
Ombouw rotonde 
tot T-kruising 
13 juni (20:00) tot 
20 juni (05:00) 2013 

Werkzaamheden rotonde ter  
hoogte van Schipholdraaibrug 
Laatste aanpassing: 6 mei 2013 

Brugstraat open 

Bosrandbrug bereikbaar 

Parkeergarage hotel 
bereikbaar 

DEZE WEEK:

 Reactie van een lezer

 Werk in uitvoering:
 Bike O

 Een blik achter de 
schermen

 Rolstoelbrigade

 Vogelvrij Festival
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KORT NIEUWS:

Sleutelbos 
verloren
Mijdrecht - Op zaterdag 18 
mei is een fi etssleutelbos zoek-
geraakt in de Boni supermarkt  
of daar vlakbij: uitgang van De 
Lindeboom. De sleutelbos heeft 
ongeveer 5 à 6 sleutels en er 
is een rose visje en blauw zee-
paardje aan bevestigd. Wil de-
gene die de sleutels heeft ge-
vonden contact opnemen met 
de eigenaar: tel. 06-40285600. 

Rotonde 
met betere 
doorstroom

Lees in de provincie

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

Uw schade,
onze zorg

IJzersterk in
schadeherstel werk

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

GEMEENTELIJKE 
bEKENdMaKINGEN 

vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

Ronde Venen Belang was niet blij 
met het doden van deze beesten: 
“Maar als dat dan toch noodzake-
lijk blijkt, moeten we hiermee zo 
verantwoordelijk mogelijk mee om 
gaan. De dode ganzen laten afvoe-
ren naar de destructor is dan ei-
genlijk geen optie. Aangezien ook 
in deze gemeente het aantal men-
sen dat een beroep moet doen op 
de voedselbank toeneemt en de 
voedselbank steeds moeilijker aan 
middelen komt, kunnen we hier een 
win-winsituatie bewerkstelligen. 
Misschien dat mensen denken dat 
dit niet onze verantwoordelijkheid 
is, maar daar denken wij anders 
over. Voor de voedselbank is de-
ze gemeenteraad ook niet verant-
woordelijk, maar ook voor de reali-
teit van de voedselbank kunnen we 
de ogen niet sluiten. Daarom hopen 
en verwachten wij dat u onze motie 
va harte zult ondersteunen. Het dic-
tum van de motie luidt: 
Draagt het College op: Met spoed 
in overleg te gaan met de bevoegde 
instanties teneinde de mogelijkhe-
den te bespreken om gedode gan-
zen ‘panklaar’ aan te bieden aan de 

Panklare ganzen voor de 
Rondeveense voedselbanken?

Van Olden VVD: 
“Die beesten zijn niet te eten”

De Ronde Venen - In de raadsvergadering van donderdag jl. kwam 
Anco Goldhoorn van Ronden Venen Belang met een motie om de 
duizenden ganzen die deze weken worden gevangen en vergast rond 
Schiphol, panklaar, op kosten van Schiphol te laten klaarmaken en 
ze te schenken aan de voedselbanken in deze omgeving. “Ze wor-
den bijna allemaal opgegeten, zo liet een woordvoerder van het mi-
nisterie van Infrastructuur en Milieu al eerder weten. ‘In principe zijn 
ze voor consumptie.’

tie liet via fractievoorzitter Van Ol-
den luid en duidelijk horen dat zij dit 
niets vonden: “Die beeesten zijn ge-
woon niet te eten”. 
Vrijdag besloot de bestuursrech-
ter in Haarlem dat de Fauna Be-
heereenheid mag doorgaan met 
het doden van ganzen in een straal 
van 20 kilometer rond de luchtha-
ven. De vogels worden omgebracht 
om te voorkomen dat ze in motoren 
van vliegtuigen belanden. In plaats 
daarvan belanden er nu zo’n 10.000 
in de pan. Ze gaan naar poeliers en 
naar voedselbanken. en nog even 
voor de VVD: In de machtiging die 
de provincies Noord-Holland, Zuid-
Holland en Utrecht hebben verleend 
staat dat de ganzen moeten worden 
benut. Ganzen hebben een wild-
smaak. Vooral het borststuk van de 
ganzen geldt volgens kenners als 
een delicatesse.

Voedselbank, waarbij Schiphol als 
belanghebbende partij de kosten 
voor haar rekening zou moeten ne-
men.
Op dit moment loopt een kort ge-
ding over het vangen en vergas-
sen van ganzen en morgen (vrijdag-
jl. red) doet de rechter hierover een 
uitspraak. We zijn dus nog niet te 
laat”, aldus Anco Goldhoorn.

Niet te eten
De meerderheid van de raad was 
voor. De VVD was tegen. Deze frac-

Anco Goldhoorn RVB: 
“Panklaar naar de voedselbank”

De Ronde Venen - We schreven 
er al uitgebreid over. De actualisatie 
van de grondexploitaties van 2013. 
Het was al uitgebreid besproken in 
de commissievergadering en don-
derdagavond jl. was het de beurt 
van de gemeenteraad. Een verschil 
was er wel: tijdens de commissie-
vergadering was de wethouder Da-
vid Moolenburgh er niet en nam 
VVD wethouder Pieter Palm voor 
hem waar. Hij gaf tijdens die com-
missievergadering antwoorden op 
de gestelde vragen over dit onder-
werp en hij gaf uitleg. Niet vreemd 
dat in het artikel in deze krant dan 
ook VVD wethouder Palm wordt 
geciteerd en niet de CDA wethou-
der Moolenburgh. De fractie van de 
VVD haalde donderdag jl. even aan 
dat de VVD wethouder Palm was 
geciteerd en dat het in de porte-
feuille zat van de CDA wethouder. 
Ja, als hij tijdens de commissie ant-
woord geeft wordt hij geciteerd, zo 
werkt dat. Wat heel duidelijk werd 
tijdens dit agendapunt was hoe ver-

schillend sommige fracties denken 
over geld van de gemeenschap. Na 
de grote fi nanciële tekorten van de 
laatste jaren komt er ook nu weer 
een fi ks tekort bij: 1,6 miljoen. Joris 
Kneppers van Lijst acht was daar-
over erg makkelijk: “Een verlies van 
1,6 miljoen, ja, jammer maar helaas.” 
CU/SGP: “Geen leuk nieuws, maar 
wel realistisch. We zijn wel verbijs-
terd dat de belangrijkste oorzaak 
van dit tekort de Winkelbuurt is. We 
zullen dit verlies wederom moeten 
nemen, maar laten we hopen dat dit 
eens en nooit meer is.” 

Nachtmerrie
De fractie van de VVD vond het een 
fi nanciële nachtmerrie: “Door mee-
vallers kunnen we dit verlies geluk-
kig dragen. Het ziet er op dit mo-
ment zelfs naar uit dat we eind dit 
jaar weer redelijk, alhoewel nog on-
voldoende, algemene reserves heb-
ben. We staan dus niet onder water. 
Maar we blijven zorg houden bij de 
ontwikkeling van onze grondexploi-

taties. Het lijkt er niet op dat we op 
het dieptepunt zitten waardoor er 
een aanzienlijke kans is dat aanvul-
lende verliesvoorzieningen nog no-
dig zullen zijn”, aldus Rob Blans van 
de VVD.

Pijnlijk
De fractie van het CDA vond het 
pijnlijk dat ze met elkaar weer 
moesten constateren dan er weer 
een verlies moest worden genomen: 
“Dit keer 1.6 miljoen. Pijnlijk is dat 
een deel van de afboeking is veroor-
zaakt door een foute berekening die 
betrekking heeft op de Winkelbuurt: 
er blijken opeens minder meters be-
schikbaar te zijn dan in het verleden 
werd aangegeven. Wel goed dat het 
nu duidelijk gemeld is. In de vorige 
raadsperiode werd namelijk minder 
openheid gegeven aan de raad over 
grote fi nanciële missers in projec-
ten”, aldus Rein Kroon van het CDA. 
De overige fracties deden de com-
missie nog eens over, maar uitein-
delijk ging iedereen akkoord.

VVD: “Opnieuw een fi nanciële 
nachtmerrie voor deze gemeente”
Lijst 8: “Een verlies van 1,6 miljoen: Jammer maar helaas”

Joris Kneppers Lijst 8: 
“Jammer maar helaas”

Rob Blans VVD: 
“Financiële nachtmerrie”

Rein Kroon CDA: 
“Pijnlijk”

Kinderkleding en 
speelgoedverkoop

Regio - Voor degenen die vanuit 
De Ronde Venen en Uithoorn met 
de auto richting Schiphol-Oost en 
verder willen naar hun werk, zullen 
in de week van donderdag 13 ju-
ni 20.00 uur tot en met donderdag 
20 juni 05.00 uur de nodige moei-
te hebben om op hun bestemming 
te komen. Dan namelijk worden 
de Schipholdijk en de rotonde bij 
de Schipholdraaibrug in Schiphol-
Oost volledig voor het autoverkeer 
afgesloten en omgebouwd tot een 
T-splitsing. Als alle werkzaamheden 
volgens plan verlopen kan weder-
om een belangrijk deel van de nieu-
we ontsluitingsroute in gebruik ge-
nomen worden. Op de A9 is de af-
slag 6 (Aalsmeer), komend vanuit 
Utrecht, afgesloten. De Schiphol-
weg N232 richting rotonde Schip-
holdraaibrug is vanaf de op- en af-
rit A9 ook afgesloten. De Nieu-
wemeerdijk N231 is direct na de ro-
tonde aan de noordzijde van de A9 
eveneens afgesloten. De Schiphol-
dijk is direct na de Brugstraat rich-
ting A9 afgesloten. Kortom, het ad-

vies voor het autoverkeer is dit 
knooppunt te mijden. Het (brom)
fi etsverkeer kan wel langs de werk-
zaamheden rijden.
Doorgaand verkeer tussen Amstel-
veen en Badhoevedorp en vice ver-
sa wordt geadviseerd uitsluitend via 
de A9 te rijden. Voor lokaal verkeer 
is het mogelijk om via de Nieuwe 
Meerlaan en de Bosrandweg naar 
de Fokkerweg of Brugstraat en vice 
versa te rijden. Schiphol-Oost is via 
de Brugstraat en de Loevensteinse 
Randweg wel bereikbaar. Het ad-
vies is om naar Schiphol-Zuidoost 
en Schiphol-Rijk te rijden via de A9, 
A4 en N201.
Direct na de afsluiting kan het ver-
keer gebruikmaken van het groot-
ste deel van de defi nitieve wegen-
structuur rond de nieuwe N201. 
In de weken erna wordt de laatste 
hand gelegd aan de nieuwe we-
genstructuur. Deze zomer is de om-
geving dan eindelijk verlost van de 
vertragingen die onvermijdelijk wa-
ren tijdens de aanleg van het gehe-
le project.

Schipholdijk en rotonde 
Schipholdraaibrug afgesloten

De Hoef - Na maandenlang ge-
sloten te zijn geweest wegens een 
grondige renovatie en uitbreiding 
gaan de deuren van De Spring-
bok weer open voor het publiek. 
Er is maandenlang gesloopt en ge-
bouwd om te komen tot een Dorps-
huis dat volledig past in de huidige 
tijd. Naast de aannemer zijn tiental-
len vrijwilligers belangeloos weken-
lang bezig geweest met plafonds, 
bar, keuken en nog heel veel ande-
re zaken om het daardoor voor de 
Stichting haalbaar te maken om zo-
veel mogelijk binnen het beschik-
bare budget te blijven. 
Uit donaties van Leader (Europa), 
Provincie, Gemeente De Ronde Ve-
nen alsmede het Oranjefonds, VSB 
fonds, Skanfonds, Rabo Dichtbijf-
onds, kfHeinfonds aangevuld met 
een aantal rentevrije leningen van 
Hoefse verenigingen, werden de 
benodigde gelden bijeen gekre-
gen. Bouwwerken van deze omvang 
vragen meestal meer tijd dan men 
denkt en de kosten gaan meestal 
over het beschikbare budget heen. 
Ook hier is dat het geval en er wordt 

nog naarstig gezocht naar gelden 
om het (geringe) tekort te dekken. 
Al het stof is inmiddels verwijderd 
en het gebouw opgepoetst voor de 
offi ciële heropening aanstaande 
zaterdag 8 juni waar iedereen van 
harte welkom is. Om 14.00 uur zal 
Dweilorkest Dorst vertrekken van-
af het kerkplein naar De Spring-
bok. Belangstellenden kunnen bij 
de kerk parkeren en achter de mu-
ziek meelopen naar het gebouw 
waar om 15.00 uur burgemeester 
Maarten Divendal de offi ciële ope-
ning zal verrichten door het onthul-
len van het nieuwe logo van Dorps-
huis De Springbok. Daarna kan het 
gebouw, onder het genot van een 
drankje en een hapje, worden be-
zichtigd. Omdat er op dezelfde dag 
ook een groot sportfestijn is voor de 
kinderen wordt er voor deze groep 
een week later op zaterdag 15 juni 
tussen 15.00 en 17.00 uur een ope-
ningsfeest gehouden met o.a. een 
kindertoneelstuk “Keetje Container” 
met daarna nog kinderdisco en an-
dere activiteiten. Alle kinderen mo-
gen hier gratis naar toe.

Zaterdag offi ciële heropening 
Dorpshuis De Springbok

Amstelhoek - Aanstaande za-
terdag 8 juni vindt er van 11.00 tot 
15.00 uur een tweedehandskle-
ding- en speelgoedbeurs plaats 
op de Amstelkade 1 in de Am-
stelhoek. De opbrengst van deze 

verkoop zal, zoals altijd, ten goe-
de komen aan het Ronald McDo-
nald Huis AMC. 
Met de opbrengst wil het RMcD 
Huis een nieuwe gamehoek gaan 
maken. 

Tot volgend jaar!
Mijdrecht - Zes waanzinnig 
krachtige vrouwen waren te gast 
bij schoonheidssalon Nzuru, dat 
gevestigd is in het centrum van 
Mijdrecht. Ieder met haar ei-
gen verhaal, maar één ding heb-
ben zij met elkaar gemeen: kan-
ker. Alle dames die woensdag 29 
mei in schoonheidssalon Nzuri in 

Mijdrecht zijn behandeld in het 
kader van Stichting Viva la Donna 
hebben gelukkig deze ziekte over-
wonnen. “Het was geweldig en 
dankbaar om deze sterke vrouwen 
eens lekker te mogen verwennen! 
Wat een bijzondere dag was het... 
tot volgend jaar.” Aldus Laura van 
schoonheidssalon Nzuri.

GEEN KRANT 
ONTVANGEN?

0297-581698



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

 AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
urgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Mijdrecht
Industrieweg 59 Aanvragen van een milieu- - Milieu W-2013-0288 24-5-2013
 vergunning voor het verwerken 
 van polyesterhars.
Ondernemingsweg 8 Bouwen van een opslagruimte - Bouwen W-2013-0297 29-5-2013

Wilnis
Burg. Padmosweg 147 Vernieuwen van een  - Bouwen W-2013-0296 30-5-2013
 werktuigenberging 

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 VERLENGING BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de vol-
gende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr.

Mijdrecht
Oosterlandweg 45 Dempen en vergraven v/e sloot - Aanleg W-2013-0236

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Mijdrecht
Parel 4 Vervangen van een dakkapel - Bouwen W-2013-0227 29-5-2013

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 196 Realiseren van een drijvende  - Bouwen W-2013-0156 27-5-2013
 betonnen bak achter het perceel 
Herenweg 32 Verplaatsen van een haventje - Bouwen W-2013-0135 28-5-2013
Herenweg 214 Bouwen van een woonhuis  - Bouwen W-2012-0393 27-5-2013
 met berging - RO (Afwijken
    bestemming)
   
Wilnis
Burg. van Trichtlaan 4 Plaatsen van een dakkapel  - Bouwen W-2013-0207 29-5-2013
 op het voorgeveldakvlak 

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 wethou-
ders, 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 griffi erecht geheven.

 AANGEVRAAGDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement 
zijn ingediend.

Datum Evenement Locatie Activiteit

13 juli 2013 Korfbal Atlantis WZZP Fest Korfbalvereniging Atlantis,  Afsluiting van het
16.00-01.30 uur  Hoofdweg 85A Mijdrecht korfbaljaar met
(muziek buiten zal uiter-   sport en artiesten
lijk 22.00 uur eindigen)

Wijziging datum van  Promotiedag Gymnastiek Raadhuisplein,  Demo’s en
28 sept. 2013 naar 12 okt. Vereniging Mijdrecht ‘79 3641 EE Mijdrecht open trainingen
10.00-16.00 uur

Inzage, reactie en informatie 
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het ge-
meentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 16.00 
en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm van een 
zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van ‘ziens-
wijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij: Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, afd. 
Omgevingszaken, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen 
door te bellen naar t. 0297 29 16 71 en/of 0297 29 18 35.

 PROGRAMMAREKENING 2012
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend, dat de Programmarekening 
2012 van de gemeente De Ronde Venen vanaf heden tot en met 27 juni bij Publiekszaken in het gemeentehuis 
in Mijdrecht ter inzage ligt. Tegen betaling is een exemplaar van de Programmarekening 2012 verkrijgbaar. De 
Programmarekening 2012 is ook in te zien en te downloaden via www.derondevenen.nl. 

