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Rente 10 jaaR vast

Safari?

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

www.bms-travellers.nl

Vanaf nú ook
op maandagmiddag open!

Hypotheken
met vaste
rentepercentages
Bij Financiële Diensten Mijdrecht

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

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

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

12.00 tot 18.00 uur

Leerlingen Antoniusschool brengen twee ideeën naar raad

Raad kiest unaniem voor
idee: creëer strandje aan
de Kromme Mijdrecht
De Hoef - Applaus, gejuich, grote blijdschap, ongeloof, alles nam
je waar bij de ouders en de leerlingen van de Antoniusschool uit De
Hoef, toen donderdagavond jl. duidelijk was, dat de Rondeveense gemeenteraad unaniem – ja, u leest
het goed: unaniem - uit twee plan-

nen: óf een bioscoop voor de jeugd
in de Springbok, óf een strandje aan
de Kromme Mijdrecht, koos voor de
aanleg van het strandje.
Eens per jaar krijgen kinderen van
een school de kans, om via een kinderraad, met twee uitgewerkte plannen bij de raad te komen en de raad

enige mogelijkheid om wat te zien
van de omgeving’, en ‘dat ik zo zelf
nog iets uit kan zoeken bij de Hema’, ‘gezellig op een terrasje zitten
met jongelui, dat is nog eens een
leuk begin van het weekend!’ Ook
de jongeren zijn enthousiast en krijgen veel reacties: ‘wat leuk dat jullie dit met ouderen willen doen’, ‘een
mevrouw die vroeger heel actief was
bij allerlei clubs, vindt het zo fijn dat
ze allemaal oude bekenden tegenkomt die zwaaien of even een praatje maken’ en ‘soms is het best wel
vermoeiend, wandelen en praten tegelijk!’ Uiteraard is het goed dat ouderen uit verzorgingstehuizen lekker naar buiten kunnen, maar vooral
wordt ook het leuke contact met de
jeugd genoemd en zeker het met elkaar gezellig wat drinken en praten
over wat eenieder bezighoudt !
Dat heel veel mensen ze herken-

Marktplein 21, Uithoorn. Telefoon 0297-540777

kiest dan voor één van deze twee
plannen en vervolgens wordt dit
plan dan ook gerealiseerd. Zo werd
de fietscrossbaan in Mijdrecht al gerealiseerd en werd er in Vinkeveen
een feestmiddag georganiseerd.
Lees elders in deze krant
het hele verslag.

Rolstoelbrigade op pad in
Mijdrecht
Mijdrecht - Al weer een aantal
maanden komt u ze op vrijdagmiddag overal in en rond het centrum
van Mijdrecht tegen: de Rode Kruis
rolstoelbrigade!
Maar liefst 16 jongeren van het
VeenLanden College kozen als
maatschappelijke stage voor dit
“rolstoelduwen”-project ! Hierdoor
kunnen er veel bewoners van zorgcentra Nieuw Avondlicht en Gerardus Majella gezellig met elkaar en
onder begeleiding van hun activiteitenbegeleiding erop uit. Op een vrijdagmiddag kwam ondergetekende
een groepje vanuit Gerardus Majella
tegen (ze vallen natuurlijk goed op
in hun Rode Kruis-jacks !) en vroeg
oud en jong naar hun ervaringen:
‘leuk zo erop uit te kunnen met deze
stoere knapen’, ‘we zijn al een paar
keer de polder ingewandeld en zelfs
helemaal naar Wilnis’, ‘voor mij de

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

nen en dit project een warm hart
toedragen is voor de rolstoelbrigadiers een enorme stimulans. Ook
het Mijdrechtse bedrijf Johnson
weet dit te waarderen: het Rode
Kruis krijgt een financiële bijdrage
om er de laatste keer dit seizoen,
op vrijdag 18 juni, iets heel gezelligs
van te maken in het centrum van
Mijdrecht!
En dat is natuurlijk wel een heel
goede opsteker voor alle betrokkenen (VeenLanden College, Zorgcentra en Rode Kruis De Ronde Venen)
bij dit project!
We hopen dan ook dat het volgend
schooljaar weer veel nieuwe leerlingen zich aanmelden om zodoende
een bijzonder zinvolle maar ook leuke stage in te vullen.
Meer informatie over de Rode Kruis
Rolstoelbrigade bij de coördinator:
Annie van Gelder, tel. 06.28157471.

Wie kan helpen deze dierenbeul(en)
op te sporen?
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Buurtbus gaat
weer over de
Oostzijde rijden
De Ronde Venen - Vanaf aanstaande zaterdag 12 juni kunnen
de Buurtbussen terugkeren naar de
Oostzijde in De Hoef.
In deze week, vanaf maandag 7 t/m
morgen, donderdag 10 juni, wordt
de Oostzijde die nu gerenoveerd
wordt, geheel geasfalteerd. Daarna
is de Oostzijde bijna geheel gereed,
en kan de Buurtbus op zaterdag 12
juni weer de oude vertrouwde route over de Oostzijde in gebruik nemen. Vanaf maandag 14 juni worden weer de normale route en de
normale diensten gedraaid vanaf
de Oostzijde 68, De Hoef. Ook het
wisselen van de diensten gaat dan
weer zoals vanouds bij Nel en Teunis de Rooi. De bussen en ook de
passagiers zullen er nog wel rekening mee moeten houden dat door
diverse werkzaamheden op de weg
soms nog wat vertraging zal kunnen
ontstaan.
Dat zal echter in de praktijk weinig
problemen opleveren.

Poes Misty overlijdt na
ernstige mishandeling
en kogelwonden
Wilnis - Hevig geëmotioneerd en
vechtend tegen haar tranen stond
vorige week een bewoonster van de
Padmosweg in Wilnis bij onze redactie. Zij had een foto bij zich van een
van haar poezen, Misty, en een aangiftebiljet van de politie. Zij vroeg
ons of wij haar wilden helpen om
te proberen te achterhalen wie haar
poes had mishandeld en beschoten.
Misty heeft het ondanks een spoedoperatie niet overleefd. “Het is echt
verschrikkelijk wat er is gebeurd”,
zo vertelt zij. “Ons hele gezin is van
slag. Wie kan dit zo’n beestje nou
aandoen? De dierenarts verklaart
dat, gezien de verwondingen, onze
poes moet zijn mishandeld en daarna van heel dichtbij tot driemaal toe
is beschoten. Het is toch vreselijk.
Wat moet ze een angst hebben gehad.”
Getuigen
Nu de vraag: heeft iemand misschien iets gezien. Kan iemand vertellen wie hiervoor verantwoordelijk
zou kunnen zijn. Hierbij hetgeen in
het proces-verbaal is opgenomen:
“Ik ben woonachtig aan de Burgemeester Padmosweg in Wilnis. Ik
woon hier sinds twee maanden. Ik
was in het bezit van twee poezen.
Het is gebruikelijk dat de poezen ’s
avonds omstreeks 20.30 uur naar
buiten gaan. Overdag zijn de poezen
binnen. Op woensdag 26 mei, omstreeks 20.30 uur, heb ik Misty naar
buiten gelaten. Het is een Europese
zwarte kortharige poes van zes jaar
oud. Zij had een lichtgevend bandje om.
Op donderdag 27 mei omstreeks
12.00 uur kwam ik thuis. Ik zag dat
Misty voor de voordeur op de mat
lag. Ik hoorde haar mauwen. Normaal gesproken komt ze meteen op
mij af, maar nu was het anders.”
In elkaar gezakt
“Toen ik de voordeur geopend had
liep de poes naar binnen. Normaal

gesproken zou ze meteen naar boven gaan. Ik zag dat zij voor de trap
in elkaar zakte. Ik heb toen direct de
dierenarts gebeld. Ik mocht meteen
komen. Misty is daar onderzocht en
ik kreeg te horen dat zij een verbrijzelde rechterachterpoot had en ik
hoorde de dierenarts zeggen dat er
drie vreemde witte plekjes zichtbaar
waren op de röntgenfoto. Ik ben direct doorverwezen naar het dierenziekenhuis in Utrecht. Daar hebben
ze de foto’s bekleken en ik kreeg te
horen dat er drie kogeltjes in het lichaampje van Misty zaten, één in
zijn linkerachterpootje en twee in
haar rechterachterpootje. De dierenarts zei dat de twee kogeltjes
in de rechterachterpoot het pootje
ernstig had verbrijzeld. Een operatie was mogelijk, maar hij kon niet
met zekerheid zeggen of het pootje
behouden kon worden. Ook werd er
een grote bloeduitstorting op haar
rug ontdekt. Helaas heeft onze poes
de operatie niet overleefd.”
Heeft iemand iets gezien of gehoord? Weet iemand meer over
deze dierenbeul(en) laat het onze redactie weten: 0653847419
of bel de politie: 0900-8844. Het
kan ook anoniem: 08007000. Laat
het niet nog eens gebeuren. Deze
dierenmoordenaar(s) moet(en) gepakt worden.
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Nieuwe Meerbode - 9 juni 2010
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Servicelijn
Serviceverzoeken en wensen kunt u
online melden door middel van het
serviceformulier op de website, of
via tel. (0297) 29 18 00.
Servicepunten
Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg én
voor financiële diensten. Bij het
servicepunt kan bijna alles geregeld
worden wat te maken heeft met het
leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl,
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt Mijdrecht
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht,
(0297) 38 33 99,
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Wilnis
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis,
(0297) 23 76 10,
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen
Geopend: ma. t/m vr.
van 9.00-13.00 uur.
Futenlaan 52, 3645 GE Vinkeveen,
(0297) 58 76 00,
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen,
Amstelhoek en de Hoef
(06) 13 16 31 76,
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl
Afvalbrengstation
Industrieweg 50, 3641 RM
Mijdrecht, (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl.
Geopend: ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur, 12.30-16.00 uur en di
12.30-16.00 uur. Op dinsdagochtend
en zon- en feestdagen is het
afvalbrengstation gesloten.

Agenda Ronde Tafel Gesprekken
Samenleving, maandag 14 juni 2010, aanvang
19:30 uur in het gemeentehuis te Mijdrecht

Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Agenda Ronde Tafel Gesprekken Omgeving,
op woensdag 16 juni 2010, aanvang 19.30 uur
in het gemeentehuis te Mijdrecht

Voorzitter: de heer A.J.C. Goldhoorn
Griffier: de heer M. de Graaf

Voorzitter: de heer C.H.W. Versteegh
Griffier: de heer M. de Graaf

Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf

1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:
A. Besluit exploitatiesubsidies ZDRV (raadsvoorstel nr.
0038/10) (30 minuten)
Op grond van een uitspraak van Commissie Bezwaarschriften
wordt voorgesteld te besluiten Zwemvereniging De Ronde
Venen een exploitatiesubsidie van E 3.600 te verlenen.
B. Verordening afstemming en handhaving
inkomensvoorzieningen 2010 gemeente De Ronde Venen
(raadsvoorstel nr. 0031/10) (15 minuten)
Op 15 december 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met
het wetsvoorstel BUIG. De invoeringsdatum is 1 januari 2010.
Het aanpassen van de verordeningen vergt voorbereidingstijd
daarom treden deze bepalingen in de wet BUIG per 1 juli
2010 in werking. De gemeenteraad krijgt tot 1 juli 2010 om de
verordening vast te stellen.
C. Verordening voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning gemeente De Ronde Venen 2010
(raadsvoorstel nr. 0029/10) (45 minuten)
Voorgesteld wordt de Verordening voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning gemeente De Ronde
Venen 2010 vast te stellen en de Verordening voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning 2007 in te trekken.

1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:
A. Kadernota wijkgericht werken (raadsvoorstel nr. 0034/10)
(45 minuten)
Het college heeft in de kadernota “Bewoners Centraal”
weergegeven op welke wijze zij invulling wil geven aan
wijkgericht werken. De nota biedt een kader waarbinnen door
bewoners en professionals in de wijken samengewerkt kan
worden aan leefbaarheid en veiligheid. Integrale aanpak en
een actieve participatie van zowel professionals als bewoners
zijn kernbegrippen. Om hier in de proeftuinen Proostdijland
en Vinkeveen de komende jaren verder vorm aan te geven
wordt de raad voorgesteld hiervoor € 137.500 beschikbaar te
stellen en dit ten laste te brengen van de bestemmingsreserve
wijkplannen.
B. Bezwaarschrift Stichting Buurtconciërgewerk De Ronde
Venen tegen het besluit om de subsidieverzoeken voor
2010 af te wijzen (raadsvoorstel nr. 0037/10) (30 minuten)
Stichting Buurtconciërgewerk De Ronde Venen heeft bezwaar
aangetekend tegen het besluit om de subsidieverzoeken voor
het jaar 2010 af te wijzen op grond van het te laat indienen
van de verzoeken. De raad wordt verzocht te besluiten:
- het bezwaarschrift van Stichting Buurtconciërgewerk
de Ronde Venen ontvankelijk en ongegrond te verklaren
- het geconstateerde motiveringsgebrek in de beslissing op
bezwaar te herstellen
- het bestreden besluit voor het overige ongewijzigd
te handhaven, wat inhoudt dat op grond van artikel 13
van de Algemene Subsidieverordening Welzijn 2005 de
subsidieverzoeken van de stichting worden afgewezen.
C. Programmarekening 2009 (raadsvoorstel nr. 0033/10)
(30 minuten)
De beleidsmatige verantwoording en het gevoerde financieel
beheer is opgenomen in de programmarekening 2009. Deze
programmarekening wordt ter vaststelling aangeboden
aan de gemeenteraad. Uit de verantwoording in de
programmarekening blijkt dat veel zaken in gang gezet zijn
en resultaten behaald zijn om optimaal te kunnen wonen,
werken en recreëren in de gemeente De Ronde Venen. Bij de
behandeling wordt ook het eindverslag van het onderzoek,
dat door de raad is gehouden, besproken.
D. Financieel herstelplan / Voorjaarsnota (raadsvoorstel nr.
0036/10) (90 minuten)
Er is een inventarisatie gemaakt van mogelijkheden tot
het verbeteren van de financiële positie. In het Financieel
Herstelplan/Voorjaarsnota zijn voorstellen gedaan om te
komen tot keuzes. Bij het financieel herstelplan worden ook
de raadsvoorstellen Beheerplan kunstwerken 2010-2014 en
Gewijzigde planning wegenonderhoud 2010 betrokken.

1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:
A. Masterplan Haitsmahof / Molenhof
(raadsvoorstel nr. 0039/09) (60 minuten)
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het stedenbouwkundige
Masterplan Haitsmahof / Molenhof als uitgangspunt voor
de nadere uitwerking van dit project. Dit Masterplan geeft
inzicht in de stedenbouwkundige structuur, de winkels, het
woningbouwprogramma, de bereikbaarheid, het parkeren en de
beeldkwaliteit voor dit gedeelte van het Mijdrechtse centrum.
B. Nota van uitgangspunten Structuurvisie Amstelhoek
(raadsvoorstel nr 0026/10) (45 minuten)
Voorgesteld wordt in te stemmen met de Nota van
Uitgangspunten voor de Structuurvisie Amstelhoek en een
aanvullend voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen. Deze
nota bevat uitgangspunten op het gebied van stedenbouw,
wonen, verkeer, groen en recreatie en voorzieningen. Deze
uitgangspunten zijn de basis voor het opstellen van de
structuurvisie voor Amstelhoek.
C. Vaststelling bestemmingsplan “Raadhuisplein Mijdrecht”
(raadsvoorstel nr. 0032/09) (30 minuten)
De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan
“Raadhuisplein Mijdrecht” ongewijzigd vast te stellen en de
ingekomen zienswijze ongegrond te verklaren.

2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD:
A. Afgescheiden zwemmen voor allochtone vrouwen (30
minuten)
Door de fractie van de VVD zijn vragen gesteld over het
realiseren van mogelijkheden tot afgescheiden zwemmen voor
allochtone vrouwen in het nieuwe zwembad. De fractie wenst
de beantwoording met het college door te spreken.
B. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen)
(15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele
onderwerpen aan de orde te stellen, op het terrein van
Samenleving, en mededelingen te doen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 3 juni 2010.

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

2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD:
A. Planning raadsagenda 2010 (15 minuten)
Op verzoek van de agendacommissie wordt het college
bevraagd over de haalbaarheid van de uitvoering van op de
agenda geplaatste onderwerpen.
B. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen)
(15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele
onderwerpen aan de orde te stellen, op het terrein van
Bestuur en Middelen, en mededelingen te doen.

Meldpunt Zorg & Overlast
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl
www.meldpuntzorgenoverlast.nl
ADVIES EN STEUNPUNT
HUISELIJK GEWELD
STAD EN REGIO UTRECHT
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

Agenda Ronde Tafel Gesprekken Bestuur &
Middelen dinsdag 15 juni 2010, aanvang
19:30 uur in het gemeentehuis te Mijdrecht

Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur

De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn
indicatief. Het kan ook voorkomen dat de volgorde van
behandeling wordt gewijzigd.
Indien u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt
u zich aanmelden bij de griffie via 0297-291752 of via de
email griffier@derondevenen.nl.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 3 juni 2010.

2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD:
A. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen)
(15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele
onderwerpen aan de orde te stellen, op het terrein van
Omgeving, en mededelingen te doen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 3 juni 2010.

Agenda Ronde Tafel Gesprekken Omgeving,
op donderdag 17 juni 2010, aanvang
19.30 uur in het gemeentehuis te Mijdrecht
Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf
1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:
A. Nota van uitgangspunten De Heul (raadsvoorstel nr.
0091/09) (60 minuten)
Voor het project ‘Doorvaart De Heul’ is de nota van
uitgangspunten geformuleerd. Hierin zijn globaal de
(beleids)uitgangspunten weergegeven. Deze nota vormt de
start van de uitwerking die in de eerste helft van 2010, in
overleg met de direct betrokkenen, plaatsvindt. Uw raad wordt
geadviseerd in te stemmen met de nota van uitgangspunten
2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD:
A. Initiatiefvoorstel verkeersoverlast Dukaton van fractie
De Combinatie (60 minuten)
De kwestie van de verkeersoverlast op de Dukaton is nog steeds
niet opgelost. Het belemmeren van onnodig vrachtverkeer, de
grootste klacht van omwonenden, zou volgens het college
niet mogelijk, respectievelijk niet handhaafbaar zijn. Het
initiatiefvoorstel is ingediend om de Dukaton, alsmede
het deel Hofland tussen de rotonde en de verkeerslichten,
tot verboden gebied voor vrachtwagens (uitgezonderd
aantoonbaar bestemmingsverkeer) te verklaren en het college
op te dragen daartoe de nodige maatregelen te treffen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 3 juni 2010.

Gemeentelijke bekendmakingen
De gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze
rubriek staan gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van
bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen
zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De
Ronde Venen werkt met servicenormen.
Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk		Bouwnr.
				
De Hoef
Ruigekade 2
Ruigekade 25

Datum
ontvangst

Oprichten van een woning		
Oprichten van een garage/atelier		

2010/0306
2010/0307

1-6-2010
1-6-2010

Oprichten van appartementen		
Vergroten van een woning met een aanbouw
Vernieuwen van een terras en terrasafscheiding
Veranderen van bedrijfsruimten (aanbrengen verdiepingsvloeren)

2010/0305
2010/0303
2010/0294
2010/0295

1-6-2010
1-6-2010
28-5-2010
27-5-2010

Vinkeveen
Prins Bernhardlaan
Oprichten van een houten beschoeiing en houten damwand
Demmerik 128
Vergroten van een woning met een aanbouw
Herenweg 121
Vergroten van een woning		
Herenweg 260-262 (achter) Veranderen van een vaste brug in een beweegbare brug

2010/0293
2010/0304
2010/0297
2010/0300

27-5-2010
1-6-2010
31-5-2010
1-6-2010

Wilnis
Bovendijk 6a
Pieter Joostenlaan 7

2010/0301
2010/0299

31-5-2010
28-5-2010

Mijdrecht
Bozenhoven 57-63
Meerkoet 67
Mijdrechtse Zuwe 2
Vermogenweg
45 t/m 103 (oneven)

Veranderen van een rundveestal		
Realiseren van een sponsorruimte		

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet
inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
Voornemen tot ontheffing/wijziging bestemmingsplan
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 10 juni 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerp-bouwvergunningen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk		Bouwnr.

Amstelhoek
Amstelkade 107

Veranderen van de entree		

2010/0212

Opm.
A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning: Onder A te verlenen met toepassing van
een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke ordening.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit
kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan:
omschrijving van het ontwerp-besluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering.
Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U

kunt uw zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in
beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten
dat zij tegen het ontwerp-besluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren
hebben gebracht.
Bekendmaking ontwerp-wijziging bestemmingsplan ‘Marickenland’
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken, ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat met ingang van
donderdag 10 juni 2010 het ontwerp ‘wijzigingplan Reconstructie N201 Marickenland’ en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen bij de balie Bouw- en woningtoezicht in de hal van het gemeentehuis,
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. U kunt de stukken ook inzien of downloaden via de gemeentelijke website www.derondevenen.nl
(keuzemenu: bouwen, wonen en milieu – bestemmingsplannen). De verbeelding van het ontwerp-wijzigingsbesluit is interactief
te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het ontwerp-wijzigingsbesluit via het volgende adres:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.BPW002reconstrN201-ow01
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit
kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan:
omschrijving van het ontwerp-besluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering.
Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U
kunt uw zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in
beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten
dat zij tegen het ontwerp-besluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren
hebben gebracht.
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en
de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. zij op verzoek de vergunning hebben ingetrokken van: Smit Groep B.V. voor het bedrijfsmatig houden van varkens, het verzamelen van mest en meststoffen, alsmede het bezigen van elektromotoren en brandbare stoffen op het adres Nessersluis
24, 3646 AD Waverveen.
2. zij op verzoek de vergunning gedeeltelijk hebben ingetrokken van: P.W.M. Hogeveen voor het gedeelte wat betreft het houden van 400 mestvarkens op een melkrundvee- en varkenshouderij op het adres Ringdijk 2e Bedijking 27, 3641 PH Wilnis.
De stukken met betrekking tot deze beschikkingen liggen van 10 juni tot en met 22 juli 2010 ter inzage. Tot en met 22 juli 2010
kunt u beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in ‘s-Gravenhage.
Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. De vergunning treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij naast het beroep
gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de bovengenoemde
afdeling. De beschikking treedt dan niet in werking voor er op dat verzoek is beslist. Voor het instellen van beroep c.q. een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.
De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over het ontwerp geen zienswijzen zijn ingebracht en dat ten opzichte van de ter inzage
gelegde ontwerpen deze beschikkingen niet zijn gewijzigd. De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
- de 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.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker
van de cluster recht van de milieudienst, telefoon (0346) 26 06 41. U kunt de stukken ook digitaal inzien op onze website www.
milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.
3. zij een melding op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van: RoeleveldBos BV voor het uitbreiden van de bebouwing met een opslagloods op het adres Tienboerenweg 15A, 3641 RA Mijdrecht.
Voor het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te
brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur dient u eerst
een afspraak te maken.
Vervolg op volgende blz.
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Utrecht over Utrecht
Vol trots presenteren op 13 juni 200 deelnemers hun blik op de
provincie Utrecht tijdens het vierde Utrecht over Utrechtfestival. Om
10.30, start het film- en literatuurfestival in het Louis
Hartloopercomplex in Utrecht. Naast de vele creatieve, ontroerende,
spannende en vrolijke werkstukken valt er nog meer te beleven. Van
sneldichters tot demonstraties en van stadswandelingen tot
Utrechts bier. Toegang gratis.
www.utrechtoverutrecht.nl

Cultuur in de provincie

Waterwering
Onze provincie is omgeven door
rivieren en plassen. De dijken
zijn in goede staat, maar toch
kunnen we nog beter rekening
houden met overstromingen. In
de handreiking
'Overstromingsrobuust
inrichten' staan allerlei tips. Er

PS

staat in hoe je bij de planning
van de bouw van ziekenhuizen,
elektriciteitscentrales en
verzorgingstehuizen rekening
kunt houden met
overstromingsgevaar.
Bijvoorbeeld door het bouwen
op palen. Of door

Water in de provincie

Robuster over alles leren denken Boerderij van het jaar

Wat kunnen we verwachten bij
klimaatsveranderingen? Moet het IJsselmeer
anderhalve meter hoger of wat is het alles dienende
scenario? Alle delta's ter wereld hebben ermee
te maken, wij waterbouwers vanouds, vinden
het ei van Columbus uit?
Nederland is een oog in een
verstedelijkingsorkaan. De druk
op de Randstad vergroot. In zee
een bekken dat water van
rivieren maar ook van de zee
opvangt. Een enorme
economische impuls, waarbij je
het waardevolle Hollandse
landschap heel laat. Overal geeft

GS

noodaggregaten hoger in het
gebouw te plaatsen en niet in de
kelder. In april werden de
suggesties genomineerd voor de
AGV Waterinnovatieprijs.
www.provincie-utrecht.nl/water

het winst. In zee een Manhattan en Schiphol in zee.
Je verwoest niet langer de gegroeide structuren. Bouw
dorpachtig op die eilanden, Flevopolders en ook daar
waar het nog past in de Randstad, aan nieuwe snelle
vervoerslijnen, kortgesloten naar andere provincies
waar ook nieuwe dorpen, als
nodig, gelegd kunnen worden,
tot in de rest van Europa.
Robuuster denken dus, niet
alleen als het om water gaat.
Ook over wegen en expansie van
woonkwaliteit. Het moet
integraal.
Tinus Snyders, Mooi Utrecht

Voorkomen beter dan genezen

Overstromingen in de provincie Utrecht kunnen
catastrofale gevolgen hebben. Door bij de planning
van vitale objecten (zoals
elektriciteitscentrales) en
kwetsbare objecten (zoals
ziekenhuizen) rekening te
houden met
overstromingsgevaar,
kunnen de mogelijke
gevolgen relatief beperkt
blijven. In het waterplan
van de provincie Utrecht
staat dat initiatiefnemers
overstromingsgevaar
moeten meewegen in hun
plannen. Dit beleid is van

toepassing bij vitale en kwetsbare objecten en bij
grootschalige bedrijventerreinen en
grootschalige woonwijken.
Met deze handreiking
geeft de provincie Utrecht
initiatiefnemers
handvatten om op een
slimme manier
belangrijke gebouwen
en wegen te wapenen
tegen overstromingen.
Joop Binnekamp,
gedeputeerde Water,
Europa, Organisatie en
Communicatie

In Woudenberg staat
boerderij De Groote
Lageweide. Dit gebouw
is verkozen tot boerderij
van het jaar 2010.
Familie De Kruif is de
trotse eigenaar. 'Het is
leuk dat het huis waar
je geboren en getogen
bent, ineens een prijs wint,' zegt
boer Henk. 'Ik stond er zelf
nooit zo bij stil, maar volgens de
jury is het de mooiste
langehuisboederij in de regio.'
Het gebouw, waar voorhuis en
stal onder één dak zitten, kreeg
de titel vanwege de authenticiteit
en de architectuur: 'Klassiek in

Agenda
Tuin Vol Muze
Zang, dans, poezie, theater en
beeldende kunst: de muzen verenigd in een 'wonderlicke' voorstelling. Tegen een achtergrond
van architectonisch erfgoed in
een sprookjesachtige voorjaarstuin. Zondag 13 juni 14.30 Villa
de Wachter Amersfoort.

een modern jasje', oordeelden
ze. Binnenkort wordt er een
gedenksteen ingemetseld. 'En
daar zijn we best trots op', zegt
boer Henk. De verkiezing is een
initiatief van Boederijenstichting
Utrecht. Deze stichting wil de
karakteristieke boerderijen en
hun erven behouden.
Boerderijbewoners kunnen er
terecht voor adviezen over
verbouwing, restauratie,
subsidiemogelijkheden of de
inrichting van erf en tuin. Henk
de Kruif woont zelf al een tijdje
niet meer in de boerderij, maar
in een huis ernaast. Zijn zoon
woont in de boerderij en het is
de bedoeling dat hij het bedrijf
gaat overnemen.

