant schetst van de rol van de burgemeester 
tijdens dit proces, is echter onjuist en daarmee 
worden de lezers op het verkeerde been gezet.
In een artikel op de voorpagina staat dat de rol 
van de burgemeester niet die is geweest zoals 
die door de raad is opgedragen. Het is het col-
lege niet geheel duidelijk waarop deze aanna-
me is gebaseerd. De afgelopen maanden heeft 
de burgemeester niets anders gedaan dan het 
besluit van de Rondeveense gemeenteraad van 
januari 2008 zo goed mogelijk over het voet-
licht te brengen. Daarbij is ook voortdurend 
naar voren gebracht dat de gemeenteraad van 
De Ronde Venen financiële twijfels en bezwa-
ren heeft tegen de voorgestelde herindeling. 
Dit heeft ook tot financiële bijstelling geleid, zij 
het minder dan gewenst. De nieuwe gemeen-
te zou bij de start 3,1 miljoen euro meer krijgen 
van het Rijk dan aanvankelijk was genoemd.

Ook tijdens de hoorzitting die de Tweede Ka-
mercommissie eind maart in motel Breukelen 
heeft gehouden heeft de burgemeester zich in 
haar reactie geheel gebaseerd op het besluit 
dat de gemeenteraad in januari 2008 heeft ge-
nomen over het herindelingsvoorstel. De ge-
meenteraad heeft sinds dat moment geen an-

dere besluiten genomen over de herindeling. 
Tijdens de hoorzitting heeft de burgemeester 
het woord gevoerd namens het college van B 
en W. Dit is van tevoren afgesproken met de 
gemeenteraad en ook schriftelijk meegedeeld 
aan de Tweede Kamer. Het college van Burge-
meester en Wethouders acht het van belang 
dat u van deze feiten op de hoogte bent.

Burgemeester en Wethouders
van De Ronde Venen

Reactie van de redactie: 
Iedere lezer van onze krant heeft het recht om 
via een ingezonden brief te reageren op artike-
len in deze krant of anderszins, dus ook burge-
meester en wethouders van gemeente De Ron-
de Venen.

Onze redactie wil echter niet dat onze lezers 
door deze brief weer op het verkeerde been 
wordt gezet. Het artikel waar op gedoeld wordt 
is een verslag van hetgeen in de Tweede Ka-
mer is gezegd en door raadsleden is gezegd. 
De leden van de Tweede Kamer hebben in deze 
openbare vergadering gemeld dat de rol van de 
burgemeester in dezen op zijn zachtst ‘vreemd’ 
te noemen was en blijkbaar niet de mening was 
van de raad. Ook de Staatsecretaris heeft zich 
zo uitgelaten in haar openbare debat. Hiervan 
heeft onze krant verslag gedaan en wij zien het  
als onze journalistieke plicht om u daar verslag 
van te doen. Ditzelfde hebben diverse raads-
fracties van de gemeente De Ronde Venen ook 
verklaard in hun persberichten welke wij vorige 
week in zijn geheel hebben gepubliceerd. On-
ze redactie kan tegen kritiek, maar ze moet wel 
de waarheid bevatten,

Redactie Nieuwe Meerbode

Berichtgeving over 
rol burgemeester 

onjuist

Komend weekend AJOC Festival  met:

Jan Smit, Guus Meeuwis, 
BLØF en anderen

Zondag 7 juni a.s. 32e Dorptentocht
Regio - Op zondag 7 juni organi-
seert het bestuur van de Stichting 
Dorpentocht alweer de 32e 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 
weer kiezen uit twee afstanden, 35 
en 55 kilometer, en u hoeft die keu-
ze pas te maken bij de splitsing van 
de tocht. Dus afhankelijk van bij-
voorbeeld de weersomstandighe-
den van de dag kiest u op het al-
lerlaatste moment voor de traditio-
nele afstand van 55 kilometer of de 
kortere afstand. Het is aan u. Let u 
wel even op waar u dan start, want 
u kunt helaas niet vanuit elke start-
plaats kiezen voor de kortere af-
stand (zie hieronder). Dit jaar zijn 
er niet minder dan acht startplaat-
sen. Amstelveen en Hoofddorp heb-
ben de beste mogelijkheden om te 
parkeren voor het geval u er voor 
kiest om met de auto naar de start 
te komen. Daarnaast is er ook een 
aantal controleplaatsen. Bij meer-
dere start- en/of controleposten is 
het mogelijk om iets te eten en/of 
te drinken of om van een sanitaire 
voorziening gebruik te maken. In de 
routebeschrijving zijn deze plaatsen 
aangeduid. Maar u kunt natuurlijk 
ook gewoon op een bankje of in het 
gras langs de route uw eigen lunch 
gebruiken. De Dorpentocht staat al 
lang bekend om de goede organi-
satie en brengt u langs de meest 
schitterende plekken van de omge-
ving van Amstelveen. En ieder jaar 
een nieuwe route. Laat u dit jaar bij-
voorbeeld eens verrassen door het 
‘nieuwe’ Aalsmeer, de polder van 
de Haarlemmermeer, het groen en 
blauw van Hoofddorp, de West-
einderplassen, het pittoreske Ku-
delstaart en De Kwakel. De kortere 
35 kilometer tocht doet wat schoon-
heid en bijzonderheid betreft niet 
onder voor de ‘echte’ Dorpentocht 

en is speciaal bedoeld voor men-
sen die graag de Dorpentocht wil-
len fietsen, maar voor wie de lange-
re afstand toch net even te veel is.
Op elke controle- en startplaats ont-
vangt u een stempel met een letter 
op een deelnemerskaart. De letters 
vormen samen het codewoord van 
de dag en dit woord heeft zoals al-
tijd te maken met het Goede Doel. 
Dit jaar gaat de opbrengst naar 
Stichting Kleine Beer. Deze stichting 
helpt kinderen die moeten vechten 
om groot te worden. De filosofie van 
de stichting Kleine Beer is het weg-
nemen van angst en eenzaamheid, 
het stimuleren van betrokkenheid, 
het geven van warmte en gebor-
genheid en het geven van genegen-
heid en respect. Dit is genoeg reden 
om het nuttige met het aangename 
te verenigen. En als u dat wilt, dan 
kunt u tijdens uw fietstocht bij één 
van de start- of controleplaatsen 
persoonlijk kennismaken met verte-
genwoordigers en/of ambassadeurs 
van Stichting Kleine Beer en hen uw 
vragen stellen. En na afloop van uw 
fietstocht ontvangt u natuurlijk het 
felbegeerde erelint. Deze fraai uit-
gevoerde herinnering is uw bewijs 
van deelname. Er zijn fietsers die in-
middels 31 verschillende exempla-

ren hebben verzameld. De kosten 
van deelname zijn 4 euro (op de dag 
van de tocht), maar u betaalt slechts 
3 euro als u eerder bij één van de 
bekende voorverkoopadressen een 
deelnemerskaart aanschaft (zie on-
der).
Voor meer informatie kunt u kijken 
op de de website: www.dorpen-
tocht.nl of stel uw vraag per e-mail 
op info@dorpentocht.nl.

Startplaatsen
Aalsmeer (35+55 km): Vlinder-
weg ter hoogte van huisnummer 
208. Aalsmeerderbrug (35+55 
km): Café ‘De Walrus’, Aalsmeerder-
dijk 452. Amstelveen (35+55 km): 
Clubhuis WTC ‘De Amstel’, Startbaan 
bij nummer 3. De Kwakel (35+55 
km): Basisschool De Zon, Anjerlaan 
1. Hoofddorp (alleen 55 km): Re-
creatieplas Toolenburg ingang t.o. 
IJweg 1241. Leimuiderbrug (al-
leen 55 km): Grand Café ‘De Pa-
rel’, Leimuiderdijk 362. Nieuw-Ven-
nep (alleen 55 km): Vitaria Family, 
hoek Schoolstraat/Venneperweg.
Uithoorn (35+55 km): Clubhuis 
Wieler Trainings Club UWTC, Euro-
parei 3.

Voorverkoop
Aalsmeer: Bruna Aalsmeer, Zijd-
straat 45, Aalsmeer. Amstelveen: 
Kantoorboekhandel De Twis-
ter, Westwijkplein 76, Amstelveen. 
Hoofddorp: Bruna Hoofddorp, Pol-
derplein 6/7. Hoofddorp. Mijdrecht: 
Boekhandel Mondria BV, De Linde-
boom 11, Mijdrecht. Uithoorn: Van 
Hilten’s Kantoorinstallaties, Wilhel-
minakade 41/43, Uithoorn.
Bij voorinschrijving zijn de kosten 
van deelname 3 euro per persoon. 
Op de dag van de tocht kost de in-
schrijving 4 euro per persoon.

Starttijd
Er kan gestart worden tusen 9.30 en 
14.00 uur. De stempelposten sluiten 
uiterlijk om 18.00 uur.



Mijdrecht - Deze maand viert Oog-
merk opticien Van der Zwaard in 
Mijdrecht het feit dat men hier 25 
jaar het vak uitoefent. Op 10 mei 
1984 begon Toni van der Zwaard, 
geboren in Aalsmeer, met zijn echt-
genote Karin, afkomstig uit Heem-
stede, een opticienzaak (Van der 
Zwaard Optiek) in de Molenhof. Op 
de plaats waar nu de (tweede) nieu-
we modezaak van De Loods is ge-
vestigd. Daarvoor zat er een schoe-
nenzaak in. Toni is van meet af aan 
opticien geweest, Karin heeft een 
economische studie gevolgd en 
werkte destijds bij de NMB, nu de 
ING Bank. “Op een gegeven mo-
ment ging mijn hele salaris op in on-
ze zaak. Toen heb ik maar besloten 
er helemaal te gaan werken. Zo ben 
ik er in gerold”, vertelt een enthou-
siast ogende Karin die mede na-
mens haar op dat moment drukbe-
zette echtgenoot Toni spreekt. “En ik 
kan hier van alles doen wat met mijn 
opleiding te maken heeft, inkopen, 
verkopen, boekhouding, marketing 
en personeelszaken. Het enige wat 
ik eigenlijk niet doe is oogmeting, 
brillen maken en lenzen aanmeten. 
We hebben daarvoor drie mensen 
die dat wel doen. Toni en een van 
onze medewerkers, Marcel, hebben 
alle diploma’s behaald die er zijn 
voor deze branche. De echtgenote 
van Marcel werkt hier sinds septem-
ber 2008 ook. Die is opticien, maar 
weer geen contactlens specialist. Je 
hebt drie soorten diploma’s, die voor 
opticien, optometrist en contact-
lensspecialist. Toni en Marcel heb-
ben dat allemaal in hun bagage. Dat 
houdt in dat wij hier alles kunnen, 
vanaf oogmeting, tot briladvies, van-
af het inslijpen van de glazen daar-
voor tot het aanmeten van lenzen. 
Buiten de genoemde mensen wer-
ken er, buiten mijzelf, nog vier col-
lega’s die op diverse gebieden hun 
aandeel leveren.”

Keurmerk
Van der Zwaard is sinds december 
1993 gevestigd op de hoek van de 
Dorpsstraat en het Raadhuisplein. 
Sinds 1990 behoort Van der Zwaard 
Optiek tot de keten van Oogmerk-
opticiens, waarbij inmiddels onge-
veer 150 opticiens in Nederland zijn 
aangesloten. Karin: “Net als bij de 
Keurslager moet je als opticienzaak 
aan bepaalde normen en eisen vol-
doen wil je tot deze groep behoren. 
Zo moet je al je diploma’s hebben en 
de apparatuur die je gebruikt moet 
het nieuwste van het nieuwste zijn. 
Daar word je ook op gecontroleerd 
en getest. Het is dus een keurmerk, 
waar we best trots op zijn. Voordeel 
voor de klant is te weten dat hij bij 
een betrouwbare en goede opti-
cien aangeland is en voor de zaak 
zelf is het aantrekkelijk te weten dat 
die aangesloten is bij een ‘inkoop-
vereniging’. Dat biedt voor ons voor-
delen op het gebied van inkoop, bij-
voorbeeld korting, maar ook waar 
men als lid terecht kan voor adver-
tentiecampagnes en gezamenlij-
ke promoties, acties en dergelijke. 
Daarvoor hebben zij bovendien een 
professionele advertentieafdeling 
die de leden terzijde staat. Dat is wel 
fijn, want je kunt tegenwoordig toch 
niet alles zelf doen en uitvoeren. Het 
kost een hoop tijd en dan ziet het er 
nog steeds knullig uit. Aan de ande-

re kant zijn en blijven we eigen baas 
over ons doen en laten. Niets wordt 
ons opgedrongen.”

25 Euro actie
Karin zegt op dit moment geen of 
nauwelijks concurrentie te onder-
vinden van de collega opticiens in 
Mijdrecht en Wilnis. Saillant detail is 
dat voormalig opticien Hans Winter 
destijds het vak geleerd heeft van 
de vader van haar man Toni. Hans 
Winter was ook een van de eersten 
die zich vestigde in winkelcentrum 
De Lindeboom.
Zijn opticienzaak heeft inmiddels 
andere eigenaren, maar is nog 
steeds te vinden op dezelfde locatie 
in het winkelcentrum. Later vestigde 
ook Hans Anders zich met een zaak 
verderop in de Mijdrechtse Dorps-
straat. In de loop van de tijd heeft 
ieder een eigen klantenbestand ver-
worven en zijn er duidelijke verschil-
len in assortiment, smaak, prijs en 
uitstraling. Zo voert Van der Zwaard 
Optiek bijvoorbeeld geen ‘extreme’ 
merken of een brilassortiment met 
felle kleuren. Maar wel een breed 
aanbod van klassiek tot modern. 
Voor vanaf kleine kinderen tot ou-
dere mensen.
En wie geen bril wenst kan hier na-
tuurlijk ook voor lenzen terecht. 
Men doet echter niet aan ‘actiema-
tige aanbiedingen’ om klanten te 
trekken. “Met uitzondering van deze 
maand, haakt Karin in. “Omdat we 
ons 25-jarig jubileum vieren bieden 
we een zonnebril op sterkte aan met 
25 euro korting op de reguliere prijs. 
De actie duurt tot en met zaterdag 
13 juni. En dat loopt heel goed bij 
onze klanten. Daar is apart voor in-
gekocht. Maar we kopen niet een 
voorraad in om te gaan ‘ramschen’. 
Gebleken is dat onze klanten het 
niet eens prettig zouden vinden. Als 
men hier een dure bril koopt en een 
maand later is die in de ‘uitverkoop’ 
kan je dat niet maken. Dan voelen 
mensen zich beduveld. Als we dan 
toch acties hebben, doen we er bij-
voorbeeld liever een staatslot bij. 
Ludieke acties en advertenties pas-
sen dus niet bij ons. Onze uitstra-
ling als ‘opticien Van der Zwaard’ is 
daarop aangepast.”

Bril blijft
Ondanks alle moderne lasertech-
nieken en de ontwikkeling van in te 
planten multifocale lenzen, ziet Ka-

rin de bril nooit verdwijnen. Ook al 
omdat heel veel mensen het grieze-
lig vinden als er aan hun ogen moet 
worden geprutst, tenzij dat op medi-
sche indicatie is. Er zijn mensen die 
nooit lenzen willen, maar wel een 
bril. Daarnaast is de bril tegenwoor-
dig een modieus artikel geworden. 
Sommigen willen zowel een bril als 
lenzen. Er zijn mensen die gewoon 
een bril op willen hebben omdat die 
zo goed staat. Het kan iemands ge-
zicht verlevendigen en een zeke-
re uitstraling geven. In 25 jaar tijd 
heeft Karin veel technische ontwik-
kelingen gezien op het gebied van 
lenzen, brillenglazen en brillen. Een 
bril moet zowel mooi als functio-
neel zijn en lekker dragen. Dankzij 
de ontwikkelingen van de laatste ja-
ren is er tegenwoordig een gewel-
dig assortiment met tal van moge-
lijkheden. Dat betekent dat Van der 
Zwaard als opticien mee moet in de 
trend van de ontwikkelingen. An-
ders zou men nooit wat nieuws kun-
nen brengen. Bij de monturen ziet 
men bepaalde vormen van vroeger 
weer terugkomen, zoals de ‘rondjes’ 
en de soms ‘bakelietachtige’ mate-
rialen. Vooral jongeren springen in 
op datgene wat hun moeder en oma 
vroeger op hun neus droegen.
Karin van der Zwaard heeft geen 
moeite met veranderingen in het 
dorp aangaande de verplaatsing 
van de weekmarkt of de plannen 
rond de structuurvisie van het cen-
trum. Volgens haar zal dat meer pu-
bliek naar het centrum trekken en 
dat is alleen maar goed voor de in-
loop. Bijkomend voordeel is dat er 
op donderdag meer parkeerplaat-
sen beschikbaar zijn omdat de 
markt daar niet meer is en dan ko-
men hopelijk ook die mensen weer 
welke anders nooit naar het cen-
trum kwamen op deze dag.
Oogmerk-opticien Van der Zwaard 
zal, zoals het er nu naar uitziet, voor-
lopig nog wel de bestaande locatie 
willen behouden. Een mooie grote 
opticienzaak, gelijkvloers, maar bo-
vendien met een grote kelderruim-
te er onder voor kantoren en maga-
zijnen. Voeg daarbij het deskundig 
en klantvriendelijk personeel en een 
tevreden klantenbestand, dan kan 
het niet anders zijn dat je het als Van 
der Zwaard in de huidige vorm de 
komende jaren nog lang zal kunnen 
volhouden. Op dus naar het volgen-
de jubileum!
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Oogmerk-opticien
Van der Zwaard 25 jaar in 
Mijdrecht

Toni en Karin van der Zwaard vieren deze maand hun 25-jarig jubileum

Managementteam zet medewerkers in het zonnetje 
tijdens Dag van de Zorg

Verwendag voor 
medewerkers Zorgcentra 
De Ronde Venen

Vinkeveen - De geboortedag van 
Florence Nightingale 12 mei (1820) 
is voor veel zorgorganisaties het 
moment even stil te staan bij de 
enorme inzet en toewijding van me-
dewerkers in de zorg. Bij Zorgcen-
tra De Ronde Venen werd dat op 12 
mei jl. op een hele ludieke wijze ge-
daan. De hele dag werden er voor 
de medewerkers van Woonzorg-
centra Zuiderhof, Gerardus Majel-
la , Nieuw Avondlicht en de Thuis-
zorg verschillende activiteiten geor-
ganiseerd.

Champagne ontbijt
Nadat medewerkers ’s ochtends om 
06.45 uur over de rode loper en on-
der een prachtige ballonboog op ie-
dere locatie hartelijk werden ont-
haald, kregen zij na de dagelijkse 
werkoverdracht een heerlijk cham-
pagneontbijt door het management-
team  aangeboden. Zij waren om 
04.00 uur opgestaan, om even later 
hun medewerkers te bedienen aan 
een gezellige ontbijttafel met aller-
lei heerlijke broodjes, uitgebreid be-
leg, eitje, omeletten, vers fruit, jus d’ 
orange en veel meer. Volgens me-
dewerkers een start van een dag die 
niet beter kon beginnen.

Massage, haarverzorging 
en voetbehandeling
Tijdens de koffiepauze onder het 
genot van een gebakje, werd door 
het managementteam stil gestaan 
bij de grote betrokkenheid van me-
dewerkers bij bewoners en cliënten. 
Niet alleen de verzorgenden, maar 
iedere medewerker van de organi-
satie zet zich dagelijks enorm in om 
bewoners en cliënten goede zorg te 
leveren en hen prettig te laten wo-
nen. Deze inzet werd door bewoners 
onder applaus gewaardeerd.

Na de pauze werd op de locaties 
door veel medewerkers, ook me-
dewerkers die deze dag vrij waren, 
gebruik gemaakt van stoelmassa-
ge, voetreflex massage, voetverzor-
ging door pedicure, kon men de ha-
ren laten verzorgen en een nieuwe 
coup laten aanmeten. Tijdens de 

dag was er tevens een ‘bloemen-
clown’ aanwezig die zowel mede-

werkers als bewoners verraste met 
de boodschap van de bloem die was 
uitgekozen.

“Wij - Zorgcentra De 
Ronde Venen” gevoel
De Dag van de Zorg werd tevens 

aangegrepen om het “wij gevoel” 
te benadrukken. De drie zorgcentra 
zijn namelijk slechts een jaar gele-
den gefuseerd.
Na de koffiepauze gingen de coör-
dinatoren van de zorg en facilitai-
re dienst van de stichting onderling 
rouleren tussen de verschillende lo-
caties. Op een voor hun onbeken-
de locatie werden de coördinato-
ren rondgeleid, maakten kennis met 
hun nieuwe collega’s en werkten 
gezellig mee. Het werd zo positief 
ontvangen, dat coördinatoren aan-
gaven vaker en langer met elkaar te 
willen werken. Op een leuke manier 
werd van elkaar geleerd en ideeën 
uitgewisseld.

Borrel en BBQ
De Dag van de Zorg werd met me-
dewerkers afgesloten met een bor-
rel en BBQ. Tijdens de borrel werd 

door medewerkers van de stichting 
een maquette van het logo van de 
stichting tot eenheid gebracht en 
werd door de bestuurder Herman 
Schuurman een grote wensballon 
voor het behalen van het zilveren 
kwaliteitskeurmerk opgelaten.

Beatrixschool heeft er 
tweehonderd
Wilnis - Op maandag 25 mei jl. zet-
te de 200ste leerlinge twee kleine 
voetjes in de Beatrixschool. 

Dat is natuurlijk een gebeurtenis die 
de school niet geheel onopgemerkt 
voorbij heeft laten gaan. Twee hon-
derd is een mooi getal en zeker de 

moeite waard om wat aandacht aan 
te besteden. Alle kinderen werden 
dan ook verzameld op het plein en 
door een vader met durf vanaf het 
dak gefotografeerd. Voor de tellers 
onder de lezers: jammer genoeg 
was één kind ziek, zodat het aantal 
neusjes op 199 bleef steken.

Na afloop werden alle kinderen ge-
trakteerd op een heerlijk verkoelen-
de versnapering. Dat hadden ze met 
z’n tweehonderden wel verdiend.
Zo kunnen er vanaf nu 200 kinderen 
Samen leven, samen leren en sa-
men werken op de Pr. Beatrixschool 
in Wilnis.

Legmeervogels E8 voor 2e 
maal kampioen
Uithoorn - Vorige week woensdag 
is de E8 van Legmeervogels voor 
de tweede keer dit seizoen kampi-
oen geworden. In een echte kampi-
oenswedstrijd tegen Pancratius, die 
al lange tijd bovenaan stond moest 
worden gewonnen, om het kampi-

oenschap binnen te halen. Na een 
eerste helft die redelijk gelijk op-
ging konden de mannen van trai-
ners Rene en Peter de drie benodig-
de punten veilig stellen door met 4-
1 te winnen.
Daarna kon de kinderchampag-

ne open en nog wat overgebleven 
vuurwerk van oud en nieuw worden 
afgestoken. Tijdens de huldiging in 
de kantine werd er nog eens op ge-
wezen dat twee keer kampioen wor-
den in 1 seizoen wel heel bijzonder 
is.



De Ronde Venen - Sterrenwacht de 
Ronde Venen i.o., is buiten de scher-
men zeer actief. Zo heeft de Sterren-
wacht het voor elkaar kunnen krij-
gen om een zeer speciale tentoon-
stelling naar De Ronde Venen te 
halen. Een tentoonstelling die een 
maand in de gemeente blijft staan. 
Samen met Astrovereniging Ome-
ga Centauri is dit weer een project 
waarbij de Gemeente De Ronde Ve-
nen weer op de kaart is gezet!
Hiermee wil de Sterrenwacht aan de 
bezoekers laten zien waar zij voor 
staat. Educatie! Vanuit de doelstel-
lingen van de Sterrenwacht is het 
van belang dat er veel aandacht 
komt voor 1. De Sterrenwacht en 2. 
Het onderwijs. 
Met behulp van de verkenning van 
de ruimte als een thema, wil de Ster-

renwacht gaan zorgen voor positie-
ve ervaringen om te leren wat er al-
lemaal bij komt kijken in de ruimte-
vaart in het algemeen. Hiermee wil 
de Sterrenwacht onder andere be-
reiken om de jeugd (basisonderwijs) 
en de wat oudere jeugd (Middelbaar 
onderwijs) te motiveren om wellicht 
iets in de Wetenschap, Techniek, 
Ruimtevaart, Sterrenkunde en On-
derwijs te gaan doen. 

Ruimtevaart voor iedereen
Iedereen in Nederland heeft profijt 
van de ruimtevaart. Op veel gebie-
den zoals communicatie, navigatie, 
weerkunde, astronomie en fysica, is 
de invloed van ruimtevaart dagelijks 
merkbaar. Door ruimtevaart worden 
veel nieuwe geavanceerde produc-
ten ontwikkeld die het dagelijks le-

ven veraangenamen en in de ge-
zondheidszorg zelfs nieuwe levens-
reddende acties mogelijk maken. 
Mede om te laten zien wat ruimte-
vaart betekent voor ons dagelijks le-
ven, komt de reizende tentoonstel-
ling ‘Ruimtevaart in Nederland’ van 
4 juni tot 3 juli naar de bibliotheek in 
Mijdrecht. Centraal staan drie mul-
timediale ruimtecapsules die infor-
matie geven over de Nederlandse 
ruimtevaart. 
Op de capsules zitten beeldscher-
men waarop verschillende filmpjes 
zijn te zien. Eén ervan geeft een al-
gemene blik op de geschiedenis 
van ruimtevaart in de hele wereld. 
Met de Rus Joeri Gagarin als eerste 
ruimtevaarder en de Amerikaan Neil 
Armstrong die als eerste voet op de 
maan zette. De andere capsule gaat 
over de toekomst. Over missies naar 
Mars, ruimtetoerisme en de vraag of 
er alleen op aarde leven is.
De tentoonstelling Ruimtevaart in 
Nederland is ontwikkeld door het 
Nederlands Instituut voor Vlieg-
tuigontwikkeling en Ruimtevaart 
(NIVR).

Tijden
Tijdens de normale openingstijden 
van de Bibliotheek van Mijdrecht, 
waar de tentoonstelling is, kunnen 
de mensen deze bezoeken. Van 4 
juni tot 3 juli
Maandag: 14.00 – 17.00
Dinsdag: 14.00 – 17.00 en
19.00 – 20.30
Woensdag: 10.00 – 12.00 en
14.00 – 17.00
Donderdag: 14.00 – 17.00
Vrijdag: 14.00 – 17.00 en
19.00 – 20.30
Zaterdag: 10.30 – 13.00

Zijn er bijvoorbeeld scholen die 
meer over ruimtevaart willen weten 
en willen zij bijvoorbeeld een “Ruim-
tevaartambassadeur” uitnodigen, 
dan kan dat.

Neemt u dan contact op met Ster-
renwacht de Ronde Venen.
info@sterrenwachtderondevenen.nl
Tel: 06-10225188 Roland Taams 
(voorzitter Sterrenwacht De Ronde 
Venen)

Adres van de Tentoonstelling:
Bibliotheek Mijdrecht
Dr. J. van der Haarlaan 8
3641 JW Mijdrecht.
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Slooppremie zorgt voor extra 
openingstijden bij Van Kouwen
Mijdrecht - Vanaf 29 mei kunnen 
autobezitters officieel profiteren van 
de slooppremieregeling. De over-
heid stimuleert het bezit van moder-
ne energiezuinige auto’s en stelt ko-
pers van een nieuwe auto een ex-
tra premie voor het inruilen van hun 
“oude” auto in het vooruitzicht. Deze 

premie kan oplopen tot 1750,- euro; 
alle voorwaarden zijn terug te vin-
den op www.nationaleslooppremie.
nl.
Van Kouwen Opel en Chevrolet zal 
daarom met de pinksterdagen ex-
tra open zijn om kopers de gelegen-
heid te geven direct gebruik te ma-

ken van de slooppremie.
Tijdens het pinksterweekend bieden 
zij de Opel Corsa en Zafira Silver 
Edition aan met 2.000,- en 5.000,- 
korting. De Opel GT 2.0 turbo, voor 
de sportieve autorijders, is ruim 
13.000,- in prijs verlaagd en mag 
voor 29.950,- de showroom uit. 
Dit weekend is ook het moment dat 
de nieuwe Chevrolet Cruze in de 
showrooms staat. Dit nieuwe mo-
del van Chevrolet mikt op de zake-
lijke markt met deze zeer comple-
te sedan voor een aankoopprijs van 
slechts 17.995,- 
Kortom, forse kortingen op nieuwe 
auto’s en een slooppremie voor de 
inruilauto zijn de moeite waard om 
binnen te lopen in één van de ves-
tigingen.
Openingstijden: alle vestigingen 
hebben vrijdagavond koopavond en 
zijn zaterdag geopend van 10.00 tot 
17.00. Tweede pinksterdag is alleen 
de vestiging in Mijdrecht open van 
11.00 tot 16.00 uur. Zie voor meer in-
formatie www.vankouwen.nl

Ruimtevaarttentoonstelling

Groot enthousiasme voor 
zangworkshop van Passion
Regio - Maandag 18 mei hield het 
wereldmuziekkoor Passion een open 
avond met workshop. Met maar 
liefst 17 deelnemers is de avond een 
groot succes geworden. Zowel de 
deelnemers als de koorleden waren 
erg enthousiast en na de workshop 
hebben zich al enkele nieuwe leden 
aangemeld.

Workshop wereldmuziek
Onder leiding van de zeer ervaren 
dirigent Rutger van Leijden werd de 
workshop gestart met stemoefenin-
gen en ritmeoefeningen. Daarna gaf 
Passion met een optreden van een 
paar nummers alvast een impressie 
van de diversiteit van de wereldmu-
ziek die zij vertolkt. Om nog verder 

in de sfeer te komen en kennis te 
maken met een echte repetitie, is er 
gezamenlijk een Surinaams volks-
lied ingestudeerd. Als afsluiting gaf 
Passion nog een kort optreden met 
choreografie met nummers varië-
rend van Afrikaans tot Engels.

Wie is Passion?
Passion is een zeer dynamisch koor 
dat liederen uit de hele wereld ver-
tolkt. Het koor brengt nummers uit 
landen van Frankrijk tot Afrika en 
Zuid-Amerika.
De choreografie geeft een extra di-
mensie aan de passie van het koor. 
De leden variëren in leeftijd van 30 
tot 60 jaar en komen uit de gehe-
le regio.

