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Mijdrechtse Julija Williams
(16) dodelijk verongelukt
Uithoorn/Mijdrecht - Er staan regelmatig groepjes jongeren langs
de N201 in Uithoorn ter hoogte van
de Admiraal Van Ghentlaan. Ze leggen bloemen neer, branden kaarsjes en ze laten de tranen de vrije
loop. Op deze plaats verongelukte
in de nacht van vrijdag op zaterdag
de 16-jarige HAVO-scholiere Julija
Williams uit Mijdrecht. Het meisje
reed met haar ouders in een oldtimer die over de kop vloog. De vader
en moeder liggen nog in het zieken-

huis. De auto lag op de kop in de
berm en was tot stilstand gekomen
tegen een boom. Kennelijk is de bestuurder de macht over het stuur
verloren bij een inhaalmanoeuvre
aldus de politie.
Ongeloof
Julija was geen onbekende in Mijdrecht en Uithoorn. Zij was leerling
op het Alkwin Kollege en zou na
het examen naar het Grafisch Lyceum gaan in Utrecht. Zij was een

graag geziene gast en medewerkster in jongerencentrum The Mix in
Uithoorn. “We zullen haar nooit vergeten. We zullen haar missen. Haar
lach, haar spontaniteit, haar hulpvaardigheid. Het is verschrikkelijk”, zo vertelt snikkend een vriendin. Maandag hing bij het Alkwin
Kollege de vlag half stok en was er
‘s middags gelegenheid in de Mix
om te rouwen, even te praten, even
steun te zoeken bij elkaar. Julia zou
4 juli 17 jaar zijn geworden.

Raad heel duidelijk in haar profielschets

Raad De Ronde Venen is toe
aan een nieuwe burgemeester
De Ronde Venen – Vorige week
dinsdagavond was de raad van de
‘nieuwe gemeente’ De Ronde Venen heel duidelijk over de keuze voor een (nieuwe) burgemeester voor deze nieuwe gemeente. Er
is een nieuwe gemeente, er is een
nieuwe raad, er zijn nieuwe wethouders, het wachten is nu nog op
een nieuwe burgemeester. Voor de
meesten was het wel duidelijk, dat
er een nieuwe burgemeester zou
komen, hoewel er ook nog stemmen opgingen van: ‘laat deze burgemeester nog maar even zitten’.
Dat zal niet gebeuren, dat was vorige week dinsdagavond duidelijk:
de raad van De Ronde Venen zoekt
een jonge, dynamische man/vrouw
met de gewenste kwaliteiten en ervaringen. “En of die ervaringen zijn
opgedaan in het openbaar bestuur
of in het bedrijfsleven, is voor ons
niet aan de orde”, aldus het CDA.

“Voor het CDA is dienstbaar leiderschap belangrijk: de burgemeester
is zichtbaar en toegankelijk en moet
beschikken over sterk ontwikkelde communicatieve competenties
ten aanzien van inwoners, ondernemers, maatschappelijk middenveld,
de raad, het college en de ambtelijke organisatie”, aldus het CDA.
Halo effect
“De nieuwe burgemeester is zichtbaar in de afzonderlijke kernen en
wat ons betreft is de burgemeester
vooral in de gemeente actief. Externe bezigheden moeten heel helder
gekoppeld zijn aan het belang van
de gemeente. De te benoemen kandidaat straalt authentieke/oprechte sociale bewogenheid en warmte
uit. Weet bindend op te treden en
toont zich omgevingsbewust”, aldus
het CDA. De fractievoorzitter van
de VVD bracht het een beetje on-

duidelijk, maar hij bedoelde te zeggen: “Wij zoeken een daadkrachtige en sociaal bewogen burgemeester. Hij of zij moet gezag uitstralen.
Hij of zij moet het beminnelijke halo
effect meebrengen”, aldus de VVD.
Ook de PvdA/GL en de SVAB en de
CU/SGP vonden dat de nieuwe burgemeester een mensenmens moest
zijn. Hij/zij moet uitstraling hebben
en het moet geen burgemeester
zijn die deze gemeente als eindpunt
ziet. We zien graag iemand van zo
40, 45 jaar, die dit als een tussen uitdaging ziet”. D66 vond leeftijd, kleur
of geslacht niet belangrijk: Hij/zij
moet besluitvaardig zijn, eigen visie
bezitten en moet goed om kunnen
gaan met het dualisme.”
Jong
De aanwezige commissaris van de
Koningin vatte het als volgt samen:
“U zoekt kwaliteit, hij/zij moet van

Groep 4 van obs Molenland
krijgt preview van kunstwerk
Mijdrecht - Op woensdag 1 juni
bracht groep 4 van OBS Molenland
een bezoek aan het atelier van het

kunstenaarsduo Norman Trapman
en Florentine Haak in Nieuwveen.
De kunstenaars leggen hier de laat-

ste hand aan een bijzonder kunstwerk voor de school, die 25 jaar bestaat. De afgelopen maanden hebben alle 140 leerlingen tegeltjes beschilderd aan de hand van verschillende thema’s, zoals bijvoorbeeld
vervoer, letters, bloemen en vissen.
De tegeltjes zijn door de kunstenaars verwerkt in kleurrijke bankjes
die het schoolplein gaan opvrolijken. De leerlingen van groep 4 vonden het erg leuk om vast een preview te krijgen van het kunstwerk.
Norman Trapman legde hen stap
voor stap uit hoe hij het kunstwerk
heeft gemaakt. Elk bankje weegt
maar liefst 250 kilo. De kinderen
zijn benieuwd wat de naam van het
kunstwerk wordt. Daarvoor is een
prijsvraag onder alle leerlingen uitgeschreven. De leerling die de winnende naam heeft bedacht, mag op
8 juni helpen om het kunstwerk officieel te onthullen.
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Alléén bij:
nature gezag hebben, open houding, oprecht betrokken zijn, zowel
ex als intern en u heeft een voorkeur voor jong.” Nu het profiel bekend is, gaat de advertentie geplaatst worden en kunnen de kandidaten solliciteren. Deze sollicitatieperiode is van 7 t/m 28 juni. In
september zal de vertrouwenscommissie de kandidaten horen en begin november zal bekend zijn wie
de nieuwe burgemeester gaat worden. Vanaf heden tot begin november zal het stil worden omtrent deze zaak. Alles gebeurt verder achter
gesloten deuren.
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Juni Beweegt van start
Wilnis - Maandagmorgen 6 juni om
10.00 uur gaf wethouder Sport Ingrid Lambregts voor een enthousiaste groep (oudere) sporters en
liefhebbers van ‘meer bewegen’ in
Dorpshuis Willisstee het startsein
voor de actie ‘Juni Beweegt’. Deze actie om mensen mede vanwege
gezondheidsredenen te ‘bewegen’
zelf meer te gaan sporten – in welke
plezierige vorm dan ook – is voor het
zesde achtereenvolgende jaar van
start gegaan in De Ronde Venen.
Voor het eerst nemen ook sportaanbieders en inwoners van Baambrugge en Abcoude er aan deel. Die kunnen ter plaatse deelnemen aan georganiseerde sportactiviteiten. De
wethouder wees er op dat (aangepast) sporten niet alleen een leuke
bezigheid is die in liefst veertig verschillende varianten wordt aangeboden, maar ook in positieve zin bijdraagt aan zowel de geestelijke als
lichamelijke gezondheid. Ook voor
degenen die kampen met een (lich-

te) lichamelijke beperking, in welke
zin dan ook, zijn er volop mogelijkheden om eveneens mee te doen.
Voeg daar het sociale aspect aan toe
dat sporten en bewegen met een
gelijkgezinde groep mensen tevens
een stuk gezelligheid en contacten
met zich meebrengt, dan moet dit
toch bijdragen om snel in beweging
te komen. Al met al kenmerkte deze
maandagmorgen zich door een gezamenlijke warming up van deelnemers in de kleine sportzaal van de
Willisstee. Deze namen die ochtend
deel aan drie verschillende activiteiten van Spel en Sport 55. Daaronder het Spel en Sport Circuit in de
grote sporthal, Swing en Sport in de
Culturele zaal en Sportief wandelen
buiten.
Juni Beweegt is een samenwerkingsverband tussen de gemeente De Ronde Venen en Sportservice
Midden-Nederland die met een aantal sportaanbieders een breed scala
aan sport- en bewegingsmogelijk-

heden aanbiedt. Deze maand kan
iedereen, ook zij die jonger zijn dan
55 jaar, tegen betaling van 3,50 euro
per sportles naar keuze die eens uitproberen. Deelname is geheel vrijblijvend, maar wie het na een lesuurtje bevalt kan dan in september
bij een groep of sportaanbieder instromen. Via de website
www.sportinderondevenen.nl kunt u
zien waaraan u allemaal kunt meedoen en/of zich aanmelden voor een
les. Dat kan ook via e-mail bij sportconsulent Erik Leus (info@sportinderondevenen.nl). Er zijn ook flyers
in omloop met een aanmeldingsformulier. Wie vrij van enige vorm
van wedstrijdelement vanaf september gezellig een of twee keer
per week wil sporten en met andere
sporters contact wil onderhouden,
kan hierover (vrijblijvend) informatie vragen of zich alvast opgeven bij
Spel&Sport 55+. Tel. 06-14807130.
Kijk op de website voor het sportaanbod: www.spelensport55plus.nl.

Joke van Diemen (li.) en haar collega’s Lydia de Rijk en Anneke Lambregts (voorste twee) gaan de groep sporters voor
in de warming-up. Wethouder Lambregts (midden) doet dapper mee.
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DE AMBTSKETENS VAN DE BURGEMEESTERS
door Fred de Wit
Wanneer de burgemeester de raadsvergadering voorzit draagt hij of zij
een keten met een ambtspenning
als "het teken van zijn of haar waardigheid". Het is een gezagssymbool
waarvan de geschiedenis teruggaat
tot in de Romeinse tijd hoewel toen
meer een hoofdtooi of gewaad gebruikelijk was. In de late middeleeuwen kende men in de Nederlanden gezagshebbers die als teken
van hun gezag een roede hadden.
Niet alleen de wereldlijke gezagsdragers dragen een symbool van
hun waardigheid maar ook geestelijke gezagsdragers. Denk maar aan
de bisschopsstaf, mijter en aan de tiara welke vroeger door de pausen
werden gedragen. Voor de praeses
van de Nederlands Hervormde kerk
werd zelfs nog in 1967 een zilveren
keten ontworpen.
Tot 1824 was er over de waardigheidstekenen van de burgemeesters
niets geregeld. Wel zien we voor die
tijd burgemeesters op schilderijen
afgebeeld met een keten maar dat
was dan een ordeteken. In de Napoleontische tijd werden onderscheidingstekenen kwistig rondgedeeld.
Vrijheid
De Franse keizer probeerde zo vele mensen aan zich te binden. Toen
in 1813 ons land zijn vrijheid weer
terugkreeg greep koning Willem I
eveneens naar deze symboliek. Het
volk diende weer bewust te worden
van de waarde van de diverse ambten met als gevolg dat bij Koninklijk Besluit in 1824 de burgemeesters van de grote steden de verplichting kregen opgelegd om een
ambtskostuum te dragen. Voor dorpen en kleine gehuchten was dit te
kostbaar. Vandaar dat een jaar later
bepaald werd dat de burgemeesters
een ambtsketen konden dragen. In
het reglement staat: " Burgemeesters en assessoren zijn bevoegd, om
in de uitoefening van hunne bediening, een onderscheidend teken
van hunne waardigheid te dragen,
hetwelk bestaan zal in eenen penning, waarop aan de eene zijde het
wapen van het rijk en aan de andere de naam van de gemeente is
gegrift. Deze penning zal aan een
breed oranje lint om de hals gedragen worden". Waarschijnlijk zijn er
weinig van deze penningen aangeschaft omdat hier geen sprake was
van een verplichting.
De ambtsketens
worden verplicht
In 1852 ontwierp Thorbecke, als minister van binnenlandse zaken, een
koninklijk besluit waarin werd vastgelegd dat de onderscheidingstekenen van de burgemeesters door
de koning moesten worden vastgesteld, evenals de gelegenheden
waarbij deze moesten worden gedragen. Van te voren had hij hierover
de commissarissen van de provincies gepolst en de meerderheid had
zich uitgesproken voor een penning.
Een minderheid gaf echter de voorkeur aan een sjerp zoals in België,
Frankrijk, Luxemburg en Italië nog
gedragen wordt. Verschil van mening ontstond er over de vraag of de
penning van koper of zilver zou moeten zijn en of de penning zou moeten worden opgehangen aan een
keten of een lint. Wanneer men echter de voorkeur zou geven aan een
zilveren keten dan zou deze duurder uitvallen dan de penning en zouden de gemeenten de aanschaf van
zo'n keten wel kunnen betalen? Men
besloot uiteindelijk maar om de gemeenten vrij te laten in de keuze van
een lint of keten. De kleur van het
lint zou die van het koninklijk huis,
dus oranje zijn. Koning Willem III besloot echter advies in te winnen van
de Raad van State.
Kritiek
Deze had nog al wat kritiek en

onderschreef de al eerder gemaakte
opmerking dat de aanschaf van
een zilveren of vergulde penning
met keten voor vele gemeenten
wel eens te duur in de aanschaf
zou zijn. Men gaf de voorkeur
aan een breed zijden oranje lint
waaraan de penning zou kunnen
worden bevestigd. Men was er
ook op tegen dat de penning
van zilver zou zijn omdat de
deurwaarders bij de rechterlijke
macht ook al een zilveren penning
droegen en het ongepast zou
zijn wanneer burgemeesters en
deurwaarders penningen zouden
dragen die uit het zelfde materiaal
zouden zijn vervaardigd. Na al
deze discussies kwam uiteindelijk
het koninklijk besluit tot stand
waarbij de ambtsketen werd
ingevoerd en werd bepaald dat de
"onderscheidingstekenen, door den
burgemeester te dragen, bestaan
in een zilveren penning, hebbende
eene middellijn van veertig strepen
en vertoonende aan de eene zijde
het wapen des rijks, aan de andere
dat der gemeente; de penning
hangende op de borst, hetzij aan
een zilveren keten, hetzij aan een
oranje zijden lint; de keten of het
lint op beide schouders aan den rok
of het opperkleed vastgehecht".
Keten
Of het een keten of een oranje lint
zou worden daarin werden de gemeenten vrijgelaten. De meeste gemeenten kozen echter voor een keten en in de loop van de jaren zijn
veel linten verdwenen om plaats te
maken voor de keten. Soms was
daar een aanleiding voor. Sommige
penningen wekten vanwege de sobere uitvoering de afkeer op van de
koninklijke gast. Zo schonk de echtgenoot van koningin Wilhelmina,
prins Hendrik, de burgemeesters van
Ameland, Vlieland, Terschelling en
Schiermonnikoog nieuwe ambtsketens die door de zilverfabriek Begeer
te Utrecht waren vervaardigd. In het
koninklijk besluit van 1852 werd ook
nog vermeld dat wanneer de gemeente geen wapen had, het ingraveren van de naam van de gemeente
al voldoende was. Bovendien werd
aangegeven wanneer de burgemeester de ambtsketen moest dragen. Allereerst wanneer hij de vergadering van de raad voorzit. Maar
hij dient deze ook om te hebben
wanneer hij zich ingeval van brand,
of van oproerige beweging, van samenscholing of een andere stoornis der openbare orde in het openbaar vertoont en uit krachte van artikel 166-1 der gemeentewet of een
van enige andere wet persoonlijk in
het openbaar bevelen geeft. Ook bij
plechtige gelegenheden namens de
gemeente dient de burgemeester de
ambtsketen te dragen.
Plechtigheden
Buiten de gemeente is het dragen van de ambtsketen verboden.
In 1852 zal men er beslist niet aan
gedacht hebben dat tegenwoordig onder "plechtige gelegenheden" ook de intocht van Sint Nicolaas en prins carnaval zou worden
verstaan. Wanneer de burgemeester
verhinderd is moet de keten gedragen worden door degene die hem
of haar vervangt. Bij koninklijk besluit van 24 februari 1853 werd ook
het ambtskostuum van de burgemeesters vastgesteld, dat als zij dit
wilden, bij plechtige gelegenheden
gedragen kon worden. Het aantal
gemeenten waarin de burgemeester een ambtskostuum droeg is zeer
gering geweest. Men vond de aanschaf te kostbaar omdat de burgemeesters het kostuum uit eigen middelen moesten betalen. In de voormalige gemeenten van De Ronde
Venen heeft voor zover bekend, niemand ooit een ambtskostuum gedragen. Dat neemt niet weg dat bijvoorbeeld burgemeester Van der

Haar van Mijdrecht en Wilnis (19461971) de raadsvergaderingen altijd voorzat in een zwart colbert en
een streepjesbroek. In die tijd stuurde hij eveneens een raadslid weg
uit de raadsvergadering omdat deze volgens hem niet voldoende gekleed was. Het raadslid had namelijk zijn colbertje thuis gelaten omdat
het weer zo warm was. Burgemeester Haitsma (1971-1988) vond het
niet gepast in een zomerkostuum de
raadsvergaderingen te presideren.
Eigendom en kosten
ambtsketens
Sommige ambtsketens werden door
de burgemeester zelf aangeschaft
of door de burgerij geschonken. Het
gevolg hiervan was vaak dat deze
ambtsketens bij het vertrek van de
burgemeester of bij zijn overlijden
in particulier bezit bleven zodat bij
de installatie van de nieuwe burgemeester tegelijk een nieuwe ambtsketen moest worden aangeschaft.
Het kwam echter ook voor dat de
burgemeester bij zijn vertrek de
ambtsketen, die hij zelf had aangeschaft, aan de gemeente schonk zodat deze door zijn opvolger kon worden gedragen. Het is ook voorgekomen dat de ambtsketen van een gemeente, die werd opgeheven, door
de raad aan de vertrekkende burgemeester werd geschonken omdat
deze toch niet meer kon worden gebruikt. Dit alles is in onze gemeente niet voorgekomen. Wel is er later
van de reeds voor 1852 opgeheven
gemeente Waverveen een penning
gemaakt welke is bevestigd aan de
ambtsketen van de gemeente Vinkeveen zodat de gemeente Vinkeveen
en Waverveen een ambtsketen heeft
waaraan twee penningen zitten.
Opheffing
Dit is overigens bij de opheffing
van de gemeente Oudhuizen niet
gebeurd. Wilnis behield de eigen
ambtsketen die in tegenstelling tot
het koninklijk besluit van 1852 verlengd was met een zwart lint. Dit lint
is later vervangen door een zilveren
keten. Toen in 1989 de nieuwe gemeente De Ronde Venen tot stand
kwam, had burgemeester Boogaard
bij de installatie van de nieuwe raad
ook een nieuwe ambtsketen om. In
de penning was het gemeentewapen
echter nog niet ingegraveerd. Dit is
later gebeurd nadat een nieuw gemeentewapen samen met een nieuwe gemeentevlag door de raad is
vastgesteld. De toenmalige gemeente De Ronde Venen is een samenvoeging van de voormalige gemeenten Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis en Oudhuizen. Het zou
ondoenlijk geweest zijn om al deze
penningen aan een keten te hangen
zoals bij de samenvoeging van Vinkeveen en Waverveen is gebeurd. De
aanschaf van een ambtsketen kan
wel in de papieren lopen als men
daaraan zeer hoge eisen stelt. Maar
dat hoeft niet. In de gemeente Tietjerksteradeel betaalde men in 1852
voor de penning tien gulden en voor
het lint zestig cent. In 1976 werd de
ambtsketen van Mijdrecht voor een
bedrag van f. 900,-- veranderd. Het
bleek namelijk dat in het schildje van
het gemeentewapen de afbeelding
van het lam Gods foutief was weergegeven en dat aan de andere zijde het rijkswapen er niet op was afgebeeld. De penningen werden ook
steeds zwaarder, vandaar dat er een
soort veiligheidskettinkje kon worden aangeschaft waardoor de penning aan het kostuum werd vastgemaakt en het geheel niet te veel op
de nek drukte.
Verhaal
Het verhaal wil tevens dat dit nodig was om te voorkomen dat tijdens
een officieel diner de penning niet in
de soep zou belanden, hetgeen wel
eens scheen te gebeuren. In de archieven van de diverse gemeenten

De ambtsketen van Abcoude is in september 1974 gestolen,
maar gelukkig later toch weer boven water gekomen.

is weinig over de aanschaf of vernieuwing van de ambtsketens te vinden. Wellicht dat men onder een andere rubriek toevallig nog eens iets
hierover tegenkomt. In het Provinciaal-Blad van Utrecht van 4 december 1852 delen de gouverneur en de
griffier van de provincie mede tussenkomst te willen verlenen bij de
aanschaf van de penningen. De graveurs van 's rijks munt zijn bereid
de penning te leveren tegen f. 10,- wanneer de gemeente een wapen
heeft en tegen f. 6,-- indien alleen de
naam van de gemeente moet worden vermeld. In dit schrijven worden de gemeenten tevens geadviseerd om de aanschaf te laten geschieden uit de gemeentekas vanwege het feit dat de kosten voor diverse burgemeesters gezien de lage bezoldiging wel eens bezwaarlijk
zouden kunnen zijn.
Vergadering
Tijdens de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudhuizen van 29 november 1852 werd medegedeeld dat dit
provinciale schrijven binnengekomen was en op 10 december besloten burgemeester de Voogt en de
wethouders Stam en van der Does
tot aanschaf van de penning over te
gaan en deze te laten vervaardigen
door 's rijks munt en te bekostigen
uit de gemeentekas. De notulen van
de gemeente Wilnis vermelden hetzelfde. In de registers van uitgaande
stukken van de gemeenten Oudhuizen en Wilnis delen burgemeester en
wethouders bovendien nog mee dat
bovengenoemde gemeenten voor

zover bekend geen wapen hebben.
In Mijdrecht wordt op 11 december
1852 eveneens tot aanschaf besloten met de mededeling dat de penning wel aan een zilveren keten zal
worden gedragen. In de raadsvergadering van 27 oktober 1960 heeft
de Mijdrechtse raad nog een bedrag
beschikbaar gesteld van f. 570,—
voor de aanschaf van een nieuwe
ambtsketen. In 1852 besluit de gemeente Vinkeveen en Waverveen
eveneens de penning aan te schaffen. Burgemeester Farret wordt gemachtigd om te kiezen voor een
oranje lint of een zilveren keten. Omdat Vinkeveen en Waverveen een
gemeentewapen hadden koos men
voor het gemeentewapen, en werden de beide besluiten van de Hoge Raad van Adel, krachtens welke
destijds de afzonderlijke gemeente
Waverveen sedert 22 october 1817,
en Vinkeveen sedert 10 juni 1818,
een gemeentewapen mochten voeren, bijgevoegd. Waarschijnlijk is dat
toen voor 's rijks munt aanleiding
geweest om maar twee penningen
te maken. In een brief van 21 januari 1853 delen gedeputeerde staten
mede dat de penningen gereed zijn
en kunnen worden afgehaald. Omdat de ambtspenning ook bij brand
moest worden gedragen werd soms
een reserve ambtsketen aangeschaft die bij de burgemeester thuis
werd bewaard. Dit was noodzakelijk omdat de burgemeester direct
bij een brand of rampen aanwezig
moest zijn omdat hij dan de bevelen moest geven. Tegenwoordig doet
de brandweercommandant dit omdat hij hiervoor speciaal is opgeleid.

Regionaal Historisch Centrum
In de raadsvergadering van april
heeft onze raad met een kleine
meerderheid van stemmen besloten om geen nieuw gemeentewapen en ambtsketen aan te schaffen
waaraan ook recht zou worden gedaan aan de vroegere gemeente Abcoude Baambrugge. In een gloedvol
betoog vroeg de burgemeester om
dit wel te doen: “Een gemeente zonder gemeentewapen is koud en kil”.
Maar haar betoog mocht niet baten.
Een van de tegenstemmers merkte
op dat de raad zich beter met echte zaken kon bezig houden. Een ander raadslid dacht in eerste instantie
dat de indieners van dit voorstel een
grapje maakten. Zij vond dit niets
voor de raad. Waarom een nieuw
kettinkje?
De fractievoorzitter van een andere partij maakte het nog bonter: “Je
bent net prins carnaval met zo’n keten”. De burgemeester reageerde
daarop geërgerd en terecht. Waarom
hebben de raadsleden zich niet verdiept in dit onderwerp of de mening
gevraagd van de beide historische
verenigingen in onze gemeente?
Tot 1 juli 2011 is er in het Regionaal
Historisch Centrum Vecht en Venen,
Schepersweg 6E te Breukelen een
tentoonstelling over onze gemeentewapens. Geopend op dinsdag van
9 tot 21 uur en woensdag t/m vrijdag van 9 tot 16 uur. Toegang gratis! Hopelijk kunnen de tegenstemmers een uurtje vrijmaken om deze
tentoonstelling te bezoeken en zich
afvragen wat Thorbecke van hun betoog gevonden zou hebben.