 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij meldingen op basis van het 
Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
- MNE voor het oprichten van een metaalbewerkend bedrijf, op het adres Nijverheidsweg 17 p, q en r, 3641 

RP in Mijdrecht.
- Hoofdweg Waverveen voor het oprichten van een garagebedrijf, op het adres Hoofdweg 7 A, 3646 AX in 

Waverveen.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover ziens-
wijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van de melding op basis van een al-
gemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij de Omgevingsdienst regio Utrecht, 
Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken 
met een medewerker van team A&D van de Omgevingsdienst via t. 0346 26 06 00. 

 VERGADERING COMMISSIE INWONERSZAKEN / SAMENLEVING 10 JUNI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer R. Kroon. 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 31 mei 2013.

 VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ZAKEN 11 JUNI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer R. Blans. 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 31 mei 2013.

 VERGADERING COMMISSIE PUBLIEKE WERKEN 12 JUNI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel. 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 31 mei 2013.

 VERGADERING COMMISSIE ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN /
 FINANCIËN 13 JUNI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer J.P. van Diemen. 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 31 mei 2013.

 VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL

OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS:

Tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u

Openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

AFVALBRENGSTATIONS

Afvalbrengstation 
Mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht

Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op offi ciële feestdagen 
gesloten.

SERVICEPUNT WONEN, 
WELZIJN EN ZORG

Servicepunt Mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u

Mobiel Servicepunt 
Amstelhoek/De Hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl

De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u

Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

DE             ERIN!
 bij margo & martin keers

Dorpsstraat 27, 3641 EA Mijdrecht   T 0297-241720  www.keerskleding.nl
Openingstijden Dinsdag t/m vrijdag 09.30-18.00 uur. Zaterdag 09.30-17.00 uur.  Vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur

British Indigo (kolberts)

Kom naar Margo Keers en Martin Keers en 
pak uw voordeel!

Graag tot ziens

Dorpsstraat 27, 3641 EA Mijdrecht   T 0297-241720  www.keerskleding.nl
Openingstijden Dinsdag t/m vrijdag 09.30-18.00 uur. Zaterdag 09.30-17.00 uur.  Vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur

Dames
10 Days

Anna Scott
Creenstone (jassen)

Expresso
Gaastra

Joseph Ribkoff
Mac (pantalons)

Reset (jacks)
Rosner (pantalons)

Sao Paulo
Summum

Via Vai (schoenen)
Zerres (pantalons)

 
Heren

Arma leder
Brax (pantalons)

British Indigo (kolberts)
Carl Gross (kostuums)

Falke
Gaastra
Gardeur

Greve (schoenen)
Harold

Lacoste
Ledub

McGregor
Pierre Cardin (jeans)

Reset (jacks)
Trouwkostuums
Vanquard (jeans)

British Indigo (kolberts)British Indigo (kolberts)
Carl Gross (kostuums)Carl Gross (kostuums)

FalkeFalke
GaastraGaastra
GardeurGardeur

Greve (schoenen)Greve (schoenen)
HaroldHarold

LacosteLacoste
LedubLedub

McGregorMcGregor
Pierre Cardin (jeans)Pierre Cardin (jeans)

Reset (jacks)Reset (jacks)
TrouwkostuumsTrouwkostuums
Vanquard (jeans)

Dorpsstraat 27, 3641 EA Mijdrecht   T 0297-241720  www.keerskleding.nl
Openingstijden Dinsdag t/m vrijdag 09.30-18.00 uur. Zaterdag 09.30-17.00 uur.  Vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur

Dames
10 Days

Anna Scott
Creenstone (jassen)

Expresso
Gaastra

Joseph Ribkoff
Mac (pantalons)

Reset (jacks)
Rosner (pantalons)

Sao Paulo
Summum

Via Vai (schoenen)
Zerres (pantalons)

 
Heren

Arma leder
Brax (pantalons)

British Indigo (kolberts)
Carl Gross (kostuums)

Falke
Gaastra
Gardeur

Greve (schoenen)
Harold

Lacoste
Ledub

McGregor
Pierre Cardin (jeans)

Reset (jacks)
Trouwkostuums
Vanquard (jeans)

British Indigo (kolberts)British Indigo (kolberts)
Carl Gross (kostuums)Carl Gross (kostuums)

FalkeFalke
GaastraGaastra
GardeurGardeur

Greve (schoenen)Greve (schoenen)
HaroldHarold

LacosteLacoste
LedubLedub

McGregorMcGregor
Pierre Cardin (jeans)Pierre Cardin (jeans)

Reset (jacks)Reset (jacks)
TrouwkostuumsTrouwkostuums
Vanquard (jeans)

Dorpsstraat 27, 3641 EA Mijdrecht   T 0297-241720  www.keerskleding.nl
Openingstijden Dinsdag t/m vrijdag 09.30-18.00 uur. Zaterdag 09.30-17.00 uur.  Vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur

Dames
10 Days

Anna Scott
Creenstone (jassen)

Expresso
Gaastra

Joseph Ribkoff
Mac (pantalons)

Reset (jacks)
Rosner (pantalons)

Sao Paulo
Summum

Via Vai (schoenen)
Zerres (pantalons)

 
Heren

Arma leder
Brax (pantalons)

British Indigo (kolberts)
Carl Gross (kostuums)

Falke
Gaastra
Gardeur

Greve (schoenen)
Harold

Lacoste
Ledub

McGregor
Pierre Cardin (jeans)

Reset (jacks)
Trouwkostuums
Vanquard (jeans)

British Indigo (kolberts)British Indigo (kolberts)
Carl Gross (kostuums)Carl Gross (kostuums)

FalkeFalke
GaastraGaastra
GardeurGardeur

Greve (schoenen)Greve (schoenen)
HaroldHarold

LacosteLacoste
LedubLedub

McGregorMcGregor
Pierre Cardin (jeans)Pierre Cardin (jeans)

Reset (jacks)Reset (jacks)
TrouwkostuumsTrouwkostuums
Vanquard (jeans)

30%

Tuinonderhoud,
besTraTing & herbesTraTing
Hoveniersbedrijf Wiegmans

Bozenhoven 105 Mijdrecht
0297-281576

Gevraagd:
Beeldjes gemaakt door 
Royal Copenhagen en 
Bing & Grondahl. 
Tel. 0297- 281749

Gevraagd:
Beeldjes gemaakt door 
Royal Copenhagen en 
Bing & Grondahl. 
Tel. 0297- 281749

Te koop:
Zw, herenfiets, 26” met bak-
kersrek, bus/klusfiets, 3 ver-
sn. en bagageddr. €25,-. 
Tel. 06- 40795290

Te koop:
Koelkast tafelmod. 60 x 60 x 
85 Liebherr €50,-. 3x Een rui-
ter voor platte bak, p.st. €10,-. 
Tel. 0297- 262449

 

 

 

 

 
 

www.studiosaalsmeer.nl

ACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITENACTIVITEITEN
Leve boerenliefde 
Vr 7 juni 18.45
Zo 9 juni 18.00

Fast & Furious 6 
Do 6 juni  20.00
Vr 7 juni 21.00
Zo 9 juni 20.00
Epic 3D NL 
Vr 7 juni 16.00
 

Eten en drinken

facebook.com/studiosaalsmeer
twitter.com/studiosaalsmeer

Werelds Show Cooking restaurant,  
werelds genieten v.a. € 25,95 p.p.

Crown Cinema Aalsmeer

Nú in de bioscoop!3d!3d!
van de makers van Ice Age en Rio

13 JULI IN CROWN CINEMA



Betere doorstroming door 
verkeerslicht op rotonde

Een verkeerslicht voor een rotonde. Het is even wennen, 
maar in Woudenberg staat er sinds twee weken toch 
echt één. Waarom? Op de rotonde waar de provinciale 
wegen N226 en N224 samenkomen, ontstaan in de spits 
regelmatig fi les. Vaak komt er vanaf de ene weg zoveel 
verkeer op de rotonde, dat invoegende auto’s vanaf 
de andere weg geen kans hebben. Om de doorstroom 
eerlijker te verdelen, staan er nu verkeerslichten die 
meten wanneer de rij wachtende auto’s te lang wordt. 
Als dat zo is, springen de lichten op de andere weg op 
rood, om invoegend verkeer de ruimte te geven. “Met 
het woon-werk verkeer, maar ook het verkeer van het 
aanliggende bedrijventerrein is het hier druk,” vertelt 
wethouder Gijs de Kruif (foto). “Daarom ben ik blij dat 
we op deze manier kunnen kijken of we het verkeer beter 
kunnen laten doorrijden.”

Provincie Utrecht verbindt, vernieuwt, versterkt

De provincie Utrecht wordt 
ook wel de ‘draaischijf van 
Nederland’ genoemd. Door 
haar centrale ligging is het een 
gewilde plek om te wonen, te 
werken en te recreëren. Dat 
betekent ook dat het op de weg 
behoorlijk druk kan zijn. Daarom 
kijkt de provincie – samen met 
verschillende regionale en lokale 
overheden en bedrijven – altijd 

naar slimme oplossingen om de 
bereikbaarheid te verbeteren. 
Het rotondestoplicht in 
Woudenberg is daar een 
voorbeeld van. Het is de eerste 
keer dat deze vernieuwende 
combinatie, bij wijze van 
proef, in onze provincie 
wordt uitgevoerd. Eerder 
onderzocht een student aan 
de Technische Universiteit 

in Delft al dat een dergelijke 
doseerinstallatie bij rotondes 
voor een betere afwikkeling 
van het verkeer kan zorgen. 
De komende tijd houdt de 
provincie dan ook nauwlettend 
in de gaten of de doorstroming 
bij Woudenberg daadwerkelijk 
verbetert. Overigens staan de 
verkeerslichten alleen aan bij 
extreme drukte. Is er weinig 

verkeer, dan werkt het als een 
normale rotonde.
Met het plaatsen van 
deze verkeerslichten is het 
startsein gegeven voor 
het implementeren van 
groot aantal dynamische 
verkeersmaatregelen in 
Midden Nederland. Voor meer 
informatie:
www.provincie-utrecht.nl

Provincie kijkt naar slimme oplossingen

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht
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“Kan het gekker, zou je je haast afvragen. Wat is het 
geval? Op veel plekken is er een slechte doorstroming 
van het verkeer. De oplossing zou kunnen zijn een 
aantal rotondes drastisch vergroten om de capaciteit te 
verhogen. Dat kost echter veel geld en kostbare ruimte, 
als die er al is. Kan het  effectief en toch goedkoper? 
Ja, misschien wel. Het resultaat: een verkeerslicht-
doseerinstallatie. De eerste in de provincie Utrecht. 
Geopend door Gedeputeerde Van Lunteren die met 
een druk op de knop het licht op rood zette. Dit 
systeem moeten we sowieso het voordeel van de twijfel 

geven. Handhaving zal bijvoorbeeld een kritisch punt 
worden. Werkt het naar tevredenheid, dan kan dat veel 
geld besparen. Want er zijn nogal wat van dit soort 
knelpunten in onze provincie!” 

Wim van Wikselaar, statenlid voor de SGP

De leden van Provinciale Staten vormen het algemeen 
bestuur van de provincie, vergelijkbaar met de Tweede Kamer 
in Nederland. Zij bepalen de koers van de provincie en 
controleren Gedeputeerde Staten.

“Een rotonde met verkeerslichten, dat klinkt raar. 
In eerste instantie was ik dan ook verbaasd toen dit 
voorstel voorbij kwam. Ik dacht dat de rotondes juist in 
plaats van de verkeerslichten waren gekomen. Toch wijst 
de theorie uit dat het voor sommige rotondes samen 
juist beter werkt. We hebben de modellen er op los 
gelaten en hier in Woudenberg zou het moeten werken. 
Het leuke is dat de stoplichten zelf  ‘nadenken’ en dus 
ook niet aangaan als het niet nodig is, pas als er auto’s 
staan te wachten gaat hij werken. Hartstikke spannend 
natuurlijk,  daarom doen we eerst een proef. Maar als 

de proef slaagt komen deze lichten op meerdere plekken 
in de provincie. Op dit moment denken we aan Baarn, 
Amersfoort, Utrechtse Heuvelrug en twee locaties in 
Veenendaal.”

Remco van Lunteren, gedeputeerde Mobiliteit

Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de 
provincie en voeren het beleid van Provinciale Staten uit. Het 
college van GS telt vier gedeputeerden en wordt voorgezeten 
door de commissaris van de Koning.

‘Gedeputeerde zet 
licht op rood!’

‘Hartstikke spannend 
deze proef ’

In de provincie is een uitgave van de 
provincie Utrecht. 
Aan de hand van actuele voorbeeldverhalen 
laten we zien hoe wij verbinden, vernieuwen 
en versterken. Dat doen we natuurlijk niet 
alleen, maar samen met onze partners, 
gemeenten, bedrijven en inwoners. 

 Lees ons hele verhaal op: 
 www.provincie-utrecht.nl/vertelt. 

PS

GS



 

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. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
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.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 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.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel: 0297-241146

brAnDweer & poLitie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichtinG rechtswinkeL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

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.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

zorG & zwAnGerschAp
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371  www.
verloskundigenderondevenen.nl

stichtinG thUis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

INFORMATIEF
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Boogie Woogie -
Jaap Dekker 

Onze stichting gaat verder onder de naam OntwikkelingsSamenwer-
king DRV. Ondanks het mindere economische tij blijven we doorgaan 
met ons werk. ‘Onze kinderen’ mogen geen kind van de rekening 
worden. Grenzeloos investeren in onderwijs is ons doel. Wij financie-
ren schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, Sri Lanka, Tanza-
nia en Nepal. Daarmee dragen we bij aan de armoedebestrijding en 
aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sos-
derondevenen.nl

Bankrekening 45.91.18.994 IBAN:NL23ABNAD
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

Zomaar een verrassend 
citaat uit de nieuwsbrief 
voor vrienden van Jaap 
Dekker:
“... / het is nog steeds 
spruitjestijd en de wit-
lof is ook nog in de aan-
bieding / wat is mooi-
er tenor- of altsaxofoon? 
Ik heb ze allebei maar 
(tweedehands) gekocht 
en ben onmiddellijk les 
gaan nemen, maar ik blijf 
natuurlijk in de eerste 
plaats pianist-zanger-en-
tertainer / de diepvries-
vis bij de Lidl is gekwa-
lificeerd als de beste vol-
gens allerlei keurings-
diensten / ...”
Nieuwsgierig geworden naar Jaap? Weet dan dat hij een bijzonder 
mens is en een alleseter. Hier zomaar wat feiten: Hij studeerde Frans 
en Recht en haalde uiteindelijk als laatbloeier conservatorium piano 
jazz en klassiek, gaf schoolconcerten, studeerde ook nog een beetje 
filosofie en haalde voor de grap een horecadiploma. 
Maar Dekker was en is vooral pianist, en niet zomaar eentje, maar een 
hele goeie boogie woogie pianist. Hij begon in Loosdrecht en viel daar 
direct in de prijzen, maakte gouden en platina platen, trad overal en 
nergens op zoals in Dubai, op Aruba en in zowat heel Europa. Jaap is 
dan ook een veelzijdig entertainer. Hij zingt en begeleidt zichzelf op 
piano, speelt accordeon en mondharmonica, schrijft draaiboeken voor 
theatershows, componeert filmmuziek en schrijft filmscenario’s, speelt 
piano bij de Dutch Swing College Band en geeft af en toe ludieke le-
zingen. Een titel van één van de lezingen is: ‘Muziek kleurt ons leven: 
het leven is één en al entertainment’. En dat is Dekker ten voeten uit. 
Jaap Dekker oefent dagelijks zijn riffjes en tijdens het Chazz festival 
kan hij helemaal los gaan. Op www.jaapdekker.nl/muziek is zijn mu-
ziek en zang te beluisteren en te downloaden. Bij wijze van voorpret 
wat titels: Honky Tonk Train Blues, Blueberry Hill en Root Beer Rag. 

Ria Waal 

De opbrengst van het Chazz festival komt geheel ten goede aan 
schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, Sri Lanka, Tanza-
nia en Nepal. Daarmee willen we bijdragen aan de armoedebestrij-
ding en aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op  
www.sosderondevenen.nl.

Mijmeringen
Stoppen met 

shoppen 

De gedachte zeurt al een tijdje door mijn hoofd. Ik heb een fijn huis, 
met fijne spullen. De kasten zijn goed gevuld en als ik troep heb dan 
verdwijnt dat naar de twilight zone, ook wel bekend als de zolder-
kamer. Maar er komt een moment dat die zolderkamer niet meer te 
betreden valt en dan is de grens bereikt. Er moet opgeruimd wor-
den en wel nu. Het kan nog, want zomerweer heb ik nog maar heel 
sporadisch gezien. Je zou het lente schoonmaak deel twee kunnen 
noemen. Het is alleen niet enkel het opruimen wat door mijn hoofd 
gaat. Opruimen is een gevolg, maar kan ik niet beter de oorzaak 
aanpakken?