Optreden Straattheaterfestival
Op zaterdag 20 juni treedt Passion 
ook op tijdens het straattheaterfes-
tival in Mijdrecht. U kunt dan ken-
nismaken met een kleine greep uit 
het uitgebreide repertoire. 

Meer informatie?
Passion blijft op zoek naar enthousi-
aste zangers en zangeressen om het 
koor te versterken. In het bijzonder 
zijn mannen van harte welkom! 

Neem voor meer informatie over het 
koor Passion contact op met Jip van 
der Valk op tel. 06-30068590 of mail 
jipvdvalk@tiscali.nl. 
Kijk ook op de website 
www.passionkoor.nl.

Paren Danscentrum Colijn sluiten 
seizoen af met kampioenstitel
Uithoorn – De wedstrijdparen van 
Danscentrum Colijn hebben het 
wedstrijdseizoen in stijl afgeslo-
ten. Terwijl Jan en Marianne Kooij-
man dit weekend de sportieve strijd 
aangingen met 224 andere danspa-
ren op het grootste dansspektakel 
ter wereld in Blackpool (Engeland) 
reisden de junioren af naar de Slot-
kampioenschappen van de DMN in 
Amersfoort.
Dion v.d. Klaauw en Angela Eshuis, 
dit seizoen zeer goed gescoord, be-
haalden een 6e plaats in de B-klas-
se standaard. Bij Christiaan van Toor 
en Erina Bassaly hangt de wedstrijd-
kleding inmiddels in de kast en aan 
het begin van het volgend seizoen 
zullen zij de kleding gaan gebrui-
ken! Zij hebben zowel bij de DMN 
als bij de NADB nog een paar punt-
jes nodig om te mogen dansen in de 
zgn. wedstrijdklassen. In Amersfoort 
werden zij dan ook kampioen in de 
A-klasse standaard (zie foto) en 
mochten zij de beker en bloemen in 
ontvangst nemen. Alle paren gefe-
liciteerd met dit fantastische dans-
seizoen!
Afgelopen woensdag stond het 
Danscentrum in het teken van het 
afdansen van de paren. Bij een zeer 
druk programma met veel paren die 
de uitdaging aangingen en een bij-
zonder hoog bezoekersaantal, wis-
ten Axel en Heleen Colijn en hun 
medewerkers er weer een feest-
je van te maken! De jury werd ver-
tegenwoordigd door collega Hans 
v.d. Hoef, er waren twee schitteren-
de demonstraties, verzorgd door de 
wedstrijdparen van Danscentrum 

Colijn. Iedereen is geslaagd en aan 
het einde van de avond werden de 
certificaten direct uitgereikt aan de 
paren.

Night Of The Proms 2009-6 juni 
Zaterdag 6 juni staat in het teken 
van alweer de 4e eindshow van 
Danscentrum Colijn. Ditmaal met 
de veelbelovende titel Night Of 
The Proms, een veelzijdige show 
waar alle ingrediënten voor een 
wervelende avond (en middag) zijn 
verwerkt. Popshowmusicaldans, 
Hip Hop, Streetdance, Breakdance, 
Ballroom, Latin, Rock & Roll, alle 
stijlen zijn vertegenwoordigd. 
De show vindt plaats in het 
Danscentrum zelf.  Waarom Night 
of the Proms? Omdat Axel en 
Heleen Colijn overtuigd zijn van 
het feit dat juist op deze dag een 
prominente rol is weggelegd 

voor de leerlingen. De show 
draait om hen en hen alleen!
Ook in het nieuwe seizoen staat er 
weer veel op stapel bij het Danscen-
trum. Er komt een derde dansstudio 
bij, de balletlessen (popshowmusi-
caldance, hip hop en breakdance) 
zullen worden uitgebreid. Een nieuw 
item in het danscentrum vormen de 
salsalessen in samenwerking met 
Club Fiera en de Zumbalessen (aan-
vang augustus). De open workshop-
dag voor de balletafdeling met me-
dewerking van Gianinni (So you 
think you can dance) is door orga-
nisatorische omstandigheden ver-
schoven naar zondag 6 september, 
de open dag voor het stijldansen, 
salsa, zumba en rock ’n roll vindt 
plaats op zondag 13 september. 

Meer info? 
www.colijndancemasters.nl

Politie deelt gordeldieren uit 
aan leerlingen De Schakel
Vinkeveen - Maandag jl hebben 
de groepen 1 en 2 van basisschool 
De Schakel uit Vinkeveen een uitje 
naar het Waggeltjespad in Kamerik 
gehad. Daarbij werden de kinderen 
vervoerd per auto. Vanuit De Scha-
kel is het initiatief gekomen dat de 
kinderen vervoerd dienden te wor-
den met een kinderbeveiligingsmid-
del. Aan de ouders werd verzocht 
deze voor die dag mee naar school 
te nemen zodat hun kind veilig bij 
een ander in de auto kon plaats-
nemen. De politie De Ronde Venen 
vond dit zo’n geweldig initiatief dat 
zij dit beloonde met het uitreiken 
van de ‘gordeldieren’ aan die kinde-

ren die veilig in de auto werden ver-
voerd. Tevens werd aan de ouders/
begeleiders een meterkaart uitge-
reikt met alle informatie op het ge-
bied van veiligheid bij het vervoeren 
van kinderen.

Weet u het nog?
Hoe zat het ook alweer: Als uw kind 
kleiner is dan 1 meter 35 en uw kind 
weegt minder dan 13 kilo moet een 
kind vervoerd worden in een baby-
stoeltje. Weegt uw kind tussen de 9 
en de 18 kilo moet het in een kin-
derautostoel. Tussen de 15 en de 
36 kilo kunnen ze op een zitver-
hoger. Zijn ze zwaarder dan 36 ki-

lo kunnen ze eventueel alleen met 
de gordel. Is uw kind langer dan 1 
meter 35 dan volstaat de autogor-
del. Loopt de autogordel echter over 
de hals, gebruik dan nog een zitver-
hoger. Het gaat immers om de vei-
ligheid van uw kind. Ook het meerij-
dende vriendje mag van de wetge-
ver wel een autogordel gebruiken,  
ook al hoort hij in een stoeltje. Dit 
geldt echter alleen als het aantoon-
baar voor een klein stukje rijden is. 
Uw eigen kind moet te allen tijde in 
zijn stoeltje. Rijdt er echter regel-
matig een vriendje of vriendinnetje 
mee is het raadzaam toch een extra 
stoeltje aan te schaffen.

Hulp in de brugklas!
De Ronde Venen - Nog maar drie 
weken terug werden in deze krant 
vrijwilligers gezocht om leerlingen 
na het basisonderwijs nog even te 
begeleiden.
Al negen potentiële coaches heb-
ben zich aangemeld. Goed nieuws 
is dus dat al in september een flink 
aantal leerlingen begeleid kan wor-
den via het project Coach4you.

Het is geen huiswerkbegeleiding 
maar wekelijkse coachende hulp 
aan ouder en kind. Hulp (als rug-
gensteun) om op het rechte onder-

wijspad te blijven op die heel ande-
re school met veel meer zelfstandig-
heid en afstand. Het project moet 
schooluitval voorkomen en geldt 
voor elke soort vervolgonderwijs.

De basisscholen zijn inmiddels voor-
gelicht zodat de leerlingen via de 
leerkracht van groep 8 kunnen wor-
den voorgedragen. Dat moet wel de 
komende weken zijn beslag krijgen.
Deze nieuwe organisatie werkt sa-
men met stichting De Baat en maakt 
deel uit van een landelijk netwerk 
waardoor de coaches getraind en 

begeleid worden. Voor meer infor-
matie kunt u terecht bij de leer-
kracht groep 8, bij www: coach4you.
org en bij Andre de Graaf (0297 24 
16 62 en andre.de.graaf@xs4all.nl) 
of Bas de Vree (0297 27 22 40 en 
basdevree@zonnet.nl)

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Mijdrecht – Lieten enkele weken 
geleden de omwonenden van de 
Dukaton al van zich horen, over de 
nadelige effecten van snelheid en 
verkeersremmende maatregelen 
door middel van drempels en/of 
drempels, het blijkt dat heel veel 
inwoners van Mijdrecht met een 
soortgelijk probleem te kampen 
hebben. Een kleine opsomming: 
Dr. van den Berglaan, Margriet-
laan, Dr. J. van der Haarlaan, Roer-
domp, Heemraadsingel.

Het is zelfs zo, dat het niets nieuws 
moet zijn voor wethouders en amb-
tenaren. Sommige bewoners zijn al 
jaren bezig met de ‘strijd’ tegen 
deze druppels, drempels of hoe ze 
ook genoemd mogen worden.
De eerste reactie op het Duka-
ton artikel kregen we van de heer 
Van Rooijen van de Meerkoet in 
Mijdrecht. Sinds de gemeente 
‘druppels’ liet aanleggen op de Dr 
van der Haarlaan ontstaan er in 
zijn woning scheuren in zijn bin-
nenwanden. Hij nam contact op 
met de gemeente, maar daar re-
ageren ze nogal makkelijk: Laat 
u maar een onderzoek verrichten 
of de trillingen echt hoger zijn dan 
toegestaan en komt u dan maar 
terug, zo was het advies vrij ver-
taald.
Ja, lekker zeg, zo’n onderzoek kost 
ruim 1000 euro, dat heb je niet zo-
maar even los in je zak zitten. Lek-
ker makkelijk om je bewoners zo af 
te schepen. Op deze manier hou-
den ze wel op denken ze zeker.
Maar de heer Van Rooijen is niet 
van plan om het er bij te laten zit-
ten, maar hij is ook niet van plan 
om 1000 euro uit te geven voor 
een onderzoek. Hij schreef de vol-
gende brief:

Overtuigd
“Met verwijzing naar het telefoon-
gesprek met uw ambtenaar, de 
heer Van Nieuwenhuijzen op 21 
april jl. stel ik u hierbij op de hoog-
te van de door mij vastgestelde 
schade aan mijn woning welke is 
ontstaan nadat enige tijd geleden 
in het wegdek van de Dr. J. van der 
Haarlaan snelheid-verkeersrem-
mende maatregelen zijn genomen 
ter hoogte van mijn woning.
Ik ben er van overtuigd dat de aan-
gelegde drempels de oorzaak zijn 
van de schade die vooral bestaat 
uit het ontstaan van scheuren in 
de binnenwanden. Dit verschijn-

sel heeft zich in de 24 jaar voor 
de aanleg van de drempels niet 
eerder voorgedaan. Mijn ervaring 
met drempels is dat de drempels 
in het geheel niet voldoen aan het 
gestelde doel. Er is vrijwel niemand 
die er de snelheid voor aanpast 
met als gevolg dat de door het 
voertuig ervaren oneffenheden in 
het wegdek zorgen voor de nodige 
trillingen.
De door de gemeente gevolgde 
procedure in dit soort gevallen 
schrijft voor dat gedupeerde het 
bewijs moet leveren van de eer-
dergenoemde oorzaak door het 
inschakelen van een 
expertisebureau dat 
beschikt over appa-
ratuur om trillingen 
te meten. Bovendien 
kan gedupeerde zelf 
een zogenaamd voor-
opname doen van de 
huidige schade.
Voor het leveren van 
dat bewijs zal ik op 
korte termijn een on-
afhankelijk expertise-
bureau inschakelen 
om trillingsmetingen 
te doen in een repre-
sentatieve periode. 
De kosten van dit 
onderzoek zijn voor 
rekening van de ge-
meente als blijkt dat 
de drempels werkelijk 
de oorzaak zijn.
Bij de reeds uitge-
voerde vooropname 
is scheurvorming ge-
constateerd op negen 
plaatsen in de woon-
kamer en in de hal. 
Voor dit onderzoek 
zijn nog geen kasten 
verschoven en is nog 
geen onderzoek ge-
daan aan de buiten-
gevel. Het is ook (nog) 
niet mogelijk om vast 
te stellen of er sprake 
is van schade aan be-
hangen muren”, aldus de brief.

Oproep
De heer Van Rooijen wil graag via 
onze krant een oproep doen aan 
bewoners die ook last hebben 
van drempels en/of soortgelijke 
verkeersremmende maatregelen. 
Schrijf u ervaringen op, eventuele 
gesprekken met gemeente, foto’s, 
laat het ons weten. Met elkaar is 

er dan misschien iets te organise-
ren waardoor men bij de gemeen-
teraad inziet dat er toch echt iets 
moet gebeuren.

U kunt u meldingen doen via 
onze redactie: per mail:  redac-
tiemijdrecht@meerbode.nl of per 
brief: Anselmusstraat 19, 3641 CB 
Mijdrecht. Geen telefonische mel-
dingen en niet anoniem. 

Heemraadsingel/Margrietlaan
De volgende reactie kwam van de 
heer Pascal de Waal. Hij woont op 
de hoek Margrietlaan/Heemraad-

singel. Daar waar de gemeente 
een kruising heeft gecreëerd die 
volgens verkeersdeskundigen de 
gouden eikel verdient. Donderdag 
jl. ontvingen wij hem op ons kan-
toor.  “Ambtenaar Van Nieuwen-
huizen? Ja, die naam ken ik ook. 
Dat is de ambtenaar die dit soort 
zaken zou moeten behandelen. 
Al weer bijna een jaar lig ik in de 
clinch met de gemeente en steeds 

zeggen ze: ‘u bent echt de enige in 
de gemeente die er last van heeft. 
Gelukkig las ik nu in uw krant dat 
ik zeker niet de enige ben.”

Waar heeft u last van?

Van de druppel die ze hebben aan-
gelegd in de bocht Margrietlaan/
Heemraadsingel. Precies voor een 
bocht en bijna naast een voetgan-
gersoversteekplaats. Deze druppel 
ligt echt pal naast mijn huis. Vanaf 
dag een dat hij er ligt hebben we 
zwaar overlast. Trillingen in huis. 
Als je in bed ligt, je trilt echt alle 

kanten op. Als er zwaar verkeer 
overheen gaat, en dat gebeurt 
nogal eens, dan hoor je het hele 
huis kraken. Echt letterlijk kraken.
Er zijn schuren in de gevel ontstaan 
buiten, maar ook binnen. Ik heb in 
de zijgevel een raam met dubbel 
glas. Dat is door de trillingen lek 
getrild waardoor er vocht tussen 
zit. Het is allemaal niet fraai. Ik ben 
gaan klagen bij de gemeente en 

het eerste wat we hoorden was dat 
wij de enige waren.
Een hoop heen en weer geschrijf, 
bezoekjes aan het gemeentehuis, 
maar je komt niet verder.”

Zijn ze komen kijken?

“Nee, nooit iemand gezien. Wij 
moesten maar aantonen dat de 
gemeente in overtreding was. Dat 
hebben we gedaan, via MOS, een 
grondmechanicabedrijf. Ik heb een 
trillingsmeter aan mijn huis gehad. 
Dat moest ik betalen, maar goed, 
dan had ik tenminste bewijs. Ik 

heb het rapport bin-
nen en ze zijn ver over 
de norm.” 

Wat is nu precies de 
norm?

“Op zachte grond, 
waaronder veengrond 
valt en dat hebben we 
hier, mag een drempel 
niet binnen twintig 
meter van een bebou-
wing worden aange-
bracht. Mijn huis staat 
binnen 9 meter. Dus 
ja, ze gaan dicht over 
de zogeheten VROM 
norm. Die heeft de 
VROM vastgesteld en 
daar moet iedereen 
zich aan houden, dus 
ook de gemeente De 
Ronde Venen.”

Wat zegt de gemeente 
van dit rapport?

“Ze zeggen dat ze 
daar niks mee kun-
nen.  Ze hebben het 
bij hun verzekeraar 
neergelegd en de 
verzekeraar die moet 
bepalen of de schade 
veroorzaakt is door 
de drempels. Zodra 
de verzekeraar zegt 

dat dat het geval is, dan wil de ge-
meente pas gaan kijken of ze er 
wat aan gaan doen.
Maar ik vind dat belachelijk, dat 
slaat natuurlijk nergens op. Er is 
gewoon zwart op wit vastgesteld 
dat ze overschrijden. Dan heb ik 
verder niks met die verzekeraar te 
maken. Maar ja, ik zit er mee. Die 
verzekeraar is de OVO, en die drai-
neert gewoon de boel.

Ik heb al zoveel stukken ingediend, 
lijsten voor ze ingevuld, trillings-
rapporten, foto’s van de situatie, 
offertes, alles hebben ze van ons, 
maar ook zij zeggen steeds: “Nee 
hoor, daar kunnen we niets mee. 
Het is niet duidelijk.”

Zijn ze van de verzekering al eens 
langs geweest?

“Nee hoor, nog nooit iemand ge-
zien. Geen schade expert, nie-
mand. Ze houden volgens ons 
gewoon elkaar de hand boven het 
hoofd.”

Over hoeveel schade praten we 
nu?

“ Ja, alleen het raam is al 1500 
euro. De gevel weet ik nog niet 
en wat gebeurt er nog. De drem-
pel ligt er nog steeds en elke dag 
rijden er auto’s en elke dag trilt de 
boel. Het belangrijkste is, haal dat 
ding weg. Doe aan bronbestrijding. 
De veroorzaker moet verdwijnen.
Ik ben tot nu toe altijd heel reëel 
geweest naar de gemeente toe. Ik 
begrijp ook best dat ze snelheids-
beperkende maatregelen nemen, 
helemaal goed, maar kijk waar ze 
ze neerlegt. Of maak er een dertig 
kilometerzone van. Dat scheelt de 
helft denk ik. Als je nu die vracht-
wagens met 50/60 over die drem-
pel ziet scheuren. Zij hebben geen 
last van die drempels hoor, echt 
niet. Die zijn stugger afgeveerd.
Het is ook uitnodigend. Ze hebben 
er gewoon een circuit van gemaakt 
daar. Die bocht nodigt uit om hard 
te rijden.
Het is echt een racebocht. Ze ko-
men heel sportief die bocht door-
scheuren, over die drempel heen, 
nou dan is het bij mij in huis of er 
een lichte aardschok plaatsvindt.
En nu zit ik hier bij u, maar ook 
mijn buren, mijn achterburen, ze 
hebben er allemaal last van. Er is 
echt maar een oplossing: hij moet 
daar weg.

Gelukkig weet ik nu dat ik niet de 
enige ben die last heeft van die 
drempels. Alle omwonenden van 
deze drempels, Dukaton, Meerkoet 
en wie weet wie nog meer, klagen 
dus bij de gemeente. Ik hoop dat 
we met elkaar nu eens verder ko-
men en dat de gemeenteraad op-
staat en opkomt voor haar kiezers”, 
aldus Pascal de Waal.

De drempel aan de Dukaton

De drempel hoek Margrietlaan/Heemraadsingel De drempel aan de Dr J. van der Haarlaan

De trilling grafiek uit Het onDerzoek.
 Het MaxiMale Mag 1 ziJn.

Snelheid-verkeersremmende maatregelen “een verschrikking”

Elke ‘druppel’ of ‘drempel’ geeft ellende voor omwonenden



Mijdrecht - Afgelopen week heeft 
op de Proostdijschool de spette-
rende opening plaatsgevonden van 
de themaweken ”Water & Tehniek”. 
De leerlingen konden hun juffen en 
meester aanschouwen die zich als 
een vis in het water voelden en kon-
den luidkeels meezingen met “10 
kleine visjes”. Pas op voor de haai! 
(meester Danny). Daarna werd het 
festijn knallend ingeluid door leer-
lingen uit groep 8 met een heuse 
waterraket! Deze weken zullen afge-
sloten worden met een groot feest 
op 5 juni, waarvan de opbrengst 
deels gekoppeld gaat worden aan 
een goed doel. Via Ron Wijburg (de 
Loods), die zich al een aantal jaar 
warm maakt voor projecten in In-
donesië zal het geld dan ook gaan 
naar de stichting “high5rehab”. Een 

stichting die zich bezighoudt met fy-
siotherapie en revalidatie van kinde-
ren die anders geen toekomst zullen 

hebben. De Proostdijschool hoopt 
dan ook op zoveel mogelijk bezoe-
kers op het feest.  
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V.I.O.S. voltooit nieuwe 
taptoeshow
Mijdrecht - Show- & Marching-
band V.I.O.S. uit Mijdrecht heeft de 
laatste figuren ingestudeerd van 
haar nieuwe taptoeshow op muziek 
van de legendarische Ierse rockfor-
matie U2. Met deze boeiende show 
zal V.I.O.S. zich de komende jaren 
weer nadrukkelijk op de taptoevel-
den manifesteren.
In augustus 2008 is het project “With 
or without you” gestart met het in-
studeren van 5 absolute hits van 
U2. De muziek werd voor V.I.O.S. op 
maat geschreven door Anton Bur-
ger en ingestudeerd door dirigent 
en jazztrompettist Diederik Ruisch. 
In januari werd de muziek tijdens 
de jaaruitvoering voor het eerst voor 

publiek gespeeld. 
In februari werd er gestart met het 
instuderen van de showfiguren. Aan 
de hand van showchoreograaf Re-
né Ranzijn, showinstructeur Marcel 
Verschoor, majorette-instructrice 
Chantal van Ballegooij en tambour-
maître Juan Rodriguez is er de afge-
lopen maanden door de leden kei-
hard gewerkt om zich de showfigu-
ren eigen te maken.
Het resultaat is een show gewor-
den waar V.I.O.S. trots op kan zijn! 
Het bestuur van muziekvereniging 
V.I.O.S. is het instructieteam en haar 
leden dan ook dankbaar voor hun 
positieve inzet en wenst hen veel 
plezier toe met de komende optre-

dens.
Er is nu nog een kleine maand 
om routine op te doen en de laat-
ste puntjes op de ï te zetten. De U2 
show zal zijn première beleven op 
20 juni a.s. tijdens taptoe Hazers-
woude. Vervolgens is de show een 
week later, op 27 juni, te zien en ho-
ren tijdens taptoe Ter Aar.
Voor meer informatie over de U2 
show en/of de Show- & Marching-
band V.I.O.S. verwijzen wij u naar 
de website www.vios-midreth.nl.  U 
kunt ook contact opnemen met ma-
nager Pleun Groen op telefoonnum-
mer 0297-271920 of door een e-mail 
te sturen naar 
management@vios-midreth.nl.

Themaweken water en techniek

Een supergeslaagde familie-
zomerinstuif op basisschool
de Hoeksteen
Mijdrecht - Woensdag 20 mei werd 
op de Hoeksteen een familie-zo-
merinstuif gehouden.
De dag had niet beter uitgekozen 
kunnen worden want het was ook 
“echt” zomer, een stralende middag 
en avond.
Als familie kon men zich inschrijven 
en op het plein aangekomen werd 
iedereen in teams gedeeld.
Vervolgens waren er allerlei leu-
ke spelletjes, die de teams allemaal 
gingen doen en waar punten te ver-
dienen vielen.
Waterdragen, touwtje springen, zak-
lopen, basketballen, penaltyschie-
ten, puzzels oplossen, skippy-ballen, 
aan alles werd enthousiast en aktief 
deelgenomen. Na dit alles moesten 
de kelen nodig worden gesmeerd en 
de buiken gevuld, dus was het tijd 
voor een overheerlijk buffet, gevuld 
met saté, stokbrood en salades.
Dankzij de ouderraad en een aan-
tal giften van hun buren, de A.H., 
was dit buffet een groot succes, het 
zag er prachtig uit en het was heer-
lijk!! Toen iedereen weer een beet-
je op krachten was gekomen, moest 

het winnende team beslist worden 
door middel van touwtrekwedstrij-
den. Bij deze wedstrijden kwamen 
hier en daar wat “oneerlijke” trekjes 
naar boven en werd er wat gesjoe-
meld met het aantal leden per team, 
waardoor het een gezellige en hila-
rische toestand werd.

Uiteindelijk kwam team 9 toch als 
allerbeste uit de bus en waren zij de 
absolute winnaar van dit superge-
zellige festijn.
Erg leuk om als families zo met el-
kaar op de school van je kind of kin-
deren actief bezig te zijn en zeker 
voor herhaling vatbaar.

Voornemen tot gunning aan Dura Vermeer Infra B.V.

Realisering reconstructie 
Baambrugse Zuwe 
een stap verder
Vinkeveen - Voor een duurzame 
verbetering van het eerste deel van 
de Baambrugse Zuwe heeft de af-
gelopen periode een aanbesteding 
plaatsgevonden. Uit deze aanbeste-
dingsprocedure kwam de aanbie-
ding van de firma Dura Vermeer In-
fra B.V. als de meest gunstige naar 
voren. De totale kosten voor de re-
constructie van het eerste deel van 
de weg, worden geraamd op een 
bedrag van 3,8 mln. Het college van 
B en W heeft het voornemen de op-
dracht te gunnen aan Dura Vermeer 
Infra B.V. In de vergadering van 
dinsdag 19 mei besloot B en W dit 
voor definitieve besluitvorming voor 
te leggen aan de gemeenteraad. 
De aanbesteding voor het eerste 
deel van de Baambrugse Zuwe (ge-
deelte Herenweg tot huisnummer 
128, lengte 885 meter), vond plaats 
volgens een zogenaamd Design & 
Construct contract. Deze aanbe-
stedingsvorm geeft aannemers de 
ruimte om hun specifieke kennis en 
ervaring maximaal in te zetten om 

een optimale oplossing aan te bie-
den. De oplossingsrichting waar-
mee Dura Vermeer Infra B.V. in-
schreef, houdt in dat er op de hoofd-
rijbaan een betonnen plaat op pa-
len wordt aangebracht en ter plaat-
se van de hofjes, de parkeervakken 
en de trottoirs een lichtgewicht con-
structie met behulp van EPS (piep-
schuim). Uiteraard voorziet de aan-
bieding ook in overgangconstruc-
ties ter plaatse van de naastgelegen 
particuliere eigendommen.

Inschrijving
De inschrijving werd niet alleen be-
oordeeld op prijs, maar speelden 
ook diverse kwaliteitscriteria een rol. 
Bij de beoordeling is gekeken naar 
de hinder voor de omgeving bij de 
realisering van de voorgestelde op-
lossing, de wijze waarop met de be-
woners en de bedrijven wordt ge-
communiceerd en de uitvoerings-
duur en fasering van de werkzaam-
heden.
De totale kosten voor de recon-

structie van het eerste deel van de 
Baambrugse Zuwe worden thans 
geraamd op een bedrag van 3,8 
mln. exclusief btw. De behandeling 
van dit voorstel in het Rondeveense 
Tafel Gesprek is voorzien op 17 juni 
2009. De besluitvorming in de raad 
volgt in dat geval op 2 juli 2009.
Uitgaande van een positief be-
sluit van de raad en de daaropvol-
gende instemming van de provin-
cie Utrecht, kan vervolgens defini-
tief opdracht gegeven worden voor 
de uitvoering van dit werk. Het door 
de aannemer ingediende Voorlopig 
Ontwerp, zal dan worden uitgewerkt 
tot een Definitief Ontwerp waarop 
alle benodigde vergunningen kun-
nen worden aangevraagd. De daad-
werkelijke uitvoering kan dan, on-
voorziene omstandigheden voorbe-
houden, dit najaar starten. 
Ruim van tevoren zullen de aan-
wonenden en bedrijven uitgebreid 
worden voorgelicht over de geplan-
de werkzaamheden en de gevolgen 
daarvan voor de bereikbaarheid. 

Rondeveense raad zal tot elkaar moeten komen

”Als raad niet kan beslissen 
zal de staatssecretaris 
het gaan uitmaken!”
De Ronde Venen – Het is werke-
lijk te triest voor woorden. Zitten er 
23 volwassen mannen en vrouwen 
in een raad. Zitten er 5 volwassen 
mannen en vrouwen in een college 
en het lijkt niet mogelijk om met el-
kaar een normaal gesprek te voe-
ren over het onderwerp: Herindelen. 
We hebben het over het college en 
de raad van de gemeente De Ron-
de Venen. Hoelang er al niet gepraat 
wordt over herdelen. Diverse idee-
en en plannen zijn de revue gepas-
seerd, maar de gemeente De Ron-
de Venen heeft een raad die totaal 
geen eenheid is en dan ook nog een 
raad die na heel veel vijven en zes-
sen een besluit neemt, maar daar 
rustig na een paar maanden weer 
op terugkomt. Er is geen pijl te trek-
ken op deze raad. Het college heeft 
blijkbaar ook de moed opgegeven 
om met deze raad te kunnen wer-
ken en zij hebben hun eigen lijn ge-
trokken. Het gevolg: de Staatse-
cretaris en de leden van de Twee-
de Kamer weten ook niet meer wat 
de raad van De Ronde Venen nu wil 
en ze hebben de hele boel een jaar 
uitgesteld. Plus... dat door al dit ge-
draai en gedoe het herindelingplan 
van de grote variant (waar een gro-
te meerderheid van de raad voor ge-
kozen had) nu helemaal niet meer 
doorgaat en de raad straks wordt 
heringedeeld met alleen Abcoude, 
wat eigenlijk maar 1 fractie wil en 
dat is de Christen Unie/SGP.
Zover is het nu.

Uitgefoeterd
De afgelopen week heeft iede-
re fractie wel een andere fractie 
de schuld gegeven, ze hebben el-
kaar uitgefoeterd, het was niet mooi 
meer. Maar dat moet een keer over 
zijn. Tijdens een Ronde Tafel Ge-
sprek van vorige dinsdagavond was 
door Toine Doezé van de Combi-
natie gevraagd om het onderwerp 
Herindelen en hoe nu verder, op de 
agenda te zetten. Zo gebeurde het 
dat het weer ter sprake kwam. Iede-
re fractievoorzitter liet zich weer ho-
ren. Alle kritiek, alle ellende die ze 
al via persberichten en reacties op 
radio’s hadden geuit werden in het 
kort weer herhaald. Hebben ze nu 
echt niet door dat dit niet werkt? 

Ook Toine Doezé: “We hebben er 
met elkaar een zooitje van gemaakt. 
Het is gebeurd. Laten we stoppen 
met achteruit kijken en vooruit kij-
ken. Er moet nu een uitspraak van 
deze raad komen, waar niemand 
meer omheen kan”, aldus Doeze.

