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Zorgcentra De Ronde Venen:
diplomering Thuishulp A

2

Slim bekeken!

“Een lage rente plus een spaarplan.
Dat maakte ’t verschil.”
Erik Meyer & Anne de Boer,
Mijdrecht

De Ronde Venen - Sinds januari
2007 is de extramurale huishoudelijke zorg overgegaan van de ABWZ naar de Gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning. Lokale zorgaanbieders verenigden zich in een samenwerkingsverband. Maatschappelijke Onderneming Utrecht West
(MOUW) Vanuit deze onderneming
wordt huishoudelijke zorg geleverd
bij de cliënten thuis. Zorgcentra de
Ronde venen is door de gemeente
gecontracteerd als een van de zorgaanbieders..
Om deze zorg te kunnen bieden
moeten de medewerkers aan bepaalde criteria voldoen wat betreft
professioneel handelen. In het kader daarvan worden deze medewerkers opgeleid voor Thuishulp A. Om
aan de steeds grotere vraag vanuit
de WMO te kunnen voldoen, werd
er opnieuw een groep medewerkers
opgeleid. Er werd hard gewerkt,
huiswerk maken in combinatie met
de normale werkzaamheden en dan
ook vaak nog je eigen huishouding
en gezin draaiende houden vergt
veel discipline.
Op 9 april was het theoretisch examen en ook de praktijkopdrachten
werden getoetst. Op 19 april was de
diploma-uitreiking en tijdens een

11 juni 2008

Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen

F i n a n c i e e l D i e n s t e n c e n t ru m m i j D r e c h t

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het burg. Haitsmaplein 29 in mijdrecht

Telefoon: (0297) 25 04 21

Korver Makelaars O.G. B.V.
Korver Makelaars
O.G. B.V.12,
Stationsweg

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

(0297) 25 04 21
Telefoon:
3641
RG Mijdrecht

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl
Locatie: tegenover hetInternet:
gemeentehuis
www.korvermakelaars.nl

Locatie: tegenover het gemeentehuis

gezellig samenzijn namen de nieuwe Thuishulp A medewerkers hun
diploma in ontvangst en werden de
insignes opgespeld, alle medewer-

kers waren geslaagd. De gemeente
is trots er opnieuw een groep gediplomeerde thuishulpen bij te hebben, zodat de kwaliteit van zorg

voor haar cliënten steeds professioneler wordt. Anda, Tessa, Carmilla
Samantha, Jeanette, Ans, Fatima en
Willy: van harte proficiat!

KIJK VOOR ONS VOLLEDIGE AANBOD OP ONZE VERNIEUWDE SITE:
WWW.ROSSUM-MIJDRECHT.NL
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Afvalbrengstation De
Ronde Venen bestaat 5 jaar
Mijdrecht - Met gemiddeld 175
bezoeken per dag, is het afvalbrengstation De Ronde Venen in
Mijdrecht in een periode van 5 jaar

aan de mogelijkheden die het afvalbrengstation biedt, maar ook aan de
gedrevenheid van de inwoners om
de afvalstromen te scheiden. Voor
alle inwoners die in deze week het
afvalbrengstation bezoeken, is er
daarom een presentje.
Om het belang van goede afvalscheiding te benadrukken, heeft
wethouder Dekker vrijdagochtend
jl. meegeholpen op het afvalbrengstation met het scheiden van het afval.
De twee mannen die bijna dagelijks
het afvalstation runnen, staan altijd
iedereen vriendelijk te woord, helpen waar ze maar kunnen en zijn altijd bereid (als ze daar tijd voor hebben) een handje mee te helpen. Deze week houden wij het bij twee foto’s en een kort berichtje, maar de
komende week kunt u een uitgebreid verslag over deze geweldige
dienstverlening van ons verwachten.

uitgegroeid tot een drukbezochte locatie in de gemeente De Ronde Venen. Het succes van het afvalbrengstation is enerzijds te danken

NVM taxatierapport % 175,plus % 25,- kosten excl. btw.

voor verkoop, aankoop, verhuur en taxaties

Aemstelpunt Makelaardij o.g.
Wilhelminakade 59 Uithoorn
Tel. 0297-522959
www.aemstelpunt.nl

18 juni
braderie in
Wilnis
doe mee met het
wervelwindspel

€ 25 cadeau bij
spaarrekening*

*

) Actie geldig tot 1 oktober 2008.
Minimale inleg € 100.
Vraag naar de voorwaarden.

Dorpsstraat 7
3848 AE Wilnis
T 0297 - 28 90 90

KOM VAN WALRAVEN ZIEN!

OPEN DAG
ConCours Hippique Hoofddorp
12 t/m 15 juni in
het H’meerse Bos

Alle aandacht
Dorpsstraat 13 Mijdrecht
tel.: 0297-250 301
www.hacderondevenen.nl

Met o.a.: tN.K. Springen Junioren en Young Riders t N.K.
Dressuur Ruiters met een lichamelijke beperking t Dressuuren Springwedstrijden t Showavond Grote Prijs van Haarlemmermeer t Strodorp, fair, kermis tLive optredens Kevin en
Roselle zie ook www.concourshoofddorp.nl

TOEGANG
GRATIS

OP ZATERDAG
14 JUNI

van 10.00 tot 16.00 uur
Industrieweg 5 in Mijdrecht

Met demonstraties, een banenmarkt
en activiteiten voor kinderen
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Goed getrainde
leidsters

Servicelijn

Serviceverzoeken en wensen
kunt u online melden door
middel van het serviceformulier
op de website, of via tel.
(0297) 29 18 00.

Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg
én voor financiële diensten. Bij
het servicepunt kan bijna alles
geregeld worden wat te maken
heeft met het leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt Mijdrecht
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Wilnis
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen
Geopend:
ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
(0297) 58 76 00
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen,
Amstelhoek en de Hoef
(06) 13 16 31 76
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

Woon Advies Commissie
en gemeente tekenen
convenant
De Woon Advies Commissie (WAC) De Ronde Venen en
de gemeente hebben donderdag 5 juni een convenant
ondertekend waarin de onderlinge samenwerking is
vastgelegd. Namens de WAC tekende voorzitter Annet
Hogendoorn en namens het gemeentebestuur wethouder
Ruimtelijke Ordening Bram Rosendaal.

Geopend:
ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur en
12.30-16.00 uur,
en di 12.30-16.00 uur.
Op dinsdagochtend en
zon- en feestdagen is het
afvalbrengstation gesloten.

Meldpunt Zorg &
Overlast

(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

ADVIES EN STEUNPUNT
HUISELIJK GEWELD
STAD EN REGIO UTRECHT
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

Vanaf deze week wordt, in het
kader van het wijkplan Hofland,
begonnen met het aanpassen
van de verkeersinrichting op
de Aquamarijn en Diamant
in Mijdrecht. Hierbij worden
de bestaande drempels/
plateaus verwijderd en worden
diverse wegversmallingen,
asfaltdrempels en uitritconstructies
aangebracht. Ook worden op
diverse locaties invalide op- en
uitritten aangebracht. Tijdens
de werkzaamheden zal een
omleidingroute worden geplaatst.
Getracht wordt de afronding
van deze werkzaamheden voor
het begin van de bouwvakantie
(25 juli 2008) af te ronden.
Informatie: Mocht u nog vragen
en/ of opmerkingen hebben over
de werkzaamheden, dan kunt u
contact opnemen met de heer J.
Overbeek (toezichthouder), tel.
(0297) 29 18 63 of met de heer
D. van den Boogert, tel. (0297)
29 18 55.

Verkeershinder
brug
Vrouwenakker
bij Uithoorn en
Nieuwkoop
De provincie Noord-Holland
vervangt op dit moment
de brug Vrouwenakker op
de grens van Uithoorn en
Nieuwkoop. Tussen 3 en
17 juni 2008 ondervindt het
verkeer hiervan hinder door
een volledige afsluiting.
Vrijdag 13 juni t/m dinsdag 17
juni: aanleg definitieve weg
•

Wie doet hier
boodschappen
op de fiets?

Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
(0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl

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

LEA is een uitgebreid programma van de gemeente De Ronde
Venen om taalachterstand bij kinderen aan te pakken. Een van
de doelstellingen uit LEA vormt het organiseren van verschillende
activiteiten in de voor- en vroegschoolse educatie (vve). De scholing
en ondersteuning aan de beroepskrachten die met peuters werken
sluit dus aan bij deze doelstelling.
De cursus is van het project Vversterk, een landelijk project dat de
kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie wil versterken.
De leidsters hebben aan de hand van vele praktijkvoorbeelden
zich in acht dagdelen verdiept in taal, cijferen, sociaal emotionele
ontwikkeling, motoriek, gebruik van ict, overgang naar de
basisschool en ouderbetrokkenheid. In september 2008 start een
groep basisschoolleerkrachten met deze cursus.

De Woon Advies Commissie, voorheen de VAC, adviseert de gemeente
gevraagd en ongevraagd over de kwaliteit van woningen, woongebouwen
en de woonomgeving. Hiermee behartigt de commissie de belangen van
de woonconsument. In het convenant is onder andere vastgelegd dat
de WAC advies uitbrengt aan de gemeente over woningbouwprojecten.
Het gaat hier om projecten van minimaal vijf woningen waarvoor nog
geen bouwaanvraag is ingediend of waarbij een vrijstelling van het
bestemmingsplan vereist is. Ook is afgesproken dat de WAC ernaar
streeft om bij complexen die uit huurwoningen bestaan, binnen twee jaar
een beoordelingsonderzoek in te stellen naar de woonervaringen. De
WAC heeft zo’n onderzoek al eerder uitgevoerd, na oplevering van het
wooncomplex Kamille in Wickelhof 2. Deze uitkomsten zijn vorig najaar aan
de gemeente overhandigd. Ook de werkwijze en de gemeentelijke bijdrage
zijn in het convenant vastgelegd. Op deze manier hopen beide partijen hun
goede samenwerking voort te kunnen zetten. Het convenant is geldig tot
eind 2009. In het najaar van 2009 zullen beide partijen overleggen over
voortzetting van het convenant.