De oorzaak is niet alleen alle cadeautjes die de kinderen krijgen, 
of alle kunstwerken en schatten van buiten waar ze mee thuis ko-
men. De grootste oorzaak ben ik zelf. Ik ben toch echt degene die 
de boodschappen doet en regelmatig thuiskomt met leuke dingetjes 
voor in huis of kledingstukken voor de kinderen en mijzelf. De kle-
dingkasten van de jongens moeten echt opgeruimd worden, zodat 
alle te kleine kleding naar een goed doel kan. En mijn eigen kleding-
kast mag en moet ik ook eens kritisch bekijken. Afstand doen van 
bepaalde zaken lijkt zo makkelijk, maar in de praktijk een van de las-
tigere dingen om aan te pakken. 

Waarom doen wij dat toch? Het oppotten en bewaren en dan ook 
nog altijd meer willen hebben? Wanneer is het nu genoeg? Winke-
len, (online)shoppen, etalages kijken, het blijft een heerlijke bezig-
heid. Mijn ratio zegt dat het totale onzin is en dat ik genoeg in huis 
heb. Natuurlijk heb ik iets om aan te trekken, mijn hele kledingkast 
ligt vol.
Het is de tegenhanger van de ratio, de dromer die denkt “Ja, maar 
met dat jurkje en die schoenen, dan heb je een mooi plaatje te pak-
ken”. We kopen omdat we denken daarmee dat ene, ideale beeld 
aan te schaffen. Dat plaatje waar de reclame veelvuldig gebruik van 
maakt. Als je dit drankje drinkt dan..., met deze outfit dan..., en als 
je deze inrichting in je huis hebt... dan leef je nog lang en gelukkig.

Behalve dan dat gelukkig worden van dingen kopen een pertinente 
leugen is. De kick en de roes van een fijne nieuwe aanschaf of dat 
nu een kledingstuk, een bank of een nieuwe auto is dat maakt niet 
uit, maar de roes is maar kort. Uiteindelijk is alles snel weer gewoon 
en moet je op zoek naar de volgende prikkel om dat gevoel te berei-
ken. Volgens mij is dat nu net de samenvatting van verslaafd zijn. Er 
is iets wat je een goed gevoel geeft, alleen heb je steeds meer no-
dig om dat gevoel te bereiken. Plus dat dit goede gevoel steeds kor-
ter blijft hangen en de vicieuze cirkel is ontstaan.

Er komt echter een nieuwe tijd aan. Steeds vaker lees ik dat men-
sen stoppen met deze vicieuze cirkel van kopen en hebben en terug-
gaan naar de basis. Die basis is simpel en draait om de vraag “Heb 
ik dit echt nodig?” Is het antwoord ja dan kun je het rustig aanschaf-
fen en wel zonder schuldgevoel. Is het antwoord nee dan volgt de 
echte uitdaging, namelijk om dat product te laten liggen in de win-
kel. Mensen gaan dan winkelen in hun eigen kledingkast en gaan 
op creatieve wijze weer nieuwe combinaties maken. Of weer dingen 
zelf maken, het internet staat bol van geweldige, inspirerende zelf 
maak dingen, als kastjes, loungemeubelen, zelfgehaakte sjaals, uit-
nodigingen en ga zo maar door. Je kan het zo gek niet noemen of 
er zijn al creatievelingen geweest die hun resultaten delen op inter-
net. En dat is nou net iets waar ik heel vrolijk van word. Alles wat ik 
vind op internet en wat me leuk lijkt, bewaar ik meteen in een look-
book’. Nu is het alleen nog de kunst om al die leuke dingen te ma-
ken zonder nieuwe materialen aan te schaffen. En natuurlijk een 
plekje verzinnen waar het kan staan, hmmm... ik ga eerst maar ver-
der met opruimen. 

Is uw huisdier zoek?
 

Vermist:
- Uithoorn, Krutia: Zwart kater met witte pootjes. Emmy is 1 jaar oud.
- Mijdrecht, Steven van Rummelaerstraat: Witte 5 jaar oude kat met 

lapjesvlekken op rug en kop. Hij heeft een grijzige staart en erg 
schuw. 

- Wilnis, omgeving Wilnisse Zuwe: Een 12 jaar oude kat. Gijsje heeft 
een tijgerachtige met bruine vacht. 

- Vinkeveen, Waverveensepad: Jonge ongecastreerde cyperse kater. 
Rasher heeft op z’n rug grijze brede strepen en is roodgekleurd om 
z’n hals. Hij is gechipt. 

- Uithoorn, Bertram: Tamme bruine eend. Guusje kan niet vliegen. 
- Uithoorn, A. Verweylaan: Schildpadpoesje van 6 jaar. Ze is klein en 

aanhankelijk
- Uithoorn, A. Verweylaan: Grijze langharige boskat van 15,5 jaar. De 

kat heet Juul.
- Vinkeveen, omgeving Prins Bernhardlaan: Grijs/witte poes, zwart 

gestreept, witte pootjes.

Gevonden:
- Vinkeveen, Reigerstraat: Zwarte poes met witte bef en sokjes.
- Abcoude, Peppinghof: Cyperse katertje. Hij heeft een bandje om 

van de dierenbescherming.
- Mijdrecht, Roerdomplaan: Zwart-witte kat. Zwarte rug en witte nek, 

buik en bef. Katje heeft een zwarte veeg over rechterkant van de 
neus.

- Uithoorn. Busbaan: Cyperse kat. Zwart-grijs.
- Mijdrecht, Kerkvaart: Muisgrijze gechipte kater. 
- Abcoude, omgeving Leeuwenburg: Wit-grijs cypers poes van onge-

veer 6 maanden oud. 

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve gecastreerde zwart-witte kat van 7 jaar oud. Hij wil graag naar 

buiten kunnen.

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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Zaterdag 22 juni
www.chazz.nl

Stroomzicht, Westzijde 50,
De Hoef 

VLC sluit stage bij 
Rolstoelbrigade af

De Ronde Venen – Vori-
ge week 31 mei was de afslui-
ting van de stageperiode van de 
leerlingen van het VeenLanden 
College die in het kader van hun 
maatschappelijke stage deelna-
men aan de rolstoel/spelletjes-
brigade van het Rode Kruis. 

Vanaf maart liepen deze leerlin-
gen stage bij het Gerardus Ma-
jella in Mijdrecht. Eerst kregen 
zij informatie en rolstoelinstruc-

tie, daarna gingen zij onder be-
geleiding van Jaqueline van Ge-
rardus Majella op pad met de 
bewoners. Door het zeer slecht 
voorjaar konden zij maar drie-
maal buiten wandelen met de 
bewoners. De andere keren 
werden er gezellig spelletjes ge-
daan met de bewoners.
De zon scheen en de stagepe-
riode kon, met de bewoners zit-
tend op het terras onder het ge-
not van een drankje, afgesloten 

worden. In september hoopt de 
organisatie weer met een nieu-
we groep leerlingen van start te 
gaan. De bewoners van Gerar-
dus Majella kijken hier erg naar 
uit.
Het Rode Kruis is overigens op 
allerlei manieren actief in De 
Ronde Venen en dus ook altijd 
op zoek naar nieuwe vrijwilli-
gers die zich kunnen aanmel-
den via de website Rode Kruis 
Kerngroep De Ronde Venen.

Zomerconcert mannenkoor 
Immanuël in Driehuiskerk
De Ronde Venen - Evenals vorig 
jaar verzorgt het Christelijk Man-
nenkoor Immanuël een muzikaal 
feest in de Driehuiskerk Johannes 
de Doper in Mijdrecht/Wilnis.
Ook dit jaar treden weer de ver-
maarde solisten Noortje van Mid-
delkoop met haar panfluiten en Jan 
Lenselink op de vleugel op. Niet al-
leen als solisten, maar ook als be-
geleiders bij de liederen die het 
Mannenkoor Immanuël ten geho-
re brengt. Het Christelijk Mannen-
koor Immanuël is opgericht in Wil-
nis, maar al sinds 35 jaar niet al-
leen bekend in De Ronde Venen, 
maar inmiddels ook ver daarbuiten. 
Noortje van Middelkoop, zoals u vo-
rig jaar hebt kunnen zien en horen, 
speelt niet alleen op verschillende 
panfluiten, maar heeft ook de groot-
ste panfluit van Nederland en mis-
schien wel van Europa. Zij is niet 
alleen bekend in Nederland, maar 
geeft concerten over de hele wereld 

en is ook te zien geweest in de Hour 
of Power.
Jan Lenselink is vaak begeleider bij 
het programma Nederland Zingt en 
begeleidt veel koormuziek. Daar-
naast heeft Jan Lenselink ook veel 
samengespeeld met de drie vrien-
den, Pieter van Vollenhoven, Pim Ja-
cobs en Louis van Dijk.

Aanstaande zaterdag, 8 juni, vindt 
het feest plaats. Om 20.00 uur be-
gint het, de kerk is open vanaf half 
acht. De kaarten kunt u voor slechts 
10 euro verkrijgen bij Mondria in 
Mijdrecht, drogisterij Nagtegaal in 
Wilnis en drogisterij de Bree in Vin-
keveen en natuurlijk bij de leden.
Noteert u ook alvast de datum van 
het jubileumconcert, zaterdag 26 
oktober, ook in de Johannes de Do-
per. Het wordt zeer de moeite waard.
Wilt u meer weten of wilt u meezin-
gen in het mannenkoor? Zie dan 
ook www.mannenkoor-immanuel.nl
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Een spin valt niet onder “aai-
bare” natuur en zal daarom 
nooit zo populair worden. 
Maar ook onaaibare diertjes 
zijn belangrijk in een ecosy-
steem. Daarom kies ik dit keer 
voor de spin op de foto in deze 
column. Deze spin is van mei 
tot en met augustus te vinden. 
Ik kwam zo’n spin voor het 
eerst tegen in de Demmerik-
se Polder tijdens het volgen 
van de Natuurgidsencursus. 
Normaal zou het beestje mij 
niet opgevallen zijn, maar ik 
bekeek een plek nauwkeuri-
ger en ontdekte steeds meer. 
Euforie bij het ontdekken van 
het beestje, want ik dacht een 
bijzondere spin gevonden 
te hebben. Helaas voor mij 
ontnam de naam mij direct 
die illusie: Gewone Strekspin. 
En het boekje ging verder: 
Veel voorkomend. De we-
tenschappelijke naam klinkt 
een stuk spannender: Tetrag-
natha extensa. Tetragnatha 
betekent vierkakig en verwijst 
naar de extreem grote kaken. 
Het opvallendste verschil met 
de vaak geziene wielweb-
spinnen is het langere ach-
terlijf. Ook anders zijn de zeer 
lange en fi jne poten. Het was 
niet zo vreemd dat ik deze 
spin ondanks de opvallende 
kleuren nog nooit gezien had. 
Immers het is de tactiek van 
deze spinnen om zich te ver-
stoppen onder en tussen bla-
deren, grassprieten of sten-
gels. Bovendien leven zij laag 
bij de grond, zodat je ervoor 
op je knieën moet om ze te 
zien. Om nog minder op te 
vallen kunnen deze spinnen 
zich volledig strekken en wor-
den dan zo smal dat zij zich 

zelfs achter één grasspriet 
kunnen verstoppen. Vandaar 
de naam. De strekspinnen 
leven in hoge grassen, riet of 
bosjes op vochtige plaatsen 
vlakbij water. Het is dus wel 
handig dat ze ook over water 
kunnen lopen. Strekspinnen 
maken hun web laag bij de 
grond tussen het hoge gras 
of riet. Laagvliegende of sprin-
gende insecten worden daar-
mee gevangen. Strekspinnen 
leven maar ongeveer 1 tot 3 
maanden. En voor de tijd om 
is moet er gepaard worden. 
Het mannetje verzekert zich 
van een vrouwtje door met 
zijn grote gifkaken de nog gro-
tere gifkaken van het vrouwtje 
vast te pakken. De vrouwtjes 
zijn groter dan de mannetjes. 
Niet vreemd, want van een 
vrouwtje wordt wel verwacht 
dat zij 100 tot 200 eieren legt. 
Deze pakt ze zo in dat het lijkt 
op vogelpoep.

Ook al een goede camou-
fl age. Struinen langs een wa-
terkant levert altijd wat op en 
wie weet zie je deze spin of 
andere onaaibare, maar o zo 
onmisbare, beestjes. 

Bert Fakkeldij,
IVN-natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Een spin valt niet onder “aai-

Strekspin

IN UITVOERING

Een rubriek waarin lokaal 
gevestigde bekende en minder 
bekende bedrijven door 
middel van een kort profi el 
redactioneel worden belicht.

Al weer een jaar is Bike OK van 
Sjaak Blom actief op de fi etsen-
markt en in toenemende mate 
met veel succes! U vindt de win-
kel annex werkplaats in het cen-
trum van Mijdrecht op het Haits-
maplein 24A, pal tegenover de in-
gang van winkelcentrum De Lin-
deboom. Bike OK hanteerde en 
hanteert nog steeds een vas-
te formule in service en reparatie 
met als credo ‘Bike OK maakt fi et-
sen betaalbaar’. Kenmerken daar-
bij zijn vakmanschap, snelser-
vice en een goede prijs! Boven-
dien staan eerlijkheid en ‘afspraak 
is afspraak’ hoog in het vaan-
del. Als een van de weinige fi et-
senzaken in de regio kunnen alle 
soorten merkfi etsen, gedateerd of 
nieuw, kinderfi etsen, toerfi etsen, 
elektrische fi etsen, waar dan ook 
gekocht, dus eveneens via inter-
net, Makro of ‘krijgertjes’ van de 
PostcodeLoterij, bij Bike OK voor 
onderhoud en reparatie worden 
aangeboden! Die worden vakkun-
dig onderhanden genomen door 
John Kageman. Aangezien de 
vraag naar reparaties inmiddels 
dermate groot is geworden, komt 
er per 1 juni een nieuwe vakman 

op dit gebied bij, namelijk Emil 
Scholten. Hij komt het team van 
Bike OK versterken. Sjaak regelt 
de commerciële zaken, waar John 
en Emil zich inzetten voor repara-
tie en onderhoud. Een en ander 
tegen een vast (scherp) service-
tarief. Grote reparaties worden op 
afspraak en in overleg met de ei-
genaar uitgevoerd. Meestal is de 
fi ets binnen een dag klaar. Kleine 
reparaties vallen onder het motto 
‘klaar terwijl u wacht’, voor zover 
de drukte dit toelaat.

Fietsverkoop
Nieuw bij Bike OK is dat men er 
nu ook fi etsen kan kopen waar-
onder elektrische! “In de loop 
van vorig jaar kregen we steeds 
meer vraag naar fi etsen. Daar zijn 
we toen in augustus voorzichtig 
aan gaan voldoen door van ver-
schillende merken voordelig fi et-
sen in te kopen. De belangstel-
ling voor nieuwe fi etsen nam ech-
ter fors toe en dat hield in dat we 
ook een stukje vastigheid wilden 
hebben. Uiteindelijk zijn we febru-
ari dit jaar in zee gegaan met het 
merk Giant, waar we nu ook dea-
ler van zijn. Voordeel daarvan is 
dat wij onze klanten kunnen laten 
profi teren van allerlei aantrekke-
lijke acties van Giant. Dat scheelt 
soms enorm in de prijs en houdt 
ook in dat we altijd voordelige 
aanbiedingen hebben,” vertelt 

Sjaak die duidelijk laat merken blij 
te zijn met de positieve ontwikke-
lingen en toenemende verkoop 
in zijn fi etswinkel. Behalve Giant 
heeft hij e-fi etsmerken erbij van 
Victoria, Sachs en Hercules. Zelfs 
race- en sportfi etsen worden aan 
het fi etsprogramma toegevoegd. 
Waar u niet voor terecht kunt bij 
Bike OK is een tweedehands fi ets. 
Men doet namelijk niet aan het in-
nemen van een oude fi ets bij aan-
koop van een nieuwe. In ruil daar-
voor wordt de prijs van een nieu-
we fi ets zo laag mogelijk gehou-
den. Behalve voor een fi ets kunt u 
bij Bike OK eveneens terecht voor 
fi etsonderdelen en een uitgebreid 
assortiment accessoires, waar-
onder ook tassen, manden, fi ets-
helmen, kleding, zadels en allerlei 
andere zaken die u in de ruim ge-
sorteerde showroom van Bike OK 
aantreft. Tegen aantrekkelijke prij-
zen die vaak niet onderdoen voor 
die op internet. En natuurlijk voor 
een gedegen en helder advies 
over alles wat met uw fi ets of het 
fi etsen te maken heeft.

Nu de (hopelijk warme…) zo-
mer nadert, wordt het ook weer 
‘fi etsweer’. Met goed onderhou-
den materieel draagt Bike OK 
graag bij aan uw fi etsplezier. 

Kijk op de website voor meer
informatie: www.bikeok.nl.

Bike OK:
Fietsen, reparatie & accessoires
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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

126e jaargang

oplAgE: 16.100

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

Succes 
met CAD 

opleidingen
Regio - Ben je op zoek 
naar een andere baan in 
de techniek en word je 
afgewezen omdat je niet 
of onvoldoende Auto-
CAD ervaring hebt?

Overweeg dan te inves-
teren in deze ontbreken-
de kennis en vergroot zo 
je kansen.