Kansen
Rob Blans (VVD): “Nieuwe ronde, 
nieuwe kansen. Ik sluit me aan bij 
de woorden van Doezé. Ik wil niet 
meer achteruit kijken, maar alleen 
vooruit. Herindeling gaat door, daar 
ben ik van overtuigd. Nu is het al-
leen de vraag hoe? Laten we voor-
komen dat het alleen met Abcou-
de wordt, dat is zeker niet de beste 
oplossing voor onze burgers”, aldus 
Blans. Hendrik Palm (CU/SGP) is ei-
genlijk de enige fractie die tevreden 
kan zijn. Zij willen al vanaf het begin 
met Abcoude: “We moeten nu ge-
woon een helder signaal afgeven. 
Dat is deze raad nog steeds niet 
echt gelukt. Als ik de persberich-
ten lees van de drie coalitiepartijen, 
ben ik blij dat ik jarretels draag. We 
moeten nu ophouden met spelletjes 
spelen”, aldus Palm

Niemand voor
Jan van Loo (CDA): “Niemand van 
deze raad is voor herindelen. We 
moeten opkomen voor onze bur-
gers. En laat het even heel duide-
lijk zijn: er zijn geen spanningen bij 
het CDA. De hele fractie staat ach-
ter mij.”
Toon van der Meer (VVW), de frac-
tievoorzitter die nog geen commen-
taar had willen geven aan de pers, 
was verdrietig over wat hij allemaal 
had gehoord en gelezen de laatste 
dagen: “Ik dacht echt dat het goed 
geregeld was. Dat het nu zo is ge-
lopen komt gewoon doordat wij als 
raad zo verdeeld zijn. Wij hebben 
steken laten vallen. De schuld ligt 
gewoon bij onszelf.
Ik ben echt geschrokken over hoe 
de fracties over elkaar te keer gaan. 
Ik vind dat triest. Ik wil hier niet aan 
meedoen. Ik denk dat er gewoon ie-
mand moet komen om te bemidde-
len, want zo komen we er nooit uit”, 
aldus van der Meer.
Anco Goldhoorn vond dat er maar 1 
schuldige was en dat was de provin-

cie: “Zij hebben nu gelukkig geen 
enkele rol meer in deze zaak. De 
zaak moet dan ook gewoon aan de 
raden overgelaten worden en aan 
de inwoners.”

Treurnis
Sinds donderdag was de burge-
meester nog niet aan het woord ge-
weest. Zij zat er wat triest en wat 
verloren bij: “Wij hebben dit traject 
ingevuld zoals wij als college dach-
ten dat het moest. Op het eind van 
de rit raakte de raad ernstig verdeeld 
en stemde mij tot diepe treurnis. Dat 
heb ik wel meer bij deze raad. Dat 
zie je dan ook aan mij. Het lijkt irri-
tatie, dat is het niet, het is meer to-
tale verbijstering. Ik heb gedaan wat 
ik moest doen, precies dat wat de 
raad mij opgedragen heeft. De ma-
nier waarmee we nu met elkaar om-
gaan is zeker niet goed en tast ze-
ker onze goede naam aan. Dat moet 
anders. De regie ligt nu bij de over-
heid. We horen volgende week wat 
de staatssecretaris wil dat we doen 
of niet doen. Daar is het wachten op 
nu. Maar wat het ook wordt, we zul-
len het samen moeten doen. Onze 
image heeft een grote deuk opge-
lopen. We moeten opnieuw begin-
nen”, aldus de burgemeester

Onzinnig
De voorzitter van de RTG, raadslid 
Cor Versteegh (CDA) wilde het hier 
even bij laten: “We hebben allemaal 
weer even ons zegje gezegd. Het 
wachten is op de brief van Staats-
secretaris. Laten we daarop wach-
ten en de vergadering nu afsluiten. 
Maar daar wilde  zijn fractievoorzit-
ter Van Loo niets van weten: “Niks 
nu stoppen. Ik vind het een onzin-
nige opmerking van de burgemees-
ter dat zij door onze raad niet  geïr-
riteerd is maar verbijsterd. .”Ik ben 
altijd consequent gebleven”, zo liet 
hij geïrriteerd weten. Het werd weer 
verwijten over en weer en deze frac-
tievoorzitters moeten de gemeente 
tot een herindeling brengen.
De raad moet een ding goed begrij-
pen: “Als de gemeenteraad van De 
Ronde Venen er niet uitkomt, dan 
wordt er over hen beslist en zal de 
staatssecretaris het gaan uitma-
ken..
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door Joop Frankenhuizen

Enkele weken geleden las u in deze krant een 
overzicht van de perikelen die in 1989 leidden 
tot de samenvoeging van de gemeenten 
Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis. Gewoon een 
stukje geschiedenis. Even later las u dat de 
voor 2010 voorgenomen samenvoeging van de 
gemeenten Abcoude, Loenen, Breukelen en De 
Ronde Venen even op de plank is gelegd. Geen 
raadsverkiezingen in november 2009 en ook niet 
in maart 2010. Eerst moet duidelijk worden wie 
nou echt met wie wil samengaan. Sinds 2007 kon 
u, wat dat betreft, bijna elke week via de krant 
alle gedachtenspinsels van de door u gekozen 
raadsleden volgen. Zo bleef u op de hoogte. Wat 
echter nooit naar buiten kwam is hoe de besturen 
van de politieke partijen met die opgelegde 
samenvoeging zijn omgegaan. Zij werden met 
iets opgezadeld en moesten doen alsof er geen 
politiek bestond. Zo ook CDA afdeling De Ronde 
Venen. Lees hoe zij die uitdaging oppakte. 

Doen alsof
Een herindeling van gemeenten betekent voor 
landelijke politieke partijen het samenvoegen van 
plaatselijke afdelingen tot een nieuwe afdeling. In 
dit geval van vier afdelingen naar één. Maar hoe 
doe je zoiets. Immers zo’n  nieuwe afdeling kan 
pas aan het werk gaan wanneer die herindeling 
een feit is. Maar vóór die tijd moet er voor die veel 
grotere gemeente wel een tijdelijk bestuur komen, 
een verkiezingsprogramma worden gemaakt, 
kandidaten gezocht voor de nieuwe gemeenteraad 
en verkiezingen voorbereid. Ergo, afwachten tot 
de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken en pas 
dan met dit alles beginnen is er niet bij. 
In de achter ons liggende decennia zijn veel 
kleine gemeenten in elkaar geschoven en hier en 
daar is er een en ander van geleerd. Zo stelde 
de wetgever Algemene Regels Herindeling 
(ARHI) samen en kwamen de landelijke partijen 
met richtlijnen hoe afdelingen samen te voegen. 
Plaatselijke partijen staan wat herindelingen 
betreft altijd voor een veel moeilijker keus. Met 
andere lokalen proberen een nieuwe partij op te 

richten of gewoon de oude partij opheffen. Vooral 
dat laatste is niet leuk. Vandaar het vele verzet uit 
die hoek. 

Het circus begint
Maart 2006. Gemeenteraadsverkiezingen 
in de Ronde Venen. “Het CDA wil met open 
vizier onderzoeken welke voordelen nauwere 
samenwerking met buurgemeenten als Loenen 
en Abcoude kunnen opleveren. Het uitgangspunt 
hierbij is: Geen samengaan, wel samenwerking”, 
laat het verkiezingsprogramma weten. De 
gekozen CDA raadsleden zullen zich daaraan 
moeten houden, want dat hebben zij tijdens hun 
kandidaatstelling schriftelijk laten vastleggen.
In augustus 2006 besluiten GS van de provincie 
Utrecht een Arhiprocedure te starten voor het 
Vecht- en Plassengebied, waarbij de gemeenten 
Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen, 
Maarssen en Wijdemeren worden betrokken. 
Doel is het versterken van de bestuurskracht van 
de gemeenten Abcoude, Breukelen en Loenen. 
Een maand later stemmen Provinciale Staten (PS) 
daarmee in. Voor het bestuur van de afdeling DRV 
betekent dit het af en toe bijwonen van praatsessies 
georganiseerd door de provinciale afdeling. Kort 
samengevat, kennismaken met de andere CDA 
raadsleden en wethouders en luisteren naar hun 
problemen.  Mei 2007. Als er toch een herindeling 
moet komen dan kiest de Rondeveense CDA 
fractie voor een zo groot mogelijke gemeente. Dat 
wil zeggen het samengaan van de gemeenten De 
Ronde Venen, Abcoude, Loenen en Breukelen. 
Met deze keus wijkt de fractie wel af van het 
verkiezingsprogramma. Dat komt, zeggen ze, omdat 
ze door het ondertekenen van het coalitieakkoord 
2006-2010 water in de wijn moesten doen. Het 
eerdere “Geen samengaan” werd een “Nee, tenzij” 
tegen herindeling. En dat ‘tenzij’ hield in dat de 
voorzieningen voor de Rondeveense burger geen 
gevaar mochten lopen.

Grote verdeelheid
In juni 2007 worden de standpunten van de 
vier betrokken gemeenteraden duidelijk. De 
Rondeveense raad verwerpt met 17:6 de eerdere 

voorstellen van de provincie en kiest voor de 
grote variant. D.w.z. De Ronde Venen samen met 
Abcoude, Loenen en Breukelen. De raad van 
Abcoude kiest zondermeer voor de grote variant. 
Die van Loenen kiest met 7:6 voor een zelfstandig 
Loenen met Breukelen. De CDA fractie denkt 
daar echter anders over. Hun eerste keus is met 
Breukelen en Abcoude. Hun tweede keus is de 
grote variant. Breukelen ziet dit alles helemaal niet 
zitten. De eerste keus van de raad van Breukelen 
is samen met Loenen, maar men realiseert zich 
dat dit op den duur niet haalbaar zal blijken. 
Dan eventueel met de gemeente Wijdemeren, 
maar die wil niet praten. Desondanks hoopt 
Breukelen dat Wijdemeren (andere provincie) 
op den duur overstag gaat. De verdeelde CDA 
fractie (2:1) wil Breukelen niet samengevoegd 
zien met de Ronde Venen. De raad van Maarssen 
tenslotte ziet samenvoeging met Loenen en 
Breukelen als een kortetermijnoplossing die op 
den duur niet haalbaar zal blijken. Maarssen met 
Maarssenbroek ziet zichzelf met 40.000 inwoners 
als een zelfstandige stad die absoluut niet bij de 
stad Utrecht wil worden gevoegd. Zij hopen wel 
dat GS met een langetermijnvisie komt.  

Aan de slag
Met die wetenschap stuurt de Rondeveense 
afdeling in februari 2008 een brief naar de 
drie andere afdelingen waarin de volgende 
verzoeken: Instemming met het instellen van 
een overgangsbestuur met twee bestuursleden 
uit elke afdeling. Het door dat overgangsbestuur 
laten opstellen van een verkiezingsprogramma 
en een kandidatenlijst. Mandaat aan dat 
overgangsbestuur verlenen om gecombineerde 

ledenvergaderingen bijeen te roepen. Dat wil 
zeggen niet elke keer vier, maar steeds één 
vergadering bijeenroepen waar de leden uit de 
vier gemeenten samen het verkiezingsprogramma 
en de kandidatenlijst vaststellen. Verder het 
instellen van een campagneteam. Het kiezen van 
een nieuw bestuur. Het ontmantelen van de oude 
afdelingen. Het samenvoegen van de middelen 
en tenslotte het opslaan van de archivalia en de 
administraties.  
In juni volgt het eerste overleg. Acht man uit de 
vier afdelingen komen naar De Boei in Vinkeveen 
om met elkaar afspraken te maken voor 
vervolgbijeenkomsten die uiteindelijk moeten 
leiden tot het samenvoegen van de afdelingen en 
het vaststellen van de werkzaamheden verbonden 
aan de komende gemeenteraadsverkiezingen
. Afgesproken wordt daartoe de “Handreiking 
gemeentelijke herindeling” van het partijbureau 
te gebruiken en een overgangsbestuur te vormen 
waarin maximaal twee bestuursleden uit iedere 
afdeling onder leiding van een onafhankelijk 
voorzitter..  

Gelijkwaardigheid als motto
In september volgt de eerste vergadering van 
het overgangsbestuur. Aan de orde is het kiezen 
van een onafhankelijk voorzitter. Unaniem wordt 
op voorstel van de Rondeveense afdeling Ernst 
Haitsma, zoon van de voormalige burgemeester 
van Mijdrecht en woonachtig in Utrecht, 
gekozen tot voorzitter. Ook wordt afgesproken 
alle vervolgvergaderingen te houden in De Boei 
te Vinkeveen, zijnde meest centrale locatie. 
Tevens wordt een tijdpad vastgesteld uitgaande 
van raadsverkiezingen op 18 november 2009. 
Een maand later volgt de tweede vergadering. 

Overeengekomen wordt dat de zwaarte van de 
afdelingen geen rol mag spelen. Ofschoon de 
verhouding tussen de ledentallen erg groot is, 
wordt gelijkwaardigheid als norm aanvaard. Ook 
tijdens ledenvergaderingen mag de zwaarte van 
de afdeling geen rol spelen. Het uitgangspunt 
wordt: One man one vote. Ieder lid weegt even 
zwaar. Niet zo, dat een lid uit de Ronde Venen 
drie stemmen heeft en een lid uit Loenen slechts 
een. De opkomst zal bepalend zijn. Het gevolg 
van deze beslissing is dat de commissie die het 
verkiezingsprogramma moet voorbereiden en de 
commissie die de kandidatenlijst moet opstellen 
ieder zal bestaan uit twee man uit elke afdeling. 

Zorg voor zestien kernen
Beide commissies gaan aan de slag. De 
achtkoppige programmacommissie heeft de taak 
een programma voor maar liefst zestien kernen 
op tafel te leggen. Kernen waar alleen zij die er 
wonen kennis van hebben. Kent u al die kernen? 
Wonen, werken en leven in Abcoude, Amstelhoek, 
Baambrugge, Breukelen, De Hoef, Kockengen, 
Loenen, Loenersloot, Mijdrecht, Nieuwersluis, 
Nieuwer Ter Aa, Nigtevecht, Vinkeveen, Vreeland, 
Waverveen en Wilnis. Maar het lukt. In december 
al ligt een compleet programma op tafel. Klaar om 
naar de ruim 450 leden te gaan. Die reageren met 
slechts een handvol amendementen. Vanwege het 
afblazen van de herindeling zullen die wijzigingen 
nooit worden vastgesteld. Iets dergelijks gebeurt 
met het vaststellen van de advieslijst voor de 
nieuwe gemeenteraad. Achttien kandidaten 
melden zich bij de kandidaatstellingscommissie 
voor een verkiesbare plaats. Ook hier zullen de 
verzamelde leden deze mensen niet meer op een 

genummerde kandidatenlijst voor de afdeling 
Vecht en Venen hoeven te zetten. 

Wie is ‘Wij’ ?
Zo af en toe hoor het bestuur de vraag: “Wat 
weten wij eigenlijk van elkaar?” Het veelzeggend 
antwoord is dan: “Weinig”. Een rondleiding door 
Breukelen en Loenen laat dan inderdaad plaatsen 
zien waar Rondeveners niet zo gek veel van weten. 
Wie van u kent bijvoorbeeld de problematiek in de 
kernen Nigtevecht, Vreeland of Loenersloot? Kijk 
naar de hiernaast afgedrukte foto’s die een beeld 
geven van het dorp Loenen aan de Vecht. Een 
dorp vol monumenten met monumentenbeleid 
prominent in het programma. Kijk eens naar 
die oude raadzaal die bij trouwlustige paartjes 
zo in trek is, het monumentale klooster, nu 
raadhuis en de dorpskern zelf. Tijdens het 
hele voorbereidingsproces heeft vooral het 
overgangsbestuur te maken gehad met 
verwijzingen naar achterbannen samengevat als 
“Wij”. Wie is die ‘Wij’, waar die enkeling zich soms 
achter verschool, wanneer het om afwijkende 
standpunten ging?  Waren dat de overige 
bestuursleden, of was het die verdeelde fractie?  
Was het de oppositie of de coalitiepartner die weer 
eens oppositie bedreef? Of waren het misschien 
gewoon de inwoners waarnaar verwezen werd? En 
over hoeveel mensen ging het dan? De gehouden 
volksraadplegingen over de herindeling muntten 
niet echt uit door een grote opkomst. Zo hebben 
ook onbeantwoorde vragen meegewerkt aan het 
besluit de voorgenomen herindeling af te blazen 
en kijken de betrokken bestuurders toch ietwat 
teleurgesteld terug op het vele werk dat ze, zo 
voelt het, misschien voor niks verricht hebben. 
Maar... Ze hebben er van geleerd.  

De herindeling met Loenen, Breukelen en Abcoude is voorlopig even van de baan maar....

Wat u misschien nooit heeft geweten:
het vele werk van vele besturen



MANTELZORGSALON
Zorgt u voor iemand uit uw directe omgeving die hulp-
behoevend, chronisch ziek of gehandicapt is? Dan bent u 
mantelzorger. Wilt u graag andere mantelzorgers ontmoe-
ten in een ontspannen omgeving, nieuwe energie opdoen 
en gewoon even gezellig kletsen onder het genot van een 
kopje koffi e/thee met iets lekkers erbij? Of wilt u juist graag 
informatie uitwisselen, zorgen delen, hulp vragen? Dan 
bent u vrijdagmiddag 29 mei tussen 14.00 en 16.00 uur van 
harte welkom in de Mantelzorgsalon. De daarop volgende 
datum is 26 juni. U hoeft zich vooraf niet aan te melden. De 
salon wordt gehouden in het Servicepunt (Gezondheids-
centrum, Hoofdweg 1) te Mijdrecht. De coördinator van het 
Steunpunt Mantelzorg Stichting De Baat en twee gastvrou-
wen zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. 
Indien u problemen heeft met vervoer of de opvang thuis, 
kunt u contact opnemen met het servicepunt De Ronde Ve-
nen, tel. 0297-587 600, er wordt dan gezocht naar een oplos-
sing. Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen 
met: Esther Smit, Stichting De Baat, tel. 0297-230 280 of een 
mail sturen naar mantelzorg@stichtingdebaat.nl
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SAMEN
LEVEN

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl

NIEUWS UIT DE WIJK
De Baat hecht aan actieve bewonersbetrokkenheid bij 
het wel en wee van hun woon- en leefomgeving en 
ondersteunt initiatieven van bewoners(organisaties) 
waar mogelijk. Op deze pagina zal regelmatig aandacht 
worden besteed aan initiatieven van bewoners / bewo-
nersorganisaties of initiatieven van derden waarbij deel-
name van bewoners een vereiste is.

NATIONALE STRAATSPEELDAG 
PROOSTDIJLAND 10 JUNI
De Nationale straatspeeldag in de wijk Proostdijland 
wordt dit jaar georganiseerd door de Stichting Buurt-
werk Proostdijland Zuid en de Stichting Proostdijland 
Noord. De dag staat in het teken van kinderen die spelen 
op straat, iets dat vroeger gewoon was maar door het 
almaar drukker wordend verkeer (en parkeerdruk in de 
straten) steeds minder vanzelfsprekend is. Tijdens deze 
dag wordt een deel van een straat/straten afgesloten 
voor verkeer en voor even teruggegeven aan de kin-
deren. Kinderen uit de wijk Proostdijland maar ook van 
buiten de wijk zijn van harte welkom om zich te komen 
vermaken tijdens de Nationale Straatspeeldag. Er zijn 
uiteenlopende dingen te doen: spelletjes, een ritje op 
een pony, met een oude brandweerauto, een draaimo-
len, schminken, etc. Er kan ook worden deelgenomen 
aan een ballonnen wedstrijd (wiens ballon wordt het 
meest ver weg terug gevonden?) en natuurlijk is er ook 
wat lekkers te krijgen. De Straatspeeldag vindt plaats 
op 10 juni op (vanaf de Drossaardstraat) de Ambachts-
herensingel en Maarschalkstraat (tot de kruising Maar-
schalkstraat-Schoutenstraat). Veel handen maken licht 

werk. De organiserende partijen kunnen hulp gebrui-
ken bij het begeleiden van kinderen bij deelname aan 
spelletjes en dergelijke maar ook bij het opbouwen en 
het afbreken (opruimen). Als u een bijdrage wilt leveren 
aan een leuke Nationale Straatspeeldag voor de kinde-
ren dan kunt u zich daarvoor aanmelden bij Aad Kruys, 
tel.282670, email info@proostdijlandnoord.nl of René 
Borst, tel. 272498, email mr.borst@worldonline.nl

VROUWEN LEREN VROUWEN FIETSEN
Vrijwilligers gezocht
Allochtone vrouwen willen leren fi etsen. Het is mak-
kelijker om kinderen naar school te brengen of bood-
schappen te doen. Fietsen maakt je minder afhankelijk 
van het openbaar vervoer. En fi etsen is gezond. Veel al-
lochtone vrouwen hebben nooit leren fi etsen of hebben 
het jaren niet gedaan. Stichting De Baat gaat voor deze 
doelgroep fi etslessen organiseren en zoekt vrijwilligers 
(vrouwen), die willen helpen bij de organisatie van en 
het geven van de praktijklessen. Voor het begeleiden 
van de praktijklessen is een goede lichamelijke condi-
tie een vereiste. Verder is er behoefte aan een geschikte, 
goed bereikbare locatie en damesfi etsen. Deze zijn, mits 
in goede staat, van harte welkom. Het kan op leenbasis 
maar het is natuurlijk ook een mooi moment om een 
eventuele potentiële koper te vinden. Omdat de meeste 
vrouwen die willen leren fi etsen schoolgaande kinderen 
hebben zullen de lessen zeer waarschijnlijk plaats vin-
den onder schooltijd. Belangstellenden kunnen na 10 
mei contact op nemen met Fatima Asafi ati (maandag, 
dinsdag, woensdag) of Henk Rikveld (donderdag), tel: 
0297-230 280 of info@stichtingdebaat.nl onder vermel-
ding van “fi etslessen”.

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600

Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis: Dorpsstraat 28

Op woensdag is ons Mobiel Kantoor in 
De Hoef, Amstelhoek en Waverveen.

Voor informatie en advies over wonen, welzijn en 
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten 
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeen-
te De Ronde Venen en de Rabobank.

Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.

Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor 
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken 
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, man-
telzorg en vele andere onderwerpen. 

www.servicepuntderondevenen.nl

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende dien-
sten voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers 
werken. Er is onder andere een digitale vacaturebank waar 
vrijwilligers, die werk zoeken, en organisaties, die vrijwil-
ligers zoeken, elkaar kunnen vinden. Ook bemiddelt het 
Steunpunt voor maatschappelijke stageplekken, biedt zij 
deskundigheidsbevordering en biedt zij ondersteuning en 
informatie aan vrijwilligers en organisaties.

Een greep uit de actuele vrijwilligerswerkvacatures:

• Stichting Cultura zoekt penningmeester 
 voor 2 tot 8 uur per maand in De Ronde Venen
• Rode Kruis zoekt begeleiders huisbezoeken 
 voor variabel aantal uren overdag in De Ronde Venen
• Rode Kruis zoekt vrijwilligers voor de telefooncirkel in 
 De Ronde Venen. Werkzaamheden overdag en uren 
 in overleg
• Stichting Cultura zoekt voorzitter voor variabel 
 aantal uren op onregelmatige tijden in De Ronde Venen
• Dierenbescherming Aalsmeer e.o. zoekt medewerker 
 infolijn voor 2 tot 4 uur per week in Aalsmeer
• Stichting De Baat zoekt chauffeur voor halen en 
 brengen van ouderen voor 2 tot 8 uur per maand 
 in De Ronde Venen
• Korfbalvereniging Atlantis zoekt een secretaris 
 voor 8 tot 16 uur per maand in Mijdrecht
• Rode Kruis zoekt collectanten in De Ronde Venen 
 voor een aantal uur in de avond in overleg te bepalen 
• EHBO Diensten Nederland zoekt een materiaalbeheerder 
 /klusman voor 2 tot 4 uur per week in Mijdrecht
• Wilnisser Veenmolen zoekt een medewerker 
 Infocentrum in Wilnis voor 2 tot 8 uur per maand 
 in de weekenden 

Meer vacatures kunt u vinden op: 
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info.
Vrijwilligersorganisaties kunnen hier tevens hun vacatures 
voor vrijwilligerswerk aanbieden.

ALZHEIMER CAFÉ DE RONDE VENEN
Het effect van beweging bij dementerenden
Voor zowel jong als oud, chronisch ziek of niet, geldt 
dat regelmatig bewegen een positieve invloed heeft 
op de gezondheid. Mensen met dementie hebben 
echter vaak minder zin in bewegingsactiviteiten. Dit 
kan samenhangen met de somberheid en depressie 
die veelal optreden in de beginfase van dementie, 
maar ook met het krachtverlies en gebrek aan coör-
dinatie in een latere fase. Hoe belangrijk is beweging 
nu daadwerkelijk voor een dementerende? Wat is het 
effect hiervan op het dementieproces? Aan welke be-
wegingsactiviteiten kan gedacht worden als iemand 
bijvoorbeeld slecht ter been is of bedlegering? Welke 
rol kan de naaste omgeving, zoals partner, kinderen 
en vrienden hierin spelen? Mevrouw dr. L. Eggermont 
is als neuropsychologe verbonden aan de afdeling 
klinische neuropsychologie van het VU medisch 
centrum. Zij heeft diverse onderzoeken gedaan naar 
het effect van bewegen bij dementerenden en zal 
woensdagavond 10 juni a.s. op bovenstaande en vele 
andere vragen een antwoord trachten te geven. De 
avond wordt georganiseerd door de medewerkers 
van het Alzheimercafé De Ronde Venen. Iedereen is 
vanaf 19 30 uur van harte welkom in Verzorgingshuis 
Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen. De toegang is 
gratis. De achtergrondmuziek wordt verzorgt door 
muziekschool De Hint. De avond begint om 20.00 uur 
en eindigt om 21.30 uur. U hoeft zich vooraf niet aan 
te melden. Indien u problemen heeft met vervoer of 
de opvang thuis, kunt u contact opnemen met het 
servicepunt De Ronde Venen, tel. 0297-587 600, er 
wordt dan gezocht naar een oplossing. Voor inhoude-
lijke informatie kunt u contact opnemen met: Esther 
Smit, Stichting De Baat, tel. 0297-230 280 of een mail 
sturen naar e.smit@stichtingdebaat.nl

VAST PROGRAMMA AANVULLEND PROGRAMMA

ACTIVITEITEN
VAN 

DE BAAT

TIENER- EN JONGERENWERK
JC ALLROUND
Rondweg 1a, Mijdrecht
Tel: 0297 272829
w.vanroijen@stichtingdebaat.nl
w.dewaal@stichtingdebaat.nl

Youngone’s Dance Party op vrijdag 12 juni 2009
Op vrijdag 12 juni is er weer een Youngone’s Dance 
Party voor tieners van 10 tot en met 12 jaar. De deu-
ren gaan om 19.30 uur open en er kan tot 23.00 uur 
gedanst en gefeest worden! De entree is 3 euro 
met en 5 euro zonder discopasje. Voorverkoop en 
pasjes maken is elke zondag van 14.00-16.00 uur in 
Allround (pasfoto en id meenemen). De tieners die 
worden opgehaald worden nooit alleen naar buiten 
gestuurd. Daarom vragen we alle ouders om, ook bij 
regen, niet in de auto te blijven wachten. Meer (actu-
ele) informatie over de Youngone’s Dance Party, pas-
jes maken en voorverkoop of andere activiteiten van 
het tienerwerk van Stichting de Baat is te vinden op: 
www.stichtingdebaat.nl of www.jcallround.nl. 
Ook kun je natuurlijk lid worden van onze hyves: 
http://allround.hyves.nl/ JC Allround, Rondweg 1a 
Mijdrecht. Wendy de Waal: 0297 272829 of 0297 
230280 w.dewaal@stichtingdebaat.nl 

Allround Talent Night 
(een nieuwe activiteit voor 14+)
De Allround Talent Night. Weer een talentenjacht 
denk je misschien. Maar niets is minder waar. Wij 
(Stichting De Baat en Stichting Pop en Podium) zijn 
op zoek naar talenten die het leuk vinden om bij ons 
op te treden. Misschien zit je wel in een bandje of kan 
je hartstikke goed zingen. Bij ons krijg je de kans je 
talent te tonen aan een publiek. Verder is de Allround 
Talent Night een hartstikke leuke avond waar je met 
je vrienden gezellig wat kan komen drinken en zo 
ook nog eens een leuk optreden kunt zien. 
www.jcallround.nl
http://talentnight.popenpodium.nl/
http://allroundtalentnight.hyves.nl/ 
18 juni: Bandavond

Tiener-vakantie-week
In de laatste week van de zomervakantie, 17 t/m 21 
augustus 2009, organiseert Stichting De Baat voor 
het eerst een tiener-vakantie-week. Deze week is be-
doeld voor tieners van 10 t/m 12 jaar uit de Ronde 
Venen. Er is ruimte voor een groep van 30-50 tieners. 
De deelnemers gaan allerlei leuke, vooral lokale, ac-
tiviteiten doen. De week wordt georganiseerd in en 
om jc Allround, maar er zijn ook activiteiten op ande-
re locaties. De vakantieweek richt zich met name op 
tieners die door omstandigheden niet op vakantie 
kunnen/gaan. Om de vakantieweek laagdrempelig 
te houden is het de bedoeling de bijdrage van de 
deelnemers zo laag mogelijk houden. Tegelijkertijd 
moet het voor de tiensers uiteraard wel een leuke 
week vol activiteiten, lekker eten en drinken, etc. 
worden. Dat betekent dat we op zoek zijn naar:
1 Vrijwilligers
2 Sponsors (voor o.a. eten en drinken, 
    knutselmateriaal, sport- en spelmateriaal enz.)
3 Samenwerkingspartners 
    (zoals sportverenigingen, scholen e.d.)
Wilt u op een of andere manier bijdragen aan de 
tiener-vakantie-week? Neemt u dan contact op met 
Wendy de Waal tel: 0297 230280 of mail: w.dewaal@
stichtingdebaat.nl.

iedere
maandag

tot en met 30 aug. 
geen volksdansen

ma. 13.15-14.30 u. 
volksdansen

uitstapjes (excl.) 
consumpties). 