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

gemeentelIjke BekenDmAkIngen

openIngstIjDen
gemeentehuIs:
tel. bereikbaarheid
gemeentehuis
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma
8.30-20.00 u
di t/m do
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u
za
10.00-13.00 u
overige balies
ma
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u

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

straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

AfVAlBRengstAtIons

Abcoude
Aasdomstraat 28

Plaatsen van een dakkapel

Bouwen

W-2011-0285

23-5-2011

W-2011-0288

20-5-2011

W-2011-0286
W-2011-0291

23-5-2011
25-5-2011

Afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
Afvalbrengstation
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zatefdag tijdens de feestweek
gesloten.
seRVICeloket
YouRhome en
seRVICepunten
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

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

mijdrecht
Eerste Bedijking (polder) Verbreden van watergang
Werk uitvoeren
Petronellatocht
Hofland 33, 33a, 37
Vernieuwen van een rieten dak
Monument
Molenwiek 100
Realiseren van een aanbouw aan Bouwen
de achterzijde en voorzijde van
het woonhuis

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien.
VeRleenDe omgeVIngsVeRgunnIngen (week 23 – 9 junI 2011)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam

Aard van het project

Abcoude
Burgemeester des
Plaatsen van een informatieTombeweg Abcoude,
paneel / lichtkrant
Pastoor Kannelaan Wilnis,
Herenweg Vinkeveen,
Hofland Mijdrecht
Hoogstraat 4
Plaatsen van lichtreclame en het
schilderen van kozijnen
Koppeldijk 25
Realiseren van een erker
Sandbergstraat 20
Realiseren van een uiten opbouw

Activiteiten

Aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning

Bouwen
Afwijken
bestemming

W-2011-0240

25-5-2011

Bouwen

W-2011-0161

26-5-2011

Bouwen
Bouwen
Afwijken
bestemming

W-2011-0233
W-2011-0226

26-5-2011
31-5-2011

Amstelhoek
Mennonietenbuurt 39

Bouwen van een steiger

Bouwen

W-2011-0242

26-5-2011

mijdrecht
Industrieweg 36

Plaatsen van nieuwe gevels

Bouwen

W-2011-0185

31-5-2011

Plaatsen van een kozijn aan de
voorgevel van het woonhuis

Bouwen

W-2011-0236

26-5-2011

wilnis
Herenweg 173a

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.
VAstgestelD wIjzIgIngsplAn A.C. VeRhoefweg 2 In mIjDReCht
Met ingang van vrijdag 11 juni 2011 wordt ter inzage gelegd het besluit van burgemeester en wethouders tot
vaststelling van de wijziging bestemmingsplan A.C. Verhoefweg 2 in mijdrecht. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de balie Publiekszaken in het gemeentehuis. De
wijziging betreft de vormverandering van het bouwvlak.
Tegen het ontwerp van het plan zijn binnen de daarvoor geldende termijn geen zienswijzen bij burgemeester
en wethouders ingediend. Ook hebben burgemeester en wethouders bij de vaststelling geen wijzigingen
in het plan aangebracht. Daarom kan alleen een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in
staat is geweest zijn zienswijze (op tijd) in te dienen, beroep instellen. Tijdens de termijn van inzage kunt u
uw beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500
EA Den Haag.
Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek tot voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als
een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
VeRkeeRsBesluIten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen verkeersbesluiten hebben genomen,
betreffende de volgende verkeersmaatregelen:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van griffioen 7,
3641 lX mijdrecht;
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Van Voorthuijsenhof 11, 1391 jR Abcoude;
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van talingenlaan 93, 3645 gl Vinkeveen.
Deze besluiten liggen met ingang van 8 juni 2011 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener,
de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden
ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.
ontheffIng VAn De Route VooR het VeRVoeR geVAARlIjke stoffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, ingevolge artikel 22 van de Wet
vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat:
- zij een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan wagenvoort Vuurwerk, Kanaaldijk 52, 8191 NB Wapenveld t.b.v. het vervoer incl. laden en lossen van vuurwerk op 27 augustus 2011 naar
het weiland tussen Burgemeester Dedelstraat en winkeldijk in Abcoude.
De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 9 juni tot en met 21 juli 2011. De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over de ter inzage gelegde aanvraag geen zienswijzen zijn ingebracht.
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen,
p/a Milieudienst Noord-West Utrecht, postbus 242, 3620 AE Breukelen. Het bezwaarschrift moet binnen zes
weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.
U kunt de stukken inzien bij:
- Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur;
- Gemeentehuis van de gemeente De Ronde Venen, Croonstadtlaan 11 in Mijdrecht, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met afd. externe veiligheid van de milieudienst dhr. C. Roodhart via telefoonnummer 0346 26 06
46 of mw. Y.T.M. van der Maat via tel. 0346 26 06 41.

VeRgADeRIng CommIssIe Algemeen BestuuRlIjke zAken / fInAnCIën e.o.
15 junI 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 3 juni 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
Indien u wilt inspreken - maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl. met vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op
deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Punten voor de raad van 30 juni 2011 / 4 juli 2011
a. Beleidsplan 2011 - 2014 (raadsvoorstel 0040/11)
In het beleidsplan worden de hoofdlijnen van het beleid voor de periode 2011-2014 weergegeven. De raad
wordt gevraagd hier mee in te stemmen en de bijgaande reactienota voor kennisgeving aan te nemen.
b. Voorjaarsnota De Ronde Venen 2011 (raadsvoorstel 00/11)
Ter vaststelling wordt de eerste Voorjaarsnota van de nieuwe gemeente De Ronde Venen aangeboden. De basis voor de Voorjaarsnota is het Beleidsplan 2011-2014 ‘Kernachtig Verbinden’. Dit Beleidsplan ligt eveneens
in de raadsvergadering van 30 juni / 4 juli 2011 ter besluitvorming voor. Daarom wordt in de Voorjaarsnota
niet ingegaan op algemeen gemeentelijk beleid. De focus van deze Voorjaarsnota is specifiek gericht op de
financiële positie van de gemeente De Ronde Venen.
5. Sluiting
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, Mw. J. Vonk-Vedder
VeRgADeRIng CommIssIe Algemeen BestuuRlIjke zAken / fInAnCIën
16 junI 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 3 juni 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl. met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Punten voor de raad van 30 juni / 4 juli 2011
a. Verordening schoonmaak gemeentelijke objecten (raadsvoorstel 0034/11)
Het betreft het vaststellen van een verordening waardoor het mogelijk is om het schoonmaken van de gemeentelijke gebouwen exclusief te gunnen aan de PAUW-bedrijven, een sociale werkvoorziening die mensen
aan het werk helpt die geen of moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt.
b. Programmarekening Abcoude 2010 (raadsvoorstel 0033/11)
Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en financieel beheer.
Voorgesteld wordt om de programmarekening 2010 gemeente Abcoude vast te stellen.
c. Programmarekening De Ronde Venen 2010 (raadsvoorstel 00/11)
Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en financieel beheer.
Voorgesteld wordt om de programmarekening 2010 De Ronde Venen vast te stellen.
d. 1e Bestuursrapportage 2011 (raadsvoorstel 0035/11)
In de griffiebrief, nummer 7, van 7 april 2011 is het document “Planning, bijstelling- en verantwoordingsdocumenten 2011 – 2014” bijgevoegd, waarin de Planning en Control cyclus is weergegeven. Hierin is tevens de
planning, de structuur en de werkwijze van het planning & control instrumentarium uitgewerkt. Conform deze planning ontvangt u in 2011 drie keer de bijgaande bestuursrapportage.
e. Beleidsplan VRU (raadsvoorstel 0042/11)
Een gemeentelijke reactie wordt gegeven op de financiële en beleidsmatige stukken VeiligheidsRegio Utrecht
(VRU).
5. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën en mededelingen te doen.
6. Sluiting
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, Mw. J. Vonk-Vedder
VeRgADeRIng CommIssIe InwoneRszAken / sAmenleVIng & puBlIeke weRken
20 junI 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 3 juni 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl. met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Inwonerszaken / Samenleving & Ruimtelijke Zaken van 9 mei 2011
5. Punten voor de raad van 30 juni / 4 juli 2011
a. Groot onderhoud / vervangende nieuwbouw De Schakel (raadsvoorstel 0038/11)
In december 2010 heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen besloten samen met het schoolbestuur van
de pc basisschool De Schakel de mogelijkheden van vervangende nieuwbouw te onderzoeken en om hiervoor het gemeentelijke budget groot onderhoud in te zetten. In aansluiting daarop is tijdens de vergadering
van de Commissie Samenleving van 10 mei 2011 toegezegd de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 juni
2011 een voorstel aan te bieden voor het beschikbaar stellen van e 810.000 voor groot onderhoud voor De
Schakel.
b. Aan- en verkoop (onderwijs)gebouwen (raadsvoorstel 0036/11)
De gemeente De Ronde Venen en De Klimboom, Stichting voor kinder- en tieneropvang kopen en verkopen
gezamenlijk de (voormalige) onderwijsgebouwen aan Tuinderslaantje 3 en Pijlstaartlaan 1b, beiden te Vinkeveen. Hiermee kan de openbare basisschool De Pijlstaart meer ideaal worden gehuisvest en hiermee verkrijgt
De Klimboom eigen accommodatie voor haar kinderopvangactiviteiten.
c. Reconstructie Baambrugse Zuwe fase 1 (raadsvoorstel 0039/11)
Dit betreft een voorstel voor de resterende, onvermijdbaar te maken kosten voor een duurzame verbetering
van fase 1 van de Baambrugse Zuwe. Uitgebreid onderzoek naar mogelijke alternatieve scenario’s heeft uitgewezen dat ondanks de onverwachte kosten als gevolg van de aangetroffen bodemverontreiniging en de
bekostiging van het verleggen van kabels en leidingen van Stedin, de voorgenomen reconstructie op de langere termijn aanzienlijk voordeliger dan andere opties is en minder risico’s met zich meebrengt. Tevens wordt
voorgesteld om de voorbereiding van de reconstructie van het resterend gedeelte van de Baambrugse Zuwe
vanwege de huidige financiële situatie van de gemeente voorlopig uit te stellen.
6. Overige punten
a. De financiële situatie van Tympaan in relatie tot de ontwikkeling van Tumult.
De fractie van D66 heeft verzocht het onderwerp te agenderen om van het college te vernemen of het juist
is dat Tympaan zich terugtrekt uit dit project. Indien dit het geval is wil D66 graag vernemen wat de gevolgen
daarvan zijn.
b. De onderhuurder van All-Round
De fractie van D66 heeft verzocht het onderwerp te agenderen om van het college te vernemen wat de gevolgen van het terugtrekken van de onderhuurder bij All-Round zijn voor het jongerenwerk.
c. Concept-nota Recreatief medegebruik, landschap en cultuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
De VVD-fractie vraagt het college op welke wijze de gemeente invulling geeft aan de inspraakmogelijkheden.
In de concept-nota wordt gesproken over het verbieden van gemotoriseerde vaart in een aantal wateren. Het
is belangrijk als gemeente hierover een eenduidige mening te geven richting AGV.
d. Burgerparticipatie
De fractie Lijst 8 wil met de raadsfracties bespreken hoe burgerparticipatie via de website, of door andere vormen, inhoud kan worden gegeven.
7. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Inwonerszaken / Samenleving & Publieke Werken en mededelingen te doen.
8. Sluiting
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, Dhr. R. Kroon

pagina 6

Nieuwe Meerbode - 8 juni 2011

INFORMATIEF
COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 2:
dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
124e jaargang
oplAgE: 16.200
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 e-mailadres.
De redactie behoudt het recht
brieven in te korten of te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERbodE.nl

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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

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

zWANGERsChAp
Maatschap. Verloskundigen ‘De
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a
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

DOkTERsDIENsTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 0900-4701470.
Dit geldt voor het hele weekend,
feestdagen en voor werkdagen van
17.00 u. tot de volgende dag 8.00 u.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934. 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.
*kring-apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 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.

DIERENARTsEN
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen,
tel 0297-263758 www.kkavv.nl.
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

Quick-behandeling met
aromatherapie
Mijdrecht - Beautysalon Périne, salon voor professionele huidverbetering, is al bijna 20 jaar een toonaangevende salon in Mijdrecht en omstreken. De laatste jaren hebben de
specialisten van ‘Périne’ zich gespecialiseerd in Huidverbetering en
Anti-ageing. Eén van de producten
waarmee ‘Périne’ huidverbeteringsadviezen en behandelingen geeft is
het France cosmeticamerk Decléor.
Huidverbetering en actie:
Huidverbetering gaat verder dan
huidverzorging. Waar huidverzorging zich vooral richt op de buitenkant van de huid, werkt huidverbetering intensiever en dieper. Een
goede huiddiagnose en professionele ondersteuning zijn dan ook belangrijk om het gewenste resultaat
zo goed mogelijk te kunnen halen.
Op woensdag 15 juni heeft u de mogelijkheid om kennis te maken met
Decléor. U kunt dan een Quick behandeling ondergaan, die speciaal
voor deze dag is samengesteld. Tijdens deze Quickbehandeling, die
slechts 25,00 euro kost, wordt er uiteraard uitsluitend gewerkt met de
producten van Decléor. De Quick
behandeling bestaat uit: professionele huiddiagnose, reiniging, aromatische peeling, aromatische massage, aan uw huidtype aangepast
masker en ter afsluiting een aromatische olie met bijbehorende crème.
Naast deze voordelige behandeling,
kunt u die dag gebruik maken van
diverse aanbiedingen. Zo ontvangt

u bij aankoop van drie producten
de Quick behandeling geheel gratis
en krijgt u ook nog eens een speciale gift bij aanschaf van een vierde product.
Decléor
Decléor is ruim 35 jaar geleden opgericht door een team van experts in
aromatherapie. In de loop der jaren
heeft dit team een overweldigende kennis van het plantenrijk opgebouwd door moderne onderzoekstechnieken toe te passen op essentiële oliën. De aromatherapie, die
vaak beschouwd werd als een verzameling van empirische en poëtische kennis, werd een bewezen wetenschap. De meest werkzame extracten van aromatische planten, de
essentiële oliën, worden door Decléor in hun producten en behandelingen toegepast. Naast de positieve
uitwerking van de producten op de
huid, zijn de behandelingen van Decléor, een combinatie van effectiviteit en wellness.
Reserveer tijdig
Om op woensdag 15 juni de speciale Quick behandeling te ondergaan, dient u tijdig te reserveren.
U kunt dit doen door een mail te
sturen naar info@perine.nl of telefonisch contact op te nemen met
(0297)273121. Beautysalon Périne is gevestigd op: Hofland 4 te
Mijdrecht. www.perine.nl.
Voor meer info zie ook advertentie
elders in deze krant

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

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

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

vvv/ANWB
VVV de Ronde Venen/
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144 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.

Natuuravontuur in Botshol
De Ronde Venen - In juni gaan de
boswachters van Natuurmonumenten weer volop varen met scholen
uit de omgeving in het natuurgebied Botshol. Samen met NME, organisatie voor Natuur- en Milieueducatie, heeft Natuurmonumenten een prachtige avonturentocht
opgezet met verschillende leuke
nieuwe opdrachten voor de kinderen van groep 7 en 8. Verven met de
gele kleurstof van de boterbloemen,
het maken van natuurcomposities,
het leren herkennen van vogelgeluiden, gedichten schrijven en waterbeestjes bestuderen. Er is zoveel te
ontdekken tijdens een tocht die gemiddeld twee uur duurt. Boswachter
Niels Schouten: ”Voordat we gaan
varen worden er verrekijkers aan de
kinderen uitgedeeld. Dat is leuk om
dan gelijk de aalscholvers te bekij-

Woensdag 15 juni:

ken, elkaar en ook de boswachter
eens van dichtbij te bestuderen. Na
een kwartiertje varen we om een eilandje waar vaak zo’n 50 visdiefjes
broeden. De visdiefjes scheren over
hoofden en maken veel kabaal. Een
echt avontuur en de kinderen kijken
opeens geboeid hoe de vogels actief hun jongen beschermen.”
Botshol is een prachtig plassenen moerasgebied tussen Abcoude
en Vinkeveen. Met veel kleine een
grotere wateren, smalle en bredere
doorgangen, enorm afwisselend en
vol met vogels en andere dieren. Na
het broedseizoen is het weer toegankelijk en neemt Natuurmonumenten zoveel mogelijk schoolklassen mee het gebied in.
Ook in andere gebieden in de regio worden speciale excursies voor
scholen georganiseerd.

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 en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Schumanflat in Uithoorn, lichtgrijze kat met witte bef en crèmekleurige vlek aan linkerzijde van de kop.
- Witkopeend in Uithoorn, zalmkleurige kat van 19 jaar oud.
- Oostzijde in De Hoef, klein zwart poesje van 11 maanden met
klein wit blesje op voorhoofd en wat witte haren in de staart. Haar
naam is Janneke.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn, Arlene. Arlenej is een blauw/grijze poes met witte bef en sokjes, zwart bij voorpootje, zwart bij
achterpootje met vage rode vlekjes. Onder oksel rood. Katje heeft
een chip.
- Boterdijk De Kwakel. Tim, rode kater van ca 7 jaar met witte neus, voor witte teentjes en achter witte sokjes en een witte
bef,ongecastreerd en gechipt
- De Kwakel, Drechtdijk, rood-cyperse kat. Onder ogen een klein
wit streepje. Rood bandje met belletje. Max is klein van stuk.
- Uithoorn, Geertruidahoeve, Klara is een lapjespoes van 1 jaar. Zij
heeft witte pootjes en een clownskopje, aan een kant zwart en
andere kant bruin en zwart. Zij is gechipt.
- Uithoorn, Zijdelveld, gecastreerde lapjeskater van 19 jaar oud met
witte bef. Tom heeft een rommelige vacht door schildklierproblemen.
Gevonden
- Uithoorn, Prinses Christinalaan, konijntje, wit/zwart, heeft in zijn
nek iets langere haren. Erg lief en tam.
- Abcoude, Angsteloord, zwarte ongecastreerde kater met een
paar witte haartjes op zijn borst. Hij is erg lief.
- De Kwakel, Korte Eind. Tuinpark, grijs/blauwe kat.
- Wilnis, Wagenmaker, grote zwart/witte kat.
- Uithoorn, Prinses Christinalaan, rood/witte kater. Heeft witte tenen voor en achter. Heeft zwart bandje om.
- Thamerweg in Uithoorn, zwart/witte Felix kat van ong. 8 jaar.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, rood/witte kater met witte ringen
in de staart.
- Mijdrecht, Viergang, geheel zwarte poes.
Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren.

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!

Jeugdig talent op
Charity Jazz
De zesde Chazz alweer. En, wie weet, over tien jaar de zestiende. Omdat organiseren evenals regeren vooral een kwestie van vooruitzien is,
zijn we nu al voorzichtig aan ’t zoeken naar de sterren van de toekomst.
Vandaar dat er in de programmering van Charity Jazz 2011 – op zaterdag 25 juni - een blok ‘jeugdig talent’ is opgenomen.
Dat mag u zo letterlijk nemen als het er staat, want in de lommerrijke tuin van Stroomzicht zal het podium ter beschikking worden gesteld aan een regionaal saxofoonseptet bestaande uit zes meisjes en
een jongen van 13 tot 17 jaar. Zij bespelen ‘jazzy’ de sopraan- , tenor-,
alt- en baritonsaxofoon. Het zevental komt uit de regio. ’t Kon best wel
eens érg goed worden, want de jongelui staan onder leiding van Leon
van Mill en dat is een saxofonist die diepe sporen heeft achtergelaten
in de Nederlandse muziekwereld. Leon leerde het vak aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam waar hij in 1992 als eerste improviserend baritonsaxofonist afstudeerde. Hij speelt veel stijlen, in meerdere bands, daarnaast dirigeert hij de Hint Big Band en geeft hij regelmatig workshops in de regio. Hem gevraagd of hij jeugdig talent
kon mobiliseren was hij meteen enthousiast. Hij had al vergevorderde
plannen om een sax-ensemble samen te stellen uit talentvolle meiden
en jongens die hij de laatste jaren in het vizier had gekregen. Chazz
2011 was voor hem de aanleiding om hier nog wat enthousiaster mee
aan de gang te gaan. Het septet is compleet, er wordt door de leden
nog druk gedacht over een passende naam voor de band, hun eerste
openbare optreden zal zijn op 25 juni tijdens Chazz. Hou het in de gaten op www.chazz.nl, daar zullen de namen van de bandleden en de
naam van de band gelanceerd worden.
Op ons lustrum een jaar geleden zong ze al een nummer; lokaal is ze
vooral bekend van talentenjachten op het VeenLanden College en het
Rabo Talentenpodium: Buiske Boone, 18 jaar jong, uit De Hoef. Ze is
dit jaar erg druk in verband met haar eindexamen, maar kan toch nog
tijd vrijmaken om op Chazz op te treden. Dat doet ze samen met Timon
de Graaff (piano) Roelof Hoogendoorn (sax) en Thijs Snoek uit Wilnis.
Deze 15-jarige vocalist mocht al toen hij tien was deelnemen aan het
Kinderen voor Kinderen Songfestival en hij werd daar de beste van de
provincie Utrecht. Thijs heeft zijn sporen inmiddels verdiend in musicals als The Sound of Music en Jungle Book.
Na het blok jeugdig talent komt Dasha Skorokhodova, een ster van de
toekomst die al enkele jaren in Nederland schittert. Dasha (1986) komt
uit de Oekraïne. Al sinds haar jeugd is ze omgeven door Jazz muziek.
Haar moeder (zangdocente) en haar vader (na een bloeiende carrière
als jazz trompettist nu werkzaam als priester) hebben haar geen strobreed in de weg gelegd. Ze studeerde vanaf haar 6e jaar klassieke piano in de Oekraïne, tot ze geboeid raakte door Ella Fitzgerald. Haar
richting stond vast en in 2007 studeerde ze af als jazz zangeres aan
het conservatorium van Moskou (Irina Tomaeva) om daarna, uitgenodigd door het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, naar Nederland
te komen. Daar haalde ze vorige week haar masters degree, met als
waardering een 8.5! Dat ze ook lessen bij Rita Reys heeft gevolgd zal
u niet verbazen al u haar hoort zingen. Dasha (Sko-rok-ho-do-va dus)
verovert in rap tempo de Nederlandse jazzpodia. Het stokoude “Gouden Hooft” op het Buitenhof in Den Haag is te klein sinds Dasha daar
regelmatig te horen en te zien is, ze deelt podia met onder anderen Rita Reys, Ruud Jacobs, Peter Beets, Joe Cohn en Sheila Jorden. Niet zo
lang geleden heeft ze met haar eigen band de CD Quality Time opgenomen. Het tweede nummer van die CD ‘All or nothing at all’ is een van
haar eigen composities. Dasha komt 25 juni met haar eigen band: Miguel Rodriguez (piano), Boris Oostendorp (bass) en Robbert Jan van
Straalen (drums).
Jong talent, de Hint, Sasha....... is dat al met al niet een goede hint voor
Vaderdag? Kaarten in de voorverkoop (15,-) zijn online reeds te bestellen via www.chazz.nl. Kinderen tot 12 jaar gratis, scholieren en studenten 50% korting.
Tot Chazz!

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.

