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Als ook de raad het in meerderheid goedvindt:

Nieuwe bestemming voor
jongerencentrum De Fabriek
De Ronde Venen - Het college van
De Ronde Venen vindt het initiatief
van stichting 2BE om in De Fabriek
een leer-, werk- en trainingscentrum met horecavoorziening voor
jongeren te vestigen, een kansrijk
initiatief. In overleg met stichting
De Baat is gezocht naar een andere bestemming voor het jongerencentrum De Fabriek waarin ook
het jongerenwerk een plek kan krijgen. Met de nieuwe bestemming
blijven het jongerenwerk en café ’t
Pruttelpotje behouden. Het accommodatiegebonden jongerenwerk in
Jongerencentrum De Fabriek werd
eind 2011 ingezet als bezuiniging
bij stichting De Baat. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven
om samen met stichting De Baat tot
een ander voorstel te komen om de
bezuinigingsopdracht te realiseren.
Stopzetten
In overleg met De Baat is besloten

om het accommodatiegebonden
jongerenwerk in De Fabriek stop te
zetten en te komen tot een nieuwe
opzet voor zowel De Fabriek als het
jongerenwerk. Diverse alternatieve
voorstellen zijn doorgenomen, zoals
korten op signaleren en netwerken,
vrijwilligerswerk, wijkgericht werken en mantelzorgondersteuning
en andere producten en diensten.
Gezien toekomstige ontwikkelingen
in wonen, welzijn en zorg zijn alternatieve bezuinigingen onwenselijk.
Wethouder Erika Spil: “Bij de afweging van alternatieve bezuinigingen
is nadrukkelijk rekening gehouden
met het voortbestaan van het jongerenwerk. Met het huidige voorstel kan dat ook. Bij behoefte kan
er voor jongerenactiviteiten ruimte gehuurd worden in De Fabriek.
Bovendien blijft de rest van de producten en diensten die we hard nodig gaan hebben, ook in stand. Ieder ander voorstel leidde namelijk
tot het verdwijnen van een van de

producten of diensten, wat een onevenredige bezuiniging is.”
Nieuwe visie
Daarnaast heeft de gemeente een
nieuwe visie op jongerenwerk ontwikkeld, waarin het jongerenwerk
zich niet beperkt tot een accommodatie als De Fabriek in Mijdrecht of
Tumult in Abcoude, maar ook haar
plek kent in de andere kernen van
De Ronde Venen. Het flexibel kunnen inspelen op de vraag bij jongeren in de verschillende kernen is
hierbij het uitgangspunt. Ook Stichting De Baat kan zich hierin vinden.
Het college is van mening dat de
stichting 2B een goede invulling
kan geven aan locatie De Fabriek.
Stichting 2B wil er een leer-, werken trainingcentrum en een horecavoorziening realiseren. In het plan
wordt een ruimte ingericht die multifunctioneel inzetbaar en beschikbaar is voor externe partijen als De
Baat. Bovendien blijft café ‘t Pruttel-

Aanhoudingen
bij AJOC-festival
Mijdrecht - Twee mannen van 46
en 18 jaar uit De Hoef en een 18-jarige man uit Nieuwegein zijn op Molenland aangehouden. Het drietal
zou maandag 28 mei rond 02.40 uur
betrokken zijn geweest bij vechtpartijtjes. Beveiligingspersoneel greep
in, maar zou hierbij zijn mishandeld.
Het drietal zit vast om goed uit te
zoeken wie met vechten is begonnen en wie geweld heeft gepleegd
tegen het beveiligingspersoneel.
potje behouden. Het lunch- en eetcafé gaat fungeren als een soort
werkschool waar jongeren kunnen
‘proefdraaien’. Een leer- en werktraject aan jongeren die uit een schoolsysteem vallen en zorgjongeren
moet de nodige structuur, coaching
en begeleiding geven om weer mee
te doen in de maatschappij. Het besluit van het college om de bezuiniging van stichting De Baat van 5%
subsidie te realiseren door het afstoten van het accommodatiegebonden jongerenwerk in De Fabriek
wordt in juni voorgelegd aan de gemeenteraad.

den we recreanten meer mogelijkheden. Bovendien maken de TOP’s
onderdeel uit van een landelijk concept met een grotere herkenbaarheid en exposure. En dat is weer
goed voor de gemeente De Ronde
Venen die zich nadrukkelijk wil profileren als GroeneHart-gemeente.”

Personen van links naar rechts: Kees Schouten, wethouder gemeente De Ronde Venen en bestuurslid Recreatieschap
Vinkeveense Plassen. Bob Duindam, wethouder gemeente Woerden en bestuurslid Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Bart Krol, gedeputeerde provincie Utrecht. Jaap Verkroost, wethouder gemeente Stichtse Vecht en voorzitter
Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Maarten Divendal, burgemeester gemeente De Ronde Venen en voorzitter Recreatieschap Vinkeveense Plassen

Toeristische Overstap Punten
in De Ronde Venen geopend
De Ronde Venen - Op donderdag
24 mei heeft gedeputeerde Bart
Krol van de provincie Utrecht vier
nieuwe Toeristische Overstap Punten (TOP’s) in gebruik genomen.
Hij deed dat samen met Bob Duindam, wethouder van de gemeente
Woerden, Maarten Divendal, burgemeester van De Ronde Venen, Kees
Schouten, wethouder van De Ronde Venen, en Jaap Verkroost, wethouder Stichtse Vecht op het Toeristische Overstap Punt Oortjespad
in Kamerik, kern van de gemeente

Woerden. De drie andere TOP’s die
in gebruik genomen zijn, liggen in
de gemeente De Ronde Venen op
terreinen van het Recreatieschap
Vinkeveense Plassen. Het zijn de
TOP’s Pondskoekersluis (De Hoef),
Heinoomsvaart (Wilnis) en Winkelpolder (Vinkeveense Plassen).
TOP’s
Wethouder Recreatie Kees Schouten: “We zijn als gemeente heel blij
met deze drie TOP’s in onze gemeente. We willen graag een re-

creatieve gemeente zijn waar inwoners, maar ook bezoekers het Groene Hart kunnen ‘beleven’. De TOP’s
zijn een ideaal startpunt voor iedereen die De Ronde Venen beter wil
leren kennen.”
Maarten Divendal die vanuit zijn
functie als burgemeester, maar ook
als voorzitter van het recreatieschap
Vinkeveense Plassen bij de TOP’s
betrokken is, zegt: “De TOP’s in
De Ronde Venen staan op locaties
die voorheen een routepunt waren.
Door hier TOP’s van te maken, bie-

Startpunt
Een Toeristisch Overstap Punt (TOP)
is een ‘knooppunt’ van waaruit de
bezoeker via diverse fiets- en wandelroutes kennis kan maken met
de mooiste plekken uit de regio.
Een TOP is goed bereikbaar per auto en beschikt over voldoende gratis parkeergelegenheid, heeft twee
informatiepanelen waar de fiets- en
wandelroutes op staan aangegeven
evenals diverse bezienswaardigheden in de omgeving. En er is altijd horeca in de buurt. Vanaf enkele TOP’s is het mogelijk het gebied
vanaf het water verkennen, bijvoorbeeld met een kano of sloep.
Met een QR-code op de panelen is
het bovendien voor smartphonegebruikers mogelijk om via de TOPwebsite routes te downloaden of
de laatste informatie te vinden over
evenementen in de buurt. Een TOP
is herkenbaar aan een grote groene stalen halm van ruim 5,5 meter
hoog. Vanaf de doorgaande weg leiden bruine borden met witte letters
naar de TOP.
Vanaf TOP Pondskoekersluis (De
Hoef) kunnen bezoekers fietsen en
wandelen langs het schitterende riviertje de Kromme Mijdrecht. Vanaf TOP Heinoomsvaart (Wilnis) kunnen de groene weiden en het karakteristieke veenweidegebied van het
Groene Hart te voet of op de fiets
ontdekt worden. En bij TOP Winkelpolder (Vinkeveense Plassen) treft
de recreant doorkijkjes en weidse
uitzichten over de Vinkeveense Plassen en natuurreservaat Botshol.
Deze vier TOP’s maken deel uit van
het TOP-routenetwerk. Het zijn de
eerste TOP’s in de provincie Utrecht.

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl
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Op dit moment zijn er vier TOP’s in
de provincie Utrecht en eenentwintig TOP’s in de provincie Zuid-Holland. De verwachting is dat het netwerk rond 2013 verder wordt uitgebreid.
Samenwerking
De vier TOP’s in het Groene Hart

zijn mede mogelijk gemaakt door
Recreatie Midden Nederland, de
gemeenten Woerden en De Ronde Venen en de provincie Utrecht.
Het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme is projectleider van de TOP’s.
Het recreatieschap Vinkeveens
Plassen heeft de aanleg verzorgd en
is verantwoordelijk voor het beheer.

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

Gemeentelijke bekendmakinGen

OpeninGstijden
Gemeentehuis:
tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u
afvalbrenGstatiOns
afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
afvalbrengstation
abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zaterdag tijdens de feestweek
gesloten.
servicepunt wOnen,
welzijn en zOrG
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

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 over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing wordt
vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek actueel.
aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam
abcoude
Oude Dijk 1a
Oude Dijk 1a
Oude Dijk 6
Spoorlaan 82
mijdrecht
Dorpsstraat 63-65
Smaragd 14
vinkeveen
Baambrugse Zuwe 1
Demmerik 120
Rietveld 50
waverveen
Hoofdweg 8

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

datum
ontvangst

Slopen van een bijgebouw
Bouwen van een bedrijfswoning
en bedrijfsruimte
Herbouwen van een
dwarstalwoning
Plaatsen van openslaande deuren
om loggia af te sluiten

Slopen
Bouwen

W-2012-0277
W-2012-0279

23-5-2012
23-5-2012

Bouwen

W-2012-0266

19-5-2012

Bouwen

W-2012-0271

21-5-2012

Wijzigen van de bestemming
betreft openstelling ijssalon op
de zondag
Plaatsen van een dakopbouw aan
de achterzijde van de woning

RO (Afwijken
bestemming)

W-2012-0276

22-5-2012

Bouwen

W-2012-0267

16-5-2012

Kappen van 6 bomen
Bouwen van een loods ter vervanging van bestaande loodsen
Verwijderen van
asbesthoudende platen

Kappen
Bouwen

W-2012-0278
W-2012-0274

23-5-2012
21-5-2012

Slopen

W-2012-0270

21-5-2012

Vergroten van raamkozijnen
aan de achterzijde

Handelen inge- W-2012-0268
volge beschermde monumenten

18-5-2012

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen die verGunninGvrij zijn
Burgemeester en wethouders maken bekend dat van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning is vastgesteld dat zij vergunningvrij zijn:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

datum
vaststelling

mijdrecht
Houtzaagmolen 87

Vervangen van een blokhut

Bouwen

W-2012-0201

21-5-2012

vOOrnemen tOt verleninG OmGevinGsverGunninG uitGebreide prOcedure
Met ingang van 1 juni 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter inzage,
de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
straatnaam
vinkeveen
Donkereind 29

aard van het project/inrichting activiteiten

aanvraagnr.

Uitbreiden en verbouwen van een
varkensstal tot koeienstal en het
gedeeltelijk intrekken van een
voormalige milieuvergunning

W-2012-0152

Bouwen
Gedeeltelijk intrekken
voormalige milieuvergunning

zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen)
naar voren brengen burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het
volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres,
datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven,
wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar
maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun
beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben
gebracht.
verleende OmGevinGsverGunninGen - uitGebreide prOcedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam
mijdrecht
Ontspanningsweg 1

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

verzenddat.
vergunning

Wijzigen van het bestemmingsplan, gebruiksbesluit kinderopvangactiviteit en indeling
kinderopvang

Bouwen
Gebruiksvergunning
RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0038

15-5-2012

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben
ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na 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.
verleende OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

verzenddat.
vergunning

Bouwen
Bouwen
Bouwen

W-2012-0119
W-2012-0176
W-2012-0197

21-5-2012
16-5-2012
22-5-2012

Bouwen

W-2012-0175

21-5-2012

Herstellen van de fundering
Plaatsen van een dakkapel
op het voordakvlak

Bouwen
Bouwen

W-2012-0232
W-2012-0233

22-5-2012
21-5-2012

vinkeveen
Breeveld 6

Plaatsen van een tuinhuis en hek

W-2012-0202

16-5-2012

Kerklaan 18

Legaliseren serre

2010-0545

22-5-2012

Plevierenlaan 17

Realiseren van een
off premiseruimte

Bouwen
RO (afwijken
bestemming)
Bouwen
Afwijken
bestemming
Bouwen

W-2012-0138

15-5-2012

Bouwen

W-2012-0254

22-5-2012

abcoude
Garsten 1
Laan van Binnenrust 1
Papehof 35

Vergroten van een woning
Wijzigen van een vergunning
Wijzigen van huidige vergunning
dmv wijzigen kozijnen en
realiseren van een kelder
Piet v. Wijngaerdtlaan 20 Realiseren van een aanbouw
aan de achtergevel
mijdrecht
Hoofdweg 39
Wipmolen 19

wilnis
Herenweg 27

Plaatsen van een dakkapel
op het linkerdakvlak

wilnis
Kamgras 14

Vergroten van een woonhuis met
dakopbouw op de 1e verdieping

Bouwen

W-2012-0128

15-5-2012

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.
verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen twee verkeersbesluiten hebben genomen. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregelen:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Van Ruweelstraat 1,3641 BH Mijdrecht;
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Malachiet 4,
3641 XP Mijdrecht.
Deze besluiten liggen met ingang van woensdag 6 juni2012 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op
het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken
bij bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de
datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar.
verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank
vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden
ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen
van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.
tijdelijke plaatsinG steiGer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 21 mei 2012 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45, 2.46
en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan dhr. M. Iacono ontheffing hebben verleend om tijdelijk een steiger te plaatsen aan de Hoogstraat 15 in Abcoude. Dit in verband met voeg en
schilderwerk aan de Hoogstraat 15 in Abcoude. De vergunning geldt voor de periode maandag 11 juni 2012 tot
en met woensdag 11 juli 2012. Het werkadres en het adres van de tijdelijke plaatsing steiger is: Hoogstraat 15,
1391 BR Abcoude. Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken
na de datum waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het
besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van
de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
vOOraankOndiGinG vOOrbereidinG bestemminGsplan en inspraak
vOOrOntwerpbestemminGsplan plusmarkt abcOude en principeaanvraaG
OmGevinGsverGunninG
Burgemeester en wethouders geven overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
kennis van het feit dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het perceel Amsterdamsestraatweg 36-38
in Abcoude.
ter inzage
In het kader van een inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Plusmarkt Abcoude’ en de principeaanvraag omgevingsvergunning met ingang van 1 juni 2012 voor een ieder gedurende zes weken, tijdens
de openingstijden van het gemeentehuis bij de balie van Omgevingszaken, en van de bibliotheek in Abcoude,
ter inzage.
ligging
Het plangebied bestaat uit het terrein van het voormalige tuincentrum en de aansluitende groenstrook op de
hoek Amsterdamsestraatweg / Broekzijdselaan in Abcoude.
hoofdlijnen van het plan
Het bestemmingsplan regelt de vestiging van een supermarkt, enkele solitaire winkelunits, een dertigtal appartementen en een ondergrondse parkeergarage. Laden en lossen ten behoeve van de supermarkt vindt plaats aan
de Broekzijdselaan ter hoogte van de rotonde.
coördinatieregeling
Met de gelijktijdige terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan en de principeaanvraag omgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke
ordening (Wro). Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft hiervoor op 30 juni 2011 een besluit genomen. Bovengenoemde plannen
worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegd gezeg
voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is dat voor de
omgevingsvergunning.
inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan en de principeaanvraag omgevingsvergunning zijn ook elektronisch beschikbaar via: http://www.derondevenen.nl en/of http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Eenieder kan gedurende zes
weken schriftelijk zijn of haar reactie omtrent het voorontwerp en de principeaanvraag omgevingsvergunning
indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Maak daarbij wel zo duidelijk mogelijk tegen welk onderdeel (bestemmingsplan of omgevingsvergunning) uw reactie zich richt. De inspraakreacties
zullen worden betrokken en meegewogen bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan respectievelijk de
beslissing over de omgevingsvergunning.
verder procedure
Na (eventuele) verwerking van de reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Op grond van de Wro
zal het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunning zes weken ter inzage worden gelegd. Eenieder
kan dan een zienswijze indienen. Daarna nemen de raad en het college een beslissing over het bestemmingsplan
respectievelijk de omgevingsvergunning.
OntheffinG van de rOute vOOr het vervOer Gevaarlijke stOffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, ingevolge artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat:
- zij een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan Wagenvoort Vuurwerk, Kanaaldijk 52,
8191 NB Wapenveld t.b.v. het vervoer incl. laden en lossen van vuurwerk op 1 september 2012 naar de Amsterdamsestraatweg (bij Abcoudermeer) in Abcoude.
De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 1 juni tot en met 13 juli 2012. De aandacht
wordt er op gevestigd, dat er over de ter inzage gelegde aanvraag geen zienswijzen zijn ingebracht. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen, p/a Milieudienst Noord-West Utrecht, postbus 242, 3620 AE Breukelen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de
dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.
U kunt de stukken inzien bij:
- Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur;
- het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak
maken met afd. externe veiligheid van de milieudienst dhr. C. Roodhart, via tel. 0346-260646 of mw. Y.T.M. van
der Maat, tel. 0346-260641.
aGenda meninGvOrmende raadsverGaderinG 31 mei 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 25 mei 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich
aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email
m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda
4. Initiatiefvoorstel sportvelden Abcoude
Door de fractie van Ronde Venen Belang is een initiatiefvoorstel opgesteld. Het initiatiefvoorstel gaat over de
aanleg van 4 kunstgrasvelden, waarvan 2 voor de hockeyvereniging Abcoude en 2 voor de voetbalvereniging Fc
Abcoude. De kunstgrasvelden zijn noodzakelijk om het capaciteitsprobleem van beide verenigingen op te lossen, noodzakelijk voor het voortbestaan van beide verenigingen (ruim 1.400 leden).
5 Geurbeleid, raadsvoorstel nr. 0024/12
De wet Geurhinder en Veehouderij geeft gemeenten de bevoegdheid om eigen geurbeleid vast te stellen. Het
college van Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen heeft geurbeleid vastgesteld voor “vaste afstandsdieren”. Dit zijn melkveekoeien en paarden. In de wet zijn afstanden vastgelegd die de stallen van deze bedrijven moeten hebben ten opzichte van bijvoorbeeld woningen. Met het geurbeleid worden deze afstanden gehalveerd, waardoor bestaande knelpunten worden opgelost. Ook kan woningbouw zoals in Marickenzijde door het nieuwe beleid dichter bij veehouderijen plaatsvinden.
6. Sluiting

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN
AGENDA BESLUITNEMENDE RAADSVERGADERING 31 MEI 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Van: aansluitend aan meningvormende raad. Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 25 mei 2012.
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststelling notulen van de raadvergaderingen van 26 april 2012
4. Akkoordstukken
4a. Verordening leerlingenvervoer gemeente De Ronde Venen 2012, raadsvoorstel 0017/12
De VNG heeft gemeenten geïnformeerd over het overnemen van een aantal technische wijzigingen in de verordening leerlingenvervoer. Deze zijn in de voorliggende verordening opgenomen.
4b. Ontwikkelingsvisie Rabobank-locatie Abcoude (april 2012), raadsvoorstel nr. 0020/12
Bij de gemeente zijn meerder verzoeken binnengekomen om de locatie op de Stationsstraat 14 (de Rabobanklocatie) te herontwikkelen. Om tot een herontwikkeling te komen die past binnen de historische kern Abcoude en kan rekenen op een breed draagvlak heeft de gemeente zelf een visie opgesteld. Het college van B en W
heeft op 31 januari 2012 de concept ontwikkelingsvisie Rabobank-locatie Abcoude vastgesteld.
4c. Verklaring van geen bedenkingen in verband met een te nemen projectbesluit voor het perceel Poeldijk 3 te
Waverveen, raadsvoorstel nr. 0022/12
Voor het perceel Poeldijk 3 te Waverveen is een omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe woning
met bijgebouw ingediend. Dit plan kan alleen middels een Wabo-projectbesluit worden gerealiseerd. In verband
met de ligging in het buitengebied is er een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig. Het
onderhavige project valt niet onder de categorieën van gevallen op de lijst die door de gemeenteraad is vastgesteld op 12 maart 2011.
4d. Voorloper gemeentelijke Structuurvisie, raadsvoorstel nr. 0023/12
De gemeente werkt aan een Structuurvisie voor de hele gemeente. Inmiddels is een Voorloper tot stand gekomen, waarin de hoofdlijnen voor de Structuurvisie uiteen worden gezet. Daarbij wordt ook concreet gemaakt
hóe de gemeente daarmee aan de slag wil. Naast de Voorloper wordt een aanpak voor het komende jaar aan
de gemeenteraad aangeboden. Hierin wordt beschreven op welke wijze wordt gewerkt aan het tot stand brengen van een Ontwerp Structuurvisie eind 2012.
4e. Vaststellen diverse grondexploitaties en afsluiten grondexploitatie Baambrugge Oost per 31 december 2012,
raadsvoorstel nr. 0021/12
De raad wordt voorgesteld over te gaan tot: Vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties voor de projecten Meerbad Abcoude, Westerheul IV Vinkeveen, Stationslocatie Abcoude en Baambrugge Oost. Het vaststellen van de grondexploitatie voor het project Veenbad Vinkeveen. Het per 31 december 2012 afsluiten van de
grondexploitatie Baambrugge Oost.
4f. 1e Financiële rapportage 2012, raadsvoorstel nr. 0019/12
Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten, die opgenomen zijn in de 1e financiele rapportage 2012.
5. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering
Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de
agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
6. Sluiting
VERGADERING COMMISSIE INWONERSZAKEN / SAMENLEVING 11 JUNI 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer R. Kroon
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag1 juni 2012.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via
0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u wilt
spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Inwonerszaken / Samenleving van 14 mei 2012
5. Punten voor de raad van 28 juni 2012
a. Visie op jongerenwerk, raadsvoorstel 0029/12
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 24 november 2011 gevraagd om een Visie op Jongerenwerk te
ontwikkelen die handvatten die zicht geeft op de doelstellingen van het jongerenwerk en die handvatten biedt
voor keuzes in het accommodatievraagstuk, voor het organisatievraagstuk en voor het maken van prestatieafspraken. Een belangrijk onderdeel in de totstandkoming van de visie zijn de meningen en ideeën van de van de
betrokkenen bij het jongerenwerk tijdens discussiebijeenkomsten in de jongerencentra. Over de Visie op Jongerenwerk is advies uitgebracht door de Jongeren Advies commissie en de Wmo Raad wat is verwerkt in het voorliggende stuk. De gemeenteraad wordt voorgesteld de kaderstellende Visie op Jongerenwerk vast te stellen.
b. Beleidskaders herstructurering Sociale Domein, raadsvoorstel 0030/12
Door het Rijk worden enkele omvangrijke taken in het sociale domein toebedeeld aan de gemeenten. Het betreft de totale Jeugdzorg, de functie begeleiding binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet
Werken naar Vermogen. Deze taken moeten worden uitgevoerd met inachtneming van het door de gemeente
geformuleerde beleid op deze onderdelen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de beleidskaders hiervoor
vast te stellen.
c. Bezuinigingen De Baat en voortgang De Fabriek, raadsvoorstel 0031/12
Naar aanleiding van de motie “Besluit het college op te dragen met stichting De Baat in overleg te treden om te
komen tot een ander voorstel tot het behalen van de bezuinigingsopdracht”. Na analyse van alternatieve bezuinigingsvoorstellen bij stichting De Baat wordt er voorgesteld de bezuiniging van stichting De Baat subsidie 2012
ad 5% te realiseren middels het afstoten van het accommodatiegebonden jongerenwerk in Jongerencentrum
De Fabriek en bijbehorende formatie. Tegelijkertijd wordt door samenwerking met stichting 2BE het jongerenwerk gewaarborgd voor de kern Mijdrecht.
d. Actualisatie Gemeenschappelijke Regeling PAUW BEDRIJVEN, raadsvoorstel 0033/12
Het college toestemming geven tot het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven overeenkomstig bijgevoegde (concept) statuten. De Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap
“Het Westelijk Gebied van Utrecht”(opererend onder de handelsnaam PAUW-Bedrijven) 2001 op te heffen conform artikel 41 van de huidige regeling en dit besluit in werking te laten treden op het moment dat de GR PAUW
Bedrijven door de colleges van de deelnemende gemeenten is vastgesteld en goedgekeurd door GS.
e. Voorjaarsnota 2012, raadsvoorstel 0032/12
Voor u ligt ter vaststelling de Voorjaarsnota 2012. De Voorjaarsnota 2012 bestaat uit drie delen; in het eerste deel
wordt de actualisatie van de financiële positie weergegeven inclusief het meerjarenperspectief 2013–2016 en
in het tweede deel wordt uiteengezet hoe de weg wordt ingezet naar een financieel gezonde gemeente. In het
derde deel is een samenvatting van het voorstel opgenomen. Het is daarom van belang om deze Voorjaarsnota
vast te stellen, zodat met u het bezuinigingstraject kan worden ingegaan.
6. Overige Punten
a. 2e bestuursrapportage 2012.
In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht.
7. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Inwonerszaken / Samenleving en mededelingen te doen.
8. Sluiting

A.P.K. GARAGE
REPARATIE EN ONDERHOUD ALLE MERKEN
LEvERinG vAn o.A.
Accu’s - bAndEn - REmmEn - schoKdEmPER - uitLAAt KAtALysAtoREn - stARtmotoR - dynAmo’s - RAdiAtEuRs tREKhAKEn - KoPPELinG - GLAsREPARAtiE en div.