Rodema Engineering, 
bureau voor CAD onder-
steuning, heeft bewe-
zen in de afgelopen ja-
ren mensen te kunnen 
opleiden die nu met veel 
plezier gebruikmaken 
van de opgedane ken-
nis. “Onze werkwijze is 
betrokken, informeel en 
sluit aan op de persoon-
lijke situatie van de cur-
sist”, aldus directeur 
en CAD-docent Robèrt 
Blaeke. 

Dit geldt voor begin-
nerscursussen maar ze-
ker ook voor gevorder-
den- en update-cursus-
sen.

De heer Blaeke vindt het 
belangrijk dat je aan het 
eind van iedere les al-
weer uitkijkt naar de 
volgende sessie.
Met andere woorden: je 
leert datgene waar jij in 
jouw werk iets aan hebt. 

Ook na het volgen van 
een cursus blijven ze je 
zo nodig ondersteunen. 
Werk je met (Auto)
CAD of wil je leren wer-
ken met dit program-
ma voor het maken van 
technische 2D-tekenin-
gen en 3D-modellen, 
neem dan een kijkje op 
www.rodema.nl. 

De Trekvogel eet beter
Mijdrecht - De kinderen van groep 
8 van basisschool De Trekvogel 
hebben een week lang gewerkt aan 
het project ‘Ik eet het beter’.
Het lesprogramma ‘Klasselunch’ 
was speciaal voor deze kinderen 
bedoeld. Dat lunchen lekker kan 
zijn en tegelijk ook gezond probeer-
den de kinderen tijdens dit project 
te ontdekken. Door middel van keu-
zekaarten kregen de kinderen in-
formatie over verschillende produc-
ten. De meeste vragen hadden di-
rect te maken met de gezondheid. 
Bijvoorbeeld de keuze tussen wit-
rood en volkorenbrood of de keu-
ze tussen halvarine en roomboter. 
Natuurlijk werd er uitgebreid aan-
dacht besteed aan de “Schijf van 

vijf”. Ook maakten de kinderen een 
advertentie met als thema ‘de ge-
zonde lunch’. In tweetallen gingen 
ze aan het werk. Er werden een he-
leboel mooie en gezonde adverten-
ties gemaakt.

De advertentie van Joshua en Sou-
haila werd door juf Ellen uitgekozen 
als de gezondste, meest originele en 
duidelijkste advertentie. Joshua en 
Souhaila mochten deze adverten-
tie als wedstrijdposter overhandigen 
aan een medewerker van AH. In ruil 
hiervoor ontvingen zij een klasse-
lunch voor de hele groep. De kinde-
ren van groep 8 van OBS De Trek-
vogel hebben gezellig, lekker en ge-
zond geluncht met z’n allen.

Deelnemers van
Maatje voor Twee 

getrakteerd op uitje
De Ronde Venen - Op woensdag 
29 mei was het weer zover: de jaar-
lijkse ‘Maatjesdag’. 
Alle ingeschreven maatjeskoppels, 
vrijwilligers en hulpvragers van Ma-
tje voor Twee werden uitgenodigd 
voor een gezellig dagje uit. Dit jaar 
vond het uitje plaats bij zorgboerde-
rij, theehuis en natuurkampeerter-
rein de Amstelkade in Wilnis.
Alle aanwezigen werden onder de 
hooizolder ontvangen door mede-
werkers van de Amstelkade en co-
ordinator Carolien Harbers van 
Tympaan-De Baat. De tafels waren 
mooi gedekt voor een lekkere boe-

renlunch. Carolien liet weten deze 
maatjesdag voor de vijfde keer met 
veel plezier te organiseren. Hiermee 
wil zij iedereen die een steuntje in 
de rug kan gebruiken verblijden en 
de aanwezige vrijwilligers met dit 
dagje bedanken voor hun inzet als 
maatje. Tevens is het een uitje om 
elkaar (weer eens) te ontmoeten. 

De lunch liet iedereen zich, on-
der muzikale begeleiding van Theo 
Kooijman op zijn mondharmonica, 
goed smaken. Na de lunch werd de 
groep in tweeën gesplitst waarna 
een rondleiding over het terrein van 

de Amstelkade volgde. Twee gedre-
ven mensen van de Amstelkade lie-
ten de deelnemers van Maatje voor 
Twee onder andere de boerderijdie-
ren, het prachtige kampeerterrein 
en de kruidentuin zien.
Weer terug onder de hooizolder 
zorgde een kopje warme koffi e of 
thee ervoor dat iedereen zich weer 
een beetje op kon warmen. De lief-
hebber die wilde kreeg nog de gele-
genheid om te sjoelen, fi etsen of ka-
noën. Het was een gezellige, lekkere 
en informatieve maatjesdag die dit 
jaar mede mogelijk gemaakt werd 
door de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis.





Aalsmeer - Onder de be-
zielende leiding van Bas 
Pothoff en zijn compagnon 
Cees Noordhoek, is AEP 
Boatcentre aan de Vissers-
traat 38 in Aalsmeer al vijf-
entwintig jaar actief in de 
watersportbranche. 

Ooit zijn zij begonnen aan de Uiter-
weg in Aalsmeer waar ze nog steeds 
een prachtig overdekte verwarmde 
botenstalling bezitten voor honderd 
boten. En nu al weer drieëntwintig 
jaar aan de Visserstraat op het indu-
strieterrein. Het bedrijf langs de pro-
vinciale weg is niet te missen met 
haar opvallende logo met speed-
boot op het dak. A.E.P., wat staat 
voor Aqua Engine Parts, is inmiddels 
uitgegroeid tot een bedrijf met maar 
liefst 1500m² showroom, 600m² 
werkplaats en 450m² magazijn. Zij 
zijn Nederlands importeur voor Four 
Winns speedboten en hebben twin-
tig verschillende modellen op voor-
raad vanaf 18 ft tot 31 ft. Er staan 
ook Smokercraft Pontoon boten, dit 
zijn een soort platte party-schuiten, 
en wat Console-boten van het merk 

Marinello, waar zij tevens het dea-
lerschap van hebben. Bas Pothoff is 
aan het woord: “Wij hebben eigen-
lijk alles in huis om u van dienst te 
zijn. Naast nieuwe boten hebben 
wij uiteraard gebruikte modellen en 
doen wij aan inruil. Samen met mijn 
rechterhand en monteur Ed Visser, 
repareren wij inboardmotoren voor-
al van het merk Mercruiser en Vol-
vo-Penta, maar ook andere merken 
benzinemotoren. We beschikken 
over een zeer uitgebreid magazijn, 
waar zelfs collega-watersportbedrij-
ven gebruik van maken. Van hein-
de en verre weten ze ons te vinden. 
Wij beschikken over alle benodigde 
apparatuur en special tools om ser-
vice te verlenen en kunnen in kor-
te tijd onderhoud en reparatie ple-
gen aan uw motor. Daarnaast heb-
ben wij een haal- en brengservice 
van boten. We verzorgen overigens 
niet alleen reparaties en onderhoud. 
Nee, naast techniek en aandrijving 
doen wij meer. Denk aan polyester-
werk, bekleding en dekzeilen.” Del-
ta Lloyd Schadeherstelnetwerk Wat 
Bas graag onder de aandacht wil 
brengen is het feit dat zij als enige 
in de regio midden- en noord-Ne-
derland uitgekozen zijn door Delta 

Lloyd verzekering om in hun scha-
deherstelnetwerk te komen, dus om 
schadeherstel te plegen aan speed-
bootmotoren van mensen die een 
verzekering bij die verzekeraar heb-
ben afgesloten. Dat benodigt eni-
ge uitleg: “Wij hebben volmacht ge-
kregen om als het ware als verze-
keringsexpert te handelen. We mo-
gen reparaties aan speedbootmoto-
ren verzorgen en het direct afhan-
delen zonder tussenkomst van Del-
ta Lloyd. Ook hier geldt: niet slechts 
reparaties, wij bieden het totaalpak-
ket na schade. Uiteraard is ons be-
drijf hiervoor volledig gescreend. Al-
le vergunningen en milieueisen zijn 
dik in orde bevonden. We zijn daar 
natuurlijk best trots op. Zoveel wa-
tersportbedrijven in de buurt en ons 
vakmanschap wordt beloond. We 
werken al vanaf het begin met Delta 
Lloyd. Gerard van de Werken, verte-
genwoordiger van de maatschappij 
en tevens ons aanspreekpunt, heeft 
ons persoonlijk het bordje met dit 
predicaat overhandigd dat wij, naar 
tevredenheid, direct op de gevel 
hebben bevestigd. Dat je werk zo 
beloond wordt, daar doe je het toch 
voor.” Voor meer informatie zie ad-
vertentie elders in dit blad.
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De Ronde Venen – Vorige week 
zaterdag was het wereldmelkdag 
en in het kader hiervan had de 
Vinkeveense melkveehouder Van 
Eck iedereen uitgenodigd om een 
kijkje te komen nemen op zijn 
boerderij aan de Demmerik 25 in 
Vinkeveen. Wel, aan die oproep 
werd gehoor gegeven. Bijna 750 
bezoekers werden er zaterdag 
geteld. En het was geweldig voor 
jong en oud. Allereerst compli-
menten voor de verzorging. Par-
keren ruimschoots en er stonden 
aardige mannen om aan te geven 
waar je kon parkeren. Dichtbij, 
even de weg oversteken, waar 
ook weer een vriendelijke rege-
laar stond voor de veiligheid, aan-
gezien er veel kinderen waren. Bij 
aankomst op het bedrijf werd je 
verwelkomd met een heerlijk glas 
melk in een champagneglas. 

En daarna was er van alles te 
zien, te beleven en te proeven. 
Voor de kinderen veel (leerzame) 
spelletjes: een puzzeltocht op het 
erf, in een opblaasbal in het wa-
ter, doelschieten, je kon je koei-
enmelkdiploma behalen en noem 
maar op. Het was leerzaam, ge-
zellig en goed georganiseerd.

Kijkje achter 
de schermen bij 
familie Van Eck: 

gezellig, 
leerzaam en 
drukbezocht

Regio - De meeste mensen weten 
de eerstelijnszorg wel te vinden. Een 
bezoek aan een psycholoog of psy-
chiater is algemeen geaccepteerd. 
Er zijn echter nog veel meer manie-
ren hoe je hulp kunt krijgen van een 
professional. 

Ook in onze regio zijn er meerde-
re alternatieven te vinden voor als 
je zoekende bent en het niet pre-
cies weet. Kunstzinnige therapie is 
een van die manieren waarbij men-
sen geholpen worden met hun le-
vensvragen. Al een paar jaar werkt 
kunstzinnig therapeut Astrid van 
Zelst met kinderen en volwassenen 
vanuit haar praktijk Kleur is kracht 
te Uithoorn. In deze praktijk bundelt 
zij alles samen rondom het centrale 
thema ‘creativiteit’. In 2011 is Astrid 
afgestudeerd aan de Hogeschool 
van Leiden, richting kunstzinnige 

therapie. En sinds die tijd heeft zij 
niet stilgezeten.

Zo is Astrid regelmatig te vinden 
in het Adamas Inloophuis in Nieuw 
Vennep. In het inloophuis worden 
mensen begeleid die te maken heb-
ben of hebben gehad met kanker. 
Zij staan ook open voor kinderen 
met bijvoorbeeld een vader of moe-
der met kanker. De kinderen heb-
ben daar een eigen ruimte, kunnen 
chillen oftewel niks hoeft, veel kan 
en mag. Astrid geeft daar regelma-
tig creatieve workshops. De laatste 
keer hebben zij dromenvangers ge-
maakt, om alle boze dromen te van-
gen. En vanuit zo’n creatieve activi-
teit is er alle ruimte en openheid om 
verder te praten als daar behoef-
te aan is. De beelden kunnen dan 
de aanleiding zijn om wel te kunnen 
praten.

Voorbeeld
Dit is een mooi voorbeeld hoe cre-
ativiteit een goede ingang kan zijn. 
Praten helpt niet altijd. Soms zijn er 
namelijk geen woorden voor hoe je 
je voelt of wat in de weg zit. Door te 
gaan tekenen, schilderen of boetse-
ren komen eigen beelden naar bo-
ven die meer zeggen dan duizend 
woorden! 

Je gaat je verhaal handen en voe-
ten geven in beelden. Wat je op pa-
pier doet is vanuit je onbewuste en 
van daaruit kun je thema’s herken-
nen en gaan bespreken. Voor kin-
deren is het een speelse manier om 
te leren omgaan met problemen. Je 
gaat namelijk werken vanuit het ge-
zonde gedeelte en van daaruit kun 
je komen tot dingen die je wilt ver-
anderen. En wat geldt voor kinderen 
gaat ook op voor volwassenen.

Workshops
Inmiddels is Astrid naast haar diver-
se workshops en individuele klan-
tenwerk ook alweer bezig met een 
nieuw project. Dit nieuwste project 
heet Schrijfkunst en is een kunst-
zinnige training voor kinderen die 
schrijven moeilijk vinden. In de trai-
ning Schrijfkunst worden kinderen 
spelenderwijs uitgedaagd om be-
wegingsoefeningen en kunstzinni-
ge oefeningen te doen, die bevorde-
rend zijn voor de ontwikkeling van 
de fi jne motoriek. De oefeningen 
worden grotendeels met beide han-
den (en soms voeten) uitgevoerd, 
waardoor beide hersenhelften wor-
den gestimuleerd. Hierdoor maken 
de hersenen nieuwe verbindingen 
en zenuwbanen aan. Deze verbin-
dingen zijn blijvend en vormen een 
goede basis voor de ontwikkeling 
van het schrijven en leren. Astrid is 

ervan overtuigd dat Schrijfkunst een 
goede basis kan zijn voor het ver-
der leren. “Kinderen met leerproble-
men zoals dyslexie hebben vaak ook 
een slecht ontwikkelde motoriek. Bij 
deze leerproblemen werken de her-
senen vaak nog niet goed samen. 
Door Schrijfkunst worden nieuwe 
verbindingen aangemaakt tussen 
beide hersenhelften. Schrijfkunst is 
dus een prima basis voor het ver-
der leren.”
Momenteel vinden try-outs plaats 
van onderdelen van deze training. In 
schooljaar 2013-2014 volgt een pilot 
Schrijfkunst zowel in de regio Rot-
terdam/Lansingerland (Yvonne Pe-
schier) als in de regio Amsterdam/
Amstelland (Astrid van Zelst). Als u 
nieuwsgierig bent hoe creativiteit u 
kan helpen in uw leven neem dan 
een kijkje op de website van Astrid, 
het adres is www.kleuriskracht.nl. 

Creativiteit helpt iedereen!

AEP Boatcentre opgenomen in Delta Lloyd Schadeherstelnetwerk





 
10   Nieuwe Meerbode  •  5 juni 2013

E
A
C
T
I
E

V
A
N

E
E
N

L
E
Z
E
R

REACTIE VAN EEN LEZER

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 medede-
lingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die 
zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeen-
komsten 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 be-
kend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij 
of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaat-
sing door ons betekent niet dat onze redactie een 
standpunt inneemt.

Schijnveiligheid
in Wilnis

Vorige week de reactie van de 
heer Driehuis over de gecre-
eerde schijnveiligheid op de 
kruising N212/Wethouder van 
Damlaan.
Ik ben juist blij met de aanpas-
sing van deze kruising, ieder-
een in Wilnis weet wat er in 
september 2011 is gebeurd op 
deze kruising, dus elke aanpas-
sing op gebied van veiligheid is 
hier op zijn plaats denk ik. Het 
heeft wel even geduurd, maar 
toch. Als iedereen die hier fi etst 
de aangegeven rijrichting volgt 
is er niks op deze situatie aan 
te merken,denk ik. ONS GELD 
(zoals de heer Driehuis zegt) is 
dus goed besteed! 
Over een paar jaar gaan ONZE 
kinderen, en ik denk nog wel 
wat meer kinderen uit Wilnis 
naar school over deze kruising, 
ook wij willen dat ze veilig over 
kunnen steken en ‘s avonds ge-
woon weer aan tafel zitten om 
te eten. 
Maar als er dan mensen zijn 
die de regels aan hun laars lap-
pen en te lui zijn 20 meter om 
te fi etsen... dan denk ik dat de 
heer Driehuis zelf niet helemaal 

snapt hoe het werkt. Regels zijn 
regels, toch? Als ik 85 rijd waar 
ik 80 mag krijg ik ook een bon.
Als ervaren beroepschauffeur 
weet ik als geen ander hoe 
groot de dode hoek achter de 
buitenspiegel van een vracht-
wagen is, achter deze spiegel 
past een hele personenauto 
hoor! Dus ook een fi etser!
Ik nodig de heer Driehuis van 
harte uit om de situatie eens 
vanuit een andere ooghoek te 
bekijken vanuit een van on-
ze vrachtwagens zodat hij mis-
schien volgende keer beter na-
denkt over zijn commentaar!

Mocht de heer Driehuis dit 
niet snappen, dan denk ik dat 
het voor hem beter is zijn fi ets 
100 meter voor deze kruising 
te parkeren bij de bushalte, en 
dan lekker met de bus op pad 
te gaan. Als je het verkeer niet 
snapt en je wilt je niet aan de 
regels houden... doe er dan niet 
in mee is mijn advies!