WINKELCENTRUM AMSTELPLEIN

VIERT 20-JARIG BESTAAN

Uithoorn - Het is alweer drie jaar geleden dat wethouder
Jeroen Verheijen na de laatste verbouwing van het winkelcentrum Amstelplein in maart 2008 het startschot
gaf voor de feestelijke heropening. De werkzaamheden
van de vijfde verbouwing sinds de opening van het winkelcentrum in 1991 waren toen achter de rug.
Dit keer geen aankondiging van een nieuwe renovatie,
maar de viering van het 20-jarig bestaan van het winkelcentrum dat zelf inmiddels 21 winkels telt. Een winkelbestand in de onmiddellijke nabijheid vult dit aanbod
nog eens extra aan. De viering gaat gepaard met leuke
en aantrekkelijke acties voor het winkelend publiek. De
verschillende verbouwingen geven weer dat het winkelcentrum zich voortdurend heeft aangepast aan de moderne eisen van deze tijd en de wensen van haar klanten.
Het heeft destijds toch nog wel wat voeten in de aarde
gehad alvorens werd besloten een winkelcentrum neer
te zetten op het Amstelplein. Directeur/eigenaar Gerard
Röling van Modehuis Blok is een van de initiatiefnemers
voor de realisatie van het winkelcentrum en tevens een
van eerste winkeliers die er zich vestigden. Hij blikt terug
en weet er nog wel wat over te vertellen.
Amerikaans voorbeeld
“Dit winkelcentrum is een van de eerste PPS-en geweest in
Nederland (Publiek Private Samenwerking). Na de brand
in 1984 die het (oude) winkelcentrum Zijdelwaardplein
grotendeels in de as legde en waarbij ook Modehuis Blok
ten onder ging dat er sinds 1972 was gevestigd, had Delta
Lloyd het plan opgevat daar een nieuw winkelcentrum
ontwikkelen. Dat verliep om diverse redenen erg stroef en
er kwam niet datgene uit wat men voor ogen had,” weet
Gerard zich goed te herinneren. “Omdat het ook in ons zakelijk belang was dat er een goedlopend nieuw, maar ook
toekomstbestendig winkelcentrum moest komen, ben
ik samen met mijn zusters een weekje naar Amerika gegaan om ons te oriënteren. Voor de beeldvorming hebben
wij daar in een aantal grote steden diverse winkelcentra
bezocht. Immers, in de VS is men toonaangevend op dit
gebied. Daaruit kon de conclusie getrokken worden dat
als er onvoldoende parkeergelegenheid is, er ook geen
handel wordt bedreven. Anders gezegd: ‘no parking, no
business’.
Parkeren
Kortom, nieuwe winkelcentra moeten kunnen beschikken over voldoende parkeerruimte want ook hier komen
de meeste mensen met hun auto winkelen. Zo niet, dan is
het niet levensvatbaar. Omdat een aantal winkeliers het
Zijdelwaardplein in ‘traditionele vorm’ niet zag zitten en
uit Uithoorn dreigden weg te gaan, werd het plan geopperd om op het Amstelplein een modern winkelcentrum
te realiseren. Samen met een aantal partijen wilde de
gemeente Uithoorn daar wel haar medewerking aan verlenen. Ook al omdat bewoners uit de steeds groter wordende agglomeratie ’De Meerwijk’ dan een eigen winkelcentrum kregen om hun boodschappen te doen. Zelf had
de gemeente op steenworp afstand van die locatie een

nieuw gemeentehuis laten bouwen aan wat nu de Laan
van Meerwijk is. Uiteindelijk is mede dank zij de opgedane
kennis van winkelcentra in Amerika er een winkelcentrum
op het Amstelplein ontwikkeld zoals het er nu sinds 1991
staat. Dus met voldoende parkeerplaatsen in de vorm van
schuine inritten. Dat maakt het inrijden van zo’n parkeervak namelijk veel gemakkelijker. Bovendien werd en is het
nog steeds gratis parkeren. Heel belangrijk, evenals de bereikbaarheid dat is. Als straks de N201 is omgelegd en er
een knip in de brug komt, moeten klanten vanuit De Ronde Venen een tijd lang via de Amsterdamse weg naar het
centrum van Uithoorn rijden. Want dan ontstaat er naast
het winkelcentrum een bouwput voor een ondergrondse
parkeergarage. Als die laatste er eenmaal is kunnen zij ook
vanaf de andere kant van de rivier via de Irenebrug (weer)
bij het winkelcentrum komen. Tussentijds is het te hopen
dat de klanten dan niet definitief afhaken. Maar zover is
het nog niet.” Aldus Gerard Röling.
N201 ontsluitingsweg
De oude N201 is voorbestemd om een ontsluitingsweg te
worden van de Legmeer richting Amstelplein en ook vanuit de hele Meerwijk kunnen mensen hier naartoe komen
om hun boodschappen te doen en te winkelen. Mits er tegen die tijd een doorgaande wegverbinding tussen beide
wijken tot stand is gekomen. Nu is er nog een scheiding
via de bussluis. Dat is een heikel punt. Aan de andere kant
zal het winkelcentrum een prominente plaats innemen als
het Masterplan Dorpscentrum doorgang vindt. Tevens is
het winkelcentrum een belangrijk onderdeel van de Economische visie en de Detailhandelsstructuur. Wat dat betreft ziet de toekomstverwachting er wel gezond uit. En
daar profiteren de inwoners van mee.
Toen de nieuwbouw van het winkelcentrum eenmaal aan
de gang was heeft de gemeente zich uit het project teruggetrokken. De winkeliers hadden inmiddels al financiers
bereid gevonden om de boel te financieren en uiteindelijk
is het winkelcentrum er gekomen. Een complex waarvan
ook kantoren en woonappartementen deel van uitmaken.
Vóór de laatste verbouwing van 2008 heeft het winkelcentrum nog vier verbouwingen ondergaan. En wie weet hoe
het winkelcentrum over een paar jaar wordt ‘ingebed’ in
het nieuwe Masterplan. Daarover is momenteel volop discussie gaande.
Omrijden
Toen het winkelcentrum werd ontwikkeld werd ervan
uitgegaan dat de complete Meerwijk tot het koopgebied
van het Amstelplein zouden behoren. Het winkelcentrum
was echter nog niet klaar of er werd zonder enig overleg
een bussluis tussen de wijken aangelegd… Dat was een
streep door de rekening van de ondernemers want nu
moesten hun klanten ‘omrijden’ en die gingen nu ergens
anders hun heil zoeken bij het boodschappen doen. De
ondernemers kwamen er later achter dat zij dat destijds
in een overeenkomst hadden moeten laten vastleggen
dat die bussluis op voorhand ongewenst was. Immers, er
was nooit sprake van geweest dat die er zou komen. ‘Is dat

onze betrouwbare en consistente overheid? Niet dus’, zo
was het gevoelen van de winkeliers op het Amstelplein.
De huidige teloorgang van de Dorpsstraat is hen bovendien een doorn in het oog. Daar moet snel wat aan gebeuren want de leegstand neemt toe. Wachten totdat het
Masterplan voor het Oude Dorp wordt uitgevoerd kan wel
eens te laat zijn. Hoe dan ook, de verwachting zoals die
door de gemeente wordt verwoord is, dat het winkelcentrum Amstelplein haar centrale functie verder zal versterken die het nu al inneemt binnen het (oude) centrum van
Uithoorn. De grote supermarkt als AH Jos van den Berg
staat te popelen om zijn winkel verder te kunnen uitbouwen. Maar hoelang moeten hij nog wachten?
Sterke punten
“Wij hebben als winkeliers op het Amstelplein sterke punten in te brengen voor het winkelend publiek. Dat is gratis, overdekt en ruim parkeren plus een divers aanbod aan
winkels en producten. Dat zijn de kernpunten van dit winkelcentrum. Het is weliswaar relatief klein en het blijft een
lokaal winkelcentrum, maar niettemin onderscheiden we
ons doordat wij veel voordelen te bieden hebben,“ promoot Gerard.
“De parkeerdruk neemt echter toe en als we niet zorgen dat het parkeren op een ruim niveau blijft, gaan de
mensen straks naar Amstelveen, Hoofddorp en zelfs naar
Mijdrecht, waar je overigens maar beperkt overdekt kunt
parkeren. Ook daar is het vaak vol. Op het Zijdelwaardplein is het in die zin ook een ramp op dagen dat iedereen boodschappen gaat doen. Als daar straks bewoners
uit de Legmeer bij komen is er helemaal geen plaats meer
en kiest de consument voor elders. Positief voor ons is dat
wij goed overleg hebben met de eigenaar van het winkelcentrum. Dat is Rabo Vastgoed. Daar kan je wat mee
op termijn als er weer nieuwe plannen opduiken of aanpassingen nodig zijn. Volgend jaar willen wij onze eigen
winkel gaan verbouwen. Dan is het tijd voor een refit.
Modehuis Blok krijgt dan weer een eigentijdse uitstraling.
Dat is nodig willen wij onze bestaande, maar ook nieuwe
klanten en niet te vergeten jongeren een impuls geven
toch vooral bij ons hun kleding te kopen. Doe je dat niet
krijg je al gauw het predicaat ‘oubollig’ opgeplakt. Winkelen moet een belevenis zijn en blijven. Dat moeten we hier
houden op het Amstelplein, want dat rechtvaardigt ons
bestaan.”
Door de ondernemers zelf, maar ook in gezamenlijk
verband, worden regelmatig leuke en feestelijke activiteiten voor kinderen en volwassenen georganiseerd. Al
met al zijn het dus de ondernemende winkeliers die het
winkelcentrum Amstelplein hebben gemaakt wat het nu
is: een knus winkel- en koopcentrum met een gevarieerd
winkelaanbod voor jong en oud. De meeste ondernemers kijken niet terug op allerlei verbouwingen, maar
eerder naar wat de toekomst brengen zal en dat het winkelcentrum goed bereikbaar zal blijven. Dat is immers
veel belangrijker!

WINKELCENTRUM AMSTELPLEIN HEEFT
EEN GEVARIEERD WINKELAANBOD!
VAAK AANTREKKELIJKE ACTIES EN GRATIS OVERDEKT PARKEREN!
Winkelcentrum Amstelplein viert deze maand haar 20-jarige
bestaan. Tijd om een feestje te bouwen. De winkeliers zullen
daar zeker op willen inhaken en hun klanten ongetwijfeld laten profiteren van dit feestelijke gebeuren. Het winkelaanbod
en het bijbehorende assortiment is zeer gevarieerd al gaan
er wel eens stemmen op dat een speciaalzaak in groenten en
fruit een graag gewilde aanvulling zou zijn. Ooit bood Gerard
Vork dat, maar die ging een andere uitdaging. Voor zover het
nodig is stellen wij u even alle winkeliers voor:
BAKKERIJ BART. Verkooppunt van allerhande broodsoorten
en broodjes, belegd en onbelegd. De broodjes zijn altijd vers
want ze worden ter plaatse afgebakken. Bakker Bart geniet ook
bekendheid om zijn grote assortiment vlaaien die elke dag vers
worden aangevoerd. De vlaaien zijn tevens online te bestellen.
In de winkel kan je een ‘Bakkie Bart’ (koffie) drinken, thee, of een
frisdrank. Zitten kun je zowel binnen als buiten op het terras..
Er zijn dag- en maandaanbiedingen in gebak. Ook lunchen is
mogelijk en wie dat wil meenemen kan de lunch ook bestellen
en afhalen.
BOEKHANDEL BRUNA AMSTELPLEIN. De boekhandel behoort tot het eerste garnituur die zich in 1991 in het winkelcentrum vestigde, toen nog als AKO. Naast allerhande boeken, tijdschriften, kantoorbenodigdheden, kranten, wenskaarten etc.
biedt Bruna ook een TNT-postservice. Alle posthandelingen in
de letterlijke zin van het woord kan men bij Bruna verwachten.
Dus pakjes, brieven, aangetekende stukken voor binnen- en buitenland, brengen en afhalen, postzegels kopen en dergelijke, is
mogelijk. Net als kentekens van auto’s overschrijven. Wie overdag werkt kan post die niet door de brievenbus past, bij Bruna
laten afleveren. ‘Pakje gemak’ heet dat. Dat moet dan wel bij de
afzender aangevraagd worden of men die service verleent.
BART SMIT is natuurlijk degene bij wie u speelgoed koopt
voor kinderen in nagenoeg alle leeftijdscategorieën. Er is binnenspeelgoed en buitenspeelgoed, vrijwel alle merken op het
gebied van computerspellen (Playstation, Xbox, Wii, Nintendo,
PSP etc.), download spelletjes, maar ook dvd’s (films), gadgets
en boeken (baby- en peuterboeken, kinderboeken, hobbyboeken enz.). Er is ook een fanshop met artikelen van bekende nationale en internationale voetbalclubs. Hier vind u bouwmodellen van Lego en Playmobil, Toy Story gerelateerde artikelen van
Disney, gezelschapsspellen, kinderfietsen en niet te vergeten
een koopjeshoek. Wat er niet is kan besteld worden.
GALL & GALL. Drankenwinkel voor een uitgebreid assortiment
alcoholische en non-alcoholische dranken. Eveneens winkel
van het eerste uur, dus al 20 jaar op het Amstelplein. Zit bij AH
Jos van den Berg net naast de ingang Schanszijde. Vaak veel
aanbiedingen op het gebied van wijn en whisky (‘Wilde dagen’)
waarbij fikse kortingen worden gegeven. Kaarthouders van Gall
& Gall genieten altijd 10 procent korting. De winkel is zojuist
verbouwd en daardoor heel overzichtelijk in het assortiment.
AH JOS VAN DEN BERG. Gekozen tot beste retail ondernemer
van de provincie Noord-Holland 2011! Vanwege zijn niet aflatende ijver om ‘zijn’ Albert Heijn supermarkt tot de beste, meest
gesorteerde en klantvriendelijkste te laten zijn met openingstijden waarbij de klant nagenoeg zeven dagen per week terecht
kan. Naast aandacht voor zijn supermarkt laat hij in detail ook
de lokale samenleving profiteren van het zakelijk succes door
sponsoring en mogelijkheden tot het winnen van mooie prijzen
door zijn klanten. Jos van den Berg is voorzitter van de winkeliersvereniging Amstelplein.

kelcentrum neergestreken. Actief op de ambachtelijke brooden banketmarkt met verkoop via meer dan 55 vestigingen. Een
uitgekiend assortiment van brood- en banketproducten op
ene hoog kwaliteitsniveau kenmerkt het assortiment, met een
hoge mate van service aan de consument. Door continu bezig
te zijn met de ontwikkeling van nieuwe producten weet men de
klanten te boeien en uit te dagen. Vers krijgt bij Van Maanen de
grootst mogelijke aandacht. Sinds 2007 mag Van Maanen zich
Hofleverancier noemen.
STIJN MELENHORST. Inloopwinkel ‘Kaas en Zo’ biedt een uitgebreid assortiment aan binnen- en buitenlandse kaassoorten.
Maar ook liefhebbers van versgebrande noten en een assortiment tapas kunnen bij hem terecht. Stijn Melenhorst heeft
duidelijk iets bijzonders toegevoegd aan zijn ‘Kaas en Zo’, dat
inmiddels het karakter heeft van een heuse specialiteitenzaak.
Ook diverse streekproducten maken er geregeld deel van uit;
daarnaast kan men zowel zakelijk als particulier bij hem terecht
voor het samenstellen van relatiegeschenken en (tzt) kerstpakketten. De moeite waard om eens (vrijblijvend) bij ‘Kaas en Zo’
in te lopen.
KEURSLAGER GERT STRONKHORST. Ook al een ondernemer
van het eerste uur. Heeft zijn inloopwinkel verscheidene keren
aangepast aan de gestelde eisen en de wensen van zijn omvangrijk klantenbestand. De keurslager biedt een veelvoud aan
kant-en-klare maaltijden en maaltijdcomponenten die in eigen
keuken worden bereid. Verder is er een zeer uitgebreid assortiment aan specialiteiten, vleeswaren en vleesproducten. Het
merendeel wordt in eigen beheer vervaardigd en bereid. Het
vlees en de vleeswaren zijn afkomstig van eigen koeien.. Voor
de lunch biedt Gert Stronkhorst heerlijke knapperig verse en
ruim belegde broodjes om je vingers bij af te likken.
HEMA. Deze aanwinst voor het winkelcentrum werd op
14 februari 2008 geopend. De HEMA wordt vaak gezien als
een trekpleister voor een winkelcentrum. Deze heeft bijna 500
vierkante meter vloeroppervlak en werd tijdens de laatste verbouwing gerealiseerd. De HEMA op het Amstelplein biedt een
uitgekozen selectie van het bekende assortiment zoals dat in de
grotere HEMA’s wordt gevoerd. Zo is er keus uit seizoensgebonden en houdbare (voorverpakte) levensmiddelen en verschillende soorten wijn. Maar ook op het gebied van kinderkleding,
persoonlijke verzorging, huishoudelijke artikelen, schrijfwaren
en toebehoren is men hier aan het juiste adres. Daarnaast biedt
HEMA haar bekende fotoservice.
THEEHUIS/VLAAIERIE/LUNCHROOM
GIJSBRECHT VAN AEMSTEL was een van de eerste die in 2008
haar nieuwe locatie in gebruik kon nemen. Daarvoor was het
ook al een bekende gelegenheid in het winkelcentrum. Vanaf
een kopje koffie of thee met een stuk vla, tot aan een uitgebreide warme of koude lunch dan wel een heerlijke pannenkoek
kan men hier terecht. Na het winkelen of boodschappen doen
is het Theehuis bij uitstek dé plek om even uit te rusten en gezellig wat te gebruiken. Er is een aparte toonbank voor verkoop
van overheerlijke echte Limburgse vlaaien in de hal van het winkelcentrum. Het Theehuis heeft binnen zestig zitplaatsen en bij
mooi weer kan men plaats nemen op het gezellige buitenterras.

APOTHEEK, DROGISTERIJ & PARFUMERIE BOOGAARD
beantwoordt graag alle vragen over geneesmiddelen en gezondheid. De winkel herbergt niet alleen een reguliere apotheek, maar is tevens drogisterij en parfumerie en biedt een
uitgebreid assortiment aan allerlei lichaams-, haar- en huidverzorgende producten. Van zepen tot crèmes, van deodorant tot
gel. Maar ook voor door de arts voorgeschreven medicijnen,
producten voor zelfmedicatie, pijnstillers, voorbehoedsmiddelen e.d. Bij deze apotheek kan men tevens terecht voor het laten
bezorgen van medicijnen. Als Apotheek Boogaard de dienstdoende apotheek is in Uithoorn, is zij ook buiten de reguliere
openingstijden geopend.
FLYING FISH, gevestigd in de ‘aanbouw’ van het winkelcentrum naast het Theehuis met uitzicht over het Amstelplein.
Sinds 2003 verkoopt men hier met trots verse Hollandse en
Japanse vis. Flying Fish is de enige visspecialiteitenzaak in Nederland van Japanse afkomst! Nakamura, de eigenaar, is een
ervaren chef-kok in de Japanse traditionele kookkunst. Hij heeft
bij verschillende beroemde restaurants in Japan en Nederland
gewerkt en heeft daar veel bijzondere ervaring opgebouwd.
Daarom weet hij alles van inkoop van vis, tot het professioneel
bereiden van de vis en andere speciale gerechten. Zijn doel is
om lekkernijen voor zijn klanten te maken. Het moet niet alleen
lekker, maar ook vooral van goede kwaliteit zijn. Hij geeft ook
workshops.
HAND(IG) WERK, is een winkel voor creatieve geesten, boordevol hobby- en handwerkartikelen. Hand(ig) Werk is bovendien
dé scrapbookspecialist van de regio. Men kan er terecht voor
bijvoorbeeld acrylverf, klei, mozaïek, sieraden, ponsen, lint, algemene hobbyartikelen zoals lijm en scharen en een breed
assortiment aan scrapbook materialen. Voorts Royal Talens
verfproducten, inclusief penselen, schilderslinnen, tekenpotloden, krijt, houtskool en ander toebehoren voor liefhebbers van
kunstschilderen. Daarnaast is er een ongelofelijk assortiment
aan vellen papier in alle mogelijke kleuren, opdrukken en uitvoeringen. Maar ook eetbare natuurlijke producten en kleurstoffen van het merk Wilton om kleur en opmaak te geven aan
taartjes en taarten.
RANDSTAD UITZENDBUREAU, gevestigd op de hoek van het
Amstelplein, is welhaast hét bekendste uitzendbureau in Nederland en daarbuiten dat op tijdelijk basis arbeidskrachten op
maat verhuurt aan het bedrijfsleven. De vestiging Uithoorn behoort met haar 34 jaar dat zij bestaat tot de oudste in de regio.
Randstad geniet daarnaast bekendheid door het jaarlijks uitgeven van het ‘Werkpocket’. Daar staan wetenswaardigheden in
op het gebied van wet- en regelgeving voor de arbeidsmarkt.
De Werkpocket wordt in tien landen uitgegeven.
Belangstellenden kunnen de Werkpocket opvragen bij Randstad Uitzendbureau of via de website www.randstad.nl/werkpocket.
MODEHUIS BLOK. Eveneens een van de eerste winkels die zich
in 1991 vestigden op het Amstelplein. Ingang schuin tegenover
het gemeentehuis aan de Laan van Meerwijk. Eerder ook op
het Zijdelwaardplein maar na de brand in 1984 daar werd gekozen voor een vestiging op het Amstelplein. De winkel heeft
een groot en wisselend aanbod in trendy en klassieke kleding
voor dames, heren en kinderen in verschillende prijsklassen.
Advies, vakmanschap en klantvriendelijkheid staan hoog in
het vaandel. Blok organiseert regelmatig modeshows waarvoor
met name vanuit de klantenkring grote belangstelling bestaat.
Er zijn plannen om de winkel binnenkort te gaan verbouwen en
te herinrichten.