Afvalbrengstation

Spreekuur college

Start aanpassing
verkeersmaatregelen
Aquamarijn en
Diamant

Elf peuterleidsters en vier leidsters van
kinderdagverblijfven uit De Ronde Venen hebben
woensdag 4 juni het VVEcertificaat ontvangen. Onlangs
volgden zij een praktijkgerichte cursus van Vversterk
over de laatste inzichten in de ontwikkeling van jonge
kinderen en over de werkwijzen die deze ontwikkelingen
bevorderen. In het kader van de Lokaal Educatieve
Agenda (LEA) is deze cursus aangeboden aan alle
leidsters van voorscholen die met peuters werken.
De cursus is met veel enthousiasme gegeven door de
schoolbegeleidingsdienst Eduniek.

Servicepunten

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

Bent u de persoon op de foto? Dan heeft u een gevulde
boodschappentas van Albert Heijn gewonnen! Deze prijs is
beschikbaar gesteld door de Albert Heijn, De Passage 26 in
Mijdrecht. Bij deze winkel kunt u op vertoon van deze pagina
uw prijs afhalen.

Vijfjarig bestaan
afvalbrengstation

Gemeentesecretaris Emma de Lange bezocht samen met directielid
Dick Stapel vrijdag 6 juni het afvalbrengstation in verband met het
5 jarig bestaan. Als feestelijke en smakelijke verrassing brachten zij
voor het personeel fraaie gebakjes mee. Ook wethouder Jacques
Dekker was aanwezig en
hielp een handje mee door
de inwoners te helpen met
het lossen en scheiden van
hun huishoudelijk afval. De
wethouder en de directie
spraken hun trots uit over
de resultaten van het
afvalbrengstation. Vorig jaar
werd het afvalbrengstation door
bijna 54.000 inwoners bezocht.
De inwoners van de Ronde
Venen zijn fanatiek met het
scheiden van hun afval, waardoor het milieu gespaard wordt en de
kosten zo laag mogelijk gehouden worden. Als dank voor de inzet
ontvangen de bezoekers van het afvalbrengstation als verfrissing
een flesje water, gemaakt van gerecycled plastic.

Bent u de persoon
op de foto? Dan
heeft u een mand
met streekproducten
gewonnen! Deze
prijs is beschikbaar
gesteld door
de Groene Hart
Landwinkel De
Lindenhorst,
Westzijde 17A in De
Hoef. Bij deze winkel
kunt u op vertoon
van deze pagina uw
prijs afhalen.

•
•

•

•

Wat is ‘Met
belgerinkel naar
de winkel’?

Het doel van de
campagne is om
inwoners te stimuleren op de fiets boodschappen te doen. Fietsen is
gezond en draagt bij aan een betere luchtkwaliteit in de gemeente. Met
minder auto’s en meer fietsen worden woon- en winkelkernen rustiger,
veiliger en dus meer leefbaar.

•
•

In deze periode zijn na de
ochtendspits, de provinciale
weg N231 en de Amsteldijk
afgesloten. Het Jaagpad
en het Nieuwveensjaagpad
worden ook aangepast en
voor een groot deel van de
tijd afgesloten. Zodra delen
van het werk aan het Jaagpad
en Nieuwveensjaagpad zijn
afgerond worden die vrijgegeven
voor bestemmingsverkeer, dan
worden de stremmingborden
verwijderd of weggedraaid.
Doorgaand verkeer wordt
omgeleid via de N201 en de A4.
De omleidingroutes worden met
borden aangegeven.
Op vrijdag, zaterdag en zondag
wordt ’s nachts doorgewerkt.
Tijdens de afsluiting van
de N231 rijdt bus 147 een
aangepaste route: via de Oude
Spoorbaan, Ringdijk Tweede
bedijking en de N201 naar het
busstation van Uithoorn.
Connexion laat tussen de
Kwakel - bij de halte ‘De
Rooms katholieke kerk’ en
het busstation in Uithoorn een
pendelbusje rijden. Zie ook
www.connexxion.nl
Fietsers en voetgangers
kunnen oversteken via de
voetgangersbrug Amsteldijk/
Ruigekade.
Op dinsdag 18 juni worden alle
wegen vrijgegeven voor verkeer.
De scheepvaart op de Amstel
blijft tot eind juni 2008 gestremd.

Doe mee en win!

Doe op de fiets uw boodschappen en laat u ‘betrappen’ door onze
fotograaf. Tot 28 juni is elke week een prijs te winnen, dankzij de
sponsoring van winkeliers in de gemeente De Ronde Venen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over ‘Met belgerinkel naar de winkel’? Kijk op www.
belgerinkel.nl, waar ook een lijst met deelnemende winkels te vinden is, of
op www.milieudienstnwu.nl.

Werkzaamheden Algemene begraafplaats Wilnis
Redactie

Afdeling Communicatie & pr
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht
communicatie@derondevenen.nl

Op de Algemene begraafplaats in Wilnis
worden op donderdag 19 juni werkzaamheden
uitgevoerd aan de graven. De verzakte
grafmonumenten zullen worden opgehoogd.
Hierna zullen de monumenten weer op de
juiste wijze worden teruggeplaatst. Indien
noodzakelijk, zal de beplanting die op de
graven staat, worden verwijderd. Dit is nodig
omdat de werkzaamheden anders niet kunnen

worden uitgevoerd. De beplanting zal daarna
worden teruggezet als het nog aan de juiste
maten voldoet. Als dit niet mogelijk is, zal de
beheerder van de begraafplaats contact met de
rechthebbende opnemen.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij de
beheerder van de begraafplaats, mw. BlueminkSloesarwij, tel.(0297) 28 13 93.
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Estafetteproject heeft
eigen website

Het Estafetteproject beschikt sinds kort over een eigen
website: www.estafetteproject.nl. Geïnteresseerden kunnen
op de website terecht voor de meest actuele informatie over
het project en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen
door een abonnement te nemen op de elektronische
nieuwsbrief. Ook is op de website veel achtergrondinformatie
te vinden over het Estafetteproject en zijn alle presentaties
van het stedenbouwkundig bureau Wissing, getoond aan de
overleggroepen, te bekijken.
Hoofddoelstelling van het Estafetteproject is de kernen Mijdrecht en
Wilnis gereed te maken voor de toekomst. Die doelstelling kan worden
gerealiseerd door op de velden van de voetbalverenigingen Argon en
CSW een bouwprogramma uit te voeren dat is gericht op wonen, zorg
en welzijn. Dit betekent dat beide verenigingen moeten verhuizen naar
een nieuw sportcomplex. Momenteel wordt onderzocht of De Driehoek
hiervoor de meest geschikte plaats is. Voor het Estafetteproject werkt de
gemeente samen met Rabobank Veenstromen en Rabo Bouwfonds. Doel
van de speciaal opgezette website is om inwoners in staat te stellen om
24 uur per dag over actuele informatie te kunnen beschikken over het
project. Zij kunnen onder andere zien welke vingeroefeningen en schetsen
zijn gepresenteerd door het stedenbouwkundig bureau aan de leden van
de overleggroepen. Ook zijn op de website interviews te lezen met direct
betrokkenen en zijn alle relevante raads- en collegebesluiten in te zien.
Getracht is de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk in te richten
zodat bezoekers met weinig muisklikken bij de gewenste informatie
komen. Speciaal voor slechtzienden is de mogelijkheid gecreëerd om op
eenvoudige wijze het lettertype te vergroten.
Op de website van de gemeente is ook nog informatie te vinden over het
Estafetteproject. Voor uitgebreide informatie wordt echter doorverwezen
naar www.estafetteproject.nl.

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

Agenda Rondeveense tafelgesprekken van
de raad van de gemeente De Ronde Venen op
donderdag 12 JUNi 2008
in het gemeentehuis te Mijdrecht

Agenda Rondeveense tafelgesprekken van
de raad van de gemeente De Ronde Venen op
donderdag 19 JUNi 2008
in het gemeentehuis te Mijdrecht

Van 19.30 tot 20.30 uur

Van 19.30 tot 20.30 uur

Locatie Kamer 3:
Voorzitter:
de heer A.J.C. Goldhoorn
RTG-griffier: M. de Graaf

Locatie Raadzaal:
Voorzitter:
de heer R. Blans
RTG-griffier: E. Appel

Begroting 2008 St. Openbaar
Primair Onderwijs.
(Raadsvoorstel nr. 0036/08)
De Stichting Openbaar Primair
Onderwijs AURO heeft de
begroting 2008 voor haar
tien openbare basisscholen
in Aalsmeer Uithoorn en
De Ronde Venen voorlopig
vastgesteld en ter goedkeuring
aan de gemeenteraden
aangeboden.

Bouwstenen voor de
structuurvisie
Wilnis Dorp.
(Raadsvoorstel nr. 0040/08)
In de Bouwstenen wordt een
overzicht gegeven van de
resultaten van onderzoeken
en participatie voor de
Structuurvisie Wilnis dorp.
De Bouwstenen zijn daarom
de onderlegger voor de
uiteindelijke structuurvisie,
maar er worden nog geen
keuzes in gemaakt. Nadat
de Concept Bouwstenen in
februari in de gemeenteraad
zijn besproken, zijn ze
aangevuld. Voorgesteld wordt
om de Bouwstenen voor de
Structuurvisie Wilnis dorp vast
te stellen als onderlegger voor
de structuurvisie..

Locatie Kamer 3:
Voorzitter:
de heer A.J.C. Goldhoorn
RTG-griffier: M. de Graaf

De tweede financiële
kwartaalrapportage.
(Raadsvoorstel nr. 0038/08)
In een begrotingsjaar komt het
voor dat budgetten bijgesteld
moeten worden. In dit voorstel
is een overzicht gegeven van
de budgetten die nu in het
tweede financiële kwartaal van
2008 door de raad dienen te
worden bijgesteld.

Locatie Raadzaal:
Voorzitter:
de heer R. Blans
RTG-griffier: M. de Graaf

Vrijstellingsbesluit
ateliers nabij Winkeldijk /
Buitenborgh / Vinkekade te
Vinkeveen
(Raadsvoorstel nr. 0031/08)
Ten behoeve van het bouwplan
van Memid Investments
b.v. wordt voorgesteld een
besluit tot vrijstelling van het
bestemmingsplan als bedoeld
in artikel 19, lid 1, van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening te
nemen.