In de provincie is een
uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
hand van actuele onderwerpen laten we zien hoe
we het leven en werken in de provincie zo aantrekkelijk
mogelijk maken voor u. De volgende editie verschijnt op
23 juni. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur

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

actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
Voor spoedgevallen is de gemeente
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl. bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Gemeentelijke bekendmakinGen
Verleende bouwVerGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam

aard van het bouwwerk

bouwnr.

2010/0219
2010/0215

27-5-2010
1-6-2010

Ontspanningsweg 1
De Passage 26
Roerdomp 57, 59
Turkoois 32

Veranderen van een machineberging en het oprichten van een kippenhok
Realiseren van een verdiepingsvloer en scheidingswand
t.b.v. een spreekkamer
Oprichten van een naamsaanduiding
Plaatsen van 2 condensors
Verhogen van twee schuurtjes
Oprichten van een berging

2010/0236
2010/0123
2010/0246
2010/0203

1-6-2010
27-5-2010
27-5-2010
1-6-2010

Vinkeveen
Herenweg 47
Julianalaan 13a, 14a
Plaswijk 72
Vinkenkade 77R-177
Waeterrijck 3

Vernieuwen van een fietsenhok
Veranderen van een brug
Realiseren van een zwembad
Oprichten van een erfscheiding
Oprichten van een schuur

2010/0150
2010/0245
2010/0210
2010/0282
2010/0250

27-5-2010
27-5-2010
1-6-2010
1-6-2010
27-5-2010

mijdrecht
Derde Zijweg 8
Genieweg 1

Verzenddat.
vergunning

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan
de orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus
250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen
het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector
bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van
de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Verleende bouwVerGunninGen in combinatie met ontheffinG/wijziGinG
ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam

aard van het bouwwerk

bouwnr.

Verzenddat.
vergunning

mijdrecht
Verfmolen 13

Oprichten van een erfscheiding

2010/0183

1-6-2010

wilnis
Dotterbloem 18
Burg. Padmosweg 207
Burg. Padmosweg 207

Oprichten van een bijgebouw
Het vernieuwen van een bedrijfsruimte
Vergroten van een woning

2010/0090
2009/0550
2009/0606

1-6-2010
1-6-2010
1-6-2010

VERSE AANBIEDING

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan

Dit weekend bij uw AMBACHTSBAKKER

vrijdag en zaterdag
(11 en 12 juni)

Appeltaartje

de orde zijn gekomen. De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerp-besluit een
zienswijze heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend)
kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de
rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er
tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter,
sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift.
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
VerkeerSbeSluiten
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij vijf verkeersbesluiten hebben genomen. Deze besluiten betreffen de volgende verkeersmaatregelen:
• Het aanwijzen van een parkeerplaats op het haitsmaplein als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische personenauto’s met gebruik van de laadpaal, door het plaatsen van het bord E8 (RVV 1990) en een onderbord met aanduiding “gebruiker laadpaal”.
• Het aanwijzen van een parkeerplaats tegenover molmlaan 15 als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische personenauto’s met gebruik van de laadpaal, door het plaatsen van het bord E8 (RVV 1990) en een onderbord met aanduiding
“gebruiker laadpaal”.
• Het aanwijzen van een parkeerplaats tegenover Vossestaart 46 als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische
personenauto’s met gebruik van de laadpaal, door het plaatsen van het bord E8 (RVV 1990) en een onderbord met aanduiding “gebruiker laadpaal”.
• Het aanwijzen van een parkeerplaats bij Plevierenlaan 1 als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische personenauto’s met gebruik van de laadpaal, door het plaatsen van het bord E8 (RVV 1990) en een onderbord met aanduiding “gebruiker laadpaal”.
• Het verplaatsen van een gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van raadhuisstraat 17, 3648 AR wilnis.
Deze besluiten liggen met ingang van 9 juni 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Bekendmaking van deze besluiten geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 26 van
het BABW.
bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag
waarop deze besluiten zijn bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen één of meerdere besluiten bij het
bestuursorgaan dat deze besluiten heeft genomen. Het betreffende bezwaarschrift dient te worden verzonden aan burgemeester
en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereisen, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank
op verzoek van o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend
worden ingediend nadat al een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is
aangegeven. Dit verzoek, vergezeld van een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht, gevestigd: Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht,
telefoonnummer (030) 22 33 000. Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.
achtergrond laadpalen elektrische personenauto’s
Stichting E-laad is opgericht door netbeheerders van elektriciteit in Nederland en wil de komende drie jaar 10.000 laadpalen
plaatsen in Nederland. Zij wil hiermee het elektrisch rijden bevorderen. De gemeente De Ronde Venen steunt dit initiatief van
harte en ziet de voordelen van elektrisch rijden in. Belangrijke voordelen zijn dat elektrische auto’s geen CO2 en fijnstof uitstoten
en daarmee minder schadelijk voor het milieu zijn. Elektrische auto’s veroorzaken bovendien minder stank en zijn ook stiller.
De ‘brandstof’ voor elektrische auto’s is veel goedkoper dan diesel of benzine. De gebruiker hoeft ook geen wegenbelasting en
BPM (Belasting voor Personenauto’s en Motorrijwielen) te betalen. Tenslotte vragen elektromotoren ook minder onderhoud dan
verbrandingsmotoren. De vergunningparkeerplaats voor elektrische auto’s heeft voorlopig de status van een “proef” Na een jaar
wordt er geëvalueerd of de proef moet worden voortgezet. Het verloren gaan van een openbare parkeerplaats ten gunste van een
parkeerplaats voor een selecte groep gebruikers wordt vanwege de vele voordelen als acceptabel gezien.

Burggraaf

Verbouwen?

Rioolproblemen?

• verstoppingen
• doorspuiten
• repareren
• nieuwe aanleg
• dakgoten leeghalen
• camera inspectie
Geen voorrijkosten/vrijblijvende prijsopgave
• Bestratingen e.a. verhardingen (schoolpleinen, zandbakken, e.v.a.)
• Verbouwingen en onderhoud (complete verbouwingen groot en klein)
• Graafwerkzaamheden (funderingen, zwembaden, vijvers en tuinen)
• Blokhutten en schuurtjes (leveren, plaatsen en bouwen naar wens)
KIJK VOOR ONZE UITGEBREIDE WERKZAAMHEDEN OP DE WEBSITE
Mijdrecht, Tel: 0297-288764/06-11300682 www.burggraafaannemingsbedrijf.nl

voor € 3,95

ook:
Onderhoud
Badkamers
Keukens
Dakkapellen

Jack den Ambtman
Cornelis Beernickstraat 88
3641 DD Mijdrecht
tel.: (0297) 28 80 12
Mobiel: (06) 53 85 23 08
j.denambtman@klussenier.nl
www.klussenier.nl

Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis
=ZiKZg`ZZgh8daaZ\Z]ZZ[idd`ZZcadXVi^Z^cLdZgYZcZc6bhiZgYVb

* Ook op zoek naar
oud-klasgenoten:
www.schoolbank.nl
Te koop:
Nw. koffiezetapp. voor padjes 22,50 euro. 50 aardewerken soepkommen à 1 euro.
50 koffiekoppen à 0,75 euro.

Te koop:
2 dakdragers voor Opel Astra
vr.pr. 25 euro.
Tel. 0297-284895

PAsfOtO’s
BUKO

AUdiO VideO

Helmstraat 55
(achter Dorpsstraat 64)
Mijdrecht

Slanker, fitter, gezonder
Martine Hoogendijk, Gewichtsconsulente

Succes gegarandeerd met
het Prodimed proteïnedieet
• Verlies van 6 tot 10 kg per maand
• Geen verlies van spiermassa
• Duurzaam afvallen
• Medisch onderbouwd
• Gemakkelijk en comfortabel
• Geen hongergevoel
• Geen slappe huid
• Geen vermoeid gevoel
• Energiek en fit

Gevraagd:
Bid-doodsprentjes herinn. aan
het oude r.k. geloof bewaar ik
graag.
Tel. 0297-264134
Te koop:
Nike voetbalschoenen mt.
44,5 weinig gedragaen 30 euro
z.g.a.n. Asics sportschoenen mt.
43,5 25 euro.
Tel. 0297-285047
Te koop:
Fiets- en skatehelmen i.g.st.
weinig gebr. mt. M en L 7,50 euro p.st.
Tel. 0297-285047

Voor meer informatie kijk op de website:

www.dietsolutions.nl tel.: 06 524 375 98

Rug, heup-, knieen/of voetklachten?
Levertijd voor
steunzolen 1 week
De Corridor 12a, Breukelen
Tel. (0346) 25 29 61
Kerkbrink 16, Breukelen
Tel. (0346) 26 28 86
E-mail: info@aertspodologie.nl
www.aertspodologie.nl

Te koop:
Pepsi lichtbak 17,50 euro. Grote
ovalen statafel+ 21 poten 25 euro. 2 pr. schaatsen à 10 euro.
Tel. 06-53507473/0297-348181

www.husmijdrecht.nl
Aangesloten bij
HUS Nederland

* MEUBELSTOFFERING * GORDIJNEN
* BEHANG
Mandy Leek
Burg. Haitsmaplein 23, 3641 EW Mijdrecht
Postbus 425, 3640 AK Mijdrecht
Telefoon 06 111 38 949

Openingstijden
Dinsdag t/m Donderdag 10.00 tot 18.00 uur
Vrijdag 10.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

WWWMANDYLEEKNL

Register-Podoloog

Te koop:
Goede hometrainer 50 euro.
Oude spiegel 25 euro. 2-pers.
gekleurd dekbed 15 euro.
Tel. 0297-288142

Gratis kabaal

lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

2

Honden Uitlaat Service op maat

• Rennen en spelen met max. 6 honden
• 1 op 1 wandelen: alle aandacht voor uw hond
• Incidenteel geen tijd?
ieuwe
• Lunchwandelingen Bij iedere n g
in
jv
ri
h
• Puppywandelingen
insc
rting
10% ko
Voor meer informatie:
Tel. 06 - 10 67 69 97

Honden Uitlaat Service Mijdrecht e.o.

Dominee
Bleekerhof 1
1391 BH Abcoude

en Orthopedische
schoentechniek

De klussenier
Doet het!

van € 5,45

* Te koop:
* Te koop:
Grote stadionvlag voor wereldVoor de echte fans:
kampioenschap voetbal te pro- geborduurde kussens van Elmoten. Grootte 2x3 m oranje
vis, Laurel & Hardy.
wimpel rood wit blauw erin verVoor de kinderkamer:
werkt 40 euro. Voorbeeld te zien klokken van Cars, Winnie the
op 12m hoge vlaggenmast Oos- Pooh. Ook kraamcadeautjes
teinderweg 204.
en kaarten.
Bestellen: 06-51094994
Tel. 0297-265126

Aerts Podologie

Aannemingsbedrijf

Telefoon:

G
r
a
t
i
s

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht

anselmusstraat 19 - 3641 aM

Vinkeveen

Herenweg 12 - 3645 DP

Gratis kabaaltjEs WOrdEN GEPlaatst
ONdEr dE VOlGENdE VOOrWaardEN:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de ` 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

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

VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

vvv/ANwB

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

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

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

Is uw huisdier zoek?
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, spoedgevallen en gevonden honden:
tel. 06-53315557.
Vermist
- Oranjelaan in Uithoorn, cyperse grijze kater van 8 jaar. Zijn
naam is Steak.
- Cyclamenstraat in De Kwakel, Casper, een rode kater
(Maincoon).
- Koolmees in Uithoorn, zwarte kater met groene ogen en rood
halsbandje met belletje.

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Zigeunermuziek
en Chazz

Gevonden
- Cyclamenlaan in De Kwakel, geheel zwart katertje 1 jaar oud.
- Hortensialaan in De Kwakel, grijs/cyperse poes met rood en wit.
Draagt bandje van dierenbescherming
- Wilhelminakade in Uithoorn, forse rode kat
- Pieter Hellendaalweg in Uithoorn, jonge zwarte kater.
- N201, 100 m. voorbij tankstation Fire Zone in Uithoorn,
zwarte kat. Gechipt. Roze bandje met kluifjes.
Goed tehuis gezocht voor:
- 2 katers van 3 jaar (broertjes); de ene kater is zwart/wit (Felixkat)
en heet Whisky, de andere kater is muis/grijs en heet Luna.
Kunnen bij kinderen. De katers willen graag bij elkaar blijven.
Nadere informatie: Rielof Dijkstra
Tel/fax: 0297-341878
E-mail adres: rielof@kabelfoon.nl

Paardentrailers slecht
onderhouden
Mijdrecht - Meer dan de helft van
de paardentrailers vertoont ernstige
gebreken. Dat blijkt uit een steekproef die BOVAG onlangs deed tijdens een groot paardenconcours in
Amersfoort. Met name de banden,
koppeling en de vloer van de paardentrailer verkeren vaak in slechte
staat.
Tijdens de inspectie op het 25e Pinksterconcours in Amersfoort was het
erg druk. Waarschijnlijk mede door
het mooie voorjaarsweer waren veel
ruiters en amazones met hun paarden naar de spring- en dressuurwedstrijden afgereisd. Uit heel Nederland kwamen de paarden het terrein oprijden in hun paardentrailers.
En juist die trailer kreeg in Amersfoort extra aandacht van BOVAG.
“We doen dit wel vaker” verklaart
Hans Louwers, manager BOVAG
Aanhangwagenbedrijven. “Juist omdat we weten dat het onderhoud
van de paardentrailer nogal eens
wordt verwaarloosd, is het goed om
op dit soort dagen de paardenbezitters te wijzen op de gevaren die een
slecht onderhouden trailer met zich
meebrengen”.
BOVAG trof onder tweederde van
de bijna 150 gecontroleerde trailers slechte of te oude banden aan.
BOVAG adviseert de banden na 6
jaar te vervangen. Niet per se om-

dat het profiel dan versleten is, maar
met name omdat door lang gebruik
de banden droogtescheuren gaan
vertonen. Mede daardoor neemt de
kans op een klapband na 6 jaar fors
toe.
Voor het eerst controleerde BOVAG
ditmaal ook de vochtinwerking van
de vloer. “Door met een professionele vochtmeter de vloer te inspecteren hebben we snel een beeld of
er sprake is van een slechte vloer”
aldus Louwers. “Hier in Amersfoort
zagen we dat ruim een kwart van de
paardenbezitters rondrijdt met een
rotte bodem in hun paardentrailer.
Als het paard op de snelweg door
de vloer van de wagen heen trapt
dan zijn de gevolgen niet te overzien.”
In Duitsland en België moeten aanhangwagens, dus ook paardentrailers, periodiek worden gekeurd. In
Nederland bestaat die verplichting
niet en daarom wijst BOVAG de trailerbezitters op de noodzaak van periodiek onderhoud, want deze veiligheid begint in basis bij de paardenliefhebber zelf. Resultaat van
bijna 150 trailerkeuringen: slechte
banden·68%, Breekkabel versleten
45%, Koppeling (tussen auto en trailer) 31% afkeur, vloer van de trailer
rot/vocht 28%. Voor meer info: autobedrijf Van Rijn in Mijdrecht.

Aanstaande zaterdag is de dag waarop de vijfde aflevering van Chazz –
Charity Jazz – zal worden gehouden. Het jaar 2010 is niet alleen het jaar van
ons eerste lustrum, het is ook het jaar van de zigeunermuziek. Het jaar dat
Django Reinhardt 100 jaar geleden geboren werd. Reinhardt, de gitaarvirtuoos, die door een brand in zijn ouderlijke woonwagen ernstig gehandicapt
was en die, zoals vele zigeunermuzikanten, geen muziekschrift kon lezen,
overleed in 1953 in Samois-sur-Seine, slechts 43 jaar oud.
Omdat de zigeunerstammen eeuwen geleden vanuit hun oorspronkelijke
woongebied in het noorden van India verstrooid raakten over de hele wereld, is er eigenlijk geen sluitende definitie te geven voor wat wij zigeuner, sinti-, of ook wel gipsymuziek plegen te noemen. Zigeunermuziek, dat zijn
de hartstochtelijke, door zang en castagnetten ondersteunde klanken van
de flamenco uit Andalusië, dat is de weemoedige czardas van de Balkan
die in ons land door Tata Mirando en zijn zonen onsterfelijk werd gemaakt.
Maar zigeunermuziek is ook de gipsy-jazz uit Noord-Frankrijk, de stijl die
door Django Reinhardt en de violist Stéphane Grapelli werd ontwikkeld, en
later gemixt werd met de groten uit de Amerikaanse jazzwereld als Duke Ellington en B.B. King. Deze stijl wordt zaterdag in De Hoef vertolkt door niemand minder dan de Basily’s.
De Basily Gipsy Band, de Haagse topformatie, heeft op zo ongeveer alle grote jazzpodia van de wereld gestaan. Op hun palmares onder andere optredens op het North Sea Jazz Festival, het grote jaarlijkse Django Reinhardtfestival in het Franse Samois-sur-Seine, en in Birdland New York, een van
de beroemdste jazzclubs van de wereld. En niet te vergeten een optreden
tijdens een privéfeestje van The Rolling Stones en een met Stéphane Grapelli.
Als goede vaders en ooms denken de mannen van The Basily Gipsy Band
natuurlijk ook aan de toekomst en dus laten zich tijdens Chazz voor de
tweede achtereenvolgende keer bewonderen The Basily Boys: Zonzo, Noekie, Raklo en Morice – gitaarvirtuozen met een grote toekomst.
Elf gipsy’s, jong en oud, een batterij gitaren, contrabassen en een viool – en
daar komt dan muziek uit in de beste traditie van de dit jaar 100 jaar geleden geboren Django Reinhardt. Overweldigend, en dat niet in het minst
doordat de Basily familie de Gipsy van Reinhardt verweven heeft met opwindende Spaanse zigeunerinvloeden.
Dit jaar wordt de groep onder anderen ter zijde gestaan door de Haagse Dim Kesber, 80 (!) jaar, 65 jaar muzikant en nog altijd een klarinettist en
saxofonist van zeer groot formaat. De beminnelijke Dim, een van de trouwe
gasten tijdens Chazz, speelde al in 1946 in de beroemdste Dixieland-band
die ons land ooit heeft gehad; The Dutch Swing College Band. Met zijn Reunion Jazz Band is hij al vele jaren een graag geziene gast tijdens het North
Sea Jazz Festival.
Een toegangskaart voor Chazz kost in de voorverkoop 12,50, aan de kassa
15,00. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis mee, per slot van rekening draait
het tijdens Chazz allemaal om kinderen.
Voorverkoop:
www.chazz.nl
Mijdrecht: Boekhandel Mondria
Wilnis: Drogisterij De Nagtegaal
Vinkeveen: Drogisterij De Bree

Joël Rijneker maakt als eerste kind in De Ronde Venen een ritje van de waterglijbaan

Eerste ritje van de waterglijbaan in nieuw zwembad
De Ronde Venen - Vrijdag 4 juni hebben de medewerkers van het
nieuwe zwembad na een week hard
werken voor het eerst de mogelijkheden van het nieuwe zwembad getest. Samen met familie en vrienden
hebben ze ervaren hoe het is om in
het bad te werken. Voor de vijfjarige
Joël Rijneker uit Vinkeveen was dit
een grote dag, hij mocht ’s middags
om half vier als eerste van de glijbaan. Joël is helemaal gek van glijbanen en volgens zijn ouders vanaf de bouw al elke dag bezig met de
glijbaan. Zijn grootste wens was dan
ook om als eerste van de glijbaan te
gaan. Hier werkte Optisport graag
aan mee. Hoe dan ook, Joël ging er
drie keer als eerste vanaf en zo te
zien beviel hem dat prima! Verder
werd er door familieleden druk gebruik gemaakt van de vol in bedrijf
zijnde faciliteiten. Na het testen van

de toezichtposities, waaronder de
glijbaan als eerste, de versnellingskreek, massagebank, whirlpools en
natuurlijk de duikplank, zijn de medewerkers van het nieuwe zwembad
er dan eindelijk klaar voor! Vanaf
maandag 7 juni hebben de zwemlessen van het oude bad in het nieuwe zwembad een vervolg gekregen.
Wie ook wil zwemmen is vanaf 14
juni welkom volgens het rooster met
de zwemtijden (zie www.optisport.
nl/rondevenen).
Iedereen die belangstelling heeft
voor de nieuwe sportaccommodatie,
waarin het zwembad centraal staat,
is op zaterdag 26 juni van harte uitgenodigd om (vrijblijvend) de opening voor de inwoners van De Ronde Venen bij te wonen. Het wordt
een spetterende dag met een erg
actief programma!

Zaterdag 12 juni
15.00 tot 23.00 uur
Stroomzicht, Westzijde 50
De Hoef
www.chazz.nl
www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.
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Kampioen en promotie
naar 1e klasse:
Atlantis A1 flikt het!

Atlantis 2 glansrijk kampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het tweede team van Atlantis haar laatste wedstrijd van het
veldseizoen tegen SDO uit HIllegom.
Bij winst wist Atlantis zich kampioen,
bij verlies zou er een beslissingsduel
tegen naaste concurrent VZOD volgen. De door de Rabobank gesponsorde ploeg liet niets aan het toeval over. Na 70 minuten korfbal in de
zinderende hitte stond de eclatante zege van 23-6 in het voordeel van
Atlantis op het scorebord.
Voorafgaand aan de wedstrijd zorgde coach Petra Taal ervoor dat alle
neuzen dezelfde kant op stonden.
Na een wat onwennig begin volgden de doelpunten zich in rap tem-

po op. Al na 10 minuten stond er
een voorsprong van 6-1 op het scorebord. Het was duidelijk dat Atlantis gefocust was op de overwinning.
Het tweede team van SDO was niet
opgewassen tegen de scherpte en
zuivere afronding van Atlantis. Aan
het eind van de eerste helft was de
wedstrijd eigenlijk al gespeeld.
Beide ploegen mochten met een
stand van 14-3 gaan rusten. Na
de rust pakte Atlantis de draad na
enkele minuten weer op. De hitte speelde beide ploegen dermate
parten dat de teller enige minuten
lang stokte.
Maar na een minuut of tien in de
tweede helft wist Atlantis het mandje weer te vinden. Het meegereis-

‘Juni beweegt’ voor
vijftigplussers van start
De Ronde Venen - De maand juni
is in De Ronde Venen bij uitstek het
moment om kennis te maken met de
talloze sport- en bewegingsactiviteiten. Dat gaat in dit geval hoofdzakelijk de 55 plussers aan, maar ook
voor jonger dan deze leeftijd geldt dat
meer bewegen bepaald geen kwaad
kan. Het bewegen dat door verschillende sport- en bewegingsinstanties
wordt aangeboden, is niet alleen om
het lichaam gezond en soepel te houden, maar het is bovendien gezellig

om dat met elkaar te doen. Woensdag 3 juni gaf wethouder sport Ingrid Lambregts na een korte inleiding rond half twee in de sportzaal
van de Willisstee in Wilnis het startschot voor de vijfde ‘Juni Beweegt’ op
rij, door met een aantal enthousiaste 50 plussers een partijtje badminton mee te spelen. Iets dat haar prima af ging. De 50 plussers trouwens
ook. De badmintoninstuif werd georganiseerd door de stichting Spel en
Sport 55 plus.

de publiek ging nog eens flink achter de ploeg staan, waardoor met de
laatste krachten nog enkele mooie
treffers door het mandje vielen.
Vlak voor tijd kreeg Wouter Drubbel zijn welverdiende publiekswissel. Wouter speelde zaterdag zijn
laatste wedstrijd voor de selectie. En
wat een mooi afscheid kon Atlantis
2 hem bieden! De teller stokte uiteindelijk op 23-6. Na het fluitsignaal
was de vreugde groot en schalde
het ‘Kampioenuh!’ luid en duidelijk
over het Hillegomse veld. Namens
Atlantis twee bedankt het team eenieder die de ploeg op wat voor manier dan ook heeft gesteund afgelopen jaar. Zonder jullie hulp en steun
was het hen niet gelukt!