BLOKKER. Ook al een bekende in het winkelcentrum. De winkel
behoort tot een keten van ongeveer 600 winkels in Nederland
en biedt een stevig basisassortiment van goede en betaalbare
huishoudelijke artikelen met daarnaast luxe producten, speelgoed en tuinmeubilair. Een en ander wordt veelvuldig gecommuniceerd naar de consument met behulp van (digitale) folders. Juist die samenstelling van het assortiment, met de nadruk
DISCUS VAN TOL, DIERENSPECIAALZAAK. Ook al een on- op het dagelijkse gebruik betekent dat Blokker er voor iedereen
dernemer die van begin af aan gevestigd is in winkelcentrum is. Iets dat zich maar al te vaak manifesteert in winkelcentrum VAN HOUTEN KAPPERS, nu Aveda Salon. Ook al een van het
Amstelplein. Alles wat de mensen voor hun huisdieren nodig Amstelplein.
eerste uur. Gevestigd aan de Laan van Meerwijk recht tegenover
hebben kan je bij Van Tol krijgen. De zaak maakt deel uit van
het Politiebureau, op de voormalige locatie van het uitzendbueen samenwerkingsverband van meer dan tweehonderd die- SPARNAAIJ JUWELIER EN HORLOGER is een familiebedrijf reau Dactylo, wat veel meer ruimte bood. In de salon wordt
renspeciaalzaken onder de naam DISCUS. Van Tol is een ‘brede’ dat sinds 1919 actief is in juwelen, sieraden en horloges. In de louter met biologisch gecertificeerde producten van Aveda op
dierenspeciaalzaak waar je ook levende have kan kopen zoals horlogerie kan men bij deze juwelier zijn hart ophalen. Modem- een relaxte manier een totale verzorging van het haar en de
verschillende soorten knaagdieren (konijnen, cavia’s, hamsters erken als Armani, Esprit, Fossil en Guess nemen een prominente hoofdhuid aangeboden. Het is dus meer dan knippen alleen.
etc.) maar ook goud- en siervissen. Daarnaast kunnen ook lief- plaats in. Maar ook stoere herenhorloges als U-Boat en Officina Verder kunnen de dames zich hier laten opmaken en heeft men
hebbers van de hengelsport bij hem terecht. Er is volop keus uit del tempo ontbreken niet evenals exclusievere horlogemerken op bepaalde tijden zelfs een schoonheidsspecialiste in huis. Die
een grote sortering hengels en allerhande toebehoren. Van Tol zoals Omega en Rado. De sieraden collecties zijn eigentijds, heeft de beschikking over een eigen ruimte. De producten van
kan zich met zijn assortiment meten met de grotere aanbieders vrouwelijk, stoer. Uitbundige ringen, colliers om lang en kort te Aveda zijn duurzaam vervaardigd uit planten- en bloemenexdraperen, stoere armbanden met speelse bedels eventueel ge- tracten. Het merk is wars van petro chemicaliën en bovendien
als bijvoorbeeld tuincentra.
combineerd met bijpassende oorknoppen vindt u hier. Liefheb- het eerste cosmeticabedrijf dat met 100 procent windenergie
THOMAS COOK TRAVEL. Kijk op de officiële website van de bers van Swarovski kristal vinden bij Sparnaaij ook hun draai. haar producten maakt. Uniek op het Amstelplein!
touroperator Thomas Cook Reizen, waar je allerlei vakanties en Vaak zijn er mooie aanbiedingen.
reizen kan boeken: Thomas Cook heeft een ruim aanbod vliegKLEURIGE BLOEMENMARKT EN LEUKE ACTIES
vakanties, autovakanties, stedentrips, familievakanties, vlieg- OTTO BLOEMSPECIALIST. De bloemenzaak van Otto van As- Eenmaal per jaar organiseert het winkelcentrum een bloeselen
is
al
enkele
keren
verhuisd
in
het
winkelcentrum,
maar
tickets, Disney vakanties etc. Erg populair zijn de Thomas Cook
menmarkt die zich voornamelijk manifesteert buiten op het
Last minutes reizen, mede door het grote aanbod en de lage heeft al weer geruime tijd zijn vast stek gevonden. Otto biedt plein. Verder worden er gedurende het jaar door de winkeliers
een
uitgebreid
en
kleurrijk
assortiment
aan
bloemen,
planten,
prijzen. Thomas Cook Nederland is onderdeel van de internaallerlei ludieke en interessante acties georganiseerd voor hun
tionale groep Thomas Cook Plc. Thomas Cook scoort heel goed potterie, etc. Bloemen bestellen, boeketten laten opmaken en klanten en hun kinderen. Onder andere rond de verschillende
verzenden
naar
adressen
in
heel
Nederland
kan
bij
Otto.
De
wat betreft de service die ze bieden, de betrouwbaarheid en de
feestdagen en tijdens Moederdag en Vaderdag. Tussentijds
klantvriendelijkheid. Dat treft u dan ook aan bij dit reisbureau in verschillende seizoenen kenmerken zich bij Otto door een bij- zijn er de bekende acties van AH Jos van den Berg die tot ver
zonder
aanbod
aan
bloemen,
planten,
prachtig
opgemaakte
het winkelcentrum.
bloemstukken die de stijl en kleuren van dat seizoen weerge- buiten de regio bekendheid genieten. Winkelcentrum AmstelMEESTERBAKKER VAN MAANEN. Sinds 2008 is er een vesti- ven. Bij Otto staat het ambachtelijk verwerken van bloemen plein is dus altijd de moeite waard om er naartoe te gaan, ook
voor inwoners van buiten Uithoorn.
ging van dit meer dan 100 jaar oude familiebedrijf in het win- hoog in het vaandel.
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Het Historische hoekje

Goed geschoten...

van Historische Vereniging De Proosdijlanden

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

Deze week: Hoek Dorpsstraat/Prinses Beatrixlaan
te Mijdrecht

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

Er staat ‘Natuursteen’ op!
Uithoorn - Voor mij, een leek dus, zijn het zandzakken. Zandzakken, die
door een grote hijskraan èn grote mannen met gekleurde helmen op,
keurig ‘in de maat’ zijn gezet. Leuk spelletje? Nee! Serieus....
Het wordt een viaduct van de nieuwe N 201, over de Zijdelweg bij het
Shell-station. Grappig hè?

toen

Jan Vriend, Uithoorn

Speel Wijs in beweging :

Klein Duimpje en De
Duikelaar in versnelling

NU
De Historische Vereniging “De Proosdijlanden” stelt uw mening op prijs! Heeft u
nog oude foto’s, die u met ons wilt delen?
Stuur ons een e-mail.
Nog geen lid van de Historische
Vereniging “De Proosdijlanden”?
Voor slechts € 17.50 per jaar bent u
lid, u krijgt daarvoor 4 maal per jaar de
Proosdijkoerier met veel artikelen over
onze lokale historie. Verder worden er lezingen en excursies georganiseerd, u
geeft u op per e-mail. Ons e-mail adres: info@proosdijkoerier.nl

Mijdrecht - Lekker spelen met kinderen van je eigen leeftijd in een
uitdagende omgeving is voor ieder
kind belangrijk. Speel Wijs biedt deze mogelijkheid op alle speelzalen.
De kinderen worden op een speelse manier voorbereid op de basisschool. Op peuterspeelzaal Klein
Duimpje zijn de leidsters en kinderen druk bezig geweest met een
Woezel en Pip project. Veel aandacht voor beweging, maar ook:
luisteren naar verhaaltjes over Woezel en Pip, knutselen en muziek. Afgelopen week was de afsluiting
van dit project: een echte voorstelling voor de ouders. In het speellokaal van het scholencomplex aan
de Eendracht in Mijdrecht lieten de
kinderen aan hun ouders zien hoe
een Woezel en Pipdans er uitziet.
Het werken met thema’s geeft veel
mogelijkheden om steeds opnieuw
uitdagende activiteiten aan te bieden aan de kinderen. De beweging
die de Duikelaar gaat maken is van

een heel andere orde: na de zomervakantie neemt deze speelzaal haar
intrek in het gebouw aan de Tuinderslaan. Deze verhuizing is onderdeel van een ruil tussen de Pijlstaartschool, de Klimboom en Speel
Wijs. Door deze verhuizing kunnen
de kinderen van de Pijlstaartschool
dicht bij het hoofdgebouw worden
ondergebracht. De kinderen van
De Duikelaar maken na de vakantie een nieuwe start: ze gaan peutergymmen, veel met muziek werken, leuke thema’s uitwerken. Kortom: veel te beleven in het nieuwe
seizoen.
Omdat Speel Wijs steeds meer
vraag krijgt naar flexibelere speeltijden biedt zij vanaf nu aan de ouders
van Klein Duimpje de mogelijkheid
om zelf te kiezen op welke ochtenden zij hun kind naar de speelzaal
willen brengen. Op peuterspeelzaal
Pino en de Duikelaar bestaat deze
mogelijkheid al.

Kleuters van scholencomplex
Hofland op wintersport!
Mijdrecht - Op woensdag 1 juni
hebben de kleuters van groep 1 en
2 van scholencomplex Hofland genoten van een ‘Winterse’ sportdag!
Onder de stralende zon konden de
kinderen sneeuwballen gooien, skien en werden er sneeuwpoppen gemaakt. Na de hoeveelheid sneeuw
van afgelopen winter zat de vaardigheid er nog goed in en hoewel
het een enkele omstander wel wat

warm leek gaven de kinderen zich
naar hartenlust over aan de ‘winterse activiteiten’ die ook prima pasten
bij een zomerse sportdag!
Er was gelukkig ook uitstekende
gelegenheid tot ‘après-ski’ met een
terrasstoelendans! De EHBO vanuit
de skihut hoefde alleen uit te rukken om wat pleisters te plakken, zodat er gelukkig geen ‘gipsvluchten’
hoefden plaats te vinden!

Jonger leren autorijden

Stijl 2000 zet de btw
verlaging dit jaar door!
Regio - Om de onzekerheid bij eigen huizenbezitters te doorbreken heeft STIJL 2000, ongeacht een
eventuele verlenging door de overheid, zelf het besluit genomen om
voor heel 2011 de BTW op arbeidsloon van 6% te handhaven. Meestal is het arbeidsloon de helft van de
kosten van verbouwing. Niet alleen
in kwaliteit maar ook in besluitvaardigheid is STIJL 2000 koploper. Kom
kijken in hun showroom en overtuig
u zelf!
Met STIJL 2000
zorgeloos wonen
Nooit meer het terugkerende onderhoud van kozijnen. Betrouwbaar
hang- en sluitwerk dat voor ongewilde gasten geen optie meer is.
Een aanmerkelijke verlaging van uw
stookkosten.
Aan al deze wensen voldoen de
kunststof kozijnen, dakkapellen en
serres van STIJL 2000 ruimschoots.
Aan een goed product dat slecht of
ondeskundig wordt gemonteerd zal
niemand lang plezier beleven. Daarom geven eigen en ervaren montageteams zekerheid en vertrouwen.
Dit gekoppeld aan een schriftelijke
garantie, zelfs tot 20 jaar, maakt wonen echt zorgeloos.
Nieuwe ontwikkelingen
STIJL 2000 blijft werken aan nieuwe producten en er ontstaat daardoor een steeds grotere diversiteit
in producten, kwaliteiten en prijzen.
Het meersporenbeleid zorgt er voor
dat vanaf 1 augustus nieuwe verandadaken te koop zijn, tegen zeer
aantrekkelijke prijzen. Ook aan de
steeds groter wordende vraag van

prefab aanbouwen kan STIJL 2000
vanaf 1 november voldoen. Vanaf 1
september zijn onze showrooms ook
op maandag open.
Alles in één hand!
Voor iedere opdrachtgever is het
overzichtelijker om tijdens de bouw
te werken met één opdrachtgever.
Daarom heeft STIJL 2000 een eigen
aannemings- en een eigen installatiebedrijf. Of het nu gaat om een
schuifpui, deur, dakkapel, balkonbeglazing, zonwering, serre, aanbouw of totale renovatie van de woning met kunststof kozijnen alles
kan van A tot Z worden uitgevoerd.
Door deze bundeling van kennis en
ervaring wordt er een sterk bouwduo gevormd. De lange lijst van referentieadressen bewijst dat het niet
alleen bij woorden blijft.
Nu beslissen is geld besparen!
Kom kijken in een van hun showrooms, of maak een telefonische afspraak en laat een gratis advies uitbrengen. Voor meer info zie de vernieuwde website: www.stijl2000.nl
Voor iedere bezoeker ligt een leuke
verrassing klaar.
*Nieuwkoop,
Energieweg
30
(300m2, *Hoofddorp, Cruquiuszoom
29 Woonboulevard Cruquius achterzijde Mediamarkt (900 m2), Leiden Mary Beystraat 5-9 bij Lammenschansplein (800 m2), *Rotterdam, Vareseweg 135 - A13 afslag
11 (800 m2) Bedrijvenpark NoordWest, Utrecht/Nieuwegein, Ravenswade 2a, A12, Ring Utrecht afrit 18
Houten direct rechts (800m2).
*In deze showrooms is ook Heemskerk Kasten gevestigd.

Regio - De ministerraad heeft
woensdag 1 juni 2011 ingestemd
met de plannen voor de proef Begeleid Rijden (2toDrive) van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur). Dat betekent dat het
wetsvoorstel door de Tweede Kamer behandeld kan worden. De invoering van de proef Begeleid Rijden staat gepland in november dit
jaar. Maar alleen als de Tweede Kamer het voorstel nog voor het zomerreces goedkeurt. Dat betekent
dat geen Tweede Kamerlid erover
in debat wil en er geen schriftelijke
vragen aan de minister gesteld worden. In het experiment 2toDrive mogen jongeren vanaf 16 jaar hun theorie-examen doen, vanaf 16,5 jaar
praktijkles volgen bij de rijschool en
vanaf 17 het CBR-praktijkexamen
afleggen. Slagen ze, dan mogen ze
vanaf hun zeventiende al autorijden
onder begeleiding. Alleen jongeren
die op of na de startdatum 17 jaar
worden, mogen meedoen aan de
proef. Ben jij al 17 op het moment
dat 2toDrive start? Dan mag je wel
beginnen met lessen volgen maar
vanaf je 18de pas het praktijkexamen afleggen. Om mee te doen aan
2toDrive moet je de volgende stappen volgen: Je meldt je aan voor
2toDrive door je begeleiderspas aan
te vragen. Via de website kun je jezelf aanmelden en doorgeven wie je
coaches zijn. Op je begeleiderspas
staan de coaches. Je kunt minimaal
1 en maximaal 5 coaches doorge-

ven. Je hebt toestemming van je
coach nodig om hem op te kunnen
geven als jouw begeleider. Wanneer
je geslaagd bent kan je je rijbewijs
aanvragen bij de gemeente. Je rijbewijs wordt alleen afgegeven als je
begeleiderspas is goedgekeurd. Samen met je rijbewijs, begeleiderspas
en coach mag je auto rijden tot je
18de verjaardag. Vanaf die dag mag
je zelfstandig autorijden, dus zonder coach!
Coach
Een coach:
- moet minimaal 10 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B);
- mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor
verkeersovertredingen hebben
gehad;
- mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
- mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of
rijgeschiktheid hebben gehad;
- mag niet onder invloed zijn van
alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
- moet een geldig rijbewijs kunnen
tonen.
Naar verwachting start 2toDrive in
november 2011. Meld je nu aan alvast bij het verkeerscollege aan,
en blijf op de hoogte van 2toDrive.
www.verkeerscollege.com of 0297250 638.

Lekkage van teerdestillatie
Koppers op 31 mei jl.
Regio - Op dinsdagavond 31 mei jl.
is om 18.40 uur een lekkage geconstateerd aan de destillatiekolom van
Koppers in Uithoorn.
Bij deze lekkage kwam teerolie vrij.
Dit veroorzaakte stank in de omgeving. De regionale brandweer en
de bedrijfsbrandweer zijn uitgerukt,
maar hoefden naast het preventief
met schuim afdekken van de gelekte vloeistof, verder niet in actie te
komen. Er is geen brand ontstaan.
Niemand raakte gewond.

Uit voorzorg werden wegen in de
omgeving voor korte tijd afgezet.
Ook was de Amstel ter hoogte van
Koppers tijdelijk (ongeveer een half
uur) niet toegankelijk voor scheepsverkeer.
De hulpdiensten gaven om 22.40
uur het sein veilig.
De oorzaak van de lekkage wordt
momenteel onderzocht en zal aan
het bevoegd gezag worden gerapporteerd.

Groep 4 Hoflandschool
bezoekt het Oortjespad
Mijdrecht - Op dinsdag 31 mei vertrokken de kinderen van groep 4
van de Hoflandschool naar het Oortjespad in Kamerik om van alles te
leren over ’dikkoppen’, oftewel de
ontwikkeling van kikkerdril tot kikker. De kinderen hadden zich in
de natuurlessen op school al goed
voorbereid op dit praktijkbezoek. Na
een korte uitleg van een medewerker van het Oortjespad gingen de
kinderen in groepjes onder begeleiding van een ouder verschillende
opdrachten uitvoeren. Zo moesten
de kinderen o.a. de buitentempera-

tuur meten met een thermometer en
de diepte van de sloot bepalen met
een dieptemeter en tekenden ze de
omgeving van de sloot. Ze leerden
aan de hand van kijkwijzers hoe de
beestjes in de sloot heten.
Er was met een schepnetje zelfs een
echte kreeft gevangen. Na gezellig
met elkaar wat gedronken en gesnoept (een kikkersnoepje) te hebben vertrokken ze met veel verhalen
voor het thuisfront weer terug naar
school.
Het was een hele gezellige en leerzame natuurles.
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Groot nieuws op de Driehuisschool:

Alle juffen zijn jarig!
Mijdrecht - Op de Driehuisschool
was het op woensdag 1 juni groot
feest. Alle juffen vierden op dezelfde dag hun verjaardag. En raad eens
wat? Alle kinderen van de Driehuisschool waren uitgenodigd. Alle kinderen hadden dan ook een uitnodiging ontvangen en vooraf werden
met de klassenmoeders al verschillende plannetjes gemaakt. Op de ochtend zelf kwamen de kinderen vol verwachting het schoolplein op. Ook waren alle juffen daar te vinden. Het thema van de dag was groot nieuws en
daarom waren alle juffen herkenbaar
doordat ze in het zwart-wit waren gekleed en met een krantenmuts op. De
juffen verzorgden ook de opening van
deze feestdag door het lied ‘Als ik de
baas zou zijn van het journaal…’ van
Kinderen voor Kinderen op te voeren.
Daar was zelfs een juf voor in een TV
gedoken. Na dit optreden gingen alle
kinderen met hun ‘jarige’ juf naar de
klas. Daar werden alle juffen toegezongen en enorm verwend met bloemen en cadeaus. Sommige zelfs helemaal zelf geknutseld!
Thema
Daarna gingen alle groepen aan de
slag met het thema: Groot Nieuws! De
groepen 1 en 2 gingen kunstwerken
scheuren van kranten. Groep 3 heeft
huisjes gemaakt van krantenpapier.
De groepen 4 en 5 gingen aan de slag
om kleding te maken van kranten. En
de groepen 6 en 7 gingen op zoek
naar nieuws voor hun eigen krantenpagina. En op een speciale dag als
vandaag verzorgde groep 8 het journaal. Er werd door de hele school dus
hard gewerkt en geknutseld! Na het
harde werken was het natuurlijk tijd
om even bij te komen en te genieten
van een drankje en taart. Ook genoten we van het mooie weer! En dat deden we deze feestdag extra lang, want
groep 8 had zich in een deel van de
wijk Molenland verstopt als vossen.
Met de hulp van een heleboel ouders
begonnen de kinderen aan een echte
vossenjacht. De kinderen van de onderbouw moesten stickers of letters
verzamelen en de kinderen van de bo-

venbouw gingen op zoek naar woorden. Dit was geen gemakkelijke klus,
want groep 8 had zich natuurlijk niet
op de meest makkelijke plekjes verstopt. Maar alle kinderen kwamen na
een beetje puzzelen met de goede oplossingen terug naar het schoolplein.
Lekker weer
En omdat het zulk lekker weer was en
een feestje geen feestje is zonder een
ijsje, hebben we heerlijk met elkaar
op het ‘oude’ schoolplein genoten van
een welverdiend ijsje . Want op 14 juni wordt er begonnen aan ons nieuwe schoolplein! Daar kunnen we dan
lekker van gaan genieten in het nieuwe schooljaar.
Na de vossenjacht werden er nog de
laatste voorbereidingen getroffen voor
de afsluiting van de dag. Want alle
groepen gingen aan elkaar laten zien
waar ze deze dag zo druk aan gewerkt
hadden . We begonnen met een modeshow van de groepen 4 en 5. Alle
leerlingen liepen in mooie kleding van
kranten over het podium en door het
publiek. Wat een mooie en bijzondere
creaties! Groep 6 had met elkaar een
krant gemaakt en in de krant had iedereen een artikel verzorgd. Met als
resultaat dus een zeer gevulde krant.
De kranten huisjes van groep 3 en
een aantal kunstwerken van groep 1
en 2 werden natuurlijk ook even aan
het publiek getoond. Groep 7 had in
groepjes kranten gemaakt en dat leverde een aantal spectaculaire kranten op! Groep 8 sloot de afsluiting
af met een journaal met weersvoorspelling en een ontdekking van een
boomoctopus. Kortom zeer bijzonder
en spectaculair nieuws! Aan het einde van de dag kregen alle kinderen
ook een cadeautje mee naar huis: een
kladblok en een pen van de school. Dit
als dank voor hun inzet en goede humeur op deze dag. Want wat hebben
we het gezellig gehad met elkaar! Lieve leerlingen van de Driehuisschool,
zo’n feestje als deze dag willen wij wel
elk jaar voor onze verjaardag. Dus bij
deze zijn alle leerlingen van de Driehuisschool volgend jaar weer uitgenodigd!
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RE ACT IE VA N EEN LEZER
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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.

EHBO Lucas Vinkeveen
ontvangt donatie van Lions
Vinkeveen - Zaterdag jl. heeft
EHBO Vereniging Lucas in Vinkeveen een donatie van 500,- euro
ontvangen van Lionsclub Vinkeveen
en Waverveen. Voorzitter Wim Nicolaas heeft de donatie in ontvangst
genomen namens EHBO Lucas. De
heer Nicolaas vertelt dat iedere donatie meer dan welkom is omdat de
kosten voor het onderhoud van het
lesmateriaal, door intensief gebruik
tijdens de cursussen, stijgen.
Erik de Boer en Leo van Neutegem
overhandigen de donatie namens
de Lionsclub Vinkeveen en Waverveen. Erik de Boer licht toe dat de
Lionsclub Vinkeveen actief is om lokale initiatieven te ondersteunen in
De Ronde Venen.
Wat misschien niet iedereen weet,
is dat de Lions Vinkeveen en EHBO
Lucas een lange relatie met elkaar
hebben opgebouwd. EHBO Lucas draagt zorg voor de EHBOpost tijdens de jaarlijkse Koninginnedag Braderie. Tijdens de braderie
in 2011 zijn de mannen en vrouwen
van EHBO Lucas slechts éénmaal in
actie gekomen om een schaafwond
te behandelen.
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Cursus
EHBO Vereniging Lucas verzorgt
naast de basiscursus EHBO, tegenwoordig inclusief verbandleer, reanimatie, AED (automatische externe defibrilator), maar daarnaast ook
de reanimatie en AED traningen
voor de Hartstichting en BHV trainingen. Veel ondersteuning wordt
geboden aan andere verenigingen

Wie weet wie deze
vrouw is?

die evenementen houden (voetbaltoernooi, wandeltochten, schaatsfestijn in Mijdrecht, feestweek in
Vinkeveen, Rap en Ruig etc.) De
vereniging heeft vele vrijwilligers
om dit allemaal te regelen en te organiseren, want als je een diploma hebt, dan is het ook verstandig om het diploma geldig te houden, dus verzorgt de vereniging ook
nog eens door het gehele jaar heen
herhalingslessen, waarbij de geleerde stof, herhaald wordt aan de hand
van voorbeelden uit de praktijk.
Er zijn dan vrijwilligers om het lokaal gereed te maken, materialen
klaar te zetten, koffie te zetten voor
de cursisten, schoon te maken en
de boel weer af te sluiten. De vereniging prijst zich dan ook zeer gelukkig dat er nog steeds vrijwilligers zijn op wie een beroep gedaan
kan worden. De Lotusmedewerkers
bootsen veel kleine en grotere ongelukken na (soms lijkt het echt,
echt!) en wordt er van de EHBO’ers
verwacht adequaat te reageren. Dit
dan weer onder toeziend oog van de
docenten, die de handelingen evalueren. De vereniging is dan ook
heel blij dat ze kunnen beschikken
over een 5-tal docenten, die alle onderwerpen die genoemd zijn geven
en EHBO’ers goed uitrusten voor
hun taak.

cas aanbiedt en in stand houdt. Namens de Lions geeft Leo van Neu-

Enthousiast
Door de enthousiaste toelichting
van Wim Nicolaas over de activiteiten van EHBO Lucas werd de Lions
club zich bewust van het belang van
de werkzaamheden die EHBO Lu-

Vinkeveens succes tijdens de
nationale sleepbootdagen in Vianen!
van authentieke materialen, werkwijze en originele onderdelen. De
motor is helemaal uit elkaar gehaald
en gereviseerd met onderdelen van
een tweede motor uit dezelfde periode en onderdelen elders op de kop
getikt. De romp en kleine kajuit zijn
helemaal ontdaan van alle verf en
roest en weer in perfecte, blinkende
staat teruggebracht. Al met al een
klus die 3 jaar noeste arbeid heeft
gekost in de achtertuin van een van
de heren.
Wilfred is vernoemd naar de echtgenotes van Kai en Tom als ‘afkoopsom’ voor de concurrentie die ze afgelopen jaren hebben gehad als het
gaat om tijd en aandacht van beide heren.
Zoals blijkt uit de toekenning van
deze prijs was een en ander niet
voor niets. Er is weer een stuk varend erfgoed behouden voor de
toekomst en Wilfred zal de komende jaren regelmatig te zien zijn op
de Vinkeveense plassen.

Wie weet wie deze mevrouw op bovenstaande foto is. Deze
foto is afkomstig uit mijn ouderlijk huis. Mijn moeder Aleides
van Rijn–van Doorn, wist wie ze was,maar ik ben het toen vergeten op te schrijven. Dom, want nu jaren later zie je de waarden er pas van in. Ik denk dat deze vrouw ergens in een gezin meewerkte omgeving Mijdrecht of Wilnis. De foto is gemaakt rond 1910. Mijn ouders en ook ik hebben gewoond in
Vrouwenakker, direct naast de Vrouwenakkerse brug. De familie woont er nu nog. Misschien dat ik iemand blij kan maken met deze foto. Ikzelf woon in Het Hoge Heem in Uithoorn.
U kunt u melden als u iets meer over deze foto weet bij de redactie van deze krant,
Mevrouw A.M. Hoes van Rijn, Uithoorn

Getuigen gezocht
Mijdrecht - “Gezocht getuigen aanrijding op Burgemeester Haitsmaplein, de parkeerplaats bij de Boni. Rond 12.10 uur is een groene Maz-

da met kenteken SL-TR-01 tegen mijn
grijze VW Passat met kenteken 07-HLJV aangereden. Wie heeft dit gezien?
Graag bellen met 0297-262479.”