Met vriendelijke groeten.
Rene Daalhuizen

Burg. Padmosweg 168b

Basisschool De Eendracht 
ontvangt Utrechts 
Veiligheidslabel

Mijdrecht - Uit handen van wet-
houder Kees Schouten heeft ba-
sisschool De Eendracht afgelo-
pen maandag 3 juni het Utrechts 
Veiligheidslabel ontvangen.
Het Utrechts Verkeersveiligheids 
Label (UVL) is het Utrechtse kwa-
liteitskeurmerk voor basisscho-
len die verkeerseducatie van de 
leerlingen en verkeersveiligheid 
rond de school structureel aan-
pakken. Vrolijk uitgedost met ge-
le petjes, keken alle leerlingen toe 
hoe de wethouder het bordje met 

het keurmerk netjes aan de gevel 
van de Eendrachtschool beves-
tigde. Trots keken alle leerkrach-
ten met hun leerlingen toe, want 
met elkaar hebben zij dit prach-
tige keurmerk van veiligheid ten 
volle verdiend!
De leerlingen van de onderbouw 
waren op prachtig versierde fi et-
sen naar school gekomen en 
fi etsten tot slot van de feestelij-
ke gebeurtenis, in een veilig af-
gezet gebied van het schoolplein, 
een ereronde onder luid applaus!

Voorverkoop gestart!
Vogelvrij Festival maakt 
line-up bekend
Amstelhoek - Zaterdagmiddag om 
12.00 uur is de voorverkoop gestart 
voor het Vogelvrij Festival 2013! Het 
Vogelvrij Festival is vorig jaar ver-
huisd naar het Fort bij Uithoorn 
te Amstelhoek en keert daar 6 ju-
li weer terug. Voor slechts 19,- euro 
kunnen bezoekers een ticket kopen 
en helemaal losgaan op de muziek 
van de spectaculaire line-up.
De met Wild FM samengestelde li-
ne-up is een mix van verschillende 
stijlen, maar één ding staat vast: het 
zijn allemaal grote namen. De eer-
der bekendgemaakte Bassjackers 
sluit Vogelvrij Festival dit jaar af. 
Voor die tijd ga je los op de lekker-
ste dancemuziek. Urban, trap, tech-
house, house en eclectic beats, alles 
is te horen tijdens de optredens van 
Bassjackers, The Flexican & MC Sef, 
Sandro Silva, Jean, Vato Gonzalez & 
MC Tjen, Jaz von D, Rubix, Sem Vox 
en Wild-FM dj Louis Bailar! Zij vie-
ren samen met jou het mooiste sei-
zoen van het jaar: De zomer! 
De ‘Vroegevogel voorverkoop’ waar-

in snelle beslissers voor 15,- euro 
een ticket konden kopen, was zater-
dag binnen één uur uitverkocht. Re-
guliere tickets voor 19,- euro zijn nu 
verkrijgbaar via www.vogelvrij-festi-
val.nl, de Vogelvrij Facebookpage en 
bij alle Primera-vestigingen. Als ook 
deze staffel is uitverkocht, behoor je 
tot de ‘Late Beslissers’ en betaal je 
voor een ticket 3 euro meer.
Na het succes van vorig jaar, keert 
het Vogelvrij Festival terug op het 
Fort bij Uithoorn te Amstelhoek om 
de zomer van 2013 te lanceren! De 
vliegtijd is zaterdag 6 juli van 2 uur 
‘s middags tot 2 uur ‘s nachts. Het 
festival is per auto (gratis parkeren), 
fi ets en openbaar vervoer goed te 
bereiken. Na afl oop rijden er gra-
tis pendelbussen richting Uithoorn 
Busstation en De Ronde Venen. 
Hiervandaan zijn omliggende plaat-
sen ook goed bereikbaar.
Bekijk de nieuwe website: www.vo-
gelvrij-festival.nl voor de volledige 
line-up en volg hen via Facebook en 
Twitter voor het laatste nieuws.

Proostdijschool wint wisselbeker
Mijdrecht - Na 20 jaar was er in de 
week van 27 tot 31 mei weer een 
zwem4daagse in het Veenweide-
bad. Een grote groep kinderen van 
de Proostdijschool vond het een uit-
daging om hier aan mee doen. 
Op maandag was de opening en 

hierna sprongen de kinderen vol 
enthousiasme in het water om 
hun baantjes te zwemmen. Na het 
zwemmen was er voor de kinderen 
nog van alles te doen. Van cupcakes 
versieren, spelletjes in het water, 
een stormbaan tot een echte zwem-

disco op vrijdag. Tijdens de disco 
zou bekend gemaakt worden welke 
school de meeste meters gezwom-
men had. Spannend... want er was 
een grote wisselbeker te verdienen. 
Groot was de vreugde van de kin-
deren toen bleek dat de Proostdij-

school de meeste meters gezwom-
men had! 
Een grote beker werd in ontvangst 
genomen en alle kinderen van de 
Proostdijschool mogen nog een 
keer een uur komen zwemmen. Het 
was een fantastische week.

TVM Heren 2 35+ 
kampioen

Mijdrecht - Zaterdag 1 juni was 
de grote dag voor de 35+ heren 
van het tweede team van Tennis 
Vereniging Mijdrecht. 

Op de laatste speeldag van de 
competitie moesten de mannen 
een voorsprong van één punt ver-
dedigen tegen Breukelen, de num-
mer twee van de ranglijst. Een ge-
lijkspel of overwinning zou het 
kampioenschap voor TVM beteke-
nen. Na een uitgebreid ontbijt bij 
de plaatselijke Hema werden om 
10 uur de eerste ballen geslagen. 

Teamcaptain Ton Rijsenbrij had het 
heel moeilijk tegen zijn Breuke-
lense tegenstander. Met 6-2 , 6-1 
moest hij helaas het hoofd buigen. 
Invaller Ron Hagenbeek trof ook 
een ijzersterke opponent, maar 
door veel ontregelwerk kon hij de 
partij toch in drie sets binnen sle-
pen. Paul Herrebrugh leek op een 
simpele overwinning in straight 
sets af te gaan, maar halverwe-
ge de tweede set sloegen de bib-
bers toe. Gelukkig kon hij alsnog 
de derde set binnenslepen. Gijs 
Ekelschot had weinig moeite in zijn 

partij, deze werd met twee keer 6-2 
afgesloten. Tussenstand dus 3-1 
voor TVM en de Hema-champag-
ne kon worden ontkurkt. De twee 
dubbelspelen waren daarna nog 
een formaliteit. Einduitslag 4-2 
voor de Mijdrechtenaren. Co Pie-
neman speelde na langdurig bles-
sureleed voor het eerst weer een 
dubbel. Het vijfde teamlid, Henk 
Hoevers, ontbreekt op de foto. Hij 
bezocht juist dit weekend Roland 
Garos. 
Het bleef nog lang onrustig op het 
TVM terras, dat is te begrijpen. 

Zomerbridgedrive 
Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - De tweede avond van 
het zomerseizoen bij Bridgevereni-
ging Mijdrecht is ook al gespeeld. 
Zoals gewoonlijk in een gemoe-
delijke sfeer. Er waren 51 paren in 
de Meijert aan de Doctor J. van der 
Haarlaan. Er werd gespeeld in drie 
lijnen. De uitslag is als volgt:
Lijn A
1. Bep Schumacher en 
 Dirk Klinkhamer 60,68%
2. Auwert en 
 Margriet Dekker  56,77%
Lijn B
1.  Ghislaine Edelbroek en 
  Jo van Wijngaarden 64,88%

2.  Jopie de Jong en 
 Lenie Koevermans 57,44% 
Lijn C
1.  Rietje Tijssen en 
 Els van der Voor 61,07% 
2.  Lenie en 
 Henk van der Laan 60,88% 

De volgende ronde is op maandag-
avond 10 juni. De zaal is om 19.00 
uur open en de aanvang is om 19.45 
uur. Inschrijfkosten per paar bedra-
gen 6,- euro. Zowel voor gevorder-
de als beginnende bridgers met wat 
ervaring een leuke avond. Tot ziens 
in de Meijert.
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Sfeervolle 5e Jumbo Avond4daagse Vinkeveen
Aalsmeer - Vinkeveen - Ruim 440 
wandelaars (een stijging van 10% 
t.o.v. 2012) stapten afgelopen week 
door Vinkeveen en omgeving. IJs-
club VIOS hoopte op een gezel-
lig wandelfeest en dat is het ge-
worden. Goed wandelweer en el-
ke avond vrolijke gezichten van 
heel veel kinderen van de Vinke-
veense basisscholen maar ook een 
vriendinnengroep en een afvaardi-
ging van Amerpoort. Voor veel ou-
ders een mooie gelegenheid ook 
even lekker buiten te zijn en bij te 
praten. Supermarkt Jumbo zorgde 
elke avond voor iets lekkers en de 
laatste avond kregen alle deelne-
mers en begeleiders een tasje met 
inhoud van Winkelcentrum Zuider-
waard. De sportiviteitsprijs is ge-
wonnen door groep 3 van de Scha-
kel, zij zijn uitbundig in het zonnetje 
gezet na afloopt van het defilé. 
IJsclub VIOS bedankt alle vrijwil-
ligers, de EHBO, de scholen, Jum-
bo, de Rabobank, ontwerpbureau 
Tweed, de brandweer en makelaar-
dij Witte voor hun inzet en bijdra-
gen.

Jeugdschaakseizoen Denk en Zet weer ten einde!
De Ronde Venen - Afgelopen vrij-
dag was het alweer zover, de jeugd 

speelde de laatste spannende ron-
de van de Mulckhuyse competitie 

waarbij nog van alles kon gebeu-
ren, zo dicht stonden sommige spe-

lers met hun punten bij elkaar. Wie 
zullen er met die mooie bekers van-
door gaan en wie met de medailles? 
De prijzen werden gesponsord door 
bouwbedrijf Mulckhuyse uit Vinke-
veen.

De jeugdschakers waren verdeeld 
over 2 teams, beginners en ge-
vorderden, en deze 2 teams wa-
ren weer onder verdeeld in 3 groe-
pen op speelsterkte A, B en C. Voor 
de eerste twee spelers van iedere 
groep waren 2 bekers beschikbaar, 
alleen bij de beginners groep C was 
er een derde aanmoedigingsbeker 
beschikbaar en de overige spelers 
kregen een mooie medaille als aan-
denken. 

De beker winnaars bij 
de gevorderden
Groep A: de beker voor de eer-
ste prijs ging naar Matthijs Meijers 
die deze plaats met een ruime voor-
sprong wist te behouden.

De strijd om plaats twee ging tussen 
Stefan Rijsbergen en Mike van Ype-
ren. Stefan Rijsbergen haalde een 

nipte overwinning, de vlag was ook 
gevallen, maar kwam uiteindelijk 
toch punten te kort om de tweede 
beker te pakken, die naar Mike van 
Yperen ging. En de medailles gingen 
in deze groep naar Stefan Rijsber-
gen, Bodhi Zonneveld en Erik van 
Oosbree.
Groep B: de eerste beker ging naar 
Annerieke Roelofsen die dit sei-
zoen zeer goed en sterk speelde. 
Voor de tweede beker waren er zelf 
4 kans hebbers Anouk Pappot, Je-
roen Croonen, Edward Deen en Ty-
ree Jooren, Edward Deen hield na 
de partijen de meeste punten over 
voor de tweede beker. De overigen 
met Martin Meijer kregen de me-
dailles.
Groep C: de eerste beker was voor 
Marijn Vree, die heel hard is gegaan 
met het werken in zijn theorieschrift. 
Voor de tweede beker ging het tus-
sen Lennart van der Veen, Joey de 
Hondt en David van Eck. Het lukte 
Lennart van der Veen de juiste zet-
ten te bedenken en daardoor de 
meeste punten te scoren. De ove-
rigen met Sawan Jansen kregen de 
medailles. 

De beker winnaars 
bij de beginners
Groep A: de bekers gingen naar 
Robin de Haan en Matthijs Dijkstra. 
De medailles waren voor Erik Ryd-
fors, Geert Jan Dierickx, Jaco Thijs 
ten Cate en Jemeko Donkervoort.
Groep B: hier kon het ook alle kan-
ten op maar Suzanne Roelofsen op 
1 en Björn de Hondt op 2 wisten de 
juiste zetten te bedenken die tot de 
meeste punten en de bekers heb-
ben geleid. De medailles waren voor 
Collin Peters, Fin Koridon, Niels van 
den End en Renske de Jong.

Groep C: de meeste spelers in de-
ze groep speelden hun eerste sei-
zoen dat maakt het extra spannend, 
nadat de kruit dampen waren opge-
trokken bleken de bekers te gaan 
naar Julian Zaagsma en Arnout van 
der Veen.
Omdat dit ook de grootse groep 
was hadden we een derde extra 
aanmoedigingsbeker, die ging naar 
Sander van den End. De medailles 
gingen naar Dave Hogerwerf, Pa-
trick Lommers, Ennio Kalse en Boet 
van Beest.

Regio - Afgelopen zaterdag moes-
ten de postduiven van de leden van 
PV Rond de Amstel voor hun twee-
de midfondvlucht vliegen vanuit het 
Franse Soisson met een gemiddelde 
afstand van 338 km. Doordat het ’s 
ochtends vroeg nog bewolkt en mis-
tig was werden de duiven gelost om 
11 uur toen deze verdwenen was. 
Het werd een pittige vlucht voor de 
duiven omdat er een flinke N.N.W. 
wind stond. Wat in deze vlucht op-
viel was dat de eerste drie duiven al-
le drie duivinnen bleken te zijn. Zal 
het dan toch waar zijn dat als het er-
op aankomt het vrouwelijk geslacht 
toch taaier blijkt te zijn dan de man-
nen!? Het was deze keer de “608” 
van Hennie Pothuizen uit Vinkeveen 
die alle andere duiven haar staart 
liet zien gevolgd door een duivin 
van Ron den Boer uit Uithoorn. Der-
de werd Hans Half uit Amstelhoek 
eveneens met een duivin.
De “608” van Hennie Pothuizen 
landde om 15:43 uur op haar hok in 
Vinkeveen. Dat betekende dat zij ge-
middeld 71 km. p/uur had afgelegd. 
Gezien de omstandigheden een he-
le beste prestatie. Hennie eindigde 
hiermee als 5e van 2788 duiven in 
Rayon F. Ron als 12e, Hans als 43e 
en Leo als 48e . Over heel Noord-
Holland stonden 13546 duiven aan 
de start. Hier werd Hennie 8e, Ron 
17e, Hans 88e en Leo 98e. Dit waren 

weer beste prestaties van de leden 
van PV Rond de Amstel.

De volledige uitslag
Hennie Pothuizen, Vinkeveen
Ron den Boer, Uithoorn
Hans Half, Amstelhoek
Leo v.d. Sluis, Uithoorn
Ton Duivenvoorde, De Hoef
Peter Bosse, Uithoorn
Theo Kuylenburg, Amstelhoek
Harrie Hendriks, Vinkeveen
Martin v.d. Hoort, Uithoorn

Hennie Pothuizen wint 
Soisson

Zomeravondfietstochten
op de dinsdagavond

met IVN
Regio - IVN-afdeling De Ronde 
Venen en Uithoorn organiseert 
drie zomeravondfietstochten op 
de dinsdagavonden 11 juni, 16 
juli en 6 augustus.
Er zal om 19.15 uur vanaf het 
Raadhuisplein in Mijdrecht wor-
den vertrokken. Elke avond is er 
een andere route in de omgeving 
van ons mooie veenweidegebied. 

Ontdek samen de bijzonderhe-
den van dit unieke landschap 
o.l.v. IVN-natuurgidsen. Er is een 
pauze onderweg waar u uw zelf-
gebrachte koffie/ thee e.d. kunt 
nuttigen.
Denk om fietsplakspullen en re-
genkleding. Opgave niet nodig. 
Afstand: circa 23 kilometer. Info: 
Anja de Kruijf, 0297-261628.

Derde plaats voor HVM
Mijdrecht - HVM sloot zondag 
in Mijdrecht de competitie af met 
een 2-2 gelijkspel tegen Heerhu-
gowaard. Voor de vele toeschou-
wers was het een aantrekkelijke 
wedstrijd, omdat beide teams voor 
de winst gingen. Mijdrecht begon 
fel, maar het duurde tot de 12e mi-
nuut voordat de eerste kans kon 
worden aangetekend: de strafcor-
ner werd echter niet benut. Heer-
hugowaard was minder in balbe-
zit, maar counterde gevaarlijk. Een 
fout in de HVM-verdediging stel-
de de Noord-Hollanders in staat om 
te scoren, tegen de verhouding in, 
0-1 in de 20e minuut. HVM bleef na 
deze tegenvaller in de aanval, maar 
schoot in de cirkel tekort. De beste 
kans kwam in de 28e minuut, maar 
die werd gekeerd. In dezelfde mi-
nuut ontsnapte de thuisploeg aan 
een grotere achterstand: een Heer-
hugowaardse aanvaller kwam voor 
een leeg Mijdrechts doel, maar mis-
te. De rust kwam met 0-1.