Mijdrecht - Door het gelijkspel (99) tegen naaste concurrent Velocitas
is Atlantis A1 op de laatste speeldag
kampioen geworden in de 2e klasse. Vele supporters waren in Leiderdorp aanwezig om dit jonge team
te ondersteunen en het was verrassend om te zien dat de Mijdrechtse
aanhang groter was dan die van de
thuisspelende ploeg. Het team, onder leiding van Marijke Pauw en Arie
Zaal, was er op gebrand om te laten
zien dat zij de besten waren dit korfbalseizoen, maar ook voor Velocitas
stond er wat op het spel. Immers,
als zij zouden winnen dan stond zowel Atlantis als Velocitas gezamenlijk aan kop, een scenario waar je
niet aan wilt denken. Het aanvalsvak van Atlantis met Kristian Geerdinck, Steven Gortenmulder, Wendy
Kentrop en Cynthia Sassen creëerde veel kansen, maar tot doelpunten
leidde dat vooralsnog niet. Velocitas
daarentegen begon fel en kwam al
rap op 2-0 en het werd zelfs nog 30. Zou de droom dan alsnog uiteenspatten? Gelukkig kwam dan toch
het bevrijdende doelpunt. Vakgenoten Joyce Gortenmulder, Jeroen
Korver en Robin van ’t Schip wisten

de veelvuldig vrijstaande Iris Facee
Schaeffer goed uit te spelen en zij
schoot Atlantis naar 3-1. Velocitas
antwoordde echter snel: 4-1. Tot aan
de rust brak een periode aan waarbij Atlantis liet zien waarom zij het
meeste recht hadden op de titel: een
4-1 achterstand werd omgebogen
naar een 4-5 voorsprong. Achtereenvolgens Kristian (doorloopbal),
Joyce (afstandschot), Iris (doorloopbal) en Cynthia (afstandschot) waren verantwoordelijk voor dit resultaat. De rust werd gebruikt om het
team op scherp te houden en zeker
om het meegereisde publiek te laten
zien waarom Atlantis de beste ploeg
is. De tweede helft kende een bliksemstart van de thuisploeg waardoor beide ploegen weer gelijkstonden. Atlantis wist met vele sublieme
acties de toeschouwers in vervoering te brengen, maar de gewenste doelpunten bleven vooralsnog uit.
Velocitas gaf zich niet zo gemakkelijk gewonnen en Atlantis moest in
de hitte tot op de bodem gaan. Het
kwam weliswaar niet in de problemen en het publiek zag de veerkracht en bereidheid om voor elkaar
te werken. Hier werd een teampres-

tatie neergezet en na 70 minuten
kwam het verlossende fluitsignaal
van de goed leidende scheidsrechter en was Atlantis tevreden met het
gelijkspel. Jeroen (2x), Kris en Steven waren verantwoordelijk voor de
treffers. Het kampioenschap was
binnen. Champagneflessen werden
ontkurkt en emoties kwamen los. In
Mijdrecht wachtte de ploeg een geweldig onthaal. De toespraak van
de voorzitter van de jeugdcommissie loog er niet om, bloemen werden
uitgereikt en opnieuw vloeide de
champagne rijkelijk maar nu specifiek over de beide coaches Marijke
en Arie. Het was een geweldig seizoen voor deze jonge ploeg en uiteraard is de A1 mede veel dank verschuldigd aan sponsor Van Dam
Bedrijfsdiensten die zich vandaag
niet onbetuigd liet.
Volgend seizoen speelt Atlantis A1
dus in de 1e klasse met slechts twee
nieuwe gezichten. Voor Kristian en
Joyce is een einde gekomen aan
hun A-jeugd periode. Zij gaan de
seniorenselectie versterken en aan
Marijke en Arie de taak voor deze
twee routiniers opvolgers te vinden.

De hele maand juni kunnen belangstellenden op verschillende dagen
voor tal van sport- en spelactiviteiten intekenen of ermee kennismaken. Er zijn tevens aangepaste sporten voor mensen met een (lichamelijke) beperking of waarbij de gezondheid niet toelaat ‘voluit’ te gaan sporten. Aanmeldingsformulieren zijn te
verkrijgen bij o.a. de bibliotheek, het
gemeentehuis, Rabobank Rijn en
Veenstromen e.d. De kosten bedragen 3,50 euro per deelname aan een
activiteit.
Online aanmelden kan ook bij
www.sportinderondevenen.nl. Op deze website treft u overigens ook veel
meer informatie aan over het sporten spelgebeuren in De Ronde Venen.

De Vinken sluit
korfbalseizoen voor de
aspiranten spetterend af!
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 4
juni zijn de aspiranten van korfbalvereniging De Vinken een avond op
stap geweest. Aangevoerd door een
enthousiaste leiding werd het activiteitenseizoen letterlijk en figuurlijk spetterend afgesloten op het
strand.

De Vinken A2 sluit seizoen
af met kampioenschap
Vinkeveen - In de laatste wedstrijd
van het seizoen had De Vinken A2
het nog helemaal in eigen hand. Na
de winst vorige week tegen concurrent Luno A2 (4-5) was winst tegen
Fiducia A2 uit Vleuten genoeg voor
een (gedeeld) kampioenschap. Fiducia was te pakken. Eerder dit seizoen werd er al met 3-7 van gewonnen, maar ook bij korfbal bieden
behaalde resultaten in het verleden
geen garantie.
Met Pascal Hoogeboom, Peter van
der Leeden, Nelly Huizinga en Sietske van der Bijl in de aanval probeerde De Vinken gelijk druk te zetten.
Maar de hitte en de zenuwen speelden De Vinken behoorlijk parten.
Niet De Vinken was de bovenliggende partij, maar Fiducia had het
betere van het spel. De verdediging
met Arjan Lommers, Martijn Schekkerman, Danique Pauw en Serena
Jansen had het behoorlijk druk. De
bezoekers speelden de bal geduldig
rond en hadden een aantal mooie
kansen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat zij als eersten scoor-

den. Zonder echt goed te spelen
kwam De Vinken via een strafworp
op 1-1. Ook de tweede aanval had
moeite met scoren, want het duurde
maar liefst een kwartier voordat er
weer gescoord werd. De wedstrijd
was en bleef erg rommelig, met fouten aan beide kanten. Nadat De
Vinken op 3-1 gekomen was, zou je
verwachten dat de druk er een beetje af zou zijn, maar niets was minder
waar. Fiducia profiteerde en kwam
via een afstandsschot en een strafworp vlak voor rust op gelijke hoogte (3-3). De strijd was dus weer geheel open.
Na rust een iets feller De Vinken.
De opdracht was simpel en duidelijk. Speel de bal wat sneller en secuurder rond en hou zodoende de
tegenstander onder druk. Ondanks
het feit dat het spel vooral aan Vinkenzijde wat beter verzorgd was,
bleef de beloning daarvoor vooralsnog uit. Halverwege de tweede
helft hadden beide ploegen twee
keer weten te scoren: 5-5. Voor De

Vinken zou dit resultaat niet genoeg zijn voor het kampioenschap.
Met Nicky Kroon in de ploeg hoopte het trainerstrio Marco Gijsen, Rogier Schoenmaker en Rudy Oussoren de wedstrijd te doen kantelen. Al na enkele minuten leek het
de goede kant op te gaan. De invalster scoorde van afstand de 6-5. De
ploeg, maar ook het in grote getale aanwezige publiek (ruim 50 man)
begon er in te geloven. Zeker toen
de ploeg enkele minuten later op 75 kwam. De Vinken was los. Maar
ook het publiek was los. Ineens leek
alles te lukken. Fiducia kwam geen
moment meer in de wedstrijd en bij
De Vinken werden de aanvallen langer en langer. Met een paar prachtige kansen die soms al geteld en bejubeld werden voordat ze door de
korf waren. In de laatste paar minuten scoorde de thuisploeg nog twee
keer en met 9-5 blies de scheidsrechter voor de laatste keer. Grote blijdschap en vreugde bij het publiek, spelers en coaches van De
Vinken A2.

Aspiranten
De jeugd is bij de korfbal ingedeeld
in 5 categorieën: de welpen (5-7 jarigen), pupillen (7-11 jarigen), aspiranten (12-15 jarigen) en junioren (15-19 jarigen). De aspiranten
zijn onderverdeeld in C-teams en
de oudste aspiranten spelen in de B.
Er wordt gemiddeld twee keer per
week getraind en op zaterdag spelen de aspiranten een wedstrijd in
competitieverband. Maar naast deze sportieve bezigheden wordt er bij
De Vinken nog meer gedaan voor

de jeugd. Er wordt ongeveer eens
in de twee maanden voor elke leeftijdscategorie een gezellige avond
georganiseerd. Zo hebben de aspiranten eerder dit jaar al een culinaire wandeltocht en een gameavond
gehad. Op het grote kamp na stond
afgelopen vrijdag de laatste aspirantenavond van het seizoen 20092010 op het programma.
Strand
Via het krantje “Op het Vinkentouw”
konden de aspiranten zich voor deze avond opgeven. Er werd nog niet
verteld wat ze gingen doen, alleen
dat ze warme en zwemkleding mee
moesten nemen. Via de illustraties
op de uitnodiging waren wel wat
hints gegeven. Ondanks dat hadden de meeste aspiranten gedacht
dat ze dus gingen zwemmen en
niet aan het strand gedacht. Onder

aanvoering van de aspirantencommissie werd er afgereisd naar het
strand van Noordwijk. Daar werden
naast de verfrissende zeeduiken diverse spellen op het strand afgewerkt zoals flessenvoetbal en “Ren
je rot”. Na vele leuke foto’s gemaakt
te hebben, genoten te hebben van
de prachtige zonsondergang onder
het genot van wat drinken en wat
lekkers was het helaas al weer tijd
dat iedereen zich weer ging opmaken voor de terugweg. Met 15 aspiranten, mooi weer, een hoop plezier en een hoop leuke reacties van
ouders/kinderen de volgende dag
kijkt de aspirantencommissie terug
op een geslaagde spetterende laatste aspirantenavond van het seizoen
2009-2010!
Voor meer informatie en foto’s
kijk dan eens op onze internetsite:
www.de-vinken.nl
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers
van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan,
in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving.
Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja! Ja! Zo gaat dat
Het verhaal is nog niet
uit. Het verhaal is nog
lang niet uit. Het vero
haal over het zwemo
bad is nog niet uit.
Het verhaal over onze
burgemeester is nog
niet uit en het verhaal over het nieuwe leven op
mijn balkon is nog niet uit. En ja! En het verhaal
over onze politieke voorgangers is nog niet uit.
Nog lange niet. En wij gaan nog niet naar huis
want moeder is niet thuis. Ja! Ja! Die drinkt het
zoveelste wijntje. Wij komen met een grote poo
litieke erfenis te zitten. De nieuwe gemeente
komt met een grote erfenis te zitten. Ja! Ja!
Eerst maar mijn “eigen” duifjes. Nadat ze al een
paar dagen op de rand van het mandje hado
den gezeten (je ziet ze per dag meer op duio
ven gaan gelijken en ik heb elke dag een fotoo
tje genomen), is de eerste op 30 mei uitgevloo
gen en de tweede op 31 mei. Zo hups, van het
mandje in een keer naar de boom beneden in
het plantsoen. Moeder had ze al een tijdje zito
ten lokken, wel met een krop vol, maar steeds
wachtend tot ze eventueel zouden durven te
vliegen. Nog niet? Dan maar weer even voeren.
Toch? Zo is het gebeurd. Ja! Ja!
Dat was heel mooi. Maar nu de andere kant
van het balkon. Daar hangt een mezenkastje.
Regelmatig kwam er een mannetje kijken of
het wat zou zijn voor zijn gezin. Eindelijk kwam
er een vrouwtje mee. Allebei kijken. Hij haar
naar het gaatje lokken om te laten zien wat hij
gevonden had en ja hoor, ze ging akkoord. In
een minimum van tijd vulde hij het huisje met
takjes en blaadjes. Razend snel. Het was in drie
kwartier klaar. ‘Klaar’, dacht hij. Maar nee, zoo
als de vrouwtjes zijn inspecteerde zij het nesto
je dat hij zo enthousiast had gemaakt, kwam
het kastje uit en verdween. Ze vond het niks.
Ja! Ja! Het ‘stel’ een paar dagen niet meer geo
zien. Hij kwam terug met een ander (weet ik
niet) vrouwtje, bracht weer wat takjes het huiso
je in en ja hoor, het werd aanvaard. En nu is
het maar wachten op de jongen. Die zijn er ino
middels. Met zijn tweeën weten ze niet hoeo
veel voer ze moeten aandragen. Van ’s moro
gens vroeg tot ’s avonds laat. Roets op het
waslijntje, even kijken (2 tellen) geen gevaar.
Nee! Zoef, het gaatje van het kastje in. Tot half
donker zelfs en dan komt er eentje het gaatje
niet meer uit. Ze hebben veel liefde voor hun
kroost. Ja! Ja!.
Maar nu het zwembad: Wat moeten wij nu met
dat zwembad. Jaren is er aan gewerkt. Zijn de
plannen gemaakt en is het gebouwd en wat
denk je? Geen liften voor gehandicapten. Niet
in het bad en niet naar de sportzaal. Ja! Ja!
Wat een stommiteit. Wat een blunder. In ono
ze gemeente hebben ze niets met gehandicapo
ten. Ja! Ja! Zij hebben nog wel een (een van
die deskundige ambtenaren) zo’n deskundige
ambtenaar aangetrokken. Ze was altijd bij de
verantwoordelijk wethouder Dekker. Maar ja
wij hebben de deskundigheid van onze ambo
tenaren altijd wel in twijfel getrokken, toch?
Maar ik begrijp onze raadsleden ook niet. Dat
ze hem niet eerder over de voorzieningen voor
gehandicapten hebben ondervraagd. Het zit
gewoon niet in gedachtenpatroon. Gehandio
capten bestaan niet. Ze laten ook de WMOraad niet naar zo’n plan kijken. Dat zou toch
wel het minste zijn. Ach, het zijn maar details,
daar hou je je als Raad niet mee bezig. Toch?
Nu kan het zwembad niet open. Er moeten
eerst liften in gebouwd worden. Dat kan niet

anders. Ja! Ja!
Het zou toch niet zo zijn dat een sportschool
haar deuren niet open mocht doen zonder dat
er voorzieningen voor gehandicapten waren
getroffen en het zwembad wel open mag? Het
zal toch niet zo zijn dat we weer met klasseno
justitie te maken hebben? Ja! Ja! Die Dekker.
Wat een wethouder. Wat een... Ja! Ja!
Die burgemeester van ons is echt zoals dat
vaak gebeurt gestegen tot onbekwaamheid.
De arrogantie druipt eraf. Ze is zeer intelligent,
zo zelfs dat ze heel de B&W onder haar duim
heeft. Wethouder Lambregts komt er econoo
misch niet meer uit. Zij neemt het wel even
over. Wethouder Roosendaal komt er niet uit.
Zij neemt de portefeuille wel even over. Weto
houder Van Breukelen komt er niet uit, zij stuurt
hem wel. Wethouder Dekker heeft ze geen vat
op, die laat ze doorknoeien. Ja! Ja!
Mensen die een eigen mening hebben ano
ders dan de hare laat ze, óf links liggen, ze neo
geert ze, óf ze werkt ze aan alle kanten tegen.
De raad windt ze om haar vinger. De kleineo
re partijen met een eigen goede mening woro
den genegeerd en de grote partijen gemao
nipuleerd. Ze is naar mijn mening zeer intelo
ligent. Maar ze kan de weelde van de macht
niet dragen. Ze wordt arrogant. Ze gaat weer
en steeds meer zuipen. Ze verliest op dat geo
bied volkomen haar verstand en daarbij haar
verantwoordelijkheid als eerste, let wel, éérste
burger. Burgemeester. Ze denkt ‘iedereen knipt
voor mij voorover ik de burgemeester Ja! Ja!
Ze gaat drinken en drinken en steeds meer (zo
gaat dat met arrogante mensen ) en ze gaat rijo
den onder invloed. Ze maakt zich daarmee too
taal ongeschikt om als eerste burger op te treo
den. Ja! Ja!
Nu iets anders!! Iets heel anders!! Ik vraag mij
af of onze raadsleden de tijd krijgen om op
een goede manier alle consequenties van haar
centrumplan door te rekenen en serieus te beo
kijken welke adders er nog onder het gras zito
ten bij dat plan. Worden er genoeg (25% Een
harde afspraak van de Raad. Toch?) betaalbare
woningen gebouwd of zijn het alleen weer duo
re appartementen. Wordt er voldoende gedaan
voor gehandicapten. Hoeveel kans is er dat de
kosten worden overschreden. Wat zijn de geo
volgen voor de andere woonkernen. Wat zijn
de gevolgen voor de andere winkelcentra. Kan
er dan nog wel een AH in Vinkeveen komen?
Worden de andere winkelcentra nog opgeo
schaald of is het de bedoeling dat wij met zijn
allen (bezoekers en bewoners) de stank van de
parkeergarage gaan inademen in het centrum.
Ik bedoel maar. Ja! Ja! Wordt er voldoende tijd
genomen om alle overwegingen te herwegen
en te bestuderen of wordt er weer klakkeloos
aangenomen wat er staat in het plan en krijgen
wij weer eens niet voldoende tijd om de zaak te
bekijken. Of wordt het weer toevallig net in de
vakantie ter inzage gelegd. Ja! Ja!
Wij hebben in de loop der jaren al alle trucen
uit de doos meegemaakt. Dat weet je nooit zeo
ker. Zijn onze raadsleden capabel genoeg om
zo’n plan te beoordelen of krijgen ze gelegeno
heid om hun eigen deskundigen in te schakeo
len. Ja! Ja! De hele boel gaat op zijn kop, dat
kan toch niet zomaar in een vloek en een zucht.
Dat zijn projectontwikkelaarmethoden. We beo
ginnen gewoon en de rest zien we wel. Weg
bomen. Ook een, gesponsord door LMW, gaat
verdwijnen. Wij krijgen vast mooie bloembako
ken daarvoor in de plaats. Ja! Ja!
John B. Grootegoed

Dijken in Vinkeveen kraken al weer!
Het is alweer een jaartje geleden dat de dijken
in Vinkeveen zijn hersteld, dit was trouwens een
merkwaardig herstel want zo’n fantastisch vakwerk
was het niet. Toch na lange tijd werden de plekken
dan eindelijk redelijk hersteld alhoewel er hier en
daar toch nog enkele gaten zaten, en ja hoor! Het
begint weer van voor af aan want de eerste groo
te slijtage plekken tekenen zich op verschillende
plaatsen al behoorlijk af. Je vraagt je af hoe het moo
gelijk is... nou, eigenlijk een heel simpel antwoord,
veel te snel varen door vele ‘plezierboten’ en absoo
luut geen enkele controle door gemeente, politie of
Waternet. De gemeente, politie en Waternet schieo
ten op het gebied van controle absoluut te kort aan
alle kanten, zowel de controle op het water als die
van de dijken.
Het is om te huilen te zien hoe er door kinderen
maar ook volwassen door de Ringvaart wordt geo

Familiezomerinstuif
Hoeksteen
Mijdrecht - Voor de tweede keer
was er afgelopen week op de Hoeko
steen, de familiezomerinstuif.
En net als vorig jaar was het een teo
recht zomerfestijn, de zon scheen
uitbundig en de temperatuur was
heerlijk. Om 16.00 uur werd het
feest geopend en de families vero

deeld over groepjes. Hierna volgde
een spelletjescircuit bestaande uit:
waterdragen, touwtje springen, too
ren bouwen, voetbal, spijker poeo
pen, ski-lopen enz. Nadat iedereen
heel fanatiek het circuit doorlopen
had, werd het overheerlijke buffet
geopend en kon iedereen even bijo

komen met een hapje en een dranko
je. Als afsluiting werd de uiteindelijo
ke winnaar bepaald door een supero
spannend belspel.
De winnende groep ging trots met
de wisselbeker naar huis, die nao
tuurlijk bij de verschillende families
zal prijken op de kast.

Veel belangstelling voor
viering 25-jarige VOKU
Mijdrecht - Hoewel de officiële dao
tum 8 juni is, werd op zaterdag 5
juni het feit feestelijk herdacht dat
VOKU BV uit Mijdrecht het 25 jao
rig bestaan vierde. Hoewel het zoo
merse weer aanleiding was om elo
ders in de open lucht te verblijven,
hadden vele tientallen genodigden
met hun kinderen toch maar gekoo
zen voor een bezoek aan het bedrijf
aan de Communicatieweg. Zij geo
noten daar van een uitstekend geo
organiseerde party vanaf 16.00 uur.
Iventstation uit Mijdrecht tekeno
de voor de aankleding van de groo
te werkhal; bediening van hapjes,
drankjes en het voortreffelijke bufo
fet waren verzorgd door De Stroopo
pot. Muziek en geluid werden ten
gehore gebracht door DJ Michel uit
Uithoorn. Voor de kids was er een
clown. Kortom, gehoor geven aan de
uitnodiging bleek meer dan waard.
Wie anders dan Hans van Veen was
de presentator van het gebeuren
die al snel ten overstaan van de ‘volo
le bak’ de familie Voortjes voor het
voetlicht haalde. Op luchtige wijo
ze werd de ontwikkeling van VOKU
geschetst en kwamen er dankwooro
den over en weer. Ook de huidige
pijlers van VOKU, Michel en Paulien
werden in het zonnetje gezet. Het
personeel bood aan Hans en Lenny
Voortjes een fraaie tuinset aan in de
stijl van Lodewijk de Veertiende. De
intensieve belangstelling van Vooro
tjes voor het voor het blindengeleide
honden fonds (KNGF) uitte zich aan
het einde van de party in een ruime
donatie van de aanwezigen voor dit
doel. Geweldig!
Drie keer feest
Het was eigenlijk drie keer feest: het
25-jarig bestaan, Hans Voortjes zijn
verjaardag (op 8 juni), maar boveno

al de in gebruikname van de pracho
tige en zojuist afgebouwde inpandio
ge showroom waar 1 op 1 datgene
te bewonderen is wat VOKU te bieo
den heeft op het gebied van kunsto
stof kozijnen van het merk Weru.
Tevens aluminium & houten serres
van Veranda Nederland, dakkapelo
len, dakramen met speciale zonweo
rende dakbeglazing, deuren, (garao
ge) roldeuren en rolluiken, carports,
elektrische daken, vaste en schuifo
bare terrasoverkappingen, windo
schermen, deurluifels, schuifpuio
en en noem maar op. Dat alles in
de hoogste kwaliteit van materiaal,
techniek en afwerking. VOKU zorgt
bovendien voor de nodige verguno
ningen, indien noodzakelijk het heio

werk, funderingen, vloer- en wando
afwerking, werkzaamheden ten beo
hoeve van elektriciteit, verwaro
ming en dergelijke. Zoals een goeo
de aannemer betaamt. Geschoolde
en veelal eigen monteurs zorgen ero
voor dat alles perfect gebouwd, geo
monteerd en afgewerkt wordt.
Reden genoeg om er eens te gaan
kijken voor degenen die iets dergeo
lijks overwegen thuis of voor het beo
drijf. Bovendien is het een gunstio
ge tijd daarvoor want VOKU heeft in
het kader van de jubileumviering de
hele maand juni aantrekkelijke aco
ties voor serieuze bezoekers in peto
to! Meer weten? Kijk op de website:
www.voku.nl.

scheurd…en waarom? Wel lekker makkelijk want
er wordt niet gecontroleerd op de Ringvaart, het
alom toegepaste afschuifsysteem van politie, geo
meente en Waternet waardoor de dijken weer in
een gevaarlijke situatie komen.
Het is duidelijk dat voordat de gemeente of Watero
net wakker worden, we dan weer op net zo’n krio
tisch punt zijn gekomen als vorig jaar, toen heeft
het zo’n drie jaar geduurd voordat er, na meerdeo
re malen aandringen, er gekeken ging worden, ja!
en toen is men heftig geschrokken! Nu maar weer
eens kijken hoe lang het gaat duren voordat de dijo
ken nu eens echt goed worden gemaakt! Of moet
het nu toch een keer echt goed mis gaan? En wie
gaat het eigenlijk allemaal betalen? Dat zijn wij
toch? ...de belastingbetalers.
Cor Mastwijk, Vinkeveen

Verkeersexamen Pijlstaartschool
Vinkeveen - Vrijdag 4 juni deden de
leerlingen van de Pijlstaartschool,
de Schakel en de Sint Jozefschool
te Vinkeveen hun praktisch vero
keersexamen. Gespannen werden
de kinderen voorzien van een hesje
met een rug- en borstnummer; wat

stond hen allemaal te wachten? Om
de 30 seconden vertrokken zij voor
hun verkeersproef, die ongeveer
15 tot 20 minuten duurde. Ondero
weg werden de kinderen op zeven
belangrijke verkeerspunten “bekeo
ken” en werd aangevinkt of zij het

goed deden of juist niet. De meeso
te kinderen hebben de proef met
goed gevolg doorstaan. Dank gaat
uit naar de organisatie van dit exao
men en de ouders die de hele ocho
tend alle kinderen beoordeelden op
de plek waar zij zaten.
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Muziek maken op je eigen unieke manier.

Voorspeelavond maakt diepe indruk!

Al vanaf 1992 geeft Marleen van
der Laaken pianoles. Een keer
in de twee jaar organiseert zij in
de intieme bovenzaal van pianohandel Van Kerkwijk in Amstelveen een voorspeelavond. Haar
leerlingen laten dan aan familie
en vrienden horen wat zij op de
piano klaarspelen. Dit jaar was de
belangstelling zo groot dan er in
twee groepen moest worden gespeeld.
In gesprek met haar leerlingen
valt op dat jong en oud haar prijzen om haar muzikale en didactische kwaliteiten. Tijd voor de
Nieuwe Meerbode om Marleen
eens te vragen naar haar beweegredenen.