Opel Ampera 0% bijtelling!
Regio - Afgelopen woensdag 1 juni,
werd er bekendgemaakt dat er met
het voorstel van staatssecretaris
Weekers van Financiën rondom de
autosector is ingestemd. Het voorstel van Weekers betreft het Belastingsplan 2012 en bestaat onder andere uit een nieuwe bijtellingschaal
van 0%. Eerder werd de 14% schaal
ingevoerd om zuiniger rijden te stimuleren. Voor de nieuwe generaties
extra zuinige auto’s (met een CO2uitstoot van niet meer dan 50 gram
per kilometer) is er dus vanaf 1 januari 2012 een nieuwe schaal.
En dat is goed nieuws voor de Opel

Ampera! De nieuwe Opel Ampera
wordt eind dit jaar geïntroduceerd
op de Nederlandse markt. De Ampera is niet zomaar een auto, het
betreft dé introductie van de eerste
elektrische auto! Met een uitstoot
van minder dan 50 gram per kilometer valt de Ampera daardoor vanaf 2012 binnen de nieuwe bijtellingschaal van 0%! Ook heeft hij complete vrijstelling van MRB en BPM
tot minimaal 2015! De Opel Ampera
wordt eind dit jaar leverbaar bij een
aantal geselecteerde Opel dealers
in Nederland, waarvan Van Kouwen
er één is.

tegem aan om te onderzoeken of er
mogelijkheden zijn voor een structurele ondersteuning. De Lionsclub Vinkeveen en Waverveen is
een enthousiaste club van vrouwen
en mannen tussen de 35 en 75 jaar
jong. Het is een no-nonsense club,
waarbij velen zich kunnen thuis
voelen. Mocht u interesse hebben,
neem contact met op via de website: www.lionsvinkeveen.nl

Vinkeveen - Afgelopen weekeinde
zijn er in Vianen weer de nationale
sleepbootdagen gehouden. Tijdens
dit fantastische nautisch evenement met meer dan 200 historische
grote en kleine sleepboten was er
een Vinkeveens succes. De klassieke opduwer (kleine sleep/duwboot)
“Wilfred” van schipper Kai de Bruin
en bootsmaat Tom Hannes is verko-

zen tot ‘Opduwer van het jaar 2011’.
Deze titel wordt toegekend aan de
mooiste en best gerestaureerde opduwer door een vakjury die de staat
en originaliteit van de deelnemende schepen beoordeelt. De boot van
Kai en Tom verkreeg deze titel in een
veld van meer dan 25 deelnemers in
hun klasse.
De Wilfred is een klassieke opduwer

uit het begin van de vorige eeuw en
heeft een Deutz tweetact dieselmotor uit de jaren 1932. De boot is door
Kai en Tom in 2007 in een zeer slechte staat van onderhoud gekocht en
tot 2010 zeer grondig onder handen
genomen. Zo zijn alle slechte onderdelen of gerepareerd of vervangen.
Daarbij is de boot tevens in originele staat terug gebracht met gebruik

Tennisvereniging De Ronde Vener organiseert

Tennisvereniging DRV Open Toernooi
Mijdrecht - Dit jaar organiseert
Tennisvereniging De Ronde Vener
alweer voor de 27e keer het Open
Toernooi. Het Hypotheekshop Open
zal worden gehouden van zaterdag
2 juli tot en met zondag 10 juli op het
park van Tennisvereniging De Ronde Vener. Het is een open toernooi
hetgeen betekent dat leden van alle tennisverenigingen mogen meedoen. Er wordt gespeeld in de volgende categorieën: 3, 4, 5, 6 (17+),
7 (17+), 7 (35+) en 8(17+). Ook
wordt er dit jaar weer een apart 50+
toernooi gespeeld. Deze wedstrijden worden overdag gespeeld en
de verwachting is dat er weer veel
sportieve vijftigplussers uit De Ronde Venen zullen meedoen. Zeker is
dat er gedurende de week weer voldoende te beleven valt op en om
de tennisbaan tijdens dit altijd gezellige toernooi. Vorig jaar was het
toernooi oranjegekleurd wegens het
succes van het Nederlands elftal op
het WK. Dit jaar is er uiteraard een

ander thema bedacht. In ieder geval zal de bij de liefhebbers bekende vlees- en vishoek niet ontbreken.
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar
bij de verschillende tennisverenigingen in de regio, maar in ieder geval
in het clubhuis van Tennisvereniging

De Ronde Vener. Inschrijven kan via
internet: www.tvdrv.nl tot 19 juni.
Indien u niet meedoet, bent u uiteraard van harte welkom om te komen kijken op het tennispark van
Tennisvereniging De Ronde Vener,
gelegen rechts van De Meijert.

Gewonde op
de kartbaan
Mijdrecht - Zondagmiddag jl. is
een jongen gewond geraakt op
de kartbaan aan de Industrieweg
in Mijdrecht. De jongen reed tijdens een karthead de banden in
en werd daarna van achteren aangereden door een andere karter.
De jongen klaagde over pijn in de
rug en zijn nek. Het ambulancepersoneel besloot de brandweer er bij
te halen om de jongen met stoeltje
en al uit de kartv te kunnen halen
om zodoende zijn eventuele rug en/
of rugletsel zo min mogelijk te belasten. De brandweer maakte het
stoeltje los en kon de gewonde na
ruim een half uur uit zijn benarde
situatie worden bevrijd en naar het
ziekenhuis worden gebracht.

2e katern
HSV got talent:

Geslaagd Sport & Spelfestijn

Argon D1 wint internationaal
voetbaltoernooi in Denemarken
Mijdrecht/Aalborg - Argon D1
(zie foto) heeft gisteren het internationale voetbaltoernooi in Aalborg
gewonnen. In een prachtige finale
versloegen zij het Noorse Drobak/
Frogn IL met 1-0.
De afgelopen 4 dagen werden er
maar liefst 8 wedstrijden (2x20 minuten!) gespeeld tegen sterke opponenten uit Belgie, Noorwegen en
Denemarken. Argon wist ze alle te
winnen met fantastisch combinatievoetbal en een enorme winnaarsmentaliteit. Het doelsaldo zegt genoeg, 26 voor en slechts 4 tegen!! In
de finale speelden zij tegen de beste
jeugdploeg van Oslo onder 13 jaar
en bekroonden zij een mooi seizoen
met een verdiende cup tegen een
niet geringe tegenstander: een geweldige ploeg met mooi positiespel
vochten zij zich een weg tot de finale. Maar het spel van Argon was
wervelend en niet te stuiten, ze domineerden de wedstrijd volledig!
Argon D1 was de afgelopen week
een prachtig visitekaartje voor de
club sv Argon qua gedrag, voetbalkwaliteit alsmede hun wil om te winnen.

vergeten voor de jongens, met een
fantastische atmosfeer en heerlijk
weer. Met zijn allen (3000 kinderen)
in een megascholencomplex slapen
en (k)eten; wat een feest! De begeleiding heeft er alles aan gedaan om
het persoonlijk welzijn te bewaken
van de kinderen en ze een onvergetelijke week te bezorgen. Dit is meer
dan geslaagd!! Ook voor de begeleiding een dikke pluim dus. Zo werden er naast het voetbal vele leuke activiteiten georganiseerd. Speciaal dankwoord uiteraard naar de
ouders en sponsors die alle faciliteiten tijdens dit evenement mogelijk maakten: Mountaineer bv, Aparts automaterialen, John Warrels
betonvlechtwerken, De Lijnkijkers,
Club van 100, Jan Snoeks schilder-

werken, Nico de Best en familie,
EHBO diensten Nederland.
De spelers kregen speciale shirtjes,
zijn uitgebreid uit eten geweest, waren te gast in het stadion van Aalborg en werden tijdens het toernooi
flink in de watten gelegd. Sponsors
ontzettend bedankt hiervoor! Daarnaast uiteraard de organisatie van
dit megatoernooi, Euro sport-ring
alles verliep vlekkeloos. Vervoeraccomodatie-begeleiding wedstrijden-communicatie-faciliteiten op
het terrein-eten drinken etc: allemaal goed geregeld! Tot slot natuurlijk de staf onder aanvoering
van trainer Don Leo (zie foto) en zijn
spelers die ondanks weinig uurtjes
slaap de maximale buit binnenhaalden. Hulde!

Afscheid
Tevens gaven zij hun scheidende
trainer Don Leo het cadeau dat hij
verdient; een cup met grote oren!
Zowel organisatie als tegenstanders
spraken afgelopen week vol lof over
deze talentvolle ploeg, die eens temeer bewees over veel kwaliteit te
beschikken. Aan dit toernooi deden
meer dan 230 teams mee uit alle
windstreken van Europa zoals bvo’s,
topamateurs en meisjes. Teams uit
Tsjechië-Polen-Frankrijk-DuitslandZweden-Noorwegen, noem maar
op. Het was een week om nooit te

De Hoef - Na 22 keer een traditiegetrouw Sport & Spelweekend
was het nu voor de verandering op
woensdag en donderdag, een Sport
& Spel-Hemelvaart. Ook viel het
voor het alombekende HSV’69 veilingweekend. Dit jaar was het Sport
& Spelthema: HSV’s got talent wat
ook zijn populariteit heeft op televisie. Op woensdagmiddag verzamelde de HSV-jeugd (F2, F1, E1, D2 en
D1 van de voetbal en Mini’s, C2 en
C1 van de handbal) op het sportcomplex met slaapzakken en tassen. En het mooie weer gaf nog een
extra impuls. Na het oppompen van
de luchtbedden en het uitzoeken
van een slaapplaats gaf de Hopman
het startsein voor het Sport & Spel
festijn, waarna met het eerste doespel, ‘Rolbootje’, kon worden begonnen. Van houten pallets, touwen
en spijkers moest een zogenaamde boot gebouwd worden die met
behulp van ronde paaltjes naar de
spreekwoordelijke overkant gevaren moest worden. Na verloop van
tijd waren de creaties klaar en stevig
genoeg om aan de race te beginnen. Alle teams lieten zich van hun
beste kant zien en trokken de boten
met bemanning met al hun krachten over de palen over het parcours.
Onderweg stond de spelbegeleiding
met een bladblazer en tuinslang de
natuurlijke elementen als storm en
regen na te bootsen.
Keukenploeg
Na het spel werd de hele groep onder begeleiding van een fantastische keukenploeg en kok getrakteerd op een heuse barbecue. Nadat het toetje was verorberd en de
buiken weer waren gevuld stond er
een spannende vossenjacht op het
programma. Tegen 22.00 uur kwamen de meeste weer terug op het
sportcomplex en konden de jonge
sporters zich voorbereiden op de talentenjacht. Alle teams hadden een
huzarenstukje voorbereid om te laten zien. Ook waren er individuele
aanmeldingen die graag op het podium hun kunsten wilden tonen. De
optredens waren van pure klasse en
het publiek werd kostelijk vermaakt.
Het klapstuk was een perfecte imitatie van Micheal Jackson. Na de
prijsuitreiking taaide de groep af
richting kampvuur. Sommigen doken hun slaapzak in om zich op te
laden voor de volgende dag en andere bleven chillen bij het vuur. Een
paar nachtbrakers liepen onder begeleiding nog een nachtwandeling,
waarbij ze onderweg nog door spoken de schrik op het lijf kregen.
Bladblazer
Na een korte nacht voor sommigen

werd iedereen vroeg in de ochtend
gewekt door de beruchte man-metde-bladblazer voor het ontbijt. Met
kleine ogen werd het ontbijt moeizaam genuttigd. Na het ontbijt was
iedereen weer bij de les en was het
tijd voor een zeskamp. In het ochtendgloren met opkomende zon
werden de spellen een voor een afgelopen door de teams. Ook hier
werd er fanatiek gesport door alle deelnemers. Bij een van de spellen moest een echte auto geduwd
worden. Door de aantrekkingskracht van de auto en het fanatisme
van de teams moest de spelbegeleiding het aanlooptraject drastisch
inkorten om ongelukken te voorkomen. Door de keukenploeg was inmiddels een lunch voorbereid met
broodjes en knakworsten. Voor de
middag stond het waterspel op het
programma. Het bijzonder mooie
weer gaf nog extra glans aan de attracties. In groepen werd er geslingerd aan een touw over een groot
zwembad gevuld met slootwater.
Wie de overkant niet haalde moest
het bekopen met een nat pak. Met
levend sjoelen konden de kinderen
al buikglijdend zichzelf in de vakjes sjoelen. Met een goede aanloop

en een beetje geluk behaalden de
meesten wel het maximumaantal
punten. Ook kon de strijd nog worden aangegaan op het levend tafelvoetbalspel. Met 6-tegen-6 stonden
de HSV-ers vastgebonden aan een
elastiek tegenover elkaar. Het kwam
voor de spelers aan op behendigheid, nauwkeurig overspelen en
tactiek. Aan het einde van het programma kon vrij gespeeld worden
met de attracties en werd iedereen
getrakteerd op een heerlijk verkoelend ijsje met als afsluiting de loterij. Nadat de ouders ook gearriveerd
waren op het terrein, werden de
lootjes getrokken. De lootjes waren
door de kinderen zelf verkocht om
het festijn financieel mogelijk te maken. Met een voldaan gezicht vertrok iedereen in de namiddag naar
huis. De organisatie wil tevens iedereen bedanken die zijn bijdrage
heeft gedaan aan dit Sport & Spel.
Met name de hoofdsponsors AH en
Pothuizen BV, overige sponsors, de
klaverjasclub, het veilingcomité en
donateurs voor de financiële bijdrage. Verder de keukenploeg, alle vrijwilligers, spelbegeleiders en deelnemende kinderen voor het fantastische Sport & Spel 2011.

Argon F-pupillen Verenigingscup
Kampioen Toernooi Breukelen
Mijdrecht – Op zaterdag 4 juni jl.
zijn acht teams van Argon F-pupillen afgereisd naar Breukelen voor
het eerste verenigingscuptoernooi
van Breukelen. Het zonnetje scheen
goed, de temperatuur steeg naar
ongekende hoogten. De drie F-selectieteams en twee Champions

League teams speelden in de ochtend, waar vele wedstrijden werden
gewonnen. Drie Argon Uefa teams,
voetballers tot 7 jaar, speelden in de
vroege middag tegen gelijkwaardige teams van Breukelen. Het waren
spannende en hete wedstrijden.
Aan het einde van de middag werd

bekend dat Argon Verenigingscup Kampioen van het Toernooi van
Breukelen was geworden. Volgend
jaar komt Argon terug om de 1e
prijs te verdedigen.
Uitslag: F1 = 3e, F2 = 3e, F3 = 1e,
CL1 = 2e, CL2 = 1e, Uefa1 = 5e,
Uefa2 =3e, Uefa3 = 6e

Foto van links naar rechts: UEFA team2 3e geworden. Mascotte Sven, Daniël, Wesley, Jayro, Tijn, Layomi

Beachvolleybal 2011
De Hoef - Is het u ook opgevallen?
Het begon enkele weken geleden
al. Voorzichtig werd hier en daar
wat gehengeld naar welke teams
zich gingen opgeven… en niet onbelangrijk wie er opgesteld zouden
worden. Stilletjes werd er geoefend
in achtertuinen en op het strand.
Sommigen namen de uitdaging wel
heel serieus en gingen trainen in
The Beach in Aalsmeer… En ondertussen vlogen de opmerkingen over
en weer, psychologische oorlogsvoering van het eerste uur. Opmerkingen met dure volleybaltermen
moesten de tegenpartij uit evenwicht brengen. Een doorgaande
stroom terloopse vragen over tactiek, het weer en de meest recente
omkooppogingen van de wedstrijdleiding. Ondertussen maakten de
sponsors en vrijwilligers zich op om
voor de 8e keer een zeer gestroomlijnde en logistiek verantwoord actie
op te zetten. Ronald Wieman voert
een wagen met balen aan, Wim Janmaat levert landbouwzeil, de vrijwilligers meten de bak uit en leggen de
strobalen op hun plek. Loonbedrijf
Blommestein BV rukt uit en par-

keert een aantal kiepwagens volleybalzand van De Rooij Zand en Grind
op de juiste plek. The Beach levert
een beachvolleybalveld en dan is De
Hoef klaar voor een pracht van een
toernooi! Vrijdagavond is het goed
toeven in de zon. In 2 poules wordt
er gestreden om een plek in de finalepoule op zaterdag. De sfeer is
goed, het weer is goed, wat wil je

nog meer? Zaterdag is het wederom mooi weer. De wind is wat meer
aanwezig, maar dat mag de pret
niet drukken! De finalepoule wordt
bereikt door ‘Het eeuwige 2e’, ‘De
Red Hot Chilli Meppers’ en ‘De Vage Kennissen’. De eerste is een potentiële kampioen voor het komende jaar, ‘De Vage Kennissen’ is de
kampioen van dit jaar. Zij gaan er
vandoor met een tegoedbon voor
een avond beachvolleyballen in The
Beach Aalsmeer.

Nicole en Dennis van De Vage Kennissen, zij gaan trouwen…
als dat geen winnend team is!
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Tweede plaats voor François
Robèr op het NK goochelen
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag en
zaterdag streed de top van de Nationale en internationale goochelkunst om de hoogste eer tijdens het
Nederlands kampioenschap goochelen 2011.

Op de foto v.l.n.r. achter: Stan van Beers, Lev Schuurman, Ryan Ruimschoot, Oualid Laasal, Hüseyin Cankaya en Fouad
Ouahdan. V.l.n.r. voor: Amine Aouadi en Jesper de Haan

Jongens Argon AC Milan
sluiten seizoen in stijl af
Mijdrecht - Onder prachtige weersomstandigheden reisden de spelers
van AC Milan afgelopen zaterdag af
naar Breukelen om de laatste wedstrijden van het seizoen te spelen.
Vanwege het feit dat Sem Bos en
Toine Stark niet aanwezig konden

zijn, werden er twee gastspelers aan
het keurkorps toegevoegd, te weten
Stan van Beers en Lev Schuurman.
Doordat de eerste wedstrijden winnend werden afgesloten met respectievelijk 6-1, 2-1 en 5-0, speelde
AC Milan de laatste wedstrijd om de
poulewinst tegen PVCV.

In deze finalewedstrijd werd er
prachtig combinatievoetbal op de
mat gelegd, het mag dan ook een
wonder heten dat de einduitslag
‘maar’ 2-0 was.
De beker van de eerste plaats in
de poule ging dan ook terecht mee
naar Mijdrecht.

In het Isala theater in Capelle aan
den IJssel was het op 3 en 4 juni een
drukte van belang. De Nederlandse
Magische Unie hield daar het jaarlijks tweedaags Congres voor de
Goochelkunst. Tijdens dit congres
vond ook het NK goochelen plaats.
In verschillende categorieën streed
de crème de la crème van internationale goochelaars om de titel “Nederlands Kampioen Goochelen”.
Mijdrechtenaar François Robèr, lid
van de Noord-Hollandse Bond van
Goochelaars, kwam uit in de categorie Mentale Magie. Zijn act, waarin hij ingaat op de verborgen krachten van de mens, werd beoordeeld
door een vakjury die punten toekent
voor verschillende aspecten van de
act zoals presentatie, originaliteit en
magische sfeer.
Uit handen van de president van de
Nederlandse Magische Unie, Flip
Hallema, mocht François Robèr de
tweede prijs in zijn categorie in ontvangst nemen.
“Vorig jaar kende men mij de derde plaats toe, maar door veel te trainen heb ik mezelf verbeterd en ben
ik nu beloond met de tweede prijs!”,
aldus een trotse François, “Dit bete-

Finale
Bij de boys 6/girls 7 was het een
heel spannende finale tussen twee
UWTC-ers. Rens Grommel en
Joel Rijneker reden schouder aan
schouder op de finish af. Met een
half wieltje voorsprong werd Rens
de winnaar. In de klasse boys 7/girls
8 was het een volledig UWTC veld
want de enige rijder van een andere
vereniging kwam ten val, zodat deze
finale de eerste zeven plaatsen telde. Ferdi Cevahir werd de winnaar.
In totaal werden zes UWTC’ers eerste in de finales en een groot aantal tweede en derde plaatsen werd
ook behaald.
Tijdens de finales brak in Velsen ook
de zon door en ging iedereen van
UWTC met een prettig gevoel huiswaarts. Volgende week is er weer
een Noord-Holland Cup. Die wordt
gereden op de thuisbaan in Uithoorn.

Uitslagen
A finale: boys5/girls6: 1. Bo Versteeg
2. Jade Wuurman 3. Jur de Beij.
A finale:boys6/girls7: 1. Rens Grommel 2. Joel Rijneker 3. Alec v.d. Mast
8. Bas v.d. Linden
A finale: boys7/girls8: 1. Ferdi Cevahir 2. Mauro Wuurman 3. Sten Fuite 4. Milan Ritsema 5. Sami Janssen
6. Brian Worm 7. Mitchel van Cronenburg
A finale: boys8/girls9: 1. Max de Beij 2. Jochem v.d. Wijngaard 7. Daan
de Bruin
B finale: boys8/girls9: 1. Tonko Klein
Gunnewiek 2. Sem Knook 4. Noel
Stet
A finale:boys9/girls10: 3. izar v. Vliet
6. Moreno Haans 7. Dylano Haans
B finale:boys9/girls10: 5. Kevin Verzaal 6. Thor Hartman 8. Boas Overwater
A finale:boys10/girls11: 1. Maarten
v.d. Mast 5. Jimmy v. Woerkom 7. Flip
van Walraven
B finale:boys10/girls11: 3. Yiri Plas 5.
Jesse v Hattem 8. Ritchie de Jong
A finale:boys11/girls12: 1. Bart v.
Bemmelen 2. Joey Nap 5. Jurre
Overwater 6. Mitchell Vink 7. Davy
v. Kessel
B finale:boys12/girls13: 5. Mike Treur
7. Max Bouwmeester
A finale:boys13/girls14: 3-Thomas vd
Wijngaard
B finale:boys13/girls14: 5. Mitch
Bruins 6. Bas van Kuijk
A finale:boys14/girls15: 3. Mats de
Bruin 5. Roberto Blom 7. Jiavy Lee
Vink 8. Guven Cevahir
B finale:boys14/girls15: 2. Bart de
Veer 5. Tim van t’ Hart 6. Lars Wiebes
A finale: boys15/girls16: 6. Tristan
v.d. Ham
A finale: boys 17/girls17; 4. Michiel
Jansen.

De Twee Heertjes wint
Turftrapperstoernooi 2011
Vinkeveen - Op een zonovergoten
sportpark de Molmhoek organiseerde Hertha weer het traditionele turftrapperstoernooi. Dit toernooi wordt
al vanaf 1982 op Hemelvaartsdag
georganiseerd, met uitzondering
van 2009 toen het toernooi gehouden werd op tweede paasdag, dit
in verband met de aanleg van het
kunstgrasveld.
Dit jaar deden er 16 teams mee, die
verdeeld werden over 4 poules en
na de eerste ronde (elk team speelde 3 wedstrijden) gingen de eerste
twee teams over naar de winnerspoule en de nummer 3 en 4 naar de
lozerspoule en ook in die volgende
ronde werden er weer 3 wedstrijden
gespeeld tot uiteindelijk de nummers één van elke poule mochten

uitmaken wie de winnaar werd van
de cup zonder oren. De finale werd
gespeeld tussen de winnaar van
vorig jaar de Zonnehoeven en De
Twee Heertjes en na een spannende strijd moesten uiteindelijk strafschoppen de beslissing brengen.
De Twee Heertjes waren hierbij het
gelukkigst en zodoende werden zij
winnaar van dit wederom goed georganiseerde festijn.
De sportiviteitsprijs ging naar het
team van Jan Kooyman en nadat
de organisatie, de scheidrechters,
EHBO en barmedewerkers bedankt
werden volgde de prijsuitreiking. Na
de prijsuitreiking bleef het nog lang
gezellig op en voor de kantine van
de sv Hertha.

Postduiven

Dubbelslag Ginkel en Berg

Mixteam 25+ van TV De
Ronde Vener weer kampioen

Mijdrecht - Vrijdag 20 mei jl. stond
de laatste competitiewedstrijd voor
het eerste mixteam 25 + van Tennisvereniging De Ronde Vener op
het programma. Dit team, bestaande uit Nico Schreurs, Rob Kniep, Jan
Röling, Karin Marsen, Danielle van
Leeuwen en Charlotte Homan, had
het hele seizoen al goed gepresteerd en kon daarom redelijk makkelijk, al voor de zesde achtereenvolgende keer, kampioen worden.

Zij hadden nog maar twee punten
nodig. Door met 2-2 gelijk te spelen tegen TV De Heksenmeppers
uit Oudewater is het team kampioen geworden in de eerste klasse
op vrijdag!
Uiteraard wil het team via de Meerbode sponsor Rendez Vous weer
bedanken voor de mooie kleding
waar in het weer goed voor de dag
kwam! Bedankt, Frans!

kent dat ik de lat voor mezelf nu nóg
hoger ga leggen en volgend jaar absoluut voor de eerste plaats en de

daarbijhorende titel ga: “Nederlands
kampioen goochelen in de categorie Mentale Magie”.