OOSTERLANDWEG 40 3641 PW MIJDRECHT
TEL. 0297 593429 www.garagemur.nl

APK KEURING € 30.- all-in

Gezocht:
Wij zijn op zoek naar 40
stuks grijze betontegel 50 x
50 cm. Tel. 0297-778064
Te koop:
Smoby glijbaan xl met wateraansluiting. Afm: ca. L 25 x
b106 x h 134 cm. Gewicht 17
kg. €50,-. Tel. 0297-778064
Te koop:
Akoestisch gitaar met tas,
muziekstandaard en enkele beginners lesbladen
€ 65,-. Tel. 0297-241242
Te koop:
Kanaries div. mannen €15,-.
poppen €10,-. Tel. 0297-753263
Te koop:
Zwarte scooter, merk dragon.
Km stand 4000 km. Geel kenteken €500,-. Tel. 0297-282350

VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ZAKEN 12 JUNI 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer R. Blans
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag1 juni 2012.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via
0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u wilt
spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Ruimtelijke Zaken van 15 mei 2012
5. Punten voor de raad van 28 juni 2012
a. Voorjaarsnota 2012, raadsvoorstel 0032/12
Voor u ligt ter vaststelling de Voorjaarsnota 2012. De Voorjaarsnota 2012 bestaat uit drie delen; in het eerste
deel wordt de actualisatie van de financiële positie weergegeven inclusief het meerjarenperspectief 2013-2016
en in het tweede deel wordt uiteengezet hoe de weg wordt ingezet naar een financieel gezonde gemeente. In
het derde deel is een samenvatting van het voorstel opgenomen. Het is daarom van belang om deze Voorjaarsnota vast te stellen, zodat met u het bezuinigingstraject kan worden ingegaan.
6. Overige punten
a. Motie vestiging B2-locaties op het industrieterrein
Met de commissie wordt de ingediende motie over B2 locaties op het Industrieterrein besproken. De fractie van
Ronde Venen Belang heeft in de motie verzocht het bestemmingsplan bedrijventerrein Mijdrecht en Vinkeveen
zodanig aan te passen dat de mogelijkheden op de B2-locaties op het industrieterrein Mijdrecht worden verruimd, waardoor ondermeer een vestiging van Action mogelijk wordt.
b. 2e bestuursrapportage 2012.
In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht.
7. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen.
8. Sluiting
VERGADERING COMMISSIE PUBLIEKE WERKEN 13 JUNI 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag1 juni 2012.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via
0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u wilt
spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Publieke Werken van 11 april 2012
5. Punten voor de raad van 28 juni 2012
a. Wijziging beheersverordening Gemeentelijke begraafplaatsen m.b.t. gebruik van glas voor grafmonumenten,
raadsvoorstel 0028/12.
Indien de gemeente het mogelijk wil maken om grafmonumenten van glas toe te staan op de begraafplaats dient
de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2011 op dit punt te worden aangepast. Het aanpassen
van de beheersverordening is een bevoegdheid van de raad.
b. Beheerplan wegen 2012-2016, met een doorkijk naar de toekomst, raadsvoorstel 0034/12
De raad wordt het Beheerplan wegen 2012-2016 van de gemeente De Ronde Venen ter vaststelling voorgelegd.
In het beheerplan wordt een doorkijk gegeven voor de periode 2017-2021.
c. Voorjaarsnota 2012, raadsvoorstel 0032/12
Voor u ligt ter vaststelling de Voorjaarsnota 2012. De Voorjaarsnota 2012 bestaat uit drie delen; in het eerste
deel wordt de actualisatie van de financiële positie weergegeven inclusief het meerjarenperspectief 2013-2016
en in het tweede deel wordt uiteengezet hoe de weg wordt ingezet naar een financieel gezonde gemeente. In
het derde deel is een samenvatting van het voorstel opgenomen. Het is daarom van belang om deze Voorjaarsnota vast te stellen, zodat met u het bezuinigingstraject kan worden ingegaan.
6. Overige punten
a. 2e bestuursrapportage 2012.
In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht.
7. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Publieke Werken en mededelingen te doen.
8. Sluiting
VERGADERING COMMISSIE ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN / FINANCIËN 14 JUNI 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: Mevrouw J. Vonk-Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag1 juni 2012.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via
0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u wilt
spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van 21 mei 2012
5. Punten voor de raad van 28 juni 2012
a. Programmarekening 2011, raadsvoorstel 0027/12
Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en financieel beheer.
Voorgesteld wordt om de programmarekening 2011 vast te stellen.
b. Voorjaarsnota 2012, raadsvoorstel 0032/12
Voor u ligt ter vaststelling de Voorjaarsnota 2012. De Voorjaarsnota 2012 bestaat uit drie delen; in het eerste deel
wordt de actualisatie van de financiële positie weergegeven inclusief het meerjarenperspectief 2013 – 2016 en
in het tweede deel wordt uiteengezet hoe de weg wordt ingezet naar een financieel gezonde gemeente. In het
derde deel is een samenvatting van het voorstel opgenomen. Het is daarom van belang om deze Voorjaarsnota
vast te stellen, zodat met u het bezuinigingstraject kan worden ingegaan.
6. Overige punten
a. 2e bestuursrapportage 2012.
In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over het te voeren/gevoerde beleid en informatie geboden met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De bestuursrapportage is in ontwikkeling, de ontwikkelpunten worden toegelicht.
7. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën en mededelingen te doen.
8. Sluiting

Oosterlandweg 29a - 3641 PV Mijdrecht - Tel. 0297-59 34 31 - Fax 0297-59 33 53
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Reparaties en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s
Autoschades - APK keuringen
Banden - accu’s - uitlaten - enz.

Kijk voor meer informatie op: WWW.EDVANSCHIE.NL

De Baat is de welzijnsorganisatie van
De Ronde Venen. De Baat is er voor

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

iedereen, jong en oud. De organisatie
bevordert zelfredzaamheid, sociale
samenhang en verhoogt de inzet voor

www.stichtingdebaat.nl

en deelname aan de samenleving.

acTiViTEiTEN VooR SENioREN
MEi 2012

acTiViTEiTENRooSTER
juNi 2012

MaNTElZoRgSaloN

gERaRDuS MajElla
Ma 4, 18 juni 14.00-16.00 u.
Di 5, 19, 26 juni 15.00 u.
Wo 6, 20 juni 10.30 u.
Ma 11, 18, 25 juni 19.00 u.
Di 12 juni 15.00 u.
Wo 13 juni 15.00 u.
Di 19 juni 19.30 u.
Do 21 juni 12.30 u.

Kaarten
Sjoelen
Zingen o.l.v.
de heer Regeling
Zingen met elkaar
Bingo
Bloemschikken
Optreden Con Amore
Themamaaltijd

NiEuw aVoNDlichT
Vr 1, 8, 15, 22, 29 juni 14.30 u.
Ma 4, 11, 18, 25 juni 14.30 u.
Di 5, 19 juni 19.00 u.
Vr 8 juni 12.30 u.
Di 12 juni 14.30 u.
Di 12 juni 17.00 u.
Di 12 juni 19.00 u.
Di 19 juni 14.30 u.
Za 23 juni 19.00 u.
Di 26 juni 14.30 u.
Di 26 juni 17.30 u.
Di 26 juni 19.00 u.
Wo 27 juni 14.30 u.
Do 28 juni 10.00 u.

Geheugentraining
Spelmiddag
Bingo
Themamaaltijd hist.
ver De Proosdijlanden
Bloemschikken
Patatavond
filmavond
Beauty
Optreden klassieke
muziek met kinderen
o.l.v. Greetje de Haan
Creatief
Soepavond
Optreden Con Amore
Bijbelkring
Zing mee met Shalom

ZuiDERhof
Ma 4, 18, za 30 juni 14.30 u.
Di 5 juni 19.00 u.
Wo 6 en 20 juni 10.30 u.
Wo 6, 13, 27,
do 28 juni 14.30 u.
Do 7, 28 juni 10.30 u.

Spelmiddag
Soepavond
Schilderen

Bewegen
Fruitsalade/
geheugentraining
Do 7 juni 14.30 uur
Zingen rond het
orgel-triomino
Vrij 8, 15, 22, 29 juni 10.30 u. Creatief
Za 9 en 30 juni 19.00 u.
Filmavond
Ma 11 en 25 juni 14.30 u.
Quizmiddag
Di 12 en 26 juni 14.30 u.
Bingo
Wo 13 en 27 juni 10.30 u.
Zingen o.l.v.
de heer Regeling
Do 14 juni 12.30 u.
Themamaaltijd hist.
ver. De Proosdijlanden
Wo 20 juni14.30 u.
Knikkerbaan
Do 21 juni 10.30 u.
Vragenspel
Do 21 juni 14.30 u.
Optreden Shantikoor
Di 26 juni 17.00 u.
Patatavond
Di 26 juni 19.00 u.
Optreden Song of Joy

SaMENwERKiNgEN
alzheimer café woensdag 13 juni met de film:
‘De alzheimer Experience’
Het Alzheimer Café opent zijn deuren op woensdag 13
juni in Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen; het Café is open vanaf 19:30 uur. Wat gaat er om
in Alzheimerpatiënten? Hoe ziet een dementerende de
wereld en de mensen om zich heen? Op die ingewikkelde vragen probeert de film “Alzheimer Experience”
antwoorden te geven. De tien scènes in deze film kunnen op elk moment stilgezet worden om van perspectief te wisselen. Gespreksleider en tevens gastspreker
is: Minse Bos Kuil - arts. Bent u nieuwsgierig geworden
naar deze film en wilt u met ons van gedachten wisselen? Dan bent u van harte welkom. Er is muziek, koffie
en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Eetcafé het Pruttelpotje
Op de even weken Vanaf 16.00 uur In De Fabriek
Ma 11 en 25 juni
open Tafel Start weer in september
Scootmobiel toertocht (Picknick)
Di 19 juni Zuiderhof

oVERigE
Passage Mijdrecht
Locatie Gebouw Irene, Kerkstraat
Datum: start weer in september
Passage, afd, Vinkeveen en waverveen
Locatie: Hervormd Verenigingsgebouw
Datum: start weer in september
ouderenmiddagen
Locatie: Gebouw De Roeping
Datum: start weer in september
onze Kontakt Morgen
Locatie Gebouw Irene, Kerkstraat
Datum: start weer in september
Seniorweb DRV
Internetcafé, Energieweg 107, Mijdrecht
aNBo-leden
Soos in de Meijert, wekelijks op woensdag 13.30 u.
wandel mee met Spel en Sport DRV!
Wanneer de meeste sportclubs een zomerstop houden, start bij Spel en Sport de wandelgroep. Ook dit
jaar participeert Spel en Sport weer in het jaarlijks beweegprogramma van sport in De Ronde Venen. Onder
het motto Gezond in Beweging kunnen Ronde Veners
voor een klein prijsje bij verschillende sportaanbieders
naar keuze vier of zes keer meedoen of een introductiecursus volgen. Op deze manier krijgen senioren de
mogelijkheid om kennis te maken met een sport of
beweegvorm, zonder zich direct te verbinden aan een
sportclub. Een van de onderdelen van Spel en Sport
is Sportief Wandelen. Vanaf 5 juni starten we op dinsdagochtend om 11.00 uur vanaf de parkeerplaats van
sporthal Phoenix in Mijdrecht. Geïnteresseerden kunnen in juni vier keer meelopen voor totaal € 10,- en in
juli zes keer voor totaal € 15,-. Informatie en aanmeldingen: 06-21918353 of www.sportinderondevenen.nl.
Tip: begint u graag in beweging maar doet u dat liever
niet alleen? Schrijft u zich dan in voor een beweegmaatje! Zie: www.stichtingdebaat.nl/nieuws of neem
contact op met Carolien Harbers per mail: c.harbers@
stichtingdebaat.nl of telefoon: (0297) 230280.

Buurtkamer Vinkeveen.

BuuRTKaMERS ooK iN DE ZoMERMaaNDEN oPEN
De zomer komt er aan en voor veel mensen de gelegenheid
om er lekker op uit te gaan! Ook gezellig om ’s morgens met
een kopje koffie in De Buurtkamer te starten en wie weet,
iets af te spreken om samen te ondernemen: wandelen,
fietsen of met de scootmobiel op pad. In Vinkeveen is een
terras met mooi uitzicht op de Ringvaart en ook in Mijdrecht
wordt hard gewerkt aan een terras nu de achterdeuren in De
Buurtkamer klaar zijn. De beide Buurtkamers in De Ronde
Venen zijn de gehele zomerperiode elke dinsdag en donderdagmorgen geopend voor 55+ers. Van 10.00 tot 12.00
uur wordt u gastvrij ontvangen met koffie en thee. Er liggen
kranten en tijdschriften, u kunt er spelletjes doen en creatief
bezig zijn. Ook kunt u tussen de middag met ons mee eten!
Voor meer informatie kunt u tijdens openingstijden bellen
naar De Buurtkamer Mijdrecht: (0297) 288 466 of Vinkeveen:
06-17970016. Wie weet legt u nieuwe contacten of komt u
oude bekenden tegen!

PluSBuS uiTjES EN/of wiNKElEN

Buurtkamer Vinkeveen
Open inloop:
di en do 10.00-12.00 uur.
Locatie: Bibliotheek
(achter dorpshuis De Boei)
Tuinderslaantje 4
3645 EX Vinkeveen

Buurtkamer Mijdrecht
Open inloop: di, wo en do
10.00-12.00 uur.
Mee-eten kan op di en do
van 12.00 tot ca. 13.15 uur
G. van Aemstelstr. 5,
3641 AP Mijdrecht, 0297-288466
(tijdens openingstijden)

RaBoBaNKBuS
Dinsdag, even weken
waverveen Cliffordweg, 09.00-09.30 uur
Mijdrecht
Nieuw Avondlicht 09.45-11.45 uur
Mijdrecht
Veenstaete, 11.30-12.00 uur
De hoef
Oostzijde, bij de RK-kerk, 13.00-15.00 u.
amstelhoek Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur
Dinsdag, oneven weken
Vinkeveen Maria-Oord, 09.30-09.50 uur
Vinkeveen Zuiderhof, 10.00-10.30 uur
Mijdrecht
G. Majella, 10.45-12.00 uur
De hoef
Oostzijde, bij de RK-kerk, 13.00-15.00 u.
amstelhoek Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur

4 juni: “herkenning van energiebronnen”
Maandag 4 juni vindt er een bijeenkomst plaats met
het thema ‘Herkenning van energiebronnen’. Tijdens de
workshop staat de mantelzorger centraal en gaat het
om het herkennen van de eigen inspiratie of energiebronnen. Welke inspiratiebronnen passen bij mij en heb
ik tot mijn beschikking? Welke bronnen kan ik gebruiken om de zorg gemotiveerd te verlenen en er zelf blij
mee te zijn? Het doel van deze workshop is het herkennen en ontdekken van verschillende bronnen en hun
mogelijkheden en deze meer te gaan gebruiken, met
als resultaat meer energie. Deze bijeenkomst wordt begeleid door een trainer van Indigo en is bestemd voor
mantelzorgers uit De Ronde Venen. De locatie is G. van
Aemstelstraat 5 te Mijdrecht (‘De Buurtkamer’). Tijdens
de mantelzorgsalon van maandag 25 juni leren we hoe
we zelf zowel vegetarische als gewone Vietnamese
loempia’s kunnen maken. Mede mogelijk gemaakt
door The Round Table 169. Mantelzorgers uit De Ronde
Venen zijn bij beide bijeenkomsten van 13.30 tot 15.30
uur welkom in De Buurtkamer, G. van Aemstelstraat 5
te Mijdrecht. Heeft u geen vervoer of heeft u iemand
nodig die uw zorgtaken even over neemt, dan kunt u
contact opnemen met een van de Servicepunten. Zij
denken met u mee voor een oplossing, telefoonnummer: (0297) 587 600.
aanmelden
Om enigszins in te schatten hoeveel mensen er komen,
wordt het op prijs gesteld als u zich vooraf aanmeldt
bij Stichting De Baat, tel. (0297) 230 280, of per e-mail:
e.smit@stichtingdebaat.nl. De mantelzorgsalon is een
ontmoetingsgroep voor mensen die langdurige of intensieve zorgtaken hebben voor een familielid, vriend
of kennis.

BENT u DE 100E KlaNT VaN hET
REPaiR café?

Dan ontvangt u een verrassing!
Heeft u bijvoorbeeld een kapot schilderijlijstje, een winkelhaak in uw blouse of een stofzuiger die het niet meer doet?
Repareer het in het Repair Café! Iedere tweede en vierde
donderdag van de maand zitten van 14.00 tot 16.00 uur een
aantal vrijwillige vakmensen voor u klaar om samen met u
uw meegebrachte kapotte spulletjes te repareren. Tot nu
toe zijn er bijna 100 reparaties uitgevoerd waarvan we meer
dan 75% met goed resultaat hebben kunnen repareren. Dus
pak uw spullen waarvan u eigenlijk dacht dat het zonde zou
zijn om het weg te gooien en neem het mee naar het Repair
Cafe in De Buurtkamer Mijdrecht!
U bent voor de reparatie geen kosten verschuldigd maar er
staat wel een fooienpot voor een vrijwillige donatie. Hiervan
NiEuwS VooR
kopen wij weer onderdelen of gereedschap. Uiteraard staat
VRijwilligERSoRgaNiSaTiES
de (gratis) koffie en thee voor u klaar!
(waaronder verenigingen en stichtingen)
Repair café De Ronde Venen
Dit jaar 5% bezuinigen en volgend jaar?
Elke 2e en 4e donderdag van de maand kunt u met uw kaSamenwerken bespaart tijd en geld. Juist dit zijn zaken waar potte spullen tussen 14.00 en 16.00 uur terecht in De Buurtvrijwilligersorganisaties nu, maar vooral ook in de toekomst, kamer Mijdrecht. Data: donderdag 14 en 28 juni.
oog voor moeten hebben. Organisaties kunnen op dit moment hun activiteiten en cursussen of trainingen met elkaar
delen via de website van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Zo
kan ieder zien wat er al georganiseerd wordt. Misschien zijn
er nog plaatsen over zodat enkele vrijwilligers van een andere organisatie nog kunnen deelnemen? Misschien heeft
uw organisatie een training of activiteit voor vrijwilligers die
nog niet helemaal vol is en kunnen daarop ook andere vrijwilligers inschrijven? U kunt kosten delen!
Natuurlijk is het ook heel handig als u van elkaar weet wanneer u activiteiten organiseert. U kunt middels de activiteitenplanning activiteiten op elkaar afstemmen, zowel op inhoud als op tijd. Voor de deelnemers is het natuurlijk des te
leuker als zij bijvoorbeeld in maart mee kunnen met de ene
activiteit en in juni met de andere. Het zou jammer zijn als
deze activiteiten tegelijkertijd vallen.
Bent u nieuwsgierig geworden wat er al in De Ronde Venen
georganiseerd wordt, of wilt u uw eigen planning toevoegen? Kijkt u dan eens op www.steunpuntvrijwilligerswerk.
info. Heeft u al een gebruikersnaam en wachtwoord voor de
vrijwilligersvacaturebank? U kunt deze ook gebruiken om
in te loggen voor het bijwerken van activiteiten of deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers. Heeft u nog geen
inloggegevens? Neemt u dan contact op met Dyanne van
Tessel per email: d.vantessel@stichtingdebaat.nl of telefoon:
(0297) 230280.
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk in De Ronde Venen?
Neem een kijkje op de website www.steunpuntvrijwilligerswerk.info voor de actuele vacatures.

www.STichTiNgVRiENDENVaNDEBaaT.Nl

Vr
Ma
Di
Wo
Do

1 juni
4 juni
5 juni
6 juni
7 juni

Putje van Heiloo
€ 12,Kookpunt in De Fabriek
€ 10,Vislunch
€ 10,Bezoek Dolfinarium
€ 42,Boodschappen (ochtend)
€ 3,Film in Maria-Oord (middag)
€ 7,Vr 8 juni De Sfeerstal
€ 5,Tafelen in het Buurhuis
€ 10,Wo 13 juni Rit naar de Alblasserwaard
€ 11,Do 14 juni Boodschappen/markt (middag)
€ 3,Vr 15 juni Kaasmarkt Alkmaar
€ 13,Ma 18 juni Kookpunt in De Fabriek
€ 10,Wo 20 juni Varen op de Linge
€ 40,Do 21 juni Boodschappen/markt (middag)
€ 3,Vr 22 juni Winkelen in Hoofddorp
€ 5,Tafelen in Buurhuis Wilnis
€ 10,Wo 27 juni Touwmuseum in Oudewater
€ 9,Do 28 juni Boodschappen/markt (middag)
€ 3,Vr 29 juni Rit met de Bosmobiel
€ 13,Vooraankondiging
Op dinsdag 3 juli gaan we met een grote groep mee
met de Museum PlusBus. Met een luxe touringcar vertrekken we vanaf de Meijert in Mijdrecht naar het openlucht museum in Arnhem. Dankzij sponsoring is deze
tocht gratis. Hiervoor zijn nog plaatsen beschikbaar. U
kunt zich aanmelden bij de servicepunten. U kunt voor
3 euro door onze PlusBus thuis worden opgehaald.
Voor info en aanmelden:
Servicepunt De Ronde Venen tel. (0297) 587600.