Wat wil je met je lessen
bereiken?

Veel volwassen die bij mij op pianoles komen, hebben vaak een
diep gekoesterd verlangen om
met muziek maken bij hun gevoel
te komen en te ervaren wat het
is om hun gedachten en gevoelens om te zetten in klanken.
Misschien herken jij dat ook wel,
dat je zo druk bent met dagelijkse werkzaamheden, gedachten
en beslommeringen, dat je het
gevoel hebt dat je wat mist. Wat
kan er dan fijner zijn, dat je jezelf
los kunt maken van je verplichtingen en dat je even je ei kwijt kunt
in muziek.

Geldt dat ook voor kinderen?

Kinderen benaderen het vaak
wat eenvoudiger. Wat zij willen is
gewoon pianospelen. Ze zijn nog
zo heerlijk puur en onbevangen,
als ze voor het eerst hun handen

op de toetsen zetten. Vooral als
ze jong beginnen.
Maar of je nu jong of oud begint
met pianospelen, voor mij staat
altijd de liefde voor muziek centraal. Ik kan er zo blij van worden,
als ik zie dat mensen groeien in
hun pianospel, of ze nu heel talentvol zijn, of het alleen maar leuk
vinden om muziek te maken.

Waarom organiseer je een
voorspeelavond?
Wat al mijn leerlingen gemeenschappelijk hebben, is de muzikale beleving. Dat is ook wat centraal staat tijdens de voorspeelavond. Muziek kent geen beperkingen of grenzen. Iedereen
kan muziek maken en beleven,
op zijn of haar eigen unieke wijze. Dat hebben mijn leerlingen
je tijdens de voorspeelavond laten zien. Wat muziek met je kan
doen: ‘ontroeren, vrolijk stemmen
of diep raken’.
‘Ik ben ongelofelijk trots op ze!’

De opbrengst van de consumptieverkoop gaat naar
Wajir in Kenia. Waarom?

Dat geluid en klanken een andere
betekenis kunnen krijgen laat het
Wajir project zien, waarvoor we tijdens de voorspeelavond geld ingezameld hebben. Met het ingezamelde bedrag kunnen we dove kinderen de kans bieden goed
te leren spreken. Waardoor de
muzikale klanken van mijn leerlingen kleur geven aan het leven
van de dove kinderen in Wajir.

Wij wensen jou en je leerlingen nog heel veel plezier bij
het maken van muziek.
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Prijsuitreiking Vertical Bike
omhoogfietscompetitie
Vinkeveen - Tijdens Koninginnedag dit jaar in Vinkeveen kon omhooggefietst worden met de Vertical Bike! Deze spectaculaire attractie was voor het eerst te bewonderen in Vinkeveen en razend populair.
Evenals andere jaren was de Lionsclub Vinkeveen en Waverveen verantwoordelijk voor de organisatie
van het succesvolle evenement.
Naast een aantal recreatieve peddelaars zijn er ook echte racefanaten de 12 meter omhooggefietst.
Dat deden ze natuurlijk omdat het

een fantastische ervaring is, maar
ook omdat er een aantal mooie prijzen te winnen was voor de snelste
coureurs. Tijdens Koninginnedag is
de winnaar al even gehuldigd op het
muziekpodium, maar de echte prijsuitreiking moest nog volgen. Dat is
gebeurd.
Jeroen Rietveld uit Alphen a/d Rijn
mag zich kampioen Vertical Bike
noemen. Naast eeuwige roem heeft
hij daarmee een dinerbon voor twee
personen gewonnen bij restaurant

Boven Water in Vinkeveen, beschikbaar gesteld door het restaurant. De
winnaars van de tweede en derde
prijs zijn Mark de Wit en Daniël Winkel. Zij wonnen respectievelijk een
Rabobank wielertenue, beschikbaar
gesteld door Rabobank Veenstromen en een Alligator Watersled, beschikbaar gesteld door jachthaven
Omtzicht in Vinkeveen.
De dinerbon is uitgereikt aan Jeroen
op het prachtige terrein van Zorgboerderij Valkendam in Alphen a/d
Rijn. Jeroen woont en werkt daar.

Opening nieuwbouwpand
Keers Mijdrecht b.v.
Mijdrecht - Zaterdag 29 mei jl. vond
aan de Vermogenweg 26 op het industriegebied in Mijdrecht de officiële opening plaats van het nieuwbouwpand van Keers Mijdrecht b.v.
De heer Biesheuvel, directeur en eigenaar van Keers Mijdrecht, hield
het openingswoord.
Hij waardeerde de grote opkomst,
ondanks het mooie weer en het feit
dat de opening op zaterdagmiddag plaatsvond. Hij bedankte architectenbureau H. van der Laan voor
het ontwerp en bouwbedrijf Midreth voor de bouw van het prachtige
pand. Na de toespraak gaf de heer
Biesheuvel het woord aan de heer
Lieverse, directeur van de Vereniging
voor Metalen Ramen en Gevels. De
heer Lieverse vindt dat Keers vertrouwen heeft in de toekomst door
te investeren in een nieuw bedrijfspand. Hij ziet voor de branchevereniging een belangrijke rol voor de
gevelbouw in de toekomst. Vervolgens kreeg de heer Biesheuvel van
het personeel een twee meter hoog
beeld in de vorm van het logo van
Keers cadeau voor in de mooie aangelegde tuin. Namens de gemeente
was wethouder Dekker aanwezig.
Bekijken
Na de formaliteiten werd iedereen
in de gelegenheid gesteld om het
prachtige pand van binnen volledig
te bekijken. De entree is mooi weggewerkt in de ronding van het pand.
In de showroom is te zien waarin
Keers Mijdrecht is gespecialiseerd.

O.a. prachtige glazen serre met aluminium schuifpuien en kiep-kantelramen. De bedrijfsruimte is onderverdeeld in 5 verschillende productieruimtes. Het totale oppervlak is
circa 3700 m2 en het kantoorgedeelte ca 1000 m2 verdeeld over 3 verdiepingen. Van het kantoorgedeelte
wordt op dit moment ca. 280 m2 te
huur aangeboden. Keers Mijdrecht
heeft bijna 50 jaar ervaring in het
ontwerpen, vervaardigen en monteren van glas, staal en aluminium
gevelelementen voor uiteenlopende bouwprojecten. Keers Mijdrecht

heeft zich ontwikkeld tot een ideale
partner voor ontwerpers, architecten, aannemers en opdrachtgevers
die prijs stellen op het gebruik van
duurzame materialen en een onberispelijke technische afwerking. De
producten van Keers voldoen aan
de meest strenge eisen die op dit
gebied worden gesteld. Keers is actief in de utiliteitsbouw en in de woningbouw, zowel nieuwbouw als renovatie. Particulieren kunnen op afspraak een bezoek brengen aan de
showroom. Tel. 0297-2818590. www.
keers.nl .

Jeroen Rietveld (L) en Jan Willem Brandwacht Lionsclub Vinkeveen en Waverveen

Voorbereidingen Veldjesfeest
Mijdrecht - De voorbereidingen
voor het Veldjesfeest zijn weer in
volle gang. De vrijwilligers organiseren het dit jaar van maandag 14 tot
en met woensdag 16 juni. Dat is wat
ruimer voor de zomervakantie dan
voorheen.
De start op maandag is in Wickelhof
aan de Dr. Van der Haarlaan vlakbij zwembad Blijdrecht. Dinsdag zijn
kinderen en alle andere belangstellenden welkom op het speelveld bij
de Vijzelmolen in Molenland. De afsluitende avond is op woensdag in
Hofland op het veldje bij de Aquamarijn vlakbij de Toermalijn.

Alle avonden kunnen zij een gevarieerd programma verwachten dat
zoals altijd begint met het openingslied ‘Kom op het feest’. Ook nu weer
hebben de vrijwilligers gevraagd of
Olleke Bolleke weer gast wil zijn. Hij
maakt altijd wel wat geks mee. Verder zullen de kinderen liedjes gaan
zingen, is er weer poppenkast en
een verhaal uit de Bijbel. Ook is er
voor iedereen wat te drinken, iets
lekkers en een cadeautje. De kinderen kunnen na afloop op het zeil
blijven om te knutselen.
Een grote klok geeft aan hoe laat
het Veldjesfeest begint: 19.00 uur is

de geplande begintijd. In eerdere jaren is dat soms wat verschoven vanwege een regenbui. Leerlingen van
een aantal basisscholen kunnen als
uitnodiging een kleurplaat krijgen
via hun school. Daar staat alle informatie over het Veldjesfeest op. Bovendien krijgt ieder kind een prijsje bij inlevering van de kleurplaat op
een van de ‘feestveldjes’.
Wie niet meedoet aan de Avondvierdaagse of gewoon graag het Veldjesfeest wil meemaken: alle belangstellenden zijn van harte welkom! Kijk voor meer informatie op
www.cgkmijdrecht.nl

Ook wethouder Dekker gaf acte de présence

Verkeersexamen op de
scholen in Vinkeveen

gelegd. Het verkeersexamen is een
onderdeel van het verkeersonderwijs op de basisscholen.
De leerlingen mogen de verkeerslessen in praktijk brengen tijdens
een fietsroute in hun eigen omgeving. Onderweg worden de kinderen
beoordeeld door vrijwilligers aan de
hand van een controlelijst. Zij kijken of de kinderen goed kijken, hun
hand uitsteken, voorrang verlenen
en de andere basisvaardigheden in
het verkeer beheersen. De leerlingen vielen dit jaar goed op dankzij
de door de Rabobank De Ronde Venen beschikbaar gestelde fluorescerende hesjes. De Rabobank heeft
hiermee haar betrokkenheid getoond bij het veilig verkeer in de gemeente. De scholen zijn hier dankbaar voor.

Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 4 juni hebben de leerlingen van groep 7
van basisscholen De Schakel en de

Pijlstaart en de kinderen uit groep 8
van de Sint Jozefschool op de fiets
het praktisch verkeersexamen af-

ChristenUnie/SGP is
met haar campagne
gestart
De Ronde Venen - Ook voor de
raadsperiode 2010-2014 gaan de
ChristenUnie en de SGP weer met
een gezamenlijke lijst meedoen aan
de gemeenteraadsverkiezingen. Uiteraard niet alleen in De Ronde Venen, maar nu, voor het eerst, ook
in Abcoude en Baambrugge. De
ChristenUnie/SGP is haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen zaterdag 5 juni gestart. “Tegelijk met het campagne voeren
voor de Tweede Kamer verkiezingen van 9 juni, hebben we het pu-

bliek in de kernen Mijdrecht, Wilnis,
Vinkeveen, Abcoude en Baambrugge via een fraaie flyer op onze deelname aan de verkiezingen in november geattendeerd. Tegelijkertijd
hebben we een speciale webpagina
op onze website gelanceerd waarin we de komende maanden het publiek gaan informeren via regelmatig campagnenieuws, ondersteund
met foto- en filmmateriaal die een
beeld gaan geven van onze activiteiten. Maar ook onze kandidatenlijst en ons verkiezingsprogramma

Het was gelukkig lekker weer en de
route door Vinkeveen was goed te
doen. Van de 99 leerlingen zijn er 98
geslaagd. De niet geslaagde leerling
mag in de herkansing.

zullen daar in de komende tijd hun
plek gaan vinden. Daarnaast vindt
u links naar onze hyves-pagina en
naar de twitter accounts van een
aantal van onze kandidaten. Tot slot
willen we ook actief met de achterban en met andere belangstellenden gaan communiceren. We bieden u via de website de mogelijkheid om vragen te stellen en suggesties te doen. Maar ook om aan
te geven over welke actuele zaken, die in onze gemeentes spelen,
u een standpunt van ons verwacht.
Via een eenvoudig vragenformulier kunt u ‘Uw Vraag’ of ‘Uw Punt’
op de website achterlaten. Wij gaan
proberen u binnen een week een
antwoord te geven. Ga dus naar:
derondevenen.christenunie.nl/ en
maak kennis met onze campagnesite.” Aldus de raadsleden: Hendrik
Palm (h.palm@derondevenen.nl) en
Kees
Schouten
(c.schouten@
derondevenen.nl) .

Kleuters Twistvliedschool
op kraamvisite
Mijdrecht - Vrijdag 4 juni was het
eindelijk zover. De kleuters van groep
1 en 2 mochten op kraamvisite bij

Wanda en Uretta. In de wei bij de opa
en oma van Nigel en Pascal staan deze twee merries met hun veulentjes

Fire en Furetta. De veulentjes vonden
het erg leuk dat de kids er waren en
lieten zich graag knuffelen en aaien.
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Korfballers van Atlantis
D2 kampioen in Diemen
Mijdrecht - Het team D2 heeft zijn
laatste wedstrijd gespeeld in de veldcompetitie tegen DKV Victoria D3 in
Sportpark De Diemen. Het team, bestaande uit Demi, Anouk, Anna, Ma-

rijn, Lisa, Nathalie, Esmé, Luuk, Thijmen, Max en Sean, heeft onder leiding van zijn trainers Nathalie, Ilona
en Maarten in de loop van het jaar
goed leren samenspelen. Het is een

spannende wedstrijd geworden, want
de teams zijn bijna even sterk. Uiteindelijk is de eindstand 3-4 voor Atlantis geworden. Daarmee is D2 kampioen geworden in zijn competitie.

CSW E-selectie
doet het prima op
internationaal toernooi

Wilnis - De voetballers van de E1 en
de E2 van CSW hebben in het weekend van 28, 29 en 30 mei deelgenomen aan het Tamboertrophy voetbaltoernooi in Hoogeveen, een toernooi met “internationale allure”. Er
moest worden gevoetbald tegen gerenommeerde clubs uit Nederland
en Duitsland en dat ging zeker niet
onverdienstelijk.
Na twee dagen voetballen eindigden de E1 en de E2 op respectievelijk de 5e en de 3e plaats maar
daar bleef het niet bij. Tijdens de
prijsuitreiking bleek de E1 ook nog

de fairplay cup te hebben gewonnen en ging de E2 er nog eens met
een beker van minimaal een meter
hoog vandoor vanwege het hoogste
aantal punten dat ooit op het toernooi was gehaald voor de combinatie fairplay en resultaat! Alle deelnemers aan het toernooi zaten het
gehele weekend al verlekkerd naar
deze gigantische beker te kijken en
CSW nam hem gewoon lekker mee
naar Wilnis, wat een weelde. Er volgde een staande ovatie van het aanwezige publiek en de jongens sloten
de prijsuitreiking passend af met het

CSW clublied, ook nu lieten de jongens zich weer van hun allerbeste
kant zien.
Op de foto ziet u het grootste deel
van de doelgelukkige E-selectie, nadat ze ook nog eens net te horen
hadden gekregen dat ze onbeperkt
gingen dineren bij de MacDonalds!
De gewonnen trofeeën waren van
een dusdanig groot formaat dat ze
niet meer op de foto pasten maar
vanaf komend seizoen zijn de bekers voor eenieder te bewonderen
in de prijzenkast van CSW.

Jongens van VLTV tot en
met 14 jaar kampioen

Ook Dames 2 van Tennisvereniging Wilnis kampioen
Wilnis - Tennisvereniging Wilnis berichtte u een week geleden nog dat
een aantal teams van haar vereniging kampioen was geworden, wat
was iedereen trots. Maar de competitie was nog niet helemaal afgelopen. Er was nog een aantal damesteams dat op donderdag moest strijden voor handhaving en zelfs het
kampioenschap!
Afgelopen donderdag kwam dan
ook het nieuws dat Dames 2, welke

uitkwam in de tweede klasse, kampioen is geworden! Met maar liefst
3 punten verschil hebben de dames van TV Wilnis de nummer 2, TV
De Ronde Vener, achter zich gelaten. Het team van Wilnis, bestaande
uit Joké de Jonker, Paula vd Kroon,
Corné Vink, Edith Rammers en Truus
Groot heeft de dag al feestend afgesloten. De dames mogen trots zijn
op hun prestatie, zij hebben slechts
1 speeldag met gelijkspel afgesloten

en de rest met winst! Terechte kampioenen dus.
Volgend jaar spelen er door het
kampioenschap van dit jaar maar
liefst twee damesteams in de 1e
klasse. Op naar de hoofdklasse!
Met mooi weer en mooie uitslagen
hebben Dames 1, Dames 3 en Dames 5 heel netjes gehandhaafd dit
jaar. Met ups en downs in het spel
hebben zij gestreden tot het eind en
hun positie in respectievelijk de eer-

Motorcoureur Alexander
de Haan scoort vier punten
De Hoef - Aprilia-rijder Alexander
de Haan heeft zondag tijdens de
vierde wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap Supermotard in Lelystad een ONK punt gescoord. De Haan moest in de eerste manche vanwege de vele regenval een pitstop maken om een andere bril op te zetten. Hierdoor was het
scoren van punten verkeken maar
toch reed hij de wedstrijd uit op een
vijfentwintigste plaats. In de tweede manche kwam hij na een goede start ten val in de eerste ronde.
Vanuit de achterhoede vocht hij zich
een weg terug naar voren en scoorde met een twintigste plaats toch
nog een ONK punt. In de nacht van
zaterdag op zondag had het flink
geregend in Lelystad en ook op zondagochtend regende het nog geregeld. Hierdoor was het circuit hier
en daar flink nat. Alexander verkende in de training het circuit en ging
vervolgens op pad om een snelle tijd

neer te zetten. Na verschillende pogingen sloot hij de sessie af op een
drieëntwintigste plaats. Voor de eerste manche begon het flink te regenen waardoor de rijders op regenbanden van start gingen. Alexander kwam op een tweeëntwintigste plaats uit de start en wist deze
positie lange tijd in handen te houden. Vanwege de regenval kreeg
Alexander veel water en modder op
zijn crossbril. Alexander draagt een
normale bril onder zijn crossbril en
was dus niet in staat om zijn crossbril af te gooien. De Haan ging snel
naar de pits om een andere bril op
te zetten maar verloor hierdoor natuurlijk veel tijd. Na de pitstop probeerde Alexander er nog het beste
van te maken en kwam uiteindelijk
als vijfentwintigste over de finish. In
de tweede manche was de start super en net buiten de top tien kwam
hij uit de eerste bocht. Helaas kwamen er in de eerste ronde twee rij-

ders met elkaar in aanraking, die
Alexander niet meer kon ontwijken. De Haan tikte het achterwiel
aan en kwam ten val. Omdat er iemand achter op de motor reed van
Alexander moesten de motoren uit
elkaar gehaald worden. Dit kostte
tijd waardoor de Haan zijn weg ver
achter de groep kon vervolgen. Na
de valpartij herstelde hij zich goed
en werkte nog een fijne wedstrijd af.
Ondanks de opgelopen achterstand
in de beginfase wist hij toch nog
als twintigste over de finish te komen en scoorde hiermee een ONK
punt. In het dagklassement eindigde Alexander op een drieëntwintigste plaats. In de tussenstand om het
Open Nederlands Kampioenschap
staat hij na vier wedstrijden op een
zesentwintigste plaats. Over twee
weken gaat het kampioenschap
verder in Nijverdal.
Foto: Kees Matthijsen
Fotografie ©

Vinkeveen - Jur Horsman, Neal
Klesman, Teije de Haan en Rix Ronday vormen samen het ongeslagen
kampioensteam jongens tot en met

14 jaar 2010. Het team heeft op zondag 30 mei de laatste competitiewedstrijd gespeeld. Ondanks dat het
weer het af en toe flink liet afweten

en de wedstrijden zo nu dan moesten
worden onderbroken, heeft het team,
wederom, met 6-0 gewonnen en is
met afstand kampioen geworden!

Edwin van slagerij
Gelderblom introduceert
een innovatieve WK-actie
Wilnis - Binnenkort gaan de wereldkampioenschappen weer van start
en bij slagerij Gelderblom beginnen de WK-kriebels nu al. Ondernemer Edwin trapt af met een spaaractie waarbij de klanten shirtjes van alle deelnemende landen kunnen verzamelen en kunnen bevestigen aan
een zelf ontworpen keycord dat na
het WK ook nog wel eens van pas
kan komen.
Edwin verwacht dat deze spaaractie
een net zo groot succes wordt als de
klantenkaart van Gelderblom. “Wij
willen de klant niet op kosten jagen,
maar wel laten deelnemen aan leuke acties, grote of kleine bestedingen, iedereen kan meesparen zon-

der maar een cent uit te geven”, aldus Edwin. De kick off wordt gegeven bij de voetbalvereniging CSW
waar Edwin de keycords zal uitdelen aan de deelnemers van het ABC
toernooi. De keycords zijn overigens
ook af te halen bij de slager in de
winkel. Iedereen ontvangt zijn eerste shirtje gratis en kan zijn dubbele shirtjes ruilen met de medewerkers in de winkel die de gehele periode ook met een keycord in de winkel zullen lopen.
De slager komt de gehele zomer met
aanbiedingen waar je een shirtje bij
krijgt en bij een besteding van 15,ook nog een shirtje. Om in de sferen
van de WK te blijven gooit de fana-

tieke ondernemer er nog een wedstrijdelement in. De eerste die alle
shirtjes van alle deelnemende landen verzameld heeft, krijgt t.w.v.
100,- aan punten op zijn klantenkaart bijgeschreven. Bij Slagerij Gelderblom zijn ze klaar voor het WK!
Voetbalvereniging CSW is ook helemaal klaar voor het naderende WK.
Na een leuk en spannend WK-sixentoernooi werd de finale wedstrijd gespeeld en hoe toevallig ook ging deze finale tussen Nederland en Denemarken. De eindstand werd 3-0 voor
Nederland, nu maar hopen dat dit
een goed voorteken is voor 14 juni.
De organisatie kan terugkijken op
een bijzonder geslaagd toernooi.
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Eind goed al goed
Vinkeveen - Het eerste achttal
van korfbalvereniging De Vinken
heeft de veldcompetitie op een uiterst plezierige manier afgesloten.
Met een keurige 12-7 overwinning
op naaste concurrent Atalante uit
Apeldoorn eisten de Vinkeveners de
vierde plaats op in poule 2D van het
KNKV. Na afloop van de wedstrijd
waren er mooie woorden en veel cadeaus voor scheidend trainer-coach
Siemko Sok.

Drie overall judokampioenen
voor Budo Ryu Blaauw
Mijdrecht - Afgelopen zondag
hebben 15 leden van de Budo Ryu
Blaauw meegedaan aan het Fuyiama judotoernooi. Kinderen in de
leeftijd tot en met 14 jaar werden
ingedeeld naar leeftijd gewicht en
kleur band. Vijf judoka’s waren op
dreef en wisten in hun gewichtsklasse eerste te worden. Dit waren Susan Blaauw, Chantal Offerman, Cas Jansen, Hessel Hooglugt
en Leon Pijning. Buiten deze vijf eerste plaatsen wisten wij ook nog drie
tweede plaatsen in de wacht te sle-

pen, deze waren voor Tobias van
Bruggen, Arnoud Schaap, en André
van den Bosch. De volgende Judoka’s van Budo Ryu Blaauw hebben
de gedeelde derde plaats behaald:
Naomi Koek, Jelle van Scheppingen,
Janieck Lindeman, Wouter de Groot,
Wesley van Dijk, Jamaico Lamers en
Rogier Hendriksman. Dit was het
laatste toernooi van dit seizoen en
dan worden ook de judoka’s die over
alle toernooien bij elkaar opgeteld
de beste waren gehuldigd. Wij wisten drie overall prijzen in de wacht

te slepen. De drie overall kampioenen zijn: Susan Blaauw, Chantal Offerman, en Hessel Hooglugt. Met al
deze prijswinnaars en drie overall
kampioenen kijkt Budo Ryu Blaauw
terug op een geslaagd judo seizoen. De judoka’s keerden moe en
met een ervaring rijker weer terug
in Mijdrecht. Voor meer informatie
over jeugdjudo vanaf 4 jaar, volwassenen judo en karate vanaf 10 jaar
kunt u contact opnemen met Budo
Ryu Blaauw onder telefoonnummer
0297-272629 of 06-10484259.

Sterke start
Op een zonovergoten kunstgrasveld kwam de thuisploeg afgelopen zaterdag het best uit de startblokken. Vinken’s eerste aanval met
aanvoerster Charita Hazeleger, Helene Kroon, Kelvin Hoogenboom
en Ruud Oussoren bracht via een
fraaie afstandstreffer van Oussoren
binnen 20 seconden een 1-0 voorsprong op het scorebord. Charita
Hazeleger verdubbelde deze score
vanaf de stip. Ook het tweede aanvalsvak van de Fortisformatie ging
voortvarend te werk. Silvia van Dulken en Mariska Meulstee werden
uitstekend bediend door hun vakmaatjes Peter Koeleman en Peter
Kooijman. Al na zeven minuten was
de voorsprong opnieuw verdubbeld
na twee door de mannen aangegeven doorloopballen van Mariska
Meulstee. Nog geen twee minuten
later mocht captain Hazeleger opnieuw op de stip plaatsnemen. De
door Helene Kroon verdiende strafworp was opnieuw geen moeilijke
klus, zodat binnen tien minuten een
riante 5-0 voorsprong bereikt was.
Warmte
Vervolgens leek de warmte meer
grip op het spel te krijgen. Beide
teams werkten weliswaar hard voor
de kansen, maar veel treffers vielen er niet echt meer. Ook de drinkpauzes halverwege de speelhelften
brachten weinig extra elan.
Daarbij zat het de Apeldoorners niet
echt mee. Ondanks verwoede pogingen was men niet in staat om
echt dichterbij te komen. Een eerste tegentreffer werd teniet gedaan
door een benutte vrije bal (Meulstee). Het tweede doelpunt van de
bezoekers werd vlak na rust weer
teniet gedaan. Charita Hazeleger
verzilverde een klein kansje dat ontstond na een verrassend kunstje

Trainer-coach van De Vinken Siemko Sok
van Kelvin Hoogenboom. Ook Vinken’s topschutter Mariska Meulstee
hield haar vizier goed op scherp,
waardoor ook de derde tegentreffer van Atalante al snel weer teniet gedaan werd: 8-3 tussenstand.
Langzaam leken de bezoekers zich
te herpakken. Atalante kwam terug
tot 8-5, maar halverwege de tweede
helft brak Helene Kroon toch weer
de ban. Van afstand tekende Vinken’s nestrix voor 9-5. Nog voor de
tweede waterpauze kwam Atalante
opnieuw terug, maar tegen dit Vinken was toch echt geen Apeldoorns
kruid gewassen. Het tactisch minder
sterke feit deed zich voor dat men
Vinken’s hoofdaanvalster alle ruimte
liet, waardoor Mariska Meulstee ook
in de laatste fase nog diverse malen
vrij kon aanleggen. Na 10-6 benutte
Ruud Oussoren een klein kansje en
een benutte Apeldoornse strafworp
werd door Mariska direct ongedaan
gemaakt. Van afstand bracht de
makkelijk scorende Vinkeveense de
eindstand op 12-7.