Do. 4 juni 14.30 u. 
fi lm Pietje Bel

Nieuw: iedere 
3e di. 9.30-12.00 u. 
Rode Kruisgebouw 

Hoofdweg 1-3
knutselgroep 
voor mannen

iedere 
dinsdag

‘s morgens zingen 
koor (komzaal)

14.00 u. koersbal 
(koepelzaal)

‘s middags biljarten 
(komzaal)

1e di. v/d maand 
20.00 u. 

klaverjassen

10.30 u. 
stoelgym

1e wo. 
14.00-16.00 u. 
spelmiddag

vr. 5 juni 9.30 u. 
winkelen in 

Maarssen 
Bisonspoor 10 euro

10.00 u. 
internetcafé

Seniorweb DRV

iedere
woensdag

‘s morgens 
gymnastiek 

(komzaal)

09.30 u. 
handwerken 

met Rode Kruis
10.30 u. 

Kun je nog zingen?

2e en 4e wo
14.00-16.00 u. div. 

activiteiten ouderen 
buiten Vinkenoord 

ook welkom

wo.middag 
biljarten

vr. 5 juni 16.00 u. 
Eten bij Allround 

10 euro

13.30 u. 
in de Meijert

ANBO-leden soos

iedere
donderdag

De laatste donderdag 
v/d maand vinden 

de open tafels 
plaats in één van de 
verzorgingshuizen. 

Aanmelden 9 dagen 
tevoren op di.

‘s morgens 
handwerken 

Rode Kruis (komzaal)

iedere do. 9.00 u. 
biljarten

09.30 u. 
rozenkransgebed
tot en met 30 aug. 

geen stagym

3e wo. 
14.00-16.00 u. 

bingo

10.15 u. 
klaverjassen

vr. 12 juni 9.30 u. 
naar Madurodam 

43 euro

Seniorweb DRV

iedere
vrijdag

ZOMERWEEK
29 JUNI TOT 

EN MET 3 JULI
programma volgt

iedere laatste vr. 
14.00 u. 
bingo

elke za. 17.00 u. 
H. Mis

15.00-16.00 u. 
bibliotheek 

16.15-17.00 u. 
weeksluiting 

elke do. 
14.00-16.00

koersbal

vr. 19 juni 9.30 u. 
tuincentrum 

Overvecht 
13 euro

ma 1 en 22 
juni 14.00 u. 

Oud-Hollandse 
spelletjesmiddag

di 2, 16, 23 en 30 juni 
14.30 u. 
sjoelen

di. 2, 9, 23 juni 
14.30-15.15 u. 

Beter Bewegen

wo. 3 juni 19.00 u. 
bingo avond 
in Brinkzicht

vr. 19 juni 16.00 u. 
eten in Allround 

10 euro

di. 2, do. 4, di. 9, 16, do. 
18, do. 25 juni 14.00 u. 

Soosmiddag

wo. 3 en 17 juni 
10.45 u. 

Raboservicebus

wo. 3 en 17 juni 
10.30 u. 

Act met Ria

do. 4 juni 14.30 u. 
fi lmmiddag Pietje Bel 

in de Welzijnszaal

vr. 26 juni 10.00 u. 
vlinders aan de Vliet. 
Prachtige vlindertuin 

in Leidsendam 
29 euro

NIEUW
AVONDLICHT

DRIEHUISZAAL

GERARDUS
MAJELLA

ZUIDERHOF

VINKENOORD

MARIA OORD
(BRINKZICHT)

PROGRAMMA
PLUSBUS

OVERIGE

Cinema 55+
Iedere 1e do. v/d maand in Zuwe Maria-oord 
(welzijnszaal) 4,- of 5x voor 15,- Zaal open 

v/a 14.00 u. (aanvang 14.30 u.)

rollatorspreekuur
do. 11 juni 

10.00-11.00 u. in 
Servicepunt Wilnis

ma. 15 juni 14.00 u.
spelmiddag

met Bep en Juul
wo. 17 juni 14.00 u.
beeld boetseren

vr. 26 juni 15.30 u.
Café Hans

di. 23 juni 
10.00-12.00 u.

schoenverkoop 
v/d Wilt

Het Kookpunt
in Allround v/a 17.00 
u. op vr. 5 en 19 juni 

Deelname 7 euro

di. 23 juni 14.00 u.
hand- en 

voetverzorging
wo. 24 juni 10.00 u.

kaarten maken

di. 30 juni 9.30 u.
Decibel 

hoortoestellen

do. 25 juni 12.00 u.
themadag 

Amsterdam 
Smartlappenkoor

za. 27 juni 
14.30-16.00 u. 
spelmiddag

wo. 3 juni 10.00 u. 
zomerdecoratie 

maken 
19.00 u.  fi lmavond

do 4 juni 
6.45-21.30 u 
stembureau

do. 4 juni 14.30 u.
zingen rond het 

orgel
18.30-21.00 u.

Avondactiviteit

do. 11 juni 10.30 u. 
borrelmiddag 
(Con Amore) 

Brinkzicht

do. 4 juni 10.00 u.
Lidl of Aldi 

Koffi e drinken bij 
La Farola

ma.  8 juni 14.00 u.
uitstapje naar ???

zo. 7 juni 9.45 u.
inloopzondag
ma. 8 en 22 juni 

13.45 u. 
kaarten

do. 11 juni 14.30 u.
onbekende act

do. 20 juni 10.30 u. 
koffi econcert 

zeemanskoor Ahoy 
Brinkzicht

do. 11 juni 13.00 u. 
boni en/of markt 
en koffi edrinken 

bij La Farola

do. 11 juni 14.00 u. 
uitstapje naar 

de markt en 
winkelstraat 

Mijdrecht

do. 25 juni 14.30 u. 
Kerkhofs 

Mode Sale 
alles halve prijs!

do. 18 juni 
14.30-16.00 u. 

Vijfkamp
vr. 19 juni 

19.00-21.00 u. 
Eucharistieviering

do. 25 juni 14.00 u. 
borrelmiddag met 
Ger Dijkshoorn in 

Brinkzicht

do.  25 juni 13.00 u. 
Boni en/of markt 
en koffi e drinken 

bij La Farola

wo. 10 juni 10.00 u. 
schelpen 

decoraties maken

di. 9 juni 14.30 u.
bingo

wo. 17 juni 12.00 u.
gezamenlijke 

maaltijd patatdag!

di. 16 juni 9.30 u.
scootmobieltocht

10.30-11.15 u.
bezoek peuters

di. 23 juni 14.30 u.
inloopmiddag in 

Brinkzicht

do. 18 juni 13.00 u. 
AH of Hema 
en/of markt 

en koffi e drinken 
bij La Farola

Alzheimer Café: 
verzorgingshuis Zuiderhof, Futenlaan 50, 

Vinkeveen. 10 juni.  v/a 19.30 u. 
staat de koffi e klaar. 

Thema: ‘Beweging en dementie.’

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN JUNI 2009

Mantelzorgsalon 
elke laatste vr.middag van de maand. 

van 14.00-16.00 u. in het servicepunt te 
Mijdrecht, inl. bij Esther Smit.

iedere
maandag

Open Tafel 
Aanmelden 9 dagen van tevoren op di. tussen 
9.30-10.30 u. bij Zita Kranenburg, tel. 287942.

Cursusproject voor zorgvrijwilligers
Brede School, De Fontein, 

Renessestraat 16/18 
gebouw Present in Mijdrecht

CINEMA PLUS
Films kijken op een groot scherm bij u in de buurt! Stichting 
De Baat vertoond in samenwerking met Zuwe Maria-Oord 
op iedere eerste donderdag van de maand een fi lm. De zaal 
is open vanaf 14.00 uur. De fi lm start om 14.30 uur. Iedereen 
is welkom. De entree is 4 euro per keer dit is inclusief een 
kopje koffi e in de pauze. Een 5 keer fi lmkaart is ook te koop 
voor  15,-. Reserveer via een Servicepunt.
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Prijs voor Club Extra
De Ronde Venen – Club Extra heeft de Sportstimuleringsprijs 2008 van Gemeente de Ronde Venen gewonnen. De 
leden van Club Extra zijn erg blij met deze onderscheiding. Zij mogen de prijs om de beurt een aantal dagen mee 
naar huis nemen. Club Extra helpt kinderen met een motorische achterstand. Onder deskundige leiding wordt ge-
probeerd kinderen aan te laten sluiten bij het niveau van leeftijdsgenoten en/of bij een “gewone” sportvereniging.

Argon D3 ongeslagen 
kampioen
Mijdrecht - Zaterdag 9 mei was het 
zo ver. De laatste wedstrijd in een 
fantastisch seizoen. Argon D3 werd 
ongeslagen kampioen. Dit is een 
fantastische prestatie, mogelijk ge-
maakt door goed teamwork in het 
veld, een uitstekende begeleiding 
en training van de trainers/ coaches 
en natuurlijk de vaste schare sup-
porters aan de zijlijn.

Deze laatste wedstrijd, gespeeld op 
het Argon hoofdveld, was nog wel 
even spannend. De druk van de 
strijd leek de mannen even te ver-
lammen.
Er was weliswaar veldoverwicht 
maar dit kon in eerste instantie niet 
omgezet worden in een voorsprong. 
Zo kwam het, door bijna om en om 
scoren, tot 3-3. Gelukkig hervonden 

de Argonjongens zich snel en wis-
ten als team uiteindelijk een ver-
diende 5-3 overwinning te behalen.
Juichende toeschouwers aan de zij-
lijn, knallende kurken en bruisende 
champagne op het veld en een wa-
terballet in de kleedkamer beteke-
nen het einde van een fantastisch 
seizoen met een kampioenschap als 
hoofdprijs.

Argon F3 sluit het seizoen 
in stijl af
Mijdrecht - Zaterdagochtend 
mochten de mannen van Argon 
F3 aantreden voor hun allerlaats-
te wedstrijden van het seizoen, tij-
dens het thuistoernooi. Na een zeer 
succesvol voorjaar wilden ze deze 
maar wat graag in stijl afsluiten. Er 
zouden drie wedstrijden gespeeld 
worden, te weten tegen PVCV F3, 
Hoofddorp F3 en Zuidvogels F3 
De eerste wedstrijd bracht PVCV 

F3, het was een leuke wedstrijd, het 
spel ging op en neer maar Argon 
was duidelijk sterker en met een 2-
0 overwinning liepen de mannen het 
veld af.
In de tweede wedstrijd troffen ze 
Hoofddorp F3, zij hadden ook hun 
eerste wedstrijd gewonnen en dat 
was duidelijk te zien, maar met een 
tandje erbij werd deze tegenstander 
ook met 2-0 opzijgezet. 

Een gelijkspel zou genoeg zijn om 
het toernooi met een eerste plaats 
af te sluiten.
De derde en laatste wedstrijd moch-
ten ze aantreden tegen Zuidvogels 
F3, dit was een rommelige wedstrijd 
om naar te kijken, maar Argon F3 
heeft het seizoen in stijl afgesloten. 
Met een 3-0 overwinning werden de 
Zuidvogels naar huis gestuurd en 
kon de beker de lucht in. 

Argon F7 Juventus
alweer kampioen

Mijdrecht - Afgelopen zondag 
ging Argon F7, Juventus al voor de 
5e keer met de beker naar huis. Na 
het overwinnen van de competitie 
en twee gewonnen toernooien en 1 
tweede plek zat de stemming voor 
nog een beker er goed in.

Het toernooi startte al heerlijk afge-
lopen zondag op de mooie Argon-
velden.
In de stralende zon kon men genie-
ten van drie geweldige wedstrijden 
waarin deze F7 jongens als een top-
team samenwerkten.
Zo zorgden Tom en Kas met Xavier 
in de spits voor de nodige fantas-
tische goals. Daarbij Ricky als ster-
ke man en Wesley en Sem die als 
superrenners door het veld scho-
ten. En een geweldige achterhoe-
de, namelijk Louk die het de aanval-
lers flink moeilijk maakte en als ie 
er toch een langs liet gaan dan was 
daar gelukkig de topman van het 
team, keeper Hein.

Als afsluiting ijsjes en allemaal op 
de foto met de vier eerder gewon-
nen bekers! Wat een feest!

Atlantis C1 opnieuw 
kampioen
Mijdrecht - In het eerste buiten-
seizoen werd Atlantis C1 al eer-
der kampioen in de derde klasse. 
Na een mooie tweede plaats in het 
binnenseizoen in de tweede klas-
se mochten in het laatste buitensei-
zoen opnieuw de medailles omge-
hangen worden voor het kampioen-
schap in de tweede klasse. Op za-
terdag 23 mei werden de kinderen 
en coaches gehuldigd op het Atlan-
tis terrein in aanwezigheid van veel 
ouders, broers, zussen, opa’s en 
oma’s. Een bijzondere gast was de 
sponsor Ruijgrok Makelaars die het 
team persoonlijk kwam feliciteren.
De eerste wedstrijd van het laatste 
buitenseizoen begon heet zwaar te-
gen de Amsterdamse ploeg SWIFT 
deze wedstrijd werd maar met 2-1 
gewonnen. Hier werd al snel dui-
delijk dat ze het kampioenschap 
niet cadeau kregen en dat voor elk 
punt zwaar gestreden moest wor-
den. De week daarop ging het veel 

beter tegen EKVA, deze wedstrijd 
werd overtuigend gewonnen met 
13-2. De laatste tegenstander van 
hun poule stond twee keer achter 
elkaar op programma. In de eer-
ste wedstrijd bleek al dat DKV een 
heel fysiek spel hadden waarmee ze 
het Atlantis C1 heel moeilijk maakte.  
De tweede wedstrijd gooide DKV er 
nog een schepje erbovenop, om er-
voor te zorgen dat ze nog kans had-
den om kampioen te worden. Ge-
lukkig werden beide wedstrijden 
gewonnen, de eerste met 8-5 en de 
tweede met hakken over de sloot 
met 4-3 als eindstand.
Het kampioenschap van Atlantis C1 
was dus al zeker, maar toch ging 
Atlantis C1 voor een grote overwin-
ning op de dag van hun huldiging. 
Opnieuw moest er gespeeld worden 
tegen SWIFT, de tegenstander waar 
de vorige keer moeizaam van ge-
wonnen werd. Maar door de grote 
vooruitgang gedurende dit seizoen 
wisten ze een ruime voorsprong te 

houden gedurende de hele wed-
strijd. Kansen werden benut en ver-
dedigend zat het allemaal goed in 
elkaar. De eindstand van 9-3 liet 
zien dat Atlantis duidelijk een ma-
tje te groot was voor zijn tegenstan-
der. Onder luid geklap en gejuich 
van het publiek werd Atlantis C1 op 
het dakterras gehuldigd.
Na een toespraak werden bloe-
men en medailles uitgedeeld aan 
de kinderen van de C1: Eva Haspels, 
Britt Vermolen, Sharon Moen, Man-
dy Kok, Ciska Taal, Matthijs Blok-
land, Stef Vermolen, Mathijs Gor-
tenmulder en Jesper Zaal. Ook de 
coaches konden niet gespaard blij-
ven en ook Mark Goverse en Masha 
Hoogeboom kregen een medaille en 
bloemen. Na alle foto’s werden alle 
supporters en de kinderen van At-
lantis C1 bedankt voor het leuke sei-
zoen door de coaches. Het kampi-
oenschap werd nog uitbundig na-
gevierd met taart en een drankje op 
het dakterras. 

Eerste competitiejaar Dames 
5 TVM voor herhaling vatbaar
De Ronde Venen - Acht dames in 
paarsoranje shirtjes waren de afge-
lopen weken te bewonderen op de 
lokale tennisbanen gedurende de 
zaterdagmiddagen met doorloop in 
de avond. Er werd 1 wedstrijd gelijk 
gespeeld en de rest werd verloren. 
Het was dus behoorlijk wennen aan 

het tennisniveau, maar de gezellig-
heid en catering waren wel van zeer 
hoog niveau en menig jaloerse blik 
moest verwerkt worden.

Dat was allemaal geen probleem, 
want iedereen had al gezegd, dat 
‘ze te hoog ingedeeld zaten’. De 

competitie werd afgesloten met een 
weergaloos koud/warmbuffet in het 
TVM-clubhuis, waarbij ook de ge-
zinsleden werden uitgenodigd als 
compensatie voor de eenzame za-
terdagen zonder moeder/vrouw. Al 
met al zeer geslaagd en volgend 
jaar gaan ze er weer voor.
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WVA domineert in 
tweemans boot op Combi 
Loosdrecht
Vinkeveen - Na de eerste Com-
bi wedstrijden die op 16 en 17 mei 
op de Loosdrechtse Plassen zijn ge-
varen, staat de WVA in de RS-Feva 
klasse op de eerste drie plaatsen. 
Een topprestatie !
In een weekend met vooral op de 
zaterdag veel wind was een sterk 
veld van 12 boten in deze twee-
mansboot-klasse aan de start. De 
boten spoten over het water en het 
was een spectaculair gezicht de 
jongens en meisjes ver uit de boot 
te zien hangen. 
De RS-Feva is de laatste drie jaar 
sterk in opkomst als nieuwe klas-
se in het wedstrijdzeilen. Jongens 
en meisjes die daarvoor in een Op-
timist alleen hebben gevaren, stap-
pen over naar een tweemansboot. 
De WVA heeft de afgelopen jaren 
geïnvesteerd in het stimuleren om 
te gaan varen in deze klasse. Zij 
hebben boten beschikbaar gesteld, 
zodat jongeren die uit de Optimist 
groeiden, goed konden ervaren hoe 
het is om in zo’n snelle boot met zijn 
tweeën te varen. Dit beleid heeft nu 

duidelijk dit weekend de vereniging 
op een mooie voorsprong gezet.
Ook de Splash- en Optimist-zeilers 
hebben zich laten zien. Voor twee 
kleinere lichte meisjes was het in de 
Optimist de eerste dag meer over-
leven dan technisch kunnen zeilen. 
Zij moesten alle zeilen bijzetten om 
met de harde wind overeind te blij-
ven. Door hoge golven en windsto-
ten  sloeg hun bootje regelmatig 
vol water en moest er veel en snel 
gehoost worden. Het was dan ook 
niet gek dat een van hen de eerste 
wedstrijd meer als onderzeeër de fi-
nishlijn passeerde. Zondag was het 
meer hun wind en konden zij zich in 
de middenmoot van het klassement 
plaatsen. 
De laatste wedstrijd bracht nog 
veel spanning. Een van de jongens 
in de Optimist zeilde naar de eerste 
plaats. Helaas kon hij deze niet vast-
houden en eindigde als derde. Maar 
dit weekend geeft een prachtige 
uitgangspositie voor de komende 
Combi-wedstrijden op andere plas-
sen. Wij houden u op de hoogte.

Knappe tweede plaats 
voor HVM M11D2
Mijdrecht - De meisjes van 11D2 
begonnen dit seizoen met een nieu-
we groep. Uit 2 teams met 8 tallen 
werd een elftal samengesteld. Nieu-
we gezichten moesten aan elkaar 
wennen, iedereen moest ontdek-
ken wat haar beste plek in het veld 
was en nieuwe tips en trucs moes-
ten aangeleerd worden. Veel werk, 
maar vanaf het begin was het duide-
lijk, dat de meisjes er zin in hadden! 
Hoewel een aantal wedstrijden (net) 
werden verloren bleef de stemming 
goed. De solide verdediging van 
Séverine, Sanne, Pauline en Daisy 
met het keeperswerk van Charlotte 
kostte hun tegenstanders steeds zo-
veel moeite, dat elke wedstrijd op-
nieuw spannend was: welke kant 
zou vandaag het kwartje opvallen? 
De beloning kwam ten slotte in de 
lente. Tijdens een wedstrijd in Am-
stelveen wisten de meisjes een ach-
terstand van 3-1 in het laatste kwar-
tier om te buigen in een gelijkspel. 

Daarna bleven de overwinningen 
komen en werd er zelfs heel even 
aan een kampioenschap gedacht. In 
de laatste wedstrijd van het seizoen 
stonden de nummers 1 en 2 uitein-
delijk tegenover elkaar. Hoewel het 
verschil met de koploper in punten 
te groot was, begonnen de meisjes 
geconcentreerd aan deze wedstrijd. 
Vanaf het begin kwamen Aniek en 
Me’shelle goed vóór hun tegenstan-
der en zetten Beau, Maxine en Da-
niëlle rrvia de zijkanten de aanval 
op. Zo ontstonden veel kansen voor 
Charley, Maud en Céline en kon een 
doelpunt niet uitblijven! Dit kost ook 
veel kracht en zonder wisselspelers 
moesten de meisjes in de tweede 
helft meer ruimte aan de tegenstan-
der geven. Maar het publiek kreeg 
een geweldige wedstrijd: de terech-
te nummer 1 en 2 van de competi-
tie. Een prachtige afsluiting van een 
mooi hockeyseizoen! We zijn trots 
op jullie prestatie!

Heren 35 plus TV De 
Ronde Venen kampioen
Mijdrecht - Zondag 24 Mei zijn de 
Heren Zondag 1 35+ van Tennisver-
eniging De Ronde Venen in de voor-
jaarscompetitie kampioen gewor-
den. Met een 5-1 overwinning op 
Bennebroek is de promotie naar de 
2de klasse een feit. In een reeks van 
7 wedstrijden is dit team ongesla-

gen gebleven, waarbij o.a. gespeeld 
is tegen een team van tennisvereni-
ging Mijdrecht. In deze lokale derby 
versloeg DRV met 6-0 TVM! 
Op de foto vlnr boven: Martijn An-
driessen, Edwin Vos, Gert Bakker 
onder: Captain Frans Heemskerk, 
Oscar Zweerman

Bowling Vereniging 
Mijdrecht
Mijdrecht - Bij de BVM zijn dins-
dag 19 mei 2009 de finales van de 
houseleague en het afsluittoernooi 
gespeeld.
De finalisten deze avond waren, Pro-
bos v. d. Leeden Wijnimport winnaar 
van de maandag league, KLM Pin-
hoppers van de dinsdag vroeg, Dou-
ble winnaar dinsdag laat en Heems-
kerk Bouwspecialiteiten de winnaar 
van de woensdag.
Na de eerste game ging het team 
van Double samen met Probos v. d. 
Leeden Wijnimport aan de leiding 
met ieder 5 punten. Na de twee-
de game had het team van Double 
een voorsprong van 4 punten op de 
nummer 2 Probos v. d. Leeden Wij-
nimport.
De derde game was tot het eind 
toe spannend, omdat KLM Pinhop-
pers aan een inhaal race begonnen 
was en Double in deze game maar 1 
punt kon binnen halen, wat uitein-
delijk net genoeg was om de eerste 
plaats vast te houden.
De uiteindelijke uitslag van de fina-
le is als volgt, 1e is geworden Dou-
ble met 11 punten de 2e plaats was 
voor Probos v. d. Leeden Wijnimport 
met 10 punten, 3e is KLM Pinhop-
pers geworden met 9 punten en als 
laatste is geëindigd het team van 

Heemskerk Bouwspecialiteiten met 
6 punten.
Met deze uitslag is Double kampi-
oen van het seizoen 2008-2009 ge-
worden.

Ook de finale van het eindtoernooi 
is deze avond gespeeld met de eer-
ste16 teams van de voorronde 

Er zijn door de teams 3 games ge-
gooid, de teams die na de voorronde 
op de eerste drie plaatsen stonden 
hebben die niet meer afgestaan, al-
leen onderling zijn ze van plaats ver-
wisseld. 

De uiteindelijke uitslag van de finale 
is geworden, op de 1e plaats Samen 
– Sterk met een games van 879-826 
en 817 totaal pinfall van 2522. De 2e 
plaats was voor Bob’s Bar Adelhof 
met  games  van 807-821 en 780 to-
taal 2408  en als 3e is geëindigd Ro-
vemij - Hyundai / Skoda met games 
van 750-827 en 817 met een eind 
totaal van 2325 pins

Hiermee is het seizoen 2008-2009 
afgesloten. Het volgende seizoen 
gaan we kijken hoe het gaat om te 
bowlen met nieuwe AMF machines 
met andere wijze van pin opzetting.

Jeugd Strokeplay club-
kampioenschappen 2009 
op Golfclub Veldzijde
Wilnis - Afgelopen zondag was 
het weer zover, de jeugd clubkam-
pioenschappen werden gespeeld. 
Met 28 deelnemers op de Par3 en 
Grote Baan was het een goed bezet 
deelnemersveld.  Het weer deed ook 
goed mee, beter krijgen we het niet.  
De golfbaan lag er door het goede 
weer van de afgelopen weken uit-
stekend bij en dat was te merken in 
de scores. Mede dankzij het nieu-
we jeugd opleidingsprogramma  zijn 
er een aantal nieuwe en enthousias-
te spelers bij gekomen. Een goede 
zaak, want met de uitbreiding naar 
18 holes in het zicht wil de jeugd 
ook haar plekje bewijzen. Deze 
wedstrijden zijn altijd erg belangrijk, 
want de naam van de winnaar wordt 
vereeuwigd op het jaarbord in het 
clubhuis! Op de grote baan werd bij 

de jongens de strijd uiteindelijk be-
slist door Martijn Schippers, die met  
89 slagen een prima score neerzet-
te en de nummer 2, Mike de Kuiper 
daarmee voor bleef.  Voor de meis-
jes werd Danique van Scheppingen 
de Clubkampioen. Zij bleef met 105 
slagen de nummer 2, Femke van 
den Bosch, net voor.  

Ook op de Par 3 baan werden door 
de jongere spelers een clubkampi-
oenschap gespeeld.  Hier werd ook 
felle strijd geleverd en lagen de sco-
res van de nummers 1, 2 en 3 maar 
heel weinig uit elkaar.   Op de 1e 
plaats: Jaydee van Scheppingen 
met 80 slagen, de 2e plaats: Rogier 
Steerenberg met 82 slagen en de 3e 
plaats was voor Loek Snijders met 
84 slagen.

De gifbeker is nog niet 
leeg voor Atlantis 1
Mijdrecht - Afgelopen zater-
dag speelde Atlantis 1 zijn laatste 
thuiswedstrijd van het seizoen te-
gen Fiducia. Voor het door Pimen-
tel Fasteners gesponsorde team uit 
Mijdrecht was de rechtstreekse de-
gradatie al een feit, maar voor Fidu-
cia stond de wedstrijd in het teken 
om punten te pakken om een be-
slissingwedstrijd tegen degradatie 
te ontlopen. 
 
Ondanks de zwarte zaterdag van 
twee weken geleden, waar Atlan-
tis 1 door verlies toen degradeerde, 
wilde Atlantis koste wat het kost een 
thuis overwinning behalen om te la-
ten zien dat de degradatie onterecht 
was. Afgelopen week is er veel ge-
sproken over de degradatie, maar 
de knop moest om. Fiducia staat in 
de rangschikking een plek boven 
Atlantis, dus een overwinning was 
zeker mogelijk. 
Atlantis begon in de gebruikelijke 
opstellingen zonder wijzigingen. At-
lantis begon scherp en goed aan de 
wedstrijd met een 2-0 voorsprong. 
Fiducia kwam nog terug, maar met 
een voorsprong van 3-2 ging At-
lantis de rust in. Ondanks de voor-
sprong was Fiducia niet minder 
en hadden zij goede kansen. In de 
tweede helft zou het aanvallend be-

ter moeten en verdedigend zo door 
blijven gaan. 
De tweede helft bracht een wed-
strijd waar beide teams fel startten. 
Dat leverde doelpunten op, maar 
ook onderling werd het grimmiger. 
Atlantis begon nog goed aan de 
tweede helft, maar al snel nam Fi-
ducia het initiatief over en werd de 
voorsprong van Fiducia opgebouwd 
tot 6-10. Coach Paul Plaatsman pro-
beerde door wissels de wedstrijd 
nog te kantelen en bracht 10 mi-
nuten voor het einde Mark Goverse 
en Alex van Senten voor Peter van 
der Wel en Auke van der Zijden in 
het veld. Helaas mocht dit niet ba-
ten, met een 9-10 verlies bleef At-
lantis weer met lege handen staan. 
Aanvallend kwam Atlantis simpel-
weg te kort. Met de vijfde neder-
laag op rij voor Atlantis 1 en degra-
datie wordt het verhaal steeds dra-
matischer. Over twee weken moet 
Atlantis haar laatste wedstrijd spe-
len in Woerden tegen Reflex. Atlan-
tis zal hier voor de ploeg, de club, de 
supporters en voor haar vertrekken-
de coach gaan knokken voor de eer 
en proberen de situatie iets draaglij-
ker te maken.
Tot slot wil Atlantis 1 haar suppor-
ters bedanken die het team het hele 
seizoen gesteund hebben.

Ware recordregen door 
AKU atleten
Regio - Afgelopen weekend heb-
ben de middenlange- afstand at-
leten van AKU weer van zich doen 
spreken. Maarliefst 11 persoonlijke 
records sneuvelden er dit weekend 
waarvan er een aantal werkelijk ver-
pulvert werden. Een van de meest 
opmerkelijke prestaties kwam op 
naam van Marcel de Jong die za-
terdag 23 mei in actie kwam bij een 
wedstrijd in het Nationale baancir-
cuit in Hoorn waar de hele Neder-
landse top aanwezig was. Marcel 
liep zijn eerste serieuze 800m wed-
strijd na een periode van hard trai-
nen en een trainingsstage in Portu-
gal. Het resultaat bleek meer dan 
tevreden stemmend; met een tijd 
van 1.55.88 liep Marcel meer dan 2 
seconden van zijn toptijd af en mis-
te het clubrecord maar op een haar. 
Een geweldige opening van het sei-

zoen.
De avond ervoor kwamen maar-
liefst 19 AKU atleten in actie bij de 
Trackmeeting in Utrecht, een wed-
strijd waar traditioneel hard gelo-
pen wordt. En dat was ook dit keer 
weer het geval. De meest opvallen-
de prestaties waren  onder ande-
re Githa de Wildt op de 800m die 
in een verre van vlekkeloze race 
maarliefst 5 seconden van haar per-
soonlijke toptijd afhaalde. Zij kwam 
uit op een prachtige 2.18.36. Een 
tijd waar je bij het NK prima mee 
uit de voeten kunt. Erwin Koopstra 
gaat ook steeds beter en beter lo-
pen op die 800m. Hij zag zijn in-
spanningen beloont met een pr van 
2.01.85 en gaat steeds meer rich-
ting die 2-minuten grens. Kim Hit-
tinger, nog maar 14 jaar oud, ging 
op de 800m furieus van start en zag 

deze poging beloond met weder-
om een dik persoonlijk record van 
maarliefst 2.27.65. Remco Sprenger 
liet ook zien onverminderd door te 
gaan waar vorig seizoen eindigde 
met het lopen van records. Hij mis-
te nipt de 2.10 barrière en bleef er 
0.19 sec boven maar was wel 3 se-
conden sneller dan ooit. Zusje Lin-
da wist ondanks de vermoeide be-
nen nagenoeg hetzelfde te preste-
ren door 2 seconden van haar tijd 
af te halen en finishte in 2.32.36. Je-
roen Bosschaart mocht zich op de 
800m tenslotte ook tevreden stel-
len met een persoonlijk record van 
2.28.98. 