Tweemaal winst voor uwTCrenner Guus Zantingh

BMX Noord-Holland Cup
Regio - Voor het eerst sinds tijden
weer eens een BMx wedstrijd die
begon in de regen. Het publiek had
er duidelijk geen rekening mee gehouden, want bijna iedereen was in
zomerse kledij. De rijders hadden er
duidelijk zin in. Die lieten zich door
die regendruppels niet ontmoedigen en gingen er flink tegenaan.
In een aantal spannende manches
werd hard gestreden om die felbegeerde finaleplaats. Er deden 51 rijders van UWTC mee en een heleboel kwamen er ook in de finale terecht. In de categorie boys 5/girls
zes ging het er spectaculair aan toe.
Jur de Beij lag in gewonnen positie
maar in de laatste bocht gingen de
eerste drie onderuit, waardoor nummer vier met de eerste plaats naar
huis ging.

François (L) en Flip Hallema (R) bij prijsuitreiking)

Regio - Vrijdag en zaterdag stonden
twee vluchten op het programma,
en het werden pittige vluchten met
de noordostenwind die de duiven
te verwerken kregen. Vrijdagmiddag om 12.45 uur werden de duiven van de Nationale Sector vlucht
(Noord– en Zuid-Holland) in Bergerac een wijngebied in zuid Frankrijk gelost, en deze moesten een afstand van 881 km overbruggen met
een overnachting. Om 11.38. 52 uur
klokte Ginkel & Berg in De Kwakel
de eerste duif, en deze maakte een
snelheid van 897,137 meter per minuut is 53,8 km per uur. Met dit resultaat werden ze 10e in Noord-Holland, 33e Nationaal in de Sector en
3e in Rayon F. Verweij-Castricum uit
Mijdrecht werd 2e, en Paul Baas uit
Uithoorn 3e. Verweij-Castricum werd
in de Afdeling 18e, en 5e in Rayon F,
Paul werd 89e in de Afdeling en 22
in Rayon F. Harry Hendriks uit Vinkeveen werd 30e in Rayon F en Rob
v.d. Wal uit Mijdrecht 31e. Zaterdagmorgen om 07.55 uur werden de duiven voor de Parijs-vlucht in het Franse Nanteuil le Haudouin, een plaats
iets ten noordoosten van Parijs gelost. Het weer in Frankrijk begon al te
veranderen, want de storingen vanuit het zuiden kwamen toen al op-

zetten, dus het zou pittig worden. De
gemiddelde afstand van deze vlucht
was 374 km. Om 13.53.09 uur klokte Ginkel & Berg de eerste duif, en
deze maakte 1043 meter per minuut,
en dat is 62,6 km per uur. Twee minuten later klokten ze ook de tweede, Henk Snoek uit De Kwakel klokte de 3e duif. Leo v.d. Sluis werd 1e
in de B-Groep. In Rayon werd Ginkel
& Berg 13e, Henk 40e, Hennie Pothuizen uit Vinkeveen 44e, Bosse &
Zn uit Uithoorn 57e, Leo 66e en Ton
Duivenvoorde uit De Hoef werd 71e.
Uitslagen, Bergerac
58 duiven en 7 deelnemers
Ginkel & Berg
Verweij-Castricum
P. Baas
H. Hendriks
R. v.d. Wal
Th. Kuijlenburg
H. Half.
Nanteuil le Haudouin
377 duiven en 18 deelnemers
Ginkel & Berg
H.P. Snoek
C. pothuizen
Bosse & Zn
L. v.d. Sluis
M. Bosse
A.M. Duivenvoorde

Regio - Op zondag 5 juni stond
UWTC-renner Guus Zantingh aan
de start van de 60 + veteranen wedstrijd in Rotterdam. De weersomstandigheden waren helemaal omgeslagen. Zaterdag was het in Rijswijk nog mooi weer, zondag was het
regen en wind. Er waren enkele uitlooppogingen maar ondanks de
zware omstandigheden was er niemand in staat om een ontsnapping
te forceren, dus moest een groepsprint de wedstrijd beslissen. Op het
laatste rechte stuk naar de finish
nam Guus Zantingh resoluut de
koppositie en stond deze niet meer
af en hij behaalde hiermee zijn 2e
overwinning van dit seizoen.
Een dag eerder, op zaterdag 4 juni, waren de UWTC-veteranen Leen
Blom, Theo Oudshoorn en Guus
Zantingh naar Rijswijk gegaan om
daar te starten bij een veteranen
60+ wedstrijd. Al vroeg in de wedstrijd ontstond er een kopgroep van
4 renners, maar deze werden weer
ingerekend na felle reacties uit het
peloton. Met nog 8 ronden te gaan
ontstond er een kopgroep van 9
renners met daarbij Leen Blom. Deze 9 renners namen een ruime voorsprong op het peloton en werden
niet meer achterhaald. De wedstrijd
werd gewonnen door Hans van Bavel, Leen Blom behaalde een mooie
9e plaats.
Gouda - Op zondag 29 mei namende UWTC renners Leen Blom, Nico Fokker en Guus Zantingh deel
aan een veteranen 60+ wedstrijd in
Gouda. Vanaf het startschot werd
er erg hard gereden en na 11 ronden sprongen er twee renners uit
het peloton. Vanuit het peloton werd
er erg fel gereageerd en 8 ronden
later werden zij weer ingerekend.
Doordat er veel wind stond op het
parcours en er hard werd gereden
om de beide renners weer in te rekenen, brak het peloton in tweeën.
In het eerste peloton konden Leen

Blom en Guus Zantingh zich handhaven. Met nog 11 ronden ontstond
er een kopgroep van 8 renners met
daarbij Guus Zantingh. De wedstrijd werd gewonnen door Gerard
Albrink met Guus Zantingh op een
mooie 2e plaats. Leen Blom eindigde in het peloton.
Veenendaal- Een dag eerder, op
zaterdag 28 mei, stonden Nico Fokker en Guus Zantingh aan de start
van de veteranen 60+ wedstrijd van
Veenendaal. Na het startschot duurde het 8 ronden voordat de eerste
renners uit het peloton wegsprongen. In eerste instantie kregen de
renner de ruimte maar na 18 ronden werd er hard achter de leiders
aangereden en met nog 12 ronden
te gaan werden zij weer ingerekend.
4 ronden voor het einde ontsnapten er drie renners uit het peloton
en deze werden niet meer achterhaald. De wedstrijd werd gewonnen
door Arie de Groot, Guus Zantingh
behaalde een mooie 5e plaats. Nico Fokker eindigde de wedstrijd in
het peloton.
Eibergen - Op zaterdag 21 mei waren Nico Fokker en Guus Zantingh
naar Twente gereisd om daar deel te
nemen aan een internationale veteranenwedstrijd in Eibergen, meetellend voor het KNWU Master klassement. Op een mooie omloop van 7
km moesten de renners 63 km afleggen. Doordat er een sterk rennersveld was gestart werd er vanaf
het begin aanvallend gekoerst.
Er waren vele uitlooppogingen, maar
door het mooie weer en weinig wind
slaagde geen van de uitlooppogingen. Van ver werd de sprint ingezet
en op ca. 200 m. van de finish nam
Guus Zantingh resoluut de kop en
won overtuigend de wedstrijd, met
op de 2e plaats de Duitser Klaus
Neuhaus. 3e werd schrijver/wielrenner Tim Krabbe. Nico Fokker eindigde namens UWTC verdienstelijk
als 20e.

UITHOORNAARS DOEN HET GOED IN FRANKRIJK

Bains-les-Bains/Uithoorn -De 58 jarige Leo van
Beek, geboren in Kudelstaart, en zijn 57 jarige Uithoornse echtgenote Mery Bruines zijn 3 jaar geleden naar Frankrijk verhuisd om daar een nieuw
leven te beginnen. ,,Veel gasten vragen ons of we
niet in een televisie programma als ‘het roer om’
willen vertellen over onze belevenissen”, vertelt
Mery. ,,Maar dat zal niet gebeuren, omdat wij alles
goed voorbereid hadden en niet een bouwval hebben gekocht. Natuurlijk moest er wel het een en
ander aan het voormalig hotel gebeuren, maar dat
was te overzien. We gingen voor een ander leven
en niet voor kommer en kwel.”
Leo: ,,Zo’n 5 jaar geleden kreeg ik van mijn toenmalige werkgever te horen dat het bedrijf, een multinational in o.a. ziekenhuisapparatuur, ging centraliseren. Ik was daar financieel manager en de gehele
Europese boekhouding zou voortaan in Ierland gevoerd gaan worden. Dit hield in dat mijn werk zou
ophouden. Als je 55 bent, liggen de banen niet meer
voor het opscheppen, maar het positieve hiervan
was dat de wegen eigenlijk open lagen om wat anders te gaan doen. Wij waren al op zoek naar een
vakantiewoning in Frankrijk, maar nu kon dat een
heel ander uitgangspunt worden. Niet alleen in de
vakantie naar Frankrijk, maar permanent in Frankrijk
gaan wonen. In 1999 waren we ook al bezig geweest
om een klein kasteeltje te kopen, maar om diverse
redenen hebben we toen afgehaakt. Toch bleef het
bij ons kriebelen en nu bleek dan dat de tijd rijp was
om iets anders te gaan ondernemen.”

Zoektocht
Leo: ,,We wilden op een niet te grote afstand van
Uithoorn een pand kopen dat geschikt zou zijn om
een chambres d’hôtes in te gaan beginnen. Niet langer dan een dag rijden, want we wilden de ‘feeling’
met onze familie en vrienden houden. Ook wilden
we niet naar het zuiden omdat het daar erg warm is.
Als je vakantie hebt is dat natuurlijk heerlijk, maar als je je

normale leven leidt, dan is het toch iets anders. We
voelden ons nog te jong om achter de geraniums
te gaan zitten en het was altijd de droom van Mery
om een hotelletje te beginnen. Na een maandenlange zoektocht zijn wij uiteindelijk in de Vogezen terechtgekomen, in het kuuroord plaatsje
Bains-les-Bains. Dit ligt op 630 kilometer vanaf
Uithoorn, dus prima in een dag te doen. Het pand
wat we uiteindelijk gekocht hebben, was een
voormalig hotel met 21 gastenkamers. Het hotel
was tot de jaren 80 volop in gebruik. De gasten
die hier kwamen waren voornamelijk mensen
die een kuur in Bains-les-Bains volgden. Bainsles-Bains is bekend om zijn genezende bronnen met name geschikt voor reuma- en hartpatiënten. Zo’n kuur duurt 3 weken en wordt
zelfs door de Franse ziektekostenverzekering V
ielavie
vergoed. Doordat er steeds meer appartementen en studio’s kwamen, verloor het hotel zijn
glans en sloot het uiteindelijk zijn deuren. Wij
wachten
hebben het pand van een Nederlander gekocht die wat er op tafel komt. Wij heber al veel aan verbouwd had. Maar er bleef nog ge- ben altijd een 3 gangen diner waarbij wij zo veel
noeg over om je daar dagelijks mee bezig te kunnen mogelijk rekening houden met de wensen van onze
houden. Gelukkig heb ik behalve een financiële ook gasten. Bij een reservering vraag ik dan ook altijd of
nog een bouwkundige achtergrond.”
er nog bepaalde gerechten zijn die men liever niet
eet. Verder laten we onze gasten de keuze of zij aan
onze zogenaamde aanschuiftafel, waar je met z’n
tienen aan kunnen zitten, willen eten of dat zij apart
Mery vervolgt: ,,Ja, het was altijd mijn droom om een aan een tafeltje willen zitten. Meestal eten wij niet
camping of een chambres d’hôtes te beginnen. Niet mee met de gasten omdat ik mijn aandacht aan het
een groot hotel omdat ik het juist leuk vind om aan- koken wil geven. Alleen kom je er niet altijd onderuit
dacht aan de gasten te geven en voor hen te koken. om niet mee te eten, zeker niet als het gasten zijn die
En dat kan door de kleinschaligheid van een cham- hier al verschillende keren zijn geweest en waar je
bres d’hôtes waar je 5 gastenkamers en 2 apparte- een band mee opgebouwd hebt. Inmiddels zijn dat
menten mag hebben.
er al aardig wat en we hebben hier dan ook menig
Dus een chambres et table d’hôtes was de juiste for- gezellig VieLaVie avondje gehad. Er zijn zelfs gasten
mule voor ons. Het voormalige hotel heette les Om- die speciaal om bij ons te kunnen overnachten hun
brées (schaduw), maar die naam vonden wij niet bij vakantie bestemming daar op afstemmen. Ook zijn
ons passen en hebben het omgedoopt in VieLaVie. er veel gasten die ons later nog een mailtje stuurden
Het pand heeft een aanbouw op de begane grond of zelfs belden om te vertellen hoe fijn ze het bij ons
waar zich toen vijf gastenkamers bevonden. Deze hadden gehad. Menigeen zien we dan ook jaarlijks
kamers zagen er nog redelijk uit. Van 5 kamers heb- terug. Onze gasten zijn voornamelijk Nederlanders
ben wij er 4 gemaakt, 2 standaard 2 persoonskamers en Belgen die op doorreis zijn naar het zuiden of het
en 2 kamers met een apart zitgedeelte. Ook hebben oosten. Maar ook komen er veel mensen die hier wat
we er het nodige restyl werk aan verricht. We vinden langer willen blijven omdat de Vogezen zo’n prachhet belangrijk dat
je lekker kunt slapen tig gebied is. Je kunt er van alles doen, wandelen,
bij ons, daarom heb- motorrijden, mountainbiken, toerfietsen, vissen,
ben ervoor gekozen etc. Ook zijn er nog leuke steden om te bezichtigen.
om boxspings met Kortom, er is hier genoeg te doen. En dat op slechts
normale Nederlandse 600 kilometer vanaf midden Nederland.”
afmetingen te plaatsen. Dus hier vindt je
geen kleine Franse
bedden. We horen
dan ook altijd van Leo ,,Het bevalt me uitstekend in Frankrijk. Natuuronze gasten dat ze lijk hebben wij ook onze ‘ hobbels’ gehad. Zelf spreek
heerlijk
geslapen ik niet veel Frans, maar gelukkig doet Mery dat wel
hebben. Iedere ka- aardig. Met een beetje goede wil en geduld komt
mer heeft zijn eigen uiteindelijk alles toch weer goed.
sanitair. Op de 1ste Ik heb gemerkt dat de Fransen toch een andere
verdieping
heb- mentaliteit hebben dan Nederlanders. Ik denk dat
ben wij afgelopen Nederlanders veel ondernemender zijn. Als je hier
winter onze 5de bijvoorbeeld naar een bouwmarkt gaat, komt het
gastenkamer ge- regelmatig voor dat er schappen leeg zijn. Het wordt
gewoon niet bijgevuld en dat schijnt heel gewoon te
realiseerd.
zijn, want niemand maakt zich daar druk over.
Een table d’hôtes Toen wij hier pas woonden hebben wij een stuk grond,
wil zeggen dat je eigenlijk meer een bos, tegenover ons van 2500 mesamen met even- ter gekocht. Dit was van de eerste Nederlandse eigetuele
andere naar van het pand, toevallig ook een Kudelstaarter.
gasten aan één Het heeft al heel wat zweet gekost om dit stuk grond
tafel dineert. Er te ontginnen. Nu heb ik daar een moestuin gemaakt
y
r
e
M
is geen keuze en sinds kort lopen er ook 3 kippen en een haan op.
n
Leo e
menu, dus je We hebben ze meegenomen uit Nederland, maar
moet maar af- veel verstand hebben we er nog niet van. Eén van de

Eten en slapen

dingen die we niet wisten, is
wanneer een kip eieren gaat leggen. En dan vertelt
een oude buurvrouw van 81 jaar dat je dat kunt zien
aan de kleur van de kam, die moet rood zijn. Onze
kippen zijn nog jong en hebben nog een wat roze
kam. Maar volgens buurvrouw Solange gaat het binnenkort gebeuren. We zijn benieuwd!“
“Iedere keer staan we er weer van te kijken
hoeveel Nederlanders hier wonen, zowel permanent als recreatief,” vervolgt Mery. Een
bekende ochtendkrant van Nederland heeft
zelfs een paar maanden geleden een hele
pagina gewijd aan Nederlanders die in deze
streek wonen. Allemaal zijn zij het erover
eens; de rust en ruimte hier is niet te vergelijken met het jachtige leven in Nederland.”

Het leven in Bains-les-Bains

Wilt u meer informatie over VieLaVie kijk dan op www.vielavie.eu

ZAKENWIJZER

VMB security & services
VMB Beveiliging met oog voor detail! VMT
security & services

security systems

waarom men daar niet in staat is de rijen te sluiten om er ook collectief door ons te laten beveiligen. Wij zijn nooit gevraagd om daar
eens over te komen meepraten. Een totaalpakket biedt veel meer
voordelen voor alle deelnemende partijen. Men is daar al jaren bezig het voor elkaar te krijgen maar kennelijk lukt het tot op de dag
van vandaag nog steeds niet. Jammer!”

Sinds 27 mei heeft zich in Uithoorn gevestigd VMB security & services. Een professionele organisatie die zich al bijna tien jaar in
de markt manifesteert met het leveren van een omvangrijk pakket diensten op het gebied van objectbeveiliging, mobiele surveillance, speciale dienstverlening en technische ondersteuning.
Daarnaast voelt men zich maatschappelijk sterk betrokken bij
de samenleving. Burgemeester Dagmar Oudshoorn opende die
datum in aanwezigheid van tientallen genodigden het nieuwe
kantoor aan de Ondernemingsweg 27. De burgemeester memoreerde in haar toespraak, dat de gemeente erg blij is met de inzet
van VMB beveiligers in de dorpskern van Uithoorn. De jarenlange overlast tijdens het weekend door bepaalde groeperingen is
daardoor vrijwel verdwenen.
Ter gelegenheid van de opening overhandigde de directie van
VMB een cheque van 1.500 euro aan de heer Herman Aaij, de secretaris van het hospice ThamerThuis in Uithoorn. Het geld was
door genodigden bijeen gebracht waarna VMB dit had aangevuld
tot een rond bedrag. Eerder was VMB gehuisvest in Mijdrecht. Echter door een explosieve groei in opdrachten en uitbreiding van de
dienstverlening met een technisch pakket aan beveiligingsapparatuur onder de naam VMT security systems, werd die ruimte al snel
te klein. Aldus werd gezocht naar een grotere locatie en die werd
gevonden in Uithoorn. Dit omdat VMB ook in Uithoorn objecten
beveiligt. Het was makelaar Chris van Zantwijk van EKZ Makelaars
die het beveiligingsbedrijf een mooi aanbod deed voor het pand
waar men nu is ingetrokken. De voormalige vestigingruimte aan
Vermogenweg in Mijdrecht is daardoor leeg gekomen en wacht op
een nieuwe bewoner.

MAATWERK IN BEVEILIGEN
“VMB is actief in de driehoek Amsterdam-Utrecht-Rotterdam, maar
wij worden ook buiten dat gebied steeds vaker gevraagd voor onze
dienstverlening. Sinds 1 januari hebben wij er verscheidene nieuwe opdrachtgevers bij gekregen, waaronder ook het toonaangevende bedrijventerrein Papendorp in Utrecht. Het bedrijventerrein
De Wetering achter de fraai opgetrokken geluidswal gelegen naast
de A2 bij Utrecht, beveiligen we sinds enige jaren al zeer succesvol,”
vertelt Robert Hasperhoven. Samen met zijn collega Oscar Tieman
heeft hij destijds VMB opgericht en met z’n tweeën geven zij nu
leiding aan een succesvol beveiligingsbedrijf met in totaal ongeveer 90 medewerkers. Oscar: “Werkplezier staat bij ons hoog in het
vaandel, we zijn flexibel en werken met korte lijnen. Wij geloven
niet in massawerk, maar eerder in activiteiten die volledig zijn afgestemd op de wensen, eisen en omstandigheden van de opdrachtgever. Anders gezegd, het gaat hier om exclusief maatwerk en dan
is men bij ons aan het goede adres. Onze opdrachtgevers kunnen
niet alleen rekenen op persoonlijke aandacht en betrokkenheid,
maar ook op een heldere aanpak waarin duidelijkheid en de kwaliteit van de dienstverlening tot uiting komt.
Nieuwe en eventueel lopende projecten worden in nauwe samenspraak met elkaar grondig doorgenomen en verwerkt in een
gedetailleerd projectplan. Dat is onze manier van werken. Hier in
Uithoorn werken wij samen met de stichting Beveiliging Bedrijven
Uithoorn, de SBBU. Het bedrijventerrein wordt collectief beveiligd.
In Mijdrecht beveiligen we nog steeds objecten en ik begrijp niet

UITGEBREIDE DIENSTVERLENING
VMB security & services heeft in de loop van de jaren binnen de beveiligingsmarkt een uitstekende reputatie opgebouwd. Dat blijkt
uit een referentielijst met daarop tal van gerenommeerde bedrijven, hotels, organisaties, instellingen, overheidsinstanties, musea
en zelfs particulieren die van de VMB-expertise volop gebruik maken. Het werkterrein omvat onder meer beveiliging van objecten,
bouwprojecten, transporten – van voornamelijk kunstobjecten in
binnen- en buitenland - en gespecialiseerde persoonsbeveiliging.
Zelfs beveiliging van bouwterreinen en bouwwerken waarbij honden worden ingezet, is mogelijk. Daarnaast recherchediensten, het
zorgen voor optimale veiligheid en beveiliging van personeel, gasten en gebouwen in de hotelbranche. Maar ook mobiele surveillanceactiviteiten in bijvoorbeeld winkels en winkelcentra alsook
specifieke bewaking, behoren tot de activiteiten. Niet in de laatste
plaats kan worden genoemd de speciale dienstverlening waartoe
onder meer behoren het leveren van personeel voor receptiediensten, brandwachten, brugwachters, stadswachten (o.a. in het oude

dorp van Uithoorn tijdens de weekeinden om orde en rust te handhaven), huismeesters, parkeerwachten en het verlenen van ad hoc
diensten op deze gebieden. Verder is er nog VMT security systems.
Deze afdeling biedt een compleet pakket aan technische voorzieningen en diensten in beveiliging en bewaking. Daarin worden
elektronische maatregelen, bouwkundige preventiemaatregelen,
camera observatie, meldkamer diensten en bewakingssurveillance
gecombineerd. Kortom: aan VMT security systems kan men alle
(technische) beveiligingszaken toevertrouwen!
HULP EN BIJSTAND
De beveiliging van particuliere eigendommen speelt een toenemende rol in de maatschappij. De samenleving verruwt en verhardt, het onderscheid tussen mijn en dijn wordt steeds geringer,
vandalisme is aan de orde van de dag. Door wetgeving die niet
meer recht doet aan de actualiteit, faalt het gezag, waardoor de politie soms machteloos staat. Zij kan bovendien niet overal tegelijk
aanwezig zijn. Donkere woonwijken, wegen en straten, industrieterreinen en verlaten winkelstraten zijn met de regelmaat van een
klok hét werkterrein van criminelen, inbrekers en vandalen. Dat
vraagt om een gedegen en continue beveiliging van alleenstaande
woningen, winkels en bedrijven op bedrijfsterreinen. Bescherming
van have en goed is een eerste vereiste.
VMB security & services is hiervoor de aangewezen organisatie
om dit te doen! Die kan hulp en bijstand verlenen waar de politie
het noodgedwongen moet laten afweten. Het management en de

medewerkers hebben een uitgebreide ervaring opgedaan binnen
overheidsinstanties en particuliere onderzoekbureaus. Hierdoor
kan doelgericht een bijdrage worden geleverd aan het bewerkstelligen van optimale veiligheid en beveiliging.