Twee leuke jaren
Na de wedstrijd werd in het heerlijke voorjaarsweer het kunstgras verruild voor het echte groen. Op de
trainingsvelden sprak Charita Hazeleger de afscheidnemend coach
Siemko Sok toe en zij overhandigde
de Amstelvener een flink vakantiepakket voor het hele gezin.
Ook verzorgster Ria Kamminga werd gefêteerd voor haar trouwe inzet, terwijl clubvoorzitter Henk
Kroon en TC-voorzitter Frans-Karel
de Rooij de scheidende trainer bedankten met bloemen en een waardebon.
Het laatste woord was aan de coach
zelf. Ook Sok had diverse presentjes voor al zijn spelers en speelsters
meegenomen. Een aantal toepasselijke cadeaus kregen de dames en
heren van het team in twee aparte
tassen aangereikt. Een sympathieke apotheose bij een uiteindelijk tot
volle tevredenheid stemmend competitieresultaat.

Atlantis F2 kampioen

Kampioenen bij TVM
Mijdrecht - De landelijke tennis
voorjaarscompetitie is officieel op 30
mei afgesloten. De Mijdrechtse tennisvereniging TVM is zes kampioensteams rijker. De competitie startte
in april en telde zeven wedstrijddagen. Tijdens deze dagen streden de
Mijdrechtse teams om het beste resultaat uit de competitie te halen.
Kampioenen!
Zowel bij de jeugd als bij de senioren werd er op verschillende niveaus
gestreden en natuurlijk ook genoten
van sportieve en gezellige tennisdagen.

Uiteindelijk waren er zes TVM teams
die op zondag 30 mei feestelijk gehuldigd werden tijdens een gezellige barbecue. Van de zaterdagcompetitie mochten heren 2, heren 3 en
dames 4 het kampioenspodium betreden. Ook het dinsdag dames 1
en het vrijdag mix 3 team mogen
zichzelf kampioen noemen. Bij de
jeugd is het mix team tot en met 10
jaar kampioen geworden (foto). Het
succesvolle team is nog niet uitgespeeld. De jeugdige spelers gaan
nu door voor het Utrechtse districtskampioenschap. Een spannende opgave om nog meer mooi tennis te la-

ten zien en hopelijk de volgende titel
in de wacht te slepen.
Van competitie- naar
toernooiseizoen
Nu de competitie is afgelopen, kunnen de tennissers vooruit kijken naar
de vele toernooien die in de regio te
spelen zijn. Bij TVM wordt het VIDA
Open gespeeld van 19 tot en met 27
juni. Enkele hoogtepunten die op de
agenda staan: een tennisclinic van
voormalig proftennisser Sjeng Schalken op 20 juni, een Hollandse Avond
op donderdag de 24ste en een knallende feestavond op vrijdag 25 juni.

Mijdrecht - Op zaterdag 29 mei
mocht Atlantis F2 thuis aantreden tegen EKVA F3. De F2 wordt
gesponsord door Albert van Dijk.
Winst was nodig voor het behalen
van het kampioensschap. Met oranje haar begon de F2 enthousiast
aan de wedstrijd. De F2 bestaat uit
Anouk, Lars, Melanda, Nina, Niels
en Fay. Ze worden gecoacht door
Masha en Ciska.
EKVA begon goed aan de wedstrijd en scoorde de 0-1. De coaches dachten even dat het fout zou
gaan maar gelukkig scoorde de F2
al gauw de 1-1. Atlantis kwam in de
wedstrijd en bij rust stond het 4-1
voor Atlantis. Dit door doelpunten
van de jongens uit het team, Lars
en Niels. Na wat limonade begon de
F2 aan de tweede helft die nog beter ging dan de eerste. Alle kansen
werden benut en er werd goed verdedigd. Ook de dames kwamen tot
scoren. Eindstand 10-1 voor Atlantis!
De F2 werd direct daarna gehuldigd.
De kinderen kregen bloemen, iets te
drinken en taart. De medailles moeten nog komen. We zijn allemaal
heel blij met dit kampioenschap. De
coaches willen de ouders en kinderen bedanken voor een fantastisch
korfbalseizoen. Door de medewerking van de ouders is het een gezellig jaar geworden. De coaches
gaan de kinderen volgend jaar zeker missen.

GVM’79 turnsters in
districtsfinale Beverwijk

HVM Meisjes A2 sluit seizoen
af met ‘wedstrijd’ tegen ouders
Mijdrecht - Het hockeyseizoen is
ten einde en het, door Korver makelaars gesponsorde, meisjes A2 team
van HVM is op een eervolle tweede plaats geëindigd in de competitie. De laatste wedstrijd tegen Bloemendaal kon helaas niet meer gespeeld worden omdat de tegenstander geen compleet team op de been

kon krijgen. Om het seizoen op een
leuke manier af te sluiten speelde
het team de allerlaatste wedstrijd
tegen de ouders.
Zoals verwacht werd deze door de
meisjes gewonnen en wel met 5-3.
De regels werden in deze wedstrijd
wel soepel gehanteerd, zo scoorden de ouders het tweede doelpunt

met het been (au) en waren er op
het laatst beduidend meer spelers in
het veld dan de toegestane 11 per
team, dat verhoogde echter alleen
maar de spelvreugde. Na de wedstrijd was er een perfect georganiseerde barbecue.
Een mooie afsluiting van een goed
seizoen.

Mijdrecht - Zaterdag 5 juni turnde Saki Kato en Florien Werkhoven in de District finale divisie 4. Na
twee voorronden en een Regio finale wisten deze twee jonge turnsters
zich voor de District finale te plaatsen. Het is voor Saki en Florien het
eerste jaar dat zij in divisie 4 turnen
en daarom is het een heel goede
prestatie dat zij zich voor deze finale hebben weten te plaatsten. Florien begon haar wedstrijd als eerste
op balk, dit ging super goed en met
de score van 11,250 was zij dan ook
dik tevreden. Saki turnde ook prima op balk maar bij haar afsprong,
salto voorover, viel zij na landing,
wat haar een heel punt aftrek kostte, dit bracht haar score op 10,300.
Op vloer ging bij Florien de arabier flikflak niet geheel goed tijdens het
in turnen, dit had stress en twijfel tot

gevolg. Maar Florien herstelde zich,
toonde karakter en turnde een goede vloer met een puntentotaal van
wederom 11,250. Ook Saki turnde
een goede vloer en zij kreeg van de
jury 11,600. Op naar de sprong. Hier
was Florien ook even niet zeker van
zichzelf en door twijfelende aanlopen naar de sprong toe werd haar
tweede sprong niet geteld en haar
eerste sprong was niet de beste,
jammer maar toch nog 10,750. Saki haar sprong ging prima en op het
score bord kwam een heel mooi cijfer te staan, een 13,600, op de uitslagenlijst stond echter een 12,600,
Hoe dit nu precies zit is nog niet duidelijk, wat wel duidelijk is, is dat het
een super mooie sprong was. Brug
was het laatste toestel van de GVM
turnsters. Florien turnde een prima
brug oefening met een mooie salto

af en dit werd door de jury ook beloond met een 11,550. Bij Saki lukte de ¾ de reus niet helemaal, maar
gelukkig kon zij wel haar oefening
door turnen zonder dat zij van de
brug viel, zij kreeg 11,100 voor haar
brug. In het heel sterke veld van 36
turnsters, die ook nog eens zo’n 3
tot 3 ½ uur meer per week trainen
dan onze Florien en Saki werd Florien 33ste met een puntentotaal van
44,800 en Saki 29ste met een puntentotaal van 45,600. Het was weer
een leerzame en gezellige wedstrijddag.
Op 12 juni turnen 25 GVM turnsters
nog de toestelfinale in De Galgenwaardhal in Utrecht en op 26 juni sluiten wij het wedstrijd seizoen
2009/2010 af met de GVM ’79 onderlinge wedstrijden, in De Willisstee te Wilnis.
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Inloophuis ’t Anker krijgt
huisvesting bij SV Argon
Mijdrecht - Inloophuis ’t Anker en
SV Argon hebben de handen ineen geslagen. Het Inloophuis verhuist met ingang van 2 september
a.s. naar de locatie van SV Argon
aan de Hoofdweg waar het (tijdens
werkdagen) gebruik zal kunnen maken van de accommodaties als kantine en bestuurskamer voor de verschillende activiteiten. Voorts zijn er
plannen om buiten twee mobiele
kantoorcontainers (portocabins) te
plaatsen die als kantoor- en spreekruimte zullen dienen.

Leerlingen Antoniusschool brengen twee ideeën
naar raad

Raad kiest unaniem voor
idee: creëer strandje aan
de Kromme Mijdrecht
De Hoef – Applaus, gejuich, grote blijdschap, ongeloof, alles nam
je waar bij de ouders en de leerlingen van de Antoniusschool uit de
Hoef, toen donderdagavond jl duidelijk was, de Rondeveense gemeenteraad, unaniem – ja u leest
het goed – unaniem uit twee plannen: of een bioscoop voor de jeugd
in de Springbok, of een strandje aan
de Kromme Mijdrecht, kozen voor
de aanleg van het strandje. Eens per
jaar krijgen kinderen van een school
de kans, om via een kinderraad, met
twee uitgewerkte plannen bij de
raad te komen en de raad kiest dan
voor één van deze twee plannen
en wordt dit plan dan ook gerealiseerd. Zo werd de fietscross baan in
Mijdrecht al gerealiseerd en werd er
in Vinkeveen een feestmiddag georganiseerd.
Strandje of bioscoop
Dit keer kwamen er twee voorstellen
van de Antoniusschool uit De Hoef.
Twee totaal verschillende plannen.
Plan 1, bedacht door Bonnie, Connor, Sabine, Charlotte en Dayla, met
hulp van juf Marlous. De PR regelde Anne, Lies, Tamara, Meerthe en
Amber. In het kort was het plan als
volgt omschreven: Een strandje aan
de Kromme Mijdrecht, dat toegankelijk is voor iedereen tussen de 4
en 14 jaar. Charlotte kon het plan
erg goed verwoorden tegenover de
raadsleden. Ze sprak open en vlot
en zo nu en dan met een humor,
waarbij ze raad en ook publiek helemaal mee kreeg. Ze vertelde dat
ze al een onderzoek hadden gehouden bij de omwonenden en dat die
er geen probleem mee hadden. De
plaats was ook al uitgedacht, in de
bocht Het strandje moest zo’n vijf
meter breed worden. Firma de Rooij
zand en grint wilde het zand wel
sponsoren. Er moesten hekken omheen voor de veiligheid en er moest
een steiger komen en een duikplank. Er was zelfs al contact geweest met Waternet en die dachten dat het wel haalbaar zou kunnen zijn misschien.
Vragen
De raadsleden hadden nog wel wat
vragen voor de kids: Ze waren allemaal heel enthousiast, vonden het
een origineel plan, maar: “Wie gaat
het onderhouden en schoonhouden?” “Het is wel erg duur”. “Wie
gaat er toezicht houden, badmeester?” “Is het wel veilig met al de auto’s bij de Oostzijde?”. Charlotte had
overal wel een antwoord op: “Onderhouden en schoonhouden? Misschien een idee om dat als taakstraf
te laten doen. We willen geen hangjongeren die rotzooi schoppen of zo”
En over de verkeersveiligheid hoefde je je ook niet zo druk te maken
volgens Charotte: “ De Hoef is maar
een klein gehucht hoort, daar rijden
niet zoveel auto’s”. Ook vroegen wat
raadsleden zich af of er geen kleedruimte moest komen en een douche
gelegenheid.
Andere plaats
Wethouder Dekker vond het een geweldig plan, alleen vertelde hij wel,
dat de plaats die de kinderen hadden bedacht, niet kon. Deze grond
was van Waternet en Westhoek Wonen en de plaats was ook wel erg
gevaarlijk om daar te gaan zwemmen. Het is in een bocht en er is
veel scheepvaart. Juist in een bocht
zorgen deze schepen voor kolken
onder water en dat zou veel te gevaarlijk zijn. Ook dacht hij dat de
tienduizend euro die er beschikbaar was voor een van de plannen
van de kinderen, lang niet voldoende was voor dit plan. Hij dacht eerder aan 25.000 euro. Maar ze zei de

wethouder, dat hoefde niet betekenen dat het niet zou kunnen. Hij had
al een nieuwe plaats in zijn gedachten. Hij wilde die nu nog niet in het
openbaar vertellen, hij wilde er eerst
met de kinderen naar toe. Hij vond
het een prachtig plan en wilde zich
er voor 1000% voor inzetten dat het
gerealiseerd werd en snel. Maar de
raad had het laatste woord., zo vertelde wethouder Dekker.
Bioscoop
Het tweede plan was bedacht door:
Bram, Jeroen en David. Zij hadden hulp gehad van juf Marlous
en de PR was verzorgd door David, Jimmy, Yoeki en Simone. Dit
plan hield in dat de kinderen eens
per maand een kinderbioscoop wilde in de Springbok in de Hoef voor
kinderen van 8 tot en met 13 jaar.
Dit koste niet zo duur. De Springbok is beschikbaar voor 100 euro. Er
moet een film gehuurd worden en
er moet een beamer, een scherm en
een laptop aangeschaft of gehuurd
worden. De jongens die het plan inbrachten hadden een iets minder
vlotte presentatie als de dames van
het strandje maar al snel bleek dat
de meerderheid van de raad vond,
dat een bioscoop acht keer per jaar,
zo en zo moest kunnen. Daar was
dit geld voor een leuk plan niet voor
nodig. Dit zou uit de pot Welzijn en
cultuur moeten kunnen. Wethouder van Breukelen was verrast “dat
zoiets er nog niet was in De Ronde venen. Ik wist niet dat dit leefde. Het spreekt me erg aan. Het plan
is dan ook goed uitvoerbaar. Is wel
iets voor stichting de Baat. De raad
was het daar snel over eens. De kinderbioscoop moest er komen, maar
dan via de Baat en niet via de kinderraad. Iedereen in de raad was
voor het strandje.
Fracties
Hendrik Palm van de CU/SGP: “Ik
ga voor het strandje. Dit past echt
bij De Hoef. De wethouder zegt dat
hij er voor gaat en dan denk ik ook
dat het kan. De bioscoop kan ook
op een andere manier”, aldus Palm.
Cees Houmes van D66: “Een kinderbios is makkelijk uitvoerbaar.
Dat kan via de Baat. Strandje is heel
interessant plan. Er zijn nog wel
vraagtekens over de plaats, de vei-

ligheid. Het moet heel goed uitgewerkt worden, maar de wethouder
ziet mogelijkheden dus kies ook ik
voor het strandje”, aldus Houmes.
Jan Willem Koedam van Ronde Venen Belang: “Een kinderbioscoop
kan op een andere manier. Daar zijn
wij als raad niet bij nodig. Het plan
voor een strandje vinden wij geweldig. Echt iets voor De Hoef. Wij vinden het ook een heel goed uitgewerkt plan. Er is duidelijk hard aan
gewerkt. Er zijn zelfs al sponsors gevonden. Complimenten. Wij gaan
voor het strandje”, aldus Koedam
Weet nog niet
Marja Borst van de VVD: Het plan
voor de bioscoop is een praktisch
plan. Dat kunnen de kinderen zelf
wel. Het plan voor een strandje is
wel leuk, maar het kost wel heel wat
meer geld. Waar komt dat vandaan?.
Ik weet het nog niet”, aldus Borst.
Yousef Rasnabe van Gemeentebelangen: “Voorkeur gaat uit naar het
strandje. Daar zijn wij heel enthousiast over. Er is duidelijk ook heel
hard aan gewerkt door de kinderen.
Ik hoop dat het snel rond is. De kinderbios kan ook anders”, aldus Rasnabe. Toon van der Meer van VVW
had nog wat twijfels over de veiligheid van een duikplank: “maar de
wethouder gaat de zaak goed onderzoeken en uitwerken, dus ga ik
dan toch voor het strandje”, aldus
Van der Meer. Wim Claasse van de
Combinatie vroeg zich af of iedereen
ook voor het strandje gekozen zou
hebben. “Als het niet zulk mooi weer
was geweest. Maar zo’n strandje
is in de Hoef echt op zijn plaats. Ik
hoop dat het op korte termijn gerealiseerd kan worden. Een kinderbios is volgens mij een taak voor de
Springbok zelf”, aldus Claasse. Jan
Rouwenhorst van het CDA tenslotte: “Wij gaan voor het strandje. We
zien de wethouder graag hard werken aan dit plan. Het is een unieke
plek daar`r in de Hoef”, aldus Rouwenhorst. Alleen de VVD had iets
langer bedektijd nodig, hoewel ook
zonder hen was er een meerderheid geweest. Maar toen de VVD
ja zei, barstte de raadzaal bijna uit
zijn voegen. Wethouder Dekker gaat
aan het werk en de kinderen uit de
Hoef hopen dat het heel snel rond
zal komen.

Woensdagavond 2 juni werd het samenwerkingsverband tussen beide bestuursvoorzitters, Chris Gispen
van stichting Inloophuis ’t Anker en
Erik de Graaff van SV Argon beklonken. Eerder hadden beide besturen
op 10 mei jl. hierin reeds overeenstemming bereikt.
Voor Inloophuis ’t Anker, dat sinds
de oprichting in 2004 gebruik maakt
van het AJOC-gebouw Immitsj aan
de Oosterlandweg, vormt dit het
einde van een zoektocht van twee
jaar naar een geschikte accommodatie om haar activiteiten voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden te kunnen voortzetten.
De voorzitter van de werkgroep accommodatie Inloophuis ’t Anker,
Ruud van Herp, is bijzonder verheugd met de samenwerking met
Argon. “Het is dé oplossing gebleken na lang zoeken waar we al zo
lang op zoek naar zijn in het kader
van een ander onderkomen. Eerder hadden we de mogelijkheid een
eigen pand te kunnen betrekken,
maar uiteindelijk bleek het niet mogelijk de exploitatie rond te krijgen.
Jammer, want het zou een prachtig
Welzijnshuis zijn geweest. Uiteindelijk hoorde Paul Reurings van onze
inspanningen en die bracht ons op
het spoor naar Argon.
Daar zijn wij hem zeer erkentelijk
voor,” aldus Herp die zich nu geheel
gaat richten op het gebruik van de
accommodatie voor de gasten en
bezoekers van het Inloophuis. In het
AJOC-gebouw werden regelmatig
thema avonden georganiseerd. Elke dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur
en donderdags van 10.00 tot 15.30
uur kon men er terecht. Dat blijft
in de nieuwe huisvesting (op voor-

hand) ook zo. Voor actuele informatie kan men de website raadplegen:
www.inloophuishetanker.nl.
Voor SV Argon betekent samenwerking met het Inloophuis meer uiting en zichtbaarheid geven aan de
maatschappelijk verantwoordelijkheid van de club. “Sport is een goede symboliek voor het overwinnen
van kanker, Want overwinnen van
kanker is topsport, niet alleen voor
degene die er als ziekte mee geconfronteerd wordt, maar ook de naaste omgeving, zoals familie en vrienden,” merkt huisarts in ruste Pieter
Koopmans op.
Multifunctioneel gebruik
Inloophuis ’t Anker mag bij SV Argon gebruik maken van mooie ruimten en goede voorzieningen in een
beschermde omgeving. Ook het
‘Smartlappenkoor’ vindt er een onderkomen. Daarnaast is de toegankelijkheid belangrijk. Zo kan gebruik
gemaakt worden van de bestaande
invalidenlift naast de trap, die zelfs
geschikt is voor transport van scootmobielen. Met als toevoeging enige
verwijzingen aan de Hoofdweg is
het mogelijk een geheel eigen uitstraling te realiseren zonder Argon
tekort te doen. Het samenwerkingsverband is tevens het startsein voor
een multifunctioneel gebruik van de
ruimten van SV Argon. Iets dat geheel past in het beeld zoals Argon
coryfee Paul Reurings dat voor ogen
staat. Hij zou graag zien dat dit vaker gebeurt in de gemeente, maar
ook daarbuiten. ‘Sportcomplexen
staan vaak doordeweeks leeg en
worden niet gebruikt. Geef daar invulling aan. Het kost allemaal veel
geld en dat soms maar voor een
paar uurtjes gebruik, zo laat Reurings weten. ‘Zorg dat meer verenigingen of instanties er gebruik van
kunnen maken om de lege uren op
te vullen.’
Argon is een ambitieuze club en wil
dat in die zin méér dan voetbal van
het eerste elftal alléén laten zien.
De club uit zich in sociale betrokkenheid o.a. met het omarmen van
het Inloophuis. Waar voor veel mensen met kanker en hun omgeving de
drempel erg hoog ligt om naar een
Inloophuis te gaan moet ’t Anker
gezien worden als een ‘warm bad’.
Het Inloophuis heeft niet het gezicht

van ‘kommer en kwel’, eerder is het
een sociëteit. Het biedt al meer dan
zes jaar een open huis aan mensen
met kanker, hun naasten en nabestaanden, waar zij alleen of met anderen in een rustige sfeer kunnen
ontspannen, contacten met lotgenoten kunnen hebben, informatie
kunnen uitwisselen en aan activiteiten kunnen deelnemen.
Uitbreidingsplannen
“Wij zijn bijzonder verheugd dat Argon haar accommodatie voor ons
wil openstellen. Daardoor kunnen
we de groei die ons voor ogen staat,
realiseren. Naast onze eigen activiteiten willen we te zijner tijd ook andere doelgroepen benaderen. Bijvoorbeeld door middel van projecten voor kinderen of bijeenkomsten voor werkenden die worden
geconfronteerd met kanker. De afgelopen jaren hebben wij met veel
genoegen onderdak gevonden bij
AJOC, maar onze uitbreidingsplannen konden hier niet worden gerealiseerd. Een volledig eigen accommodatie is voor ons financieel niet
haalbaar, vandaar dat onze gasten en vrijwilligers erg blij zijn met
de kans die Argon ons biedt,” aldus
voorzitter Chris Gispen van stichting
Inloophuis ’t Anker.
Argon voorzitter Erik de Graaff is
blij met de overeenstemming tussen
beide besturen. “Tijdens gesprekken met bestuursleden van Inloophuis ’t Anker is ons nog meer gebleken hoe ontzettend goed en belangrijk de rol is die deze stichting vervuld voor heel veel betrokkenen. Argon is dan ook heel blij dat wij deze
maatschappelijk zo belangrijke organisatie een goed en passend onderdak kunnen bieden. Daarnaast
is het voor ons een prima gelegenheid onze maatschappelijke betrokkenheid te kunnen tonen. Wij wensen vrijwilligers en gasten van ’t Anker een prettig en vertrouwd verblijf
toe bij ons.”
SV Argon was in 2007 al sterk betrokken bij de activiteiten van Inloophuis ’t Anker. Toen werd er door
een unieke Argon-actie bij het bedrijfsleven 10.000 euro bij elkaar gebracht voor ’t Anker dat nauwelijks
subsidie krijgt, maar volledig afhankelijk is van donaties, schenkingen
en sponsoring.