Rollatorspreekuur
elke 2e donderdag van de maand van 10.00-11.00 uur
Start weer in september
cinema 55+ in Maria-oord
Prijs: € 4,- of 5 x voor € 15,-. (aanvang 14:30 uur).
Datum: do 7 juni
Kookpunt! in De fabriek, Rondweg 1a Mijdrecht
Op de maandagen op de oneven weken
van 17.00-20.00 uur. Data: 4 en 18 juni
Tafelen in het Buurhuis, Vossestaart 2 wilnis
Op de vrijdagen in de oneven weken
van 17.00-20.00 uur. Data: 8 en 22 juni
Brunchen in De Kweektuin
Geen brunch in de kweektuin i.v.m. de warmte in
de kas. In oktober zal de eerstvolgende brunch zijn.

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600
Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis:
Dorpsstraat 28
Abcoude:
Kerkgaarde 5
Mobiel kantoor elke dinsdag:
De Hoef:
Oostzijde, (RK-kerk) 13.00-15.00 uur
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeente 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, mantelzorg en vele andere onderwerpen.

www.servicepuntderondevenen.nl
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ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

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.

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

ApOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297285163. Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

dIERENHuLp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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 www.kkavv.nl.
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

STICHTING dE bAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

pSyCHOLOGISCHE
HuLpvERLENING
Wilnis: Praktijk voor directe psychologische hulpverlening, Drs. J.M.M.
Simons klin. psychol./psychotherap.
en medew. 0297-285371 of
0297-568866; www.simonspsychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening,
R. Rap, tel: 0297-286436

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk
(voor al uw vragen en problemen),
Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch Bureau (voor ouders en kinderen van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn
tel. 0900-2359893. Hulp bij het
Huishouden, tel. 0348-437000.
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
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.

zwANGERSCHAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen per week,
24 uur per dag mobiel bereikbaar
voor bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371. Voor minder
dringende zaken gelieve kantooruren
tijden aan te houden. Het spreekuur wordt meestal op maandag
en woensdag gehouden volgens
afspraak. Voor inschrijven en een
1ste afspraak maken kunt u gebruik
maken van het aanmeldformulier op
onze website:
www.verloskundigenderondevenen.nl

dOkTERSdIENSTEN

Jongen verdacht van heling
Een getuige meldde op maandag
28 mei rond 01.15 uur dat drie jongens vanaf het Schild richting Hofland liepen met een gevulde blauwe plastic tas en dat hij de zaak niet
vertrouwde.
Agenten zagen op Hofland een
15-jarige jongen lopen met een
zwarte fiets en een blauwe gevulde
vuilniszak. Met toestemming moch-

ten de agenten in de zak kijken en
zij zagen dat er nieuwe spijkerbroeken, nieuwe overhemden en een
vest in zaten.
Alle kledingstukken waren voorzien
van originele labels en prijskaartjes.
De jongen had geen logische verklaring hoe hij aan de kleding was
gekomen.
Om uit te zoeken waar de kleding
vandaan komt, werd hij naar het politiebureau Maarssen gebracht en
ingesloten voor verder onderzoek.

Mijmeringen

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Zie ook op http://amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden dieren als u uw huisdier vermist.
- Vinkeveen, Herenweg: Rode kater met witte bef.
- Uithoorn, Talmalaan: Timmy, een zwarte kater met witte sokjes voor
en witte kniekousjes achter, klein wit streepje op buik; Timmy is
lang en slank.
- Mijdrecht, Meerkoet: gecastreerde 11 maandenoude kater; cypers
met wit befje en witte sokjes.
- Uithoorn, Rode Klaver: roodharige kater met wit snuitje, bef, buik en
sokjes. Gecastreerd en gechipt.
Gevonden:
- Uithoorn, Legmeer: zwarte rug en witte buik; witte streep van kin tot
kop (Zorro masker) en witte kraag.
- De Hoef, Vinkeslag: poes, zwart-wit; ze is in verwachting.
- Amstelhoek, Menno Simonszstraat: vaalrode cipresgetinte, langharige kat; hij heeft een zwart halsbandje om.
- Uithoorn, Boterdijk: jong konijn, wit-zwart-bruin.
- Wilnis, Burg. Padmosweg: rood-oranje kater.
- Wilnis, Christinastraat: rode kater.
- Uithoorn, aan ‘t Spoor: groot beigekleurig konijn. Voedster.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben;
wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

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

Even spelen met een jong vogeltje

Zon
Door Flavoring
Het heeft een tijd geduurd. Het voorjaar leek alleen maar te bestaan
uit kou, regen en af en toe een waterig zonnetje. Maar afgelopen
weekend was het dan zover. Eindelijk heeft Nederland kunnen genieten van echt mooi zomers lenteweer. Niet alleen maar een enkel dagje, maar dit keer een heel pinksterweekend lang. Wat hebben we er
allemaal lang op moeten wachten.
En we zouden geen echte Hollanders zijn als we niet zeuren en zeiken over het weer. Dit keer niet over de grijze luchten en vele regen.
Zeuren konden we nu wel doen, maar dan over de hitte. Of over de
files naar de stranden. Of misschien wel over verbrande schouders of
kuiten, want het zonnetje was krachtig het afgelopen weekend. Wat
heb ik genoten van de geur van zonnebrand en barbecue, de geuren
die voor mij synoniem staan aan de zomer en vakantie.
De warmte op je huid, de geuren in de lucht, de kleuren om je heen.
Alles lijkt helderder en mooier met het zonnetje erbij. De mensen lijken ook meteen vriendelijker voor zichzelf en voor elkaar. Men neemt
de tijd om even rustig buiten te zitten en gewoon te genieten van
het weer in plaats van door te rennen voor alle dingen die hoognodig moeten gebeuren. Laat de afwas maar even staan, stofzuigen kan
ook morgen nog en de televisie, die blijft lekker uit. Nou ja, nu dan
eventjes maar straks begint het Europees kampioenschap en dan kan
de televisie natuurlijk niet uit blijven staan.
In de winkels vallen me twee zaken op. Ten eerste dat het Oranjelegioen er echt aan komt, wat ik mooi vind omdat het zo’n Hollands
saamhorigheidsgevoel geeft. Ten tweede vallen mij de vele advertenties op voor dieetpillen en andere magische drankjes die vet zouden
doen verdwijnen als ijs voor de zon. Hmmm... als we van het weekend allemaal al in badkleding waren, zijn we dan niet te laat met het
ik-wil-nu-een-strak-zomerlijf? Juist nu de zomerkleding weer uit de
mottenballen is gehaald en we heerlijk in korte broek of bikini aan
het strand of meer recreëren, moeten we vooral maar gewoon blij zijn
en in het moment leven. Dat ene vetrolletje meer of minder zal niet
heel wezenlijk je geluksgevoel bepalen. Het moment kunnen pakken,
spontaan even een terrasje pikken en wat opwarmen in de zon wel.

zORG &
dIENSTvERLENING

Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 09004701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00 u. tot de
volgende dag 8.00 u.

Mijdrecht - Een 15-jarige jongen
uit Mijdrecht is aangehouden op
verdenking van heling.

Is uw huisdier zoek?

Vinkeveen - We hebben de koolmeesjes uit het nestje zien komen. Onze
kleindochter was er helemaal weg van. De eerste vier jongen vlogen zo weg,
maar de laatste drie hadden er moeite mee. Vooral het laatste koolmeesje
was nog zo klein dat hij maar net kon vliegen. Maar eenmaal uit het nest
kon hij zich wel vermaken met onze kleindochter van 3 jaar. Hij zat op haar
schoot, op haar schoen, op haar schouder en zelfs op het wiel van haar fiets.
Of ze nu voor of achteruit bewoog, hij bleef zitten. Ze is er vier uur lang mee
zoet geweest, toen moest ze toch echt naar bed. Het koolmeesje kreeg ook
al snel een naam van onze kleindochter: Pluis. De volgende morgen vroeg
ze: ‘Waar is Pluis?’ Pluis was gevlogen. Als ze nu een koolmees hoort is het
van ‘Pluis is weer terug’.
Groetjes Jan van Haastrecht, Vinkeveen

En als je winterlijf met eventuele vetrolletjes dan wel bepalend is voor
hoe je niet lekker in je vel steekt? Tsja, dan wordt het lastig. Waarschijnlijk ben je dan boos op jezelf dat je niet eerder bent begonnen
met gezond leven. Maar het is nooit te laat om te veranderen. Laat
dan de zon en het fijne gevoel dat deze je geeft de opmaat zijn voor
een fijne en gezonde zomer. Dan volgt het zomerlijf vroeg of laat vanzelf.

Epilepsie Fonds zoekt
collectanten in Mijdrecht
Mijdrecht - Wilt u zich inzetten voor
de jaarlijkse collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds in Mijdrecht en
hebt u daarvoor een paar uur per
jaar beschikbaar? Word collectant
voor de collecteweek van het Nationaal Epilepsie Fonds van maandag 4
juni t/m zaterdag 9 juni aanstaande.
Het Epilepsie Fonds zoekt nog collectanten voor de wijken Proostdij,
Molenland en Wickelhof.
Neem voor meer informatie contact op met Bea Verlaan, tel. 0297286448 of e-mail naar beaverlaan@
hotmail.com .

Wetenschappelijk onderzoek naar
de oorzaken van epilepsie is daarom
van groot belang. Het Nationaal Epilepsie Fonds financiert onderzoeken
die genezing dichterbij brengen. Samen met duizenden vrijwilligers zamelt het fonds tijdens de collecteweek geld in voor epilepsieonderzoek.
Naast het steunen van onderzoek,
geeft het fonds voorlichtingen en
hulpverlening waaronder aangepaste vakantiereizen voor mensen
met epilepsie.

Er wordt hard gewerkt
aan heropening ‘de Zwart’

120.000 mensen met epilepsie
In Nederland leven 120.000 mensen
met epilepsie. Zij kunnen onverwachts een epileptische aanval krijgen: een plotselinge verstoring van
het elektrisch evenwicht in de hersenen. Gelukkig hebben de meeste
mensen met epilepsie baat bij medicijnen. Maar helaas blijft 30 procent
last houden van aanvallen.

Doe mee
Collecteren kost slecht een paar uur
tijd. En wie collecteert, levert een
bijdrage aan een goede behandeling en begeleiding van mensen met
epilepsie.
Wilt u zich in de week van maandag
4 juni t/m zaterdag 9 juni aanstaande als collectant inzetten? Meld u
dan vandaag nog aan via Bea Verlaan op tel. 0297-286448 of e-mail
naar beaverlaan@hotmail.com) of
landelijk via www.ikgacollecteren.nl.

Wilnis - Zoals de meesten van u
waarschijnlijk al gehoord hebben
gaat ‘De Zwart’ in Wilnis zo snel
mogelijk haar deuren weer openen.
Maar voordat de deuren van dit zo
bekende winkelpand weer kunnen
worden geopend zal het een en ander moeten gebeuren. De wijnhandel wordt omgetoverd tot een winkel voor dranken en delicatesse:
De Zwart Dranken en Delicatesse.
Er wordt momenteel hard gewerkt
voor de heropening. De winkel blijft

Onderzoek is nodig
Epilepsie is nog niet te genezen.

zoals hij was en het kantoorgedeelte wordt omgetoverd tot een mooie
winkelruimte voor het delicatessendeel. Het kantoordeel is reeds naar
boven verhuisd. Deze week start de
aannemer met de nog te verrichten
werkzaamheden: elektriciteitswerken, schilderwerk, etc.
De nieuwe eigenaren Edwin en
Raquel de Zwart gaan zich nu verdiepen in het assortiment. We houden u op de hoogte.
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HAZZ 2012
Chazz = Charity Jazz

applaus
de hele familie

P R O G R A M M A

Chazz 2012 zaterdag 2 juni
PRESENTATIE: Jan Douwe Kroeske
15.00 uur
tuin open
15.30 uur
Reunion Jazz Band
16.30 uur
Machteld Cambridge & Friends
17.30 uur
djembé workshop
18.00 uur
Casual Friday o.l.v. Thijs Snoek
18.30 uur
Silicious
19.00 uur
Ben Sims & Friends
19.45 uur
Oosterdok 4
20.30 uur
AMC Big Band o.l.v. Diederik Ruisch
21.30 uur
Anke Angel boogie boogie
22.15 uur
AMC Big Swing Final

kaartverkoop online www.chazz.nl
Mijdrecht
boekhandel Mondria
Wilnis
drogisterij De Nagtegaal
Vinkeveen
drogisterij De Bree
Abcoude
boekhandel Sprey
voorverkoop 15,kassa
20,kinderen tot 12 jaar gratis
studenten en scholieren 50% korting

kleurrijk
daarom
Chazz = georganiseerd door Stichting
OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen in
samenwerking met Stichting Mayaschool Guatemala.

late uurtjes

picknick

volume

duetjes

gelikt

zeepbellen

onderonsje

lol

Chazz = optimaal genieten von onze natuur en
cultuur. Ten bate vankinderen die dat minder treffen.
Het lijkt een beetje op North Sea Jazz
maar dan gezelliger, leuker.

late uurtjes
lekker

innemend

Chazz = een dag in het jaar iets doen waar we goed
in zijn, iets doen wat we leuk vinden, ten bate van de
rest van de wereld, dan ziet die wereld er straks vast
beter uit. Minder geweld, minder gedoe.
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Hierna moest de marketing met
haar ideeën komen om de winkels
in te richten en de verkoopleuzen te
bedenken. Ook moest er een marketing-presentatie gegeven worden. Toen alles klaar was konden de
kopers komen!! Dit waren de leerlingen uit groep 7 die BizEuro’s ontvangen hadden van de bank. Alle marketing presentaties kwamen
eerst aan bod waarna ‘de Big Sale’
kon beginnen. Hier kunt u een kleine impressie van zien op het filmpje
op de site.

Julianaschool doet mee
aan project BizWorld
Wilnis - Dit jaar deed de Julianaschool weer mee aan het project
‘BizWorld’. Dit is een leerzaam en
leuk spel dat ontwikkeld is door een
Amerikaanse zakenman die aan zijn
kinderen wilde uitleggen wat hij de
hele dag deed op zijn bedrijf.
Tijdens BizWorld starten de kinderen spelenderwijs een eigen ‘bedrijf’ op. Ze gaan dan in groepjes
een eigen product (vriendschapsbandjes) ontwerpen, produceren
en verkopen. Op woensdag 16 mei
konden ze na de introductie ‘solliciteren’ naar verschillende functies. Meneer Jan Spelt van de firma Spelt uit Nieuwveen en meneer Gert van Kreuningen, financieel deskundige bij de Rabobank,
begeleidden de leerlingen tijdens dit
project. Zij vertellen hoe het gaat in
het veld en bekijken de beursgenoteerde bedrijven, laten zien wat de
koersen zijn en leggen uit wat aan-

delen zijn en investeerders, enz. Zij
vormden ook samen de bank die leningen verstrekte, maar waren ook
samen de sollicitatiecommissie. De
kinderen konden solliciteren naar
Algemeen Directeur, Financieel Directeur, Marketing Directeur, Directeur Ontwerp, Directeur Verkoop en
Productie Directeur. Hierna werden
de teams gevormd en de bedrijven
opgericht. Ook kregen de bedrijven
een naam en werd de missie bedacht! De bedrijfsnamen waren: C-F
(Cool Friends), BaasB, Branzoletki
en Handmade for You.
Ontwerpdag
Maandag 21 mei de ‘Ontwerpdag’
werden de bedrijven actief! Eerst
moest er natuurlijk geld geleend
worden bij de bank om te kunnen
starten. Ook werden er aandelen
gekocht en werd er een proto-type
gemaakt van het bandje. Dan kon

er ook een patentaangevraagd worden op het product of idee. Zo had
een bedrijf een patent aangevraagd
op oranje-rood-wit-blauw bandjes.
Slim om in deze tijd van kampioenschap deze kleuren te gebruiken.
Aan het eind van elke dag moest
het financiële overzicht ingevuld
worden. De lonen moesten betaald
worden en de huur afgedragen, dan
ook natuurlijk de rente over de lening.
Productiedag
Dinsdag 22 mei werd de productie
voorbereid. Omdat het deze dag ineens sportdag was is de daadwerkelijke productie naar woensdag
verplaatst. Ook deze dag werd weer
met een financieel overzicht afgesloten. Woensdag 23 mei (Productiedag) kon er dan eindelijk geproduceerd worden. Alle bedrijven gingen hard aan het werk.

Na magere jaren komt
financieel herstel
De Ronde Venen - Het college
van B en W wil de komende jaren
4,5 miljoen euro bezuinigen om er
voor te zorgen dat de gemeente per
2016 weer over een gezonde financiële basis beschikt. Dat blijkt uit de
dinsdag 22 mei door B en W vastgestelde Voorjaarsnota waarmee de
gemeenteraad wordt gevraagd in
te stemmen. Ruim de helft van het
te bezuinigen bedrag wordt gevonden door met minder ambtenaren te
gaan werken en door te korten op
gemeenschappelijke regelingen die
De Ronde Venen heeft met andere
gemeenten. Wethouder Pieter Palm
(Financiën) noemt de financiële situatie van de gemeente ‘zorgwekkend’: ”Bij ongewijzigd beleid loopt
het tekort op de begroting op tot 3,5
miljoen euro in 2016. Het tekort is
onder andere een gevolg van minder inkomsten van het Rijk, minder
eigen inkomsten en meer (wettelijk verplichte) uitgaven. Daarnaast

hebben we recent fors moeten afboeken op verschillende projecten.
Hierdoor zijn onze financiële reserves sterk verminderd waardoor we
geen vlees meer op de botten hebben. Bezuinigen is daarom onvermijdelijk en we gaan een aantal magere jaren tegemoet. Met de voorgestelde aanpak verwachten we in
2016 weer over een gezonde financiële positie te kunnen beschikken.’’
Gedoseerd
Het college stelt in de Voorjaarsnota voor de bezuinigingen de komende drie jaar gedoseerd en geleidelijk in te voeren. Daarmee wordt
een ‘schokgolf’ voorkomen en ontstaat er een redelijke termijn waarin de maatregelen kunnen worden
gerealiseerd. Inwoners en organisaties worden betrokken bij het bepalen van de bezuinigingen via zogenoemde participatiegroepen. Het
college verwacht dat op deze ma-

nier een evenwichtig en maatschappelijk verantwoord pakket aan
maatregelen kan worden gerealiseerd.
De Voorjaarsnota geeft strakke kaders waarbinnen de bezuinigingen moeten worden gerealiseerd én
een aantal oplossingsrichtingen. De
omvang van de bezuinigingskaders
geeft aan dat de bezuinigingsvoorstellen ingrijpend zullen zijn en van
iedereen een offer vragen. De komende maanden worden, in samenspraak met de samenleving, voorstellen nader uitgewerkt. Zij gaan
onderdeel uitmaken van de begroting voor 2013, die in november
door de gemeenteraad wordt behandeld.
In de Voorjaarsnota worden vijf gebieden genoemd waarop zal worden bezuinigd. Per 2016 wordt 0,9
miljoen euro bezuinigd op cultuur,
sport, onderwijs en welzijn en 0,5
miljoen euro op zaken als veiligheid,

25e Dansshow van Jazz- &
Showballet Nicole

Verjaardag
Donderdag 24 mei moest, ‘s middags na de verjaardag van de juf,
‘de Balans’ opgemaakt worden. Gelukkig hadden ze woensdags na de
verkoop gauw de lening bij de bank
afgelost zodat daar in ieder geval
geen rente meer over betaald hoefde te worden. Alle inkomsten, uitgaven, leningen en aandelen werden
in kaart gebracht. En aan het einde
van het bedrijfsbezoek zou er dan
bekendgemaakt worden welk bedrijf er gewonnen heeft.
Vrijdag 25 mei was het dan zover.
Met z’n allen vertrokken ze naar
het bedrijf van meneer Jan Spelt.
Zijn dochter en vrouw ontvingen de
kids hartelijk en heetten hen welkom op hun bedrijf. De kinderen zaten in een prachtige vergaderruimte
op allemaal directeursstoelen. Rianne Spelt vertelde hen eerst aan de
hand van een Power Point Presentatie welke activiteiten het bedrijf allemaal heeft. Daarna zijn de kinderen
het bedrijf rondgelopen. De puinbrekers, sjofels, vrachtwagens, containers, alles vonden zij zeer indrukwekkend om te zien en vooral de
mensen daar aan het werk te zien.
Wat een prachtig bedrijf!! Nadat allen weer terug waren in de vergaderruimte kregen ze wat te drinken
en te eten, waarna de diploma’s uitgereikt werden. Iedereen was natuurlijk ondernemerkanjer, maar
daarnaast waren er ook kanjers in
elk vakgebied en natuurlijk het winnende bedrijf! Iedereen werd gefeliciteerd en kreeg haar of zijn certificaat uit handen van meneer Jan en
meneer Gert. Daarnaast kregen alle kinderen een prachtig klokje/fotolijstje, pen en blocnootje van de
firma Spelt. waarvoor de kinderen
de firma Spelt nogmaals willen bedanken. De kinderen van de Julianaschool kijken terug op een prachtig en vooral leerzaam project!! Iedereen hartelijk dank voor zijn/haar
medewerking om dit tot een succes
te maken!!

openbaar groen en wegen. B en W
denken de bezuinigingen te kunnen
realiseren door meer samen te werken met inwoners, ondernemers en
instellingen, efficiency te verbeteren
en onderhoudskosten te verlagen.
Daarnaast denken B en W de inkomsten van de gemeente met 750
duizend euro te kunnen verhogen.
Hierbij wordt gekeken naar het kostendekkend maken van tarieven en
de eventuele invoering van nieuwe
heffingen met als uitgangspunt ‘de
gebruiker betaalt’. Onderdeel is ook
een beperkte en geleidelijke stijging
van de onroerende zaakbelasting de
komende jaren.
B en W denken per 2016 2,3 miljoen
euro te kunnen besparen op de gemeentelijke organisatie en door
meer samen te werken met andere gemeenten. Door gemeentelijke
taken slimmer, anders en goedkoper uit te voeren, kan op het aantal ambtenaren worden verminderd.
Om dit te bereiken wordt een vacaturestop ingesteld. De verwachting
is dat inwoners hiervan in grote lijnen weinig zullen merken, wel kan
de dienstverlening op sommige onderdelen beperkt worden.
De Voorjaarsnota wordt in juni door
de gemeenteraad behandeld.