PRO-ACTIEF HANDELEN
“Een perfecte uitvoering van een beveiligingsplan valt of staat met
de juiste man of vrouw op de juiste plaats,” geeft Robert aan. “We
besteden dan ook veel aandacht aan selectie, sturing en begeleiding van onze medewerkers bij opdrachten. Daarbij is komen vast
te staan, dat door een pro-actieve instelling en gestructureerd overleg tussen alle partijen eventuele problemen niet alleen adequaat
worden opgelost, maar in de meeste gevallen zelfs kunnen worden
voorkomen. Kernbegrippen als openheid, eerlijkheid en duidelijkheid vormen naar onze mening de basis voor een perfecte samenwerking in de driehoek opdrachtgever, werkgever en werknemer.
En als wij menen dat wij een opdracht niet kunnen uitvoeren, dan
zeggen wij dat ook. Je moet ook in de beveiliging je beperkingen
kennen. En als er een keer een fout wordt gemaakt in het proces
moet je daarin transparant kunnen zijn naar de klant. Het boetekleed aantrekken is ons niet vreemd, want wij zijn met onze medewerkers ook maar mensen. Een voorbeeld van pro-actief handelen
is het verrichten van mobiele surveillancediensten op bedrijventerreinen. In de avond en het weekeinde kan VMB security & services
door regelmatig toezicht te houden, mogelijk onraad bij bedrijven
in een vroeg stadium signaleren en direct actie ondernemen.
De mobiele surveillance beschikt over meerdere herkenbare voertuigen die gedurende een bepaalde tijd binnen een bedrijventerrein of op locatie blijven surveilleren en bij voorbaat al voor een
preventieve werking zorgen. Alarmopvolging wordt uitgevoerd
vanuit een speciale ruimte in het nieuwe pand.
SPECIALE DIENSTVERLENING
Bedrijven stellen hoge eisen aan veiligheid en beveiliging, met als
belangrijkste reden om de continuïteit van de bedrijfsvoering te
garanderen. Medewerkers van VMB security & services bewaken en
beveiligen het betreffende object op professionele wijze. Daarbij
kan gebruik worden gemaakt van onder meer toegangscontrole,
goederen- en persoonsregistratie en bedrijfshulpverlening (BHV).
Verder verrichten zij controle-, brand- en sluitrondes in het gebouw en op het terrein, ontvangen bezoekers en verzorgen de telefoonafhandeling.
Voor het uitvoeren van recherchewerk heeft VMB ook een vestiging in Almere waar deze diensten zijn ondergebracht. De recherchediensten kennen als sleutelwoord ‘observatie’ en richten zich
onder andere op in- en extern fraudeonderzoek. In overleg met de
opdrachtgever wordt daarbij eerst een plan van aanpak opgesteld
met daarin opgenomen de haalbaarheid, de specialistische inzet
en de wijze van rapportage. Nuttig te weten is ook dat VMB security
& services eveneens veel ervaring heeft in de hotelbranche. Deze
specifieke ervaring komt van pas in de dienstverlening als het gaat
om het creëren van een optimale veiligheid en beveiliging voor zowel gebouw, gasten als personeel. Verschillende grote en vooraanstaande hotelketens, hebben reeds van deze expertise gebruik gemaakt. Bij VMB kunnen belangstellenden zich hierover uitgebreid
laten informeren.
CERTIFICERINGEN
VMB is met VMT een door het ministerie van Justitie erkende beveiligingsorganisatie die beschikt over de nodige (overheids)vergunningen en certificaten om de haar opgedragen beveiligings- en
onderzoekswerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Een
bedrijf dat zich bovendien onderscheidt in verantwoord maatschappelijk ondernemen en waarvan de dienstwagens allemaal
‘groene auto’s’ zijn, uitgerust met AED-apparatuur. Medewerkers
zijn opgeleid om die apparatuur ook te kunnen gebruiken. VMB is
bovendien lid van de Vereniging Particuliere Beveiligingsorganisaties (VPB) en de Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB).
Daarnaast is VMB ABDO gecertificeerd (Algemene Beveiligingseisen Defensie Opdrachten) en een erkend ECABO leerbedrijf (voor
VMB – Veiligheid Met Beambten) en Kenteq leerbedrijf (voor VMT
- Veiligheid Met Techniek). Door de ABDO-certificering kan en mag
VMB haar diensten aanbieden aan defensie gelieerde bedrijven die
op hun beurt daar ook daadwerkelijk gebruik van maken.

Wilt u (nog) meer weten? Belt u dan met de
VMB security & services in Uithoorn en vraag naar
Oscar Tieman of Robert Hasperhoven.

VMB security & services BV | Ondernemingsweg 27 | 1422 DZ Uithoorn | Tel 0297-581 583 | Fax 0297-362 807 | E-mail: info@vmb-security.eu | Internet www.vmb-security.eu
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Pupillen De Vinken redden circus!
Vinkeveen - Ter afsluiting van het
seizoen organiseerde K.V. De Vinken voor de negende keer voor de
jongste jeugd een minikamp. De
kinderen bleven overnachten in het
Vinkennest onder toezicht van o.a.
coaches en trainers. De pupillen in
de leeftijd van 6 tot 12 jaar mochten in hun eigen kantine overnachten. Voor dit spektakel was de kantine omgetoverd in een circustent.
Ook de spellen stonden in het teken
van het circus. Zonder de pupillen
was de leeuwentemmer zijn spullen
nog steeds kwijt en was de clown
nog steeds zoek.

Voorste rij v.l.n.r.: Nel v.d.Vliet, Jopie Fransen, Sophia van Ettekoven, Wil van Es, Bep Reiss, Wil Frankenhuizen, Gijs van
der Zee, Molly van der Weij en Ger van Zijl. Achterste rij v.l.n.r.: Els Hoetmer, Joop Daalhuizen, Jan Roeleveld, Peter
Oudshoorn, Manus Visser, Reini Pieneman en Johan Kuiper.

Vrijdag 3 juni
Het minikamp begon op vrijdag 3
juni. Bij aankomst werd de kinderen verteld in welke kleedkamer zij
de nacht zouden gaan doorbrengen.
Nadat alle plekjes verdeeld waren,
alle luchtbedden waren opgepompt
en de laatste ouders vertrokken waren, gingen ze met z’n allen eten. De
pannenkoeken, poffertjes, wafels en

het ijs viel bij iedereen goed in de
smaak. Tijdens het eerste avondspel konden de kinderen een eigen
masker knutselen en hebben ze gezamenlijk een circusslinger voor de
kantine gemaakt. Na wat drinken en
een versnapering werden er door de
kinderen diverse spelletjes op het
veld afgewerkt. Met deze spelletjes konden de kinderen aanwijzingen verdienen waar ze de verdwenen spullen van de leeuwentemmer
konden terugvinden.
Tijdens de spellen moesten ze oppassen voor de ontsnapte leeuw.
Gelukkig kon aan het eind van het
spel met de gevonden spullen de
leeuw weer worden getemd en iedereen gerust gaan slapen.
Nou ja slapen, daar werd net als andere jaren weinig gehoor aan gegeven. Bij zowel de oudste als de jongste kinderen werd er in de kleedkamers nog lekker gekeet en gesnoept. Toch was het tegen twee
uur heerlijk rustig in het Vinkennest.

Zaterdag 4 juni
Iedereen werd om zeven uur uit zijn/
har circusdromen gehaald. Na de
ochtendgymnastiek was het tijd om
te ontbijten. Zoals andere jaren was
het dit jaar ook weer lekker rustig
aan het ontbijt; heeft het late slapen
toch nog voordelen!
Na het ontbijt gingen de kinderen in
groepjes het dorp in voor een Vossenjacht. De kinderen moesten op
zoek naar onder andere een acrobaat, een leeuwentemmer en een
jongleur. Bij elke artiest konden de
kinderen punten verdienen door
hun circuskunsten te laten zien. Na
deze speurtocht door het dorp lieten
de kinderen het verdiende ijsje zich
goed smaken.
Inmiddels waren de eerste ouders,
die heimwee hadden gekregen naar
hun kinderen, gearriveerd. En zo
kwam ook aan het negende zeer
geslaagde Circus Minikamp 2011
helaas een einde.
Kijk voor meer foto’s ook op de
website www.de-vinken.nl

Senioren league Spel en Sport 55+

Prijsuitreiking van bowlingcompetitie 2010/2011
Mijdrecht – Op dinsdag 31 mei
vond in bowlingcentrum Mijdrecht
de afsluiting plaats van de bowlingcompetitie 2010/2011 van de senioren league van de Stichting Spel en
Sport 55+.
De bowlinggroep bestaat uit ongeveer 75 actieve spelers die gedurende de periode van september
tot en met mei elke dinsdagmiddag
bijeenkomen om te strijden om de
Ronde Venen Fonds Wisselbokaal,
de Jan van den Berg Wisselbokaal
en de categorieprijzen voor de mannen en de vrouwen.
De prijzen werden dit jaar uitgereikt
door Chris Snijders, voorzitter van
Stichting Ronde Venen Fonds (voorheen VSB Fonds De Ronde Venen).
Ter afsluiting van het seizoen keek
Gerard Monshouwer, voorzitter van
de Bowlinggroep, terug op een succesvol jaar, het zestiende jaar in het
bestaan van de groep. Na zeven jaar
Amstelveen was dit eerste jaar terug in Mijdrecht zeer succesvol. De
gemiddelde scores waren hoger en
er hebben zich verschillende nieuwe
leden aangemeld. Hij stelde vast dat

de bowlinggroep zich mag verheugen op een constant aantal trouwe
deelnemers. Hij sprak de hoop uit
dat bij de aanvang van het nieuwe
seizoen, in september a.s. zich weer
een aantal nieuwe deelnemers zullen melden.
Voordat Chris Snijders tot de prijsuitreiking over ging, wees hij op het
feit dat zijn fonds een naamswijziging had ondergaan. Hij vertrouwt
er op dat het jarenlange contact
tussen zijn fonds en de bowlinggroep ook in het komende seizoen
bestendigd zal blijven.
De resultaten
Bij de dames ging in groep C de
eerste prijs naar Bep van der Neut.
Tweede werd Els Hoetmer en de
derde plaats was voor Ria van ’t Riet.
In groep B werd Willy Frankenhuizen eerste. Tweede werd Wil van Es
en de derde plaats was voor Nel van
der Vliet.
In de hoogste categorie ging de eerste prijs bij de dames naar Sophia
Ettekoven. Molly van der Weij legde
beslag op de tweede plaats en Bep

Reiss werd derde. De Ronde Venen
Fonds 55+ wisselbokaal ging bij de
dames naar Sophia Ettekoven.
De uitslagen bij de heren:
In groep C werd Manus Visser winnaar. Wim Pauw en Jan Roeleveld
werden respectievelijk tweede en
derde. In groep B ging de overwinning naar Joop Daalhuizen. Tweede werd Piet van Buul en Gijs van
der Zee legde beslag op de derde plaats. In groep A was de eerste
prijs voor Piet Geusebroek. Tweede
werd Johan Kuijper en derde Peter
Oudshoorn. De Ronde Venen Fonds
55+ wisselbokaal bij de heren was
voor Piet Geusebroek.
In de strijd om de Jan van den Berg
bokaal voor de highest game scoorde Molly van der Weij met 213 pins
de hoogste game bij de dames. Bij
de mannen eindigde Johan Kuijpers
op de eerste plaats met een game
van 256 pins. De aanmoedigingsprijzen, (beelden vervaardigd door
Sophia Ettekoven) gingen naar Jopie Fransen, Riek Winkel en Ger van
Zijl.

Mannen Argon E-selectie
verpletteren Vlodrop
Mijdrecht – Zaterdagochtend was
het om 06.45 uur gezellig druk bij
Argon. De mannen van de E-selectie verzamelden zich voor hun Vlodroptrip. Na zo’n twee uur gezellig
in de bus gezeten te hebben was
het tijd voor een potje voetbal. Er
werden twee toernooien gespeeld,
in het eerste kwamen de E1 en de
E2 van Argon uit, ieder in hun eigen
poule. In het tweede toernooi kwamen de E3 en de E4 uit, ook ieder
hun eigen poule. Alle teams moesten 6 wedstrijden spelen waarna de
beste drie naar de finalepoule zouden gaan om hier uit te maken wie
er in de finale zou komen.

mag de E1 zich de kampioen noemen.

Argon E1
De E1 van Argon begon sterk aan
zijn toernooi en wist maar liefst vijf
van de zes wedstrijd te winnen, een
solide eerste plaats dus. In de finalepoule werd de eerste wedstrijd
simpel gewonnen waarna de kraker
tegen Argon E2 op het programma
stond. Een spannende wedstrijd die
de E1 met een 1-0 winst naar zich
toetrok. In de finale ging het lange
tijd gelijk op maar na een echte Argonaanval was het dan toch raak en

Argon E3
Vol goede moed begon de E3 aan
zijn poulewedstrijden en na vijf wedstrijden konden ze 21 voor- en maar
1 tegendoelpunt noteren, goed dus
voor een eerste plaats. In de finalepoule werd er gewonnen van Hercules met 4-0 en met 2-0 van SVC
2000. Dus op naar de finale, na een
goede rustpauze was de E3 er helemaal klaar voor en met twee beauties van goals konden ze zich terecht kampioen noemen.

Argon E2
Bij de E2 was het spannend in de
poule, er werd gewonnen en verloren. Het mooiste doelpunt kwam
van de voeten van Jordy, als keeper trapte hij de bal zover en precies
uit dat hij in het doel van de tegenstander kwam. Met een derde plek
gingen ze door naar de finalepoule.
Hier werd verloren van de E1 en gelijk gespeeld zodat penalty’s moesten verder beslissen. Met een mooie
zesde plaats kwam er voor de E2
een einde aan het toernooi.

Argon E4
De E4 moest dit toernooi spelen
zonder zijn keeper Martijn, deze had
helaas nog steeds zijn arm in het
gips zitten, maar zijn aanwezigheid
zorgde voor extra stimulans. In de
poule wist de E4 met ruime cijfers
te winnen, maar moest ook een keer
zijn meerder erkennen in zijn tegenstander. Met een mooi tweede plek
gingen ze door naar de finalepoule.
Hier wisten ze hun eerste wedstrijd
te winnen en omdat PVCV dat ook
had gedaan mochten ze onderling
gaan uitmaken wie er naar de finale
zou gaan. Na een spannende strijd
was het helaas PVCV dat er met de
winst vandoor ging. De strijd om de
3e en 4e plek was snel beslist omdat SVC 2000 niet kwam opdagen.
Twee kampioenen een derde en een
zesde plek, een prachtig resultaat.
Rens, Wouter, Swer en Michael, bedankt voor al het voetbalplezier!
Na het voetballen stond er nog een
vol avondprogramma op de mannen te wachten, na de overnachting
werd er nog gezwommen en op weg
naar huis gegeten.

Zestien gediplomeerde hockeytrainers
Mijdrecht - In de afgelopen maanden werd een cursus hockeytrainer
2 jongste jeugd op het VeenLanden
College gegeven.
Onder leiding van docent Huub
Janssen liet de jeugd zien dat je op
het VLC allerlei uitdagingen kunt

aangaan. Maar liefst 16 leerlingen
slaagden voor dit praktijkexamen.
Een samenwerking tussen VLC,
Hockey Vereniging Mijdrecht en de
KNHB (hockeybond).
Na een oefenrondje in Culemborg
was dit de eerste cursus op een

Middelbare school. Woensdag was
de uitreiking van de diploma’s, blij
en trots namen de leerlingen de papieren in ontvangst van hun even
enthousiaste docent en cursusleider Huub Janssen en conrector Verwoerd.
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Korfballers van Atlantis 2
sluiten seizoen met zege af

Korfbalteam Atlantis A1
onderuit in slotminuten

Mijdrecht - Zaterdag 4 juni moest
het door Rabobank gesponsorde
Atlantis 2 het opnemen tegen De
Vinken 3.
Jammer genoeg is Atlantis 2 al gedegradeerd en stond er niks meer
op het spel. Toch wilde Atlantis het
seizoen met een winstpartij afsluiten
tegen De Vinken. Iets wat ook gelukt is. 16-6 was de eindstand. Atlantis 2 begon zwaar gehavend aan
de wedstrijd: de aanvoerder Auke van der Zijde was namelijk ziek.
Omdat dit zijn laatste wedstrijd was,
begon hij aan de wedstrijd en zag
wel hoe ver hij kwam. Joyce Gortenmulder werd aan de kant gehouden door een nare rugblessure en
de oude rot Peter van der Wel had
last van een spiertje in zijn kuit en
daarom speelden beiden niet. Hierdoor moest de coach Petra Taal beginnen op de plek van Joyce Gortenmulder. Atlantis begon in de eerste aanval met Jacco van Koeverden
Brouwer, Kristian Geerdinck, Chantal Poolman en Petra Taal. In de verdediging begonnen aanvoerder Auke van der Zijden, Alex van Senten,
Lisanne van Doornik en Melissa van
der Stap.

Mijdrecht - Op de laatste zaterdag
van de reguliere veldcompetitieis
het Atlantis A1 korfbalteam er niet
in geslaagd de winst in eigen huis te
houden. Na een 3-2 voorsprong in
de rust werd de wedstrijd uiteindelijk verloren met 8-10. Atlantis/Van
Dam was er op gebrand om voor eigen publiek te laten zien dat het ondanks de positie op de ranglijst een
groeispurt heeft meegemaakt.
Tempo won het eerste duel nog
met 15-6, maar nu waren de rollen omgedraaid. Het was Atlantis dat de bovenliggende partij was,
maar de gecreëerde kansen stierven in schoonheid en wat dan vaker gebeurt: het doelpunt viel bij de
tegenpartij: 0-1. Doelpunten waren
schaars in het eerste kwartier. De
beide sterk verdedigende ploegen
gunden elkaar weinig kansen. Jeroen Korver bracht van afstand beide ploegen weer op gelijke hoogte.
Dat gaf de thuisploeg vleugels. Via
een strafworp van Goof van Straaten
en een afstandschot van Ciska Taal
nam Atlantis de leiding: 3-1. Vlak
voor rust maakte Tempo de 3-2.
Complimenten voor het team van de
coaches Marijke Pauw en Arie Zaal.
In niets was te zien dat er eerder in
deze competitie met 15-6 werd verloren van deze ploeg (die in de zaalcompetitie zelfs uitkomt in de overgangsklasse).

Actie
Atlantis 2 begon goed aan de wedstrijd. Door een goede actie van Kristian kon Jacco de eerste strafworp
erin leggen en opende de wedstrijd
met 1-0 voor Atlantis. Daarna was
het De Vinken dat er met twee doelpunten achter elkaar 1-2 van maakte. Daar liet Atlantis het natuurlijk
niet bij zitten en maakte met een
korte kans van Alex en een afstandschot van Jacco er 3-2 van. Jammer genoeg voor Atlantis was het
De Vinken dat de aansluiting wist te
houden en ze scoorden een schot.
Hierdoor werd de stand 3-3. Toen
was het een beetje op bij De Vinken en was het Atlantis dat een harde klap uitdeelde. Alex, Auke, Jacco
en zelfs de coach Petra zelf maakten er 7-3 van. De Vinken had hier
een antwoordje op met twee doelpunten en dacht de spanning weer
een beetje terug te brengen met
7-5. Maar Atlantis had net voor rust
de joker die dit seizoen geplaagd
werd door blessures Kristian in handen. Die wist net voor rust met twee
mooie schoten er 9-5 van te maken.
Beide ploegen waren blij dat het

rust was en even de schaduw opgezocht kon worden en wat gedronken kon worden. Na de rust moesten beide ploegen er weer even inkomen. Er werd een tijdje niet gescoord. Toen was het Alex die er met
een afstandschot 10-5 van maakte.
Doelpuntje
Ook Lisanne van Doornik vond het
tijd voor een doelpuntje en maakte
met een hele mooie korte kans 11-5
van. Er kwam weer even een pauze
in het scoren, maar Jacco wist die te
doorbreken door uit een vrije bal 125 op het scorebord te zetten. De Vinken wist nog een keer in de tweede
helft te scoren wat tevens ook hun
laatste doelpunt van de wedstrijd
was. Daarna waren het Alex en Lisanne die allebei nog een schot wisten te scoren: 13-6. Petra, die een
topwedstrijd had gespeeld, vond
het wel tijd om zichzelf te wisselen voor A1-speelster Sharon Moen
die later nog een mooi schot wist te
scoren. Ondertussen stond de zieke Auke van der Zijde nog steeds in
het veld. De aanvoerder had in de
rust al aangegeven: als jullie mij niet
wisselen, ga ik er ook niet uit!¹ Dat
is nou dé aanvoerder van Atlantis
2, een echte doorzetter tot het bittere eind. De selectie vindt het heel
jammer dat hij stopt, maar als Auke
ooit terug wil komen is hij van harte welkom! Uiteindelijk kreeg Auke een publiekswissel en A1-speler Jeroen Korver kwam in het veld.
De wedstrijd was nog niet ten einde. De scheidsrechter had de laatste minuut aangegeven en Atlantis
zag nog kans om één aanval te pakken. Dit werd ook gedaan. Van verre
afstand wist Chantal Poolman met
een schot en een luide schreeuw er
achteraan de eindstand op 16-6 te
zetten. Dit was de laatste wedstrijd
van het door Rabobank gesponsorde Atlantis 2 van dit seizoen. Jammer genoeg moet er afscheid genomen worden van een aantal mensen. Dit zijn aanvoerder Auke van
der Zijden, coach Petra Taal en
hoofdtrainer Mark van de Brink. Atlantis 2 wil nogmaals al deze mensen bedanken voor hun tijd inzet en
de gezelligheid. ³1 Team, 1 Taak².
Ook bedankt Atlantis de sponsor
Rabobank voor de tassen, shirts en
bidons en e invallers, reserves en
publiek van alle wedstrijden.

LR & PC De Ronde Venen en
Lucky Stable werken samen
Regio -De landelijke rijvereniging
en ponyclub De Ronde Venen organiseert in samenwerking met manege Lucky Stable een groot evenement in het weekend van 18 en
19 juni. Zaterdag 18 juni is bedoeld
voor iedereen die eens een wedstrijd wil rijden of voor degene die
eens een hogere klasse wil proberen. Hier is dus geen startkaart voor
nodig. De deelnemers kunnen meedoen aan de dressuur en/of aan
de springwedstrijd. Zondag 19 juni staat in het teken van een groots
opgezette officiële dressuurwedstrijd voor de klassen B t/m Z2. Voor
de zondag zijn er nog enkele plekken vrij, dus geef je nog snel op bij
het wedstrijdsecretariaat! Het voorlopige programma voor de zaterdag
ziet er als volgt uit: Dressuur start

om 09.30 uur en duurt tot ongeveer
16.00 uur.
De springrubriek zal vervolgens
starten om 13.00 uur en eindigt om
ongeveer 17.30 uur. De zondag zal
naar verwachting om 9.00 uur beginnen en tot ongeveer 17.00 uur
duren. Uiteraard is er genoeg plaats
voor belangstellenden! Opgeven is
voor beide dagen niet nodig, dus
kom gezellig langs bij manege Lucky Stable aan de Hoofdweg 89 in
Mijdrecht.
Voor meer informatie over deze
twee dagen of over de vereniging,
bezoek dan de vernieuwde website
van LR & PC De Ronde Venen: www.
lrpcderondevenen.nl. Voor manage
Lucky Stable, kijk op: www.luckystable.nl. Wij hopen jullie op 18 en 19
juni te mogen ontvangen!

Nieuw Bootcamp bij PK Sport
Vinkeveen - Bootcamp Training
is begin deze eeuw ontstaan in de
Verenigde Staten, een sportmethodiek gebaseerd op de trainingsroutine van het Amerikaanse leger.
Deze cardiovasculaire en spierversterkende full body workout is voor
mannen en vrouwen en alle fitness
niveaus. Hardlopen, intervaltraining
en fitnessoefeningen in de natuur.
Conditie, kracht, souplesse en explosiviteit. Lekker in de buitenlucht,
back to basics. Dus fitness je graag,

maar heb je een hekel aan binnen
sporten? Heb je zin om je conditie
te verbeteren, maar zie je jezelf niet
een uur lang op een loopband joggen? Dan is Bootcamp Training helemaal wat voor jou!
Kennismakingscursus 10 weken op
donderdag van 19.15-20.15 uur.
Start donderdag 16 juni.
Voor meer informatie en aanmelden
bel 0297-264666. Voor meer info zie
advertentie van PK Sport elders in
dit blad.

Voetballers Argon D3 winnen
ook toernooi in Montfoort
Mijdrecht - Na eerder het kampioenschap en de toernooioverwinningen in Hoofddorp en bij Argon,
heeft de D3 wederom een toernooi
op zijn naam weten te schrijven.
Ditmaal werd er een eerste plaats bij
het toernooi in Montfoort behaald.
Met de gastspelers Justin en Teun
was de D3 ditmaal weer te sterk
voor zijn tegenstanders.

Met drie overwinningen en één gelijk spel werd de bokaal veiliggesteld. De succesformatie van vertrekkend trainer Nick van Asselen
heeft de competitie op deze manier
passend afgesloten.
Met deze indrukwekkende prijzenlijst van dit seizoen gaat Nick
vol vertrouwen volgend seizoen bij
Hertha C1 aan de slag.