Argon voorzitter Erik de Graaff (re.) heet Chris Gispen en zijn gasten van Inloophuis ’t Anker van harte welkom bij de
club

Boy`s and Girlsday
techniek OBS Willespoort
zeer geslaagd!
Wilnis - Het was alweer de vierde Boys- and Girlsday techniek die
door de OBS Willespoort georganiseerd werd. Dit keer gingen de meisjes van groep 7 naar juwelier Nant
Hartel in Wilnis. Ter voorbereiding
hadden de meisjes op school een
dvd bekeken over het vervaardigen
van sieraden en wat er bij komt kijken voordat zij in de winkel liggen.
In zijn atelier gaf dhr. Hartel een duidelijke uitleg over de ambachtelijke
manier maken van sieraden en hoe
het graveren in zijn werk gaat. In de
winkel mochten de meisjes vervolgens een sieraad ontwerpen, dat
ook werkelijk ter plekke vervaardigd
werd. Trots op het resultaat kon iedereen met een fraai uitgewerkte
hanger (met daarin de eigen naam
gegraveerd) aan een heus zilveren
kettinkje naar school terug.
De jongens van groep 7 vertrokken die dag voor een boeiende uitleg naar Autobedrijf Van Rijn, die al
voor het vierde jaar op rij een presentatie over autotechnieken, inclusief dit keer een bijzondere de-

monstratie van een remmentest. Alle jongens mochten vervolgens ook
één voor één plaats nemen in de
echte racewagen. Dankzij de me-

dewerking van Juwelier Nant Hartel
en Seat Dealer Albert van Rijn kijken de kinderen terug op een zeer
geslaagde Boys- and Girlsday.
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Zaterdag 19 juni straattheaterfestival De Ronde Venen

Internationale topartiesten
kleuren het dorpscentrum
van Mijdrecht

De ingang van de nieuwe discotheek Club Bright waar de verbouwing nog in volle gang is

Club Bright nieuwe discotheek
van Uithoorn en omstreken

Regio - Er wordt momenteel had gewerkt aan de verbouwing en herinrichting van het pand waarin discotheek Club Bright begin september
haar deuren wil openen. De locatie, gesitueerd pal achter de Health
Club en de Driving Range (golfafslag) aan de Noorddammerweg 24,
leent zich bij uitstek voor deze activiteiten. Begin maart dit jaar kent het
pand een nieuwe eigenaar en met
vol elan is men meteen begonnen
aan een grootse verbouwing. Eénmaal klaar zal de disco tot 650 gasten kunnen ontvangen. Bedrijfsleider Walter Lützow en clubmanager
Marlies Geervliet uit Mijdrecht zien
het helemaal zitten en gaan er vol
voor. “We zijn momenteel nog volop bezig met de verbouwing, afwerking en herinrichting van de club.
Als dat afgerond is gaan we deze
zomer een paar keer proefdraaien
met personeel en genodigden”, laat
Walter weten. Net als Marlies heeft

hij zijn sporen ruimschoots verdiend
in de horeca en daarvóór in de beveiligingsbranche. “Mede daardoor
hebben we een pakket huisregels
kunnen opstellen en dat inmiddels
met de lokale politie overlegd. Die
weet nu ook dat er hier een disco
komt. Verder zijn we bezig met een
website, maar we kunnen niet alles tegelijk. Behalve als discotheek
willen we de ruimte ook aanbieden
voor bruiloften en partijen, maar ook
bedrijven kunnen hier terecht voor
bijvoorbeeld een bedrijfsfeest.”
Aangrenzend aan de club is er aan
de achterkant een bruin café dat
eveneens door de nieuwe eigenaar
wordt heringericht. Maar dat gaat
pas gebeuren nadat de verbouwing
en inrichting van de discoruimte geheel is afgerond.
Marlies: “Club Bright biedt in september een breed aanbod aan avonden in het weekend voor zestienjarigen, 21 plus en 25 plus. Daarnaast

willen we op gezette tijden thema
avonden organiseren. Verder denken we op de zondagmiddag tot in
de vroege avond kinderdisco’s te
gaan draaien. Maar dat zit allemaal
in de pen. Omdat de club niet in
de buurt ligt van het openbaar vervoer overwegen we in de nachtelijke uren onze bezoekers de kans te
geven om hen met een pendelbus
naar hun plaats van bestemming
te brengen. Ook dat zit in de pijplijn. We hebben het dus druk. Bij de
feestelijke opening die op 3 september is gepland proberen we nationaal en internationaal bekende DJ’s
in huis te krijgen. Al deze activiteiten
brengen met zich mee dat we daarvoor ook meer enthousiaste medewerkers zoeken in de leeftijd vanaf
23 jaar.”
Aldus de clubmanager. Wie zich geroepen voelt kan een bericht (met
motivatie) sturen aan info@clubbright.nl t.a.v. Marlies Geervliet.

Mijdrecht - Op de zaterdag voor
Vaderdag wordt het centrum van
Mijdrecht traditioneel omgetoverd
in een reusachtig openluchttheater met zes podia waarop een groot
aantal professionele artiesten uit
binnen- en buitenland, samen met
vele talenten en gezelschappen uit
de regio, zijn kunsten vertoont. Tussen de podia lopen diverse artiesten
met mobiele optredens. Het festival
is gratis toegankelijk en vindt voor
de 18e keer plaats.
Het straattheaterfestival is dit jaar
internationaler dan andere jaren
met artiesten van hoge kwaliteit. De
artiestengezelschappen komen uit
Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Italië, Spanje en Australië. De meesten werken professioneel en hebben prijzen gewonnen
op vooraanstaande festivals in Europa of daarbuiten. Zij komen met
straattheater, steltentheater, eenakters, acrobatisch theaterdans, theater op een strak gespannen koord,
muziek, straatgoochelacts, clowneske optredens, jongleeracts, pantomimespel, enz. Daarnaast zijn er
meer dan 450 deelnemers uit de
omgeving van De Ronde Venen, die
individueel of in gezelschap optredens verzorgen. Uit de regio treden
vele vocale talenten op, alleen of als
duet, in een orkest of als zanggroep,
soms gecombineerd met choreografie. Ook komen er een door een
professional gegrimeerde en begeleide groep jonge levende standbeelden, een fanfareorkest, dansgroepen, acrogymmers, muzikan-

ten, djembé spelers, demonstraties
tea kwon do, capoeira.
Uniek
Het festival in De Ronde Venen is
uitgegroeid tot een unieke en interessante mix van straattheater en
cultuur en trekt tussen de acht- en
tienduizend bezoekers. Niet alleen
het publiek maar ook de artiesten

Acrobatisch danstheater van Flying
Artwork in, op en rond een bouwsteiger, een stel wandelende metershoge rotsblokken, Andy als
jongleur met fakkels op het slappe
koord, vijf Belgische meiden in frivole kledij met een wonderlijke muzikale show, acrobaten en circusartiesten met lachwekkende doldwaze shows, de Australische glamourpoes Tahmour die met hoelahoeps
en haar humor alle perken te buiten gaat, de Franse Fred en Gloria
die u van uw stuk brengen met hun
improviserende theaterdansen op
straat, een man met bolhoed, inderdaad een Brit, die bizarre momenten beleeft met zijn koffer, een aap
met een draaiorgel, een aantal eenakters, en drie belegen maar zeer
muzikale dames. En een ongelooflijke straattheatershow van twee Italiaanse koorddansers: straattheater op de vierkante centimeter en op
hoog niveau.
Met deze en vele andere shows en
de muzikale en choreografische
omlijsting door amateurs uit de regio, staat de bezoeker zes uur lang
in een andere wereld, die van het
Rondeveense straattheater. Vrij entree!

Da Capo’s Popkoor op het
straattheaterfestival vóór
de WK wedstrijd
Uithoorn - Op zaterdag 19 juni
geeft Da Capo’s Popkoor om 11.00
uur een optreden tijdens het theaterfestival in Mijdrecht. Het in deze
regio zeer bekende popkoor zal diverse popsongs uit hun aankomende theatershow “Streetlife” ten gehore brengen. Deze show staat op
9 en 10 oktober geprogrammeerd in
het theater Griffioen in Amstelveen.
Het Popkoor treedt op bij De Lindenboom en zingt onder andere:
“Weather With You” van Crowded
House, “After The Goldrush” van Neil
Young, “Come on Eileen” van Dexies
Midnight Runners en “De Kapitein”
van Acda en De Munnik.

jaarlijks een eigen showproductie op
de planken, een spetterende combinatie van 5-stemmige zang, verhaallijn, kostuums en choreografie! Het
koor werkt regelmatig mee aan benefietvoorstellingen en treedt enkele malen per jaar op bij (bedrijfs-)
evenementen en festivals. Ook kan
het koor terugkijken op diverse televisieoptredens met bekende artiesten en meet het koor zich regelmatig met andere koren op korenfestivals. Op dit moment zijn de repetities in volle gang voor het concert
“Streetlife” van 2010. Dit concert

wordt geregisseerd door Karlo Severdija. De kaartverkoop voor deze
concertreeks start op 18 juni 2010
via de website www.popkoor.nl
Nieuwe leden
Het koor heeft plaats voor nieuwe leden en nodigt dan ook iedereen die van zingen houdt uit om in
Mijdrecht te komen kijken! Informatie over het bijwonen van repetities is te vinden op de website www.
popkoor.nl of via Esther Visser, bestuurslid PR en fondsenwerving van
het koor op esthervis@zonnet.nl

Fotoactie dierenspeciaalzaak Discus Van Tol groot succes

Het koor
Da Capo’s Popkoor bestaat uit 70
zangers en zangeressen tussen de
20 en de 50 jaar die allen een passie
delen: het zingen van popmuziek.
Het koor bestaat 15 jaar en staat
sinds 2001 onder leiding van dirigent Floor van Erp. De vaste begeleiders van het koor tijdens het festival zijn pianist/arrangeur Carwin
Gijsing en gitarist Johan Slager. Het
koor zingt popmuziek vanaf de jaren
60 tot heden, zowel Nederlands- als
Engelstalig.
Bijgestaan door wisselende regisseurs brengt Da Capo’s Popkoor

Prijswinnaars fotowedstrijd
van de mooiste poes en
hond zijn bekend

Nieuwe opleidingen ROC
Regio - Op 12 mei is met het slaan
van de eerste paal het startsein gegeven voor de bouw van het ROC
van Amsterdam Community College
Amstelland. Aan de Zetterij 8 in Amstelveen komt een open en transparant, multifunctioneel gebouw waarin onderwijs, praktijk en de buurt elkaar ontmoeten en van elkaar leren. In het gebouw komen mbo-opleidingen op het gebied van Sport,
Welzijn, Handel, Economie, Techniek
& Logistiek en Volwassenenonderwijs. Iedere opleidingsrichting krijgt
een eigen ‘thuis’ in het gebouw, een
kleinschalige plek waar studenten
en docenten elkaar kennen en zich
prettig voelen. Vooruitlopend op het
nieuwe gebouw start het ROC alvast
met twee uitdagende nieuwe opleidingen, Sport & Gezondheid en Pedagogisch Werk, die voorzien in een
behoefte van de arbeidsmarkt.
Sport & Gezondheid
Naast de bestaande opleidingen

zijn erg enthousiast over het intieme
karakter, de grote verscheidenheid
en kwaliteit van de voorstellingen.
Tussen 11.00 en 17.00 uur vinden de
optredens plaats op het Raadhuisplein en rondom de winkelcentra
De Lindeboom, de Passage en bij de
Hema en op de Dorpsstraat. De vele
doorlopende optredens op verschillende locaties die allemaal op loopafstand van elkaar liggen, maken
het een intiem festival.

Sport & Bewegen in Hilversum en
Amsterdam Zuid, wordt gestart in
Amstelveen met de opleiding Sport
& Gezondheid. Tijdens de opleiding worden leerlingen breed opgeleid tot sport- en bewegingsleider of sport- en bewegingscoördinator (mbo niveau 3/ 4). Zowel in de
lessen als in de praktijk wordt een
koppeling gemaakt naar de wellness-/gezondheidsbranche. Sport,
bewegen en gezondheid spelen een
steeds belangrijkere rol in de maatschappij. De combinatie wordt ingezet om mensen, die bijvoorbeeld
aan het revalideren zijn of kampen
met overgewicht, te begeleiden. Na
het behalen van het diploma Sport
en Gezondheidscoördinator (niveau
4) is er een goede aansluiting met
het hbo.
Pedagogisch Werk niveau
3/ 4 Kinderopvang
Vanaf september is het ook mogelijk de opleiding Pedagogisch Werk

(PW) te volgen in Amstelveen. Deze opleiding is te vergelijken met de
bestaande opleidingen (PW) op de
andere locaties van het ROC van
Amsterdam. De inhoud van de opleiding is voor alle leslocaties gelijk, het programma kan soms iets
afwijken. Tijdens de opleiding leer
je om doelgericht en professioneel
te werken en een bijdrage te leveren aan opvoeding en opvang van
baby’s, peuters en kinderen. In het
programma is het ook mogelijk dat
leerlingen zich verdiepen in bijvoorbeeld sportactiviteiten die dan ingezet kunnen worden in het werk
binnen de kinderopvang. Er wordt
zo veel mogelijk samengewerkt
met regionale stagebedrijven. Deze nieuwe opleidingen worden vanaf augustus tijdelijk gehuisvest aan
de Savornin Lohmanlaan 2, Amstelveen en verhuizen eind 2011 naar
het nieuwe gebouw aan de Zetterij.
Benieuwd naar deze opleidingen?
Kijk op www.rocva.nl/amstelveen.
Wil je je inschrijven? Doe het snel, of
kom naar de inschrijfmiddag donderdag 10 juni van 14.00 tot 17.00
uur op de Zetterij 8 in Amstelveen.

Uithoorn – In april vierde dierenspeciaalzaak Discus Van Tol haar
25-jarig jubileum. Een van de acties die ter gelegenheid hiervan
werd georganiseerd was een fotowedstrijd ‘wie is de mooiste, schattigste, origineelste of meest fotogenieke hond of poes’. Een deskundige dierenfotograaf maakte de foto’s
en deze foto kregen de baasjes al
direct mee.
Maar ze konden ook nog twee
prachtige prijzen winnen. Een deskundige jury zocht uit al deze foto’s
de leukste poes- en hondenfoto en
de eerste prijs was maar liefst een

jaar lang gratis honden- of kattenvoer, aangeboden door Eukanuba.
De tweede prijs is een jaar lang gratis vlooienbestrijding voor hond of
kat. Afgelopen zaterdag konden
de twee winnaars de prijzen in ont-

vangst nemen. De eerste prijs ging
naar poes Thomas van de familie Van de Most uit de Amstelhoek.
De tweede prijs was voor hond Pops
van de familie Groenendijk uit Uithoorn.
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Eerste familiedag bij kinderopvang de Stal een succes

Leerlingenraad OBS
Molenland organiseert
“Ik houd van holland”
Mijdrecht - Vrijdag 4 juni organiseerde OBS Molenland weer haar
jaarlijkse schoolfeest met dit jaar als
thema: “Oud-Hollands”. Een spectaculair onderdeel hiervan was de
quiz:” Ik houd van Holland”, die geheel door de leerlingenraad was georganiseerd.
Bij het kiezen van de spelletjes en
het thema en het versieren van de
school heeft de leerlingenraad ook
een duidelijke rol gespeeld. Ze mogen bijzonder trots zijn op het resultaat van al hun inspanningen.
De quiz verliep gesmeerd. De vier
teams werden aangemoedigd door
alle aanwezige ouders. Het is weer
een zeer geslaagd feest geworden
met echte Hollandse spelen zoals:
koe melken, klompengolf, disco met
Hollandse liedjes, sjoelen, pony rijden, foto’s in Oudhollands kostuum
en een professionele poffertjeskraam.
De sfeer was mede dankzij het
prachtige weer , de inzet van de ouderraad en hulpouders, optimaal!
De kinderen en ouders hebben dan
ook genoten.
De leerlingenraad bestaat sinds
twee jaar en wordt betrokken bij
schoolse aangelegenheden zoals
de organisatie van feesten en sportdagen, aanschaf van speelmateria-

len, inrichting van het schoolplein
en incidenteel wordt er meegedacht
bij het vinden van oplossingen voor
problemen tussen leerlingen zoals
ruzies e.d. Er wordt ook vergaderd,
compleet met een voorzitter en notulen. De leerlingenraad is opgericht
in het kader van bevordering van
de burgerschapszin van de leerlin-

gen van groep 7 en groep 8 en sluit
goed aan bij het oplossingsgericht
werken en denken.
OBS Molenland is erg blij met de
leerlingenraad en gaat dit zeker
voortzetten. De leerlingen zijn heel
erg enthousiast en betrokken en leren er tegelijkertijd heel veel van.

De Ronde Venen - Zaterdag jl.
werd de eerste familiedag gehouden bij kinderopvang de Stal aan
de Botsholsedwarsweg in Waverveen. Familieleden waren uitgenodigd om eens rond te kijken op de
opvang voor kinderen van een paar
maanden tot 13 jaar. Men kon genieten van het mooie weer, de ruimte en het prachtige uitzicht over de
weilanden met koeien, schapen en
lammeren.
Met een stempelkaart konden de
kinderen allerlei activiteiten doen
zoals sjoelen, tafeltennissen en pony rijden. Door het schminken veranderde kinderen in mooie vlinders,
stoere voetbaltijgers en echte koeien. Met behulp van de creativiteit
van de familieleden is ook een blijvend aandenken gemaakt aan deze 1e familiedag, een groot schilderij. Dit grote schilderij zal de muren
van de nieuwe
BSO-ruimte op gaan vrolijken. Deze nieuwe BSO zal na de zomervakantie in gebruik genomen worden,
meer informatie kunt u terug vinden
op www.troetels.web-log.nl/destal
Naast deze gezellige bezigheden
kwamen Jan klaassen en Katrijn in
de vorm van een poppenkast de familiedag bezoeken. Dit bracht zowel de kleine als de grote kinderen
in beweging, toen de muzieknootjes

van Jan Klaassen, Katrijn en de prinses gestolen werden door de heks.
In de koeienstal zorgde Angela Smit
(docente van de workshops Muziek
in de Kring) met behulp van haar
muzikale spelletjes en verschillende
instrumenten dat de kinderen niet
stil konden blijven zitten. Iedereen
zong en speelden mee.

In de tussentijd werden de broodjes
knakworst bereid, die door de gezonde buitenlucht door alle aanwezigen gretig werden opgegeten.
Om 13 uur verlieten de laatste families, De Stal en konden de organisatoren terugkijken op een geslaagde
familiedag.

Publiek geniet van Dancestudio Shanna Elleswijk!
Uithoorn - Het afgelopen weekend,
5 en 6 juni, was de jaarlijkse eindshow van Dancestudio Shanna Elleswijk! Na een generale repetitie op
vrijdag werden er zaterdag en zondag totaal 3 voorstellingen gegeven
in het gezellige theater het Trefpunt
in Nieuwveen. Enthousiaste kinderen vanaf 3 jaar, in talloze kleurrijke kostuums, verschenen op het podium.
Voor de allerkleinste die dit jaar
meedansten en luid meezongen op
de muziek van o.a. K3 en Kinderen
voor Kinderen was het hun toneeldebuut. Soms nog wat angstig maar
als ze ouders of grootouders in de
zaal ontdekten was dat al snel over
en werd er stiekem gezwaaid.

De show was een aaneenschakeling
van muzikale hoogtepunten uit de
afgelopen jaren. Queen en natuurlijk Michael Jackson, de Jackson
Five, the Ratpack, maar ook George Michael mochten niet ontbreken.
Hilarisch was het optreden van ruim
40 nonnen met een stuk uit Sister
Act. Ook Mary Poppins was aanwezig, vergezeld door een kinderschare die het woord Supercalifragilisticexpialidocious uitbeelden.
Het theateraspect kon natuurlijk
niet ontbreken in de eindvoorstellingen. Zoals bekend heeft Dancestudio Shanna Elleswijk naast cursussen in diverse dansvormen ook zang
en drama in het lespakket. Diversen
nummers zoals “Ben” van Michael

Jackson, “Dat is mijn wens” uit de
Kleine Zeemeermin, “I Will Follow Him” uit Sister Act en het Mary Poppins-blok werden dan ook live
gezongen.
Na de pauze kondigde Shanna een
kleine compilatie aan uit de musical
“Annie” die in april zeer succesvol is
opgevoerd.
Het seizoen 2009/2010 is met deze
show op een waardige manier afgesloten, waarbij gezegd moet worden dat het zonder de hulp van ruim
30 moeders achter de schermen en
niet te vergeten de kostuummaaksters niet mogelijk zou zijn.
Tot slot danken wij Stoffen Ton uit
Uithoorn voor de sponsoring van de
vele tientallen meters stof.

Eerste Woondag Uithoorn
groot succes
Vliet Bouw in Amstelhoek en een
impressie van een deelplan in Legmeer West van Kalliste.

Uithoorn - De eerste Woondag
in Uithoorn mocht zaterdag ruim
400 bezoekers verwelkomen. Op
de beurs konden huizenkopers en
–verkopers allerhande advies en inspiratie opdoen.
Zo verschafte de Rabobank advies over hypotheken, kon je bij Van
Rooyen meteen de verhuizing regelen, bij de Gemeente Uithoorn terecht voor informatie over de starterslening en bij Philippo een mooie
designkeuken uitzoeken. Ook Home
Decor, Imabo Blauwhoff, notarispraktijk Amstelhoorn, Big Boss,
Kooyman tuininrichting, In2Style,
Helder Verkoopstyling, Marjolein
Buis Interieurstyling, Woongroep
Holland en Vakantie Makelaar waren vertegenwoordigd. De kinderen werden vermaakt door Borus.
Cocon Vastgoed heeft de prachtige ruimte aan de Wiegerbruinlaan 8
om niet ter beschikking gesteld voor
deze Woondag.
Naast dat geïnteresseerden op de
beurs alles konden regelen voor een
verhuizing, was het evenement ook
een goed platform om te netwerken
voor de ondernemers onderling. Tevens was er afgelopen zaterdag een
open huizendag, waarbij woningzoekenden tussen 11.00 en 15.00
uur zonder afspraak de deelnemende woningen konden bezichtigen én
was het ‘De dag van de bouw’. Voor

bezoekers van de Woondag reed er
een bus van en naar het bouwterrein van Park Krayenhoff.
Nieuwbouw
Een grote publiekstrekker was de
presentatie van het tweede deel van
woonwijk Park Krayenhoff. Op de
voormalige IBM locatie wordt door
de UBA samen met Woongroep
Holland een nieuwe woonwijk ontwikkeld. De maquette van het deelplan, dat ‘De Stelling’ is gedoopt,
lokte enthousiaste reacties uit bij
bezoekers. ,,Het ziet er echt goed
uit”, zegt Meerwijk-Ooster Gert-Jan
Bosschaart. ,,Mijn vrouw en ik wonen vlak bij de Stelling en waren
erg nieuwsgierig naar het ontwerp.
We hebben zelf zeker ook belangstelling voor een huis daar”. ,,We hopen aan het eind van dit jaar te beginnen met bouwen”, zegt Jan-Paul
Buis van UBA. Dat kan pas van start
gaan als zeventig procent van de
huizen is verkocht. ,,Het is mooi om
vandaag te merken dat er zoveel belangstelling is voor de nieuwe wijk”,
aldus Buis.
Naast de presentatie van ‘De Stelling’ was er voor de bezoekers ook
informatie over het nieuwbouwproject ‘De Oker’ in de Kwakel-Zuid van
Phanos Vastgoed, de Vinckenbuurt
in Uithoorn van Zeeman Vastgoed,
het nieuwbouwproject van Ton van

Sterke regio
Makelaar en initiatiefnemer Chris
van Zantwijk van EKZ|Makelaars
was zeer enthousiast over de geboorte van de Woondag. ,,De beurs
is nu al een succes”, laat de makelaar weten. ,,Het is prachtig om te
zien dat wij Uithoorn aan de Amstel
als woongemeente promoten en dat
met zoveel bedrijven die actie zijn
op de woningmarkt.’’ Ook Maurice Sterk van Koop Lenstra makelaars was enthousiast over het verloop van de dag: “we hebben met
elkaar een sterk concept ontwikkeld
dat voorziet in een behoefte van de
woonconsument. Dit vraagt zeker
om herhaling”.
Het belang van een sterke band
tussen bedrijven in de regio werd
door alle exposanten gesteund. ,,We
moeten elkaar steunen, stimuleren en aanbevelen bij klanten”, legt
Bram Plooy van Van Rooyen verhuizers uit. ,,Het is mooi dat alle bedrijven hier samen staan.”
Margot van Hijfte van Helder Verkoopstyling die het evenement mede heeft georganiseerd is ook zeer
tevreden over het hoge bezoekersaantal. “Het mooie weer van zaterdag heeft het publiek er gelukkig
niet van weerhouden even een kijkje te komen nemen op de Woondag. Ook de deelnemende bedrijven
waren zo enthousiast dat ze vroegen wanneer er weer een Woondag
wordt georganiseerd. Dit evenement
zal dus zeker een vervolg krijgen!”.

Groep 2 Julianaschool
naar de fietsenmaker
Wilnis - Op dinsdag 1 juni ging
groep 2 van de Kon. Julianaschool

op excursie naar fietsenmaker Ed
de Haan in Wilnis. Hij heeft daar een

mooie fietsenzaak met een werkplaats. Ideaal dus als afsluiting van
het thema fietsen waar de groep
een paar weken over heeft gewerkt.
We kregen een rondleiding door de
zaak, waar de vrouw van Ed van alles vertelde over gewone fietsen,
racefietsen en mountainbikes. Ook
kregen de kinderen fietskleding te
zien: pakken met een zemenlap erin
omdat de zadels zo hard zijn, shirtjes die veel zweet opnemen, handschoenen en fietsschoenen.
In de werkplaats leerden de kinderen banden plakken. Eerst mochten ze een gat prikken in een band,
daarna goed schuren en dan een
plakkertje erop plakken. Even oppompen en klaar is de band. Ook
was er nog wat lekkers te eten en
te drinken.
Het was een leuke en leerzame middag. Ed de Haan hartelijk bedankt!

CDA wethouder Ingrid
Lambregts lijsttrekker
raadsverkiezingen

staat een mix van kandidaten uit De
Ronde Venen en Abcoude. Naast ervaring is gekozen voor vernieuwing
met op plaats 4 Nico de Dood en op
plaats 8 Jonathan van Diemen. Op
plaats 5 staat beoogd fractievoorzitter, Piet Kooijman, de huidige CDA
fractievoorzitter van Abcoude.