Locatie Raadzaal:
Voorzitter:
de heer R. Blans
RTG-griffier: M. de Graaf

In Marickenland wordt de komende jaren 500 hectare
landbouwgrond omgevormd tot natuur- en recreatiegebied.
In Marickenzijde, grenzend aan Veenzijde in Wilnis, worden
circa 950 woningen gebouwd. Binnen het geldende
bestemmingsplan is de ontwikkeling Marickenzijde en
Marickenland niet mogelijk. Daarom wordt een nieuw
bestemmingsplan gemaakt. In de zomer van 2007 heeft
het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegen. De
reacties van bewoners en organisaties daarop zijn waar
mogelijk verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan. Vanaf
17 juni a.s. ligt het ontwerp bestemmingsplan gedurende zes
weken ter inzage.
Natuur en recreatie

Het natuurgebied in het oosten wordt een deel van de ecologische
verbinding tussen de Nieuwkoopse en Vinkeveense Plassen, 320 hectare
groot. Open water, schraal en bloemrijk grasland, rietland en ruigte geven
planten en dieren de ruimte. In de Recreatievisie is vastgesteld dat
recreatieve voorzieningen bedoeld zijn voor inwoners van De Ronde Venen
en omliggende gemeenten. Ze zullen voornamelijk een plek krijgen in een
gebied van circa 160 ha in het westelijk deel van Marickenland. Aan de
rand van Vinkeveen en ten westen van Wilnis zijn kleine recreatiegebiedjes
voor de bewoners van de woonwijken gepland.

Grond en opstallen

De nu nog agrarische grond in Marickenland krijgt de bestemming ‘natuur’
of ‘recreatie - dagrecreatie’. Bij recreatie- en dagrecreatie gaat het in
Marickenland om recreatie in een natuurrijke omgeving. Het agrarisch
gebruik kan ook na vaststelling van het bestemmingsplan worden
voortgezet zolang de natuur- en recreatiebestemming niet is gerealiseerd.
De bestaande woningen, stallen en niet-agrarische bedrijven in het gebied
blijven staan. In het ontwerp bestemmingsplan zijn de uitgangspunten
voor aankoop van grond opgenomen. Basis hiervoor is het in maart 2008
door de gemeenteraad vastgestelde aankoopplan. Dit plan biedt volledige
schadeloosstelling. Dat betekent dat grondeigenaren er bij verkoop niet in
vermogens- en inkomenspositie op achteruit mogen gaan.

Marickenzijde

In Marickenzijde komen ongeveer 950 woningen. De wijk krijgt twee
ontsluitingswegen op de Mijdrechtse Dwarsweg, plus een verbinding naar
Veenzijde I. De eerder geplande autoverbinding naar Veenzijde IIIa is
geschrapt om sluipverkeer te voorkomen. Daarnaast komen er routes voor
fietsers.

Water

In het oostelijke deel van Marickenland wordt flexibel peil ingesteld. Dat
heeft twee voordelen. Het is gunstig voor de natuur en op die manier kan
regenwater langer in het gebied blijven, zodat bij veel regen het water
geleidelijker afgevoerd kan worden. In het westelijk deel wordt een kleine
waterberging aangelegd.

Vragen en reageren

Vanaf dinsdag 17 juni ligt het ontwerp bestemmingsplan Marickenland
gedurende zes weken ter visie. In de officiële publicaties elders op deze
gemeentepagina kunt u lezen hoe u kunt reageren. Als u vragen heeft kunt
u een afspraak maken met mevrouw Henrike Geurkink op telefoonnummer
(0297) 29 18 16 of via e-mail info@marickenland.nl. Mensen die behoefte

SUW wijziging gemeenschappelijke regeling.
(Raadsvoorstel nr. 0035/08)
Het SUW stelt voor de
gemeenschappelijke regeling
te wijzigen met betrekking
tot de verkleining van het
Dagelijks Bestuur en het
mogelijk maken van de
toetreding van de gemeente
Maarssen. Een en ander
volgt uit de eerder opgestelde
visie en het al enkele jaren
bestaande waarnemend
lidmaatschap van Maarssen.
Voorgesteld wordt om in te
stemmen met het voorstel van
SUW.

Budgetaanvraag.
(Raadsvoorstel nr. 0037/08)
Voor het afronden van het
PAP-project is een aanvullend
budget nodig van € 95.000.
Het gaat om meerkosten van
de bouw van de Pijlstaartschool en de aankoop van
grond voor openbare ruimte.

PAUZE

PAUZE

Van 21.00 tot 22.00 uur

Van 21.00 tot 22.00 uur

Locatie Raadzaal:
Voorzitter:
de heer R. Blans
RTG-griffier: E. Appel

Vrijstellingsbesluit voor het
vernieuwen en vergroten van
kweekkassen op het perceel
Uitweg 25 te Vinkeveen
(Raadsvoorstel nr. 0042/08)
Het betreft het vernieuwen
en vergroten kweekkassen
op het perceel Uitweg 25 te
Vinkeveen.

Locatie Kamer 3:
Voorzitter:
de heer S. Harmens
RTG-griffier: M. de Graaf
Regionalisering
Brandweer Utrechts Land
(Raadsvoorstel nr. 0030/08)
Voorgesteld word tot vorming
van een geregionaliseerde
brandweer Utrechts Land
als onderdeel van de
Veiligheidsregio Utrecht.

Locatie Raadzaal:
Voorzitter:
de heer R. Blans
RTG-griffier: E. Appel

Implementatie nieuwe Wro.
(Raadsvoorstel nr. 0039/08)
Met ingang van 1 juli 2008
treedt de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking. Dit
heeft gevolgen voor procedures en instrumenten. In de
Nota nieuwe Wro is uitgebreide informatie over de nieuwe
Wro opgenomen. Aan de raad
wordt voorgesteld om een delegatiebesluit vast te stellen,
een aanpassingbesluit voor de
legesverordening te nemen en
de huidige exploitatieverordening in te trekken.

Locatie Raadzaal:
Voorzitter:
de heer R. Blans
RTG-griffier: E. Appel

Migratiesaldo-nul
(Informatief blok)
Door de fractie van Ronde
Venen Belang is gevraagd het
onderwerp migratiesaldo-nul te
bespreken. Centraal staat de
vraag: hoe gaat de gemeente
hiermee om en welke risico’s
worden gelopen.

hebben aan een gezamenlijke bijeenkomst voor het stellen van informatieve
vragen en het eventueel indienen van mondelinge zienswijzen over het
bestemmingsplan kunnen hierom vóór 1 juli 2008 verzoeken bij mevrouw
Henrike Geurkink. Bij voldoende animo wordt deze bijeenkomst in week 28
of 29 georganiseerd.

Nieuwsbrief

Wijziging Algemene
Plaatselijke Verordening De
Ronde Venen 2005.
(Raadsvoorstel nr. 0033/08)
Voorgesteld wordt de
Algemene Plaatselijke
Verordening De Ronde Venen
2005, zoals vastgesteld
op 28 juni 2007 op enkele
punten aan te vullen en
te wijzigen. Onder meer
met betrekking tot openlijk
drugsgebruik, het instellen van
veiligheidsrisicogebieden, het
gebruik van winkelwagentjes
en hinderlijk drankgebruik zijn
aanvullingen aangebracht

Locatie Kamer 3:
Voorzitter:
de heer C.H.W. Versteegh
RTG-griffier: E. Appel

Vrijstellingsbesluit woning
Molenland 25 te Wilnis
(Raadsvoorstel nr. 0024/08)
Het betreft het vernieuwen
van een bestaande dubbele
woning die de mogelijkheid
geeft voor het bieden van
mantelzorg.

Locatie Kamer 3:
Voorzitter:
de heer A.J.C. Goldhoorn
RTG-griffier: M. de Graaf

Ontwerp
bestemmingsplan
ter inzage

Locatie Kamer 3:
Voorzitter:
de heer C.H.W. Versteegh
RTG-griffier: E. Appel

Onlangs verscheen de vijfde Nieuwsbrief Marickenland. In de nieuwsbrief

Locatie Raadzaal:
Voorzitter:
de heer R. Blans
RTG-griffier: M. de Graaf

Estafetteproject:
voorbereiden
onteigeningsprocedure voor
gebied De Driehoek.
(Raadsvoorstel nr. 0041/08)
Om het Estafetteproject te
kunnen realiseren moet het
eigendom worden verkregen
van het gebied De Driehoek.
De afgelopen periode is
duidelijk geworden dat er
op minnelijke wijze geen
overeenstemming kan worden
bereikt over deze aankoop.
Om verdere vertraging
te voorkomen stelt het
college de raad voor om het
college te mandateren de
onteigeningsprocedure voor te
bereiden.

Locatie Kamer 3:
Voorzitter:
de heer C.H.W. Versteegh
RTG-griffier: E. Appel

Memo verzoek
voetbalvereniging Hertha
Voorgelegd wordt:
1. het verzoek van Hertha
voor het realiseren van een
kunstgrasveld af te wijzen
en op korte termijn:
2. te onderzoeken wat de
mogelijkheden en kosten
zijn voor het upgraden van
het qua onderhoudsniveau
mindere natuurgras
wedstrijdveld (veld 6), dan
wel het verbeteren van het
trainingsveld
3. te onderzoeken of een
kunstgrasveld überhaupt
mogelijk is, gezien de
drassige ondergrond waar
Hertha is gevestigd.