Tien minuten na de pauze leek HVM 
gelijk te maken, Bob Mantel sloeg 
de bal in het doel, na een fraaie so-
lo van Casper Wilmink. De scheids-

rechter kende het doelpunt toe, 
maar zijn collega had shoot gecon-
stateerd. Zo bleef de achterstand 
op het scorebord. Een klein kwar-
tier na de rust scoorde HVM wel de 
gelijkmaker, uit een strafcorner. En-
kele minuten later kon Thom Fok-
ker keihard uithalen in de cirkel en 
bracht HVM op een verdiende voor-
sprong. Die kon het team echter niet 
lang vasthouden, de goed keepen-
de doelman Stienstra werd een paar 
minuten later gepasseerd. Beide 
teams gingen nu op de winst spe-
len. Vlak voor tijd hadden de Noord-
Hollanders niet te klagen toen de 
arbitrage weer een Mijdrechts doel-
punt afkeurde. Een voorzet van 
Mats Kaas, van buiten de cirkel, 
werd door een verdediger in eigen 
doel gewerkt, maar de goal werd 
niet gegeven. De score bleef 2-2 tot 
het laatste fluitsignaal.
HVM is als derde geëindigd in de 
competitie, 39 punten uit 20 wed-
strijden. Slechts vijf wedstrijden gin-
gen verloren, en keeper Stienstra 
kon zijn verdedigers bedanken: met 
34 goals tegen was hij de op één 
na minst gepasseerde keeper uit de 
competitie.

Geen kampioenschap voor 
De Vinken
Vinkeveen - Het was erop of er-
onder afgelopen zaterdag voor het 
eerste achttal van De Vinken. In de 
laatste wedstrijd tegen koploper 
Crescendo uit Leiden moest er ge-
wonnen worden door de Vinkeve-
ners om het zo fel begeerde kam-
pioenschap te pakken. Helaas voor 
De Vinken was Crescendo net iets-
je gelukkiger. Na een 5-6 ruststand 
gingen de punten en het hiermee 
verdiende kampioenschap bij een 
11-12 eindstand mee naar Leiden.

Afscheid
De wedstrijd stond zeker ook in het 
teken van het aangekondigde af-
scheid van aanvoerder Peter Kooij-
man en de inmiddels vier maanden 
zwangere Mariska Meulstee. Bei-
den hebben in het vlaggenschip van 
De Vinken een enorme staat van 
dienst. Peter Kooijman kwam deze 
eeuw 360 maal uit in De Vinken 1 
en hij scoorde daarbij 653 doelpun-
ten. Mariska Meulstee speelde in 
tien seizoenen 302 wedstrijden en 
liet Vinkeveen daarbij 680 keer jui-
chen. Een flinke aderlating derhalve 
voor het Abn-amroteam, dat waar-
schijnlijk a.s. zaterdag nog een be-

slissingswedstrijd mag spelen om 
alsnog te promoveren naar de twee-
de klasse.

Gelijk op
Het was zaterdag een wedstrijd 
met twee gelijkwaardige teams. In 
de uitwedstrijd had De Vinken nipt 
gewonnen met 10-12. En ook de-
ze keer nam de thuisploeg het ini-
tiatief. Binnen tien minuten stond 
het 3-2, maar daarna kon Vinkeveen 
een kwartier lang niet juichen. Cres-
cendo wist wel regelmatig te scoren 
en nam maar al te graag de voor-
sprong over. Na de 5-6 ruststand 
kon De Vinken nog eenmaal op 
voorsprong komen, maar de schot-
kracht van de thuisploeg was onvol-
doende om echt een gaatje te slaan. 
In de laatste tien minuten konden 
de bezoekers drie maal het verschil 
maken van twee punten en ondanks 
een laatste tegentreffer van De Vin-
ken bleef men op de Molmhoek met 
lege handen staan: 11-12.
Scores voor De Vinken: Kelvin 
Hoogeboom (4x), Melanie Kroon 
(2x), Mariska Meulstee (2x), Rudy 
Oussoren, Eva Hemelaar en Annick 
Stokhof ieder een maal.

HVM meisjes D1 boeken 
progressie
Mijdrecht - Afgelopen zater-
dag was het voor de D1 meisjes 
van HVM op eigen terrein de laat-
ste wedstrijd van het seizoen. Pino-
ke D2 was de tegenstander en zoals 
zo vaak de afgelopen weken was de 
tegenstander net even een maatje 
te groot voor de meiden van HVM.
De thuisploeg kwam tot 3 keer toe 
op voorsprong door enkele fraaie 
aanvallen en mooi afgeronde kan-
sen, maar Pinoke bleef de gehe-
le wedstrijd rustig door hockeyen 
en won daarmee uiteindelijk ver-

diend de wedstrijd. Ondanks  dat er 
in 2013 op het veld weinig gewon-
nen is hebben de meiden onder de 
bezielende  leiding van Joost Lugt-
meijer allemaal progressie geboekt 
en daarnaast hebben ze met het ge-
hele team een goed en leuk seizoen 
gehad.
Volgende week staat  de traditio-
nele afsluiting van het seizoen op 
het programma dan spelen de mei-
den een wedstrijd tegen de ouders, 
broertjes en zusjes.
Foto: sportinbeeld.com





Vinkeveen - De afgelopen week 
hebben vele kinderen van verschil-
lende basisscholen in Vinkeveen de 
Avond-4-Daagse gelopen.
Natuurlijk liepen ook de kinde-
ren van De Schakel mee. Zij waren 
te herkennen aan hun mooie grij-
ze sportshirts met daarop het veel-
kleurige logo. Op vrijdagavond was 
het zoals ieder jaar een feestelij-
ke avond, toen alle ouders, opa’s en 
oma’s de kinderen kwamen inhalen.
Voor de kinderen van groep 3 van 
De Schakel was het dit jaar extra 
bijzonder. Het is natuurlijk al gewel-
dig dat ze de avondvierdaagse he-
lemaal hebben uitgelopen en een 
prachtige jubileummedaille ontvin-
gen. Maar dat was nog niet alles!
Na het defilé werden de kinderen 
verwacht in de Boei waar ze uit han-
den van de organisatie een mooie 
button ontvingen, en een glas bub-

bels. De kinderen van groep 3 heb-
ben de sportiviteitsprijs gewonnen. 
Dit houdt in dat zij, van alle groepen 

die meededen, met de meeste kin-
deren uit hun groep meeliepen. Van 
deze groep blije kinderen werd een 

mooie foto gemaakt die groep 3 van 
De Schakel aangeboden krijgt van 
de organisatie.

 
14   Nieuwe Meerbode  •  5 juni 2013

Eerste team Atlantis op 
naar promotiewedstrijd
Mijdrecht - Het eerste korfbalteam 
uit Mijdrecht wist dat ze een zware 
wedstrijd zouden aanvangen. VZOD 
de nummer drie in de stand van de 
competitie, moest deze wedstrijd 
winnen om recht te houden op een 
promotiewedstrijd. Wat vrij snel  dui-
delijk was dat er veel wind stond in 
Kudelstaart. Dit zou van veel invloed 
zijn op de wedstrijd. Beide ploegen 
hadden veel moeite met scoren. Uit-
eindelijk werd de wedstrijd gewon-
nen met een stand van  5-6.

De wedstrijd voor het eerste liet al 
zien dat er veel wind stond op het 
sportcomplex. In de eerste helft had 
de ploeg uit Mijdrecht wind mee tij-
dens het aanvallen. Maar hiervan 
kon niet optimaal benut worden. 
Van beide ploegen bleven de doel-
punten dan ook uit. Gelukkig kwam 
de ploeg wel op voorsprong. Er zal 
ook gerust gaan worden met een 
stand van 2-3 in het voordeel van de 
Mijdrechtenaren.
Tijdens de rust werd er ook aange-
geven dat het verdedigend wel goed 

zat. Maar aanvallend werden in de 
eerste helft te weinig kansen afge-
maakt. Meerdere open doorloop-
ballen werden namelijk gemist. In 
de tweede helft zal de ploeg meer 
vanuit de achterkant van het vak 
moeten gaan opereren. Dit in ver-
band met de vele wind die er stond. 
VZOD was de ploeg die als eerste 
kon scoren na de rust. Dit leverde 
dan ook een stand van 3-3 op. In de 
tweede helft werd er niet veel ver-
anderd aan speelstijl en doelpunten. 
Ook na rust werd er daarom om en 
om gescoord. Het was Atlantis dat 
wel iedere keer de voorsprong pak-
te. Maar VZOD kon steeds terugko-
men tot gelijke hoogte.

Met nog tien minuten te spelen 
was de stand nog steeds met 5-6 
in het voordeel voor Atlantis. VZOD 
zou minimaal nog twee doelpunten 
moeten maken om kans te houden 
op de promotiewedstrijd. Gelukkig 
zat het verdedigend goed dicht bij 
Atlantis en kon de wedstrijd goed 
uitgespeeld worden.

Korfballers van Atlantis 2 
verslaan VZOD in windduel
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
stond voor het Atlantis 2 korfbal-
team, gesponsord door Rabobank, 
de laatste wedstrijd van het seizoen 
op het programma. De twee wed-
strijden hiervoor tegen Kesteren en 
DSO werden met mooie cijfers en 
weinig tegendoelpunten gewonnen. 
Kesteren werd verslagen met 14-
4 en DSO kwam in Mijdrecht niet 
verder dan 10-3. Het totaal van 24 
doelpunten voor en slechts zeven 
tegen was een mooi resultaat. Die 
lijn moest in deze laatste wedstrijd 
doorgezet worden tegen VZOD. Het 
doel van dit seizoen was om bij de 
top drie te eindigen, en daarvoor 
moest er minimaal een punt ge-
haald worden.
Bij aankomst in Kudelstaart werd 
al snel duidelijk dat het geen ge-
wone of makkelijke wedstrijd zou 
gaan worden. Er stond een harde 
wind recht over het veld heen, die 
veel invloed zou gaan hebben op 
het spel van beide ploegen. Na het 
inschieten, de voorbespreking en 
het warmlopen was de Mijdrechtse 
ploeg volledig gemotiveerd om voor 
de winst te gaan, klaar om de wed-
strijd te starten. Atlantis 2/Rabo-
bank mocht de wedstrijd met wind 
mee beginnen, wat duidelijk in het 
voordeel was van de Mijdrechtena-
ren. Na een 2-0 voorsprong kwam 
het eerste (en enige) antwoord van 
VZOD van de eerste helft. Na de 2-1 
liep Atlantis gemakkelijk weg met 
uitgespeelde kansen in de paalzo-

ne. Met rust stond er dan ook een 
mooie 7-1 voorsprong op het sco-
rebord.
Coach Rob van Zee benadrukte in 
de rust nog maar een keer dat de-
ze voorsprong niet meer uit handen 
gegeven mocht worden, maar dat 
Atlantis het nu wel een stuk lasti-
ger zou gaan krijgen omdat de ach-
terkant van de korf gezocht moest 
gaan worden vanwege de wind.
De tweede helft werd het spel van 
Atlantis er niet beter op en had-
den ze veel meer moeite om de uit-
gespeelde kansen te benutten. De 
score liep hierdoor niet zo hard 
meer op, maar gelukkig voor Atlan-
tis wist VZOD niet meer veel dich-
terbij te komen. Er vielen aan bei-
de kanten nog enkele doelpunten. 
Eindstand op het scorebord na 70 
minuten ploegen tegen de wind was 
een overwinning van 10-4.
Na de wedstrijd werd er afscheid 
genomen van coach Rob van Zee, 
die de laatste wedstrijden geholpen 
heeft omdat de ploeg tijdelijk geen 
coach meer had. Ook werd er af-
scheid genomen van Tamara Gor-
tenmulder die volgend seizoen niet 
meer als speler voor Atlantis zal uit-
komen en Jimmy de Koning die de 
selectie van Atlantis zal verlaten. 
Verder wil de ploeg graag extra aan-
dacht geven en dank laten blijken 
aan trainer/coach Tamira Breedijk, 
de sponsor Rabobank en natuurlijk 
al het publiek dat veel met de ploeg 
is meegereisd dit jaar. 

Korfballers Atlantis E1 
verliezen streekderby
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het Atlantis E1 tegen de 
Vinken E1. Dit zou tevens de aller-
laatste wedstrijd van het seizoen 
zijn. Het door Albert van Dijk ge-
sponsorde team was erop gebrand 
om deze laatste wedstrijd te win-
nen van streekgenoot De Vinken. 
Atlantis begon goed aan de wed-
strijd waardoor er al snel een 1-0 
voorsprong op het scorebord kwam 
te staan. Hierna werd alleen al snel 
duidelijk waarom De Vinken hoger 
in de ranglijst stond dan Atlantis. 
Binnen no time boog de uitploeg de 
achterstand om in een voorsprong 
en uiteindelijk gingen beiden ploe-
gen rusten met een stand van 1-7. 

De coaches Britt Vermolen en Lars 
Kuijlenburg gaven aan dat de ploeg 
iets scherper moest zijn in de ver-
dediging en dat er aanvallend meer 
korte kansjes benut moesten gaan 
worden. In de tweede helft kreeg de 
thuisploeg ook die vele korte kan-
sen, maar helaas werden deze niet 
benut. De Vinken daarentegen bleef 
wel doorgaan met scoren waar-
door er uiteindelijk een 1-13 uitslag 
op het scorebord stond. Ondanks 
dit verlies heeft de E1 van Atlantis 
een goed seizoen gedraaid waar-
in ook vele partijen zijn gewonnen 
en ook de spelers zich goed ontwik-
keld hebben! 
Foto: sportinbeeld.com

Gelijkspel voor Atlantis 
E2 en Vinken E2
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Albert van Dijk ge-
sponsorde Atlantis E2 korfbalteam 
tegen de Vinken E2. De twee ploe-
gen waren aan elkaar gewaagd en 
het werd een spannende wedstrijd. 
De eindstand werd 3-3. De opstel-
ling van de thuisspelende ploeg be-
stond uit de dames Iris Sginca, Li-
sette Harmens, Maud de Jong en 
Tessa Verweij. Sanne Verwer was 
deze week afwezig, waardoor de re-
serveplek werd ingevuld door Da-
nique Mayenburg. De spelers had-
den veel zin om deze laatste wed-
strijd van het seizoen te spelen, on-
danks dat het een klein beetje mie-
zerde en ze het toch wel een beet-
je koud hadden. Het door Albert van 
Dijk gesponsorde team begon de 
eerste helft met goede aanvallen, ze 
hadden veel mogelijkheden om te 
scoren maar deden dit helaas niet. 
Het eerste doelpunt van de wed-
strijd werd door de Vinken gemaakt. 
Maar al snel scoorde Atlantis een 

mooi doelpunt vanuit een dieptebal 
van de verdediging. Dit waren de 
enige twee doelpunten van de eer-
ste helft, waardoor de ruststand 1-1 
was. Na de rust scoorde Atlantis al 
snel weer een mooie dieptebal, deze 
werd bijna vanaf de andere kant van 
het veld aangegooid. Maar al snel 
scoorde ook de Vinken een diepte-
bal, wat de stand weer gelijk trok. 
De laatste tien minuten waren dan 
ook erg spannend, allebei de partij-
en wilden natuurlijk erg graag sco-
ren. De dames van Atlantis bleven 
mooie pogingen om te scoren ma-
ken en het verdedigen ging ze ook 
goed af. De beide teams scoorden 
nog een keer waardoor de wedstrijd 
werd afgefloten met een stand van 
3-3 op het scorebord. Atlantis E2 
kan terugkijken op een mooi en ge-
zellig seizoen.
De spelers zijn allemaal goed voor-
uit gegaan en ze kijken nu al uit 
naar het volgend seizoen. 
Foto: sportinbeeld.com

Seniorenleague Spel en Sport De Ronde Venen
Prijsuitreiking bowlingcompetitie seniorenleague
Mijdrecht – Op dinsdag 28 mei 
vond in bowlingcentrum Mijdrecht 
de afsluiting plaats van de bowling-
competitie 2012/2013 van de seni-
orenleague van Stichting Spel en 
Sport De Ronde Venen.
De bowlinggroep bestaat uit onge-
veer 75 actieve spelers die geduren-
de de periode van september tot en 
met mei elke dinsdagmiddag bij-
eenkomen. Er wordt gestreden om 
de Ronde Venen Fonds Wisselbo-
kaal, de Jan van den Berg Wissel-
bokaal en de categorieprijzen voor 
mannen en vrouwen. De prijzen 
werden uitgereikt door Chris Snij-
ders, voorzitter van Stichting Ronde 
Venen Fonds. 
Bij de dames ging in groep C de 
eerste prijs naar Sonja Goedege-
buren. Tweede werd Jopie Kars en 
de derde prijs was voor Marry van 
Scheppingen. In groep B werd Wil 
Kuijper eerste. De tweede plaats 
was voor Els Hoetmer en Reinie Pie-
neman werd derde. In de hoogste 
categorie bij de dames ging de eer-
ste prijs naar Ria Holla. Bep Reiss 
legde beslag op de tweede prijs en 
Wil Veldhoen werd derde. Ria Holla 
legde eveneens beslag op de Ronde 
Venen Fonds wisselbokaal. 
De uitslagen bij de heren:
In groep C werd Wim Beijer winnaar. 
Wim Vermeulen en Piet Oudshoorn 
werden respectievelijk tweede en 
derde. In groep B ging de over-
winning naar Bruce Taylor. Tweede 

werd Piet van Buul en Manus Vis-
ser legde beslag op de derde plaats. 
In groep A was de eerste prijs voor 
Johan Kuijper. Tweede werd Piet 
Geusebroek en derde Yde Offrin-
ga. De Ronde Venen Fonds wissel-

bokaal bij de heren was voor Johan 
Kuijper.
In de strijd om de Jan van den Berg 
wisselbokaal voor de highest game 
scoorde Ria Holla met 228 pins het 
hoogst bij de dames. Bij de mannen 

eindigde Johan Kuijper op de eer-
ste plaats met een game van 257 
pins. De aanmoedigingsprijzen (een 
beeldje vervaardigd door Sophia 
van Ettekoven) gingen naar Nel van 
der Vliet en Jan Reiss.