De Ronde Venen - De gezamenlijke ledenvergadering van het CDA
Abcoude en De Ronde Venen heeft
voor de gemeenteraadsverkiezingen de kandidatenlijst vastgesteld.
In verband met de samenvoeging
van de gemeenten Abcoude en De
Ronde Venen per 1 januari 2011
vinden op 24 november gemeente-

Van de zittende wethouders en
raadsleden voor het CDA De Ronde
Venen keren na 1 januari niet terug
wethouder Jan van Breukelen en de
raadsleden Jan van Loo, Gerard Verlaan en Cor Versteegh en raadslid
Theo Kapteijn uit Abcoude. Lijstduwer op plaats 25 is wethouder Jan
van Breukelen.

raadsverkiezingen plaats. Tot lijsttrekker is gekozen Ingrid Lambregts, wethouder van De Ronde Venen
en voor het CDA de eerste wethouderskandidaat.
Als tweede op de kandidatenlijst
staat Jobke Vonk, wethouder van
Abcoude. Op de kandidatenlijst

Rommelmarkt
Waverveen - Op het plein bij de
herv. kerk in Waverveen wordt a.s.
zaterdag 12 juni van 10.00 tot 15.00
uur de jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Met een aanbod van goede
tweedehands spullen voor een kleveenveenin prijsje. Ook kunt u terecht voor groenten, fruit en planten, creatieve dingen o.a. zelf gemaakte kaarten. spelletjes voor de
kinderen, enveloppe trekken met
leuke prijzen, koffie, thee en limonade met wat lekkers, kortom voor
elk wat wils. Kom ook eens kijken.
De opbrengst is voor onderhoud
van de kerk.
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BMX-ers UWTC op
zomerse Europese ronde
Valkenswaard
Regio - In het weekend van 5 en
6 juni is in het Brabantse Valkenswaard de 7e en de 8e ronde van de
Europese competitie verreden. Werd
een week geleden het Nationaal
Kampioenschap in Kampen nog gedeeltelijk afgewerkt in de stromende
regen. In Valkenswaard liep de temperatuur op tot tropische waarden.
De warmte maakte het zwaar voor
de ruim 800 rijders uit alle uithoeken van Europa. Zes rijders van de
UWTC hadden zich voor deze ron-

den ingeschreven waaronder onze
Nationaal Kampioen bij de boys 9
jaar Bartje van Bemmelen.
Maar Bartje kwam er op zijn eerste
Europese wedstrijd wel achter dat
het internationaal bij de boys 9 en
10 jaar wel even wat harder gaat. Op
zaterdag wist hij zich met 3 keer een
2e plaats in de manches makkelijk
te plaatsen voor de ¼-finale waarin
hij na een knappe inhaalrace knap
3e werd. In de halve finale ging het
net even te hard en werd hij 8e.

Daarna was Roberto Blom aan het
hek. Roberto vocht voor wat hij
waard was, maar kon het internationale geweld niet volgen. Hij werd 3
keer 6e in de manches. In blok 1 reden ook onze Cruisers Erik Schoenmakers en Willem Kleinveld. Helaas kwamen ook zij met respectievelijk 3 keer een 6e en 3 keer een
5e plaats in de manches niet in de
buurt van de finales. In blok 2 Men
17-24 en Men 25-29 waren respectievelijk Michael Schekkerman en

Michiel Jansen vertegenwoordigd.
Michael ging in de eerste manche
sterk van start en werd 2e. In de 2e
manche werd hij in de eerste bocht
getoucheerd door een Spaanse rijder en kwamen ze samen hard ten
val.
Manches
Ook Michiel kwam niet verder dan
de manches. Op zondag nieuwe ronde nieuwe kansen. Gesterkt
door de resultaten van de vorige
dag ging Bart weer rap van start.
Met een 1e en 2 keer een 2e plaats
in de manches wist hij zich met gemak te plaatsen voor de 1/8-finale.
In de 1/8-finale had Bartje niet een
al te snelle start en moest hij diep
gaan om zich naar voren te werken.
Op de finish kwamen de nummers
3, 4 en 5 nagenoeg gelijk over de
streep.
Helaas kwam Bartje net een banddikte tekort en was hij met een 5e
plaats uit de race. Roberto kwam
ook op zondag met een 6e, 5e en
8e plaats in de manches niet verder. In de Cruiserklasse 30-39 had
Erik Schoenmakers nu meer geluk.
Na 3 keer 4e in de manches wist hij
in de finale behendig om een aantal gecrashte tegenstanders te sturen en zo de 4e plaats te bemachtigen. Voor Willem Kleinveld was zijn
race in de Cruiserklas45+ een kopie van de vorige dag (3 keer 5e).
In blok 2 was het weer de beurt aan
Michael Schekkerman. In de manches wist hij zich met een 2e, 3e
en 4e plaats makkelijk te plaatsen
voor de kwartfinale. In de kwartfinale ging er iets fout bij de start waardoor Michael uit zijn clickpedaal
schoot. Met een bloedstollende inhaalrace kwam hij op de finish twee
banddiktes tekort om zich te plaatsen voor de halve finale.
Tot slot kwam Michiel Jansen niet
verder dan 3 keer een 8e plaats in
de manches. Al met al kunnen we
terug kijken op een geslaagde, maar
vooral een zeer warme wedstrijd.
Zondag 13 juni strijkt het BMX-circus neer in Zoetermeer voor 4e ronde in de BMX-west competitie.

Guus Zanthing pakt namens UWTC
eerste overwinning
Regio - Amateurs A. Op Vrijdag 4
juni stond voor de A-Amateurs een
wedstrijd over 60 km in Nes a/d Amstel op het programma. Aan de start
voor UWTC stonden Gerben van der
Knaap, Edwin de Graaf, Michael van
Meerland, Frans van der does, Nicky Vis en Henk de Jong.

beerde nog een paar keer weg te
komen uit het peloton, maar dat lukte niet. In de finale zat Gerben klem
tussen twee renners van de Volharding, maar wist toch een zeer verdienstelijke 3e plek binnen te halen.
Frans van de does werd 9e. Henk de
Jong 14e.

In de tweede ronde liet het peloton
het tempo erg zakken op het fietspad richting Amstelveen, hierdoor
konden vier mannen ontsnappen,
waaronder UWTC’er Gerben van der
Knaap. Frans van der Does leverde
prima afstopwerk af voor Gerben,
waardoor de vier een groot gat konden slaan. Niemand in het peloton
wilde het gat dichtrijden. Het was
snel duidelijk dat de vier weg zouden blijven. Michael en Henk pro-

Veteranen - Amersfoort
Op zaterdag 5 juni stonden de 60 +
veteranen van UWTC aan de start in
Amersfoort. Door het mooie weer
waren er veel renners naar Amersfoort gekomen. Mede door het
mooie weer en weinig wind was er
wel heel veel activiteit in het peloton. Er waren 4 uitlooppogingen,
maar uiteindelijk werd het toch een
massa spurt. Deze werd van ver
aangetrokken door Guus Zantingh

en wel zo hard dat er niemand in
slaagde hem nog te kloppen. Voor
Guus Zantingh was het de eerste
overwinning van dit jaar. Leen Blom
en Theo Oudshoorn finishte in het
peloton.
Nieuwelingen - Maasvallei
Op zaterdagochtend 5 juni vertrokken om 6 uur ‘s morgens voor UWTC
de nieuwelingen Hidde schelling,
Glenn van Nierop en Thijs Leijgraaff
met hun begeleiders Remco Kuylenburg en Denise van Pierre richting
maasvallei om daar om 10 uur een
klassieker van 73.4 km te gaan rijden. Met 150 renners aan de meet
werd het startschot gegeven. Op het
parcours wat zeer afwisselend was
met kasseien, klimmetjes, vals plat
en het zwarte asfalt daar reden on-

Op de foto: Guus Zanthing (m).

ze renners hun wedstrijd. Er werden
demarraties geplaatst en weer te
niet gedaan. Met het vorderen van
de wedstrijd ging ook de temperatuur flink omhoog, dus was het van
groot belang dat de mannen goed
dronken. Met nog 3 rondes te gaan
reed Glenn lek en hierdoor kwam hij
op 3 minuten achterstand en hierdoor mocht hij met de bezemwagen
mee rijden. Er zagen 3 renners kans
om weg te springen en op plus minus 3 seconde voor sprong te finishen. Thijs zag in de laatste klim dat
er weer 2 renners weg wilde rijden
uit het peloton hij zetten de sprint
in reed naar de 2 renners toe maar
had helaas geen kracht genoeg om
beide renners te verslaan en moest
met plaats 5 genoegen nemen. Hidde reed een zeer goede wedstrijd
en plaats 52 was voor hem. Van de
150 wisten 76 renners de wedstrijd
uit te rijden. Bij de Junioren startte
Nick Vis. Nick wist zich perfect en
gemakkelijk in het peloton te handhaven, maar kreeg na 80km zoveel
last van kramp, waardoor hij werd
gedwongen af te stappen.
Nieuwelingen - Hoorn
Zondag 6 juni. Ondanks het slechte
weervoorspelling waagde de nieuwelingen Jeroen van Pierre, Etienne Lenting en Thijs Leijgraaff het er
toch op om hun koers te gaan rijden in het gezellige hart van Hoorn.
Vanaf de start reed het gezelschap
met 80 man op zeer hoge snelheid
door de straten van hoorn. Mede door de vele premiesprinten en
het 3 ronden klassement ontstonden er bijna geen rust momenten.
Twee renners wisten te ontsnappen
en omdat de renners in het peloton
het niet eens werden konden deze
ook weg blijven. Het peloton maakte
zich op voor de massasprint en met
een man of 40 kwamen ze op de finish af. Thijs werd 6de en Jeroen en
Etienne finishte keurig in het peloton. Op zaterdag 5 juni heeft Etienne Lenting namens UWTC een wedstrijd in Lewedorp gereden en is
daar op een mooie 18de plaats gefinisht.

Veenlopers sterk in warmte en met regen
Regio - Vorige week zondag regenden de deelnemers aan de Leimuidense Drechtloop haast nog van het
parkoers af en afgelopen zondag
hadden de deelnemers aan de diverse regiolopen te maken met de
warmte. De Veenlopers bleken beide weertypen echter zeer goed aan
te kunnen. De Driedorpenloop in
Kortenhoef kende op de 12 km een
Mijdrechtse overwinning bij zowel
de dames als de heren. Julitta Boschman was oppermachtig bij de dames. Ondanks de warmte liep ze
een goede race.

Julitta finishte in een mooie tijd van
50.39, bijna 7 minuten sneller dan
nummer 2. Ook Michael Woerden
was de snelste. Tot 6 kilometer leek
het daar niet op. Maar waar Michael ondanks de warmte z’n tempo
kon vasthouden, was de koploper te
hard van start gegaan. Michael finishte in 41.48.
Frans Woerden behaalde een mooie
vierde plek op de halve marathon,
in een tijd van 1.26.06. Henny Buijing kwam tot 1.37.19. Jos Bunschoten was zeer tevreden met z’n 55.35
op 12 km.

Ricardo en Herman van ’t Schip namen deze dag deel aan de Kombijzersterkloop in Badhoevedorp.
Ricardo ging er in het begin gelijk
vandoor, maar na 1 km sloten twee
andere lopers aan die hij na 3 km
weer loste. Uiteindelijk boekte Ricardo een redelijk eenvoudige overwinning in 34.45. Herman liep een
tijd van 48.38. Vorige week zondag
waren er in Leimuiden vier prijswinnende Veenlopers. Michael Woerden behaalde z’n 10e (!) overwinning op de 10 Engelse mijlen bij deze Drechtloop. Hij kon tot het einde

een voorsprong van zo’n 75 meter
behouden. Frans Woerden werd 4e
overall en 2e in de categorie Masters 40 jaar. Z’n 1.02.48 stemde hem
tevreden. Ook Theo Noij liep zich
in de prijzen in Leimuiden. Hij finishte als derde bij de Masters 50
in een mooie 1.10.15. Voor Ricardo
van ’t Schip was er een week voor
z’n overwinning in Badhoevedorp
een tweede plaats op de 10 km. Z’n
tijd was 35.02. De overige uitslagen
(op 16,1 km) van Veenlopers: Martien Lek 1.06.57 en Henny Buijing
1.10.57.

Bart van Bemmelen
eerste op Nederlands
Kampioenschap BMX
Uithoorn - Zondag 30 mei is er in
Kampen gestreden om het Nederlands Kampioenschap Fietscross.
Door het hele jaar mee te doen aan
de Nationale wedstrijden kunnen de
rijders zich plaatsen voor het NK.
Van UWTC hadden 17 rijders zich geplaatst. In totaal reden er 421 rijders
mee voor die felbegeerde 1e plaats.
De wedstrijd werd zoals altijd officieel geopend met het Wilhelmus, deze keer acapella gezongen door onze eigen Willem Kleinveld. Het 1e
blok verliep nog droog, en voor onze rijders met een goed resultaat.
Zes jongens hadden zich geplaatst
voor de halve dan wel rechtstreeks
de finale. De jongens van het tweede blok troffen het slechter, net toen
het starthek voor de eerste keer gevallen was brak de bui los. Hierdoor
werd de baan erg zwaar om te rijden. Echt droog werd het pas weer
tijdens de finale. Alleen Michael
plaatste zich voor de halve finale. Na
een korte pauze werden de finalerit-

ten verreden. Jochem van der Wijngaard als 1e van UWTC behaalde bij
de Boys 7- een zesde plaats. Donne van Spankeren bij de Boys achtste werd zevende. Daarna was Bart
van Bemmelen aan de beurt. Zou hij
net als vorig jaar weer 1e kunnen
worden? Gezien het wedstrijd verloop (1-1-1 en in de halve finale ook
1) was het mogelijk. En Bart kwam
weer als eerste door de eerste bocht
en liep uit op zijn tegenstanders. Als
Nederlands Kampioen reed hij over
de finish! Hierna was de beurt aan
Joey Nap, na zijn lelijke valpartij van
afgelopen donderdag heeft hij het
toch tot de finale gebracht. Hierin
behaalde hij de zevende plaats. De
laatste finalist van UWTC was Michael Schekkerman, helaas had hij
een slechte start en kwam hierdoor
niet verder dan een vijfde plaats. We
hebben met z’n allen weer genoten
van de soms zeer spannende ritten.
Volgende week zijn er de EK-rondes
in Valkenswaard.

Duiven

Ron de Boer en Verweij
de winnaars
Regio - Twee vluchten waarvan de
eerste Overnacht fondvlucht (Marathon) vanuit het Franse Bordeaux
gemiddelde afstand 908 Km, en de
3e Midfond (midden afstand) vanuit
het Franse Breuil le Verte/Clermont
met een gemiddelde afstand van
360 km. Bordeaux is voor iedereen
een bekende plaats, maar Breuil zoals wij het noemen is ontstaan doordat twee plaatsen naar elkaar toe
zijn gebouwd, en zo een plaats is
ontstaan waarvan niemand afstand
wil doen van zijn/haar plaatsnaam.
Vorige week dinsdag zijn de duiven
voor Bordeaux ingekorfd, en deze zijn vrijdag om 12.45 uur gelost
met een wind die van Noordoost tot
zuidoost draaide, en het was warm
in Frankrijk. Het werd een zware
vlucht, zodat de duiven pas zaterdagmiddag thuiskwamen. De eerste
duif meldde zich bij Verweij-Castricum in Mijdrecht om 12.07.42 uur,
en maakte een snelheid van 896,209
meter per minuut, dat is bijna 54 km
per uur. Door de wind die er stond
zijn veel duiven de kust gegaan en
te ver door gevlogen, en dan moeten ze ook weer terug. Harrie Hendriks uit Vinkeveen werd 2e en Ginkel & Berg uit De Kwakel 3e. In rayon F werden Michel en Jan 13e, 28e,
42e, 56e en 63e, Harrie werd 26e en
55e en Ginkel & Berg 66e. Zaterdagmorgen om 07.15 uur werd het sein

tot lossen gegeven in Breuil le Verte/Clermont, ook dit werd een pittige vlucht, maar de eerste duiven arriveerde sneller dan in eerste instantie werd gedacht. Om 11.47.50 uur
en met een snelheid van 1325,810
meter per minuut ofwel ruim 79 Km
per uur meldde zich de eerste duif
bij Ron den Boer in Uithoorn aan de
Thamerweg. Bosse & Zn werd 2e en
Martien v.d. Hoort 3e. Wim Könst
werd 1e 2e en 3e in de B_groep. In
rayon F betekende dit, dat Ron 39e
werd, Bosse & Zn 44e, Martien 56e,
Henk Snoek 62e en Ginkel & Berg
werd 69e.
De uitslagen waren als volgt.
Bordeaux 54 duiven en
6 deelnemers
Verweij-Castricum
H. Hendriks
Ginkel & Berg
Breuil le Verte/Clermont 332
duiven en 18 deelnemers
R. den Boer
Bosse & Zn
M. v.d. Hoort
H.P. Snoek
Ginkel & Berg
W. Wijfje
C. Pothuizen
A.M. Duivenvoorde
W. Könst
Th. Kuijlenburg
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Vliegende start voor duoD2

Zonnige spelletjesdag voor
de junioren
Wilnis - Afgelopen zaterdag 5 juni organiseerde LR&PC Willis weer
eens de spelletjesdag voor de jongste leden. Bovendien mochten deze keer ook niet-leden van de partij zijn. Uiteindelijk was er een leuke
groep deelnemertjes in de leeftijdsgroep variërend van 5 tot 9 jaar.
Er waren weer allerlei leuke spelletjes bedacht voor de kinderen met
hun pony’s zoals bijvoorbeeld een
opzadelwedstrijd en een appelrace.

Dat was zo nu en dan nog best wel
spannend en moeilijk voor de allerkleinsten. Tussen de spelletjes
door werd er nog gezamenlijk gegeten. En natuurlijk mocht op deze zonovergoten dag ook een ijsje niet ontbreken. Omdat alle deelnemertjes het zo goed gedaan hadden, ging iedereen met een oorkonde en een medaille naar huis. Maar
natuurlijk werd er voor elk spelletje
ook nog een winnaar bepaald. In de

prijzen vielen Meina Peek en Joanne
Peek, beiden met de elegante pony
Kaszicht Ashly en Isa Tijsseling met
de stoere tinker Brian, deze drie jonge amazones wonnen elk een spel.
Uiteindelijk werd echter Jonathan
Kool met de pittige pony Sjors dagwinnaar met 2 gewonnen spelletjes. Hij ging met een zak vol prijzen
en ongetwijfeld een voldaan gevoel
richting huis.

De Ronde Venen - Dagmar van
Vroenhoven & Danique Mayenburg
hebben zondag, bij hun eerste wedstrijd in Soesterberg, de Winx-show
aan een jury getoond. Na maanden
van voorbereidingen onder leiding
van hun trainster Chantal de Groot
was het eindelijk zover.
Vooraf was de spanning op hun gezichtjes duidelijk zichtbaar maar
eenmaal op de vloer waren zij dit helemaal kwijt. Aangezien de meisjes
voor het eerst voor een jury en een
volle zaal stonden waren de meegereisde supporters erg onder de indruk. Slechts drie keer viel er een
baton of een attribuut op de grond
en de paar foutjes die gemaakt werden losten zij prima op.
Dat ook de jury het optreden wist te
waarderen bleek tijdens de prijsuitreiking. Na lang wachten, hun categorie was als laatste aan de beurt,
was de ontlading groot: duoD2 behaalde 78 punten wat ruim voldoende is voor een mooie tweede prijs.
Omdat Dagmar & Danique de enige deelnemers waren in de categorie ‘duo - jeugd 2 - accessories’ eindigden zij uiteraard als hoogste, wat
twee mooie gouden medailles opleverden.
Belangrijker echter is het juryrapport dat Chantal ontving. Aan de

hand hiervan kan de show op een
aantal punten verbeterd en geperfectioneerd worden. Hopelijk wordt
hierdoor het puntenaantal tijdens
de volgende wedstrijd op 4 juli te
Eindhoven geëvenaard of zelfs overtroffen.

Bent u nieuwsgierig naar de meisjes, neem dan gerust eens een kijkje
op hun website www.duoD2.nl Natuurlijk houden we u via deze site en
de kranten op de hoogte van de resultaten van de komende wedstrijden.

Opnieuw een verbeterde
kanocursus

stuurtechnieken worden behandeld
die wanneer men wildwater zou varen heel hard nodig zijn. In de laatste les worden ook andere type boten uitgeprobeerd zoals toerkajaks,
zeekajaks en wildwaterbootjes. De
cursus wordt voor een volwassenen
groep gegeven en voor een jeugdgroep. Jeugd vanaf ongeveer 11 jaar
(afhankelijk van postuur en motoriek) kan goed een kajak varen. Er
is voor een aparte jeugdgroep gekozen omdat de er de afgelopen jaren steeds meer jeugd, om begrijpelijke redenen, het spectaculaire
van kajakken ontdekken. Dit heeft
zelfs geleid om bij MdR een aparte jeugdgroep op te zetten die naast
de volwassenengroep op zaterdagochtend instructie heeft. Kajakken
is in zijn diverse vormen een gezonde en uitdagende sport voor zowel jeugd als volwassenen. Wanneer men na de cursus verder wil
met kanoën is dit een perfecte start
voor MdR of om op eigen hand verder van de sport te genieten.

Uithoorn - Kano- en Roei vereniging Michiel de Ruyter organiseert
opnieuw een kano-instapcursus.
De cursus geeft in 4 lessen de basistechniek van het kanoën. Naast
technieken die efficiënt en effectief
leren varen, komen de lage steun en
boogslagen aan bod. Ook wordt er
geleerd hoe te handelen in een onvoorziene situatie zodat men met
een aantal basisprincipes veilig kan

varen. De cursus heeft een logische
opbouw en is verbeterd met ervaringen van de afgelopen jaren. Cursisten maken gebruik van materiaal van de club. De gebruikte kano’s zijn perfect om een goede techniek aan te leren. Die goede techniek maakt dat de slagen effectiever
worden en men langere trajecten
kan varen zonder blessures en minder snel vermoeid te raken. Diverse

Zowel de jongeren als de volwassenen cursussen starten op zaterdag 12 juni. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar:
aghlbrt@gmail.com. Wilt u verdere informatie kom dan zaterdagochtend even langs op de club: Amsteldijk-Zuid 253, Uithoorn of kijk op
de webside: www.MdR.nu of neem
contact op met Ingeborg Veltman
tel: 0297 568852.

Jeugdclubkampioenschappen Space Shuttle
Regio - Normaal gesproken heerst
er op maandagavond in sporthal de
Scheg van 18.00 tot 19.30 uur altijd een gemoedelijke sfeer. Trainer
Hans geeft om die tijd altijd les aan
de jeugd van badmintonvereniging
Space Shuttle en dan is het altijd
gezellig druk. Van begin maart tot
mei is dit wel even anders! Gemoedelijkheid en gezelligheid maken
dan plaats voor rivaliteit en fanatisme. Dit is namelijk de tijd van jaarlijkse clubkampioenschappen! Elke trainingsavond wordt het laatste
half uur benut om een volgens een
zorgvuldig voorbereid schema uit te
maken wie nou écht de beste van de

Mijdrecht - Zaterdag 5 juni won het
door Architekten- en ingenieursbureau HW van der Laan bv gesponsorde 3e team van Atlantis thuis
met 9-6 van ZKC’31. Met deze laatste wedstrijd van het seizoen is het
team van trainer/coach Harold Taal
op de vierde plaats geëindigd in de
reserve 4e klasse.
Atlantis begon zonder de (door fysieke ongemakken) spelers Nadia
Bachdim en Serge Kraaikamp. De
verdediging werd gevormd door:
Sandra Pronk, Wilma Kranenburg,
Jan-Willem van Koeverden Brouwer
en Bert Pauw. In de aanval startten:
Mirjam Gortenmulder, Leoniek van
der Laan, Pleun Neurink en Barry
van der Waa.

In verband met het huwelijk van Arjen Markus werd de wedstrijd vervroegd naar 09:30 uur. Gezien de
extreme warmte als tweede tegenstander op deze dag was dat een
gunstige bijkomstigheid. Aanvankelijk leek Atlantis de grootste moeite te hebben met de warmte. Pleun
Neurink scoorde nog wel van grote afstand de 1-0, maar ZKC’31 begon agressiever aan de wedstrijd
en kwam terecht op voorsprong: 12. Mede via een verzilverde strafworp van Jan-Willem van Koeverden Brouwer kwam met de rust een
2-3 stand op het scorebord.
In de tweede helft werd Atlantis geleidelijk de bovenliggende ploeg. Er
werd gewoon scherper en agressiever gespeeld. Met een korte kans

Uithoorn - Na het net mislopen van
de titel in de reguliere competitie
was er zondagmiddag toch nog een
moment om te juichen. Eerder werd
al het toernooi bij Overbos winnend
afgesloten.
Nu werd het toernooi bij het altijd sterke Purmensteijn omgezet in
een dikke winst. Een stroeve eerste
wedstrijd eindigde in een gelijkspel.
Odin 59 werd in de 2e wedstrijd verpletterd met 5-1 door doelpunten
van Mitchel 2, Donny, Jesper en Yoric. Wedstrijd drie werd moeizaam
maar heel slim gewonnen door twee

schitterende goals van Roy Gomersbach en Mitchel. Heerlijk weer helemaal terug op het oude niveau. Nu
was het afwachten wat de laatste
wedstrijd tussen Odin & Purmensteijn zou worden. Winst van Odin
59 zou betekenen dat we nog aan
de bak moesten in de laatste wedstrijd. Gelukkig voor een ieder konden we onze keeper Clemens de allerlaatste westrijd in de spits zetten met als doel scoren. Mitch was
niet zelfzuchtig maar gaf een uitstekende pass aan onze goalie en die
kon alsnog zijn doelpuntje meepik-

Bridgevereniging BVU
Uithoorn - Op maandag 31 mei
speelde de BVU haar “open drive”.
Maar liefst 9 paren kwamen op de
uitnodiging af en kruisten de degens met de leden van BVU die nog
niet met vakantie waren. De sfeer
was gezellig en de beginnende
(club)spelers deden bijzonder goed
hun best en konden het tempo van
4 spellen in een half uur mooi bijhouden.

vereniging is. Alle jeugdleden werden verdeeld in poules en na een
spannende finaledag waren de poulewinnaars en de uiteindelijke clubkampioen bekend. De prijsuitreiking
vond maandag 31 mei plaats na het
ouder-kind toernooi. De poulewinnaars waren: Dion Ploeg, Ikram El
Miloudi, Manon Schriever en Rik
van Leeuwen. De uiteindelijke clubkampioen werd Susan Blaauw.
Er waren bekers voor alle winnaars
en voor iedereen een leuke attentie,
deze prijzen waren beschikbaar gesteld door Payralbe loodgieters. Alle winnaars van harte gefeliciteerd!
Volgend jaar weer!