Prima slotakkoord De Vinken
Vinkeveen - Het eerste achttal van
De Vinken heeft afgelopen zaterdag op verdienstelijke wijze de veldcompetitie afgesloten. In een rechtstreeks duel werd Vriendenschaar
veroordeeld tot een beslissingswedstrijd, terwijl De Vinken zelf door de
nipte winst voor de tweede klasse
behouden blijft.
De laatste wedstrijd van de veldcompetitie bracht voor de Vinkeveense korfballers een ongemeend
spannend slotstuk met zich mee. In
een poule, waarin alleen de kampioen (Fiks uit Oegstgeest) en de degradant (Achilles uit Den Haag) bekend waren, kon vorige week elke
middenmoter nog aanspraak maken op de tweede plaats of zelfs de
tweede degradatieplaats. De Vinken, met elf punten, moest zaterdag
winnen om veilig te geraken. Het
bezoekende Vriendenschaar, met
twaalf punten, had echter de winst
even hard nodig. Elders speelde het
Linschotense Luno, met tien punten,
tegen het inmiddels veilig staande
Revival.
Voor de beginopstelling kon trainercoach Fred Straatman opnieuw een
beroep doen op Melanie Kroon, die
voor de geblesseerde Helene Kroon
naast Mariska Meulstee, Peter
Koeleman en Peter Kooijman in de
Vinkenaanval startte. De Vinkeveense defensie bestond als gewoonlijk
uit Charita Hazeleger, Joyce Kroon,
Kelvin Hoogeboom en Rudy Oussoren. Beide dames namen afscheid
van het eerste. Joyce kan vanwege haar dienstrooster niet meer in
de selectie meedoen, Charita kiest
vooralsnog voor de bergsport.
De thuisploeg had een uitstekende start. Al in de eerste aanval trof
aanvoerder Kooijman doel. Zijn vakmaatje Koeleman deed dit in een
volgend offensief nog eens dunnetjes over: 2-0.
Vriendenschaar kwam echter net
zo snel weer langszij, zodat na vijf
speelminuten een 2-2 stand op het
scorebord stond. Vervolgens verviel de strijd in een nerveus gevecht, waarbij beide teams ernstig
veel moeite leken te hebben met de
straffe wind. Met name de bezoekers uit Bodegraven hadden moeite om het gele plastic te doorboren.
Aan Vinkeveense zijde was men
ietsje trefzekerder. Doelpunten van
Melanie Kroon, Peter Koeleman en
Rudy Oussoren gaven vijf minuten
voor rust een comfortabele tussen-

stand: 5-2. In de laatste vijf minuten
herpakten de bezoekers zich. Via
twee strafworpen kroop Vriendenschaar ietsje dichterbij. Een tussenscore van Mariska Meulstee tilde de
ruststand naar 6-4.
In de tweede helft ging het allemaal
nog moeizamer. Het door zenuwen
verkrampte Vinken was onmachtig
om te scoren. En verdedigend ging
het allemaal maar net goed. Het zat
Vriendenschaar dan ook zeker niet
mee. Tot tweemaal toe faalden de
bezoekers vanaf de stip en vele andere doelpogingen gingen maar net
mis. Pas halverwege de tweede helft
kwam Vriendenschaar dan toch op
gelijke hoogte: 6-6.
Maar ook daarna bleef de score uiterst mager. Ondanks de enorme inzet en het harde werken konden beide aanvalsvakken geen echte vuist maken. Door sterk afvangwerk duurden de diverse aanvallen
vele minuten. Veelal echter zonder
doeltreffend resultaat.
Pas vijf minuten voor tijd werd de
ban doorbroken. De beide Peters
konden hun opponenten slim aftroeven. De toegekende strafworp
werd door Kooijman keurig benut.
In de laatste minuut schoot Vinkens
topscoorster Mariska Meulstee haar
team definitief in veilige haven:
eindstand 8-6.
De Vinken verzekerde zich door deze winst direct van een plaatsje in
de tweede klasse van de veldcompetitie 2011-2012. Doordat ook Luno won, kwamen de Linschotenaren
net als Vriendenschaar op twaalf
punten. Zij spelen een beslissingswedstrijd om behoud van het tweedeklasserschap.

Een vrije bal van Jeroen Korver rolde over het randje van de korf, maar
trof helaas geen doel. Een eenvoudig verkregen vrije worp van Tempo
trof wel doel waarna direct het eindsignaal klonk met een stand van
8-10. Atlantis A1 heeft scorend vermogen bij alle spelers, ook vandaag
waren zes van de acht trefzeker, en
dat maakt de ploeg compleet.
Het kan als debutant in de eerste
klasse terugkijken op een voortreffelijk seizoen. Met de wetenschap
dat er in het nieuwe seizoen slechts
één mutatie plaatsvindt in het team
zijn de verwachtingen hoog.
Nu is het hopen dat de KNKV Atlantis A1 alsnog een jaar in de eerste klasse laat spelen.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 10
juni is er prijsklaverjassen om fraaie
prijzen voor iedereen in Café de Merel aan Arkenpark Mur 43, tel. 0297263562. U dient aanwezig te zijn om
20.00 uur en uiterlijk om 20.15 uur
zal gestart worden met kaarten, dit
op veelvuldig verzoek.
Er zullen viermaal zestien giffies gespeeld worden, de punten worden
bij elkaar opgeteld, en de winnaar
of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een grote tombola.
De uitslag van de laatst gespeelde
prijsklaverjasavond op vrijdag is:
1. Antoon Berkelaar 7389 punten
2. Gerrit de Busser
7000 punten
3. Greet Koot
6783 punten

4. Evert Berkelaar
5. Henk van Breda

6745 punten
6713 punten

De poedelprijs was deze avond voor
Kees van Leeuwenburg met 4665
punten. Kees was deze avond totaal
niet in vorm of het moet onkunde
geweest zijn, in dat geval is er nog
hoop voor Kees: blijven oefenen!
De volgende data is er ook prijsklaverjassen tot aan de vakanties; dus
10 en 24 juni en 8 juli dit zijn alle
vrijdagen. Tijdens de Vinkeveense
feestweek is er niet op donderdagmiddag maar op woensdagmiddag
13 juli prijsklaverjassen voor iedereen, aanvang 13.30 uur; inschrijven
vanaf 13.00 uur in de feesttent aan
de Demmerik.

Rabobanktoernooi HSV’69

Clubkampioenschappen bij
Tennisvereniging Wilnis
Wilnis - Vanaf 6 juni tot en met 19
juni aanstaande staat Tennisvereniging Wilnis in het teken van de clubkampioenschappen jeugd én senioren. Bij de jeugd zal er gestreden
worden in zowel de dubbel als de
single. Bij de senioren vinden er alleen dubbel en mix plaats. De single
clubkampioenschappen bij de senioren zullen in augustus worden gehouden. De deelnemers zullen met
Pinksteren een weekend vrij hebben
om weer op te laden. Na dat weekend zullen de wedstrijden echter
weer hervat worden. Diverse koppels zullen in verschillende categorieën strijden om de titel van Clubkampioen 2011. Bij de junioren zijn

Voortvarend
Tempo begon de tweede helft voortvarend. Met twee afstandschoten

op rij werd het 3-4. Timo Jongerling stond op scherp en zette beide
ploegen weer naast elkaar. Zo ging
het scoreverloop om en om 4-5, 5-5,
6-5 (Sophia van der Horst en Ciska
Taal), 6-6, 7-6 (Cynthia Sassen), 7-7,
7-8, 8-8 (Timo). Met nog zo¹n vijf
minuten te gaan kon deze wedstrijd
alle kanten op en een winnaar was
niet te voorspellen. Wat wel voorspelbaar was, was dat Cynthia Sassen haar laatste wedstrijd speelde in
de A-jeugd en dan ook terecht een
publiekswissel, met de daarbijbehorende bos bloemen kreeg. Eva Haspels mocht de laatste vijf minuten
vol maken. Tempo profiteerde van
een verdedigingsfout en scoorde de
8-9. Het bleef spannend.

de deelnemers in leeftijdscategorieen ingedeeld, zij spelen aan het eind
van de middag tot een uur of zeven.
Daarna is het de beurt aan de senioren, bij hen is er sprake van categorieën A tot en met D, welke verschillende speelsterktes vertegenwoordigen.
Vorig jaar bleek het wederom een
ontzettend geslaagd toernooi te zijn.
Toeschouwers zijn natuurlijk altijd
welkom. Vlak na de clubkampioenschappen zal ook het Wilnis Open
plaatsvinden, van 25 juni tot en met
3 juli 2011. Inschrijven hiervoor kan
via www.tvwilnis.nl of via de toernooiklapper.

De Hoef - Elk jaar word er bij HSV’69
uit De Hoef gestreden om de Rabobankbokaal. Dit is een voetbaltoernooi voor alle seniorenteams van
HSV’69. Eerdere winnaars van de cup
waren 2x zaterdag 1,1 x zondag 1 en
2 x zaterdag 2. Wie zal er dit jaar de
beker winnen?
Op een goed bespeelbaar hoofdveld
begon om 12.00 uur de eerste wedstrijd tussen zaterdag 2-zondag 1. Dit
werd een spannende wedstrijd met
als uitslag 2-1. De strijd erna tussen
zondag 2 en zondag 4 bleef 1-1, wat
nog een verrassing was, want zondag
4 had nog bijna de winst te pakken.
Zondag 2 tegen zondag 1 was tot de
laatste minuut spannend, want zondag 1 scoorden toen pas de 2-3. Zaterdag 2 had daarna veel moeite om
zondag 4 te verslaan. Het werd een
matige 1-0 voor de zaterdag. Zondag
4 was na twee pittige wedstrijden
moegespeeld en kon tegen zondag
1 niets meer doen, het werd dan ook
0-5 voor zondag 1. De finalewedstrijd
was zaterdag 2 tegen zondag 2. Het
zaterdagteam had aan 1 punt genoeg
om het toernooi te winnen. Maar in

deze wedstrijd lukte niets bij de zaterdag en zondag 2 speelde zijn beste wedstrijd. Een 1-3 uitslag was dan
ook terecht. De uitslag van het toernooi werd door voorzitter Kees Bakker bekendgemaakt in een vol clubhuis. Vierde was zondag 4, het had
een heel goed toernooi gespeeld en
was de verrassing van dit jaar. Derde
was zondag 2 dat het elke tegenstander moeilijk maakte. Tweede werd zaterdag 2 dat het toernooi leek te winnen, maar de laatste wedstrijd maar
niet kon winnen. En de winnaar was
met een beter doelsaldo dan zaterdag 2 en een gelijk aantal punten
de zondag 1. Organisator Dries van
Bemmelen bedankte de scheidsrechters Gerard en Erik en het barpersoneel voor hun grote inzet tijdens het
toernooi. Hierna nam Jack Valentijn
de microfoon over om muzikaal de
dag af te sluiten. Zondag 1 wint de
beker dit jaar. Wie zal dit volgend jaar
lukken? Het was weer een geslaagd
evenement. Wilt u ook bij HSV komen
voetballen bij zowel de jeugd als de
senioren is nog plaats. Meer info via
de website www.hsv.nl.
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Om de vijf à zes kilometer was er
een start- of controlepost, waar
men als bewijs van deelname een
stempel met een letter ontving. Alle tien de letters op een rij vormden
het codewoord van de dag “EMMATONEEL” (55 km) of “TONEEL” (35
km). Een volle stempelkaart gaf na
afloop bij inlevering recht op het
bekende erelint. Dit jaar statig bordeauxkleurig met witte opdruk. Op
meerdere plaatsen konden de deelnemers eten of drinken kopen of
gebruik maken van sanitaire voorzieningen. Maar veel fietsers hebben de schoonheid van het gebied
benut en hebben langs de kant van
de weg genoten van de uitzichten.
Dat gaf voor de fotografen mooie
plaatjes.

Start Dorpentocht regenachtig
na wekenlange droogte!

Regio - De 1100 deelnemers aan
de 34e versie van de Dorpentocht
hebben een regenachtig begin gekend. Het is 15 weken droog en uitgerekend de dag van de Dorpentocht regent het van 9.30 tot 12.00
uur. Een slechter begin kon het bestuur zich niet bedenken. De deelnemers die wel startten hebben een
leuke dag gekregen, want na 12.00
uur werd het droog en was het lekker fietsweer. De startposten van
de Dorpentocht waren dit jaar: Amstelveen, Uithoorn, Mijdrecht, Wilnis, Kamerik, De Hoef en Nes aan
de Amstel. Ondanks het slechte begin kozen veel deelnemers voor de
traditionele afstand van 55 kilometer. Uiteindelijk kon men tijdens de
route, na de post Mijdrecht, nog besluiten om alsnog voor de 35-kilometer afstand te kiezen.
Uitnodiging
Veel Dorpentochtfietsers hadden
gehoor gegeven aan de persoonlijke uitnodiging die in mei bij hen op
de deurmat was gevallen. De organisatie had hiervoor ruim 4000 folders met aankondiging van deze inmiddels overbekende fietstocht ver-

spreid. Iedereen die namelijk na de
tocht zijn naam en adres bij de organisatie achterlaat mag het volgende jaar op zo’n persoonlijke uitnodiging rekenen. Maar veel deelnemers hebben zich enthousiast laten maken door de persberichten in
de regionale kranten in de weken
ervoor of door het interview met de
voorzitter van de Stichting Dorpentocht voor RTV Noord-Holland. Voor
het geld hoefde men het in ieder
geval niet te laten. Voor een bedrag
van slechts 4,00 euro of voor 3,00
euro in de voorverkoop bij de boekhandelaren Bruna in Hoofddorp en
Aalsmeer, Mondria In Mijdrecht,
Van Hilten in Uithoorn en De Twister
in Amstelveen kon men deelnemen
aan ‘dé recreatieve fietstocht van
het jaar’ voor Amstelveen en omstreken; de fietstocht voor het gehele gezin, maar ook voor de sportieve fietser.
Hoofdpost
Als men op de hoofdpost te Amstelveen startte, dan gingen de beide afstanden dit jaar eerst via de
nieuwbouwwijk Westwijk Zuid Oost
naar de startplaats Uithoorn. Van-

daar ging het via een verrassende omweg naar Mijdrecht. Na de
stempelpost in Mijdrecht konden
de deelnemers bij de splitsing kiezen voor de 35- of de 55 km. De korte afstand ging door het buitengebied van De Ronde Venen naar de
Kromme Mijdrecht. Bij het pannenkoekenrestaurant moest men de
volgende stempel halen. De lange afstand ging door naar Wilnis. En vandaar langs het water en
door de weilanden. Men kwam uit
bij het nogal onbekende Spengen.
Voorbij Spengen ging de route door
naar Kamerik. Dit was tevens het
verste punt van deze route. Vervolgens kwam men via een smal paadje langs het riviertje De Grecht uit
bij de controleplaats naast de sluis
van Woerdense Verlaat. Vanaf hier
ging de tocht ook langs De Kromme Mijdrecht tot aan hetzelfde pannenkoekenrestaurant. Hier kwam
de 55 km en de 35 km afstand weer
bij elkaar. Vervolgens ging de route naar Uithoorn en langs het water naar Nes aan de Amstel. Na deze stempelpost fietsten de deelnemers via een nieuw fietspad langs
een golfterrein in aanleg terug naar
de hoofdpost in Amstelveen.

Goed doel
Dan waar het allemaal om te doen
was. Het Goede Doel van dit jaar
was de stichting Gilat. Deze stichting stelt zich ten doel om een kindertheater in het Emma Kinderziekenhuis AMC te realiseren. Dit kindertheater moet voor de patiëntjes een droomwereld creëren waar
ze alle pijn en narigheid even kunnen vergeten. Het moet een centrale plaats in het ziekenhuis krijgen
waar kinderen gewoon kind kunnen zijn. De faciliteiten moeten zo
gecreëerd worden dat alle kinderen SAMEN iets beleven. Of ze nou
op een theaterstoel zitten of in een
rolstoel. Of zelfs misschien in een
bed moeten liggen. Alle patiëntjes,
hun vriendjes en vriendinnetjes of
broers en zussen moeten mee kunnen gaan naar een voorstelling. Gewoon, zoals ‘in het echt’. Dit is het

Fietsen
De beide afstanden moesten met
een routebeschrijving worden gefietst, maar waren gelijktijdig geheel
‘uitgepijld’ met de bordjes met het
bekende Dorpentochtlogo. De organisatie had zelfs op grote kruisingen waarschuwingsborden voor het
autoverkeer geplaatst ‘Pas op, fietstocht’. Mede hierdoor zijn er geen
ongelukken gebeurd. Een paar
deelnemers hadden pech en kregen een lekke band. Een enkeling
had geluk bij dit ongeluk en werd
geholpen door de vrijwilligers van
één van de maar liefst vier ‘bezemwagens’ die door de Stichting Dorpentocht waren geregeld.

magische van wat theater met zieke
kinderen doet. Theater is een medicijn dat niet door een arts kan worden voorgeschreven.
Op zondagavond, direct na de fietstocht, kon de voorzitter van de Dorpentocht, de heer Marco de Knegt,
in aanwezigheid en onder luid applaus van alle vrijwilligers -symbolisch- een bedrag van 3.000,00 euro
overhandigen aan vertegenwoordiger van de Stichting Gilat, die deze
gift met gepaste dankbaarheid aan-

vaardden.
Onvermeld
In dit verslag mag niet onvermeld
blijven, dat deze fietstocht niet mogelijk was geweest zonder de bijna
50 vrijwilligers.
De organisatie van de Dorpentocht
bedankt alle vrijwilligers die op de
één of andere manier hebben geholpen om deze recreatieve fietstocht te doen slagen.
Maar de grootste dank gaat uit naar
de vele fietsers die deze tocht ge-

fietst hebben. Want alleen dankzij hen was het mogelijk om zo’n
groot bedrag aan het goede doel te
schenken.
Kortom, het was opnieuw een fietstocht waar zeer vele mensen met
veel plezier op zullen terugkijken.
De volgende, 35e, dorpentocht is op
zondag 3 juni 2012.
En dat wordt weer een jubileumtocht met extra spektakel. Zet deze datum dus alvast in uw agenda?
Het bestuur van stichting Dorpentocht ziet u graag terug.
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SeniorWeb DRV, steeds
meer waardering

Internet-les brede school
Mijdrecht - Dinsdag 31 mei werd
de raadzaal van het gemeentehuis
in gebruik genomen door 75 kinderen van de groepen 8 van de brede
school Molenland/Proostdij/Driehuis. Zij waren te gast in het gemeentehuis om een les te volgen
over het veilig gebruik van internet.
Deze les, georganiseerd door de
Stichting K.O.E.I., ontstond vanuit

de behoefte van de ouders die op 7
maart een ouder-thema avond hadden bijgewoond over Kinderen en
veilig internetten. Deze avond was
ook door de brede school georganiseerd. De vele tips die deze avond
werden gegeven vonden de ouders
zo zinvol dat zij deze middels een les
ook direct aan de kinderen wilden
doorgeven.

De gevaren van het betalen voor
games, wat kun je doen aan pesten
via internet en wat vermeld je wel of
niet op je hyvespagina, waren herkenbare items voor de kinderen.
Zij gingen na de les weer terug naar
hun eigen school met de opdracht
om de les kort samen te vatten en
de tips door te geven aan de leerlingen van groep 7.

Balletvoorstelling De Hint groot succes
Regio - Afgelopen zaterdag vond
drie keer in een uitverkochte Zonnesteinzaal van de Muziek- en
Dansschool Amstelveen de balletvoorstelling plaats van balletleerlingen van De Hint. Leerlingen uit De
Ronde Venen en Aalsmeer dansten
onder het thema Lentekriebels de
prachtigste choreografiën, gemaakt
door de docenten Mascha Eikema
en Elize Kruythof.

Van lente-elfjes, vlinders, bloemetjes en bijtjes tot zwanenkuikentjes en zonnestralen en een Spaanse voorjaarswals, lieten de danseressen, variërend in de leeftijd van
4 jaar tot volwassenen, zien dat ze
hard geoefend hadden onder leiding van hun juffen.
Dankzij de hulp van veel ouders waren de kostuums en grime piekfijn
in orde en hebben ouders en fami-

lie en vrienden kunnen genieten van
een mooie voorstelling. De slotfinale met veel bloemen voor iedereen,
confetti en een dankwoord aan alle vrijwilligers was een mooie afsluiting van de dag.
Op 25 juni vindt de voorstelling
van de jazz/streetdance leerlingen
plaats , ook in de Zonnesteinzaal in
Amstelveen.

Iets over waardering
Wat ons de laatste tijd erg is tegengevallen zijn de
reacties op de eerder door ons bevestigde aanmeldingen voor onze workshops. Een week voordat die
twee uur durende lessen beginnen krijgen alle betrokkenen een brief thuisgestuurd waarin zij welkom worden geheten en waarin vermeld de locatie, de tijd en welke docent de les gaat geven. Ondanks die welgemeende pogingen onzerzijds komt
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Maar de tijden veranderen. De druk van de samenleving om thuis meer gebruik te maken van de computer neemt steeds meer toe. Kijk maar eens naar internet als informatiebron, naar de belastingdienst, naar
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te
doen. Vervolgens de gratis workshop ‘De eerste
stappen’, waarin u kennismaakt met alles wat er tegenwoordig in een nieuwe computer wordt gestopt.
Tenslotte de gratis workshop ‘Beveiliging’, over hackers en virussen, kortom alles wat ongevraagd van
buiten af uw computer kan binnenkomen en wat u
daartegen kunt doen.
In de kranten van half juli publiceren we het complete cursusprogramma en de datums.
Facebook
Als klap op de vuurpijl willen we ook nog proberen op Facebook een groep enthousiaste voormalige cursisten bijeen te krijgen om via dat medium samen met ons uw ervaringen met de computer uit te
wisselen. U hoort van ons.
Tot ziens en de groeten van Joop

Stichting 4 Life & OBS De Eendracht

Mijdrecht - In de periode van 16 mei
tot 1 juni heeft de bovenbouw van
obs De Eendracht een project gedaan
t.b.v. de Stichting 4 Life. De Eendracht
is met S4L in aanraking gekomen via
de heer Marcel Schenk, vader van
een oud-leerling. Verder is S4L bekend vanwege het jaarlijkse Argon
benefietdiner en Spinning4life op het
Raadhuisplein.
S4L heeft een concept ontwikkeld
waarbij bedrijfsmatige activiteiten
(o.a. productie van sieraden) samen
gaan met scholing voor kinderen, opvang van wezen en export van goederen van Kenia naar Nederland. De
groepen 6, 7 en 8 hebben zich op verschillende manieren ingezet voor de
Kibera Girls Soccer Academy. Deze
school steunt kwetsbare meisjes door
sport (voetbal) en gratis middelbaar
onderwijs. De meisjes zijn wezen of
komen uit kwetsbare gezinnen.

Deze school heeft 137 meisjes die
hier vol enthousiasme studeren.
Hard lopen
De groepen 6 hebben een sponsorloop georganiseerd en na het startschot van Marcel Schenk hebben ze
echt heel erg veel rondjes hard gelopen om zoveel mogelijk geld te
kunnen ophalen. Als leuk intermezzo hebben ze mogen schieten op het
doel van keeper Romero Antonioli van Argon.
De groepen 7 hebben d.m.v. microkredieten kleine bedrijfjes opgericht
om te proberen om op het geïnvesteerde bedrag zoveel mogelijk winst
te behalen voor de meisjes van de
voetbalschool in Kenia. Ze maakten sieraden, verkochten bloemen en
hielden een ‘high tea’ party met heerlijke hapjes!

Kenia
Groep 8 was gekoppeld aan leerlingen van de school in Kenia. Ze communiceerden via de mail over onderwerpen als wonen, school, klimaat
beroepen en nog veel meer. Zo ontstond over en weer een beeld van elkaar.
Groep 8 presenteerde een gezellige
afsluitingsbijeenkomst op 1 juni en
verzorgden hapjes en drankjes voor
de vele aanwezigen.
Tijdens deze receptie werd ook het
bedrag bekendgemaakt aan de organisatoren van Stichting 4 Live! Vol bewondering over zo’n goede opbrengst
namen ze twee grote cheques in ontvangst!
De gehele opbrengst van ruim 3000,euro gaat naar de Kibera Girls Soccer
Academy in Kenia! Meer weten over
Stichting 4 Life? Kijk op www.s4l.nl