Mijdrecht - Aanstaand weekend 2
en 3 juni wordt sporthal De Phoenix omgebouwd tot theater voor al
weer de 25e dansshow van Jazz- &
Showballet Nicole uit Mijdrecht. Alle ruim 500 leerlingen van klein tot
groot hebben weer heel hard getraind voor hun dansen. Ook de kostuums zijn weer tiptop in orde.
Het belooft een spectaculaire show
te worden met heel diverse nummers, zoals o.a. The little mermaid,
Meiden van de brandweer, Hangover, Cinema Italiano, en vele andere. Special guest is Arjan van
Dijk. Arjan zit al jaren bij Soos De
Cirkel voor verstandelijk gehandicapten. Hij zal een wervelend playbackoptreden geven, natuurlijk ondersteund door het showballet. De
drumband van VIOS gaat van de finale een spektakel maken.
Deze show wordt mede mogelijk
gemaakt door hoofdsponsor De Rabobank. Komende zaterdagavond 2
juni begint de show om 19.30 uur en
zondagmiddag 3 juni om 13.00 uur.
Kaarten à 15 euro zijn te verkrijgen
bij kapsalon Backstage en Café Het
Rechthuis, beide aan de Dorpsstraat
in Mijdrecht.

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Steenuilen ringen
Afgelopen zaterdag ben ik
met andere ‘uilenvrijwilligers’
en ringer Marc van Leeuwen
op pad geweest om te kijken
hoe de uilen de winter doorgekomen zijn. Het zag er goed
uit, ondanks de late kou en
sneeuw hebben zij voldoende
muizen kunnen verschalken.
Voor de steenuilen is het nu de
tijd om de jongen in de kasten
te inspecteren maar de ervaren Marc vertelde, dat hij ook al
veel jongen kerkuilen geringd
had, die dit jaar wat vroeger
zijn. Kerkuilen zijn meestal wat
later met de jongen dan steenuilen. Maar niets zo grillig als
de natuur en ook op onze ronde kwamen wij al flinke jonge
kerkuilen tegen. Dankzij betrokken, enthousiaste grondeigenaren, vaak agrariërs,
kunnen wij kasten ophangen
en zo bijdragen aan beschermingsmaatregelen door onderzoek. Zo weten we dat een
jonge steenuil niet verder weg
zal uitvliegen dan 2 tot 10 kilometer van de geboorteplaats
en daar dus iets moet vinden.
De jonge uiltjes werden door
Marc geringd, gewogen en
gemeten. In een nestkast in
de polder de Eerste Bedijking
der Mijdrechtse Droogmakerij
zaten drie gezonde steenuiltjes. Tien dagen geleden telde
ik door een spleet 6 jongen.
Ik zal, zonder bril, de achterwerkjes wel meegeteld hebben. Toen zat moeder ook in
de kast en vader zat met een
woelrat in een andere kast, die
wij vlakbij hadden opgehangen als alternatief. Die kast
noemen wij nu het buitenhuis,
waar vader kan bijkomen van
het gesleep met prooien. In
een heerlijk zonnetje lieten
de jonge uitjes van ongeveer

17 dagen oud ons nu al zien
hoe wijs ze al waren. Nog vijf
dagen erbij en ze komen al
buiten bij de nestopening. Takkelingen worden ze genoemd
als ze 29 dagen oud zijn. De
vliegoefeningen van tak naar
tak beginnen dan. Op weg
naar een zelfstandig bestaan.
In oktober/november vinden
pa en ma dat ze echt op eigen benen moeten staan en
dulden ze hen niet meer in hun
territorium.
In de polder Groot Mijdrecht
zaten 4 jonge steenuilen in een
kast. Drie waren al wat ouder
maar eentje was duidelijk een
nakomertje, die het nog moeilijk zal krijgen. Sowieso blijft het
nog lange tijd spannend voor
de onervaren jongen. 65 tot 75
% sterft in hun eerste levensjaar. Het verkeer en de roofdieren maken veel slachtoffers en
ook door verdrinking, dat kan
in een klein waterbakje zijn,
komen er veel om.
Informatie over de steenuil
vind je op www.steenuil.nl
van Stone Steenuiloverleg Nederland.
Bert Fakkeldij,
IVN-natuurgids
(Ook IVN-natuurgids worden? In 2013 start er weer
een natuurgidsenopleiding!
Zie de website voor meer
informatie.
www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Jazzfestival Charity
De Hoef – Komende zaterdag 2 juni
vindt voor de zevende keer het jazzfestival CHAZZ ‘Charity Jazz’ plaats.
Vanaf 15.30 uur tot ’s avonds 23.00
uur bent u van harte welkom op
Boerderij Stroomzicht, Westzijde 50
in De Hoef om te genieten van de
vele muzikanten en de heerlijke atmosfeer.
Chazz wordt jaarlijks georganiseerd
door de stichting Ontwikkelings-Samenwerking De Ronde Venen in samenwerking met de Stichting Maya
School. De opbrengst komt ten goede aan onderwijs voor de allerarmste kinderen in ontwikkelingslanden, één van de Millenniumdoelen.
Het festival heeft zich in een paar
jaar tijd een eigen plek veroverd op
de Nederlandse jazzagenda. Het is
een evenement dat door zijn bijzondere karakter – een muzikaal tuinfeest aan de oever van de Kromme
Mijdrecht– voor heel veel mensen
een fantastische belevenis is. Een
heerlijk uitje met familie of vrienden. Ook de opbrengst van hapjes
en drankjes gaan naar het goede
doel. Alle medewerkers, inclusief alle musici, doen dit belangeloos! Ook
maken diverse sponsoren het festival mogelijk.
Dit jaar presenteert Jan Douwe
Kroeske het festival. U kunt o.a.

luisteren naar de Reunion Jazz
Band o.l.v. Dim Kesber en jamsessions met Machteld Cambridge, Ben
Sims en vele andere musici. Verder
treden op Casual Friday met Thijs
Snoek, Oosterdok 4 en ’s avonds o.a.
Anke Angel en de AMC Big Band.
Er is ook gelegenheid om zelf actief mee te doen in de vorm van een
djembé (trommel-) workshop o.l.v.
Ponda O’Brain.
Kaarten kosten 20,-- euro.
In de voorverkoop (zie onderstaande adressen) zijn de kaarten voor
15,-- euro verkrijgbaar.
Kinderen tot 12 jaar gratis.
Studenten en scholieren krijgen
50% korting.
Voorverkoop bij:
Mijdrecht – Boekhandel Mondria,
De Lindenboom 11
Wilnis – Drogisterij Nagtegaal,
Dorpsstraat 30
Vinkeveen – Drogisterij De Bree,
Herenweg 12
Abcoude – Boekhandel Sprey, Brugstraat 1-5
U kunt ook vriend van Chazz worden vanaf 25,-- euro per jaar.
Vrienden van Chazz krijgen een vrijkaart voor Chazz, een ‘plaspartout’
en een DVD van het festival.
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Zaterdag 9 juni aanstaande:

VIOS taptoespektakel op
het Raadhuisplein

Schoolplein van de
Twistvliedschool krijgt kleur
Mijdrecht - De kleuters van de
Twistvliedschool hielpen vorige
week druk mee met het versjouwen
van verfblikken. De vader van Nicole uit groep 1 is werkzaam bij het
bedrijf Bouwmaat te Schiedam, dat

verf beschikbaar heeft gesteld om
de speeltoestellen en de tafeltennistafels van een fris, nieuw kleurtje te voorzien. Ook de kwasten en
rollers die de behulpzame schilderouders nodig hadden, werden door

Leerlingen van De
Trekvogel in musical JOR

Mijdrecht - Woensdag 23 mei was
er geen stoel meer vrij in de grote
zaal van Party- en Congrescentrum
De Meijert. De ouders van de kinderen van basisschool De Trekvogel zaten vol spanning te wachten
op het begin van musical JOR. Alle
kinderen en leerkrachten van OBS

De Trekvogel speelden mee in deze swingende en kleurrijke musical.
Het verhaal gaat over vogel JOR
die op zoek is naar het zuiden. JOR
blijkt een zeldzame vogel te zijn, die
wordt bedreigd met uitsterven. Op
zoek naar het zuiden wordt Jor ‘geholpen’ door vogels, kabouters, kin-

Zaterdag bij Atelier De Rode Draad:

Open workshop
‘stembevrijding/mindfulness
Uithoorn - Komende zaterdagochtend 2 juni is er een open workshop
‘stembevrijding/mindfulness’ in Atelier De Rode Draad. De workshop
heet ‘naar buiten en naar binnen’
en is een kennismaking met zowel

mindfullness als stembevrijdingwerken met je stem. Deze workshop
is voor iedereen toegankelijk en
mooi om eens te ervaren hoe het is
om door energetisch lichaamswerk
en ademoefeningen weer goed in je

Zaterdag 9 juni:

Loes den Hollander bij
boekhandel Mondria
Mijdrecht - Elke zaterdag in juni nodigt Loes den Hollander je uit
voor haar high tea-party.
Zaterdag 9 juni is zij bij boekhandel Mondria in De Lindeboom in
Mijdrecht.
Kom naar de high tea-party en ontmoet Loes den Hollander ! Uiteraard
zal Loes dan ook haar nieuwe thriller ‘Troostkind’ signeren.
Loes den Hollander schrijft al van-

af het moment dat ze kon lezen.
Aanvankelijk poëzie, later columns,
daarna verhalen en ten slotte haar
eerste boek. Toch kwam het nooit in
haar op om van schrijven haar beroep te maken, omdat ze zich helemaal richtte op haar carrière in de
gezondheidszorg. Dat veranderde
toen ze in 2001 een verhalenwedstrijd won. Vanaf dat moment ging
er voor haar gevoel een luik in haar

Komende vrijdag 1 juni in Thamerkerk

Optreden Schotse band
Skerryvore
Uithoorn – Vrijdagavond 1 juni zal
de Schotse nummer 1 Keltic Rockband, Skerryvore een fantastisch
optreden verzorgen in de Thamerkerk.
Zij presenteren dan een pre realease van hun gloednieuwe cd support act Kenny Bogan en The Lads.
Skerryvore werd in 2004 opgericht
op het Schotse eiland Tiree. De

groep heeft -had je het anders verwacht?- traditionele wortels die zich
al heel vlug ontwikkelden in een
uniek fusiegeluid dat het traditionele mengt met grootstedelijke rock,
funk en zelfs soul. Dankzij deze mix
kregen ze onlangs nog een Schotse award toebedeeld. Hun muzikale deskundigheid én de stem van
frontman Alec Dalglish heeft het
publiek al telkens bekoord op ver-

dit bedrijf geleverd. De zitelementen
die geplaatst zijn, zullen tijdens het
lustrum op 7 en 8 juni door de kinderen versierd worden. Hiervoor is
speciale verf beschikbaar, zodat het
echte kunstwerken kunnen worden.

deren van school, de vissen, de bejaarden, leden van een expeditie
en oerwoudbewoners om tenslotte
weer in artis terecht te komen, waar
Jor in hok 538 haar vriendje Jorrie
ontmoet. En daar zijn zij nog steeds
te bewonderen, dus als je Jor en
Jorrie een keer wilt bezoeken?
Alle groepen van De Trekvogel
speelden een onderdeel van de musical.
De kinderen zagen er allemaal geweldig uit. De vogels van groep
1/2, de Kabolle bruine bouters van
groep 1/2, de spelende kinderen
van groep 3/4, de vissen van groep
4/5, de bejaarden van groep 8, de
leden van een expeditie van groep 7
en de oerwoudbewoners van groep
6. Iedereen was ook fantastisch geschminkt. Natuurlijk was er een
hoofdrol weggelegd voor Jor, gespeeld door Willeke, en de Vogelaar,
gespeeld door Gaby. Zij praatten
en speelden de verschillende onderdelen aan elkaar en dat deden
ze op meer dan fantastische wijze.
De musical werd afgesloten met het
lied ‘Wie had dat gedacht’, waarin
we ook meester Michel zagen schitteren als Jorriie, het vriendje van Jor.
Alle kinderen en leerkrachten zongen uit volle borst mee. Het applaus
was terecht voor alle deelnemers en
iedereen die een bijdrage had geleverd aan deze musical. En natuurlijk
werden Willeke en Gaby terecht in
de bloemetjes gezet.
vel te steken en daardoor ook nog
eens makkelijker te kunnen zingen.
De kosten van deze kennismakingsworkshop zijn pp: 10,- euro, inclusief thee/koffie/iets lekkers.
De workshop wordt gegeven in Atelier De Rode Draad aan de Prinses
Margrietlaan 86c-gebouw Centriek-1e etage-lokaal 6 van 09.00 tot
12.00 uur, met een pauze.
Aanmelding graag bij Carla de Brave, tel. (0297)567 773 of bij Marleen
du Clou, tel. (0297)523484. Maar
spontaan langskomen en meedoen
is ook prima.
hoofd open waar een onstuitbare lading teksten achter zit die zich
allemaal verdringen om te worden
opgeschreven.
Toen ze in 2006 haar carrière als directeur van een gezondheidszorginstelling beëindigde, vond ze vrijwel
tegelijk een uitgever voor Vrijdag,
haar eerste literaire thriller. Daarna
volgde al snel het zinderende Zwanenzang en sindsdien is schrijven
haar voornaamste bezigheid. Loes
den Hollander schreef al eerder
columns voor bekende vrouwenbladen. Zij was van 2002 tot 2009
hoofdredacteur van Denkbeeld, een
vakblad voor de gezondheidszorg
en is nu nog als gastredacteur aan
het blad verbonden.
schillende internationale festivals
tot in Chicago en Peking.
Skerryvore maakte al drie CD’s. Hun
tweede CD ging heel vlot over de
toonbank: meer dan 10.000 stuks,
en dit leverde hen een ‘CD van de
maand’ award op bij BBC Radio
Scotland.
Met de derde CD, die begin juli op
de markt komt, maakt de groep zich
op om verder door de wereld te toeren en hun muzikale diversiteit tentoon te spreiden.
De aanvang is 20.00 uur en de toegangsprijs bedraagt 10,- euro per
persoon. Verkoop kaarten bij Café
Drinken en Zo en Eetcafé de Zwarte
Kat of aan de deur. Voor meer info
zie advertentie elders in deze krant.

Mijdrecht - Op zaterdag 9 juni is
‘the place to be’ het Raadhuisplein
voor het gemeentehuis. Om 13.00
uur start het voorprogramma met
de wedstrijdshows van de minirettes van VIOS en een optreden van
VIOS dweilorkest DORST. Om 13.30
uur begint de taptoe. De toegang is
gratis. Elke week stellen we één van
de deelnemende verenigingen voor.
In deze serie deze week de laatste:
VIOS uit Mijdrecht.
Show
De Show- & Marchingband VIOS
bestaat uit een enthousiaste groep
majorettes, slagwerkers en blazers.
Zij verleent medewerking aan tal
van (muzikale) evenementen, zoals optochten, corso’s, taptoes, braderieën, serenades, etc. Met haar
moderne repertoire en verrassende
shows bewijst de band dat optreden
met een muziekkorps weer helemaal ‘in’ is. Hét voorbeeld hiervan is
de taptoeshow ‘With or without you’
op muziek van de legendarische Ierse rockband U2.
In het voorprogramma van de taptoe treedt dweilorkest DORST op.
Wat 13 jaar geleden begon als een

clubje muzikanten dat het leuk vond
wat extra muziek te oefenen, is inmiddels uitgegroeid tot een fenomeen in den lande. Dweilorkest
DORST brengt met feestelijke muziek sfeer tijdens het carnaval, bij
bruiloften, jubilea, (voetbal)wedstrijden, etc. Daarnaast bezoeken zij
ook de diverse dweilorkestenfestivals. En niet zonder resultaat! Afgelopen Hemelvaartsweekeinde werd
DORST eerste in Groenlo en derde
in Zaltbommel.
Ook in het voorprogramma, de majorettes van VIOS. Begin januari zijn
er drie majoretteteams gevormd, die
elk hun eigen show hebben geleerd
en geoefend. In deze nieuwe indeling hebben de majorettes dit jaar al
met succes meegedaan aan diverse wedstrijden. Nu voor het eerst in
Mijdrecht en wel op de eigen taptoe.
VIOS taptoe 2012
Naast VIOS treden er nog 4 korpsen
op. Dat zijn Tamboer en Trompetterkorps Euroband uit Rotterdam, de
Drumfanfare E.S.K.A. uit Bemmel,
de Chr. Muziek- en Showband Ju-

liana en de Chr. Muziek- en Showband Bernard, beide uit Amersfoort.
De korpsen vertrekken om half één
bij het clubgebouw van VIOS aan de
Windmolen voor een stertocht naar
het Raadhuisplein. Om één uur treden daar in het voorprogramma de
minirettes van VIOS op en wordt de
stemming er verder ingebracht door
dweilorkest DORST. Om half twee
start de taptoe.
Kom zaterdag 9 juni naar het Raadhuisplein en mis dit spektakel niet.
Voor de prijs hoef je het niet te laten, want de taptoe is gratis toegankelijk.
VIOS en DORST
Voor meer informatie en foto’s
van VIOS en DORST kun je terecht op www.vios-mijdrecht.nl.
en www.dweilorkest-dorst.nl. Je
kunt VIOS ook volgen op: twitter.
com/#viosmijdrecht.
Heb je interesse om bij VIOS te komen spelen of majoretten? Stuur
dan een mailtje met je contactgegevens en interesse naar pr@viosmijdrecht.nl. De vereniging neemt
dan contact met je op.

Dagje uit voor bewoners
Zuiderhof heel gezellig
Vinkeveen - Acht bewoners van
Zorgcentrum Zuiderhof zijn met
acht vrijwilligers en acht begeleiders een dag naar het Amstelpark
geweest. Na een mooie rit langs de
Amstel kwamen ze om 11.00 uur
aan bij het Amstelpark. Na eerst een
kopje koffie gedronken te hebben
met een overheerlijke appelpunt
werd de ronwandeling gestart. Deze ging door de rododendronvallei.
De dames en heren genoten van de
prachtige omgeving! Allerlei kleuren
rododendrons stonden in volle bloei.
Daarna was het tijd voor een picknick. Margot had ‘s morgens allerlei lekkere broodjes gesmeerd en er
was voor iedereen ook nog een slatje en wat te drinken. Iedereen liet
zich de lunch goed smaken. Daarna was het weer tijd om naar huis te
gaan. Weer een mooie rit langs de
Amstel en met het pontje over naar
Waverveen. Iedereen heeft erg genoten van deze leuke dag en het
mooie weer.

De Kruyf bakt met
50% minder zout
Mijdrecht - Ambachtsbakker de
Kruyf maakt brood met 50% minder
zout, zónder dat de heerlijke smaak
van zijn kwaliteitsbrood verloren
gaat. Dit is mogelijk door gebruik te
maken van een nieuw soort zout. Dit
zout bevat 50% minder natrium. Gewoon zout bevat ruim 40% natrium,
en het innemen van te veel natrium
kan gezondheidsrisico’s met zich
meebrengen. Dit nieuwe zout bevat
meer kalium dan normaal zout.
Voedingsdeskundigen
adviseren
om de zoutinname te verlagen, voor
een gezonde bloeddruk en minder
kans op hart- en vaatziekten. Eigenlijk bedoelen ze dat we onze natriuminname moeten verlagen, want
een overmaat aan natrium zorgt
ervoor dat het lichaam te veel water vasthoudt. Dat leidt uiteindelijk
tot een toename van de bloeddruk,
wat weer in verband wordt gebracht
met een verhoogde kans op harten vaatziekten. Omdat keukenzout

de belangrijkste bron van natrium is
praat men gemakshalve over zout.
10 gram
Nederlanders eten gemiddeld zo’n
10 gram zout per dag en dat zou eigenlijk hooguit 6 gram mogen zijn,
iets meer dan een theelepel. Verreweg het meeste zout dat we binnenkrijgen komt uit voedingsmiddelen die we in de winkel kopen, zoals brood, vleeswaren, kaas, soepen,
sauzen ect. In de afgelopen 100 jaar
zijn we steeds meer zout (natrium)
in ons voedsel gaan gebruiken, veel
meer dan eigenlijk goed voor ons is.
Tegelijkertijd is de gemiddelde inname van kalium verminderd. Kalium
helpt om overtollig natrium uit het
lichaam te verwijderen. Fruit, groenten, zuivel en vis zijn belangrijke
bronnen van kalium. OneGrainTM
zout is speciaal voor bakkers ontwikkeld door AkzoNobel Salt Specialties. OneGrainTM zout is gemaakt

van natuurlijke ingrediënten, waaronder keukenzout en kaliumhoudend mineraalzout. Het kaliumhoudende mineraalzout wordt net als
keukenzout uit zoutlagen in de bodem gewonnen. Een gezonde voeding bevat veel kalium en maar weinig natrium. Kalium helpt overtollig
zout uit het lichaam te verwijderen
en zo een gezonde bloeddruk te behouden.
Gezonder
“Als je als bakker een steentje kunt
bijdragen aan de volksgezondheid, dan wil je dat natuurlijk graag
doen, maar toch twijfelde ik. Want
zout is belangrijk voor de smaak
van het brood. En kwaliteit staat bij
ons hoog in het vaandel. Toen bleek
dat dit speciale zout echt niks afdeed aan de smaak en zelfs de blinde test van het Nederlands Bakkerij Centrum een positief resultaat
gaf heb ik meteen de knoop doorgehakt.” Aldus Peter de Kruyf, bakker en eigenaar van Ambachtsbakker de Kruyf. Het OneGrainTM zout
wordt gebruikt op alle broodsoorten van witte bollen tot meergranen
brood en is nu al verkrijgbaar.
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Ontdek zelf wat gastronomisch Uithoorn en omstreken ook u te bieden heeft:

Kom genieten op Culinair Uithoorn
aan de Amstel op 16 juni
U houdt van lekker eten, maar komt eigenlijk nooit verder dan dat ene
favoriete restaurant? Toch wilt ook u weleens iets anders proberen. Dan
biedt Culinair Uithoorn aan de Amstel op 16 juni a.s. u een uitgelezen
kans om te ontdekken welke gastronomische hoogstandjes u nog meer in
de nabije omgeving kunt aantreffen.
Lions Club Uithoorn organiseert de allereerste editie van een evenement
waarbij alle restaurants en cateraars die zich in de afgelopen weken in
deze krant hebben gepresenteerd, hun beste beentje voor zetten om u te
voorzien van de meest exquise kleine gerechtjes. En dat doen zij niet voor
zichzelf, maar volledig ten bate van de Stichting Jeugdfonds Uithoorn, die
kinderen en jongeren die dat nodig hebben, een steuntje in de rug geeft.
Dit is dus de deal: u geniet op 16 juni van 14.00 uur tot ongeveer 22.00

uur van een geweldige middag en avond met fantastisch eten en heerlijke
muziek, terwijl u ook nog eens een goed doel steunt.
Culinair Uithoorn aan de Amstel vindt plaats op de Wilhelminakade/
Marktplein. Voor ambachtelijke bakkerij Zoete Zonde, wordt een koffie
terras ingericht, waar u uiteraard niet alleen kunt genieten van zoete
zondes, maar ook van de zeer gevarieerde gerechtjes van Leenders,
Westeinder Paviljoen, Boven Water, Lute, De Watergeus, Carême
Catering, Amstelfort, sterrestaurant Aan de poel, le Virage, La Mu
sette en de wijnen van Maison Vinocerf. Stuk voor stuk zullen zij hun
culinaire kunsten in prachtig aangeklede en ingerichte pagodetenten
vertonen. Van stevige oesters via hartige hapjes tot frisse, mediterrane
smaken: zowel wat de gerechten als de entourage betreft, is het variatie
troef op deze dag.