Atlantis 3 sluit af
met winst

Legmeervogels D2 wint
opnieuw toernooi

van Barry van der Waa werd direct de 3-3 aangetekend, waarna de scores aan beide zijden vallen. Via een ver afstandsschot van
Bert Pauw en een slimme doorloop
bal van Leoniek van der Laan wordt
het: 5-5.
De scheidsrechter doet ook een
duit in het zakje en laat de spanning
nog verder oplopen door herhaalde
overtredingen in de paalzone over
het hoofd te zien. De spelers blijken
niet de enigen te zijn die last hadden van de warmte.
Ondertussen is trainer/coach Harold Taal in de ploeg gekomen en
met nog 15 minuten te spelen wordt
de inzet van de spelers beloond via
twee terecht meegekregen strafworpen: 8-6. Met als slotstuk een
ver afstandsschot van Bert Pauw
wordt de eindstand bepaald op 9-6.
Diezelfde avond kon deze mooie afsluiter van het seizoen ook gevierd
worden met bruidegom Arjen Markus.

De uitslagen:
A-lijn:
1 Bep & John de Voijs
2 An & Bert Pronk
3 Cora de Vroom
& Trudi Zandbergen
4 Hans Wagenvoort
& Nico van der Meer
5 Leo Leenen
& Henk van der Schinkel
5 Ans Breggeman
& Lia Guijt
7 Ineke Hilliard
& Huib van Geffen
8 Thea Stahl & Thea Kruyk

61,67%
55,83%
54,17%
51,67%
51,25%
51,25%
50,83%
50,42%

B-lijn:
1 Wim Baars
& Marcel Dekker
64,58%
2 Kokkie van den Kerkhoven
& Corry Smit
62,50%
3 Tini & Johan Lotgerink
57,50%
4 Hetty Houtman
& Jos van Leeuwen
56,25%
5 Ank Hoogland
& Kees Lakerveld
50,42%
C-lijn:
1 Marijcke
& Gouke van der Wal
2 Homi Koedam
& Cor Hendrix 62,00%
3 Marja Calis & Jan Visser
4 Corry Frank & Cees Harte
5 Jan van Diermen
& Martin Kok
6 Hennie
& Sierk Goedemoed

65,08%
55,00%
54,83%

ken. Wat een elftal waarin een ieder bereid is voor elkaar te werken
en dat week in week uit. Iedereen
heeft zijn steentje bijgedragen binnen dit team en elke linie is er voor
gegaan.
Een mooie erelijst voor de jongens.
Leuk om te vermelden dat we vorige
week gedeelte eerste zijn geworden
op toernooi van Desto in Vleuten.
Op doelsaldo uiteindelijk tweede
volgens de reglementen. Net geen
triple maar wel een constant seizoen met veel hoogtepunten. Klasse mannen.

In september start het nieuwe seizoen. Bridgers die na vanavond de
smaak te pakken hebben gekregen
of zij die dachten “was ik er maar
bij geweest”, iedereen is in september welkom om een paar keer vrijblijvend mee te doen om de sfeer te
proeven. De BVU speelt op maandagavond van 19.45 tot 23.00 uur in
de grote zaal bij de bar in sporthal
de Scheg in Uithoorn. Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de
uitslag bekend wanneer het laatste
spel is ingevoerd. Wilt u weten of de
BVU iets voor u is, neemt u dan contact op met onze secretaris, Marineke Lang, zij helpt u graag verder. Zij
is (na 18.00 uur) bereikbaar onder
telefoonnummer 569432 of via email bvu@telfort.nl. Of kijk eens op
de website: www.nbbportal.nl/1048.

54,08%
52,17%

Als verrassing had BVU nog een
flesje wijn in petto voor de eersten
in elke lijn en in elke lijn voor diegenen die het dichtste bij 50% zaten.

Met Stichting
Spel en Sport 55+
wandelen in de
polder
De Ronde Venen - De Stichting
Spel en Sport 55+ heeft niet alleen
gymgroepen. Er is ook een sportiefwandelgroep. Deze groep loopt iedere dinsdagavond. Er wordt gewerkt aan conditie, looptechniek en
verbetering van het uithoudingsvermogen, maar er wordt natuurlijk ook
gewandeld. In de zomermaanden
gaan we regelmatig wandelen in de
polder; we zoeken een mooie locatie uit waar we heerlijk gaan wandelen en drinken aansluitend koffie
die we zelf meenemen. Met iets lekkers erbij natuurlijk. Ook zin om te
komen wandelen? U kunt altijd een
keer gratis meedoen. Iedere dinsdagavond wordt er gestart om 19.00
uur vanaf sporthal de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis.
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Derk Abel Beckeringh
wint Ronde van
Nes a/d Amstel
Regio - Na een tweede plaats vorig jaar werd Derk Abel Beckeringh
vrijdagavond 4 juni gehuldigd als de
46e winnaar van de Ronde van Nes
a/d Amstel. Hij won op overtuigende wijze door solo over de finish te
gaan. In de B-klasse was Ton van
Eijk de sterkste sprinter en in de Cklasse pakte Ouderkerker Stan Nelissen de overwinning.
De onder stralende omstandigheden verreden Ronde van de Nes
had over belangstelling van de renners niet te klagen. Secretaris Ton
van ’t Schip van de organiserende
Supportersvereniging Nes a/d Amstel moest in de A- en B-klasse tientallen renners het bericht ‘vol’ sturen; het bewijs dat de wedstrijd op
de ruim 12 km lange omloop populair is bij de renners.
Stralend weer maar zware koers
De A-klasse (Amateurs-A/B & Junioren) mocht eerst vertrekken. Behalve een stralende zon stond er
ook een stevige wind uit het noordoosten die de renners hielp de koers
zwaar te maken. Met de wind in de
rug ging het in hoog tempo langs de

Amstel richting Uithoorn en renners
die de grote plaat niet rond konden
draaien kwamen al snel in de problemen. Op de Hollandse dijk, met
de wind nog steeds in de rug, bleef
het tempo hoog en liep de snelheid
op tot soms tegen de 60 kilometer
per uur. Op het fietspad langs de
provinciale weg kwam na de moeilijke draai de wind op de kop en viel
het tempo stil. Nadat het peloton
rechtsaf de Nesserlaan opgedraaid
was, ging het tempo telkens weer
flink omhoog en was het achter de
eerste waaier afzien op de kant. De
kop van het peloton kon of wilde het
karwei niet afmaken, zodat de eerste twee ronden het aantal slachtoffers beperkt bleef en een vrijwel
compleet peloton de meet passeerde. Marcel Jacobs en Marcel Witte
wonnen de tussensprints
Na de derde doorkomst (winnaar
premiesprint Beckeringh) scheidde een viertal zich licht af van het
peloton. In dit kwartet werd vooral
door Stefan Wolffenbuttel (De Volharding), Derk Abel Beckeringh
(De Volharding) en Gerben van
der Knaap (UWTC) een hoog tem-

po ontwikkeld. Edwin Rijnders uit
Nieuwegein kon aanhaken. Het
peloton aarzelde even, keek iets
te lang naar elkaar en het kwartet
draaide met voorsprong het fietspad langs de provinciale weg op.
Het peloton viel daar opnieuw stil,
terwijl de koplopers goed samenwerkend het tempo hoog hielden en
hun voorsprong steeds verder zagen groeien. Op de Nesserlaan en
langs de Amstel schroefde het peloton het tempo weer op tot grote
hoogte, maar ook de koplopers ontwikkelden een zeer hoog tempo en
zij werden in de laatste twee omlopen niet meer teruggepakt door het
jagende peloton. In de laatste ronde was het Derk Abel Beckering die
op het klimmetje in de Nesserlaan
wegsprong van zijn medevluchters
en solo naar de overwinning reed.
Stefan Wolffenbuttel werd 2e, vóór
Gerben van der Knaap.

groepen uiteen. Rene Markus won
de eerste premiesprint en aan het
begin van de derde omloop ontstond een kopgroep van aanvankelijk vijf man. Ton van Eijk (RTV de
Bollenstreek) zag de mogelijkheden
van deze uitlooppoging en had ongeveer het hele fietspad langs de
provinciale weg nodig om in zijn
eentje aan te sluiten bij de koplopers. Vervolgens toonde hij zich in
de sprint oppermachtig.
Ook in de C-klasse (Amateurs-C,
Dames en recreanten) een verbrokkeld peloton met een aantal koersen in de koers. De winst was voor
Stan Nelissen, vóór Jeroen Bosman
en oud-Nesser en voormalig winnaar (2004 Klasse B) Arno Schrama.
Eerste Nesser Theo van Duren (5e)
en eerste dame Riejanne Markus
(13e). Alle winnaars ontvingen onder het doek van hoofdsponsor Rabobank de bloemen van Fleur BV.

B en C klasse hebben het zwaar
De B-klasse (Amateurs-B & Nieuwelingen) kreeg drie omlopen voor
de kiezen. Tijdens de eerste ronde
viel het peloton al in verschillende

De organiserende supportersvereniging kan terugkijken op een goed
verlopen evenement. Dank aan de
KNWU, verkeersregelaars, motorrijders, EHBO en Politie Amstelland.

Officiële uitslagen
Amateurs A / junioren / Amateurs B (60 Km)
1. Derk Abel Beckeringh
Amstelveen
2. Stefan Wolffenbuttel
Nigtevecht
3. Gerben v/d Knaap
Uithoorn
4. Edwin Rijders
Nieuwegein
5. Erwin Kistemaker
Diemen
6. Adrie Fijters
Wageningen
7.
Marcel Hoffman
Hoofddorp
8. Pim Bonstra
Abcoude
9. Frans v/d Does
Wilnis
10. Jelle Miedema
Amsterdam
11. Marcel Jacobs
Uithoorn
12. Bert Koelewijn
Soest
13. Marcel Witte
Amsterdam
14. Henk de Jong
Mijdrecht
15. Jan Buisman
Ouderkerk a/d Amstel
16. Klaas Koelewijn
Hoogland
17. Tom Mooij
Nieuwegein
18. Jorgen van Bers
Amsterdam
19. Gertjan Hamstra
Ermelo
20 Edwin de Graaf
De Kwakel
Amateurs B / Nieuwelingen (36 km)
1. Ton van Eijk
Hillegom
2. Casper van Bodegraven Ouderkerk a/d Amstel
3. Michel Groeneveld
Hoofddorp
4. Jeroen Verhoeven
Amstelveen
5. Martin Burkunk
Amsterdam
6. Rinus Cerfontain
Amsterdam
7.
Rene Markus
Amstelveen
8. Martijn Suk
Velserbroek
9. Maurice v/d Lee
Velserbroek
10. Alex de Vries
Ouderkerk a/d Amstel
11. Ton v/h Schip
Ouderkerk a/d Amstel
12. Edwin bak
Amsterdam
13. Rene v/d Lee
Velserbroek
14. Rene Smits
Purmerend
15. Edwin Driessen
Utrecht
16. Bart-Jan van Barneveld Weesp
17. Rob Hulscher
Beverwijk
18. Rick van Leersum
Noordwijk
19. Hessel Bokhorst
Almere
20. Harry Ruiterkamp
Slijk-Ewijk
Amateurs C / Recreanten + regio dames (24 km)
1. Stan Nelissen
Ouderkerk a/d Amstel
2. Jeroen Bosman
Amsterdam
3. Arno Schrama
Amstelhoek
4. Alexander Diekema
Beverwijk
5. Theo van Duren
Nes a/d Amstel
6. Ivan Mettrop
Amsterdam
7.
Martijn Went
Voorhout

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Koen Klinkhamer
Frank Wesselingh
Roger Wuurman
Michael v/d Geest
Serge v/d Putten
Riejanne Markus
Herman Baas
Jo Thewessum
Eelco Wiemans
Jessica Smits
Patrick van Huuksloot
Ed v/d Veer
Tom Schuit

Alkmaar
Nes a/d Amstel
Aalsmeer
De Meern
Amsterdam
Amstelveen
Ouderkerk a/d Amstel
Amsterdam
Amsterdam
Purmerend
Kudelstaart
Renswoude
Schermerhoorn
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De Vinken E2 sluit seizoen
af met kampioenschap

Mixteam Rendez Vous voor
vijfde keer op rij kampioen
Mijdrecht - Na een periode van 6
weken en 24 wedstrijden gespeeld
te hebben is het mixteam van tennisvereniging De Ronde Vener, dat
gesponsord wordt door RendezVous, kampioen! En dit voor de vijfde keer op rij, deze competitie werd
er slechts één wedstrijd verloren. Op

de vijfde speeldag was het al beslist,
er was nog een punt nodig en tijdens
de damesdubbel is het punt binnengehaald. De einduitslag was uiteindelijk 4-0 en het kampioenschap
kon gevierd worden in het clubhuis.
Eerder hebt u al gelezen dat ze door
de sponsor in het nieuw gestoken

Vinkeveen - Eind maart zijn alle
korfballers weer het veld op gegaan
om de laatste wedstrijden van het
seizoen te spelen in de tweede veldcompetitie. De door Super de Boer
gesponsorde E2 begon aan een
nieuwe competitie met EKVA, ESDO
en LUNO. Het laatstgenoemde LUNO wist in de zaal gedeeld kampioen te worden met het Vinkenteam,
een geduchte tegenstander dus!
Zaterdag 29 mei stond de laatste
wedstrijd van het seizoen op het
programma tegen LUNO. Tot nu toe
had de E2 vier wedstrijden gewonnen en één verloren. De verloren
wedstrijd was tegen LUNO. Aangezien LUNO verder geen steekjes
had laten vallen, waren zij al zeker
van het kampioenschap. Als de E2
nu zou winnen, zouden zij gedeeld
kampioen worden.
Alle spelers en speelsters van de
E2 waren erg zenuwachtig en stelden veel vragen bij de voorbespreking. ‘Wat als we gelijk speelden?’
‘Wat hadden we de vorige keer tegen LUNO gedaan?’ De coach beantwoordde alle vragen en vertelde de spelers om vooral geconcentreerd van start te gaan en alles op
alles te zetten om de overwinning
binnen te slepen. De spelers beloofden dit.

Passfouten
LUNO begon de wedstrijd fel en er
werden lange aanvallen opgezet. De
Vinken zag geregeld kans om de bal
te onderscheppen, maar door een
aantal passfouten achter elkaar was
hun aanvalsvak nog niet echt in actie
gekomen. Na ongeveer een kwartier
kwam daar verandering in en begon
alles beter te draaien voor de Vinkeveners. Via een prachtig doorgespeelde bal wist Rosa Boerlage
de 0-1 te scoren. LUNO kreeg kort
daarop echter een strafworp mee en
deze werd verzegeld, wat de stand
1-1 maakte, tevens de ruststand. In
de rust benadrukte de coach van De
Vinken vooral om beter over te spelen en minder ballen op de grond te
laten vallen. De tweede helft werd
scherp begonnen. Met alle aanwijzingen van de coach nog vers in het
achterhoofd wist Tom Vis het tweede doelpunt voor de E2 te maken, 12. Alle Vinkenspelers juichten opgelucht, maar met nog zo’n 20 minuten
beseften zij dat er nog van alles kon
gebeuren en werd er fanatiek verder gespeeld.
Ontspannen
Halverwege de tweede helft kon het
Vinkenpubliek wat meer ontspannen. Joran Polhuijs maakte name-

lijk zijn eerste competitiedoelpunt
en dat bracht de stand naar 1-3. Het
kampioenschap kwam steeds dichterbij en de E2-ers wisten nog vele
kansen te creëren. Eén van die kansen werd er snoeihard in geknald
door Femke Vousten, 1-4. Het laatste fluitsignaal volgde snel en alle spelers van de E2 en het meegereisde publiek waren in feeststemming! Kampioen voor de tweede
keer op rij!
De bloemen werden uitgedeeld, er
werd nog even geposeerd voor een
teamfoto, de polonaise werd gelopen en natuurlijk volgde er ook een
doldwaze ereronde op het veld.
Ook de LUNO spelers en coaches
bouwden een feestje, zij waren gedeeld kampioen met hun geworden en vierden dat onder andere met taart. Trainster Ellen Stokhof
en coach Maaike van Peursem waren erg trots op hun E2! Alle spelers
hebben hard gewerkt voor dit kampioenschap en dit kampioenschap
hadden ze dan ook meer dan verdiend! Tevens behaalde dit trainersduo met dit kampioenschap hun
derde kampioenstitel dit seizoen!
Het eerste veldseizoen wisten zij dit
te behalen met de toenmalige C3,
in het zaal- en tweede veldseizoen
werden zij kampioen met de E2!

zijn. Dat het zijn vruchten heeft afgeworpen mag duidelijk zijn. Rendez
Vous: nogmaals hartelijk dank. Ook
hebben ze, om het kampioenschap
te vieren, weer heerlijk gegeten bij
Rendez Vous. Met een nieuwe kaart
eens in de drie maanden is het altijd
weer heerlijk en verrassend!

Kampioenschap voor de
meisjes van Atlantis E3
Mijdrecht – Tot de laatste wedstrijd
van het seizoen is het spannend gebleven in de competitie van Atlantis
E3. Deze laatste wedstrijd moest dan
ook uit in Maarssen gespeeld worden bij OVVO. Om het kampioenschap binnen te halen moest er ook
nog eens gewonnen worden. Op een
zonovergoten veld was de spanning
te snijden, zeker omdat het lagergeklasseerde OVVO brutaal de voorsprong nam. Nog meer spanning op
de gezichten van de kinderen en van
de coaches. Gelukkig hervond iedereen zich snel en kon Atlantis E3 met
een enorm tempo niet alleen voor
de gelijkmaker zorgen maar werd er
zonder terug te vallen een geweldig

doelpuntenreeks aan toegevoegd.
De vele ouders en andere familieleden kregen dus een doelpuntrijke wedstrijd voorgeschoteld waarin
je gestraft werd als je je hoofd omdraaide omdat je dan een doelpunt
had gemist. Ruststand van deze toppers was dan ook 1-8 voor Atlantis
E3. De tweede helft was het tempo
ook iets lager, misschien ook door
de warmte, zodat OVVO ook meer
kansen kreeg. Nog steeds flitste het
spel op en neer, zodat de wedstrijd
nog steeds attractief om te kijken
was. In de tweede helft ging OVVO
ook meer scoren maar ondanks dat
bleven de meiden van Atlantis nog
steeds scherp met het afmaken.

Magere winst in de laatste
wedstrijd van Atlantis 1
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
stond alweer de laatste wedstrijd
van het seizoen op het programma
voor het door Rabobank gesponsorde Atlantis 1. In Alkmaar moest
tegenstander DSO verslagen worden. Deze ploeg werd dit jaar al drie
keer eerder verslagen, dus Atlantis
1 was het aan haar stand verplicht
dit weer te doen. De omstandigheden waren zwaar en het team was
niet compleet, waardoor het een behoorlijk stroeve pot werd. Maar uiteindelijk kon de Mijdrechtse ploeg
toch met 2 punten naar huis na een
minimale overwinning van 6-5.
Door de afwezigheid van Lisanne
van Doornik en Sandra Gortenmulder startte Atlantis deze wedstrijd
niet in de gebruikelijke opstelling.
De invallers kwamen dit keer niet
uit Atlantis 2 dat door goede kampioenskansen de prioriteit kreeg.
Wilma Kranenburg en Leoniek van
der Laan uit Atlantis 3 waren bereid gevonden de lege posities op

te vullen. Zij hadden er al een volledige wedstrijd op zitten, maar door
negentien afzeggingen in de seniorenteams van Atlantis kon de Rabobankploeg verder geen reserves meenemen. Zeker met de temperatuur van rond de 27 graden is
het bewonderenswaardig dat zij de
wedstrijd tot een goed einde hebben weten te brengen.
De wedstrijd begon goed voor de
Mijdrechtenaren. Het eerste schot
dat gelost werd was gelijk raak.
Hierna was het echter gedaan met
de scherpte. De verdediging stond
als een huis en er werden aardig
wat goede kansen gecreëerd, maar
de afronding ontbrak voor Atlantis
1. Strafworpen en doorloopballen
werden gemist waardoor er niet kon
worden uitgelopen op tegenstander
DSO. Uiteindelijk vond na een kwartier spelen ook DSO de korf, waardoor er met een gelijke stand gewisseld werd. Ook de tweede aanval had moeite de korf te vinden. Na

Dit alles resulteerde in een echte korfbal uitslag van 6-13 !! Meisjes van Atlantis E3 fantastisch gedaan. Thuis in de kantine werd het
team gehuldigd door het bestuur
met bloemen en taart. Vol trots kunnen de meisjes van Atlantis E3 terugkijken op een succesvol en leerzaam seizoen waarin ze veel geleerd
hebben, mede dankzij Jannek van
Ginkel, Iris Facee Schaeffer en Rob
Cornelissen die de trainingen en begeleiding verzorgden. Emma, Anna,
Cathalijne, Iris en Ilona gefeliciteerd.
Speciale dank van het team via de
Meerbode aan Amber die afgelopen
zaterdag haar steentje heeft bijgedragen.

35 minuten spelen stond er pas een
score van 3-2 in het voordeel van
Atlantis op het scorebord.
Omdat de kansen er wel waren en
ook vele ballen dicht tegen een treffer aan zaten, was er goede hoop
dat de doelpuntjes nog wel zouden vallen. Maar helaas, ook in de
tweede helft wilden ze maar niet
vallen. De Rabobank equipe kwam
zelfs even op achterstand, maar dit
werd vijf minuten later weer omgebogen in een voorsprong. Verdedigend was de ploeg uit Mijdrecht
goed bezig, waardoor ook de score
van DSO beperkt bleef. Het laatste
doelpunt kwam tien minuten voor
tijd uit handen van invalster Leoniek
van der Laan. Dit leverde Atlantis
een 6-5 overwinning op.
Met deze wedstrijd zit het seizoen
er weer op voor Atlantis 1. Het door
Rabobank gesponsorde team is op
de 2e plaats geëindigd. De kansen
voor het kampioenschap werden al
een aantal weken eerder verspeeld,
waarna Atlantis 1 nooit meer echt
hersteld is naar het oude niveau.
Volgend jaar zit de ploeg dus nog
steeds in de 4e klasse en zal er opnieuw volop gestreden worden voor
de promotie.

Goud en brons voor meisjes
GVM’79 op NK acrogym
Mijdrecht - Afgelopen weekend
werden de Nederlandse Kampioenschappen Acrogym, op A, B en Cniveau, gehouden. Voor dit geweldige evenement hadden 3 teams
van GVM’79 zich weten te plaatsen. Acrogym is een prachtige sport
waarin acrobatiek en dans met elkaar worden verweven. De acrogymnasten voeren elementen met
elkaar uit die een statisch of een dynamisch karakter hebben. Het hele
weekend was een fantastisch spektakel van verschillende elementen en prachtige choreografieën. In
het B-niveau dames groepen deden Sabine, Tessa en Lorena mee.
Zij begonnen met de balansoefening, maar hierbij stonden de torens
niet zo strak als ze zouden moeten
staan en ook de handstand werd te
kort aangehouden. Daarna mochten de dames nogmaals de vloer
op, maar dan met hun tempo-oefening. De dubbele salto’s werden
perfect geland en ook het nieuwe
element werd erg mooi uitgevoerd.
De dans was synchroon en werd
goed op de muziek uitgevoerd. Helaas ook in deze oefening een grote fout, waardoor de dames uiteindelijk met 50,100 pnt op de 10e
plek eindigden. Een knappe prestatie als je weet dat er in Nederland

30 teams op dit niveau uitkomen. Bij
het C-niveau kwamen Swetta, Mariska en Laura in actie. Zij presteren het hele seizoen al erg goed en
ook op dit NK zetten zij hun beste
beentje voor. De balans-oefening
was prachtig. De torens waren strak
en ook individueel viel er weinig af
te trekken. De jury was echter veel
strenger en gaf 26,100 pnt. De achterstand op de nummer 1 was na deze oefening maar 0,5 pnt, dus de dames wisten wat hen te doen stond.
Ze knalden van de vloer af met hun
tempo-oefening. Alle elementen
waren met een perfecte landing en
choreografie werd ook erg goed uitgevoerd. Ze kregen hiervoor het op
2 na hoogste cijfer van de tempooefeningen.
Uiteindelijk werd het nog erg spannend of de dames op het podium
zouden komen, want ze stonden
samen met een ander team op de
derde plek. Bij acrogym mag echter
maar 1 team per plek ingedeeld worden en daarvoor zijn weer allerlei regels in het leven geroepen. Gelukkig
voor Swetta, Mariska en Laura werd
er gekeken naar wie het hoogste cijfer voor één van beide oefeningen
had gehaald. Dit was met 0,05 pnt
in het voordeel van de GVM-ers.

Zij stonden dan ook te stralen met
de bronzen medailles op het podium. Op zondagochtend was het de
beurt aan de Ajeugd dames-paren.
Demy en Imara waren als besten
geplaatst en moesten dus als laatsten hun oefeningen laten zien. Bij
de balans zagen ze de concurrentie
weinig foutjes maken. Ook hun eigen balansoefening was goed, maar
er waren toch wat kleine foutjes in
te vinden. De nummers 1 tot en met
4 stonden wederom maar 0,5 punten van elkaar verwijderd, dus het
kwam aan op de tempo-oefening.
Dit is normaal gesproken het sterke punt van Demy en Imara. Vandaag was de concurrentie ook erg
goed op tempo. De streksalto werd
perfect uitgevoerd en ook de andere
salto’s werden erg goed geland. Totdat de cijfers op het bord stonden
was het erg spannend, want de uitslagen lagen toch wel erg dicht bij
elkaar. Uiteindelijk namen Demy en
Imara met 0,05 punten voorsprong
de gouden medaille mee naar huis.
Geweldige prestaties dus voor de
acro-teams van GVM’79. Volgende
week zal wederom in Oss het NK op
D, E en Pupilniveau, worden gehouden. Ook hieraan doen 4 teams van
GVM’79 mee. GVM’79 hoopt natuurlijk op nog meer medaillenieuws!!