Groep 3 van De Schakel wint sportiviteitsprijs

De Vinken
bedankt

Henk Strubbe
Vinkeveen - Zaterdag 1 juni was 
een gedenkwaardige dag. Op die 
dag floot Henk Strubbe zijn laat-
ste korfbalwedstrijd. Met Henk 
Strubbe komt een bijzondere 
Korfbalvink in beeld. 

Deze geboren Vinkevener is van-
af 1964 bij de Vinkeveense korf-
balclub betrokken, waarvan de 
laatste 45 jaar ook als scheids-
rechter.

Daarnaast was Strubbe actief in 
het bestuur (en in diverse andere 
besturen in de Vinkeveense ge-
meenschap zoals het wijkcomi-
té, het schoolbestuur e.d.) en zijn 
laatste, maar zeker niet minste, 
bestuurlijke wapenfeit is de rea-
lisatie van het kunstgrasveld op 
sportpark De Molmhoek.

Op het moment dat het spelen 
van wedstrijden wat te pijnlijk 
werd, heeft Henk zich toegelegd 
op het fluiten. Bijna wekelijks zijn 
er de afgelopen jaren heel veel 
wedstrijden (net als afgelopen 

zaterdag vaak ook meer op een 
dag) door hem geleid. 
Zaterdag floot de op een paar 
maanden na zestigjarige Henk 
Strubbe zijn laatste seniorenwed-
strijd, die door het laagste seni-
orenteam (weliswaar aangevuld 
met wat jeugd) netjes gewonnen 
werd.

En diezelfde middag was de aspi-
ranten B2, onder leiding van zijn 
dochter Rebecca, zijn allerlaatste 
fluitfeit… Ook de B2 wist de wed-
strijd (ruim) te winnen.
Al voorafgaand aan deze jeugd-
wedstrijd had Vinkenvoorzitter 
Henk Kroon deze megafluitist let-
terlijk en figuurlijk in de bloeme-
tjes gezet.
Kroon benoemde in zijn jubel-
speech alle verdiensten van 
Strubbe, hetgeen de sympathie-
ke fluitist een erelidmaatschap en 
een daarbijbehorende oorkonde 
opleverde.

Met recht bedankt De Vinken 
Henk Strubbe.





De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag was het alweer de laatste dag 
van de landelijke KNLTB voorjaars-
competitie. Al om 8.30 zat het TVM 
jongensteam t/m 17 klaar om het 
jongensteam t/m 17  van tennisver-
eniging Wilnis te ontvangen. Ge-
lukkig was het deze week eindelijk 
weer eens goed weer. Dit jaar was 
het namelijk extreem koud geweest 
op de voorgaande competitieda-
gen. Vandaag waren Jelle en Luc 
uitgeroosterd. Deze hadden allebei 
andere sportverplichtingen. Thijs 
was uitgeleend aan het 1e jongens-
team t/m 14. Patrick, Pascal, Mer-
lijn en invaller Robbert konden ge-
lijk alle vier de baan op voor hun en-

kel partij. Het waren vier spannen-
de partijen. De heren waren alle-
maal zeer aan elkaar gewaagd. Ten-
nisvereniging Mijdrecht kwam na 
de enkels op een voorsprong van 
3-1. Helaas was het Pascal niet ge-
lukt om in een spannende drieset-
ter te winnen van Benjamin. Geluk-
kig lukte het Pascal en Robbert in 
de dubbel wel te winnen van Benja-
min en Niels. Patrick en Merlijn ble-
ven sportief in de spannende dub-
bel tegen Jorik en Daan. Deze won-
nen zij in 2 sets. 7-6, 6-4.
Al met al voor tennisvereniging 
Mijdrecht een zeer positieve afslui-
ting van de voorjaarscompetitie.
Foto: sportinbeeld.com
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Topsporter verzorgt 
gratis workshop voor 

ondernemers
Regio - Een zieke werknemer kost 
per dag bijna 400,- euro voor de 
werkgever. Met dit in het achter-
hoofd kunnen ondernemers de 
focus leggen op optimale inzet-
baarheid. Een werknemer die ge-
zond en geïnspireerd werkt vanuit 
zijn of haar kracht, is een pluspunt 
voor de omgeving en de onderne-
ming. Vanuit dit perspectief orga-
niseert topsporter Martin Benja-
min (8-voudig Nederlands kampi-
oen baanwielrennen) een actieve 
workshop voor ondernemers.
Tijdens deze kosteloze workshop 
‘Organisatie in Topconditie’ ont-
vangt u meerdere tips & tools die 

u direct kunt toepassen binnen uw 
organisatie. 
Bent u ondernemer met presta-
tiedrang en wilt u weten wat op-
timale inzetbaarheid voor uw be-
drijf kan betekenen? Maak dan 
gebruik van deze unieke moge-
lijkheid. Wacht niet te lang anders 
is de concurrentie u voor! Deze 
workshop wordt gehouden don-
derdag 20 juni tussen 15.00 en 
17.00 uur in Amstelhof Sport & He-
alth Club aan de Noorddammer-
weg 30 in De Kwakel.
Inschrijven of overige informatie? 
E-mail: martin@feelgoodcompany.
nl . Telefonisch: 0297-531855.

De clubkampioenen Matchplay Grote Baan Golfclub Veldzijde 2013 
oke Schiphorst en Franz van Riemsdijk

Joke Schiphorst en Franz van Riemsdijk winnaars 
Clubkampioenschap Matchplay

Wilnis - In het weekend van 1 en 
2 juni werden de clubkampioen-
schappen Matchplay voor de zo-
genaamde grote baan van Golf-
club Veldzijde gespeeld na voorron-
des voor de heren in de week daar-
aan voorafgaand.  Gezien het aan-
tal inschrijvingen bij de dames wa-
ren voorrondes niet nodig. Op 1 en 
2 juni hebben acht dames gestre-
den om de titel van clubkampioene 
Matchplay. Op zaterdag speelden 
de dames achttien holes en op 2 juni 
nogmaals twee keer achttien holes. 
Daarna was de uitslag bekend. Joke 
Schiphorst werd eerste, Thea Moen 
tweede en Kim Versleijen derde. De 

heren die zich door de voorrondes 
gekwalificeerd hadden, hebben zo-
wel zaterdag als zondag twee maal 
achttien holes gespeeld. Met de ene 
dag een temperatuur van een graad 
of dertien en de tweede dag zeker 
twintig graden waren de weersom-
standigheden goed voor de finale. 
Na een vermoeiende en sportieve 
strijd kwamen als winnaars naar vo-
ren Franz van Riemsdijk (1e) , Guus 
van Acker (2e) en Chiel Aufenacker 
(3e).  Tijdens de rondes van de fi-
nalisten werd ook een andere wed-
strijd gespeeld waarbij Dick Jonkers 
eerste werd bij de heren en Sonja 
Haafst bij de dames.

Belangrijke dag voor 
jongensteam TVM
Mijdrecht - Het 1e jongensteam 
t/m 14 jaar van TVM, bestaande uit 
Jeroen Croonen, Thijs Gasse, Dylan 
Koek en Arthur Prins speelde afge-
lopen zondag hun laatste competi-
tiedag van dit seizoen. Zij stonden 
slechts 1 punt achter op koploper 
Melkhuisje. Poulewinnaar worden 
zou echter een lastige zaak worden 
omdat Melkhuisje nog tegen het 
team moest dat helemaal onder-
aan in de poule stond en ze daar-
om waarschijnlijk met de volle winst 
naar huis zouden gaan. 

De singles begonnen zeer voor-
spoedig. Zowel Jeroen als Dylan 
wonnen eenvoudig in twee sets. 
Ook Thijs lukte dat met 6-2, 7-5. In-
valler Thijs Visser had meer moei-

te om in zijn spel te komen, maar 
sloot na drie sets toch af met een 
verdiende overwinning. Er stond dus 
al een 4-0 voorsprong op het bord. 
De dubbel van Jeroen en Thijs Gas-
se werd ook makkelijk gewonnen. 
Wel maakten Thijs Visser en Dylan 
het nog even heel spannend in hun 
dubbel. Na een nipt verlies van de 
eerste set met 5-7 kwamen zij beter 
in hun spel en wonnen de volgende 
sets met 6-2 en 6-3. Dat beteken-
de een hele mooie 6-0 overwinning! 
Als Melkhuisje punten heeft laten 
liggen is het team alsnog kampioen, 
maar dat was op het moment dat 
de krant uitkwam, nog niet bekend. 
Anders is sowieso een hele mooie 
tweede plek behaald! Foto: sportin-
beeld.com

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 7 
juni is er prijsklaverjassen voor 
fraaie prijzen in Café de Merel 
aan Arkenpark Mur 43. U dient 
om 20.00 uur aanwezig te zijn, om 
20.15 uur zal worden gestart met 
kaarten. Er worden viermaal zes-
tien giffies gespeeld, de punten 
worden bij elkaar opgeteld en de 
winnaar of winnares is bekend. 
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.

De uitslag van de laatstgespeelde 
prijsklaverjasavond:
1. Frans Bierstekers 7240 pt.

2. Leen van Bemmelen 6855 pt.
3. Nico v.d. Meer 6597 pt.
4. Cock Meijer 6571 pt.
5. Corry van Bemmelen 6556 pt.
5. Cees Lof 6556 pt.
 
De poedelprijs was deze avond 
voor Greet van Scheppingen met 
4986 punten.

Data voor het prijs-klaverjassen in 
de Merel tot aan de vakantie: 7 en 
21 juni en 5 juli. Aanvang van alle 
avonden 20.00 uur.
Voor meer inlichtingen: tel.0297-
263562. 

Manchester United
eerste winnaar

Hertha Pupillen League
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
1 juni j.l. is tijdens de slotdag bij sv 
Hertha de laatste ronde gespeeld 
van de Hertha mini pupillen league. 
Deze mini pupillen league is speci-
aal voor mini pupillen in de leeftijd 
van 5 en 6 jaar en is afgelopen ok-
tober gestart.
Manchester United, over het alge-
meen bestaande uit: Jasper Mons, 
Dean Hoogland, Jack Crocker, Kie-
ro de Groot en Mats Linders, toon-
de zich gedurende het seizoen de 

absolute kampioen van de Pupillen 
League. De volledige eindstand is:1) 
Manchester United, 38 punten. 2) 
Real Madrid, 26 punten. 3) Borus-
sia Dortmund, 13 punten. Naast de 
wedstrijden is er elke zaterdag ook 
gestreden om de Mini pupillen Pe-
nalty bokaal. Ook hier een spannen-
de strijd elke week, met Mike Nieu-
wenhuizen als absolute penalty ko-
ning. De top 3 werd in het zonnetje 
gezet: 1) Mike Nieuwenhuizen, 2) 
Jasper Mons, 3) Kick de Pijper.

PK Sport breidt uit met uniek afslankconcept
Vinkeveen - Vanaf 01 juni biedt PK 
Sport een nieuwe en unieke manier 
van training: de Milon Cirkel. 

Deze cirkelopstelling van 6 kracht-
toestellen en 6 conditietoestellen 
maakt het mogelijk om in slechts 
35 minuten het hele lichaam te trai-
nen. En dat met 15 maal meer re-
sultaat dan op normale fitnesstoe-
stellen. “Het unieke zit ‘m in de dub-
bele weerstand in deze toestellen”, 
zegt eigenaar Peter Kinkel van PK 

Sport. “Op die manier wordt de vet-
verbranding dermate goed gestimu-
leerd dat het lichaam nog 3 dagen 
lang vet blijft verbranden. Daarnaast 
worden via deze manier van trainen 
extra spieren opgebouwd die ook 
op de lange duur voor een bete-
re verbranding zorgen. En een be-
tere verbranding betekent een slan-
ker en strakker lichaam.” Met deze 
nieuwe faciliteiten zet PK Sport een 
nieuwe stap op het gebied van fi-
guurtraining. “Ruim 80% van onze 

leden komt naar ons toe om iets aan 
zijn of haar figuur te doen. Daarom 
investeren we extra in een weten-
schappelijk bewezen effectieve ma-
nier van training. We zijn hiermee 
uniek in De Ronde Venen en voorlo-
pig een van de weinigen in Neder-
land die de Milon Cirkel aanbieden.” 
PK Sport biedt een interessante 
kennismakingsaanbieding: ieder-
een kan de Milon Cirkel 1 week gra-
tis en vrijblijvend uitproberen. Of: ie-
dereen die kiest voor de Milon Cir-

kel, heeft een niet tevreden – geld 
terug garantie. Bevalt het u bin-
nen de eerste drie maanden niet en 
heeft u wel minimaal 20 keer ge-
traind volgens de aanwijzingen van 
de instructeurs, dan krijgt u uw geld 
terug. Resultaatgarantie dus! 

Deze aanbieding geldt tot uiterlijk 
01 juli 2013 en alleen op afspraak. 
U kunt een afspraak maken via tel: 
0297-264666. Meer informatie leest 
u op www.pksport.nl

Afsluiting seizoen Bowling 
Vereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Afgelopen week kon 
dan toch nog het seizoen worden 
afgesloten met een finale van de 
houseleague en een afsluittoernooi. 
De finale ging tussen de 5 league-
kampioenen. Deze teams zijn alle-
maal kampioen geworden op hun 
leagueavond.
In de finale speelden de teams te-
gen elkaar. Voor de hoogste pinfall 
per game kon men 1 t/m 5 punten 
verdienen. Voor de hoogste game 
per speelronde kreeg men 2 punten.
Over het totaal van de 3 games kon-
den weer punten worden verdiend.
De 5 leaguekampioenen waren 
Schuurman Blokhutten, Uppernine,
Grieks Spec.Rest.Alexandros, Joker-
tje en Heemskerk Bouwspecialitei-
ten.
Na de eerste game nam het team 
Schuurman de koppositie, mede 
door de hoge game van Niels van 
de Polder, 263. In de tweede game 
liep het een stuk minder. Ze moes-
ten hun koppositie afstaan aan Up-
pernine. De derde game moest de 
beslissing brengen. Hierin werd 
door Jokertje Hennie een geweldi-
ge game neergezet. Met deze score 
behaalde het team 7 punten. De to-
tale pinfall was ook het hoogst. Jo-

kertje mag zich dus voor 1 seizoen 
kampioen van de Vereniging noe-
men.
1. Jokertje 17 pnt
2. Uppernine 15 pnt
3. Grieks Spec.Rest.
Alexandros  14 pnt

Voorronde
In de voorronde van het afsluittoer-
nooi deden 18 teams mee. Van de-
ze 18 teams gingen er 12 door naar 
de finale op donderdag. Er werden 3 
games gegooid met 4 personen. Er 
werd hoog gegooid.( met dank aan 
Carl). De totale pinfall over 3 games 
werd bij elkaar geteld. Degene met 
de hoogste pinfall won dit toernooi. 
In de eerste game gooide het team 
van Heemskerk Bouwspecialiteiten 
het hoogst 984, gevolgd door Grieks 
Spec.Rest.Alexandros 886.
In de tweede game was het Strike 
Back die een mooie serie gooide 
van 885.
Ook hier moest de derde game uit-
komst brengen. 

Uitslag van dit eindtoernooi:
1. Heemskerk Bouwspecialiteiten
2. Grieks Spec.Rest.Alexandros
3. Strike Back

Tennis derby Mijdrecht/Wilnis 
op laatste competitiedag

Beuvingsport weer in de prijzen
Mijdrecht - Voor het eerst werd dit 
jaar op Walter’s open NK Sportmo-
dels geïntroduceerd. Dit is een klas-
se voor mannen die een beachbo-
dy/men’s health body hebben. Geen 
poseerslip of boxer dragen maar 
een bermuda/swimshort. Remco 
Creijf van Beuving Sport waagde de 
stap om voor hem een droom waar 
te maken. Anne Rolf van Beuving 
Sport ging de Bikini Klasse doen 
(bikini models) Beide zijn een voor-
bereiding ingegaan van 5 maanden, 
veel trainen, diëten, poseren, pre-
sentatie. Maar het resultaat mocht 
er zijn! Jolanda ging met haar team: 
Remco, Anne, Josien, Daisy, Canan, 
Sylvia, Wouter en Bryan naar Walters 
open NK waar ze hun eerste wed-
strijd gingen draaien. Alle dames 
(behalve Josien want deze draaide 
de NK in de klasse Woman’sAthle-
tic Physique) deden mee in de Bikini 
klasse (Bikini models) en de heren 
Sportmodels. De wedstrijd had wel 
130 deelnemers en Remco kwam in 
een zware klasse met maar liefst 16 
deelnemers! (en dat voor de eerste 
keer Sportmodels) Anne en de an-
dere dames hadden ook een zwa-
re klasse. Na een geweldige wed-
strijd werd Remco 7e, Anne 3e, Ca-
nan 4e, Sylvia 7e, Daisy 1e, Bryan 6e 
en Wouter 3e. 