Locatie Raadzaal:
Voorzitter:
de heer R. Blans
RTG-griffier: M. de Graaf

Estafetteproject:
voorbereidingsbudget.
(Raadsvoorstel nr. 0034/08)
Op 28 juni 2007 heeft de raad
besloten om met de combinatie
Rabobank Veenstromen
en Rabo Vastgoed een
intentieovereenkomst
aan te gaan en is een
voorbereidingsbudget
beschikbaar gesteld. Dit
budget blijkt onvoldoende te
zijn om alle kosten te dekken.
Om het onderzoek te kunnen
afronden wordt daarom
voorgesteld een aanvullend
budget van € 150.000,00
beschikbaar te stellen

staat informatie over onder andere het ontwerp bestemmingsplan. Deze
nieuwsbrief wordt huis-aan-huis verpreid in en rond de toekomstige
gebieden van het plan Marickenland/Marickenzijde. De nieuwsbrief is ook te
vinden op www.marickenland.nl. U kunt een gratis abonnement aanvragen
via marickenland@derondevenen.nl of bij het projectsecretariaat (0297) 29
16 61, mevrouw Maud van der Vliet. Geeft u daarbij uw adres op als u de
nieuwsbrief via de post wenst te ontvangen. Een abonnement per e-mail is
ook mogelijk.
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Gemeente De Ronde Venen:

Geen baan maar een
loopbaan!

Wij zijn één van de grootste werkgevers van De Ronde Venen. Wij zijn een
ambitieuze gemeente met korte lijnen en een informele werksfeer. Ruim
260 mensen vervullen tal van functies. Ons werk verschilt onderling enorm

van elkaar, maar we hebben allemaal één ding gemeen: wij zijn het gezicht
van de gemeente en werken aan de kwaliteit van de lokale samenleving!
‘Samen sterk met onze inwoners’ is een belangrijk thema wat wij willen
uitdragen. Wij zijn op zoek naar medewerkers die zich verantwoordelijk
voelen, initiatiefrijk zijn en goed communiceren. De mogelijkheden voor
medewerkers zijn zeer veelzijdig: ontwikkeling en een loopbaan zijn
belangrijk. En tot slot: werken bij onze gemeente betekent leuk werk in een
leuke organisatie!

Wij hebben de volgende vacatures:
- een senior verkeerskundige
Meer informatie over de vacatures kunt u vinden op onze website www.
derondevenen.nl of u kunt contact opnemen met ons via (0297) 291742.
Ook open sollicitaties zijn van harte welkom.
Deze kunt u sturen naar: sollicitatie@derondevenen.nl.

Financiën

Het jaarverslag van het kringloopbedrijf Kringkoop is onlangs
verzonden naar Burgemeester en Wethouders. Hieruit blijkt dat
Kringkoop financieel een gezond jaar achter de rug heeft. De
financiële doelstelling werd royaal gerealiseerd. Ten opzichte van
2006 zijn de netto-opbrengsten met ruim 12% gestegen.

Milieu

Kringkoop heeft maatregelen genomen om kritisch te kijken wat bij
de klant vandaan meegenomen wordt. Goederen worden geweigerd
als ze zichtbaar kapot, vies of in ieder geval niet meer verkoopbaar
zijn. Dit zorgt ervoor dat het afval bij Kringkoop beheersbaar
blijft en dat deze afgekeurde goederen door de klant zelf bij het
afvalbrengstation van de gemeente kunnen worden aangeleverd.
Kringkoop heeft een substantiële bijdrage kunnen leveren
in de gemeente De Ronde Venen aan de besparing van de
verbrandingskosten van grof huishoudelijk afval. In totaal is er aan
huisraad ruim 370.000 kilo ingezameld. Hiervan is ruim 210.000
kilo verkocht in de winkel, dus hergebruikt. In de Ronde Venen
heeft Kringkoop bijna 160.000 kilo aan textiel ingezameld. Een
gedeelte (13 %) is verkocht in de winkel, het restant van het textiel
is in zijn geheel doorverkocht aan recycling bedrijven. Daarnaast
heeft Kringkoop ruim 150.000 kilo (260.000 stuks!) aan elektrische
apparaten ingezameld. Hiervan is 24.000 kilo verkocht en het
restant is ook niet bij het restafval gekomen maar afgevoerd naar
gespecialiseerde recyclingbedrijven.
Er zijn bij 2100 adressen in De Ronde Venen spullen opgehaald,
daarnaast hebben ruim 6000 klanten zelf hun spullen afgeleverd bij
het kringloopbedrijf.

Werkgelegenheid

Eind 2007 waren er 49 medewerkers en vrijwilligers werkzaam bij
Kringkoop. Het merendeel van de medewerkers werken vanuit de
Sociale Werkvoorziening. Ook biedt Kringkoop werkgelegenheid in
het kader van reïntegratieactiviteiten en stage aan leerlingen van
praktijkscholen in de regio. Veel steun heeft Kringkoop ook aan de
12 vrijwilligers die wekelijks, soms zelfs dagelijks, meehelpen in het
bedrijf.

Huis-aan-huis aktie kledinginzameling voorjaar 2008

In de maand april van dit jaar heeft Kringkoop weer een huis-aanhuis actie gehouden voor het inzamelen van kleding. Er is in totaal
voor 3000 kilo aan kleding opgehaald. Waarvoor uw dank.

Activiteitenkalender
De Ronde Venen

De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt
door Stichting Cultura in samenwerking met VVV De
Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus en gemeente
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten
vermeld die in de komende week zullen plaatsvinden.
Voor informatie over de activiteitenkalender kunt u
contact opnemen met VVV De Ronde Venen, tel. (0297)
21 42 31, email: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. Een
uitgebreide activiteitenkalender is te lezen op de website
van de gemeente: www.derondevenen.nl.
9 mei t/m 13 JUNI 2008
Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis 2008

Veiligheid in De Ronde Venen

Kringkoop heeft een goed 2007 achter de rug!

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

Aanvang: 18.00 tot 22.00 uur. Vrijdag vanaf 20.00 uur defilé Argon
terrein. Informatie: De heer G.J.W. de Koning (0297) 24 14 94.
g.de.koning@wanadoo.nl

Voorkom
woninginbraak

12 juni t/m 15 juni 2008
Circus Renz Berlin

Met de vakantieperiode voor de deur adviseert de politie
vakantiegangers preventieve maatregelen te nemen en
mensen die niet op vakantie gaan alert te zijn op verdachte
situaties.
Verdachte situaties

Als er omstandigheden zijn die afwijken van het normale patroon, dan
kan er sprake zijn van een verdachte situatie. Neem dan direct via het
alarmnummer 112 contact op met de politie. In 95% van deze gevallen
is de politie binnen 10 minuten ter plaatsen. Hiermee verhoogt u de kans
om inbrekers op heterdaad te betrappen. Let op het signalement van
verdachte personen en op kenmerken van eventuele vervoermiddelen,
zoals merk, type, kleur en het kenteken. Deze informatie kan cruciaal zijn
voor de opsporing en aanhouding van de verdachte(n). Niet spoedeisende
informatie kunt u doorgeven via het algemene nummer 0900-8844 of Meld
Misdaad anoniem 0800-7000.

Preventietips

Goede sloten, een buitenlamp aan de gevel en uw woning niet
verstoppen achter het tuingroen. In grote lijnen zijn dit de eisen voor
het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Met dit keurmerk heeft u 90% minder
kans op een geslaagde inbraak. Meer informatie kunt u vinden op www.
politiekeurmerk.nl Daar vindt u onder andere de volgende tips.
• Sluit ramen en deuren goed af. Vergeet vooral niet een w.c. raampje of
ramen en deuren van een garage af te sluiten. Laat geen sleutels aan
de binnenzijde van sloten zitten;
• Sluit binnendeuren en kostbaar meubilair niet af, hiermee word extra
schade voorkomen;
• Schakel verlichting aan via tijdschakelaars;
• Laat niet zien dat u weg bent. Sluit geen overgordijnen en haal geen
planten voor de ramen weg. Laat de brievenbus regelmatig legen
en laat de post neerleggen op plaatsen waar deze van buitenaf niet
zichtbaar is. Spreek op uw antwoordapparaat geen boodschap in
waaruit blijkt dat u langere tijd afwezig bent;
• Berg gereedschap en ladders op achter slot en grendel zodat dieven
niet met uw eigen gereedschap binnen kunnen dringen;
• Vertel onbekenden niet wanneer u op vakantie gaat, ook niet tijdens een
telefonische enquête.
• Maak foto’s van waardevolle spullen en berg ze op in een (verankerd)
kluisje of bij de bank.

Locatie: op het parkeerterrein van het sportpark “Veenzijde” aan de
Pieter Joostenlaan in Wilnis. Aanvang: donderdag 12 juni: 19.00
uur, vrijdag 13 juni: 16.15 uur en 19.00 uur, zaterdag 14 juni: 15.00
uur en 19.00 uur, zondag 15 juni: 14.00 uur. Informatie: 06 17 52 78
15 of 06 40 76 31 04, info@circus-renz-berlin.nl

14 juni 2008
Straattheaterfestival 2008

Op het 16e Straattheaterfestival De Ronde Venen treedt een
grote diversiteit van professionele artiesten op. Het dorpscentrum
van Mijdrecht is het podium voor improviserend en interactief
straattheater, steltenacts, straatmuzikanten, poppentheater,
circustheater, levende standbeelden en swingende bands. Zo’n
60 spectaculaire of juist ontroerende optredens van in totaal 30
artiestengroepen uit binnen- en buitenland. Professionals worden
afgewisseld door amateurgroepen uit de regio. De bezoeker kan
zappen van vertedering naar humor, spanning of muziek omdat alle
optredens plaatsvinden binnen een straal van een paar honderd
meter. Het festival kenmerkt zich door zijn grote verscheidenheid aan
activiteiten met een hoog kwaliteitsgehalte. Gelijk met het festival
organiseert de Handelsvereniging Mijdrecht (HVM) in het dorp een
kunstnijverheidsmarkt. Locatie: Dorpscentrum Mijdrecht. Aanvang:
11.00 tot 17.00 uur. Toegang: gratis. Informatie: straattheater.kamp@
ipact. / www.straattheaterdrv.nl

14 juni en 15 juni 2008
30-ste Weiden natuurwandeling.

Locatie: Start: Dorpshuis De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen.
Aanvang: 08.00 uur tot 13.00 uur voor de afstanden 5-10-15
km, 08.00 -10.00 uur voor de afstanden 25-40 km. Toegang:
Inschrijfgeld:€3.00. Informatie: tel.(0297) 28 40 99.