Deelnemers: Amstelfort - Le Virage - Vinocerf
- Aan de Poel - Westeinder Paviljoen - Leenders
- De Watergeus - La Musette - Carême catering
- Boven Water - Lute - Zoete zonde

Het evenement vindt plaats op het Marktplein,
langs de Amstel, vanaf de Dorpsstraat tot aan de
Wilhelminakade.
Door de mogelijke drukte raden wij u
aan zoveel mogelijk per fiets of te voet te
komen. Kunt u niet anders dan met de
auto, dan is er parkeergelegenheid op de
parkeerplaatsen van
Winkelcentrum Amstelplein, het Gemeentehuis, Schoolstraat/Schans,
restaurant Het Oude Spoorhuis, The Mix en UBA
(tegenover The Mix). Houdt u dan wel rekening
met een wandeling van 5 tot 10 minuten langs
de Amstel. Op het overzichtskaartje hiernaast
kunt u zien waar welke restaurants zich bevinden.
De Zoete Zonde heeft geen tent maar schenkt de
koffie en lekkernij vanuit hun winkel op de hoek
van de Juliansstraat en en marktplein. Borus kunt u
met kids Culinair vinden in de Julianastraat.

Het bekende Soul & Motownkoor
D-F!NE ziet en hoort u ook tijdens
Culinair aan de Amstel. Deze 32
vocalistes stonden dit seizoen nog
met Danny de Munk en Henk Poort
op de bühne en namen deel aan
het Voedselbankkoor dat eind mei
met René Froger meezong tijdens
de concerten van de Toppers.
Onder begeleiding van de professionele dirigente Julia Scepanovic
brengt D-F!NE voor u swingende
nummers van onder andere Aretha
Franklin, Stevie Wonder, The Jackson Five en Tina Turner.

Voor de jongste bezoekers ‘Kids Culinair’

HOE WERKT HET:
- U koopt bij aankomst op Culinair Uithoorn aan de
Amstel munten voor € 2,50 per stuk.
- Wilt u een gerechtje of een drankje nuttigen, dan
staat aangegeven hoeveel muntjes dit kost.
- U betaalt het bedrag met uw munten
- Uw bijdrage komt rechtstreeks ten goede aan de
Stichting Jeugdfonds Uithoorn
Ook de Uithoornse zangeres Judith Beuse geeft, samen met gitarist
Frans Molenaar en bassist Lenny Fleer als het jazztrio JUUZZ, acte de
presence. Zij spelen bekende jazznummers in de stijl van de zwoele
jaren ‘50, waarin iconen als Julie London, Ella Fitzgerald en Sarah
Vaughn hoogtij vierden.

Vervolgens is het de beurt aan
KPMG’s Community of Noise,
een muziekformatie die louter en
alleen bestaat uit KPMG - medewerkers die zich muzikaal
inzetten voor het goede doel.

www.culinairuithoornaandeamstel.nl

Zo bereikt u Culinair Uithoorn aan
de Amstel

Maar ook uw andere zintuigen komen niets te kort tijdens Culinair Uithoorn aan de Amstel. Vanaf
een speciaal daarvoor aangelegd ponton in de Amstel wordt de muzikale omlijsting verzorgd
door 6 bijzondere gezelschappen.

Het eerste is Then There Were
Voices, een ‘pop vocal group’ die
begin 2011 werd opgericht door
pianist/arrangeur Carwin Gijsing,
en nu, na een jaar repeteren, staat
als een huis. Laat u door de 11
ervaren zangeressen en de live
begeleidingsband meevoeren door
evergreens van The Beatles en Boudewijn de Groot, maar geniet ook
van moderne popnummers van Adele en Selah Sue.

16 juni

14.00 tot 21.00 uur
Oude Dorp Uithoorn

Ook de Noord-Hollandse band Cool BlenZ
laat van zich horen op het muziekpodium in de
Amstel met een fijne mix van pop, jazz, blues,
funk en latin gegarneerd met een smeuïg jazzy
sausje. Cool BlenZ bestaat uit Louis de Blieck op
drums, Gerke de Boer op toetsen, Heidy Crooymans zang, René Nijenhuis op gitaar en Ronald
van Zeelt op basgitaar.

En last but not least kunt u genieten van een optreden van het
bekende Uithoornse popkoor Da Capo. Van Adele tot The Small
Faces, van Marco Borsato tot Bløf: op het repertoire van Da
Capo staat voor elk wat wils. Dit gemengde koor (hoge sopranen, sopranen, alten, tenoren en bassen) legt zich volledig toe op
de strakke, sterke en swingende vertolking van eigentijds poprepertoire. Zij doen dat ook tijdens Culinair Uithoorn aan de Amstel
onder de bezielende leiding van dirigent Floor van Erp.

Kortom: op 16 juni 2012 staat u veel lekkers en
moois te wachten op de Wilhelminakade en het
Marktplein. Kom dat horen, zien en vooral: proeven!

Vanaf 14.00 uur tot ongeveer 21.00 uur ontvangen
wij u graag.

Niet alleen de volwassen komen deze dag aan bod.
In samenwerking met BORUS Kinderopvang kunnen
we deze dag voor de kinderen ‘Culinair kids’ aanbieden. Dan zal u denken BORUS Kinderopvang?
Inderdaad BORUS zal voor de kleinsten onder ons,
in één van de pagodetenten de meest exclusieve
versnaperingen bereid. Onder leiding van een echte
chef kunnen dus ook de jongste bezoekers worden
verwend met diverse lekkernijen. Het eerste Culinair
Uithoorn aan de Amstel wordt een festijn voor jong
en oud!

nieuwe wijk Legmeer-West vanuit haar nieuwe pand
aan de Haas 17.
Derhalve zullen de BORUS-juffen en de BORUS-kids
op deze bijzondere dag niet ontbreken. En daarmee
is de eerste ‘Kids Culinair’ een feit.
Wij hopen op 16 juni veel jonge inwoners in de
‘Kids Culinair-pagode’ te mogen ontvangen en wij
zullen er alles aan doen om het eerste ‘Culinair
Uithoorn a/d Amstel’ voor onze jongste inwoners tot
een succes te maken. Zie ook www.borus.nl.

Bij BORUS maakt Koken onderdeel uit van het naschoolse opvangprogramma dat BORUS Kinderopvang biedt in de wijk Meerwijk (op basisschool De
Springschans) en vanaf 1 september dit jaar in de

Lions Club Uithoorn
bedankt zijn sponsors:
Lek Bloemenservice
Rijk, ontwerp en productie
Exposize, large format printing
Jan van Schie
MartinProducts
Nieuwe Meerbode
Gemeente Uithoorn
Spelt
Sparnaaij Juweliers
Sijbrants en van Olst Speciaaloptiek
Blok Mode
De Zoete Zonde
De Waal en de Waal Consultants

WIST U DAT…
… u de komende weken bij
uw aankopen bij Blok Mode,
Zoete Zonde, Sparnaaij Juweliers
en Sijbrant en van Olst Speciaaloptiek gratis muntjes voor Culinair
Uithoorn aan de Amstel ontvangt?
En dat bij Waal en de Waal
Consultants ook kans maakt op
munten bij een bezoek aan hun
kantoor? Een leuke attentie dus,
met een goed doel!

Mocht u ook uw steentje willen bijdragen door middel van sponsoring of het kopen van muntjes,
neem dan contact op met Fred Ohm van Lions Club Uithoorn, onder e-mailadres:
informatie@culinairuithoornaandeamstel.nl
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Laatste betonstort reconstructie
Baambrugse Zuwe
De Ronde Venen - Het reconstructiewerk aan de Baambrugse Zuwe
nadert een belangrijke mijlpaal. Op
vrijdag 25 mei stort Dura Vermeer
beton in het laatste werkvak. Daarmee is de eerste 880 meter van de
Baambrugse Zuwe voorzien van een
zettingsvrije wegconstructie. Hiervoor waren in totaal 1.400 heipalen, 336.000 kilo wapening en bijna
2.000 m3 beton nodig.
De werkzaamheden aan de Baambrugse Zuwe zijn hiermee nog
niet afgerond. De betonconstructie wordt voorzien van twee asfaltlagen en ingericht als 30 km-zone. De
aansluiting op de Herenweg wordt
verbreed. En aan de zijkant van de
weg wordt een persriool opgehangen. Vervolgens zullen, nadat alle
nutsbedrijven hun werkzaamheden
hebben voltooid, de bermen aangevuld en de trottoirs weer aangebracht worden. Ook de aansluitingen van de woningen op de weg
worden aangepast. Door de nieuwe
constructie ligt de hoofdrijbaan namelijk ongeveer 40 cm hoger.
De hofjes en het parkeerterrein zijn
inmiddels opgehoogd met EPS, ofwel piepschuim, en aangesloten op
de weg. Als laatste onderdeel zullen
de groenvlakken ter plaatse van de
hofjes weer in de oude staat worden hersteld.
Vanaf 1 juli aanstaande zal de
Baambrugse Zuwe buiten werktijden van de aannemer (6.30 tot 16.30
uur) opengesteld worden voor doorgaande personenauto’s. Vrachtverkeer is dan nog niet toegestaan.
De weg wordt binnen werktijden
van de aannemer afgesloten voor
doorgaand verkeer met een slag-

boom en is dan alleen toegankelijk
voor bewoners en het bouwverkeer
(bestemmingsverkeer). Eind september zullen volgens planning alle werkzaamheden aan dit deel van
de Baambrugse Zuwe afgerond zijn.

Op www.baambrugsezuwe.nl vinden belangstellenden uitgebreide
actuele informatie over dit project.

mei 2012. Fotograaf: Frans Roos)
Laatste werkvak waar 25 mei beton
wordt gestort.

Bijlage beeldmateriaal:
Overzichtsfoto werkzaamheden (16

(16 mei 2012. Fotograaf: Frans Roos)
Persriool

‘Asperge Culinair’ op de
weekmarkt
Mijdrecht - Pieter van Vliet, op 19
september vorig jaar gekozen tot
beste marktgroenteman van Nederland 2011-2012 staat al 20 jaar
nagenoeg elke donderdag op de
Mijdrechtse weekmarkt. Hij heeft
een vaste stek, pal tegenover het
Rechthuis op de hoek van de Raadhuisstraat en de Dorpsstraat. Waar
Pieter wijd en zijd bekend staat
om zijn zeer gevarieerde aanbod
aan dagverse groenten en fruit in
zijn 14 meter lange verkoopwagen,
haakt hij in de seizoenen bovendien vaak in op bijzondere soorten
groente. Omdat het volop aspergetijd is brengt hij dit keer deze ‘koningin’ onder de groenten zoals hij
dat zelf formuleert, onder de aandacht. Pieter heeft altijd de mooiste en dagverse asperges in zijn wagen. Een AA-kwaliteit, dubbel-wit,
zo uit Limburg, waar hij zijn adresjes heeft. Woensdags gestoken en ’s
nachts op transport naar Pieter die
ze donderdag in zijn wagen op de
markt heeft. Verser kan bijna niet.
En voor een prijs waarvoor de liefhebber ze niet kan laten liggen (dat
gebeurt ook niet!...). De asperges
kan men ongeschild kopen, maar
zonder een cent meer schilt Pieter
ze voor u. Dat gebeurt met een speciaal daarvoor ontwikkelde schilmachine die naast de verkoopwagen staat opgesteld. De asperges
komen er prachtig roomwit en ‘gespoeld’ uit waarna ze door Pieter vacuüm worden verpakt. Op die manier blijven ze een aantal dagen langer vers. Sterker nog, Pieter biedt
zelfs zes dagen garantie op de kleur
en de smaak. Gaat het binnen die
termijn in de verpakking toch mis,
dan krijgt de koper een week later
dezelfde hoeveelheid gratis. Wel de
‘oude’ meenemen natuurlijk om te

laten zien. “Liefhebbers komen van
heinde en verre naar ons toe voor
dit product”, aldus Pieter die gepassioneerd zijn beroep als marktkoopman al 30 jaar beleeft en als geen
ander uitdraagt. De komende week
organiseert hij voor zijn (asperge)
klanten op de markt een bijzonder
smaakvolle actie.

Aspergekok
Op donderdag 7 juni a.s. wordt op
initiatief van Pieter naast de verkoopwagen een kraam opgezet
waar een kok uit het Limburgse land
van 12.00 tot 16.00 uur op verschillende manieren asperges gaat koken en bereiden die hij aan belangstellenden laat proeven. Van aspergesoep tot pasta met asperges en
natuurlijk de traditionele wijze: met
ham, ei en kaas. Maar ook als kleine
hapjes met vis, zalm paling en noem
maar op. Dat alles kost de klanten
niets. Die kunnen de kok vragen
stellen of zich laten adviseren over
de verschillende gerechten met asperges. En dat zijn er aardig wat. Hij
heeft ook allerlei recepten bij zich.
Pieter: “Het wordt kortom een heuse
culinaire aspergehappening voor de
liefhebbers van deze groente. Juist
met mooie zomerse dagen zoals juni ze heeft, kan je met asperges en
de barbecue een heerlijke combinatie maken. Maar ook zonder barbecue kan je gewoon buiten aan tafel
op het terras genieten van de verschillende gerechten met asperges.
Tot aan de langste dag zijn ze verkrijgbaar, want daarna is de aspergetijd officieel voorbij. Maar ik heb
ze voorlopig nog volop, elke dag
vers en ze zijn heel mooi dit jaar.
Omdat er bij ons grote belangstelling is voor de asperges en je er zoveel meer mee kan doen dan alleen

maar op de traditionele manier bereiden, vond ik het gepast om mijn
klanten ook eens op een andere
manier met asperges kennis te laten maken. Dat doet deze ‘aspergekok’ want zo zou je hem wel kunnen noemen.”
Smaak
Naast marktkoopman toont Pieter zich ook als een veelzijdig vakman. Hij heeft een brede productkennis op het gebied van groenten
en fruit en daar hoort de asperge als
geen ander bij. Hij weet veel van deze lekkernij en kan er ‘met smaak’
over vertellen.
Die overtuiging brengt hij over op
zijn klanten die nagenoeg nooit teleurgesteld worden in het gevarieerde aanbod en de versheid aan producten dat Pieter in zijn verkoopwagen heeft. “De mensen komen voor
de smaak. Hoe verser de producten, hoe meer smaak. Verse groenten en fruit eten is een belevenis en
hoeft niet duur te zijn. Het lekkerste
is dagvers. Alle producten moeten
bij ons top zijn. In Mijdrecht hebben we vaste klanten die kwaliteit
weten te waarderen tegen normale
prijzen. En die laatste hanteren wij.
Iedereen die bij ons groente of fruit
koopt zien wij als een belangrijke
klant, maar nog belangrijker is dat
die klant tevreden is en een week
later weer bij ons terugkomt.
Daar willen we in de aspergetijd
graag wat tegenover stellen.” Aldus
Pieter van Vliet die ons nog laat weten dat als hij geen groenteman van
het jaar zou zijn geworden hij op dezelfde gepassioneerde manier zijn
producten aan de man en vouw zou
brengen. Want de ‘klant’ is bij hem
en zijn team een groot goed!

Zonovergoten sportdag
Antoniusschool
standigheden vond de sportdag
plaats. Er werd dan ook – tussen
de sportonderdelen door – flink gedronken en gesmeerd.

De Hoef - Op woensdag 23 mei
werd de jaarlijkse sportdag van de
Antoniusschool gehouden. Weder-

om kon men hierbij gebruikmaken
van de accommodatie van H.S.V.
Onder zeer warme en zonnige om-

Expositie schildersgroep
’t Anker in etalage
Mijdrecht – ‘Blik Op Hout’ aan de
Dorpsstraat 73A stelt haar etalage
beschikbaar aan de schildersgroep
van Inloophuis ’t Anker van 2 tot en
met 9 juni.
Dit is de week van de Amateurkunst en dan is er in het koopcentrum Mijdrecht een Kunstroute. In
de etalages van Blik op Hout hangt
dan een aantal werken van de schildersgroep van ’t Anker.
Het zijn recente werken zoals individueel werk van een molen en een
gezamenlijk werk voor het project
‘Hoofse Bloemen’.
De schildersgroep komt elke donderdagmiddag bijeen in Inloophuis
’t Anker (locatie sv Argon). Daar
wordt geschilderd of getekend onder leiding van Annie Overbeeke. ’t
Anker is een inloophuis voor mensen met kanker en voor hun naas-

Na de warming-up – verzorgd door
een van de moeders van de school
– begonnen de kinderen in groepjes
aan de 14 uitgezette sportonderdelen. Naast o.a. de sprint, bal in een
korf gooien en het afleggen van een
hockeybaan, was er plaats voor het
traditionele zaklopen en het kegelen. Met veel plezier en het nodige
enthousiasme werden de onderdelen afgewerkt. De oplopende temperatuur maakte het de sporters
niet gemakkelijk. Het laatste onderdeel – een gezamenlijke coolingdown – werd hierdoor achterwege
gelaten.
Met een lekker ijsje voor iedere
deelnemer en voor iedere begeleider werd de sportdag afgesloten. Er
kan teruggekeken worden op een
zeer geslaagd evenement.

ten. Het schilderen is een van de
gratis activiteiten die het inloophuis
aanbiedt aan mensen uit de doelgroep.
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’Nooit geweten dat je van paardenmelk bonbons kunt maken’:

Gezellige en interessante
‘Maatjesdag’ op paardenmelkerij

Nieuwe winkel Smit
Schoenen bijna klaar
Mijdrecht - Nog ‘verpakt’ in een
groen veiligheidsnet tegen (mogelijk) vallend bouwmateriaal, toch
schiet het aardig op met de nieuwe
winkel voor ‘Smit Schoenen Sport& Lederwaren’ in de Dorpsstraat.
“De winkel wordt rond de bouwvakvakantie officieel opgeleverd, maar
dan zitten wij er nog niet in”, laat eigenaresse Jacqueline Smit weten.
“Dat gebeurt pas later, want eerst
moet de winkel nog ingericht worden. Het plan is dat we op 31 augustus officieel open gaan. Vanzelfsprekend laten we tegen die tijd volop
van ons horen. Dan starten we de
winkel op met onze najaarscollectie.
Wat we ook gaan doen is het aanbod van steun- en gemakschoenen
voor jonge mensen flink uitbreiden.
Dat zijn hele moderne uitvoeringen, ver van oubolligheid. Ook het
assortiment kinderschoenen willen

we dan met een breder assortiment
aanbieden. Hetzelfde geldt voor de
collectie dames- en herenschoenen van verschillende merken. Al
jaren verkopen wij aan liefhebbers
collector items van Ajax, Feyenoord
en PSV. Dat zal in de nieuwe winkel
niet anders zijn, evenals alle accessoires en toebehoren voor schoenen
en niet te vergeten de mooie collectie lederwaren – zoals portemonnees en portefeuilles - van gerenommeerde merken. Kortom, alles
gaat gewoon mee in de verhuizing
naar de nieuwe winkel. Daar kunnen we er ook een betere presentatie aan geven omdat we 80 vierkante meter meer winkeloppervlak hebben, in totaal 140 vierkante meter.
Met magazijn en kantoor erbij is het
in totaal 237 vierkante meter. Een
stuk groter dan onze huidige winkel
in de Lindeboom.” Aldus Jacqueli-

ne. In de nieuwe winkel wordt bij de
inrichting ook gewag gemaakt van
drie generaties Smit als winkeleigenaren. Dat gebeurt op visuele wijze.
“Juist dat wil ik bij de inrichting erin verwerkt hebben. Tenslotte liggen
mijn roots in het winkelverleden van
onze familie. Anders had ik hier niet
gezeten,” merkt Jacqueline op.
Voorlopig is het in de huidige winkel van Smit Schoenen in het winkelcentrum nog volop leegverkoop.
Er zijn al schoenen vanaf 9 euro!
Op niet afgeprijsde schoenen krijgt
men 10 procent korting.
Dat geldt voor de totale collectie dames- en herenschoenen, maar ook
voor kinderschoenen en alle sportschoenen. In deze dure tijden toch
weer een meevaller. Maak er gebruik van zolang het kan!

De Ronde Venen - Op donderdag 24 mei was het weer zover: de
jaarlijkse zogenaamde ‘Maatjesdag’. Alle ingeschreven maatjeskoppels, vrijwilligers en hulpvragers van Maatje voor Twee werden uitgenodigd voor een gezellig
dagje uit. Dit jaar werd het een uitje naar de Riga Ranch, de paardenmelkerij in Nieuwveen. Alle aanwezigen werden in de middag met koffie, thee en gebak ontvangen door
Riga Ranch-eigenaresse Carien van
Wees en Maatje voor Twee coördinator Carolien Harbers van Stichting
De Baat. Carolien liet weten deze
maatjesdag voor de vierde keer met
veel plezier te organiseren. Hiermee
wil zij degenen die een steuntje in
de rug kunnen gebruiken verblijden
en de aanwezige vrijwilligers met dit
dagje bedanken voor hun inzet als
maatje. Tevens is het een uitje om
elkaar (weer eens) te ontmoeten.
Uitleg
Carien van Wees gaf vervolgens uitleg over de Ranch en het middagprogramma. Nadat iedereen wat gegeten en gedronken had, mochten
zij de pasgeboren veulentjes op de
ranch bewonderen. Ook kon men
met eigen ogen zien hoe de paarden werden gemolken en gaf Carien
uitleg over de heilzame werking van
paardenmelk. Vervolgens kon iedereen die dat wilde de melk proeven.
Daarna volgende er de workshop
‘truffelbonbons van paardenmelk
maken’. Met vloeibare pure en melk
chocolade, zelfgemaakte chocoladeschaafsel en marsepein werden
er de mooiste bonbons gemaakt. Na
afloop kon ieder de vingers wel aflikken en kreeg men de bonbons in
een bonbondoosje mee naar huis.
Kortom: een heel gezellige, interessante en bovenal ook lekkere
maatjesdag!