1500 meter
Op de 1500m wist juniorentrainer 
Remi Bouwmeester tot ieders ver-
rassing bijna het clubrecord te ver-
beteren. In een goed opgebouw-
de race met een splijtende laatste 
ronde kwam hij tot een verrassend 
goede 4.04.68 waarmee hij nipt 2e 
werd. Wouter Heinrich, nog maar 15 
jaar, wist zich op deze afstand knap 

te verbeteren tot een tijd van 4.17.63. 
2 weken geleden stond zijn record 
echter nog 10 seconden langzamer. 
Lotte Krause liep bijna solo tenslot-
te naar een tijd die maar nipt bo-
ven haar record lag en nipt boven 
de 5minuten, de magische grens. 
Maar alle voortekenen zijn er dat 
die grens binnenkort geslecht gaat 
worden.

Op de 5000m waren er tenslotte nog 
meer records te melden. Ondanks 
dat het programma zoveel uitliep dat 
er pas om half 12 ’s nachts gestart 
kon worden werden er prachtige tij-
den gerealiseerd. John van dijk wist 
zijn persoonlijke toptijd te verpul-
veren en zette een mooie 16.14.10 
op de klokken. Zijn vrouw Jolanda 
volgde dit voorbeeld en wist zo mo-
gelijk nog meer van haar persoonlij-
ke record af te halen en finishte in 
een knappe 18.29.92. Anouk Claes-
sens liep haar eerste 5000m op de 
baan en zat hierbij maar vlak achter 
Jolanda. Met een tijd van 18.37.99 
was ze dan ook meer dan tevreden.

Negen sporten bij 
sportdag VLC
Regio - Ruim 250 tweede klas leer-
lingen hadden vorige week hun 
sportdag. Het leuke aan deze dag 
was dat de organisatie ervan in han-
den lag van een dertigtal leerlingen 
uit twee derde klassen. In het kader 
van het project sport hadden zij de 
voorbereidingen getroffen zoals het 
schrijven van de leerlingen informa-
tie, de wedstrijdschema’s volleybal, 
ze hadden de informatie aan de do-
centen sport en bewegen geschre-
ven en nog veel meer.
Op de dag zelf waren de derde klas-
sers scheidsrechter, organisator en 
begeleider, dat alles onder het toe-

ziend oog van een LO docent.
In drie tijdsblokken van vijf kwar-
tier kwamen de tweede klas leerlin-
gen langs voor het door hen geko-
zen onderdeel, in de LO zalen van 
het VLC werd het verplichte onder-
deel volleybal gehouden.

Naast volleybal kon worden geko-
zen uit de sporten streetball, boksen, 
tsjoekbal, ultimate frisbee, street-
dance, veldvoetbal, veldhockey en 
softbal. Bij alle onderdelen hadden 
de leerlingen klas drie de onderde-
len uitgezet en lag de leiding in hun 
handen. Een enthousiaste dag.
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Ruygrok Open weer start
Mijdrecht - Het Ruijgrok Open 
Mijdrecht 924 Toernooi van Tennis-
vereniging De Ronde Vener gaat 
over een maand van start. Deze zeer 
bijzondere editie wordt georgani-
seerd van 27 juni t/m 5 juli. Dit Open 
Toernooi bestaat dit jaar maar liefst 
25 jaar en dat pakken zij groots aan. 
Het thema is muziek, want TVDRV 
Rocks!, de traditionele feestavond 
die dit jaar plaatsvindt op 3 ju-
li wordt muzikaal ingevuld door de 
Vinkeveense zanger Quincy Smol-
ders. 
Het is een Open toernooi wat bete-
kent dat leden van alle tennisvereni-
gingen mogen meedoen. Het be-
looft weer een fantastische week te 

worden met veel gezelligheid, lekker 
eten en natuurlijk veel tennis. Heb je 
zin om je sportief uit te leven?! Geef 
je dan vandaag nog op via www.
tvdrv.nl of haal een inschrijfformu-
lier. Inschrijfformulieren zijn ver-
krijgbaar bij de verschillende ten-
nisverenigingen in de regio, maar in 
ieder geval in het clubhuis van Ten-
nisvereniging De Ronde Vener aan 
de Dr. v.d. Haarlaan 1 (rechts naast 
de Meijert).
Inschrijven is nog mogelijk tot 14 ju-
ni in de categorieën: 3, 4, 5, 6(25+), 
7(17+), 7(35+), 8(17+) en in de 
VET(50+). 
Schrijf de data in je agenda want dit 
spektakel wil je niet missen! 

Overwinning Mijdrechtse 
tennissers komt te laat
Mijdrecht - De tennissers van het 
Mijdrecht TVM wonnen wel in Dor-
drecht van Dash ’35, maar de ze-
ge (2-4) was niet ruim genoeg om 
degradatie uit de hoofdklasse af te 
wenden. TVM had met minimaal 5-
1 moeten winnen. “We hebben de 
wintermaanden weinig samen kun-
nen trainen en ook tijdens de com-
petitie waren de jongens vaak druk 
met andere dingen”, verklaart trai-
ner Matthijs Deken. “Erwin Derksen 
is druk met een fulltime baan en Ha-
rold Reitsma heeft niet altijd tijd om 
te trainen vanwege zijn studie com-
merciële economie.” 
Yoeri Mayer mocht zondag het bal 
openen. In de eerste set kwam hij 
op een 0-3 voorsprong, maar zijn 
tegenstander Fabian Koning kwam 
steeds beter in zijn spel. De 19-jari-
ge Mayer verloor uiteindelijk met 6-
3, 6-2. Iedere volgende partij moest 
daarna gewonnen worden. Vedet-
te Mark Derksen, die dit seizoen 
in competitieverband slechts twee 
partijen verloor, moest diep gaan 

om zijn partij te winnen: 5-7 en 6-7, 
na ruim twee uur. Ook Steffan Kok-
kelink trok na een spannende drie 
setter aan het langste eind: 6-3, 4-6, 
0-6. “Het ging voor geen meter van-
daag”, reageerde hij. “Ik was in het 
begin heel erg zoekende naar mijn 
slagen. Toen ik daarna rustiger ging 
spelen, werd het beter.” 
Nieuweling Harold Reitsma kon 
een belangrijke stap zetten rich-
ting handhaving, maar deed dit niet. 
Reitsma won dit jaar slechts twee 
duels in de competitie. Ook op de 
laatste dag stond hij er niet. Met 
de nederlaag van Reitsma was al-
le hoop op handhaving voor de ten-
nissers van Deken vervlogen. Dat 
de laatste twee dubbels uiteindelijk 
aan TVM werden geschonken is al-
leen nog belangrijk voor de statis-
tiek.
En nu ? Op vakantie ? “Absoluut 
niet. We blijven doortrainen, want 
we willen zo snel mogelijk terug-
keren in de hoofdklasse”, aldus de 
Mijdrechtse coach.

Op de foto v.l.n.r. Olivier en Lars (staand); Luc, Tom, Nathan, Bram en Mariel-
le (zittend); Finn (liggend)

HSV F2 zesde bij toernooi
De Hoef - Afgelopen zaterdag heb-
ben de jongens van de F2 van HSV 
een toernooi gespeeld in Tienhoven. 
Na een goede eerste wedstrijd ver-
loren ze de volgende, de derde werd 
gelijkspel en ze konden nog strijden 

om de vijfde of de zesde plaats, Ze 
waren echter al geheel moegestre-
den en verloren.

Maar... Met opgeheven hoofd gin-
gen ze weer naar huis.

De Vinken F2 kampioen!
Vinkeveen - Een echte kampioens-
wedstrijd. Dat stond er afgelopen 
zaterdag op het programma voor De 
Vinken F2. De jongste spelende le-
den van De Vinken traden aan tegen 
hun leeftijdsgenoten uit Linschoten: 
LUNO. Enkele weken geleden speel-
den de ploegen nog met 1-1 gelijk. 
In de overige wedstrijden behaalden 
beide ploegen evenveel punten en 
stonden met nog slechts éen wed-
strijd te gaan samen op de boven-
ste plek. De winnaar mocht zich dus 
echt kampioen noemen. En bij een 
gelijkspel zouden er zelfs twee kam-
pioenen zijn, want naar een doelsal-
do wordt niet echt gekeken.
Wel wat zenuwachtiger dan normaal 
begonnen Jiska, Meike, Romy, Me-
lanie, Thom, Mark, Daniël en Joran 
aan hun wedstrijd. LUNO bleek te 
beschikken over een tweetal lan-
ge meisjes en daar had de Vinken-
ploeg, gesponsord door Super de 
Boer Vinkeveen, het wel wat lastig 
mee. Het spel golfde de eerste helft 
op en neer en beide ploegen had-
den een aantal kansjes om de sco-
re te openen. Bij rust was er nog 
niet gescoord, want ook verdedi-
gend gaven de ploegen elkaar wei-
nig ruimte. 
In de rust gaf coach Pauline Koe-
dijk aan dat de ploeg nog meer lef 
moest tonen met gooien. “Gewoon 
durven te gooien”, was haar raad: 
“dan komen er nog meer kansjes, 
en dan scoren we vast wel, want dat 
hebben we elke week gedaan.”
In de eerste minuut na rust was het 
echter LUNO dat als eerste de korf 
wist te doorboren: 0-1. Het doelpunt 
werkte voor de Linschotenaren als 
een bevrijding en De Vinken werd 

steeds meer onder druk gezet. Maar 
na een paar minuten herpakte De 
Vinken F2 zich en het spelbeeld van 
de eerste helft was hersteld. Het kon 
nog alle kanten opgaan, alleen had 
LUNO nu wel gescoord en De Vin-
ken nog niet. Hartstochtelijk aange-
moedigd door het vele publiek be-
gon de Vinken-ploeg steeds be-
ter te spelen. Diverse ballen wer-
den onderschept, maar een doel-
punt leverde dat in eerste instan-
tie nog niet op. Tot zo’n vijf minu-
ten voor tijd. Thom Boerlage onder-
schepte de bal en gooide naar Mark 
de Rooij. Deze bedacht zich geen 
moment en schoot de bal door de 
korf. Groot gejuich steeg op van-
af sportpark De Molmhoek. Maar 
de wedstrijd was nog niet gespeeld. 
Sterker nog, De Vinken F2 had de 
smaak te pakken en scoorde uit éen 
van de vele kansjes nog een keer. 
Helaas werd deze treffer afgekeurd, 
maar het gaf wel aan dat de ploeg 
bleef aandringen op de winst. Nadat 
ook LUNO nog een keer gevaarlijk 
op de rand van de korf had gescho-
ten blies de scheidsrechter voor de 
laatste keer. Beide ploegen spron-
gen van blijdschap een paar gaten 
in de lucht. Wat een wedstrijd, wat 
een spanning. En wat een uitkomst: 
twee kampioenen! 

Al met al een prachtige afsluiting 
van het eerste seizoen dat deze jon-
ge spelers competitiekorfbal spe-
len.
In april begonnen met korfbal en 
dan nu al kampioen! Een prima 
prestatie van De Vinken F2 en hun 
coaches Mariëlle Wilde en Pauline 
Koedijk.

Eerste klasse voor De 
Vinken te hoog gegrepen
Vinkeveen - Het was voor het eer-
ste team van korfbalvereniging De 
Vinken de allerlaatste kans voor 
lijfsbehoud in de eerste klasse. Van-
daag speelde De Vinken 1 uit tegen 
Victum/IGCN 1 in Houten.
Na een slappe start eindigde de eer-
ste helft met een redelijke ruststand 
van 7-4. De tweede helft overklaste 
de Houtenaren de Vinkeveners met 
een 15-5 eindstand als resultaat.  

Gedoseerd verdedigen
Met nog twee wedstrijden te gaan 
is het achttal van coach Siemko nog 
steeds aan het strijden voor de eer-
ste overwinning op het veld. Ook 
deze wedstrijd kon De Vinken niet 
voltallig van start gaan. Door bles-
sureleed speelde deze middag Dia-
na van Dasler mee.
Op het gladde kunstgrasveld be-
gonnen Mariska Meulstee, Marti-
ne Koedijk, Peter Kooijman en Peter 
Koeleman in de aanval.  Het verde-
digingsvak bestond uit Joyce Kroon, 
Diana van Dasler, Rudy Oussoren en 
aanvoerder Pascal Kroon. 
De score werd geopend door een 
slimme vrije bal van Mariska. Vic-
tum, de nummer vier van de com-
petitie, begon scherp met een goe-
de rebound en veel dreiging naar 
binnen. Na ruim twintig minuten lie-
pen de Houtenaren uit naar 5-1. Het 
laatste kwartier speelde De Vinken 
verdedigend goed gedoseerd waar-
door het aanvalsspel van Victum ge-
regeld verstoord werd.  
Aanvallend kreeg De Vinken on-
danks veel druk nog genoeg kan-
sen. Toch ontbrak hier de verras-
sing, met name onder de paal, ter-
wijl Victum veel bleef zakken op de 
Vinkenschoten. Het waren afstands-

schoten van Pascal Kroon (twee-
maal) en Peter Kooijman die een ac-
ceptabele ruststand van 7-4 op het 
scorebord zetten. 

Te weinig  scoringsvermogen
Direct na rust werd opnieuw een 
Vinkeveense strafworp gemist. Met-
een hierop volgde een Victums af-
standschot, waardoor het gat in 
plaats van twee nu vier doelpunten 
werd. Ondanks de warmte werd er 
wel strijd geleverd en bleef De Vin-
ken de moed erin houden. Beide Pe-
ters wonnen veel duels in de paal-
zone, met langere aanvallen als re-
sultaat. Mariska tekende de 8-5 op 
haar naam. Met nog een klein half 
uur te gaan waren het enkel ballen 
van Victum die door de mand gin-
gen. Aan Vinkenzijde konden de 
korte kansjes en doorloopballen 
niet bekroond worden. 
Tien minuten voor tijd kwamen Ro-
gier Schoenmaker en Helene Kroon 
erin voor Rudy en Joyce. Kelvin 
Hoogenboom mocht de lichtge-
blesseerde Pascal vervangen. Met 
veel inzet kwam er een aantal goe-
de aanvallen van de grond. In de 
slotfase scoorde Victum nog twee 
fraaie ballen wat de eindstand op 
15-5 bracht.
Zo degradeert de hoofdmacht naar 
de tweede klasse. Ook het mazzeltje 
van de zaalcompetitie zal er nu niet 
in zitten. De zesde van de maand  ju-
ni speelt De Vinken de laatste wed-
strijd van dit seizoen. Tegen Telstar 1 
uit Hoevelaken zal nog  steeds voor 
de eerste overwinning gestreden 
worden. De wedstrijd zal om 15.30 
uur in sportpark de Molmhoek aan-
vangen. Alle invallers en reserves 
bedankt!

Richard Felix biljart-
kampioen van ‘De Hoef’

De Hoef - Na vele sportieve bijeen-
komsten is een einde gekomen aan 
het seizoen 2008-2009. 
Even terugblikkend kunnen we ver-
melden, dat er iedere donderdag-
middag en donderdagavond met 
volle overgave door totaal 36 leden 
een competitie is gebiljart. 
Hier zijn dan ook twee winnaars uit-
gekomen: Van de middagploeg was 
dit Frans Rekelhof, en van de avond-
ploeg was dit Richard Felix. 
Deze twee mannen hebben op za-
terdagavond 23 mei een sportieve 
strijd geleverd om wie zich kampi-
oen van seizoen 2008-2009 van De 
Hoef mag noemen, en wie de wis-
selbeker in ontvangst mocht ne-
men.
Tevens is ook de finale gespeeld van 
de triatlon: libre, band stoten en 3 
banden.
Het startsein hiervoor werd gegeven 
om 16.30 uur.
De heren Piet Slingerland, Gerrit 
Hogedoorn en Bart van Ginkel van 
de middagploeg, moesten het opne-
men tegen de heren Fons Stolwijk, 
Richard Felix en Cor Blommesteijn 
van de avondploeg.

Deze finale werd in het voordeel be-
slist met 2 tegen 1 voor de avond-
ploeg.
Vervolgens moesten Frans Rekel-
hof en Richard Felix zich klaarma-
ken voor hun finale. 
Het 60-tal koppige publiek werd een 
mooie finale voorgeschoteld.
Na een zinderende strijd van een 
uur, is Richard Felix als winnaar uit 
de bus gekomen en mag zich een 
jaar lang biljartkampioen van “De 
Hoef” noemen.
Om 20.00 uur was de prijsuitreiking, 
waarna hun sponsoren onder de 
aandacht werden gebracht.
Deze sponsoren zijn: Rabobank 
Veenstromen, S.C. Johnson Euro-
plant B.V. en De Biljartmakers.
Zonder hun bijdrage aan de vereni-
ging, was het mooie sportieve sei-
zoen en de afsluitende finale avond 
met een hapje en drankje, niet mo-
gelijk geweest. 
Het ledental van de vereniging is 
momenteel uitgegroeid tot 36 spe-
lende leden.
Zij zullen vanaf september weer met 
volle overgave het volgende seizoen 
ingaan.

Postduiven
Hennie Pothuizen en Ron 
de Boer winnaars
Regio - Zaterdag 23 mei stonden 
twee vluchten voor de leden van 
Rond de Amstel op het programma, 
en het werden twee mooie vluchten.
Om 07.30 uur werden de duiven van 
de Dagfond vlucht vanuit het Franse 
Orléans gelost, gemiddelde afstand 
521 km en om 08.10 uur werden de 
duiven voor de 5e Vitesse vlucht 
vanuit het Belgische Chimay gelost, 
gemiddelde afstand 246 km. 

De duiven in Orléans werden met 
een ONO wind gelost, die in Chi-
may met een oostenwind. Het was 
Hennie Pothuizen uit Vinkeveen die 
de eerste duif vanuit Chimay klok-
te, en dat was om 11.00.34 uur, de-
ze duif maakte een snelheid van 
1438,553 meter per minuut ofwel 
ruim 86 km per uur. Bosse & Zn uit 
Uithoorn werd 2e en Ginkel & Berg 
uit De Kwakel 3e, en eerste in de B-
groep. In Rayon F leverde dit de vol-
gende plaatsen op: Hennie Pothui-
zen 24e & 65e, Bosse & Zn 49e, Gin-
kel & Berg 51e en Wim Wijfje 84e & 
91e van ruim 2000 duiven.

Ron den Boer uit Uithoorn werd glo-
rieus winnaar van de vlucht vanuit 
Orléans, om 14.30.24 uur klokte hij 
zijn duif. Deze maakte een snelheid 
van 1243,635 meter per minuut of-

wel ruim 81 ½ Km per uur.
De duif van Ron wist 12 minuten 
eerder de thuishaven te bereiken 
dan de tweede duif van de vereni-
ging, die van Theo Kuijlenburg uit 
Amstelhoek en Bosse & Zn uit Uit-
hoorn.
De duif van Ron werd 29e in Ray-
on F. 
Uitslagen:

Chimay 314 duiven,19 deelnemers
C. Pothuizen
Bosse & Zn
Ginkel & Berg
W. Wijfje
H.P. Snoek
A.M. Duivenvoorde
R. den Boer
C. Stevens
W. Könst
C. van Bemmelen

Orléans 333 duiven,17 deelnemers
R. den Boer
Th. Kuijlenburg
Bosse & Zn
Verweij-Castricum
A.M. Duivenvoorde
W. Wijfje
C. Pothuizen
C. van Bemmelen
P. de Haan
Ginkel & Berg

BMX Redline 
TopCompetitie in Heiloo
Regio - Zondag 24 mei is de 2e 
Redline TopCompetitie voor de 
fietscrossers van Nederland verre-
den. En wel onder bijzonder goede 
weersomstandigheden. Een totaal 
van 584 inschrijvingen zorgde voor
90 manches. UWTC was vertegen-
woordigd door 24 rijders. Iedereen 
deed goed zijn best om door de 
manches te komen zodat hij een ¼ 
of ½ finale kon rijden. 8 rijders wa-
ren de gelukkige vandaag.
En van deze 8 wisten er 5 in de fi-
nalerit te komen. De nieuwe rijders 
Jeroen Noordergraaf en Donne van 
Spankeren deden het heel goed, 
Donne wist zich naar de finale te rij-
den. Jeroen moest na de ½ finale 
helaas afvallen. Bart van Bemmelen 
haperde in de 3e manche met een 
2e plaats, verder was het steeds de 

1e. De broertjes Brouwer scoorden 
weer met een 3e plaats voor Tom en 
een 8e plaats voor Wiljan in de fi-
nale. Michael Schekkerman wist als 
enige UWTC-er een finaleplaats in 
de Sportklasse te veroveren. In blok 
2 kwam alleen Rick Doornbos voor 
onze club uit.
Rick rijdt dit jaar in de groep Nieu-
welingen, met 55 rijders wordt het 
wel lastig om je te plaatsen voor 
een volgende ronde. Maar ook Rick 
heeft laten zien wat hij kan. Vol-
gend weekend gaan er rijders naar 
Dessel in België voor een EK-ron-
de en er gaan er weer heel wat naar 
Langedijk voor een wedstrijd in de 
NoordHolland-cup. Kijk voor de 
precieze uitslag en meer informa-
tie over UWTC-BMX op de websi-
te www.uwtc.nl

UWTC‘ers goed op dreef
Uithoorn – Vorige week  werd de 
laatste selectiewedstrijd voor het 
NK gehouden in Hoorn.
Om 10.00 uur was Eric Looij aan de 
beurt om zijn punten te verdienen 
voor de start van het Nederlands 
kampioenschap. Zijn wedstrijd ging 
over 4 rondjes en gelijk vanaf de 
start werd er door de renners flink 
doorgereden, maar Eric liet zich niet 
gek maken en hield constant voor-
in stand. De laatste ronde zette hij 
al vroeg de sprint in en wist tot de 
meet vol te houden en behaalde 
hiermee zijn 1ste overwinning van 
dit seizoen. Hierna waren het Daniel 
Wiegmans, Leon Buijs en Arjan Looij, 
zij moesten 9 ronden rijden. Arjan, 
Daniel en Leon wisten bij het pelo-
ton mee te rijden, 7 ronden lang. De 
laatste 2 ronden hebben ze met z’n 
drieën de wedstrijd aan het staart-
je uitgereden. Leon werd 22e, Arjan 
23e en Daniel behaalde een 24ste 
plaats. In Cat 4 ging Wesley van Dijk 
van het start over 12 rondjes, maar 
helaas kon hij het zeer hoge tempo 
niet volhouden en heeft hij op ka-
rakter zijn wedstrijd uitgereden en 
werd 22ste. Na de pauze ging Je-
roen van Goor voor UWTC van start. 
Hij heeft zijn 16 rondjes netjes uit-
gereden. In Categorie 6 mochten 
Rick van Wieringen en Jouke Schel-
ling de UWTC verdedigen over hun 
wedstrijd van 25 km. Beide renners 

wisten zich goed voorin te hand-
haven en overleefden menige ont-
snappingen. Het kwam uiteindelijk 
op een eindsprint aan. Waarbij Rick  
een 9de  en Jouke een 13de plaats 
behaalde, zodat zij hun punten voor 
het NK binnen hebben.
Om kwart voor drie begonnen Eti-
enne Lenting, Jeroen van Pierre, Ke-
vin Schelling en André Looij aan 
hun koers van 30 km (24 rondjes). 
Er werd gelijk op hoge snelheid ge-
koerst wat resulteerde in een lang 
gerekt lint over het parcours. André 
probeerde enkele malen te demar-
reren en bij de derde poging bleef 
hij weg. Kevin reed in het peloton, 
Etienne en Jeroen volgden op af-
stand. Met nog 8 ronden te gaan 
werd de voorsprong van André gro-
ter. Met nog 2 rondjes te gaan wist 
André het peloton te dubbelen. Ke-
vin reed nog goed in het peloton 
mee, Etienne reed op enige afstand 
van het peloton. Jeroen moest he-
laas na gedubbeld te zijn door het 
peloton de koers verlaten. André 
behaalde zijn 12de overwinning op 
rij. Kevin behaalde een 17de plaats,  
Etienne werd 24ste en Jeroen werd 
28ste. Dus kortom: een superzonni-
ge dag met mooie resultaten voor 
de UWTC’ers.
In Dordrecht werd het landelijk 
meisjestoernooi verreden en behaal-
de Britt Versteeg een 27e plaats. 
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Halve finale Acrogym 
voor GVM’79
Mijdrecht - Afgelopen week-
end was het tijd voor de halve fina-
le Acrogym, op het E-, D- en C-ni-
veau. Voor GVM’79 waren er 6 teams 
in de strijd voor een plaatsje op het 
Nederlands Kampioenschap. Op za-
terdag was het de beurt aan de C-
teams. Zij hadden een zeer zware 
competitie met veel goede teams. Bij 
de damesgroepen werden Ulijn, Lisa 
en Laura met twee stabiele oefenin-
gen 11e. Een mooie plek in het mid-
den van het deelnemersveld. Het an-
dere team in deze categorie behaal-
de 51,283 pnt, een mooie 8ste plek 
was voor Sanne, Mariska en Bibian. 
In de ochtend waren Joëlla en Shelly 
al aan de beurt geweest, ook zij heb-
ben veel concurrentie, maar de mei-
den lieten prima oefeningen zien, 

waarbij opviel dat zij met een lage-
re uitgangswaarde op Tempo toch 
een hele hoge score behaalden. Met 
51,017 pnt belandden zij op een 7e 
plek, hiermee staan zij als tweede re-
serve voor het NK. Al met al heel goe-
de scores en prima plaatsen, gefeli-
citeerd. Op zondag kwamen de ove-
rige drie teams in actie. In de vroege 
ochtend was het de beurt aan Loïs 
en Chanel. Wegens een foutje op de 
districtfinale hadden zij zich als laat-
ste geplaatst voor deze halve fina-
le, dit betekent dat zij als eerste hun 
oefening moesten laten zien. Niet zo 
voordelig, maar de meiden lieten een 
prachtige oefening zien, waarmee zij 
op een derde plek eindigden. Hier-
mee hebben zij zich geplaatst voor 
het NK! In de middag waren er nog 

Jeugdzeilwedstrijden 
Combi Vinkeveen
Vinkeveen - Jonge wedstrijdzeilers 
uit onze regio varen op 6 en 7 ju-
ni wedstrijden op de Vinkeveense 
Plassen. Vooral de strijd bij de start 
en bij de boeien is een adembene-
mend schouwspel. Het beste zie je 
dat vanaf het water. Het allerbeste 
natuurlijk vanuit je eigen wedstrijd-
boot. 
De Zeilvereniging WVA verwacht 
dat zich ongeveer 170 zeilers met 
hun wedstrijdboten melden op ei-
land 4. Die grote aantallen maken 
het spectaculair. Met een vliegende 
start gaan ongeveer 25 boten van 
hetzelfde type tegelijk over de lijn 
bij het startschip in het moment van 
het startschot. Starten is een kunst 
op zich en het gebeurt elke 6 minu-
ten. Op de plas komen al die boten 
elkaar weer tegen. Daarom zijn de 
voorrangsregels erg belangrijk. Toch 
is zeilen een sport zonder scheids-
rechters.
De zeilers van 8 tot 18 jaar varen in 
drie soorten boten. In de Optimist 
en Splash zeil je alleen. De RS Feva 
zeil je met z’n tweeën. Omdat steeds 
meer kinderen het leuk vinden om 
samen te zeilen groeit het aantal RS 
Feva’s.  De RS Feva is ook populair 
omdat hij drie zeilen heeft, waaron-

der een supergroot halvewind zeil. 
Bij de tweede boei komen deze bo-
ten daardoor snoeihard aan. Motor-
boten zouden er een bekeuring voor 
krijgen. Optimisten en Splashes zijn 
met hun enkele zeil juist erg wend-
baar. Zij troeven de RS Feva’s en el-
kaar vaak af met inhaalmanoeuvres 
bij de boeien. Daardoor lijkt het bo-
ven windkracht 3 soms wel formule 
1 vanaf 8 jaar, maar dan zonder du-
re toegangskaarten.
Wie wil zeilen hoeft dat in Vinkeveen 
niet op eigen houtje te doen. Je kunt 
terecht bij de zeilschool aan de He-
renweg of bij de zeilvereniging aan 
de Baambrugse Zuwe. Bij de Zeil-
school leer je de basisprincipes van 
zeilen en kun je diploma’s behalen. 
Je hebt er de keuze uit veel verschil-
lende soorten boten, waaronder Op-
timisten en RS Fevas. 
Bij de zeilvereniging zeilen kinderen 
op dit moment alleen in Optimisten, 
Splashes en RS Feva’s. In die boten 
leren ze wedstrijdzeilen en halen ze 
prijzen. De Zeilvereniging WVA is de 
thuisbasis van de huidige Neder-
landse kampioenen in de RS Feva 
evenals de huidige nationale Combi 
kampioenen in de RS Feva. Die kun 
je 6 en 7 juni aan het werk zien.