15 juni 2008
Natuurwandeling INV excursie

Estafette bloeiende bermen. Natuurwandeling van 10 km, INV
excursie. Start: NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a
in Wilnis. Aanvang: 14.00 uur.

18 juni 2008
Midzomerbraderie Wilnis

Locatie: Dorpscentrum van Wilnis. Aanvang: 14.00-21.00 uur.
Informatie: De heer T. Bots (0297) 28 13 65, ovwilnis@xs4all.nl

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

Bouwplannen
Met ingang van 12 juni 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de bouwplannen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

De Hoef
Vinkenslag 21

Vergroten van een woonark

Verzoek om vrijstelling

2008/0173

A

Verkopen en opslaan van 2.000 kilo
vuurwerk
Vergroten en veranderen van een woning
Vergroten van een bestaand pand
tbv gezondheidszorg
Vergroten van een woning

Verzoek om vrijstelling
Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
fase 1
Lichte bouwvergunning

2008/0123
2008/0312
2008/0028

B
C
D

2008/0283

E

Veranderen van de gevels en
plattegronden van een verpleeg- en
zorgcentrum

Bouwvergunning fase 1

2008/0237

F

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

Mijdrecht
Bozenhoven 105

Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				

Hofland 150
Proostdijstraat 33b

Mijdrecht
Bozenhoven 105
Waverveensepad 1

Verkopen en opslaan van 2.000 kilo
vuurwerk
Vergroten van een rundveestal

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 118

Oprichten van een woonhuis
met kantoor
Baambrugse Zuwe 214
Oprichten van een orangerie/serre
		
Donkereind 44a
Oprichten van een overkapping en
een zwembad
Groenlandsekade 37
Vernieuwen van een woning
		
Molenkade 15
Vernieuwen van een recreatiewoning
		
Proosdijland 47
Vergroten van een woning met een
dakopbouw op het achtergeveldakvlak
van de woning
Proosdijland 48
Vergroten van een woning met een
dakopbouw op het achtergeveldakvlak
van de woning
Wilnis
Bovendijk 24
Vergroten van een loods
		

Ontvangst
datum

Verzoek om vrijstelling

2008/0123

4-3-2008

Reguliere bouwvergunning

2008/0337

30-5-2008

Reguliere bouwvergunning
fase 2
Reguliere bouwvergunning
fase 2
Lichte bouwvergunning

2008/0328

27-5-2008

2008/0323

26-5-2008

2008/0249

23-4-2008

2008/0319

22-5-2008

Reguliere bouwvergunning
fase 2
Reguliere bouwvergunning
fase 2
Lichte bouwvergunning

2008/0326

27-5-2008

2008/0331

29-5-2008

Lichte bouwvergunning

2008/0325

27-5-2008

Reguliere bouwvergunning
fase 2

2008/0329

28-5-2008

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet
inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)

Viergang 111
Vinkeveen
Herenweg 69

Opm.

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vergunning:
- Onder A te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening.
- Onder B, C, E te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening.
- Onder D, F te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening.
Voor het bouwplan 2008/0173 (A) wordt de mogelijkheid van inspraak geboden. De inspraakbijeenkomst wordt gehouden op
vrijdag 13 juni 2008 van 09.30 uur tot 10.00 uur in het gemeentehuis in. Op verzoek van belanghebbenden kan een ander tijdstip
worden afgesproken.
Zienswijze indienen.
Tijdens de termijn van inzage kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van het
plan waar u uw zienswijze op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijze verwijst
naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijze ook mondeling
(aan de balie of telefonisch) bij de betreffende afdeling bekendmaken.
Vergadering Wmo-raad De Ronde Venen d.d. 18 juni 2008
De vergadering wordt gehouden in kamer 5 van het gemeentehuis (ingang Raadhuisplein 1) van 14:00 uur tot 16:00 uur. U bent
van harte welkom om de vergadering bij te wonen.
Agenda: 1. Opening en mededelingen:
		
2. Spreektijd bezoekers
		
3. Jongeren- en Vrijwilligerswerk door Petra Verschoor, beleidsambtenaar
		
4. Consultatie uitgangspunten Aanbesteding “Hulp bij het Huishouden”
		
5. Ingekomen- en uitgaande stukken :
		
6. Bijgewoonde vergaderingen/ bijeenkomsten:
		
7. Nabespreking van de vergadering van 28 mei 2008
		
8. Rondvraag
		
9. Volgende vergadering en sluiting
Vervolg op volgende blz.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Amstelhoek
De Bruinlaan 19
Mennonietenbuurt 15

Oprichten van een schuur
Oprichten van een dubbelwoonhuis

Verzenddat.
vergunning

Bouwvergunning
Bouwvergunning fase 1

2008/0307
2008/0145

3-6-2008
4-6-2008

Bouwvergunning fase 2

2008/0280

3-6-2008

Oprichten van een bedrijfsgebouw

Bouwvergunning fase 1

2008/0231

3-6-2008

Vergroten van een dakkapel
Vergroten van een kerkgebouw
Realiseren van een deur in de zijgevel
van de woning

Bouwvergunning
Bouwvergunning fase 2
Bouwvergunning

2008/0253
2008/0246
2008/0313

4-6-2008
3-6-2008
3-6-2008

Plaatsen van 2 uitbouwen met veranda
Oprichten van een steiger
Oprichten van een loopbrug (nabij)
Oprichten van een recreatiewoning

Bouwvergunning
Bouwvergunning
Bouwvergunning
Bouwvergunning fase 1

2007/0772
2007/0058
2008/0190
2008/0082

3-6-2008
3-6-2008
29-5-2008
3-6-2008

Bouwvergunning

2008/0204

4-6-2008

Botsholsedijk 18

Veranderen en vergroten van een
recreatiewoning
Oprichten van een bijgebouw

Bouwvergunning

2008/0205

4-6-2008

Wilnis
Oudhuijzerweg 48

Oprichten van een woning

Bouwvergunning fase 1

2007/0856

3-6-2008

De Hoef
De Hoef Oostzijde 46, 47 Plaatsen van 2 woonhuizen en
4 startersappartementen
Mijdrecht
Industrieweg
47, 49, 51, 53, 55, 57
Smaragd 18
Stadhouderlaan 2
Nicolaas van der
Steenstraat 2c
Vinkeveen
Vinkenkade 19a
Waeterrijck 18
Winkeldijk 19a-R79
Winkeldijk 19a-R102
Waverveen
Botsholsedijk 18

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen
van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen
kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase
aan de orde zijn gekomen. Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de
verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250,
3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het
besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van en afschrift van het bezwaarschrift. Van
de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Verleende kapvergunningen
De gemeente heeft op 28 mei 2008 kapvergunning verleend voor
Straatnaam
Gemeentelijke bomen
Vinkeveen
Mijdrechtsedwarsweg/ Ringdijk

Soort boom	Reden
22 essen

dunning

De verleende kapvergunningen liggen van 11 juni tot 23 juli 2008 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Iedereen
die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen deze termijn van zes weken nadat de vergunning is verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een
bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om
voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht.
Het verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Voor een toelichting op de overwegingen voor deze kapvergunningen
kunt u bellen met de afdeling Groen, tel. (0297) 291 786.
Ontwerp bestemmingsplan “Marickenland”
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto
artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat met ingang van 17 juni 2008 het ontwerp bestemmingsplan “Marickenland” en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt bij de balie Bouw- en
woningtoezicht in de hal van het gemeentehuis. Daarnaast is het ontwerp bestemmingsplan in te zien in de openbare bibliotheken van De Ronde Venen en via www.marickenland.nl.
Toelichting
Het ontwerp bestemmingsplan “Marickenland” omvat het gebied tussen de kernen Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en Waverveen.
In dit gebied worden de bestemmingen gewijzigd ten behoeven van natuur, recreatie en wonen. De te ontwikkelen natuur vormt
een onderdeel van de ecologische hoofdstructuur en bestaat uit “natte natuur”. Het toekomstig recreatiegebied krijgt een functie
als uitloopgebied voor lokale en regionale recreanten. Het woongebied ligt tegen het huidige Veenzijde van Wilnis aan en gaat
ruimte bieden aan maximaal 978 woningen. Hiervoor moet nog wel een uitwerkingsplan worden gemaakt. De bestemming van
de bestaande bouwkavels verandert niet ten opzichte van het voorgaande bestemmingsplan “Buitengebied De Ronde Venen”,
behalve wanneer concrete particuliere ontwikkelingen of verzoeken daartoe aanleiding geven.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder over het ontwerp bestemmingsplan “Marickenland” een zienswijze
kenbaar maken bij de gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk naar
voren worden gebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Raad van de gemeente De Ronde Venen,
postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Voor het indienen van uw mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw
Henrike Geurkink, tel. (0297) 29 18 16. Mensen die behoefte hebben aan een gezamenlijke bijeenkomst voor het stellen van
informatieve vragen en het eventueel indienen van mondelinge zienswijzen over het bestemmingsplan kunnen hierom vóór 1 juli
2008 verzoeken bij mevrouw Henrike Geurkink. Bij voldoende animo wordt deze bijeenkomst in week 28 of 29 georganiseerd.
Burgemeester en wethouders wijzen erop, dat degenen die geen zienswijzen kenbaar hebben gemaakt op het ontwerp bestemmingsplan in het vervolgtraject van de procedure geen bedenkingen kunnen inbrengen of beroep kunnen aantekenen.