Maatje voor Twee
Is er voor alle zelfstandig wonende inwoners in het werkgebied van
Stichting De Baat die vanwege welke reden dan ook een maatje (vrijwilliger) kunnen gebruiken.
Een maatje is er voor gezelschap,
om samen leuke dingen mee te
doen, om een aantal taken over te
nemen, iets te regelen, even mee
te denken. Een maatje kan een extra steuntje in de rug zijn en het leven daarmee wat meer kleur geven.
Maatjes zijn vrijwilligers die met enige regelmaat 1 op 1 hulp, ondersteuning of gezelschap bieden, in
de vorm van bijvoorbeeld een praatje, een spelletje, een wandeling of
iemand die eens meedenkt. Maatjes
krijgen hiervoor trainingen en begeleiding.
Maatje voor Twee is er voor Kwetsbare mensen van alle leeftijden die
zelfstandig wonen in gemeente De
Ronde Venen. Te denken valt onder
andere aan:

• (dementerende) Ouderen, maar
ook voor mantelzorgers die bij
de zorg voor een familielid ondersteuning kunnen gebruiken.
• Chronisch zieken (vanaf 55 jaar)
• Gehandicapten (vanaf 55 jaar)
• Mensen met een psychiatrische
problematiek
• Ouders die ondersteuning kunnen gebruiken bij de opvoeding
van hun kind
Stichting De Baat is een bekende
en herkenbare welzijnsorganisatie
in gemeente De Ronde Venen met
de mens als middelpunt van jong
tot oud. De Baat bevordert zelfredzaamheid en sociale samenhang en
verhoogt de inzet voor en deelname
aan de samenleving.
Kerkvaart 2, 3641 EP Mijdrecht
(0297) 230 280
www.stichtingdebaat.nl
info@stichtingdebaat.nl
Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09:00 tot 17:00 uur en
vrijdag van 09:00 tot 13:00 uur.

Irenelaan alleen bedoeld is voor bestemmingsverkeer van het dorpscentrum en dat winkels bereikbaar
zijn. Het overige verkeer wordt omgeleid via de Zijdelweg.
Op het bedrijventerrein worden borden geplaatst om het verkeer via de
Wiegerbruinlaan naar de Zijdelweg
te laten rijden.

tussen de Irenelaan en de Julianalaan of de Julianalaan en de Stationsstraat. De volgende omleidingsroutes worden daarvoor uitgezet:
verkeer vanaf de N201 wordt omgeleid via de route naar de Tromplaan.
Verkeer richting N201 rijdt, net als
nu, via de Thamerlaan en de rotonde. In een aantal straten wordt het
eenrichtingsverkeer tijdelijk opgeheven op het moment dat ter hoogte van deze straten aan de Bernardlaan wordt gewerkt.

Winkeliers en bewoners niet blij met afsluiting

Vanaf volgende week rotonde
Bernardlaan/Irenelaan gesloten
Uithoorn - Vanaf volgende week
maandag 4 juni zullen de winkeliers
van dorpscentrum Uithoorn aan
de Amstel en de bewoners van de
Dorpsstraat, Wilhelminakade, Bernardlaan, Admiraal Tromplaan, bezoekers Industrieterrein enz. enz.
zeker zes weken lang ellende ondervinden van de totale afsluiting
van de rotonde aan de Bernardlaan.
Dan wordt namelijk begonnen met
de vervanging van de riolering van
de Bernardlaan en een deel van de
Christinalaan. Deze werkzaamheden zullen ingrijpende maatregelen
tot gevolg hebben voor het verkeer
van en naar het dorpscentrum en de
wijken er omheen.
Werkzaamheden
In een brief aan de omwonenden
geeft de gemeente aan wat er gaat
gebeuren en hoelang alles duurt.
Ook zat het routekaartje bij de brief.
In de brief staat o.a.: “Op 4 juni beginnen de werkzaamheden aan de
Prinses Christinalaan tussen de Admiraal Tromplaan en de Prinses
Christinalaan en de rotonde in de
Prins Bernardlaan/Thamerlaan. Deze werkzaamheden duren zes weken. Eind augustus beginnen de
werkzaamheden aan de Prins Bernardlaan. Eerst wordt het gedeelte tussen de Prinses Irenelaan (van-

af de rotonde) en de Koningin Julianalaan afgesloten. Daarna het stuk
tussen de Koningin Julianalaan en
de Stationsstraat. In totaal zullen de
werkzaamheden zo’n vier maanden
in beslag nemen.
Omleiding
Op het kaartje is weergegeven welke omleidingsroutes de gemeente
gaat instellen bij deze werkzaamheden aan de Christinalaan en de rotonde. Deze zijn anders dan bij de
werkzaamheden aan de Bernardlaan waar de omleiding eenvoudiger
is. Tijdens de werkzaamheden zijn
de actuele omleidingsroutes ook te
vinden op www.nhbereikbaar.nl.
Gedurende de periode van zes weken voor de werkzaamheden bij de
Christinalaan (vanaf de Admiraal
Tromplaan) en de rotonde gelden
de volgende verkeersmaatregelen:
Vanaf de N201 rijdt personen - en
bevoorradingsverkeer langs de
werkzaamheden op de rotonde
via de Irenelaan naar het centrum.
Hiervoor wordt een by-pass gemaakt langs de rotonde. Alle overige op- en afritten van de rotonde
zijn afgesloten. De rotonde is richting de N201 geheel afgesloten. Uit
het centrum vandaan heeft het personen- en bevoorradingsverkeer
verschillende mogelijkheden om via

het Thamerdal de N201 te bereiken
(bij de Admiraal van Ghentlaan alleen richting Aalsmeer).
Extra route
Een extra route voor bevoorradingsverkeer om het centrum te verlaten
loopt via de Dorpsstraat/Raadhuisstraat over de vrachtwagensluis. Bevoorradingsverkeer rijdt vervolgens
rechtsaf de Thamerlaan op en draait
dan linksaf naar de verkeerslichten
bij de N201. Om dit mogelijk te maken komt er een tijdelijke aanpassing op de Thamerlaan en worden,
daar waar noodzakelijk, de parkeerplaatsen tijdelijk opgeheven.
Verkeer van en naar het bedrijventerrein en doorgaand verkeer worden zoveel mogelijk omgeleid via de
Wiegerbruinlaan en de Zijdelweg.
Vanaf de Stationsstraat zijn de Wilhelminakade en het Marktplein alleen toegankelijk voor bevoorradingsverkeer en bewoners van het
dorpscentrum. Fietsers kunnen niet
over de rotonde rijden; er is te weinig ruimte om een veilige voorziening aan te leggen. Fietsers van en
naar de N201 worden omgeleid via
de Admiraal van Ghentlaan of de
Dorpsstraat.
Winkels bereikbaar
Belangrijk is dat bewoners, winke-

lend publiek, hulpdiensten en bevoorradingsverkeer het dorpscentrum zo mogelijk kunnen bereiken. De gemeente wil zoveel mogelijk voorkomen dat doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer voor
het bedrijventerrein via de Irenelaan
richting Wilhelminakade rijden.
Door de toename van verkeer in deze straten kunnen opstoppingen
ontstaan in het centrum.
Daarom wordt met duidelijke borden aangegeven dat de route via de

Bernardlaan
Tijdens de werkzaamheden aan de
Bernardlaan is de straat afgesloten

Week van de Amateurkunst (WAK)

Mijdrechtse winkeliers exposeren
amateurkunst in etalages
Mijdrecht - Zaterdag 2 juni om
10.30 uur opent wethouder Spil
‘Kunst in de Etalage’ in het kader
van de landelijke Week van de Amateurkunst (WAK). De opening vindt
plaats bij Van Yperen Mode aan de
Dorpsstraat 9 in Mijdrecht. In totaal
doen er dit jaar ruim 25 winkeliers
en kunstenaars mee, kortom: er is
een geweldige route uitgestippeld.
Voor de tweede keer vindt de landelijke Week van de Amateurkunst
(WAK) plaats en ook dit jaar weer
in De Ronde Venen van 2 t/m 9 juni. De Week van de Amateurkunst
is bedoeld om vele amateurkunstenaars een platform te bieden. Dat
betekent: 7 dagen lang kunst in de

etalages van verschillende winkels
in Mijdrecht. Van speelgoedwinkel tot modezaak. ‘Kunst in de etalage’ is een initiatief van Koopcentrum Mijdrecht en Kunstencentrum
de Hint.
Groot succes
Afgelopen maand hebben de lokale amateurkunstenaars zich massaal
aangemeld voor ‘Kunst in de etalage’ in Mijdrecht. Van 2 t/m 9 juni zullen zij, in hun eentje of in een groep,
een week lang hun werken exposeren in de etalages van de winkeliers.
Tijdens de kunstroute worden er
prachtige werken geëxposeerd zoals schilderijen (acryl, olieverf, aqua-

rel enz.), bronzen beelden, sieraden
van Fimo klei, drukwerken, glasblazerskunst, 3D-kunst, drukwerken
en foto’s. Kom gerust een kijkje nemen in Koopcentrum Mijdrecht! U
bent van harte welkom bij de opening op 2 juni om 10.30 uur bij Van
Yperen Mode. Kunstencentrum de
Hint heeft een route uitgezet, welke af te halen is bij de deelnemende
winkels. Deze winkels zijn herkenbaar aan de WAK-week affiches in
de etalage.
De kunstroute is een platform voor
culturele initiatieven. Een garantie
voor mooie ontdekkingen en inspirerende ontmoetingen, verwondering en opschudding.
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Quaker Chemical BV Uithoorn
viert 50-jarig bestaan

Quaker Chemical BV viert zijn

rn

vijftigjarig bestaan in Uithoo

Uithoorn - Begin juni viert Quaker Chemical BV aan de Industrieweg 7 in Uithoorn het feit dat
het bedrijf vijftig jaar geleden als een van de eersten op die locatie haar activiteiten ontplooide,
samen met de ‘buren’ Catsman Autobedrijven en Tankstation Eshuis die kort daarvoor aan de
Anthony Fokkerweg waren gehuisvest. Het Industriegebied-Noord was in wording. De spoordijk
van de voormalige Haarlemmermeer spoorlijn sloot aan op het fabrieksterrein. Nu is het de
busbaan. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf op zaterdag 2 juni van 13.00
tot 16.00 uur een Open Dag voor alle belangstellenden die wel eens willen weten wat Quaker
Chemical zoal doet en produceert. En dat zijn heel veel bijzondere producten.
Procesvloeistoffen
Quaker Chemical BV is onderdeel van Quaker Chemical
Corporation met het hoofdkantoor vlakbij Philadelphia,
Verenigde Staten. Dit moederbedrijf, waarbij wereldwijd
ongeveer 1.600 hoofdzakelijk gespecialiseerde mensen
werkzaam zijn, werd in 1918 opgericht, en is vernoemd
naar de ‘Quakers’, bekend van hun actieve religieuze
stroming in die periode. Vandaar de naam ‘Quaker
Chemical’. Meerdere bedrijven uit die tijd hebben
een link gelegd in hun merknaam, zoals het bij velen
bekende muesli merk Quaker Oats. Het was de tijd van
de industriële revolutie. Enkelen van hen hadden zich ten
doel gesteld o.a. producten te ontwikkelen en te maken
voor de ijzer- en staalproductie. Anno 2012 Is Quaker
Chemical Corporation met 28 vestigingen (inclusief
joint ventures) wereldwijd leverancier van chemische
procesvloeistoffen voor een breed scala aan industriële
bewerkingen en applicaties, inclusief service en
technische expertise. Daarbij gaat het over heel speciale
koelvloeistoffen en smeermiddelen van een complexe
structuur, dus niet ‘huis, tuin en keukensmeermiddelen’
of motorolie. “We spreken hier over klantspecifieke
producten waaraan hoge eisen worden gesteld. Zoals
speciale smeermiddelen voor gebruik in staalwalsen en
snij- en koelvloeistoffen voor de verspanende industrie,
bijvoorbeeld voor het boren en slijpen bij de productie van
automotoren. Verder leveren wij ook speciale producten
aan fabrikanten van stalen buizen waar wij watergedragen
coatings voor maken. Maar er is meer, zoals vloeistoffen
voor warm en koud smeden, smeermiddelen om metaal
om te vormen en te dieptrekken, speciale producten
voor roestbescherming en biologisch afbreekbare en
niet ontvlambare hydraulische oliën voor de mijnbouw.
Die worden tevens gebruikt in tunnelboormachines,
maar ook voor apparatuur in pretparken en theaters.
Ze worden allemaal in eigen beheer ontwikkeld en
vervaardigd. Daarvoor hebben wij eigen laboratoria,
zoals die in Uithoorn er één van is. Dat is wereldwijd één
van de belangrijkste R&D centra voor de staal- en metaal
product ontwikkeling,” vertelt Wilbert Platzer (50). Hij is
naast Vice President bij Quaker Chemical Corporation
ook Directeur Quaker Chemical EMEA (Europe, Middle
East & Africa). In Uithoorn, met 170 medewerkers, zetelt
het hoofdkantoor voor de EMEA regio (inclusief Rusland),
waar Quaker Chemical in totaal drie fabrieken heeft in
verschillende landen alsmede nog twee aparte verkoop/
distributiekantoren.
Duizenden recepturen
Ontwikkeling, innovatie en efficiency staan hoog in het
vaandel bij Quaker Chemical. Er wordt ingespeeld op de
problematiek en de wens van de opdrachtgever/klant.
Wilbert Platzer: “Door het analyseren van de processen
waarbij sprake is van het vervaardigen en/of bewerken
van metaalproducten, kunnen we gebieden identificeren
waarin verandering van procesvloeistof kan leiden tot
een besparing in de kosten van het gehele proces. Op
basis daarvan ontwikkelen wij vloeistoffen waarmee
de producent in staat is efficiënt(er) te produceren.
Wij hebben verder geïnvesteerd in een hoogwaardige
informatie technologie. Quaker Chemical ontwikkelt
en maakt duizenden recepturen in haar laboratoria.
Kennis daarvan wordt wereldwijd gedeeld binnen de
eigen vestigingen. Daarvoor is een enorme database
beschikbaar. Er is een Quaker Business Intelligence Systeem
waarin alle verslagen op het gebied van R&D (Research &
Development), maar ook veel klantenbezoekverslagen
van ons bewaard worden. Al onze vestigingen hebben
daar via een zoekmachine toegang toe. Het zou in dit
artikel technisch te ver gaan om deze onderwerpen

Willem van Merkenstein,
senior laborant

nader toe te lichten maar tijdens de Open Dag mogen
belangstellenden die er meer over willen weten daar
natuurlijk vragen over stellen. In Uithoorn vindt in elk
geval intensief R&D plaats en worden veel producten
ontwikkeld. Daar zijn we best trots op. Uithoorn kan je
zien als één van de belangrijkste centra van Quaker. De
kracht van ons bedrijf is dat we wereldwijd snel de kennis
met elkaar kunnen delen.” Onder de honderden (vaste)
klanten van Quaker Chemical bevinden zich bijvoorbeeld
nagenoeg alle grote automobielfabrikanten ter wereld.
Tevens producenten van onderdelen zoals transmissies
en natuurlijk een groot deel van de wereldwijde staal
producenten zoals ook Tata Steel in IJmuiden. Voorts
talloze andere bedrijven op de wereld die allemaal
uiteenlopende metaalbewerkingen als kernactiviteit
hebben. Daaronder ook fabrikanten van blikjes voor de
dranken- en levensmiddelenindustrie.
Bij toeval in Uithoorn
Hoe kwam Quaker in Uithoorn terecht? Wilbert Platzer
vertelt dat de grondslag hiervoor een samenloop van
omstandigheden is geweest. Na de Tweede Wereldoorlog
werden met hulp van het Marshallplan diverse
uitbreidingen bij Hoogovens in IJmuiden gebouwd
(nu Tata Steel). Die betrok voor haar staalproductie
smeermiddelen van de firma Quaker Chemical uit
Amerika. Aangezien er nogal veel smeermiddel nodig
was voor een continue staalproductie werd het wenselijk
dat de leverancier hiervan zich in de buurt van IJmuiden
vestigde. Een manager van Quaker ging toen op zoek
naar een geschikte locatie die dicht in de buurt lag van
zowel IJmuiden als de luchthaven Schiphol (gemakkelijk
voor het reizen naar Amerika). Verder woonde de bouwer
van de fabriek in Amstelveen. En zo werd het Uithoorn
waar de fabriek van Quaker Chemical BV rond 1960
werd opgericht en in juni 1962 in gebruik is genomen.
In de loop van de jaren erna nam het ontwikkelen en
produceren van procesvloeistoffen in rap tempo toe.
Dat heeft intussen geleid tot levering van producten
aan klanten over de hele wereld. Tata Steel is de oudste
Nederlandse afnemer. Na Nederland zagen nog enkele
fabrieken in andere landen binnen Europa en in andere
werelddelen het levenslicht. Sinds 2000 opereert Quaker
Chemical Corporation wereldwijd in regionale verbanden
met een sterke en efficiënt functionerende organisatie op
de achtergrond. Vanzelfsprekend kijkt men ook naar de
toekomst. Zo wil Quaker de markt betreden van speciale
oppervlaktebehandelingen van staalplaat en die van
de speciaal vetten. Dat zullen belangrijke groei-pijlers
worden naast de bekende kernactiviteiten.
Medewerking gemeente?
Lokaal is Quaker Chemical een belangrijke speler
voor de werkgelegenheid maar ook als het gaat om
investeringsprojecten waar lokale aannemers en
andere bedrijven hun voordeel mee kunnen doen.
“In Uithoorn is men steeds verder opgerukt met de
bebouwing van woonhuizen. Daarbij heeft men nooit
gevraagd wat de plannen van Quaker zijn. Wij hebben
hier al veel investeringen gedaan om tegemoet te
komen aan alle eisen en milieuwensen. Aan- en afvoer
van grondstoffen en producten met trucks vormt al
geruime tijd een bottleneck door o.a. het gebrek aan
parkeermogelijkheden. Daar willen wij met de gemeente
over praten om er een oplossing voor te vinden als straks
de Amsterdamse weg op de schop gaat. Bijvoorbeeld
door een keerlus voor vrachtwagens te realiseren
en de mogelijkheid om vrachtwagens te parkeren.
Daarnaast willen wij graag de hoofdingang bij ons
pand aanpassen voor meer comfort en representatieve

Verleden,
heden en
toekomst
m
Het laboratoriu

uitstraling. Dat gaat dan weer niet volgens de gemeente
omdat het bestemmingsplan dat niet toelaat. Wij willen
hier graag blijven zitten maar dan vraag ik de gemeente
wel om de juiste flexibiliteit en medewerking van hun
kant met de daadwerkelijke wil om ons van dienst te zijn”
aldus Wilbert Platzer.
Assemblagefabriek
Waar Wilbert Platzer eindverantwoordelijk is voor de
gehele gang van zaken in de EMEA regio is Henk Struiwigh
(60) verantwoordelijk voor de operationele activiteiten
bij de Quaker vestigingen, vanzelfsprekend ook die in
Uithoorn. Daarnaast heeft Henk de verantwoordelijkheid
voor coordinatie en toezicht van alle wereldwijde
operationele activiteiten. Specifiek in Uithoorn heeft
Henk de functie van ‘Plantmanager’ met het toezicht
op de productie, het verpakken, de logistiek, facilitaire
zaken en klantservice. Daarnaast is hem het SHEQpakket toebedeeld (veiligheid, gezondheid, milieu en
kwaliteit) en is hij bovendien verantwoordelijk voor de
procestechnologie op de locatie. Eigenlijk alles dus wat
met het maken van het product en de aflevering ervan te
maken heeft. “Kort gezegd een product inclusief de service
leveren die de markt van ons vraagt tegen een optimale
prijs. Dat kan in verpakte vorm of per tankauto, binnen
een dag, vijf dagen of over een maand, het kan allemaal.
Maar hoe hoger de servicegraad, des te meer kosten dat
met zich meebrengt,” legt Henk Struiwigh uit. “Wij maken
hier in Uithoorn zo’n 350 verschillende producten. De
totale productie is zo’n 55.000 ton per jaar. Daarvan is een
deel halffabrikaten die we intern weer gebruiken om er
een eindproduct van te maken. Naar de klant toe gaat pak
weg 42.000 ton. Onze producten bestaan maximaal uit
26 verschillende grondstoffen, het minimum is twee, die
bij elkaar worden gevoegd. Daarom noem ik ons bedrijf
vaak een ‘chemische assemblagefabriek’. Producten
worden ‘verpakt’ in een tankauto, in een duizend liter
container, een 200 liter drum of 25 liter jerrycan. Die
gaan naar de klant. Ons marktgebied strekt zich ruwweg
uit van Wladiwostok tot Ierland en van Noorwegen tot
Zuid-Afrika. Binnen R&D worden producten aangepast
of nieuw ontwikkeld, afhankelijk van de vraag van de
klant, de technische ontwikkelingen en de veranderende
productieprocessen.
Ongeveer 25 procent van onze producten wijzigt jaarlijks,
deels omdat we die zelf (her)ontwikkelen en deels op
aanvraag van de klant. Maar de basis van de productie blijft
gelijk, we maken de producten in principe nog net zo als
vroeger. Onze kennis zit in de receptuur, niet in het maken
van het product. Last van de recessie hebben wij enigszins
maar het meest van de gestegen grondstoffenprijzen. Wij
zijn naar verhouding een kleine speler op de markt van
grondstoffen. Niettemin gaat het ons nog steeds voor de
wind, terwijl we toch behoorlijk grote concurrenten op de
wereld hebben. De voornaamste groeimarkten voor ons
zijn onder andere Rusland, het Midden-Oosten, Turkije
en Afrika. Quaker Chemical is een fijn en mooi bedrijf
om te werken. Er is weinig personeelsverloop en het
ziekteverzuim is ongekend laag.” Aldus Henk Struiwigh
die er (ook) al 25 jaar in dienst is.
Grondstoffen
Willem van Merkenstein (61) is al 39 jaar met heel veel
plezier en inzet als senior laborant actief bij Quaker

Wilbert Platzer, Vice President en
Managing Director Quaker Chemical Europe
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uit vroeger dage

Chemical BV. Hij is tot nu toe de ‘langstzittende’ en heeft
een geweldige kennis op het gebied van recepturen
en productsamenstelling opgedaan. Willem is sinds
december 1973 werkzaam in het R&D laboratorium
waar de procesvloeistoffen worden geboren. Hij begon
bij de afdeling kwaliteitscontrole, kwalificeerde zich in
de ontwikkeling van producten voor ‘metalworking’
en zo verder in de R&D. “Ons lab was in de beginjaren
veel ‘ambachtelijker’ uitgerust dan tegenwoordig met
voornamelijk heel veel glaswerk. Op oude foto’s zul je
namelijk geen beeldschermen en PC’s zien, want die
waren er toen nog niet. Het lab was één geheel, dus
kwaliteitscontrole van gefabriceerde producten én
ontwikkeling van nieuwe producten met in totaal zes
medewerkers. Nu zijn dat rond de vijftig medewerkers!
R&D stond destijds nog in de kinderschoenen. Je mocht
toen zelfs nog met een sigaretje in de mond aan de
labtafel werken. Daar zou nu bijna de doodstraf op staan.
En het contact tussen ons met Quaker Amerika ging per
briefpost, er was geen internet en e-mail,” herinnert Willem
van Merkenstein zich. “In 1975 zijn we begonnen met
ontwikkeling van nieuwe producten. Goede kennis van
grondstoffen en recepturen hadden we eigenlijk nog niet.
Daardoor was onze productontwikkeling in die dagen
nogal empirisch. Met vallen en opstaan probeerden we
onze producten te ontwikkelen en te verbeteren. In de
loop van de jaren is de kennis van onze producten en
van de theoretische achtergronden die een rol spelen bij
hun toepassing natuurlijk enorm toegenomen. Ook is er
tegenwoordig een scala aan elektronische apparatuur om
ons bij de productontwikkeling te ondersteunen.
De zorg voor veiligheid en milieu, maar ook voor
(constante) product kwaliteit, is eveneens steeds
belangrijker geworden in de loop der jaren. We zijn
constant bezig de kwaliteit van producten die goed
werken te borgen, maar ook om te zien of het nog
beter kan, efficiënter en of producten met minder
kosten gemaakt kunnen worden. Voorts is het aantal
producten enorm toegenomen. In de fabriek hebben
we al gauw 350 verschillende grondstoffen, waaronder
basis vloeistoffen zoals minerale oliën en veel, heel veel
additieven die het produkt de gewenste eigenschappen
geven. Die moet je allemaal constant controleren op
kwaliteit en bruikbaarheid. Wij moeten producten
ontwikkelen die voldoen aan de eisen die de klant stelt
aan het product, die overheden via milieuwetgeving
stellen aan onze producten maar ook aan de eisen die
het gevolg zijn van de technische ontwikkeling van
machines en gereedschappen. Een groot verschil met
de beginperiode is dat je toen werkte met een klein
ploegje mensen en daarbuiten had je slechts beperkt
contact. Nu heb je contact met collega’s en klanten in
de hele wereld. Er is geen enkele vakschool waar je leert
hoe je procesvloeistoffen moet maken. Zelf inventief zijn
is dus de boodschap. Pas na jaren productontwikkelen
in de praktijk is er het nodige “Fingerspitzengefűhl”.
Jonge instroom zal dus in de praktijk, met de nodige
begeleiding, producten moeten leren ontwikkelen.”
Aldus Willem van Merkenstein die volgend jaar december
zijn veertigjarig jubileum bij Quaker Chemical hoopt te
vieren. Hij heeft het nog steeds erg naar zijn zin en zegt
dat Quaker Chemical een prettig bedrijf is om te werken.
Kortom, de ‘oudjes’ doen het nog best en zijn vooralsnog
onmisbaar in hun vak!