Dames 1 TVM districtskampioen
Mijdrecht - Het eerste damesteam 
van Tennis Vereniging Mijdrecht is 
er voor de vierde keer op rij in ge-
slaagd kampioen van het district 
Utrecht te worden. Dit team, uitko-
mende in de eredivisie, bestaat uit 
Marion van Oosbree, Ilona Twaalf-
hoven, Joke Schiphorst, Simone Ak-
kermans, Lonneke Ykema en In-
grid Koek. Ook vaste invalster Sabi-
ne van Vliet mag inmiddels tot  het 

team gerekend worden.  
Na een aantal spannende wed-
strijddagen, waarbij met name het 
team uit Culemborg veel tegen-
stand bood, kon afgelopen zaterdag 
de champagne ontkurkt worden. Er 
hoefde nog maar één partij gewon-
nen te worden om zeker te zijn van 
het kampioenschap. Eerste singe-
laar Marion klaarde die klus pro-
bleemloos. Ook alle overige partij-

Hockeyjongens E3 van 
HVM zijn weer kampioen!
Mijdrecht - In de laatste wedstrijd 
van de lentecompetitie is het team 
van HVM JE3 opnieuw kampioen 
geworden.
Zij waren twee wedstrijden geleden 
al ongeslagen, door hun enorme 
doelsaldo en het feit dat zij als enige 
in de poule alle wedstrijden dik had-
den gewonnen. De jongens zijn echt 
een team geworden in de twee jaar 
tijd die zij samen hebben gespeeld. 
Een grote prestatie, want dit team 

had slechts zes spelers die altijd bij 
elke wedstrijd aanwezig waren. Zij 
bleven staan, ook daar waar de te-
genstanders even mochten wisse-
len bij een valpartij, bleven de jon-
gens E3 altijd doorhockeyen. 

Een mooie afsluiting van twee jaar 
samen spelen was de ontvangst van 
de felbegeerde kampioensbeker 
van de sponsor Vroegop. Daarnaast 
waren er bloemen, glazen cham-

pagne, een eigen JE3 taart geregeld 
door de enthousiaste ouders en een 
medaille van de club. Het kon niet 
op. De jongens, Arthur Prins, Bart 
Vroegop, Thomas van der Vuurst, 
Thijs Gasse, Luke Mulder en Tobi-
as Smit kunnen trots zijn op zichzelf. 
Dat zijn hun coaches Jan Prins en 
Mireille Verhoef in ieder geval! Nu 
lekker de zomerstop in om in sep-
tember weer in nieuwe teams ver-
der te gaan spelen.

en werden die dag gewonnen zo-
dat met een mooie 6-0 overwinning 
het kampioenschap kon worden ge-
vierd. 
Vanaf 13 juni starten de spannen-
de afvalrondes om het Nederlands 
kampioenschap. TVM is al drie keer 
doorgedrongen tot het finaleweek-
end, echter zonder de eindoverwin-
ning te kunnen opeisen. De loting 
vindt een dezer dagen plaats.

twee groepen van GVM’79. Shen-
na, Laura en Joyce lieten een mooie 
oefening zien, maar helaas ook een 
grote fout. De hoge toren stortte in 
en de punten die ze hiermee kon-
den verdienen werden niet meege-
rekend. Uiteindelijk kwamen ze op 
een 20e plek met 21,950 pnt. Tes-
sa, Pibbe en Vera waren de afgelo-
pen wedstrijden steeds op een eer-
ste plek geëindigd, dit gaf natuur-
lijk wel wat spanning bij de meiden. 

Echter, zij lieten zien dat die eerste 
plek alleen voor hun bestemd was. 
Met ruime voorsprong op de num-
mer twee namen de meiden de gou-
den medaille in ontvangst (26,150 
pnt). Ook zij mogen een gooi doen 
naar de titel Nederlands kampioen 
op het NK van 13 juni. Wil jij ook een 
keer acrogymmen?? Kom dan op 
donderdag van 16.00 tot 17.00 naar 
Gymzaal ‘de Brug’ aan de Van Was-
senaarstraat.

De Vinken B2 behoudt kans op titel

Trampolinespringen
Succesvolle provinciale 
kampioenschappen
Regio - De provinciale kampioen-
schappen van Noord-Holland zijn 
dit jaar in Castricum gehouden. De-
ze wedstrijd is ook een goede start 
voor een aantal debutanten in de 
jongste klassen. 

’s Morgens was het de beurt aan de 
klassen D en E, die zowel individu-
eel als synchroon moesten springen. 
In de klasse E instapper had SV Om-
nia wel acht deelnemers van wie het 
voor vijf springers hun eerste “ech-
te” wedstrijd was. De eindstand voor 
individueel was voor de SV Omnia 
springers als volgt; Lars Appelboom 
17e, Don Gommans 16e, Kalina van 
As 14e, Wendy van Drunen 12e, Bo-
nita Goede 10e, Tanja Kater 5e, Don-
natella Antoniadis 4e en een zilve-
ren medaille voor Serena Arendzen. 
Bij de instappers was het podium 
bij synchroonspringen goed gevuld 
door SV Omnia, Serena en Donna-
tella zijn hier 1e geworden en Wen-
dy en Kalina 2e. Don en Lars zijn 5e 
geworden. Bij de pupillen was SV 
Omnia vertegenwoordigd door vijf 
springers die als volgt eindigden: 
Yoyce de Weille 20e, Anouk v/d Berg 
19e, Aicha Croes 12e, Eliane Kok 
6e, Naomi v/d Coolwijk 5e, Mila van 
Bruggen 4e. Bij het synchroonsprin-
gen zijn Anouk en Bonita op een 11e 
plaats geëindigd, Naomi en Aicha 
op een 7e, Mila en Eliane 6e en Yoy-
ce en Tanja 5e. Helaas in deze klasse 
waar de concurrentie wel heel groot 
was geen medailles. In de klasse ju-
nior/senior gemengd klasse D is 
Sidney Heemskerk 17e geworden, 
Marc de Jong 14e, Ilonka de Jong 
12e, Sophie van Geest 10e, Sanne 
Appelboom 8e, Sanne van Vliet 5e 
en de podiumplaatsen voor Sharona 
de Rijk 3e en Marinka Maarse 2e. Bij 
het sychroonspringen waren er nog 
meer podiumplaatsen voor SV Om-
nia, Marinka en Ilonka zijn 1e ge-
worden en Marc en Sanne 3e.

Verder zijn Sharona en Sophie 5e 
geworden en Sanne Appelboom en 
Sidney 6e.

Jeugd
In de klasse jeugd gemengd D had 
SV Omnia maar een springer, name-
lijk Danischa Goede, zij eindigde op 
een 6e plaats. Bij de Jeugd gemengd 
E is Sabine de Jong 11e geworden 
en Esther van Kerckhoven 10e. Bij 
het synchroonspringen ging het een 
beetje mis want ze gingen als num-
mer 1 de finale in maar eindigden op 
een 4e plaats. 
’s Middags was het de uitdaging van 
de hogere klassen van SV Omnia, de 
C, B en A springers om zoveel mo-
gelijk medailles binnen te halen. In 
de klasse C jeugd meisjes hebben 
Daphne Hulsker, Rowana Moenis, 
Martina v/d Linden en Bente Ge-
leijn hun beste beentje voorgezet 
en zijn respectievelijk geëindigd op 
een 10e, 8e, 6e en 4e plaats. Bij het 
synchroonspringen zijn Rowana en 
Daphne op een 2e plaats geëindigd. 
In de klasse jeugd jongens is Marvin 
Arendzen 1e geworden. Bij de junior 
jongens is Melvin Dokter 3e gewor-
den bij het individueel en samen met 
Tim de Moor van Triffis 2e bij syn-
chroon. Bij de Junior meisjes is Ya-
naika Holst 5e geworden. Bij de da-
mes was de gouden medaille voor 
Mirjam van de Leeuw, derde in deze 
klasse Ilse Vergoossen, Maaike Kas-
lander 6e en Viola Schreuder 13e. In 
deze klasse zijn bij het synchroons-
pingen Yanaika met haar partner van 
Dos Castrium Paulien Aalbers 2e ge-
worden. Viola en Maaike zijn als 5e 
geëindigd en Ilse en Mirjam als 6e. 
Bij de heren mocht Perry Alderden 
het zilver bij zowel individueel en 
synchroon in ontvangst nemen. Hij 
springt synchroon met Patrick War-
mer van Triffis. Al met al een goede 
wedstrijd met 7 gouden, 9 zilver en 6 
bronzen medailles. 

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
speelde het tweede B-aspiranten-
team van korfbalvereniging De Vin-
ken de belangrijke thuiswedstrijd te-
gen koploper Reflex B1 uit Woerden. 
Beide teams zijn nog ongeslagen in 
de vierde klasse F van de voorjaars-
competitie. In een uiterst spannen-
de ontmoeting werden na een 5-5 
ruststand de wedstrijdpunten keu-
rig gedeeld: einduitslag 11-11.
De Vinken startte met Daniëlle Gij-
sen, Emese Kroon, Robin van der 
Vliet en Martijn Schekkerman in de 
aanval. Sanne van der Voort, Sare-
na Jansen, Jelle Mul en Clemence 
Verlaan begonnen in de verdedi-
ging. Het was voor het bezoekende 
Reflex toch wel verrassend hoe de 
door gelegenheidscoach Elisa Ro-
zendaal aangespoorde thuisploeg 
uit de startblokken kwam. Met na-
me de inbreng van een drietal in-
vallers maakte De Vinken B2 extra 
scherp. Dit resulteerde in de eerste 
helft in een langdurige voorsprong. 
Nadat Emese Kroon via een door-
loopbal de score opende en Re-
flex vrijwel direct gelijkmaakte, wa-
ren treffers van Jelle Mul, Clemen-
ce Verlaan en Daniëlle Gijsen goed 

voor een mooie 4-1 voorsprong hal-
verwege de eerste helft. Woerden 
was overigens geenszins geslagen. 
Op 4-3 verdubbelde Clemence Ver-
laan zijn aandeel in de score door 
bijna onmerkbaar van grote afstand 
de mand te doorboren, maar nog 
voor rust trok Reflex de zaken weer 
gelijk. Met 5-5 zochten beide teams 
de thee op.
De tweede helft kenmerkte zich 
door een vrijwel gelijkopgaand en 
daardoor zeer spannend scorever-
loop. Tot tweemaal toe mochten de 
bezoekers het initiatief overnemen. 
Maar zowel de 5-6 als de 6-7 wer-
den keurig genivelleerd door ver-
nuftige doorbraken van respectieve-
lijk Sarena Jansen en Emese Kroon. 
Een volgende score van Sarena Jan-
sen bracht De Vinken weer op voor-
sprong, maar ook dit was slechts 

voor heel even. Daniëlle Gijsen til-
de vervolgens de stand naar 9-8 en 
ook deze voorsprong was geen lang 
leven beschoren. 
Op 9-9 leek de thuisploeg een defi-
nitieve tik uit te delen, door opnieuw 
twee punten voor te komen. Door-
loopballen van Jelle Mul en Cle-
mence Verlaan leverden een com-
fortabele 11-9 voorsprong op, met 
nog enkele minuten te gaan. Reflex 
gooide er nog een schepje boven op 
en hun tomeloze inzet werd uitein-
delijk beloond. De einduitslag was 
een voor iedereen acceptabele 11-
11 puntendeling.
Door dit resultaat blijft Reflex in de 
ranglijst twee punten voor op De 
Vinken. Pas op 13 juni a.s., als beide 
teams elkaar in Woerden opnieuw 
ontmoeten, zal de definitieve beslis-
sing vallen.
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Afscheidswedstrijd 
van het schaakjeugdteam 
Denk en Zet -Advisor A1
Vinkeveen - Vrijdagavond 22 mei 
was de laatste externe wedstrijd van 
het roemruchte jeugdteam A1 van 
Denk en Zet-Advisor. Het was te-
vens de laatste maal dat het team in 
zijn huidige samenstelling speelde. 
De getalenteerde gebroeders Ek-
holm hangen hun bord en stukken 
aan de wilgen. Jammer. Na zeven 
jaar kwam daardoor een einde aan 
het sterkste jeugdteam dat Denk en 
Zet tot nog toe achter het bord heeft 
gekregen. 
Het begon allemaal in het seizoen 
2001-2002. Daniel Ekholm, Robin 
Ekholm, Arno Kroon en Marco van 
der Arend begonnen toen met de 
eerste externe wedstrijden bij de 
SGS jeugdclubcompetitie categorie 
D. Dit was al vlak na de  oprichting 
van Denk en Zet jeugd op 31 au-
gustus 1999. Het hoogtepunt kwam 
al snel. Seizoen 2002-2003 werd 
dit team kampioen in categorie D. 
In het jaar er na werd Abel Her-
mans voor een jaar als reserve toe-
gevoegd. Seizoen 2005-2006 moest 
gespeeld worden in de hoogste ca-
tegorie A 1e klas.  Er kwam een wis-
seling, Gerben Roos kwam erbij en 
Marco werd reservespeler. Vorig 
jaar nog lag het kampioenschap tot 
de laatste wedstrijd binnen hand-

bereik. Marco nam afscheid van de 
club (studeren gaat voor) en Peter 
de Jonge werd als reserve toege-
voegd. De laatste vier jaar heeft dit 
team in de hoogste jeugdcompetitie 
van de Stichts-Gooise Schaakbond 
mogen spelen. Tot zover een korte 
terugblik, nu switchen we weer naar 
22 mei jongstleden. 

Eerste bord
De wedstrijd van de 22e mei is te-
gen Amersfoort A2. Met op het eer-
ste bord Robin Ekholm, bord twee 
Daniel Ekholm, bord drie Gerben 
Roos en op bord vier Arno Kroon.
Gerben kwam niet lekker uit de ope-
ning en raakte daardoor al snel in 
de problemen. Hij kwam een kwa-
liteit achter te staan. En aangezien 
zijn tegenstander geen zin had om 
cadeautjes uit te delen, was het 
Gerben die de partij opgaf.
We gaan verder op het eerste bord 
waar Robin zijn laatste wedstrijd 
speelt voor Denk en Zet. De par-
tij ging in het begin gelijk op. In het 
middenspel won Robin een kwali-
teit en stond er dus goed voor. Maar 
in het eindspel ging het helaas niet 
goed. Robin werd eeuwig schaak 
gehouden en dus was een remise 
het maximaal haalbare.

Uw verslaggever Arno Kroon had 
een mindere dag. In het begin gaf 
hij een pion weg, waarna hij de hele 
wedstrijd een beetje achter de feiten 
aanliep. Toen hij in het eindspel nog 
een paard cadeau deed aan zijn te-
genstander, was het over.
Aan Daniel de taak om de schade 
beperkt te houden. Het was ook zijn 
laatste wedstrijd voor
Denk en Zet. Hij wilde zijn af-
scheidswedstrijd natuurlijk tot een 
goed einde brengen.
Daniel verkeerde vanavond in uit-
stekende vorm en liet weinig heel 
van zijn tegenstander. 
De eindstand van deze match is dus 
1.5-2.5 in het voordeel van Amers-
foort geworden.
De laatste alinea van dit verslag wil-
len we gebruiken om Daniel Ekholm 
en Robin Ekholm namens schaak-
club Denk en Zet- Advisor te be-
danken voor al die leuke jaren. Het 
is jammer dat beide broers beslo-
ten hebben om te stoppen met het 
schaken op onze club. Maar aan al-
les komt een einde. Mochten jullie 
het matzetten gaan missen, weet 
dan dat jullie natuurlijk altijd weer 
welkom zijn. Wij wensen jullie na-
mens de club veel succes in de toe-
komst.

TVM organiseert het VIDA 
Open TVM Toernooi 2009
Mijdrecht - Van 13 tot en met 21 ju-
ni is het tennispark van Tennis Ver-
eniging Mijdrecht het toneel van het 
jaarlijks terugkerende open toernooi. 
Het toernooi dat elk jaar een groot 
aantal spelers trekt, wordt dit keer 
voor de 34e keer georganiseerd. Dit 
jaar heeft TVM, in samenwerking 
met Intersport Duo Mijdrecht, voor-
malig proftennisser Sjeng Schalken 
uitgenodigd om speler en toeschou-
wer te vermaken. 

Tennis op topniveau 
Een spannende finale vorig jaar tus-
sen TVM-er Steffan Kokkelink en de 
Uithoornse Bas van Bentum zorg-
de voor een drukbezocht park. Kok-
kelink ging er toen vandoor met de 
1ste prijs. Kokkelink: “Het wordt een 
moeilijke opgave om dit jaar weer te 
winnen, maar zeker geen onmoge-

lijke!” Van Bentum zint op wraak en 
zal zijn best doen om dit jaar wel de 
prijs te bemachtigen. Dit jaar is er 
echter wat meer concurrentie op het 
hoogste niveau. Het belooft dus bij-
zonder spannend te worden in de 3-
categorie. 
 
Sjeng Schalken bezoekt TVM 
Op woensdag 17 juni brengt Sjeng 
Schalken een bezoek aan het 
Mijdrechtse tenniscomplex. Sjeng 
Schalken heeft een indrukwekken-
de carrière als proftennisser achter 
de rug, in 2003 bereikte hij de 11de 
plaats op de wereldranglijst. Tijdens 
zijn loopbaan veroverde hij maar 
liefst 9 ATP-titels, speelde toernooi-
en over de hele wereld en boekte hij 
overwinningen op grote namen uit 
de tenniswereld. 
Schalken zal een boeiende clinic 

voor de TVM jeugdleden verzorgen 
en het vervolgens opnemen met 
én tegen het eerste herenteam van 
TVM. Tot slot vertelt Schalken op in-
spirerende wijze over zijn bestaan 
als proftennisser. Zowel leden als 
niet-leden zijn vanaf 18.00 uur van 
harte welkom bij TVM op deze veel-
belovende avond. 

Inschrijven! 
De inschrijvingen voor deelname 
aan het VIDA Open TVM Toernooi 
2009 stromen binnen, maar opge-
ven kan nog steeds! Inschrijven kan 
in de categorieën Heren Enkel, He-
ren Dubbel, Dames Enkel, Dames 
Dubbel & Gemengd Dubbel in de 
speelsterktes 3, 4, 5, 6 17+, 7, 7 35+, 
8 17+ en veteranen 50+. Wacht niet 
langer en schrijf je snel in via de 
website www.tvm-mijdrecht.nl! 

ABN-AMRO Ouder&Kind Golftoernooi

Families golfen voor de 
tiende maal voor Unicef
Wilnis - Op Mergefield “Datum_
wedstrijd” 1-6-2009 vindt op de 
golfbaan van de Mergefield “Be-
drijf” Golfclub Veldzijde de voor-
ronde van het landelijke ABN-AM-
RO Ouder&Kind Golftoernooi plaats. 
Ouders en kinderen spelen die dag 
samen voor Unicef, alle inschrijfgel-
den gaan volledig naar de VN-Kin-
derrechtenorganisatie. Het landelij-
ke Ouder&Kind Golftoernooi wordt 
dit jaar voor de tiende maal gehou-
den. Tot medio okober 2009 vinden 
door het hele land de voorrondes 
plaats. De finale wordt op 23 ok-
tober gespeeld op de Koninklijke 
Haagsche Golf & Country Club. Het 
winnende koppel krijgt van ABN-
AMRO een plaats in de Celeb-Am 
van het KLM Open 2010.

Het afgelopen jaar werd het ABN 
AMRO Ouder&Kind Golftoernooi 
gespeeld op 112 verschillende golf-
clubs in Nederland. Alle deelnemers 
golfden in 2008 samen een totaal-
bedrag van ruim 58.500 euro bijeen. 
Dit jaar hebben alweer 111 clubs 
zich aangemeld. 

Ouders en kinderen die geen lid 
zijn van een golfclub in Nederland 
kunnen zich kwalificeren voor een 
plaats in één van de twee halve fi-
nales op een van de twee toernooi-
en; 21 juni op Golfcentrum Best en 
28 juni op BurgGolf Purmerend.

Unicef-ambassadeur Monique van 
de Ven ondersteunt het initiatief van 
harte: “Kinderen zijn de toekomst. 
Als wij goed voor kinderen zorgen, 
zorgen we misschien voor een be-
tere wereld. Ik voel me daar verant-
woordelijk voor en vind dat ik daar-
aan mijn deel moet bijdragen.”

Schoon water voor elk kind
De opbrengst van het toernooi gaat 
naar Unicef, die met de campagne 
‘Schoon water voor elk kind’ ervoor 

wil zorgen dat alle kinderen op de 
wereld toegang hebben tot schoon 
drinkwater en goede sanitaire voor-
zieningen.

Elk jaar sterven 1,5 miljoen kinderen 
als gevolg van uitdroging door diar-
ree. Schoon water, hygiëne en wc’s 
voorkomen dat kinderen ziek wor-
den. Unicef helpt gemeenschappen 
in ontwikkelingslanden en voor-
komt zo duizenden sterfgevallen. Ze 
maakt daarbij gebruik van een unie-
ke totaalaanpak:
Unicef zorgt ervoor dat mensen toe-
gang krijgen tot schoon water en 
sanitaire voorzieningen én dat ze 
voorlichting krijgen over hygiëne. 
Moeders leren waardoor hun kin-
deren ziek worden en hoe ze hen 
kunnen helpen. Door zichzelf, hun 
kinderen en hun huizen schoon te 
houden en door gebruik te maken 
van een wc voorkomen ze diarree. 
Het zijn simpele maar doeltreffende 
maatregelen.

Unicef wil onder meer met de actie 
‘Schoon water voor elk kind’ ervoor 
zorgen dat de acht Millenniumdoe-

len, die in 2015 moeten zijn bereikt, 
gehaald worden. De opbrengst van 
het Ouder&Kind Golftoernooi levert 
een zeer belangrijke bijdrage aan 
deze actie. Met uw deelname aan 
het toernooi zorgt u ervoor dat de 
slogan ‘Schoon water voor elk kind’ 
hopelijk realiteit wordt!

ABN-AMRO
ABN-AMRO is sponsor van het 
Ouder&Kindtoernooi. De golfsport 
is voor ABN AMRO bij uitstek 
geschikt om contact te leggen met 
een interessante, koopkrachtige 
doelgroep. ABN AMRO is sinds 
2006 zeer actief in de golfsport 
en is in 2009 weer sponsor van 
het KLM Open (Heren), het ABN 
AMRO Ladies Open (Dames), het 
Student Open en de ABN AMRO 
Nationale Neary Competitie. 

GolfPartner, Kapelweg 44, 3951 AD  
Maarn. Telefoon: 0343–438478. 
E-mail: info@golfpartner.nl
Voor meer informatie over het toer-
nooi zie www.golfpartner.nl
Voor meer informatie over unicef zie 
www.unicef.nl

RondjeNL - langste non-stop 
estafetteloop ter wereld
Regio - Komende vrijdag 29 mei  
om 12.00 uur geeft Claudia de Breij 
het startschot voor het eerste Rond-
jeNL. RondjeNL is de langste non-
stop estafetteloop ter wereld en 
gaat over een afstand van 580 kilo-
meter door Nederland.

De estafette wordt gelopen door een 
team van acht lopers van de Pr8run-
ners. Zij zijn onderdeel van de Stich-
ting Aequitas Librorum.
Het doel van deze monsterlijk lange 
estafette, is om zoveel mogelijk geld 
in te zamelen voor de Doe Een Wens 
Stichting Nederland.

Deze stichting vervult de liefste 
wens van kinderen en jongeren met 
een levensbedreigende ziekte.
Het initiatief deze enorme uitda-
ging aan te gaan, ligt bij de Stich-
ting Aequitas Librorum. Een stich-
ting die zich inzet voor het onder-
steunen en of ontplooien van pro-

jecten die gericht zijn op kinderen 
die fysiek, cognitief en of financieel 
zijn achtergesteld.
Oprichter Frank Bonekamp vertelt 
enthousiast over deze monstertocht: 
“Vier jaar geleden ontstond het idee 
al om een eigen loop te gaan orga-
niseren.
We hebben in de tussentijd veel er-
varing opgedaan en een enthousi-
aste groep van ruim 30 vrijwilligers 
om ons heen verzameld die allemaal 
bereid zijn iets moois neer te zetten 
voor kinderen.
We hebben allemaal wel in onze 
omgeving iets te maken met kin-
deren die op welke manier dan ook 
misdeeld zijn. Op deze manier kun-
nen we op een unieke manier iets 
doen. [quote waarin verteld wordt 
wat eraan is vooraf gegaan, training, 
teamwork, etc.] De keuze van Doe 
Een Wens als goed doel was een 
hele logische. De naam Aequitas Li-
brorum staat voor gelijkheid en ge-

rechtigheid voor kinderen. Het feit 
dat de Doe een Wens hier naad-
loos op aansluit heeft het bestuur 
van Aequitas Librorum doen beslui-
ten deze Stichting als goed doel te 
ondersteunen. We hopen met on-
ze tocht veel geld op te halen, zodat 
nog meer wensen van ernstig zieke 
kinderen vervuld kunnen worden.”

Loodzware tocht
De tocht start op 29 mei aanstaan-
de om 12.00 uur op het Domplein in 
Utrecht.

Vervolgens lopen de runners via de 
provincies Flevoland, Gelderland, 
Overijssel, Drenthe, Groningen, 
Friesland, Noord-Holland terug naar 
Utrecht. Waar ze 31 mei rond 12.00 
uur finishen op het Domplein. 

De verrichtingen van de Pr8runners 
zijn online te volgen op
www.rondjenl.com.

Nederlandse kampioen-
schappen Joyce Brugman
Regio - De afgelopen twee week-
enden stonden voor Turnvereniging 
FIT Amstelveen in het teken van 
de Nederlandse Kampioenschap-
pen Divisie 2 en 3 en de halve fi-
nales voor het NK Divisie 1. Op za-
terdag 23 mei turnden de Divisie 3 
turnsters hun NK in Deventer. Mid-
dels de Landelijke Voorwedstrij-
den hadden zich voor FIT drie turn-
sters geplaatst voor deze eindstrijd. 
Al een heel mooie prestatie op zich, 
daar de finale slechts weggelegd is 
voor de allerbeste 36 turnsters van 
Nederland per categorie. De jong-
ste van het drietal, Mitzy Wong-A-
Ton (Amstelveen), mocht deze dag 
het spits afbijten in de categorie Pu-
pillen 1. Na een goede reeks oefe-
ningen op alle toestellen werd Mit-
zy uiteindelijk 34e en kan terugkij-
ken op een mooie landelijk avon-
tuur, waarbij het behalen van de fi-
nale wel een hoogtepunt was! In de 
tweede wedstrijd stond Jeugd-turn-
ster Roosje Bouwdewijn (Baam-
brugge) voor FIT op de vloer. De 1e 
jaars Jeugd-turnster heeft de afge-
lopen maanden een mooie progres-
sie laten zien tijdens de wedstrij-
den in deze zware categorie. En ge-
zien haar 4e plaats tijdens de voor-
wedstrijd in Volendam, kon het de-
ze wedstrijd wel eens erg span-
nend gaan worden.  Roosje zette 
vooral op sprong en vloer een pri-
ma prestatie neer. Op brug moest 
zij een klein foutje incasseren, maar 
werd hier nog hoog beoordeeld met 
8.766 p. Op balk geen grote fouten, 
maar wel een ietwat lage beoorde-
ling. Uiteindelijk eindigde Roosje op 
een 4e plaats. Slechts 0.050 p. ver-
wijderd van een podiumplaats. Heel 
even was dit natuurlijk enorm balen, 
maar een 4e plaats tijdens een NK, 
helemaal als 1e jaars Jeugd-turnster, 
is natuurlijk een zeer goede presta-
tie! Sasha Wood (Mijdrecht) sloot de 
lange dag af bij de Senioren. Het be-
reiken van dit NK was voor de 23-
jarige turnster al één groot feest. 
Nog nooit eerder behaalde Sasha 
een plaatsbewijs voor de eindstrijd 
en deze dag was het dan eindelijk 
zo ver. Na een wat mindere start 
op de balk vervolgde Sasha goed 
op vloer. Op sprong turnde Sasha 
2 zeer goed uitgevoerde gehoekte 
tsukahara’s. De jury beloonde Sasha 
met een mooie 8.500 p., het 5e cijfer 
van alle deelneemsters. Op het laat-
ste toestel, brug, sloot Sasha met 
een mooie 8.266 p. deze bijzondere 
wedstrijd af. Sasha eindigde op een 
prima 21e plaats en kan terugkijken 
op een zeer goed turnseizoen, met 
als absolute hoogtepunt natuurlijk 
dit NK. Een dag later, tevens in De-
venter, werd de eerste halve finale 
om het NK voor de Divisie 1-turn-
sters geturnd. Daniek Vermeij (Uit-
hoorn) en Adinda Que (Amstelveen) 

begonnen hun halve finale in de ca-
tegorie Junioren sterk op vloer. Op 
sprong turnde Daniek een gehurkte 
tsukahara welke goed beoordeeld 
werd met 7.700 p. Adinda turnde de-
zelfde sprong, maar dan in gehoek-
te versie en werd beloond met een 
mooie 8.150 p. Op brug turnde Da-
niek naar het 6e cijfer van de wed-
strijd met een mooie 8.200 p. Ook 
op balk liet de Uithoornse een zeer 
overtuigende oefening zien, wel-
ke haar de 2e beoordeling van alle 
turnsters, 8.200 p. opleverde. Daniek 
eindigde deze wedstrijd op een zeer 
goede 4e plaats in het eindklasse-
ment. Hiermee plaatste zij zich uiter-
aard voor het NK. Adinda mag ook 
naar het NK, maar dan als reserve-
turnster. Zij is de eerste reserve en 
als zich iemand afmeldt voor het 
NK mag zij alsnog in actie komen. 
In de laatste wedstrijd turnde Aran-
ka Holst (Amstelveen) bij de Senio-
ren. Aranka begon op het onderdeel 
brug. Een onderdeel dat de afgelo-
pen wedstrijden niet geheel goed uit 
de verf kwam, maar waar de afgelo-
pen tijd erg hard aan gewerkt is. En 
dat was ook te zien, zowel haar zo-
lenhandstand als reuzendraai werd 
weer behaald. Een goede start van 
haar halve finale. Op de overige toe-
stellen turnde Aranka ook prima oe-
feningen en met een 15e plaats mag 
ook zij zich gaan opmaken voor het 
NK op 6 juni in Haarlem. Op zater-
dag 23 mei turnde de Mijdrecht-
se Joyce Brugman haar Nederlands 
Kampioenschap in de 2e Divisie. In 
het Brabantse Reusel startte de Se-
nioren-turnster  goed op het onder-
deel sprong. Haar tsukahara ge-
hurkt werd mooi beoordeeld met 
8.300 p. Dit cijfer was goed voor de 
8e beoordeling van alle 36 turnsters. 
Op brug deed Joyce hier nog een 
schepje bovenop. Een zeer goede 
oefening met mooi overkeren van 
de hoge naar de lage legger, goed 
uitgevoerde handstanden, reuzen-
draai en als afsprong een onder-
sprong-salto voorover leverde haar 
zelfs het 2e cijfer van de hele wed-

strijd op. Met een mooie 8.500 p. op 
zak vervolgde Joyce haar wedstrijd. 
Op balk en vloer turnde Joyce goed, 
maar werd vooral op vloer ietwat 
benadeeld. Ondanks dit eindigde de 
19-jarige turnster op een prima 12e 
plaats in de Senioren-categorie en 
kan terugkijken op een mooie lan-
delijke wedstrijdreeks. 
24 Mei was het de beurt aan de ove-
rige 3 Divisie 1-turnsters om zich te 
plaatsen voor het NK. En dit deden 
zij alle drie met goed gevolg.
Pupillen 1-turnster Lisa Pelk (Am-
stelveen) gooide vooral hoge ogen 
op sprong en brug. Met een 9.675 
p. turnde zij naar het 3e cijfer toe en 
op brug wist zij, na een bijna perfec-
te oefening, zelfs de hoogste score 
te noteren, 9.266 p. Op balk en vloer 
liet de jonge turnster een enorme 
progressie zien en zij eindigde in de-
ze wedstrijd dan ook op een mooie 
9e plaats van alle 45 turnsters. Zij 
mag uiteraard naar het NK.
Fabienne Hoohenkerk (Amstel-
veen) turnde in de categorie Pupil-
len 2 niet haar allerbeste wedstrijd. 
Zij startte weliswaar zeer goed op 
het onderdeel brug (8.80 p.), maar 
moest op balk wel wat foutjes in-
casseren. Op vloer herstelde zij zich 
weer erg goed. Tijdens het laat-
ste toestel, sprong, werd niet hele-
maal optimaal geturnd, maar voerde 
zij wel voor het eerst een sterksal-
to met hele schroef voorover uit. Fa-
bienne mag zich nu gaan opmaken 
voor het NK Divisie 1.
De Aalsmeerse Daisy den Hartog 
mag ook naar het NK Divisie 1 bij 
de Junioren. Zij kende wel enkele 
foutjes op vloer en balk, maar turn-
de op sprong een zeer goed uitge-
voerde tsukahara gehurkt. Hier werd 
zij mooi beoordeeld met 7.800 p. Op 
het laatste onderdeel, balk, turnde 
Daisy weer een veel betere oefening 
dan de vorige wedstrijd in Opmeer. 
Totaal komen dus nog 6 turnsters 
voor FIT in actie tijdens het Ne-
derlands Kampioenschap Divisie 1. 
Deze wedstrijd zal plaatsvinden in 
Haarlem op zaterdag 6 juni a.s.