op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh), vanwege wegverkeerslawaai. Op grond van de Wgh moet bij het
vaststellen van een bestemmingsplan of een vrijstelling op grond van artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) een
akoestisch onderzoek worden uitgevoerd, als dat plan of die vrijstelling mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of
andere geluidgevoelige objecten.
Marickenzijde
Voor Marickenland is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Hierin is de toekomstige woonwijk Marickenzijde opgenomen
met een uit te werken bestemming Woondoeleinden. Voor deze locatie is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt
dat de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh van 48 dB voor wegverkeerslawaai wordt overschreden als de woonwijk wordt gebouwd. De overschrijding geldt voor een deel van de te bouwen woningen. Het bouwen van de woonwijk zonder overschrijding
van de voorkeursgrenswaarde is niet mogelijk. Burgemeester en wethouders hebben daarom voor een deel van de woningen in
Marickenzijde hogere waarden vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai. De vastgestelde hogere waarden zijn in drie klassen
ingedeeld:
• Klasse 49 tm 53 dB: 48 woningen
• Klasse 54 tm 58 dB: 47 woningen
• Klasse 59 tm 63 dB: 5 woningen
Het vaststellen van hogere waarden betekent niet dat het verkeer meer geluid mag produceren, maar dat voor een specifiek
bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan. In de uitwerkingsplannen voor Marickenzijde moet daarnaast rekening worden gehouden met een aantal maatregelen. Dat zijn zowel maatregelen aan de weg (verlagen snelheid,
geluidsreducerend asfalt), maatregelen in het ontwerp van de wijk (walwoningen, afstand tot de weg) als maatregelen aan de
woningen (isolatie, geluidsluwe gevels).
Wijzigingsbevoegdheid en vrijstellingsbevoegdheid voor woningen in buitengebied
In het ontwerpbestemmingsplan Marickenland is in de voorschriften voor bepaalde bestemmingen een wijzigingsbevoegdheid
en sloopbonusregeling opgenomen die onder voorwaarden de realisatie van nieuwe woningen mogelijk maakt. De bestemmingen die het betreft zijn op de kaart aangewezen voor ‘Agrarisch - Bedrijf’ (Ab), ‘Bedrijf’ (B) en ‘Bedrijf – Recreatief (B-R).
De bestemming ‘Agrarisch - Bedrijf’ (Ab) kent verder een vrijstellingsbevoegdheid waarbij onder voorwaarden een uitbreiding
en/of verbouwing van een bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf mogelijk wordt gemaakt voor een rustende boer. De bestemming ‘Wonen’ (W) kent daarnaast een vrijstellingsbevoegdheid voor woningsplitsing. In het akoestisch onderzoek is voor het
buitengebied aangegeven per weg op welke afstand de 48 dB contour ligt en de contour die de maximale ontheffingswaarde
weergeeft. Buiten deze 48 dB contour kan een woning gerealiseerd worden. Wanneer nieuwe woningen binnen deze twee
contouren komen te liggen, dienen maatregelen te worden getroffen of indien dat niet financieel haalbaar of wenselijk is, dient er
een hogere waarde te worden vastgesteld. Binnen de contour van de maximale ontheffingswaarde kan in principe geen nieuwe
woning worden gerealiseerd. In het buitengebied is de exacte locatie nog niet bekend waar de eventuele nieuwe woningen
worden gerealiseerd. In het akoestisch onderzoek zijn de locaties van de woningen opgenomen waar mogelijk nieuwe woningen
kunnen worden gerealiseerd. In het onderzoek wordt weergeven waar zonder problemen een woning kan worden gerealiseerd,
waar maatregelen of hogere waarden nodig zijn of waar in principe niet gebouwd kan worden. Burgemeester en wethouders
hebben op basis hiervan voor een deel van de eventueel te realiseren woningen in het buitengebied van Marickenland hogere
waarden vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai. De vastgestelde hogere waarden zijn in drie klassen ingedeeld:
• Klasse 49 tm 53 dB: 0 woningen
• Klasse 54 tm 58 dB: 6 woningen
• Klasse 59 tm 63 dB: 0 woningen
Ook hier betekent het vaststellen van hogere waarden niet dat het verkeer meer geluid mag produceren, maar dat voor een specifiek plan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan. De voorwaarden die zijn opgenomen in de voorschriften
van het ontwerpbestemmingsplan zijn onverkort van toepassing.
Ter inzage legging en indienden van zienswijzen
Het ontwerpbesluit hogere waarde ligt met de bijbehorende stukken ter inzage vanaf 17 juni 2008 tot en met 28 juli 2008 in het
gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van tervisielegging op het ontwerpbesluit reageren door een
zienswijze in te dienen. U kunt uw zienswijze sturen naar Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen, t.a.v. dhr. F.
Klaassen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor een mondelinge zienswijze kunt u met de heer Klaassen een afspraak maken.
Voor meer informatie kunt u ook met de heer Klaassen contact opnemen, tel. (0297) 29 18 60, f.klaassen@derondevenen.nl.
Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 2 juni 2008 hebben besloten de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid vast te stellen met ingang van 1 juni 2008. Deze beleidsregels worden opgenomen als bijlage in
het handboek WWB van Schulink, zijnde een naslagwerk. Het besluit van 24 mei 2005 met betrekking tot de invulling van de
richtlijnen van het handboek wordt ingetrokken. In de beleidsregels zijn bepalingen opgenomen over de bijzondere bijstand,
categoriale bijstand (chronisch zieken, gehandicapten en ouderen en de collectieve ziektekosten) en overige regelingen waaronder de pc regeling, declaratiefonds sport en cultuur en zwemlessen
Intrekking Verordening tegemoetkoming sociale participatie voor minimahuishoudens in de gemeente
De Ronde Venen 2004
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 13 december 2007 reeds vooruitlopend op nieuwe regelgeving had besloten de Verordening tegemoetkoming kosten sociale participatie voor minimahuishoudens
2004 in te trekken met ingang van 1 januari 2008. In de nota Minimabeleid waren de bepalingen met betrekking tot de tegemoetkoming van sport en cultuur uit het participatiefonds gewijzigd waardoor de voorwaarden en bepalingen uit deze verordening
niet langer actueel en inhoudelijk van toepassing waren. Deze verordening is nu geactualiseerd in de beleidsregels bijzondere
bijstand en minimabeleid. De beleidsregels treden in werking met ingang van 1 juni 2008. Genoemde beleidsregels liggen vanaf
heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en/of 11 in het gemeentehuis.
Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
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:
bij hen een melding op basis van een algemene maatregel van bestuur is binnengekomen van:
- Lekker Lekker voor het oprichten van een inrichting met broodjes/lunches/kant en klaar maaltijden waarop het Besluit
horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer van toepassing is, op het perceel Rendementsweg 22, 3641 SL te
Mijdrecht.
Met ingang van 1 januari 2008 is het bovengenoemde Besluit ingetrokken en vervangen door het Besluit algemene
regels inrichtingen milieubeheer (ook wel Activiteitenbesluit genoemd). De ingediende melding wordt automatisch
gezien als melding op grond van het nieuwe besluit.
bij hen meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur zijn binnengekomen van:
- F.N. Kempen B.V. voor het veranderen van een boomkwekerij waarop het Besluit glastuinbouw milieubeheer van
toepassing is, op het perceel Oosterlandweg 45, 3641 PV te Mijdrecht;
- Maatschap J.W. en A.W. Voorend voor het veranderen van een melkveebedrijf waarop het Besluit landbouw
milieubeheer van toepassing is, op het perceel Provincialeweg 4, 3645 CN te Vinkeveen.

SAM MOET NOG VEEL LEREN.

Ontwerpbesluit hogere waarde voor Marickenland

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen hebben besloten om voor Marickenland hogere waarden vast te stellen

Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren
te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur dient u
eerst een afspraak te maken bij:
- de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker
van de cluster recht van de milieudienst, tel. (0346) 26 06 41.

Help hem blindengeleidehond worden. Ga naar

adopteereenpup.nl
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m vr
8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.00-18.00 u;
za 9.00-12.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij apotheek Pelaene Hof,
Terschellingkade 2, 3446 BK
Woerden, tel. 0348-480481.

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:

DE RoNDE VENEN,
MIJDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:

UItHooRN,
NEs A/D AMstEl,
DE kWAkEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 14.950
EDItIE 3
oPlAAg 13.150
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.Nl

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk Mijdrecht,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939. Behandeling
na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, tel: 0297-242436.
Consults na tel. afspraak.
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel: 0297-263758
fax: 0297-594080, www.dkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

MORPHEUS RUIMT OP
BOXSPRING COMBINATIE
VANAF € 1.499,INCLUSIEF MATRASSEN
VANAF € 2.399,-

BOXSPRINGS
TIENERBEDDEN

10% 70%
TOT

KORTING

| MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN
| DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984
Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

www.morpheus.nl

Mijdrecht: Croonstadtlaan 1, tel:
0297-272300. Tel. inschrijfu.: ma
16.30-18.00; di 13.30-14.30 u.

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

Zaterdag 21 juni in de Schakel Wilnis

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

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

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

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

zORG &
DIENsTVERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288.
Geopend op werkdagen 8.30-17.00
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). Voor
informatie over allerlei mogelijkheden
van zorg: Zuwe Service, tel. 09002359893.
Jeugdgezondheidszorg: tel.
0346-552930. Pedagogisch bureau:
tel. 0346-581487. Voor ouders van
kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel.
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open:
ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

Dienstenveiling: opbrengst
voor The Passion 2009
De Ronde Venen - Wie helpt er
mee om het koor De Rovenians financieel te ondersteunen, zodat het
deze musical over het paasverhaal
kan blijven doorvertellen? Door de
professionele manier van uitvoeren zijn de basiskosten voor licht en
geluid kostbaar. Het koor ontvangt
geen subsidie waardoor er een grote geldinjectie vooraf nodig is om de
stap te kunnen zetten. De Rovenians zal zelf de geldmiddelen voor
deze kwaliteitsmusical moeten zien
rond te krijgen. Het streven is om
The Passion met Pasen 2009 een
vervolg te geven.
De Rovenians zal op 21 juni a.s. voor
iedereen in De Ronde Venen en regio een dienstenveiling organiseren.
Wat kan u verwachten?
Leden van het koor zullen aan u hun
diensten aanbieden. Diensten als;
zingendstrijken, brunch mét Live
muziek, gitaarles, hottube in jóuw
tuin, avondje oppas, verzorgde dag
op een Vinkeveens eiland, toneellessen, ramen lappen, BBQ feest op

28 juni, privézwembad in De Hoef,
driegangendiner, sportieve clinic en
zoveel meer.
Bovenal belooft het een gezellige
avond te worden met lekkere hapjes
en drankjes voor het goede doel. Ze
rekenen erop dat op deze avond het
startkapitaal voor The Passion 2009
bijeen zal worden gebracht.
Deze veiling wordt gehouden op zaterdag 21 juni in gebouw de Schakel
aan de Dorpsstraat 20 in Wilnis van
20.00 tot 23.00 uur.