Henk Struiwigh,
Director Global Operations & EMEA
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ARGON E5 opnieuw kampioen
Mijdrecht - Donderdag 24 mei
2012 is het Argon E5 voetbalteam
opnieuw kampioen geworden. Dit
gebeurde tijdens een wedstrijd waar
Argon zelf niet hoefde te spelen! Na
3 kampioenschappen op rij lijkt dit
een soort traditie te worden voor
het Argon E5 team. In 2010, 2011
en 2012 werd het E5 team in verschillende samenstellingen namelijk
kampioen. Na 9 van de 10 wedstrijden in de voorjaarscompetitie gespeeld te hebben is het voetbalteam
niet meer in te halen door de concurrerende voetbalteams. Het kampioenschap werd afgelopen donderdag onder luid gejuich van spelers, staf en supporters gevierd, nadat Hertha E2 hun inhaalwedstrijd

tegen CSW E4 won met 6-0. De boys
van Argon E5 waren met z’n allen
als supporter naar Vinkeveen getogen om Hertha E2 aan te moedigen.
Na de wedstrijd ontvingen ze de
kampioensbeker en werd er kinderchampagne gedronken. Ook ontvingen alle spelers een prachtige Tango 12 EK bal van Pim, de vader van
Frans. Kort daarna gingen de kampioenen terug naar Mijdrecht, waar
coördinator Roland hen in de bestuurskamer opwachtte met taart
en frisdrank. Daarna werden de jongens een voor een gehuldigd en
kregen ieder een eigen kampioensbeker en bloemen. De jongens van
Argon E5 kijken terug op een heel
leuk voetbalseizoen. De wedstrij-

den die zij in de voorjaarscompetitie speelden werden 6 keer gewonnen, 2 keer gelijkgespeeld en 1 keer
verloren.
Het vreemde was dat ze punten lieten liggen tegen de minder sterke
tegenstanders en alles wonnen tegen de sterkere teams.
Het E5 team bestaat uit:
• 5 tweedejaars E-spelers; Henk
Gortenmulder, Mitchell van
Kooten, Luc Voorend, Bauke
Lammers en Donny Stam.
• 3 eerstejaars E-spelers; Rinaldo Koerntjes, Matti Verhagen en
Frans Paarlberg.
• Leider Marco van Kooten, leider/
trainer Nico Stam en trainer Wim
van der Wilt.

CSW meisjes C1 kampioen!
Wilnis - Afgelopen week is het
meisjesteam van CSW C1 kampioen geworden in de eerste klasse. Het was de laatste weken een
spannende strijd tussen wel 5

teams waarbij CSW C1 aan het
langste eind trok. In een bloedtsollende wedstrijd tegen de directe concurrent DSS moest CSW minimaal gelijkspelen!

Het lukte de
na barstte het
“Waar is een
feestje” Klonk
meiden!

meiden: 2-2! Daarfeest los en het lied
feestje, hier is een
nog lang na. Hulde

Argon F1 Kampioen in Tweede
klasse voorjaarscompetitie

Boven: coaches Rob de Haan en Michael Gering Midden: Chahid Chakroun,
Kalle Ledegang, Gyani Manuel, Sam de Haan, Hero Schulein Onder: Roan van
der Plaat, Skip Wagenaar, Max Kroon, Kicky Versteeg
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
moesten de jongens van Argon F1
voor de laatste keer dit seizoen aantreden voor de competitie. Het kampioenschap in de voorjaarscompetitie van de Tweede klasse was echter al binnen: met een voorsprong
van 6 punten en een doelsaldo dat
ruim boven dat van de concurrenten
uitstak, kon het niet meer misgaan.
De echte wedstrijd om het kampioenschap werd enkele weken geleden gespeeld tegen rivaal Abcoude.
Zonder vaste keeper Sam de Haan
leek dat een moeilijke opgave, zeker
toen de jongens na 5 minuten al tegen een 0-2 achterstand aankeken.

Abcoude vierde al feest. Maar juist
in het vervolg van deze wedstrijd
lieten de jongens zien dat het team
enorm gegroeid is tijdens het seizoen. Met een grote inzet en vechtlust werd Abcoude teruggedrongen
en kwamen er meer en meer doelkansen. Vlak voor rust was het voor
de eerste keer raak: 1-2. In de tweede helft werd al snel de gelijkmaker gemaakt. Abcoude kwam sterk
terug maar door het sterke verdedigen van Kicky Versteeg en Kalle
Ledegang kwamen ze er niet doorheen. In het slotoffensief van de Argon aanval werd het vlak voor tijd
3-2 door een doelpunt van Roan van

der Plaat, een prachtig schot in het
dak van de goal.
Om echt zeker te zijn van het kampioenschap was het na deze wedstrijd nog wel zaak het doelsaldo
nog eens flink op te voeren. In de
thuiswedstrijd tegen Roda 23 moest
dit gebeuren.
De jongens stonden op scherp en
vanaf de eerste minuut werd er geconcentreerd en fel gespeeld. De
uitgebreide wekelijkse techniektrainingen van coach Michael Gering wierpen hun vruchten af: de
jongens wisten elkaar blind te vinden. Al snel werden de eerste doelpunten gescoord: 2-0 na drie minuten! De spitsen Hero Schulein, Gyani
Manuel en Max Kroon wisten wat de
opdracht was en met de doorlopende aanvoer van ballen uit het middenveld van Skip Wagenaar en Chahid Chakroun wisten ze wel raad. De
wedstrijd om de meest doelpunten
was begonnen: 5, 6, 7-0. Met een
einduitslag van 11-0 was het verschil in doelsaldo ten opzichte van
de rivalen wel heel groot geworden.
Al met al mag het team Argon F1
zich de terechte winnaar van de
voorjaarscompetitie noemen. Wedstrijd na wedstrijd werd er door
goed samenspel gewonnen en lieten de jongens mooi en sportief
voetbal zien.
Toen het fluitsignaal afgelopen zaterdag klonk, werd er door de jongens dan ook uitgebreid feest gevierd. De speciaal bedrukte kampioenschaps t-shirts vielen daarbij helemaal in de smaak. Het gehele team gaat volgend jaar verder
als de Argon E3, het eerste eerstejaars E-team. Coaches Michael Gering en Rob de Haan: bedankt voor
dit succes!

Informatieavond Dames 1
Hertha een succes

Vinkeveen - De informatieavond
bij Hertha voor de nieuwe Dames 1
van Hertha is een succes geworden.
Meerdere dames hebben zich aangemeld om aan dit nieuw te formeren dames voetbalteam deel te gaan
nemen.
De avond was in vele opzichten een
succes, zo hebben zich alle partijen,
die bij een dergelijk team komen kijken, zich onder leiding van de teamcoördinator Jeroen Brands, aan de
dames kunnen voorstellen en hun
werkzaamheden en doelstellingen
voor het seizoen 2012/2013 uit de
doeken kunnen doen.

Het team wordt getraind door een
betaalde voetbaltrainer Gregory Jong. Gregory zocht een nieuwe
uitdaging, hij had al een aantal jongens teams naar de top gebracht
en nu wilde hij dit gaan proberen
met een damesteam. De voorzitter van Hertha, Harry van Genderen
benadrukte nogmaals hoe belangrijk het voor Hertha is om een Dames 1 team te hebben. Tot dit jaar
moesten er van meisjes, die de leeftijd van 18 jaar bereikten, afscheid
genomen worden er was voor hun
geen doorgroeimogelijkheden bij
Hertha. Door dit team konden deze meisjes behouden blijven. Harry

stelde ons ook voor aan Annemiek
van Hairlife. Hairlife wordt voor de
komende drie jaar de nieuwe sponsor van het Dames 1 team. Hairlife
heeft twee kapsalons namelijk één
in Vinkeveen en één in Breukelen.
Hairlife heeft als slogan “kappers
met visie” en dat is wat Dames 1 en
Hairlife bij elkaar brengt “visie”. De
visie van Hertha Dames 1 is namelijk doorgroeien, doorgroeien niet
alleen qua team maar ook qua prestatie. Met het aantrekken van een
betaalde trainer en een complete
sponsor kan dit team groeien, groeien naar de toekomst. Het is ook een
basis voor dames vanaf 18 jaar die
graag willen voetballen. Onder leiding van twee ervaren coaches Wim
en Peter zal dit een geweldig team
zijn, waar plezier en prestatie hand
in hand gaan.
Train en
Michel Klinkhamer, voorzitter van de
jeugdafdeling en tevens van de ledenadministratie vertelde nog dat
deze dames op maandag en woensdag van 19.00 tot 20.30 uur gaan
trainen en op zaterdagmiddag de
thuiswedstrijden gaan spelen. Een
van de laatste sprekers was Danny Bierman. Danny heeft aan de basis gestaan van het meidenvoetbal

bij Hertha. Tot ongeveer vijf jaar geleden speelden de meeste meiden
nog bij de jongens in een team. Vijf
jaar geleden is Danny dat gaan hervormen tot het meidenvoetbal wat
het nu is. Danny gaat zich vanaf het
seizoen 2012/2013 met name bezig
houden met het meidenvoetbal bij
de pupillen, D, E & F. Daar zit natuurlijk ook de meeste groei in. Jeroen zal zich met name bezig houden met de junioren, A, B & C en nu
ook met het Dames 1 team. U leest
het, het dames voetbal bij Hertha zit
in de lift. Hertha kan altijd dames en
meiden gebruiken die willen voetballen, van F tot Dames 1 er is altijd
wel een team die bij het meisje past.
Dus zit je nu thuis of bij een andere club op de bank en denk je
ik wil graag deel uit gaan maken
van het meidenvoetbal van Hertha, kijk dan op onze site en vraag
informatie aan of geef je direct op.
www.hertha.nl , de gezelligste club
van De Ronde Venen, biedt nu aan
dames en meisjes in alle leeftijdsklasse de mogelijkheid om te voetballen.
Natuurlijk mocht een gebakje met
de naam van de sponsor niet ontbreken. Iedereen bedankt die deze
avond tot een succes hebben gemaakt.

Internationaal Pinkstertoernooi Hertha
Vinkeveen - De Pinkesterrace’s in
Zandvoort, Geiten kijkdagen in Veldhoven en Pinkpop in Landgraaf zo
maar drie willekeurige evenementen
in Nederland die zich op de pinksterdagen afspelen. In Vinkeveen
wordt al voor de 26e keer, tijdens het
pinksterweekend, het Internationale Toernooi gehouden. Voetbalteams
uit Engeland, Zweden en Duitsland
gaven acte de précense. In totaal
waren er 9 teams. Dit jaar zowel dames- als herenteams. Het Internationale toernooi is bedoeld als afsluiting van het seizoen voor alle A-junioren teams. Na jaren van knokken om in de A junioren te komen
gaan ze over naar de diverse senioren teams. Zo ook de MA1 van Hertha. Die wordt het volgende competitie seizoen Dames 1. De meiden van
Hertha worden nu de dames van
Hertha. Een andere competitie met
andere leeftijdsgenoten. Bij de dames kun je, tot dat jij je te oud voelt
om te voetballen, blijven spelen. Je
kunt dus ook spelen tegen teams
met 30-ers of 40-ers, een hele nieuwe uitdaging dus. Dit Internationale
Toernooi is en blijf een geweldige afsluiting als junior voetballer. De meiden van Hertha zijn als 2e geëindigd
en hebben ook nog eens de sportiviteitprijs binnen gehaald.

Op de foto de heren A1 en meisjes A1.

Een geweldig succes van deze afscheid nemende dames. Er namen
ook nog twee speciale mensen afscheid van dit team; Peter ter Beek
als coach en Swinda Falkena als
speelster. Swinda kreeg in de laatste
wedstrijd tegen de Engelse meiden
een publiekswissel. Peter werd na
de wedstrijd door zijn meiden in het
zonnetje gezet met mooie cadeaus
en een fotoboek, met de mooiste
momenten van zijn afgelopen coaching jaren.

Jarenlang
Swinda en Peter heel erg bedankt
voor jullie jarenlange inzet voor dit
meidenteam van Hertha. Het gehele
weekend was het feest op de Molmhoek in Vinkeveen. Door de voorzitter van Hertha, Harry van Genderen met zijn team, was alles tot in de
puntjes geregeld; eten, slapen, drinken, disco, bbq, prijzen voor een verloting en last but not least, geweldig weer. Het gehele weekend een
stralende zon met tropische temperaturen. Met name de Engelse
teams liepen op een gegeven ogenblik als rode kreeften rond, die zijn
natuurlijk weinig gewend, qua zon
dan natuurlijk. Het internationale
toernooi is ronduit, in al zijn facetten, een geweldig succes geworden

en zal het komende jaar zeker een
vervolg krijgen. Vele teams hebben
zich nu al weer opgegeven om volgend jaar bij het 27ste Internationale Pinkstertoernooi aanwezig te zijn.
Zo’n weekend kan niet zonder inzet
van vele tientallen vrijwilligers, die
zich belangeloos inzetten om al deze
sporters een onvergetelijk weekend
te bezorgen. Ook niet zonder behulp
van de tientallen sponsoren. Zonder hun zou dit toernooi onbetaalbaar zijn. Iedereen namens het bestuur van Hertha heel erg bedankt.
Ook MA1 heel erg bedankt voor jullie inzet het afgelopen seizoen, op
naar een nieuwe uitdaging, Dames
1. Ben je ouder dan 18 jaar en wil
je het volgende seizoen misschien
wel deel uit gaan maken van dit Dames 1 team, vraag dan informatie
aan op onze site www.hertha.nl. Ben
je jonger dan 18 jaar en lijkt het je
ook leuk om te voetballen bij Hertha, er is altijd wel een team wat bij
jou past. Ook voor jou geldt het zelfde, vraag informatie aan op de internetsite en wie weet speel je over een
aantal jaar zelf wel mee bij dit Internationale Toernooi. We zien je graag
bij de gezelligste voetbalclub van De
Ronde Venen. Met vriendelijke groet
coördinator damesvoetbal Hertha,
Jeroen Brands.
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ME6 worden 2e èn 4e in
Luilaktoernooi HVM

HSV’69 F1 spectaculair
kampioen!!!
De Hoef - Afgelopen zaterdag is de
F1 van HSV’69 kampioen geworden
in de 5e klasse. Dit was een echt
kunststukje van de jongens want eigenlijk was Altius (Hilversum) de favoriet. Zij hadden namelijk een beter doelpuntensaldo. Maar HSV had
nog kans! HSV en Altius hadden namelijk nog twee wedstrijden op het
programma staan: Altius - HSV’69
en een week later HSV’69 - Altius!!
Als HSV nog kampioen wilde worden, moesten ze in elk geval de 1e
wedstrijd tegen Altius winnen.
Onder tropische temperaturen werd
de eerste wedstrijd gespeeld en eindigde in 5-2 voor HSV! Grote teleurstelling bij de spelertjes van Alti-

us want zij hadden deze wedstrijd
kampioen kunnen worden. Maar
de kans op het kampioenschap
voor HSV was nu wel binnen bereik! Afgelopen zaterdag kwam Altius naar HSV voor de beslissende
wedstrijd. Het was erop of eronder.
Vol overgave begon HSV te voetballen en als snel kwamen ze op voorsprong door een prachtig doelpunt
van Rowan. Snel daarna zorgde Olè
voor het volgende doelpunt.
De 1e helft eindigde in 2-0. Na een
korte rust ging HSV weer gauw aan
de slag. Na een mooie voorzet van
Mads scoorde Alexander. En daarmee kwam HSV op 3-0.
Ondertussen had keeper Thijs ver-

schillende ballen uit het doel weten
te houden. HSV werd halverwege de
2e helft zichtbaar vermoeid en Altius wist 2 doelpunten te maken. En
zo kwam de stand op 3-2 voor HSV.
Nu werd het pas echt spannend.
Gelijkspel mocht het niet worden,
er was winst nodig om kampioen
te worden. En daar was het verlossende fluitsignaal. Einde wedstrijd.
De jongens van HSV gingen uit hun
dak van blijdschap! Voor het eerst in
de KNVB competitie en gelijk kampioen, wat een mooie prestatie!!!
Robin, Mads, Jurre, Thijs, Alexander, Rowan, Olè, Guilia, Robin, Thijmen: Top gedaan!

Mijdrecht - Tijdens het Luilaktoernooi bij Hockey Vereniging
Mijdrecht afgelopen zaterdag 26
mei hebben de meiden van de ME6
veel inzet en creatitiviteit getoond.
Onder een stralend blauwe lucht
begonnen 32 teams al vroeg met de
wedstrijden. Meer dan 250 jongens
en meisjes meldden zich bij HVM
om te strijden voor de eindoverwinning en de originaliteitsprijs. Het
thema daarvan was natuurlijk luilak
en menig team had daar invulling
aan gegeven door iets te doen met
de tenues. De ME6 hebben dat zeker ook gedaan (zie foto) en werden
in het orginaliteitsklassement eervol
tweede. De eerste plek ging naar
het team dat van top tot teen voorzien was van een prachtige luilak
outfit en zij wonnen de HVM taart.
Maar het ging toch vooral om de
beker. Veel van de jonge deelnemers wilden de beker even voelen
en aanraken en droomden na de
eerste wedstijden nog volop van het
omhoog houden als eindwinnaars.
Maar slechts twee teams gingen er
echt mee naar huis, bij de jongens
Weesp JE1 en bij de meiden Leusden ME1. Onze HVM ME6 gingen
in de strijd om de 3e en 4e plek, na
een gelijke stand bij het eindsignaal,

uiteindelijk ten onder bij het nemen
van strafballen. Ze werden trots, be-

zweet en voldaan 4e bij de meidenteams.

Voor de kleintjes

Hockeyclub HVM Open Dag
Mijdrecht - Hockey Vereniging
Mijdrecht organiseert opnieuw een
HVM Funkey Hockey Open Dag
voor jongens en meisjes vanaf 5
jaar uit de gehele regio. Wil je graag
eens kennis maken met de hockeysport, dan kan dit op zaterdag 9 juni aanstaande. We starten om 10:00
uur op onze velden aan de Proostdijstraat 41 te Mijdrecht en uiterlijk
rond 12:00 uur is het afgelopen.
Kom je zaterdag 9 juni
ook hockeyen?
Aanmelden voor de HVM Funkey Hockey Open Dag is niet nodig. Deelname is gratis en het enige
dat je mee moet nemen is sportkleding en sportschoenen (en eventueel scheenbeschermers). Na afloop
krijg je een informatiepakket mee
naar huis.
Als je het leuk vindt en je schrijft je
tijdens de open dag in als lid van
HVM dan hoef je geen inschrijfgeld
te betalen.

Dus ken jij in je omgeving jongens
of meisjes in de leeftijd vanaf 5 jaar
die ook graag een keer willen hoc-

keyen, neem ze gewoon mee naar
deze sportieve en gezellige dag bij
HVM.

Sponsorloop voor Emma kinderziekenhuis

Prijzenregen voor PK
Sport Judoka’s
Vinkeveen - Zondag reisden 21
judoka’s namens PK Sport af naar
Amsterdam om deel te nemen aan
het Fuyiama toernooi. Met 4 gouden medailles, 4 zilveren medailles
en 13 bronzen medailles konden de
judoka’s van PK Sport terugkijken
op een zeer succesvolle zondag. De
Judoprestaties waren mede te danken aan de wedstrijdtrainingen van
Dick Breedijk. Voor de meeste Judoka’s van PK Sport was het de eer-

ste wedstrijd op een groot recreatief Judo Toernooi. Er deden 38 Judoverenigingen mee en in totaal ruim
400 kinderen.
De judoka’s die een Gouden medaille behaalde zijn: Jimmy vd Wilt, Xander Pessemier, Jesse Breedijk, en bij
de dames Chiara Breedijk. Dit zijn
de Judoka`s die een mooie Zilveren
medaille behaalde Maarten Bakker,
Lisa van Duijvenstijn, Mason Mulier,
Joshua Maduro. Dit zijn de Judo-

ka’s die een verdiende Bronzen medaille hebben behaald, Sidney Kropveld, Dennis Chavdrouk, Ylonka van
Vliet, Mats Holtrop, Patrick Lommers, Rien Post, Bas van Dijk, Rickie
van Duijvenstijn, Jordy Meijer, Rick
Vriend, Tom Hoefs, Chille Zaal,
Wes Liesveld,
Na een mooie dag kon de wedstrijdcoach Dick Breedijk terug kijken op
een geslaagd en succesvol judotoernooi. www.pksport.nl

Mijdrecht - Op woensdag 23 mei
heeft obs De Eendracht in Mijdrecht
met alle leerlingen, groep 1 t/m
groep 8, een sponsorloop gehouden
voor het Emma kinderziekenhuis
van het AMC! Ondanks het warme
weer werden er flink wat rondjes
gelopen en konden trotse ouders,
opa’s en oma’s zien hoe de kinderen zich geweldig hebben ingezet
om de prachtige verbouwingen van
het Emma te ondersteunen met een
mooie bijdrage. Het eindbedrag is
op dit moment nog niet bekend (de
school is nog druk aan het optellen!)
maar zal donderdagmiddag 31 mei
a.s. tussen 17.00 en 18.00 uur op de
school worden aangeboden aan een
medewerker van het Emma kinderziekenhuis.