De Kwakel - Amovatiebedrijf 
Aalsmeer BV, beter bekend als AA 
Sloopwerken, houdt zich voorname-
lijk bezig met restauratie en renova-
tie sloop. Ook totaalsloop wordt niet 
geschuwd. 
Amoveren staat voor ‘omzichtig 

weghalen’ ofwel verantwoord slo-
pen. En dat is nu precies de speciali-
satie van Amovatiebedrijf Aalsmeer. 
Het amovatieproces wordt door de 
professionele medewerkers op vak-
kundige wijze uitgevoerd, of het nu 
een groot- of kleinschalig project 

betreft. Vakmatige kennis gekop-
peld aan een zeer flexibele, perso-
nele inzet, maakt inzetbaarheid door 
geheel Nederland mogelijk.

AA Sloopwerken heeft het oude 
KDO complex gesloopt en bindt 
zich nu als kleedkamersponsor aan 
KDO. 
“Wij zien dat KDO enorm in bewe-
ging is en na een gesprek met het 
bestuur zijn we enthousiast gewor-
den over wat daar allemaal gebeurt 
en nog gaat gebeuren. Ook als be-
drijf zijn we continue op zoek naar 
nieuwe mogelijkheden en uitbrei-
ding van onze diensten. Dat spreekt 
ons dan ook enorm bij KDO aan om-
dat ook zij niet stil zit en continu op 
zoek is naar nieuwe mogelijkheden 
en haar grenzen verlegt”, aldus Jac-
co Vijfhuizen van AA Sloopwerken. 
Wilt u meer weten over hun werk-
zaamheden kijk eens op de website  
www.aasloop.nl

Naast AA Sloopwerken zijn er al 
verschillende bedrijven die ook hun 
naam aan een kleedkamer hebben 
gegeven of die KDO op een ande-
re manier steunen. Wilt u meer in-
formatie over de sponsormogelijk-
heden bij KDO, stuur dan een mail 
naar bestuur@kdo.nl.
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Qui Vive Jongens B1 sluit 
tweede competitieronde 
af met onverwacht verlies
De Kwakel - Ondanks felle strijd en 
een tactisch overwicht in het laatste 
competitieduel van de Inter Districts 
Competitie, moesten de hockey-
ers van Qui Vive Jongens B1 zater-
dag drie punten laten liggen in Al-
mere. Een beetje een domper voor 
de ploeg uit De Kwakel, die in het 
tweede deel van de competitie al-
leen verloor van kampioen Pinoké. 
Teammanager Pieter Bas Kolenberg 
is tevreden over de vooruitgang die 
de ploeg heeft geboekt onder lei-
ding van de trainer/coaches Eric Ot-
to en Thomas Vader. “Van alle ploe-
gen in deze zware competitie heb-
ben we punten gepakt en met een 
beetje mazzel had er meer in geze-
ten dan de zevende plek’’, conclu-
deerde hij na afloop van het sei-
zoen.
De voorcompetitie in de topklas-
se sloot Qui Vive af met een fraaie 
eerste plaats, in de play-offs moes-
ten de Dutch Flower Group-hockey-
ers hun meerdere erkennen in Bloe-
mendaal om daarna verder te strij-
den in de Inter District Competitie. 
Die overgang leek in het eerste deel 
van de competitie te zwaar en voor 
de winterstop wist Qui Vive geen 
wedstrijdpunten in de wacht te sle-
pen. In het tweede deel van de com-
petitie herpakte Qui Vive zich, kwa-
men de patronen terug in het spel 
en werden in totaal toch nog 12 
punten veroverd. Over het hele sei-
zoen gezien heeft Qui Vive Jongens 
B1 van bijna alle tegenstanders ge-
wonnen. Dit geeft aan, dat de ploe-
gen qua niveau zeer dicht bij elkaar 

stonden, waardoor behalve voor de 
afgetekende kampioensploeg de 
spanning tot het einde hoog bleef.
In het laatste duel afgelopen zater-
dag moest Qui Vive winnen van Al-
mere, waartegen het heenduel met 
3-3 onbeslist eindigde, om deze 
stugge ploeg achter zich te laten en 
mogelijk ook Reigers te passeren op 
de ranglijst. 

Overrompeling
Al na een minuut incasseerde Qui 
Vive echter een tegentreffer uit een 
strafcorner. Overrompeling over-
kwam de Kwakelse hockeyers dit 
seizoen wel vaker, maar nu volgde 
een knap herstel. Almere was welis-
waar feller in de duels, maar Qui Vi-
ve tactisch sterker. In de 18e minuut 
verschalkte aanvoerder Van Zijver-
den de Almere-goalie met een on-
vervalste panna uit een strafcorner, 
goed aangegeven door Stijn Kluft en 
netjes neergelegd door Wup Hare-
maker. Het spel golfde op en neer, 
waarbij in de Qui Vive aanvalsli-
nie Reinout Rovers en Jesse Ko-
lenberg fraaie staaltjes lieten zien. 
De eerste kans die Jasper van Hijf-
te uit een interceptie in de 25e mi-
nuut voor zichzelf afdwong wist hij 
niet te benutten, maar dankzij een 
slimme 1-2 van Casper Slot en Da-
niël de Graaf kwam hij toch in een 
scoringspositie. Een glijduik was er 
voor nodig om met een backhand-
flats de bal over de verbaasde kee-
per van Almere te stiften: 1-2, het 
fraaiste doelpunt van het duel en 
misschien zelfs van de hele compe-

titie. Na nog enkele aanvallen onder 
leiding van Tom Günther, waarbij 
onder anderen Aylwin Kleine in een 
kansrijke positie kwam, ging Qui Vi-
ve met een verdiende voorsprong 
maar een beetje bekaaid de rust in: 
te veel kansen bleven onbenut. 

Keerpunt
De tweede helft was net als de eer-
ste helft ongekend spannend. Ook 
nu wisten beide teams drie straf-
corners af te dwingen, maar Qui Vi-
ve-keeper Mats Kaas liet zich hier-
door niet verrassen. De tactiek van 
Qui Vive om met aanvallende impul-
sen van Jacob Veerhuis op de rech-
terflank en Casper Wilmink als swit-
chende spits een overwicht af te 
dwingen en de voorsprong te ver-
groten, kwam niet uit de verf. In de 
21e minuut scoorde Almere in een 
scrimmage de gelijkmaker. Taai ver-
dedigen door met name Bastiaan 
Vink en Max Brakel kon niet voorko-
men, dat Almere tien minuten voor 
tijd op een 3-2 voorsprong kwam. 
Waar in het thuisduel Qui Vive uit 
die positie nog een gelijkspel wist af 
te dwingen, lukte dit afgelopen za-
terdag niet meer. Tot in de laatste 
seconden werd gestreden om de 
punten, maar het geluk zat de Dut-
ch Flower Group-boys niet mee. 
Volgende week zondag speelt het 
team thuis in De Kwakel een vriend-
schappelijk duel tegen Zwitser-
land, een mooie afronding van een 
op zich geslaagd seizoen waarin 
Qui Vive Jongens B1 flinke stappen 
vooruit heeft gezet. 

Uithoornse delegatie van
chinees kickboksen succesvol
Uithoorn - Zaterdag 16 mei was 
er in Aschbach een internationaal 
Sanda (chinees kickboksen) toer-
nooi. Dit toernooi wordt door  veel 
Europese landen gebruikt om te kij-
ken hoe ze staan in de voorberei-
ding. In dit geval voor de Wereld-
kampioenschappen in Canada. Eu-
ropese toplanden zoals Turkije, Ita-
lië, Frankrijk en Zwitserland waren 
aanwezig, maar ook Duitsland, Oos-
tenrijk  en Griekenland waren verte-
genwoordigd.

Nederland werd vertegenwoordigd 
door de Nederlandse selectiegroep 
Sanda. In deze groep zitten 2 vech-

ters van de Sanda school Bailong 
Wugong
Het toernooi is full contact en je 
moet meerdere wedstrijden, hier-
door speelt tactiek en zelfbehoud 
een belangrijke rol. Sjors van Kessel 
vocht in -75 kg klasse en moest zijn 
1ste partij tegen een Zwitser, zwa-
re partij waardoor er een 3de ronde 
aan de pas moest komen. Zijn 2de 
partij was een Italiaan die hij won 
op TKO. Hierdoor plaatste Sjors zich 
voor de finale. Sjors werd na 3 ron-
den 2de en pakte hierdoor Zilver.
Tim Zoutendijk besloot 2 weken van 
te voren om toch in de -80 kg klas-
se te vechten, zodat hij sterker zou 

zijn dan zijn tegenstanders. De 1ste 
partij was tegen een ervaren Duitser 
die al meerdere winstpartijen op zijn 
naam heeft staan, echter Tim won 
deze knap, door tactisch goed te 
vechten. Zijn 2de partij moest hij te-
gen een Zwitser die 4de was op de 
EK, deze verloor hij net aan op pun-
ten. Tim werd hierdoor 4de. 
Beide vechters zijn nu geselecteerd 
voor het volgende internationale 
toernooi in China in juli. Dus hun fo-
cus en zware trainingen zullen zich 
daarop richten.
De Nederlandse selectie was in to-
taal met 10 vechters; totale score 
was 3x Goud, 3x Zilver, 1x Brons

SVZ de winnaar van het 
AH/Jos van den Berg 
Hemelvaarttoernooi
Uithoorn - Donderdag 21 mei, He-
melvaartsdag, werd door KDO voor 
de twintigste keer het Hemelvaart-
toernooi voor dames georganiseerd 
met clubs uit de regio.
SVZ uit Zevenhoven werd winnaar 
van dit altijd gezellige en sportie-
ve toernooi. De maand mei is van 
oudsher de maand van de voet-
baltoernooien en ook KDO heeft 
al twintig jaar een damestoernooi 
op Hemelvaartsdag. De organisatie 
probeert, ondanks de vele toernooi-
en die er zijn, zoveel mogelijk teams 
uit de regio uit te nodigen. Dit le-
vert vaak leuke duels op, waarin be-
kenden tegenover elkaar komen te 
staan. Deelnemende teams dit jaar 
waren: AZ, Hoofddorp, KDO 1, KDO 
2, Nic. Boys, SVZ, Veteranen en 
VVA. In de sterke A poule waren het 
SVZ en Hoofddorp die doorgingen 

voor een plek bij de eerste vier, ter-
wijl KDO 1 en Nic. Boys op moesten 
voor de plek zes tot en met acht. 
Daar kwamen zij KDO 2 en de Ve-
teranen tegen die in hun poule res-
pectievelijk nummer drie en vier 
waren geëindigd. AZ en VVA, beide 
combinatie teams van verschillen-
de verenigingen, mochten proberen 
in de finale te komen. Na de kruisfi-
nales mochten de beide KDO teams 
het tegen elkaar opnemen voor de 
laatste twee plekken. Aan hun stand 
verplicht, wonnen de dames van het 
eerste het onderlinge duel en ble-
ven hun collega’s voor.
Plek vijf en zes waren voor Nic. Boys 
en de Veteranen, die met deze plek 
als oudgedienden boven hun nog 
voetballende vriendinnen bleven. 
Nummer vier werd AZ, dat verloor 
van VVA, een team bestaande uit 

dames van Aalsmeer en Wartburgia, 
een fusie die eerder niet voor moge-
lijk werd gehouden.
De finale ging tussen Zevenhoven 
en Hoofddorp, die vaak in de strijd 
om plaats één te vinden zijn. Zeven-
hoven wist in een spannende wed-
strijd toch te winnen en ging terecht 
met de beker naar huis.
Aansluitend werd er nog gestreden 
om de penaltybokaal, waarbij elk 
team een speelster de strafschop-
pen liet nemen. AZ won dit jaar de 
bokaal, al hadden zij dit toernooi 
ook het meest kunnen oefenen. Na 
afloop was het nog lang gezellig aan 
de Vuurlijn en kon de organisatie te-
rugkijken op een geslaagd toernooi, 
ondanks de nieuwbouw die al in 
volle gang was. De organisatie be-
dankt de sponsors, die deze dag 
mede mogelijk hebben gemaakt.

Qui Vive Heren 4 kampioen!
Uithoorn - Tijdens een spannende 
uitwedstrijd tegen de buren van ‘de 
Kegel’ is het Heren Qui Vive 4 gelukt 
kampioen in haar klasse te worden! 
De wedstrijd zelf was met een 6-0 
eindstand niet al te spannend, maar 
omdat bij de Kegel al om 9.00 uur 
begonnen moest worden bleef het 
lange tijd onzeker of de nummer 1 
in de ranglijst haar ene punt voor-
sprong op Qui Vive zou weten te be-
houden. 
Er moest wel twee uur gewacht wor-
den voordat het verlossende woord 

kwam dat een verliespunt door `TV 
Zevenhoven` was geïncasseerd 
waarmee het kampioenschap bin-
nen  was! Qui Vive had  eerder van 
TV Zevenhoven gewonnen, en dat 
geeft dan volgens de KNLTB regels 
de doorslag. Het team promoveert 
daarmee volgend voorjaar naar de 
vierde klasse, waar het na de degra-
datie van het eerste Qui Vive team 
uit de derde klasse met vier Qui Vi-
ve teams helaas een beetje te gezel-
lig dreigt te worden. Uiteraard gaan 
ze er van uit dat ze dan weer kampi-

oenen mogen noteren! 
Bij Qui Vive hebben dit seizoen 12 
senioren en 11 juniorenteams com-
petitie gespeeld. Dankzij de 7 be-
schikbare kunstgrasbanen waren 
ook dit jaar weer minimaal 2 banen 
per team beschikbaar, terwijl ook 
voldoende ruimte beschikbaar bleef 
voor de recreatieve leden. Op de fo-
to Herman Wissink, Camiel Kluft,  
Mario Olfers en Paul Vriens.  Gerard 
Porsius, Gerard van Dam en Cees 
Zandvliet staan mede door enkele 
blessures helaas niet op de foto.

KDO DS2 nu wel kampioen
De Kwakel - Waar het in het zaal-
seizoen net niet lukte, is de dames 
2 van KDO Handbal in de veldcom-
petitie wel kampioen geworden. Ze 
deden dat door afgelopen zondag 
in de laatste wedstrijd van het sei-
zoen RKDES uit Kudelstaart te ver-
slaan. Ook werden op deze laatste 
wedstrijddag de jeugdscheidsrech-
ters beloond voor hun inzet met een 
certificaat en een t-shirt.

In het zaalseizoen werd voor dames 
2 in een kampioenswedstrijd tegen 
Volendam de druk te hoog. Ze wer-
den daardoor uiteindelijk tweede. 
Zondag was ook de laatste wed-
strijd tegen RKDES erop of eron-
der; bij winst kampioen, bij verlies 
niet. De wedstrijd begon een beet-

je stroef aan de kant van KDO en 
ging tot de rust gelijk op. Na de rust 
was KDO de betere partij en liep uit. 
Met een overwinning van 12-7 kon 
de champagne te voorschijn worden 
gehaald. Het bleef nog lang onrustig 
in De Kwakel...

Jeugdscheidsrechters
Ook afgelopen zondag werden de 
jeugdscheidsrechters Sanne, Len-
neke, Sabine, Nighel, Lynn, Jill, 
Maartje, Sabine, Dion en Ans in het 
zonnetje gezet met een certificaat 
en t-shirt. Zij volgden dit seizoen 
een cursus jeugdspelleider, om op 
zaterdag de jongste jeugd te kun-
nen fluiten en begeleiden. Met het 
nieuwe t-shirt zijn zij herkenbaar als 
scheidsrechters in opleiding.

Seizoenseinde
De handbalafdeling van KDO kan 
terugkijken op een geslaagd sei-
zoen. De laatste wedstrijden zijn dit 
weekend gespeeld. De meisjes D1 
zijn zowel in de eerste helft van de 
veldcompetitie als in de zaal kampi-
oen geworden, de dames 2 dus in 
de veldcompetitie.
Er is een aantal activiteiten, o.a. het 
WA Verlaan toernooi en school-
handbal, georganiseerd die mede 
dankzij goed weer en de inzet van 
vrijwilligers prima zijn verlopen.
In juni gaat de hele jeugd nog op 
het tweejaarlijkse handbalkamp in 
het Friese Elsoo.
In de zomermaanden maakt KDO 
zich op voor een nieuw seizoen én 
een nieuw complex.

Dames 2 na de wedstrijd op de foto met de bloemen.

AA Sloopwerken sponsort 
kleedkamer van KDO



pagina 26 Nieuwe Meerbode - 27 mei 2009

Veterinnen A promotie-
aanvraag 1e klasse
De Ronde Venen - In september 
afgelopen jaar ontmoette dit team 
elkaar voor het eerst om een start te 
maken in de 3e klasse van de Vete-
rinnen competitie bij Hockey Vereni-
ging Mijdrecht. De meeste hadden 
al een hockey verleden bij de club 
en hadden erg veel zin om het spel-

letje weer op te pakken. Dat ze na 
20 competitie wedstrijden de onge-
slagen kampioenen zouden worden 
hadden ze van te voren niet kun-
nen bedenken. Met een totaal van 
bijna 120 doelpunten in hun voor-
deel werd ook de laatste wedstrijd 
winnend afgesloten. Sponsor BOS 

Houtloods trakteerde het team op 
een geweldige afsluiting van het 
seizoen bij De Bonte Stal in Vinke-
veen. Maar na al deze gezelligheid 
zal er in de zomermaanden doorge-
traind worden om begin september 
weer blessure vrij aan het nieuwe 
seizoen te kunnen beginnen.

Leo Schaaphuizen steekt 
Veenland turnsters in een 
nieuw jasje
Mijdrecht - Onlangs heeft De se-
lectiegroep van gv Veenland een 
metamorfose ondergaan.
Alle turnsters en trainsters van de-
ze groep zijn in een nieuw pak ge-
stoken door Leo Schaaphuizen be-

kend van de behang en binnenhuis-
afwerking.
Leo is al jaren de sponsor van deze 
groep meiden, zo heeft hij ook turn-
pakjes en broekjes geschonken.
Het bestuur, de leiding en de mei-

den en de ouders zijn zeer blij met 
deze schenkingen, en willen hem 
hiervoor hartelijk danken. Zaterdag 
13 juni zijn de onderlinge wedstrij-
den van Veenland en ook deze dag 
zal door hem gesponsord worden.

Het tweede kampioen-
schap voor Atlantis D1
Mijdrecht - Atlantis D1 – gespon-
sord door ROEBESON, expertises 
en taxaties – haalde tijdens het 1e 
veldseizoen al het kampioenschap 
binnen. Nadat zij een klasse hoger 
gingen spelen hadden zij in de zaal 
al een keer de kans om kampioen 
te worden in de 1e klasse. Helaas 
werd de kampioenschapwedstrijd 
toen verloren.
 
Afgelopen zaterdag 23 mei stond er 
wederom een zeer spannende kam-
pioenschapswedstrijd op het pro-
gramma. Deze keer tegen mede-
koploper OVVO D2. Vorige wed-
strijd werd met 4-2 verloren, ieder-
een was extra gemotiveerd om de 
overwinning, en dus het kampioen-
schap, binnen te halen. 
 
Het eerste aanvalsvak ging als een 
sneltrein van start. Met goed en 
snel samenspel van Davey van Put-
ten, Mark Kruiswijk, Rosalie Schou-

ten en Joyce Rodenburg zorgden 
zij, voor een groot deel, voor de 8-2 
voorsprong in de rust. 
Het eerste verdedigingsvak wist de 
tegendoelpunten tot een minimum 
te beperken door goed geconcen-
treerd te beginnen en slim de bal te 
onderscheppen. Dit vak bestond uit: 
Casper van Vliet, Jonathan van der 
Horst, Jill Fontijn en Aisha Keijman. 
 
Na een korte rust ging het door 
ROEBESON gesponsorde team vol 
zelfvertrouwen de tweede helft te-
gemoet. Echica Warrels kwam in het 
veld voor Joyce Rodenburg. Jammer 
genoeg moest Lars Kuijlenburg op 
de bank blijven zitten vanwege een 
voetblessure. 
  
OVVO vocht terug in de tweede helft 
en wist nog een aantal doelpunten 
te maken. Dit mocht niet baten want 
de D1 van Atlantis beet van zich af 
en wist de voorsprong te behouden. 

Ruim voor het eindsignaal konden 
de bloemen, medailles en taart klaar 
gezet worden. 
Met nog een laatste doelpunt in 
de laatste minuut klonk het laatste 
fluitsignaal bij de stand van 12-4 
voor Atlantis!
 
Met 1 keer een tweede plaats en 
kampioenschappen in 2 verschillen-
de klasses kan Atlantis D1 terugkij-
ken op een leuk en goed seizoen. 
Dit is vooral te danken aan de leer-
gierige instelling en het harde wer-
ken van de spelers op de trainingen 
en tijdens de wedstrijd. 
Ook willen wij de spelers - die re-
gelmatig reserve hebben gezeten en 
hebben ingevallen -  Heleen Has-
pels en Britt Vermolen bedanken 
voor hun inzet dit seizoen. 
Natuurlijk willen wij ook de enthou-
siaste sponsor, ROEBESON, en onze 
supporters bedanken! Het was een 
geweldig mooi seizoen!!

Atlantis E2 kampioen
Mijdrecht - Zaterdag 23 mei speel-
de de E2 de laatste wedstrijd van dit 
seizoen. Ze konden met  een ge-
rust hart de wedstrijd in want twee 
wedstrijden daarvoor hadden ze het 
kampioenschap al veilig gesteld. 
Het team was de gehele veldcom-
petitie onverslaanbaar en had alle 
wedstrijden gewonnen, een presta-
tie om trots op te zijn!! Mede door 
het prachtige weer en het leuke spel 
van deze E2 was er zeer grote be-
langstelling van ouders, broertjes, 
zusjes, opa’s en oma’s etc. Het was 
een dolle boel aan de kant met alle 

toeters en bellen. 
Het eerste doelpunt werd reeds ge-
maakt in de 7e minuut d.m.v. een 
doorloopbal van Suzanne v.d. Plas. 
Rick Kuijlenburg was ook lekker op 
dreef en scoorde in 5 minuten tijd 3 
doelpunten zodat er met een stand 
van 4-0 de rust in werd gegaan. Na 
de rust scoorde Suzanne v.d. Plas, 
deze keer van afstand, het 5e doel-
punt. Elise van Walraven scoorde 
het 6e en tevens laatste doelpunt 
van deze wedstrijd. De laatste wed-
strijd werd dus op een mooie ma-
nier afgesloten met een 6-0 eind-

stand. Ook werd er bij het nemen 
van de strafworpen de hoogste sco-
re behaald: 13-4.
Om half 1 was de officiële huldiging. 
Joost Reurings, voorzitter van jeugd-
commissie, sprak het hele team toe 
en dankte de coaches Niels van Ou-
denallen, Iris Facee-Scheaffer en 
Wilco Kuijlenburg voor hun inzet. 
Ook dankte hij de sponsor Yvonne 
de Hoop, van De Hoop Interim Ma-
nagement, die speciaal voor deze 
gelegenheid ook aanwezig was.
Het was een prachtige afsluiting van 
een mooi seizoen!

Op de foto: Wilco Kuijlenburg, Niels van Oudenallen, Iris Facee-Scheaffer, Rick Kuijlenburg, Jamaico Lammers, Emma 
Beijer, Suzanne v.d. Plas, Leonie Kruiswijk, Zoë Trompert, Sander v.d. Sluijs, Saskia Veenboer, Lieke van Scheppingen, 
Trevor de Waal en Elise van Walraven.

Rabobank sponsort 
wedstrijd van LR&PC
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag heeft LR&PC de Ronde Venen 
een officiële KNHS wedstrijd geor-
ganiseerd bij manege Lucky Stable 
aan de Hoofdweg in Mijdrecht. De-
ze dag werd gesponsord door Ra-
bobank Veenstromen uit dezelf-
de plaats. Het mooie weer droeg bij 
aan een gezellige sportieve dag. Al-
le deelnemers streden om de dag-
prijzen: Een Rabobank paarden en 
pony deken. De strijd bleef span-
nend tot het laatste moment. Uit-
eindelijk trok Miriam Saleh Ahmed 

met haar paard Zilverster van rijver-
eniging Nieuw Vennep Ruiters aan 
het langste eind en won de gespon-
sorde deken bij de paarden met een 
score van 198 punten. De pony de-
ken werd met 196 punten gewon-
nen door Jasmijn Snoek met haar 
pony Boris uit Nederhorst den Berg. 
Per rubriek werden er ook nog ver-
schillende prijzen gewonnen die 
gesponsord werden door de Ra-
bobank, zoals halsters, grooming-
kits en zadeldekjes. Er kwamen to-
taal 36 ruiters en amazones aan de 

start, iedereen ging met een tevre-
den gevoel naar huis! De volgen-
de wedstrijd door LR&PC de Ronde 
Venen georganiseerd, zal plaatsvin-
den op 30 augustus a.s. eveneens 
bij Lucky Stable aan de Hoofdweg 
in Mijdrecht.

Wil je ook lid worden van de oud-
ste rijvereniging van de Ronde Ve-
nen, stuur dan een email naar se-
cretariaat@lrderondevenen.nl of 
bezoek onze website: www.lrderon-
devenen.nl

Kampioenen bij TV Wilnis!
Wilnis - Verschillende teams bij 
Tennisvereniging Wilnis kwamen dit 
jaar weer uit in de landelijke en dis-
trictscompetitie. Een aantal van hen 
hebben het kampioenschap bereikt, 
terwijl anderen zich hebben weten 
te handhaven. 

Hoofdklasse heren
Het eerste heren team, gesponsord 
door de Rabobank, kwam dit jaar 
voor het eerst uit in de hoofdklasse. 
Zij hadden als doelstelling: Hand-
haven! Het was even wennen, maar 
de heren wisten zich goed stand 
te houden in deze sterke competi-
tie. Met uiteindelijk een vijfde plaats 
hebben de heren zich veilig gesteld 
en hebben daarmee hun doelstel-
ling behaald. Nu zij een kijk heb-
ben kunnen nemen in deze klasse, 
kunnen zij zich volgend jaar op een 
koppositie gaan concentreren! 