Josien werd op de NK 1e. Tevens 
werd op deze wedstrijd de selectie 
gemaakt voor de EK in Kiev. De Ne-
derlandse en Belgische selectie (Be-

nelux team) bestaat elf atleten. Su-
per trots gingen we naar huis. Mar-
cel Honingh als jurylid WBPF, Jolan-
da Beuving backstage (en woman-

committee EBPF/WBPF ) met Petra 
en Jordy en alle bekers! Alle atleten 
gaan nu in voorbereiding voor ok-
tober 2013.



Uithoorn - Tijdens de raadsverga-
dering van afgelopen donderdag-
avond werden de vragen over het 
wel en wee van het Schansgebied 
beantwoord die Gemeentebelangen 
bij monde van fractievoorzitter Klaas 
Bijlsma veertien dagen eerder aan 
het college had voorgelegd.
Wethouder Jeroen Verheijen ver-
telde dat er op zich nog maar wei-
nig was veranderd in de planvor-
ming rond de Schanskerk. Wel dat 
er een stedenbouwkundige verken-
ning op was losgelaten met daarin 
een aantal opties. Ook dat er sinds 
maart nog steeds gesprekken gaan-
de zijn tussen de eigenaar van de 
kerk (de parochie) en serieus ge-
interesseerde investeerders/kopers. 
Medio juni zou daarover meer be-
kend worden in de presentatie van 
een plan(??). Tevens deelde hij mee 
dat er op die dag door de eigenaar 
van de Schanskerk beroep was aan-
getekend tegen het bezwaar om de 
kerk te slopen. Dit houdt dan weer 
een verlenging in van de procedure 
waarin gedurende de looptijd (weer) 
niets met het kerkgebouw gedaan 
kan worden. “Immers de gemeente 
is geen eigenaar; die speelt uitslui-
tend de regierol in de ontwikkeling 
van het Schansgebied in het Oude 
Dorp, waarbij zoveel mogelijk cul-
tuurhistorische waarden behouden 
moeten blijven. Dat is een van de 
uitgangspunten geweest waarmee 

ook de raad zich heeft gecommit-
teerd en dat zich weerspiegelt in de 
stedenbouwkundige verkenning die 
op het gebied is losgelaten. Daar-
naast stelt ook de parochie (lees: 
katholieke kerk) eisen aan een mo-
gelijk hergebruik van een kerkge-
bouw. Verder is de gemeentelijke 
erfgoedverordening van toepassing. 
Het beleid voorziet er niet in dat be-
houd afhankelijk is van de financiële 
mogelijkheden van de eigenaar. Je 
kunt niet tegen de eigenaar zeggen 
als u geen geld heeft hoeft u het ei-
gendom niet te behouden. Zo werkt 
het niet in de bestuurlijke praktijk,” 
laat wethouder Verheijen weten. 
Wellicht ten overvloede memoreer-
de hij dat de gemeente pas inhou-
delijk over plannen kan gaan praten 
als er een nieuwe eigenaar is. Die 
moet dan ook bereid zijn om met de 
gemeente in zee te gaan teneinde 
de plannen te realiseren. Eerder kan 
er gewoon niets!

Handhavingstraject
Burgemeester Oudshoorn gaf aan 
dat het gemeenschapsgeld wat 
nu aan het project wordt gespen-
deerd hem voornamelijk zit in het 
handhavingstraject. Een maatre-
gel die uit veiligheidsoverwegingen 
en vanwege de erfgoedverordening 
is genomen met daarin de discus-
sie of de kerk gesloopt mag worden 
of niet. De kosten die de gemeen-

te daar nu voor maakt worden ver-
haald op de eigenaar want die heeft 
de zorgplicht het monument in goe-
de staat te houden (wat dus niet ge-
beurt). “Wij voldoen aan onze plicht 
dat de situatie veilig blijft. Er wordt 
dus wel degelijk iets door het col-
lege ondernomen. Het college is 
niet op het faillissement van de pa-
rochie uit. Geld of niet, het ontslaat 
een eigenaar niet van zijn wettelijke 
zorgplicht. Als de eigenaar het niet 
doet, draait de gemeente er (voorlo-
pig) voor op als de veiligheid in het 
geding is. De kosten worden echter 
verhaald. Er is ook geen sprake van 
een juridische prestigestrijd, eerder 
van een verschil in visie.” Aldus de 
burgemeester.

Wat betreft de vraagstelling door 
GB wanneer er nu eens ‘bestuurs-
kracht’ door het college wordt ge-
toond, gaf de burgemeester aan 
dat dit juist in het handhaven en 
optreden in deze zaak tot uitdruk-
king wordt gebracht. Fractievoor-
zitter Bijlsma vroeg zich tot slot nog 
af wat er gaat gebeuren als er zich 
geen enkele koper of geïnteresseer-
de meldt. “Blijft dan deze situatie 
voortbestaan? Wat gaan we doen?” 
Dat was hem nog altijd niet duide-
lijk. Blijft over ‘de toekomst zal het 
leren’ en ‘een eigenaar die verant-
woordelijk blijft voor zijn eigendom 
en de staat waarin het verkeert.’

Niet slopen van de 
Schanskerk aangevochten

Bouwproject ‘Beleef 
Buitendijks’ gaat van start
Uithoorn - Vrijdag 31 mei werd 
op het nu nog braakliggende ter-
rein tussen de woonwijken Burge-
meester Kootpark en de Legmeer 
in de ‘vork’ van de busbaan symbo-
lisch de eerste (houten) paal gesla-
gen voor de nieuwe buurtwijk ‘Bui-
tendijks’. Niet met een echte hei-
stelling maar met een houten ver-
sie omdat de nutsbedrijven de ko-
mende tijd ter plaatse eerst werk-
zaamheden moeten uitvoeren. Hier 
zullen 34 woningen in twee fasen 
worden gebouwd in een gevarieer-
de samenstelling. Daaronder park-
woningen, hofwoningen, dijkwo-
ningen en woningen aan het wa-
ter. De eerste fase van de bouw om-
vat de bouw van 28 woningen waar-
van er 26 zijn verkocht. Twee uit die 
fase zijn nog beschikbaar. Zes wo-
ningen, waaronder waterwoningen 
en vrijstaande woningen uit fase 2 
zijn eveneens te koop. De bouw kan 
worden gezien als een bijzonder ge-
beuren in een nog altijd vrijwel stil-
liggende woningmarkt. In Uithoorn 
komt daar nu verandering in. ‘Beleef 
Buitendijks’ is een project dat wordt 
uitgevoerd in een samenwerkings-
verband tussen de gemeente Uit-
hoorn, Kalliste Woningbouwontwik-
keling Naarden en EKZ Makelaars 
Uithoorn. Voor de bouw van de wo-
ningen is UBA Bouw Uithoorn ver-
zocht dit op zich te nemen. Zie voor 
wat het project inhoudt de website: 
www.beleefbuitendijks.nl.

Consumentgericht
Directie en vertegenwoordigers van 
deze partijen waren afgelopen vrij-

dag dan ook ruimschoots vertegen-
woordigd op de bouwplaats waar zij 
de kopers van de woningen harte-
lijk ontvingen. Die waren, sommi-
gen in gezelschap van hun kinde-
ren, hier naartoe gekomen om het 
slaan van de eerste paal in een fees-
telijke ambiance bij te wonen. Op de 
locatie was een zgn. ‘promotietrai-
ler’ van De Lugt uit Oosterwolde ge-
parkeerd, een geheel zelfverzorgen-
de rijdende ontvangst- en presenta-
tiewagen (zie www.promotietrailer.
com). Compleet ingericht en voor-
zien van eigen stroom-, water-, au-
dio- en videovoorzieningen, inclu-
sief keuken en airco. Daar werd het 
gezelschap onder het genoegen van 
een hapje en een drankje, verzorgd 
door de Borrelfabriek Amsterdam, 
toegesproken door directeur Mar-
got van Niele (Kalliste), Jurgen de 
Reus (UBA Bouw Uithoorn) en wet-
houder Jeroen Verheijen. Kern van 
hun korte voordracht was dat zij al-
len blij en trots waren dat dit project 
in deze tijd gerealiseerd kan wor-
den. Zij hoopten en verwachtten dat 
de kopers van de woningen straks 
naar tevredenheid hun woningen 
zullen betrekken. Maar dat duurt 
nog wel een jaar. Het bijzondere van 
het project is dat kopers van wonin-
gen samen met de architect en Kal-
liste medewerkers sterk zijn betrok-
ken bij het ontwerp van de wonin-
gen. ‘Consumentgericht’ zou je kun-
nen zeggen.

Groen buurtschap
De eerste paal slaan was een sym-
bolische handeling en werd uit-

gevoerd met een traditionele hou-
ten stelling en ‘hijsblok’. Directiele-
den en kinderen van de kopers trok-
ken onder leiding van de heibaas 
het blok met touwen omhoog om 
dat vervolgens te laten vallen op de 
houten paal die daardoor de grond 
in werd gedreven. Dit werd onder 
grote hilariteit uitgevoerd. De laat-
ste klap ging gepaard met een enor-
me knal ten teken dat de paal erin 
zat en de werkelijke bouw van start 
kan gaan.
Alle genodigden waren voorzien 
van een witte bouwhelm omdat dat 
‘voorschrift’ is op een bouwplaats. 
De eerste paal werd geslagen op 
de plek waar woningen met huis-
nummer 20 en 21 zullen worden ge-
bouwd. De eerste paal slaan ging 
tevens gepaard met het aanbieden 
van een geschenk. Kalliste schonk 
5.000 euro aan het nieuwe buurtbe-
heer ‘Buitendijks’, bestemd voor de 
inrichting van de nog te realiseren 
centrale groenvoorziening (parkje) 
tussen de woningen van het nieu-
we buurtje. De locatie ‘Buitendijks’ 
ziet er nu nog als een stuk braaklig-
gend land uit. Maar dat zal veran-
deren in een opvallend vormgege-
ven buurtschap met een groen ka-
rakter en een geheel eigen identi-
teit. Het plan en de daartoe beho-
rende nieuwbouwwoningen zul-
len herkenbaar zijn als ontspannen, 
speels en eigentijds.
De ecologische zone, het water, de 
oude spoordijk en de woonwijk be-
horende tot de Legmeer, zullen dan 
op een gedurfde manier met elkaar 
verbonden zijn.

Gemeenteraad drukt opening 
van de Randweg erdoor
Uithoorn - De gemeenteraad was 
het ‘gejojo’ (dicht-open-dicht-
open?) met de Randweg kenne-
lijk meer dan zat, want afgelopen 
donderdagavond gaf zij tijdens de 
raadsvergadering wethouder Le-
venbach andermaal de opdracht om 
de Randweg voor alle verkeer nu 
definitief open te stellen. Niet nog 
even afwachten, maar binnen veer-
tien dagen (!) luidde een van de zin-
sneden uit de motie die door VVD, 
CDA en Gemeentebelangen was 
ingediend. De motie werd door de 
aanwezige raadsleden van alle par-
tijen gesteund op die van Ons Uit-
hoorn na. Wethouder Levenbach zei 
staande vergadering dat hij gevolg 
zal geven aan de motie en het ver-
zoek tot openstelling. Terecht gaf hij 
aan dat de veiligheid van alle weg-
gebruikers wel gewaarborgd moet 
zijn door het eventueel nemen van 
passende verkeersmaatregelen. 
Daar kan niemand bezwaar tegen 
hebben.

De raad was van mening dat bij het 
afsluiten van de Randweg vorig jaar 
de bezwaarprocedures daartegen 
toen niet zijn afgewacht, waar het 
inconsequent is dat nu wel te doen. 
Voorts dat de vermeende ‘onveilig-
heid’ op de Randweg niet opweegt 
tegen de ontstane onveiligheid op 
de Randhoornweg bij de sportvel-
den en de Brede School die er door 
het verkeer wordt veroorzaakt. Tot 
slot dat er een grote maatschappe-
lijke behoefte is aan een snelle ope-
ning van de Randweg.
De raad verzocht het college wel om 
indien zij dit noodzakelijk acht on-
der aan de afrit van de fietsbrug een 
(tijdelijke?) voorziening te treffen in 
de vorm van bijvoorbeeld een fiets-
hekje. Fietsers moeten dan verplicht 
afremmen waardoor ze niet met te 
hoge snelheid de rijbaan op kun-
nen rijden. Bij een mogelijke (ande-
re) definitieve voorziening dient het 
college uit te gaan van een sobe-
re en doelmatige uitvoering. Tot slot 

dient voor een zodanige voorzie-
ning te worden gekozen dat dit niet 
mag leiden tot een nieuw te nemen 
verkeersbesluit. In dat geval zou er 
weer een tijd overheen gaan alvo-
rens de weg weer in gebruik kan 
worden genomen.

Nu de Randweg weer wordt ontslo-
ten kunnen de paaltjes en de be-
tonblokken die pas steviger op hun 
grondvesten waren geplaatst wor-
den verwijderd. Zonde van het geld 
geweest. De ontsluiting zal onge-
twijfeld een positieve invloed heb-
ben op het humeur van de ve-
le weggebruikers van dit deel van 
de Randweg die vanuit de richting 
van de Legmeer/Zijdelweg naar hun 
werk gaan op de Noorddammer-
weg, het meest westelijke deel van 
de Randweg (voorbij de fietsbrug) 
en de Poelweg vice versa. De Leg-
meer-West heeft er straks in elk ge-
val weer een (extra) ontsluiting bij. 
Dat is een prettige constatering.

De Randweg wordt weer toegankelijk voor alle (gemotoriseerde) verkeer

Wim Nijssen benoemd tot Officier 
in de Orde van Oranje-Nassau
Uithoorn Wim Nijssen heeft tijdens 
zijn afscheidsreceptie als Managing 
Director van Takii Europe BV op 23 
mei 2013 uit handen van Burge-
meester Oudshoorn-Tinga een Ko-
ninklijke onderscheiding ontvangen. 

Hij is benoemd tot officier in de Or-
de van Oranje Nassau vanwege zijn 
buitengewone inspanningen voor 
de sector die het eigen bedrijfsbe-
lang overstijgen. De heer Nijssen is 
zijn hele leven werkzaam in de za-
denwereld. Door zijn persoonlijke 
inzet heeft hij het aanzien van de 
Nederlandse zaadbedrijven en za-
densector op nationaal en interna-
tionaal gebied verhoogd. Hij behar-
tigt de belangen, zet zich met passie 
en overtuiging in voor verbeteringen 
en modernisering. De heer Nijssen 
heeft in diverse landen gewoond 
en gewerkt. Hij spreekt daardoor 
vele talen. Hij is een bruggenbou-
wer tussen mensen van verschil-
lende nationaliteiten, tussen buiten-
landse organisaties en tussen men-
sen met verschillende standpunten. 
Zijn talenkennis komt daarbij goed 
van pas. Daarnaast beschikt de 

heer Nijssen over gevoel voor hu-
mor, takt en enthousiasme. Zo wint 
hij het vertrouwen van mensen om 
zich heen en weet hen te overtuigen 
zich open te stellen voor andere me-
ningen.

Opgewekt
Zijn opgewekte instelling draagt bij 
aan een positieve sfeer in de bran-
che, de vereniging en de vergade-
ring. De heer Nijssen bevordert de 
cohesie in elk overleg zodat men in 
een constructieve samenwerking de 
taken kan uitvoeren. Hij houdt daar-
bij de grote lijnen in het oog zon-
der de aandacht voor het menselijke 
aspect te verliezen. De heer Nijssen 
heeft ook een brug geslagen tussen 
de Nederlandse en Japanse zaken-
wereld als lid van de Dutch Japane-
se Round Table. Door zijn inzet wor-
den basisschoolleerlingen uitge-
nodigd op open dagen bij Takii en 
zij gaan met zelf geoogste groente 
of zelf geplukte bloemen naar huis. 
Ook de studenten van de Summer 
School (Wageningen Universiteit|) 
worden gesponsord en op het be-
drijf ontvangen. Zijn gevoel van so-

ciale en maatschappelijke verant-
woordelijkheid gaat veel verder dan 
verwacht mag worden van een alge-
meen directeur. Een voorbeeld hier-
van is de winstdeling van Takii. Alle 
personeelsleden in dienst van Takii 
Europe hebben het recht gekregen 
op een winstdeling als aan de voor-
waarden hiervoor wordt voldaan. 
Als door omstandigheden buiten 
schuld niet aan de voorwaarden kan 
worden voldaan, doet de heer Nijs-
sen zijn uiterste best om voor zijn 
personeel een lans te breken. Ook 
is er veel aandacht voor een actief 
arbobeleid en het onderwerp veilig-
heid en zekerheid voor de werkne-
mers staat steevast op de agenda 
van elk werkoverleg. De heer Nijs-
sen stond achter de oprichting van 
de OR en door zijn inspanningen, 
passie en motivatie is Takii een fijn 
bedrijf om voor te werken. Op zijn 
initiatief doet Takii Europe mee met 
een aantal initiatieven om de arme 
bevolking in bijvoorbeeld Zambia en 
Roemenië te helpen door het be-
schikbaar stellen van groentezaad 
en de projecten te begeleiden met 
instructies voor zaaien en teelt.
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