Kom ook vissen!
Wilnis - Hengelsportvereniging Wilnis organiseert ook dit jaar viswedstrijden voor de jeugd. Als je een
zwemdiploma hebt en een klein
beetje geduld, ben je welkom om
mee te doen. Je gaat dan met een
groepje op pad de polder in en probeert daar een mooie vis aan de
haak te slaan.
Er is begeleiding aanwezig die je
helpt als dat nodig is en die je tips
geeft om nog meer en nog grotere
vissen te vangen. Voor de jongste
deelnemers telt het aantal gevangen vissen (leeftijd??) De oudere
jeugd probeert de wisselbeker in de
wacht te slepen door een zo groot
mogelijke vis te vangen. Voor meevissende ouders is er vaak ook nog
wel een kop koffie te krijgen...

Laatste avond
G-bowlen

Mijdrecht - Gelet op de lage opkomst van 7 mei en reeds afmeldingen voor 4 juni a.s. is besloten
om de laatste avond van dit seizoen

De eerste wedstrijd van dit seizoen
staat gepland op zaterdag 9 juni,

om 12.45 vanaf het Raadhuisplein in
Wilnis met fiets, hengel en als aas
brood of maden (geen gekleurde).
Een emmertje is ook handig, liever
geen leefnet. Kijk voor meer info:
www.hsvwilnis.nl/jeugdvissen

voor het G-bowlen te houden op
maandag 11 juni a.s. Daarmee komen de avonden 4 juni en 18 juni
te vervallen. Deze laatste avond zal
een wedstrijdje gehouden worden,
waarbij alle deelnemers een sportprijs verdienen als herinnering aan
hun deelname aan het G-bowlen. 11

Juni wordt gestart op de gebruikelijke tijd van 19.30 uur. Het nieuwe
seizoen gaat van start in de eerste
week van september , hoe dat seizoen eruit zal gaan zien en op wat
voor dagen en tijden er gespeeld
gaat worden maken wij eind augustus bekend.
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Jetze Plat gaat naar de
Paralympische Spelen

Nieuw: Volleybal bij Spel
en Sport DRV!

Regio - In het laatste weekend van
mei was UWTC lid Jetze Plat in Italië. Daar werd een Wereldbekerwedstrijd handbiken verreden en dit
was voor de Nederlanders de eerste
kans om zich te kwalificeren voor
de Paralympische Spelen in Londen,
van 29 augustus tot en met 9 september. Op vrijdag 25 mei ging hij
van start voor een tijdrit van 14,1 kilometer over een vlak parcours aan
de kust bij Rome. Dit verliep niet
zoals gepland, hij ging te hard van
start en kon het tempo niet vasthouden tot het einde. Plat eindigde
als tiende op behoorlijk grote achterstand van de winnaar. De volgende dag werd de wegwedstrijd verreden van 60 kilometer. Het was een
vijf kilometer lang rondje over een
zeer selectief en technisch parcours
in het centrum van de Italiaan-

De Ronde Venen - Spel en Sport
De Ronde Venen heeft weer een
nieuwe activiteit aan al haar andere toegevoegd n.l. volleybal.
We volleyballen altijd wel in onze
sportief-lessen, maar nu gaan we
een speciale volleyballes starten.
We beginnen in juni met een volleybalcursus; hierin worden de volleybalvaardigheden
aangeleerd.
Hoe moet de bal gespeeld worden,
wat zijn de spelregels enz. Maar er
wordt natuurlijk ook altijd een spelletje volleybal gespeeld!

se hoofdstad. De gehele wedstrijd
werd er behoorlijk doorgereden en
elke ronde vielen er renners af die
het tempo niet meer konden volgen. In de laatste ronde sprong een
zeer sterk rijdende Italiaan weg en
die kon niet meer bijgehaald worden. Vervolgens moest er gesprint
worden voor de tweede plaats en
die werd gewonnen door Plat. Een
zilveren medaille dus en dit leverde
hem meteen een startbewijs op voor
De Spelen in Londen.
Hier gaat hij op 5 september van
start voor de tijdrit en op 7 september is de wegwedstrijd. Over twee
weken rijd Plat nog een wereldbeker in Spanje, waar hij zich nog zonder druk kan voorbereiden op het
grootste sportevenement van de
wereld. Volg zijn weg naar Londen
op www.jetzeplat.nl

Duivensport

Wim Wijfje en Ron den
Boer winnaars
Regio - Het waren j.l. zaterdag
weer pittige vluchten voor de duiven
van de postduivenliefhebbers van
Rond de Amstel. Dit weekend waren er twee vluchten een z.g. Vitesse
vlucht en een Dagfond vlucht.
De korte vlucht (Vitesse) voor de
duiven ongeveer 189 km. vanuit Nijvel werd gewonnen door Ron den
Boer uit Uithoorn. De duiven waren om 07:30 uur gelost en om 10:00
uur exact landde de eerste bij Ron
op het hok. Tweede op deze vlucht
werd de fam. Snoek / Govers uit De
Kwakel en derde werd Hennie Pothuizen uit Vinkeveen.
Piet van Schaik uit Uithoorn werd
eerste in de B-Poule en dat was
zeer knap van good old Piet omdat
hij maar 1 duif mee had.
Ron werd met deze prestatie 24 in
Rayon F tegen 2050 duiven.
De lange vlucht (Dagfond) kwam
vanuit Orleans. Daar werden de duiven gelost om 07:15 uur voor de 522
km. Tegen de Noord-Oosten wind
moesten de duiven een flinke inspanning leveren om deze klus te
klaren. Na bijna 8 uur vliegen landde de eerste duif weer bij Wim Wijfje
uit De Kwakel. Deze duif leverde een
fantastische prestatie. Hij landde

Owen Geleijn wint
jeugdronde van Uithoorn

Argon E1 onderuit tegen Ouders
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
was het dan eindelijk zover, DE
WEDSTRIJD der wedstrijden. Als
afsluiting van het seizoen hadden
de ouders de boys van de E1 uitgedaagd voor een potje voetbal. Werd
er het afgelopen jaar om kampioenschappen of bekers gestreden nu
stond er iets veel belangrijkers op
het spel, namelijk de eer en de titel
om een jaar lang de beste te zijn. De
afgelopen drie ontmoetingen werden door de ouders gewonnen en
dus waren de boys nu gebrand op
een overwinning. Er werd 11 tegen
11 gespeeld en 2x 30 minuten. Terwijl de ouders even moesten wennen aan elkaar en het feit dat ze in
het veld stonden en er niet naast gaf
de boys de gelegenheid om de score al snel in de wedstrijd te openen.
Maar de ouders lieten het er niet bij
zitten en met wat combineren was
het 1-1, de ouders stoomde door en
wisten zelfs op een 1-3 voorsprong
te komen. Lang kon er niet van genoten worden want de jongens,

die maar ietsje sneller waren kwamen weer gelijk. De wedstrijd bleef
spannend en beide teams wisten
voor de rust nog een maal te score. In de rust was het tijd voor wat
psychologische oorlogsvoering en
het nuttige van het nodige vocht.
In de tweede helft moesten de ouders het vooral van de counter hebben want het loopvermogen werd
minder, maar toen ze de 4-5 en de
4-6 wisten te score was het gedaan
met de boys. Ze wisten nog wel de
5-6 te score, maar de ouders wisten de wedstrijd slim uit te spelen
en nog 2 maal te score. Een zeer terecht en verdiende overwinning. Na
het nemen van de penalty’s was het
tijd voor een partijtje buikschuiven
en waren de boys alles al weer vergeten. Een heerlijk patatje volgde en
zo kwam er een einde aan het voetbalseizoen van de E1. Swer en Paul
hartelijk dank voor de trainingen en
begeleiding van de jongens en jongens heel veel succes volgend jaar
als D-pupil op dat grote veld.

om 2 min. over 3 reeds bij Wim op
het hok, net als 2 weken daarvoor,
toen was deze kanjer ook al niet te
houden. Met dit resultaat werd hij 5
in rayon F. Tegen 1352 duiven over
heel Noord-Holland Noord werd
Wim 9 van 5639 duiven. Tweede op
deze vlucht werd Richard v/d Berg
uit De Kwakel. Derde werd Hennie
Pothuizen uit Vinkeveen.
Nijvel
Ron den Boer, Uithoorn
Snoek / Govers, De Kwakel
Hennie Pothuizen, Vinkeveen
Theo Kuylenburg, Amstelhoek
Piet van Schaik, Uithoorn
Peter Bosse, Uithoorn
Ton Duivenvoorde, De Hoef
Cor van Bemmelen, De Hoef
Hans Half, Amstelhoek
Martin Bosse, Uithoorn
Orleans
Wim Wijfje, De Kwakel
Richard v.d. Berg, De Kwakel
Hennie Pothuizen, Vinkeveen
Peter Bosse, Uithoorn
Hans Half, Amstelhoek
Leo v.d. Sluis, Uithoorn
Ron den Boer, Uithoorn
Verweij / Castricum, Mijdrecht
Ton Duivenvoorde, De Hoef
Cor van Bemmelen, De Hoef
Uithoorn - Zondag 27 mei stond de
6e jeugdronde van Uithoorn op het
programma. Op de bekers stond de
naam van de sponsor AH-Jos van
de Berg. Voor de jeugdrijders uit
Noord-Holland was dit de zesde en
tevens laatste wedstrijd waar plaatsingspunten voor het NK konden
worden behaald.
In categorie 1, de achtjarigen, stond
voor UWTC Britt Buijs aan de start.
De snelste rijders gingen haar iets
te hard, zij reed naar de 9e plaats.
Dit was genoeg voor Britt om zich te
plaatsen voor het NK jeugdwielrennen op 9 juni in Elim. Bij categorie
3 plaatste ook Tristan Geleijn zich
nipt voor het NK met een 8e plaats.
Bij categorie 4 won Owen Geleijn
de sprint van het peloton, Eric Looij
sprintte naar de 4e plaats en beide
jongens mogen ook naar het NK. Bij
categorie 5 zat het Lorena Wiebes
bij de start niet mee, hierdoor verloor ze gelijk de aansluiting met de
snelle rijders. Een 18e plaats voor
Lorena bij haar thuiswedstrijd. Bij
categorie 6 de meeste UWTC rijders
aan de start. Met 33 renners tevens
de grootste groep vandaag. Menno
van Capel 18e, Leon Buijs 29e, Daniël Wiegmans 32e Tom Veraart 33e.
Helaas was het slot van de wedstrijd
bij de 14-jarigen een domper op
deze mooie zonnige wedstrijddag.
Honderd meter voor de finish was
er een valpartij waardoor vier ren-

Ook dit jaar participeert Spel en
Sport weer in het jaarlijks beweegprogramma van Sport in de Ronde
Venen. Onder het motto Gezond in
Beweging kunnen de Rondeveners
voor een klein prijsje bij verschillende sportaanbieders een kennismakingscursus volgen. Op deze manier

krijgen senioren de mogelijkheid om
kennis te maken met een sport of
beweegvorm, zonder zich direct te
verbinden aan een sportclub.
Spel en Sport DRV doet hier natuurlijk aan mee en biedt deze nieuwe volleybalcursus aan. Hebt u nog
nooit gevolleybald of juist vroeger
wel, nu is uw kans om hier (weer)
mee te beginnen. De cursus wordt
in de maand juni gegeven en bestaat uit 4 lessen van een uur. De
cursus kost €10,--. Vervolgens is de
mogelijkheid om in september door
te gaan en in te stromen in de volleyballes. De cursus en de les zijn op
donderdagochtend van 10.00-11.00
uur in Sporthal de Willisstee, Pieter
Joostenlaan in Wilnis.
Voor meer informatie en/of aanmelden belt u 06-21918353 of reageert
u via www.sportinderondevenen.nl.

IVN-zomeravondfietstochten
Regio - IVN-afdeling De Ronde Venen en Uithoorn organiseert
drie zomeravondfietstochten op
de dinsdagavonden 12 juni, 3 juli en 7 augustus. We vertrekken om
19.15 u vanaf het Raadhuisplein
in Mijdrecht. Elke avond is er een
andere route in de omgeving van
ons mooie veenweidegebied. Ont-

dek samen de bijzonderheden van
dit unieke landschap o.l.v. IVN-natuurgidsen. Er is een pauze onderweg waar u uw zelfgebrachte koffie/ thee e.d. kunt nuttigen.
Denk om fietsplakspullen en regenkleding. Opgave niet nodig. Afstand: circa 25 kilometer. Info: Anja
de Kruijf, 0297-261628

Zomer-bridgedrive

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

De drives vangen aan om 19:45 uur.
Inschrijfgeld per paar euro 5,-. De
eerste speelavond 4 juni 2012. De
volgende zijn: 11 juni, 18 juni, 25 juni, 2 juli, 9 juli en 16 juli. U kunt per
avond inschrijven en meedingen
naar de dagprijzen. Ook is er een
prijs voor de Zomerkampioen. Dit
is het paar dat (of de degene die)
met het hoogste gemiddelde is geeindigd aan het slot van de zomer
– competitie en alle avonden heeft
gespeeld.
Inschrijven kan alleen op de speelavonden. Veel plezier.

ners niet meer verder konden. Ook
UWTC lid Erik Kramer was hierbij
betrokken. Een uitgebreid sfeerverslag met foto’s vind u op www.uwtc.
nl/wielren.

Hierin werd Niels knap zesde en
eindigde Koen rond de 15e plaats.

Nieuwelingen
Zaterdag 26 mei stond de laatste
klassieker voor de nieuwelingen op
het programma. De 7 dorpenomloop Aalburg. Rick van Wieringen,
Niels Ruijter en gastrijder David
Hocxk. Na een grote valpartij, waar
Rick net achter zat, kon Rick met
moeite weer aansluiten bij het peloton. David zat in de laatste kilometers in de beslissende ontsnapping
en werd 5e, Niels 34e en Rick 46e.
Van de 180 gestarte renners reden
er maar 90 rijders de wedstrijd uit.
Dus een knappe prestatie van onze nieuwelingen! In een zonnig Den
Helder werd op 2e pinksterdag het
districtskampioenschap van NoordHolland gereden door Koen de Best
en Niels Ruijter. Op het gerenoveerde clubparcours van DOK werden 50 kilometer in wisselend tempo afgelegd. Tussen de ontsnappingen met bijbehorende achtervolgingen door viel het tempo regelmatig
terug. Daardoor bleef het peloton
bij elkaar. Vlak voor het einde probeerde Niels mee te springen met
verschillende groepjes maar iedereen werd steeds weer teruggepakt.
Daarna werd het een massasprint.

Ronde van Weesp
Zondag 27 mei stond de ronde van
Weesp op het programma. Ongeveer 30 nieuwelingen vertrokken vol
gas over de klinkers. Al in de eerste ronde moesten de eerste rijders
lossen en hing ook Bart de Veer aan
het elastiek. Rick van Wieringen en
Koen de Best konden zich prima
handhaven. Rick 9e, Koen 12e en
Bart reed naar zijn eerste prijzengeld met een 20e plaats. Bij de Masters was Frans van der Does mee in
een ontsnapping van 14 man. Frans
eindigde op de 8e plaats. Bij de Junioren/Amateurs reed Henk de Jong
weer sterk mee. Een 7e plaats voor
Henk, Michael van Meerland 29e.
Korte tijdrit
Ben je snel en explosief? Tijdens de
korte tijdrit van ruim 1 km op ons
wielerparcours, op donderdag 31
mei, kan je dat laten zien. Start van
de eerste renner is om 19:00 uur. De
uitslag wordt opgemaakt in de bekende 40+ klasse en een 40- klasse. Deelname is gratis. De korte tijdrit telt mee voor het clubkampioenschap. Tevens zal het ronde record
worden genoteerd. Geen goede benen gehad op deze avond? Op donderdag 14 juni is er een herkansing
voor het ronde record.
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Lijfsbehoud Atlantis A1 na
winst op concurrent

Miniwaterpolo toernooi in
Veenweidebad
Regio - In het Veenweidebad in
Mijdrecht vond afgelopen weekend een waterpolotoernooi plaats,
speciaal voor kinderen. Dit zogeheten ‘minitoernooi’ werd georganiseerd door Zwem en Polovereniging
De Amstel die sinds de opening van
het Veenweidebad dit zwembad als
thuishaven heeft.

Regio - Speel jij elektrische gitaar
en woon je in de regio Aalsmeer,
Uithoorn, Amstelveen, De Ronde
Venen? Dan krijg je nu een unieke kans om met een groot orkest
en nog vele andere gitaristen mee
te spelen op bekende nummers
van Queen, Phil Collins en Michael
Jackson.

met een versnapering en een herinneringsvaantje huiswaarts keerden.
Bent u geïnteresseerd geraakt?

Kom gerust eens kijken op één van
de trainingsuren op maandag en
donderdag van 18.30 – 19.30 uur.

Het Johannes Hospitium
in Wilnis houdt Open Huis

ligerswerk. Er is ook foldermateriaal aanwezig. Indien gewenst is een
rondleiding in het Hospitium mogelijk. Zij nodigen een ieder van graag
uit eens een kijkje te komen nemen
in dit Huis in het hart van de Ronde Venen. En mocht u er al langer
over denken zich aan te melden als
vrijwilliger is dit de kans u vrijblijvend te oriënteren over de mogelijkheden. Kijk ook op onze website
www.johanneshospitium.nl
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Wilnis - Op zaterdag 2 juni a.s. van
11.00 – 13.00 uur opent het Johannes Hospitium haar deuren weer
voor belangstellenden. In het ‘Buurhuis’,naast het Johannes Hospiti-

vallend veel balverlies leden en het
duurde dan ook vrij lang alvorens er
weer werd gescoord. ZKC was de
gelukkige en kwam op 3-1. Ciska
Taal bracht Atlantis middels een afstandschot op 3-2, maar ZKC bracht
het verschil weer naar twee punten.
De prima spelende Britt Vermolen
benutte een korte kans bij de korf
wat tevens het laatste doelpunt voor
rust was: was 4-3.
Minpuntje
Coaches Arie Zaal en Marijke Pauw
waren ondanks de magere ruststand tevreden en zagen een veel
sterker Atlantis die, en dat was het
enige minpuntje, alleen de vele opgelegde kansen moest gaan benutten. Het windvoordeel was in de
tweede helft voor Atlantis. Maarten
Helsloot noteerde van afstand de
4-4 en het bleef ongemeen spannend. ZKC schoot zich naar 5-4,
maar Lars van Walraven scoorde weer de gelijkmaker: 5-5. Welke ploeg zou als eerste afstand kunnen nemen? Opnieuw kwam ZKC
op voorsprong en opnieuw kwam
Atlantis, middels een vrije bal van
Sharon Moen, op gelijke hoogte. De ploegen bleven elkaar aftasten en zochten naar de openingen.
Een afstandschot van Jeroen Korver

bracht Atlantis voor het eerst deze wedstrijd op voorsprong en toen
hij daarna ook nog de zelfverdiende
strafworp erin legde, stond het 6-8
voor de Mijdrechtse ploeg. Het vizier van Sharon stond vervolgens op
scherp en er was een comfortabele voorsprong van 6-10 op het scorebord. De wedstrijd was de wedstrijd gespeeld. Een prima uitgevoerde actie bij de korf van Sophia van der Horst stelde Ciska in de
gelegenheid op nummer elf erin te
schieten. B-jeugd speler Jonathan
van der Horst mocht aantreden voor
zijn debuut ten faveure van Goof, die
de korfbal vaarwel zegt en zich gaat
toeleggen op zijn studie in België.
De eindstand werd bepaald door
ZKC 7-11.
Een verdiende overwinning die gestalte kreeg in een zeer goede
tweede helft. Er rest Atlantis nog
één wedstrijd dit seizoen. Op zaterdag 2 juni speelt het thuis om 12.30
uur tegen Korbis A1. Inzet van deze wedstrijd is de vijfde plaats in de
eindrangschikking en het afscheid
van vele spelers en speelsters die
hun laatste wedstrijd in de A-Jeugd
zullen spelen en zich in het nieuwe
seizoen zullen laten zien in de selectie van Atlantis.

Gitaristen gezocht voor muzikale show

De bedoeling van het toernooi is
om enerzijds kinderen kennis te laten maken met deze sport en anderzijds kinderen die al op jonge leeftijd
op waterpolo zijn gegaan in de gelegenheid te stellen om wedstrijdjes
te spelen.
Maar liefst zeven verenigingen met
in totaal elf teams speelden meerdere potjes waarbij het meedoen
belangrijker was dan de uiteindelijke uitslag.
De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag met louter kleine winnaars die vermoeid maar voldaan

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde Atlantis A1 de zeer belangrijke uitwedstrijd in Zaandam waar
het aantrad tegen mededegradatiekandidaat ZKC’31. Beide ploegen hadden vandaag maar één
doel “winnen”. De winnaar speelt
ook volgend seizoen in de landelijke eerste klasse A-jeugd en de verliezer zal degraderen naar de tweede klasse.
Een wedstrijd waarin dus veel op
het spel stond en hoewel AtlantisA1/Van Dam in de rust nog achterstond met 4-3 wist het toch als winnaar van het veld te stappen. Het
werd uiteindelijk 7-11. et één wijziging in de basis bij Atlantis, B-jeugd
speelster Britt Vermolen nam de
plaats in van Megan van Aken, begonnen beide ploegen aan deze beladen wedstrijd. ZKC koos als thuisploeg het voordeel om in de eerste helft met de wind mee te spelen en was daarin direct succesvol
want binnen vijf minuten stond het
al 2-0. Het nieuwe aanvalsvak kreeg
veel kansen om te scoren, maar was
nog niet erg gelukkig in de afwerking. De aansluitingstreffer kwam
uit handen van Goof van Straaten,
die de hem toegekende strafworp
verzilverde. Er ontspon zich een
strijd waarin beide ploegen aan-

um, Vossestaart 2 in Wilnis, zijn medewerkers en vrijwilligers aanwezig om informatie te geven over de
organisatie, de opnamecriteria, de
zorg aan bewoners en het vrijwil-
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orkest te repeteren. Meer informatie
over dit prachtige muzikale avond-

je uit kunt u vinden op www.amusicnightout.nl

Een nieuw, uniek muzikaal evenement gaat op zaterdag 3 november
het licht zien. A Music Night Out:
Classic Meets Rock gaat de harmonieuze klanken van licht klassieke muziek combineren met de opzwepende gitaren van pop en rocksongs. Een schitterende combinatie van luistergenot en adrenaline.
In de voormalige studio van Endemol langs de N201 wordt een muzikale avond out georganiseerd voor
1600 gasten die dineren, luisteren
en zich lang kunnen vermaken in de
afterparty.
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Geïnteresseerde gitaristen kunnen
zich aanmelden via info@amusicnightout.nl. Op korte termijn wordt
er contact met je opgenomen om
een afspraak te maken en eens samen met de andere gitaristen en het
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