Fietsen voor een goed doel

Maar dan plannen we altijd een latere datum en dat is toen een maand
later gebeurd. Dat was toen ook nog
een lustrum. De dorpentocht wordt
altijd op dezelfde dag gehouden,
namelijk de eerste zondag van juni.
Om 12.15 uur kwamen de eersten
alweer binnen, wel met rode hoof-

Spelend schilderen
Uithoorn - Op 18, 19 en 20 juni aanstaande geeft Joke Zonneveld de workshop ‘Spelend schilderen, complexiteit en eenvoud’. Spelend met restmateriaal verken je de
begrippen eenvoud en complexiteit
in een beeld. Vanuit die ervaringen
maak je op de derde dag een schilderij op MDF-plaat. Het gaat om het
proces tijdens het schilderen, niet
om het resultaat. En juist dan verrassen je handen je met een beeld
waarvan je niet wist dat je het in je

Regio - Bijna niet voor te stellen
maar alweer de 31e Dorpentocht met
twee afstanden die gereden konden
worden. namelijk 35 of 55 km. In totaal waren er tien startplaatsen in
de regio: Amstelveen, Ouderkerk,
twee in Amsterdam Zuid-Oost, Abcoude, Stokkelaarsbrug, Waverveen,
Bovenkerk, Aalsmeer en in Uithoorn
bij het Geveltje. De oorsprong ligt bij
de Maria Goretti Mavo later de Amstelhove Mavo in Amstelveen volgens Wilma Bakker van de organisatie. Destijds door de ouderraad
opgericht maar toen als een elf dorpentocht. Sinds Ben Brij, directeur
van de toenmalige Mavo, gestopt is
bleef er toch een club over die dit
wilde blijven organiseren en van mening was dat het niet beperkt moest
blijven tot een bepaald aantal dorpen. Vanaf het begin is het de bedoeling geweest om voor het goede doel te fietsen. Elk jaar wordt er
weer gezocht naar een ander goed
doel zoals spierziekte, hersenziekte, VU Medisch Centrum het Ronald
McDonaldhuis waar kinderen met
langdurige ziektes liggen en waar
de ouders kunnen verblijven, zodat
het gezin niet ontwricht wordt. Een
ander goed doel was epilepsiebe-

had. Daags van 9.30 - 14.00 uur in
atelier De Rode Draad, Prinses Margrietlaan 86, Uithoorn. Kosten 90,euro (Amstelveenpas 67,50) inclusief alle schildersmateriaal, koffie
en thee. Voor uitgebreide informatie
www.jokezonneveld.nl of telefoon
020-6418680 (vanaf 16.30 uur)

www.decombinatie.web-log.nl/
www.decombinatie.info

strijding, brandwonden, maag-, lever- en darmziektes, het kankerfonds en verleden jaar Villa Pardoes
bij de Efteling waar ook kinderen
met ouders kunnen verblijven. Dit
keer was het No Kindding een instantie die kindermishandeling bestrijdt. Wat houdt de Dorpentocht
nu precies in. Wilma Bakker vertelt:
“Er is elk jaar een wisselend aantal
dorpen.
Leuke plekjes
Van te voren wordt de route gereden
en die is elk jaar weer verschillend,
maar het gaat erom dat je langs leuke plekjes komt en zo min mogelijk
langs snelwegen maar over landwegen en andere leuke weggetjes
rijdt. De leeftijd is niet belangrijk,
van 0 tot 100 jaar mag je meedoen.
Bij de startplaats krijg je een routebeschrijving en langs de weg staan
bordjes met pijlen die de route aangeven. Je rijdt gemiddeld vier of vijf
uur. Om 9.30 uur start de inschrijving tot 14.00 uur ‘s middags en om
18.00 uur moet je binnen zijn. Om de
kosten hoef je het ook niet te laten
want 4 euro kan iedereen nog wel
betalen Bij elk dorp is ook een stempelpost. Meestal staan we wel met

drie mensen bij een stempelpost”,
aldus Wilma die er vrolijk uitziet met
een oranje slinger om en een oran-

je T-shirt aan. Dat is met het oog op
de EK, maar ik dos me altijd wel een
beetje uit, dat is gewoon leuk”, vindt
Wilma. In dit geval wordt Wilma geassisteerd door Ton en Roel, vrijwilligers van het eerste uur zoals zij
zelf melden, want het hele gebeuren
draait natuurlijk zoals zo vaak helemaal op de vrijwilligers. Als het je teveel wordt kun je altijd halverwege
afhaken en er rijden altijd bezemwagens mee voor eventuele probleempjes. “De mensen die fietsen,
komen heus niet allemaal uit deze
regio hoor”, zegt Wilma. “We hebben zelfs mensen gehad uit Canada
en Nieuw Zeeland die hier voor vakantie waren en die ook meegefietst
hebben. Sommige mensen komen al
op de fiets en anderen komen met
de auto met fietsenstandaard achterop. Het is altijd een hechte club
mensen. Je doet het voor de gezelligheid. Het aantal blijft min of meer
hetzelfde. Dit jaar hebben er 2200
mensen meegedaan. Dat hangt ook
een beetje van het weer af. Als het
prachtig weer is krijg je wel eens
een uitschieter naar de 3300. Maar
er is ook wel eens gestart met noodweer.”
Kappen
“Toen hebben we om 12.00 uur gezegd, we kappen ermee”, aldus Ton.

Tevens zijn De Rovenians actief op
zoek naar een of meerdere hoofdsponsors. Gedacht wordt aan bedrijven, instellingen, kerken, fondsen en mensen die het belang zien
van het doorvertellen van de boodschap. De boodschap van het lijdensverhaal van Jezus.
Tettie van Os kan u meer vertellen
over hoe u The Passion financieel
kunt ondersteunen, telefoon 0297
287118 - website:
www.rovenians.nl

den en bezweet. Maar ja, die hadden een racefiets en dan ga je natuurlijk lekker hard.”
De meesten gaan toch wel met een
standaardfiets en maken er gewoon
een leuk dagje van. Zoals Ans, Jan,
Ingrid en nog eens Jan die om 11.00
uur gestart zijn, om 12.00 uur even
in Amstelveen een kopje koffie gedronken hebben, met gebak natuurlijk, en daarna nog een paar
keer zijn gestopt. “Even een appeltje eten op een bankje en in Abcoude hebben we twee biertjes gedronken”, aldus Ans. “Het is gewoon altijd leuk. Wij doen al elf jaar mee.
Een keer zijn we met de kinderen
gegaan en toen hadden we regen
en storm. Maar het leuke is dat je
allemaal op plekjes komt zo dicht bij
je woonplaats waar je normaal nooit
komt. Volgend jaar wordt het rondje Haarlemmermeer”, lacht Ans. Ook
Wilma. Ton en Roel hebben nog een
goede daad verricht, want ze zijn
hondenoppas geweest voor mensen die ook wilden fietsen maar
geen oppas voor de hond konden
vinden. In totaal zijn er met donaties
en inschrijvingen 6500 euro’s naar
No Kidding gegaan. Dat is toch wel
de moeite waard.
Aanmelden kan altijd via internet
www.dorpentocht.nl. Misschien een
leuk idee voor volgend jaar.
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Zaterdag 21 juni in Wilnis

Bellydance Party
‘Meet the Prient’
Wilnis - Laat je eens echt verrassen!
Een buikdansfeest is weer net even
iets anders door de sfeer, de muziek
en de oriëntaalse ambiance. Het is
een feest voor dames, partners, voor
vrienden en vriendinnen en kinde-

Op zoek naar getuigenverhalen over de Nieuwe
Hollandse Waterlinie,
Regio - Heeft u de Tweede Wereldoorlog bewust meegemaakt? En
heeft u interessante verhalen over
de Nieuwe Hollandse Waterlinie in
deze oorlog? Dan is het samenwerkingsverband van projectbureau
Nieuwe Hollandse Waterlinie, Landschap Erfgoed Utrecht en Alterra op
zoek naar u! Zij willen graag het historische verhaal van de Waterlinie
vastleggen en overbrengen op jongere generaties.
De Nieuwe Hollandse Waterlinie
(NHW) is een militaire verdedi-

gingslinie aangelegd tussen 1815
en 1885 van Muiden tot aan Werkendam, bestaande uit vele forten,
inundatievelden, sluizen, dijken en
groepsschuilplaatsen.
Na de Tweede Wereldoorlog verloor
de Linie haar militaire functie. Voor
de natuur waren en zijn de forten
echter altijd toevluchtsoorden geweest. Voor vast verblijf of als groen
tussenstation onderweg.
Vele forten zijn nu in beheer bij natuurorganisaties of hebben een cul-

ren vanaf 7 jaar. Tussen de optredens door krijg je alle gelegenheid
om lekker te dansen. Maar hoe dan,
vraag je je misschien af. De muziek
wordt verzorgd door DJ Leon, oriëntaals en inventief: een beetje Shakira, vleugje Spears, mespuntje salsa,
maar dan dus net allemaal even iets
anders. Dat wil jij toch ook wel eens
ervaren! En de kleding? Dames: dos
je uit met rinkels en bellen, sieraden
en kettinkjes, in vrolijke kleuren of
sfeervol zwart, kom in een prachtige

rok of een leuke spijkerbroek. Heren: draag wat je prettig vindt. Het
kan echt allemaal!!
Wat kan je verwachten? Een sfeervolle, oriëntaalse zaal waar veel te
beleven valt!
- een miniworkshop voor alle dames
en heren die nog nooit hebben gebuikdanst.
- Diverse optredens o.a. Rachid van
Holland’s got talent, Kyria en Petra’s
cursisten
- Live percussie van darbuka-speler
Corzas; buikdansen zoals nooit tevoren!
- Oriëntaalse portretfotografie van
Kees Duijn; poseer voor een prachtig oriëntaals portret!
Doe je mooiste buikdanskleding aan
en laat jezelf vereeuwigen.
- Stands met o.a. Fatima’s tattoos
corner, Aura-fotografie van Rainbow Forest, Wereldwinkel Mijdrecht,
Jannies Clothes en Evi Swart’s voetreflextherapie. Dat belooft wat!
Entree: 12,50 p.p. in de voorverkoop;
kinderen en jongvolwassenen tot
18 jaar 7,50 euro p.p. Kaarten zijn te
koop bij Petra tijdens de cursussen.