Hoofdklasse dames
Het eerste damesteam van de zater-
dag, gesponsord door JEROC 2000, 
kwam uit in de hoofdklasse. De pou-
le bleek iets minder sterk dan vorig 
jaar. Dit jaar bleek dames 1 van Wil-
nis dikwijls te sterk voor haar tegen-
standers. Tot aan het einde van de 
competitie bleef het spannend wie 
er uiteindelijk kampioen zou worden 
in deze poule. Dames 1 moest de 
laatste speeldag afsluiten met een 
6-0 winst, wilde zij nog kans ma-
ken op het kampioenschap. Wilnis 
moest tegen de laatste uit de pou-
le en wist alle partijen naar zich toe 
te trekken. Helaas had de nummer 
1, Soestdijk de laatste speeldag ook 
met een 6-0 winst weten af te slui-
ten, waardoor zij 1 punt voor ble-
ven op Wilnis. De dames van Wilnis 
hebben dus een tweede plaats we-
ten te bemachtigen en kijken al uit 

naar volgend jaar voor een revan-
che! Sterke teams heren zaterdag-
competitie
Een aantal teams bij TV Wilnis heb-
ben aan het eind van de competi-
tie feest kunnen vieren, zij hebben 
het kampioenschap binnen kunnen 
halen! 
Heren 2 van de zaterdag kwam uit 
in de 3e klasse en heeft hierin de 
hoogste positie in deze competi-
tie weten te bereiken, waarbij zij al-
le andere verenigingen ver achter 
zich lieten. Het team zal volgend jaar 
promoveren naar de 2e klasse! 
Het eerste herenteam 35+ op zater-
dag heeft tevens wederom het kam-
pioenschap behaald. Zij blijken jaar 

op jaar steeds te sterk te zijn voor 
hun tegenstanders! Vorig jaar zijn 
zij gepromoveerd naar de 2e klas-
se en ook dit jaar hadden zij geen 
enkele moeite met hun opponenten, 
ook zij lieten alle andere verenigin-
gen ver achter zich in punten. Het 
team promoveert volgend jaar naar 
de 1e klasse!
Veel teams hebben zich dit jaar ook 
weer weten te handhaven. 2 teams 
zijn dit jaar helaas ook gedegra-
deerd. Zij zullen volgend jaar uitko-
men in een lagere klasse waarin zij 
waarschijnlijk weer zullen strijden 
om de titel! Al met al kan er weder-
om gesproken worden van een ster-
ke en geslaagde competitie.
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Duurt laddercompetitie 
bij B.V.K. te lang?
De Kwakel - Slechts 33 paren wa-
ren naar Dorpshuis De Quakel geto-
gen op 14 mei om de strijd met el-
kaar aan te binden in de voorlaatste 
sessie van de laddercompetitie. Een 
lage opkomst was er de week daar-
voor ook al en het ziet er naar uit 
dat dit ook op de slotavond het ge-
val zal zijn. Je kunt je dan ook gaan 
afvragen of je de competitieindeling 
wel zo moet laten in het nieuwe sei-
zoen of dat je toch de laddercom-
petitie midden in het seizoen pro-
grammeert en de laatste cyclus van 
de parencompetitie aan het slot, zo-
dat de drempel om af te zeggen niet 
zo laag ligt. Moet je er wellicht naar 
toe om het wedstrijdseizoen te la-
ten lopen tot medio april en daarna 
een aantal weken ‘vrij’ te bridgen of 
moet er wellicht een minder soepele 
‘afzegscore’ worden gehanteerd? 
Ondanks deze overwegingen gin-
gen de wel aanwezige paren en-
thousiast aan de slag. Van de 11 pa-
ren in de A lijn bleken Gerard en 
Rees van der Post de sterksten met 
58,33%. Cor en Bep herstelden zich 
van de zeperd van de vorige week 
en zij eindigden op de 2e plaats met 
57,8%. May Verhoef en Joop de Jong 
werden met precies 54% 3e. Atie en 
Wan sloten deze keer de korte rij.
Door dit resultaat stegen Gerard en 
Rees naar de 3e plaats in de totaal-
stand.
In de B lijn met 12 paren finishten 

Riet en Ab van Nieuwkerk op de 1e 
plaats met exact 60%. Dat was 0,4% 
meer dan Greet de Jong en Roel 
Knaap. Nel Bakker en Hans Wagen-
voort haalden de bronzen plak op 
met 57,9%. 
Deze week waren Irene en Annie 
niet helemaal bij de les, want zij 
werden 12e.
Riet en Ab maakten een aardig 
sprongetje in het klassement, waar-
in zij nu 12e staan.
In de C lijn met slechts 10 paren een 
daverende overwinning voor Lous 
Bakker en Hans Elias. In de voor-
gaande 8 ronden van deze ladder-
competitie hadden zij welgeteld 
1x boven de 50% gescoord en dat 
was op 4 december 2008. Nadien 
hebben zij zich wat verscholen ge-
houden, maar deze week knalden 
zij naar een score van maar liefst 
64,6% en zij staan nu zomaar op de 
27e plaats in de totaalrangschiking. 
Bij het voorlezen van de uitslag klom 
Hans zelfs op een stoel om zo met 
volle teugen van de toejuichingen 
uit de zaal te kunnen genieten. 
Op de 2e plaats eindigden Paula en 
Klaas Kniep (wat doen die trouwens 
in de C lijn?) met 59,9% en Toos 
Boerlage en Bep Brockhoff wer-
den met 54,7% 3e. Addie de Zwart 
en Hetty Kesting waren het bridge-
spoor even bijster en zij eindigden 
als 10e. Volgende week de slot-
avond.

Bridgevereniging
‘De Legmeer’
Uithoorn - Woensdagavond 20 
mei jl. speelde Bridgevereniging De 
Legmeer haar vijfde en tevens laat-
ste zitting van de vijfde parencom-
petitie.
In de A lijn waren 14 paren. Als eer-
ste eindigden Jan Egbers en Ben 
Remmers met 61,11% en daardoor 
behielden zij ook de eerste plaats 
in de totaalstand van deze paren-
competitie, als tweede Jan Schave-
maker  en Joop van Delft (een ge-
legenheidskoppel) met 60,07% en 
als derde Frans Kaandorp en Ger-
da Schavemaker met 57,29% die wat 
tekort kwamen om de eerste plek te 
bemachtigen en daardoor tweede 
bleven in de totaalstand.
In de B lijn waren 11 paren. Thea 
Kruijk en Gijs de Ruiter waren erg 
op dreef deze avond en behaalden 
dan ook de eerste plaats met 65% 
rond, ook deden het paar Tini van 
Drunen en Wouda Roos het niet gek 
en werden tweede met de mooie 
score van 63,75% en als derde Ger-
da van Liemt met invalster Ria We-
zenberg met 57,50%. In de totaal-
stand hier geen verrassingen: de 
eerste plek voor Cobie Bruine de 
Bruin en Cora de Vroom ondanks 
dat zij slecht scoorden deze avond, 
de tweede plaats voor Floor Janssen 

en Tonny de Jonge. 
In de C Lijn waren 10 paren. De 
eerste plaats die met groot gejuich 
werd ontvangen was voor Ans Voog-
el en Lenie Pfeiffer met 57,81% en 
daardoor stegen zij in de eindstand 
naar de 4e plaats. Een gedeelde 2e 
plaats was voor het echtpaar Leef-
tink en Maria Baas en Klaas Verrips 
met 54,69%. In de eindstand wa-
ren de eerste drie plaatsen hetzelf-
de gebleven als vorige week: 1 echt-
paar Lotgerink, 2 Tini Geling met Jo 
Wevers en 3 Berend Hamer met To 
van de Meer. 
Vandaag, woensdag 27 mei, houden 
deze bridgers hun slotdrive. Zij zet-
ten het bridgen voort want vanaf 3 
juni t/m 26 augustus gaan zij verder 
met hun traditionele zomerdrive.
Eenieder kan hier aan deelnemen, u 
bent van harte welkom. Het bridgen 
vangt aan om 19.45 uur maar om de 
speellijnen tijdig te kunnen indelen 
wordt u verzocht om op 19.30 uur 
aanwezig te zijn.
Vooraanmelding kan geschieden 
telefonisch bij Gerda Schavemaker,  
tel. 0297-567458 of bij Luuk Smit 
maar dan na 17.30 uur, tel. 0172-
575523. U kunt ook intekenen aan 
de zaal vanaf 19.15 uur. De kosten 
bedragen vijf euro per paar.

De voorlaatste bridge- 
wedstrijd van dit 
seizoen bij BVU
Uithoorn - Promotie of degrada-
tie en wat er nog aan te doen ken-
schetste de sfeer deze avond bij 
Bridge Vereniging Uithoorn.

A-lijn
In de A-lijn stevenen Ans Bregge-
man & Anne Tolsma onverdroten af 
op de ultieme positie met nu weer 
een tweede plaats met 59,72%. Thea 
Stahl & Thea Kruyk behaalden met 
maar liefst 61,1% nu eens de eer-
ste plaats en wisselen, net als May 
Verhoef & Nel de Ruiter die nu keu-
rig derde werden met 54,51%, diepe 
dalen af met hoge pieken.
Nico van der Meer & Hans Wagen-
voort scoorden, zo als vrijwel al-
tijd, stabiel met een vierde plaats en 
53,82%.
Het licht uit deden nu zeer verras-
send Marineke Lang & Martin Kok 
die met 38,19% even geheel de weg 
kwijt waren. Greetje van den Bo-
venkamp & Ria Wezenberg en Ada 
Keur & Marion Wiebes kwamen met 
40,97% en 43,40% daar nog boven-
uit, maar voor hen lijkt het degrada-
tiepleit toch beslecht.

B-lijn
In de B-lijn kreeg Anke Reems ver-
sterking van invaller Benjamin 
Klooster en hoe! De eerste plaats 
was voor beiden met een geweldi-
ge 63,75%. Marijke van Praag gaf 
Ger  een zodanig zetje in de rug dat 
met 57,08% de tweede plek veilig 
werd gesteld. Ineke Hilliard & Huib 
van Geffen boden weer eens onna-
volgbaar en verzekerden zich van de 

derde plaats met 54,17%.
Elisabeth van den Berg was dui-
delijk niet in haar sas met de mis-
kleun van vorige week, ze wierp de 
faalangst af en werd ondanks mis-
sertjes van haar bridge maa(r)t(en) 
knap vierde met 51,67%.
Onderin bivakkeerden deze maal de 
toppers van een week eerder. Hen-
nie & Sierk Goedemoed en To van 
der Meer & Tineke van der Sluijs za-
gen duidelijk het licht niet met 40,42 
en 42,08%.

C-lijn
In de C-lijn lijken Gerda en Joop van 
Duren een maatje te groot met al 
hun scores van 1 en 2 - als ze spe-
len, nu weer eerste met 56,67%. 
Greet van Beek & Ploon Roelofsma 
hebben de weg omhoog echt te 
pakken met 55,42% als tweede. Van 
Tini & Johan Lotgerink verwachten 
we eigenlijk al niet meer anders, nu 
derde met een mooi percentage van 
53,75% dat ze echter moeten delen 
met Hetty Houtman & Jos van Leeu-
wen. 
Onderaan eindigden nu onverwacht 
Jan van Diermen & Ton ter Linden 
met 39,58% en Corry Frank & Cees 
Harte, waarvoor 42,92% toch ook 
ver beneden hun kunnen is.
Wilt u zich volgend seizoen ook eens 
in de procentenstrijd mengen, kom 
dan bridgen bij BVU. Vanaf maan-
dagavond 7 september elke week in 
de barzaal van Sporthal De Scheg.
Zaal open 19.15 uur, voor inlichtin-
gen secretaris Marineke Lang, tel: 
0297 569432, na 18.00 uur.

AKU dames in de prijzen 
in Hanepoelloop
Uithoorn - Kwantitatief  gering 
maar kwalitatief groot was de in-
breng van drie AKU atletes op de 10 
km. en een beetje van de 38e Hane-
poelloop in Rijpwetering.
Kim de Bruin, Baukje Verbruggen 
en Elisabeth van den Berg trotseer-
den de eindeloze polderweggetjes, 
straffe tegenwind en talloze klinker-
tjes en bereikten alle drie stralend 
het podium.
Kim werd tweede bij de dames on-
der 40 jaar in een tijd van 50 minu-
ten 40 seconden. Baukje scoorde 
eenzelfde prijs in 49.14 bij de dames 
boven de 40 jaar en Elisabeth werd 
hier, voor het eerst weer uitkomend 
in een wedstrijd na een voetblessu-
re, keurig derde in 51.21.
De prestaties van de AKU heren ste-

ken hierbij wat mager af. Maarten 
Breggeman bleef echter wel binnen 
het uur met zijn 59.46 en dat als be-
jaarde bij de veertigplussers!
Theo Noij en Nan van den Berg kwa-
men uit op de halve marathon.
De eerste 7 kilometers liepen ze sa-
men op, waarna Theo aanhaakte bij 
een paar inhalende Veenlopers en 
Nan het verder zelf moest doen.
Dat lukte hem uitstekend, hoewel 
hij zich met het aanvangstempo van 
Theo toch wat forceerde. Een tijd 
van 1.44.22 kan toch zeker goed ge-
noemd worden, want in de polder 
ontbreekt elke beschutting. Theo 
liet zelfs een “negatief split” zien, 
wat betekent dat hij de tweede 10,5 
km. sneller liep dan de eerste en dat 
kunnen alleen de hele goeden!

De handballers van Legmeervogels 
GD1 zijn kampioen

Uithoorn - Afgelopen zaterdag 23 
mei startte als een prachtige dag 
om te handballen. Maar de dag kon 
nog véél mooier worden, maar dan 
moest er wel gewonnen worden. 
Met het volledige team begon Leg-
meervogels GD1 de wedstrijd tegen 
Najaden. In het begin kansen ge-
noeg, maar de ballen gingen naast 

of op de keeper. Waarschijnlijk toch 
een beetje het gevolg van de span-
ning. Maar ineens ging het lopen 
en de ballen vlogen het doel in. Met 
mooi combinatiehandbal en breaks 
konden ze de rust in met een 6-0 
voorsprong. Na de rust kreeg Naja-
den toch nog de kans om een doel-
punt te maken, maar daar bleef het 

dan ook bij.
Legmeervogels bleef goed handbal-
len en zij konden elkaar goed vin-
den. Eindelijk aan het eind van het 
seizoen konden ze zelfs goed ge-
bruik maken van de cirkellopers. 
Het ene doelpunt na het andere 
volgde. Dit kon niet meer misgaan. 
De eindstand was dan ook 15-1 in 

hun voordeel.
Jongens en meiden, van harte ge-
feliciteerd met het kampioenschap. 
Iedereen is erg trots op jullie! 
De kinderen willen via de Meerbode 
het bestuur bedanken voor de me-
daille en de heerlijke patatjes met 
limonade die ze hebben gekregen 
voor deze topprestatie.

KDO Mini’s handballen 
op groot veld!
De Kwakel - De Mini’s van KDO, 
Anouk, René, Beau, Demi, Maaike 
en Robin, hebben vorige week voor 
het eerst een wedstrijd op een groot 
veld gehandbald. De wedstrijd was 
tegen de Mini’s van DSOV. Demi en 
Maaike waren er niet, dus kreeg de 
rest hulp van Kelly, Michelle en Pris-
cilla uit de D-jeugd. Dat grote veld 
maakte het best wel moeilijk: heel 
veel rennen en een grote afstand 
tussen de cirkel en het grote doel! 

De eerste helft duurde twintig mi-
nuten, maar omdat de meiden best 
wel moe werden van het vele ren-
nen, maakte de scheidsrechter er 
de tweede helft vijftien minuten van. 
Tussendoor werd een bekertje limo-
nade gedronken om op krachten te 
komen. De eindstand werd uitein-
delijk 2-2. Volgend jaar worden de 
meiden die op handbal blijven alle-
maal D-jeugd en gaan ze elke week 
op een groot veld handballen. 

Wesley aan slag

Thamen pupillen 4 wint 
van Kinheim!
Uithoorn - Met prachtig mooi weer 
speelde pupillen 4 van honkbalver-
eniging Thamen afgelopen zaterdag 
een thuiswedstrijd tegen Kinheim 
uit Haarlem.
De eerste inning begon met de 
slagbeurt voor Kinheim. Een prach-
tige vangbal van Roy, en goed sa-
menspel tussen Nick en Levi zorg-
den voor vijf nullen. Jermo wist als 
catcher te voorkomen dat de laatste 
2 lopers binnenkwamen. Kinheim 
scoorde slechts 2 punten.
Bij Thamen zat de slagtechniek er 
goed in. Bijna iedereen sloeg een 
honkslag en een mooie 2-honkslag 
was weggelegd voor Jermo en Wou-
ter. Thamen scoorde 6 punten.
De 2e inning werd Thamen wat over-
moedig in het veld, het lukte niet 
om nullen te maken. Gelukkig kon 
Christian als catcher voorkomen dat 
de laatste 2 lopers binnenkwamen. 
Kinheim scoorde 7 punten.
Thamen scoorde deze slagbeurt 
4 punten, onder andere door een 

mooie honkslag van Frank en een 
2-honkslag van Sjoerd. De prachti-
ge sliding van Wouter op het derde 
honk kon helaas niet voorkomen dat 
hij uit werd gemaakt. 

Tijdens de derde inning sloegen de 
Kinheim-pupillen mooie honksla-
gen en en scoorden zij 5 punten. Bij 
de laatste slagman waren er 3 hon-
ken bezet. Sjoerd wist de geslagen 
bal echter direct naar de thuisplaat 
te brengen, waardoor de lopers niet 
binnenkwamen. De stand was nu 
10 voor Thamen tegen 14 voor Kin-
heim, maar Thamen mocht nog een 
keer slaan. 
En toen was daar de fantastische 
grand-slam van Wesley. Met 3 hon-
ken bezet, sloeg Wesley een home-
run, waardoor er in één keer 4 pun-
ten binnenkwamen!
Uiteindelijk won Thamen de wed-
strijd dus met 16 punten, tegen 14 
voor Kinheim. Goed gedaan jon-
gens!

Legmeervogels F10 boys 
kampioen 2009

Uithoorn – In augustus 2008 be-
gonnen de boys van de F10. Velen 
van hen hadden elkaar nog nooit 
gezien. Het werd een tijd van el-
kaar leren kennen. Door als een elf-
tal achter 1 bal aan te rennen. El-
ke woensdag stonden ze op het veld 
startklaar om het voetballen te oe-
fenen met elkaar. Bijna iedere za-
terdag was er de voetbalwedstrijd, 
waar ze door hun coach Jeroen, su-
per werden begeleid. Helaas werd 
het jaar afgesloten met de pijn van 
verliezen, want deze jongens kregen 
het behoorlijk voor hun kiezen. Veel 
van de wedstrijden hebben ze jam-
mer genoeg verloren en konden de 
andere teams veel doelpunten te-
gen scoren. Maar na de welkome 
rust van de winterstop klommen de-
ze kanjers van Legmeervogels ge-
staag naar de top.

Ze hadden allemaal genoeg van te-
genslag en kwamen met hun ware 
voetbaltalent voor de dag. Doelpunt 
na doelpunt werd tegen gehouden.
En met scoren wisten ze niet meer 
van ophouden. Wedstrijd na wed-
strijd werd glansrijk gewonnen.
En zo werden de spelers van de F10, 
voetbalkanonnen. Vanaf het be-
gin van de 2009 voetbalcompetitie 
stond de Legmeervogels F10 in de 
aanvalspositie.
Ze werden sterker en een onver-
slaanbaar team en bleven niet lan-
ger anoniem. De superhelden Tyler, 
Ottavio en Thijs, Fabio, Joris, Enrico 
en Walid, Hicham, Emilio en Tim van 
de F10. hebben hun talenten gewel-
dig goed kunnen laten zien. En als 
afsluiting van het Legmeervogels 
voorjaarsseizoen is de F10 welver-
diend de kampioen!
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De bouw van DrechtStaete 
gaat voortvarend
De Kwakel - De bouw van Drecht-
Staete op de hoek van de Boterdijk/
Drechtdijk in De Kwakel gaat voort-
varend. De aannemer, Bot Bouw, ligt 
voor op schema! Dat is goed nieuws 
voor de kopers. Begin mei was de 
aannemer bezig met de 2e verdie-
ping en het dak. Zowel de verdie-
pingen, het privéparkeerterrein als 
het dakterras zijn tijdens de Open 
Dag op de ‘De Dag van de Nieuw-
bouw’ op 6 juni aanstaande goed te 
bereiken. Naast de ruwbouw van de 
2e verdieping is men op dit moment 

ook druk bezig met het metselwerk 
op de eerste verdieping, de instal-
laties en de hardhouten gevelkozij-
nen op de onderliggende verdiepin-
gen. Als alles blijft gaan zoals het 
hoort te gaan, zal het gebouw rond 
de kerst geheel afgebouwd zijn. De 
nieuwe, statige, entree van De Kwa-
kel is daarmee tot stand gekomen.
DrechtStaete is een kleinschalig ap-
partementengebouw gekenmerkt 
door onder andere hoogwaar-
dig materiaalgebruik, keuzevrijheid 
(professionele begeleiding bij in-

terieuruitwerking), unieke platte-
gronden, grote buitenruimten, stati-
ge luxueuze uitstraling en (overdek-
te) privéparkeerplaats. Als u meer 
wilt weten over de voortgang van 
de bouw, welke appartementen nog 
beschikbaar zijn en hoe u zorge-
loos kunt kopen door de ingevoerde 
Overbruggingsgarantie op dit pro-
ject, dan verwijzen wij u naar www.
drechtstaetedekwakel.nl of www.
ohlenbusch.nl. U kunt natuurlijk ook 
de makelaar bellen! Ohlenbusch: 
(0297) 56 43 48.

Open dag Stichting Help de Zwerfkat bijzonder geslaagd

Kattenvolkje krijgt enorm 
veel belangstelling
Uithoorn - De traditie wil dat Stich-
ting “Help de Zwerfkat” jaarlijks in 
de maand mei een Open dag houdt 
en dat was ook dit jaar weer het ge-
val. Gekozen was voor de datum za-
terdag 16 mei en tussen 12.00 en 
17.00 uur was het mede dankzij het 
mooie weer een komen en gaan aan 
de Thamerweg 61. 

Opvallend was ook dat de bezoe-
kers niet alleen uit de naaste omge-
ving kwamen, maar ook mensen die 
de hyves-site regelmatig bezoeken 
hadden de weg gevonden om met 
eigen ogen te kunnen zien, hoe het 
met de huisvesting en opvang gere-
geld is bij Els en haar team van vrij-
willigers. Er werden dan ook heel 
veel complimentjes uitgedeeld. Het 
donateurbestand werd uitgebreid 
met maar liefst 23 nieuwe namen 
en zes katten mochten zich verheu-
gen in de belangstelling van nieuwe 
adoptie-ouders. Teneinde de feest-
vreugde nog meer te verhogen had 
Bakkerij Millenaar uit Uithoorn er 
voor gezorgd dat er voor de bezoe-
kers een overheerlijke plak cake bij 
de koffie of thee kon worden gepre-
senteerd. Natuurlijk ontbraken ook 
de gezellig ingerichte kraampjes 
met kattenspulletjes niet en deze 
waren wederom beschikbaar ge-
steld door Jan Uithol. 
Ook niet onbelangrijk was, dat Els 
en Annemieke ook nog eens een 
nieuwe vrijwilliger mochten begroe-
ten en al met al kan gesteld wor-
den dat het predicaat “bijzonder ge-
slaagd” zonder enige overdrijving 

gebezigd kan worden. Het houden 
van een dergelijke open dag vraagt 
nogal wat inspanningen en Els Ver-
kerk kon ook dit jaar weer rekenen 
op een geweldige inzet van de vrij-
willigers. Deze mensen zijn onmis-
baar voor de stichting en zowel voor, 
tijdens en na de “open dag” hebben 
zij zich van hun beste zijde laten 
zien in het belang van de viervoe-
ters waar het allemaal om draait, het 
kattenvolkje. 
De grote belangstelling zal er zeker 
voor zorgen dat de vrijwilligers ook 
in het komende jaar weer alles in 
het werk zullen stellen dat het poe-
zenvolkje de toekomst optimistisch 
en “snorrend” en “spinnend” tege-

moet kunnen zien. 

Financiële bijdrage
Voor lezers die absoluut niet in de 
gelegenheid waren de “open dag” 
te bezoeken maar toch een finan-
ciële bijdrage willen leveren hierbij 
de rekeningnummers van Stichting 
“Help de Zwerfkat”: postrekening-
nummer 72.33.223, bankrekening-
nummer 36.35.67.593, Rabobank 
Uithoorn. 
Voor meer inlichtingen, aanmelding 
als vrijwilliger of donateur staat vra-
gen vrij via telefoonnummer 
06-12725071, 
e-mailen kan ook: 
mail@helpdezwerfkat.nl.

“Xing maakt muziek”
Uithoorn - Het Uithoornse kinder-
koor Xing gaat weer optreden, dit-
maal met een programma met de 
toepasselijke titel “Xing maakt mu-
ziek”. En dat is nou precies wat het 
kinderkoor al bijna vijf jaar doet! 
Maar dit keer heeft ook de inhoud 
van de liedteksten te maken met 
muziek maken. Zo worden er lied-
jes gezongen van Dirk Scheele over 
een straatmuzikant, over de drum-
mer van een band, over jammen, en 
zijn er ook bekende liedjes bij van 
Kinderen voor kinderen zoals “Wak-
ker met een wijsje” en “Podium-
beest”. Ook wordt er een liedje ge-
zongen (en uitgebeeld) over een ko-
ningin die dol is op zingen, maar het 
eigenlijk niet zo goed kan... 
Als special guest zal gitarist Jan van 

Bijnen aanwezig zijn. Hij zal een in-
termezzo verzorgen waarbij hij de 
kinderen o.a. laat kennismaken met 
een bijzonder soort gitaar: de pedal 
steel guitar.

Kinderkoor Xing bestaat uit 22 en-
thousiaste kinderen van de Kajuit 
en de Springschans.  Het kinderkoor 
staat onder leiding van Ireen van Bij-
nen en dit is alweer het tiende pro-
ject sinds de oprichting in 2004.
Op zondag 7 juni kan iedereen die 
dat leuk vindt komen luisteren naar 
kinderkoor Xing in jongerencentrum 
The Mix aan de J.A. van Seumeren-
laan (tegenover de Thamerkerk). 
Aanvang 16.00 uur. De toegang is 
vrij en iedereen, jong en oud, is van 
harte welkom!

Sportfestijn Toermalijn
Uithoorn - Woensdag 20 mei werd 
de jaarlijkse sportdag van de obs 
Toermalijn gehouden op het terrein 
van de AKU. De leerkrachten waren 
al vroeg in touw om alle sportacti-
viteiten klaar te zetten. Om half ne-
gen vertrokken de kinderen van de 
groepen 1 tot en met 5 lopend naar 
het AKU terrein.
De bovenbouw ging op eigen ge-
legenheid. Zo had iedereen al een 
aardige warming-up gehad en was 
in topvorm. Aangekomen wer-
den de kinderen in groepjes ver-
deeld en onder begeleiding van ou-
ders en leerlingen van Thamen ging 
het sportfestijn van start. De on-
derbouw, verdeeld in 11 groepen, 
maakte een rondgang langs aller-
lei sportieve spelletjes zoals pitten-
zakken gooien, flessen schieten, 
kruiwagenrace, bellen blazen, fop-
bal, enz. Bij de middenbouw werd 
er o.a. gehockeyd, slagbal gespeeld 
en aan penalty schieten gedaan. En-
kele onderdelen van de bovenbouw 
waren: kogelstoten, hindernislopen, 
verspringen, sprinten en achteruit-
lopen. Rond 10.00 uur was er tijd 
voor een sportdrankje en een ener-
giekoek, zodat iedereen er na een 
kwartier weer voor honderd procent 

tegenaan kon gaan. Tegen kwart 
over 11 waren alle activiteiten ge-
daan en werd onder het genot van 
een ijsje gekeken naar de estafet-
te van de bovenbouw. Tot slot werd 
er in een eindspel gestreden tussen 
ouders, leerlingen van Thamen en 

leerkrachten. De dag werd afgeslo-
ten met de uitreiking van de vaan-
tjes voor alle deelnemers. Dank-
zij de inzet van ouders, leerkrach-
ten, leerlingen van Thamen en het 
prachtige weer was het een fantas-
tische dag.  0

25e Admiralencup start op 
30 mei om 10.30 uur!
Uithoorn - Traditioneel (en alweer 
voor de 25e keer) verzamelen ve-
le waterscouts zich in Uithoorn om 
met Pinksteren 2009 weer deel te 
nemen aan de Admiralencup. De 
belangstelling om mee te doen is 
erg groot want er doen dit jaar wel 
65 vletten mee. Voor de zeeverken-
ners (tot zestien jaar) is er een tocht 
uitgezet van 35 kilometer en voor ie-
dereen die geen zeeverkenner meer 
is ligt de 70 kilometer tocht klaar. 

Omdat ze dit jaar weer een lus-
trum hebben wordt er “op uitnodi-
ging” ook nog een 100 km geva-
ren. Vijf jaar geleden waren daarin 
de Brandaen Loodsen de snelsten. 
Het is een prestatietocht maar voor 
de beste teams zijn bekers beschik-
baar (ook voor het beste vrouwen-
team). De route wordt gevaren met 
een volledig uitgeruste vlet, een be-
manning van maximaal zes perso-
nen en een routebeschrijving. Hulp 

van buitenaf is echt niet toegestaan, 
maar je mag natuurlijk wel zeilen, 
roeien, jagen en wrikken. 

Het startschot wordt gegeven ko-
mende zaterdag 30 mei om 10.30  
uur vanaf het wachtschip de Olym-
pus (nabij de Thamerkerk) in Uit-
hoorn. De verschillende wedstrijden 
worden dan achtereenvolgens ge-
start. Dit spektakel is mooi te zien 
vanaf de Wilhelminakade want bij 
de start liggen alle boten nog vlak 
bij elkaar. Daarna gaat de race op 
weg naar het eerste obstakel (voor 
de 35 km is dat de Pondskoeker-
sluis) en voor de 100+70km is dat de 
Tolhuissluis (voorbij Vrouwenakker). 
Ook daar is het dan een lust voor 
het oog omdat de snelsten vanuit de 
sluis ook weer een bliksemstart wil-
len maken en dat geeft nu eenmaal 
veel spektakel. Vanuit Uithoorn zijn 
beide sluisjes goed bereikbaar dus 
neem even de tijd om ook daar eens 

rond te kijken. De Admiralencup 
gaat dan verder naar het Braassem-
mermeer en de Westeinderplassen 
en de Ringvaart (met een etenspost 
in Aalsmeer), daarna via het Nieuwe 
Meer naar de sluis bij het IJsbaan-
pad, vervolgens via de Amsterdam-
se grachten weer op weg naar de 
Amstel. De boten die de 35 km va-
ren kunnen we al aan het einde van 
de middag terugverwachten in Uit-
hoorn maar op de boten die de 70 
of de 100 km varen moeten we nog 
wat langer wachten. Maar als je na 
een dagje varen moe maar voldaan 
Uithoorn weer binnenvaart kan je 
met een trots gevoel terugkijken op 
een puike prestatie en mag je als 
zovelen die je voorgingen in de af-
gelopen 25 jaar met trots zeggen “I 
survived the Admiralencup”. Het he-
le spektakel wordt zondag 1 juli om 
11.00 uur afgesloten met de prijsuit-
reiking door de burgemeester, me-
vrouw Groen.