Kaarten reserveren? Bel Petra: 0624612613/0297-283616, of mail:
petraroelofsen@xs4all.nl.
De reservering is definitief als
het bedrag is gestort op rekening 17.36.428 t.n.v. P. Roelofsen te
Mijdrecht o.v.v. Promotie Oriëntaalse cultuur. De rookvrije locatie: de
Culturele zaal van het Dorpscentrum Willisstee, gevestigd aan de
Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis.
Film- en foto-opnames
Er worden film- en foto-opnames
gemaakt door Kees Duijn, Ed Wijnberg en Pieter Lakeman. Daarom
is het niet toegestaan tijdens de
shows te filmen en te fotograferen.
Een DVD van de hele show en foto’s
zijn uiteraard te koop!!!
De Willisstee is geopend vanaf 19.30
uur. De eerste show begint om 20.15
uur.

turele, recreatieve of educatieve bestemming gekregen.
Heeft u zelf herinneringen aan de
Nieuwe Hollandse Waterlinie in de
Tweede Wereldoorlog? Of heeft u
fotomateriaal in uw bezit?
Neem dan contact op met projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie, de heer R. Zakee, tel 030 239
90 20, r.a.zakee@minlnv.nl, of Landschap Erfgoed Utrecht, Hélène Hine,
tel 030 220 55 34, h.hine@landschaperfgoedutrecht.nl.

Zaterdag 14 juni:

Straattheaterfestival
De Ronde Venen

toneeltheater: alle optredens vinden
plaats in het dorpscentrum binnen
een straal van een paar honderd
meter en u komt daarom van alles
op uw weg tegen, verwacht of onverwacht: straattheater, steltentheater, straatmuzikanten, zangers en
zangeressen, poppentheater, levende standbeelden, acrobatiek, swingende bands en sportdemonstraties. In de winkelstraat die één dag
per jaar een uitbundig podium is.

Mijdrecht - In groten getale stromen de bezoekers de afgelopen jaren naar het Straattheaterfestival De
Ronde Venen.
Het festival onderscheidt zich van
andere straattheaterfestivals door
de hoge kwaliteit en grote diversiteit
van de professionele artiesten, de
optredens van diverse culturele organisaties en artiesten uit De Ronde
Venen en omgeving en de fantastische sfeer die zij samen met de bezoekers weten te creëren in het in-

tieme dorpscentrum van Mijdrecht.
Op zaterdag 14 juni wordt het dorpscentrum voor de 16e keer omgetoverd tot een podium voor de ca. 20
professionele artiestengezelschappen uit Nederland, België, Duitsland
en Italië. Daarnaast laten vele gezelschappen van cultuur- en sportorganisaties uit De Ronde Venen en
omgeving hun kunsten zien. Tussen
11.00 en 17.00 uur kunt u zappen van
vertedering naar humor, van spanning naar muziek, van sensatie naar

Start van kaartverkoop
‘Night of the Gospel’
De Ronde Venen - Zowel Gospelkoor de Rovenians als brassband
Concordia viert dit jaar zijn jubileum. De Rovenians bestaat in oktober van dit jaar 25 jaar en Concordia
in november 110 jaar, een goed uitgangspunt om dit samen te vieren!
Gospelkoor de Rovenians organiseert in samenwerking met brass-

band Concordia een spectaculair
concert op 1 november aanstaande. Deze avond zal ‘De Boei’ in Vinkeveen worden omgetoverd voor
Night of the gospel. Het lijkt misschien nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. Er
wordt druk gerepeteerd om straks
een afwisselend programma neer

Demonstraties
Uit de regio komen living statues,
acrogymmers, demonstraties tea
kwon do, capoeira, shows van majorettes en showballet, en muziek
en zang van koren en zangduo’s,
en Afrikaanse of Zuid-Amerikaanse muziek van djembés en gitaren.
Op straat spelen drie katten uit de
musical Cats en komt u (ongevaarlijke) potloodventers én een bijzondere zwerver tegen. Lachen kunt u
bij een van de comedy shows, uitgevoerd door theaterclowns met veel
vioolkoffers en een mobiel podium,
of in een absurde show met een
spannende ‘explosionact’ met een
immens grote ballon in zijn broek.
Laat u ontroeren door een kantoorklerk die verliefd is geworden op
een pen die al een oogje op een ander heeft…, door ballet of stelten,
een liefdeshistorie met poppen. De
Italiaanse Miss Minetti komt met
een nieuw businessplan waarin ze
het publiek onderwerpt aan een serie speciale trainingen.
En een letterlijk en figuurlijk hoogtepunt komt van twee Belgische artiesten die hun sporen hebben verdiend in Le Cirque du Soleil en die
op duizend en één manier rondom een mast tollen en in de zeilen
springen: een drie kwartier durende show zoals u nog nooit op straattheater hebt gezien. En dan hebben
we het nog niet gehad over de levende etalagepop, een dwaze fanfare, enz enz.
Mis het niet, maar kom genieten.

te zetten. Trouwe bezoekers zullen worden verrast met nieuw ingestudeerde nummers! Nummers
door het gospelkoor de Rovenians
en nummers door brassband Concordia en nummers die samen worden uitgevoerd zullen een muzikaal
spektakel zijn.
Voorverkoop
De voorverkoop van kaarten voor dit
concert Night of the Gospel is gestart! U kunt kaarten bestellen via
de website van www.brassbandconcordia.nl of via www.rovenians.

Sterk entree van veelzijdige Crossover

Nieuwe Renault Koleos bij
Auto Bernault
Mijdrecht - Vanaf aanstaand weekend is de nieuwe Renault Koleos
te bewonderen in de showroom
van Bernault aan de Genieweg in
Mijdrecht. Voor wie houdt van stoer,
avontuurlijk en comfort is de eerste crossover van Renault de ideale keuze. De Koleos is veel meer
dan alleen een stoere vrijetijdsauto.
Hij combineert avontuurlijke styling

met de gebruiksmogelijkheden van
een ruime gezins-MPV en het comfort van een luxe sedan. Het design
weerspiegelt zijn veelzijdigheid.
Hij oogt zowel sterk en stoer als
licht en wendbaar. De auto is relatief compact met zijn lengte van 4,52
meter, waardoor hij makkelijk door
druk verkeer te loodsen is. Renault

Bij Tuincentrum de Huifkar

Jetske’s natuurlijke aroma
kruidentherapie
Mijdrecht - Voor de tweede keer
komt Jetske op 14 juni langs bij
tuincentrum de Huifkar met haar
aroma kruidentherapie.
Haar heilzame crèmes en oliën hebben een helende werking voor huid,
lichaam en geest.
Van 11.00 tot 17.00 uur zal zij aanwezig zijn om al uw vragen te beantwoorden en te helpen.
Geuren dringen diep door in het bewustzijn, roepen emoties op. Daarover hoeft men zich niet te verbazen,
nl. Kaarten via de kaartvoorverkoop
kosten 15 euro.
Kinderen t/m 12 jaar, 65+ en donateurs 12,50 euro.
Reserveer tijdig en bestel nu uw
kaarten om teleurstellingen te voorkomen.
Nieuwe leden welkom!
De Rovenians is een interkerkelijk
koor met ongeveer 35 koorleden.
Ze gaan ervoor om tijdens hun optredens en concerten te getuigen
van de liefde van Jezus. Nieuwe leden zijn altijd welkom! De repetitie
is op maandagavond in de gereformeerde kerk ‘de Rank’ in Mijdrecht.
Het koor repeteert van 20.15 uur tot
22.15 uur. Schroom niet en kom gerust eens kijken en wie weet zing
ook jij mee met het jubileumconcert!
Ook bij de brassband Concordia
bent u van harte welkom. Speelt
u een brassband instrument, kom
eens langs. Zij repeteren op dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur in
‘de Boei’ aan de Kerklaan in Vinkeveen.

want de neus heeft als enig zintuig
direct contact met de hersenen.
Bloemengeuren doen denken aan
zonovergoten velden en kleurige tuinen, waar planten de zonne-energie
opnemen en omzetten in per soort
verschillende geuren en smaken.
Essentiële oliën zijn aanwezig in de
plant ten behoeve van de voortplanting, afweer, het sturen van boodschappen aan planten en andere levende wezens om zich heen. Al in

levert met de Koleos een auto van
topkwaliteit en geeft drie jaar garantie. Er zijn zeven uitvoeringen van
de Koleos beschikbaar . De prijzen
beginnen bij 29.000 euro.
Meer info over de Renault Koleos
op www.bernault.nl Of kom langs bij
Bernault en bekijk de Koleos met eigen ogen.
de verre oudheid is geprobeerd deze eigen ziel, de essentie van de
plant te winnen en te gebruiken
voor verzorging van de menselijke geest en het lichaam en voor het
genezen van kwalen. Werkend vanuit deze aloude traditie, geeft Jetske
met haar essentiële olie de levensenergie van de levende plant aan u
door.
Nieuwsgierig? Jetske ziet u graag
op 14 juni in Tuincentrum de Huifkar aan de Oosterlandweg 32 in
Mijdrecht. Tel. 0297-593830.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Nieuw in De Ronde Venen:

Muziek in de kring
De Ronde Venen - Vanaf september aanstaande zal er in De Ronde
Venen een nieuwe cursus starten:
‘Muziek in de kring’. Deze cursus is
bedoeld voor ouders en grootouders
met hun kind of kleinkind tot 4 jaar.
Tijdens de ‘Muziek in de kring’-ochtenden onderneemt een ouder samen met zijn/haar kind allerlei muzikale activiteiten.
Samen zingen, bewegen en musiceren op bekende en nieuwe liedjes.
Muziek maken is een heel fijne en
stimulerende bezigheid, waaraan
zowel de ouder als het kind veel plezier beleeft.

centratievermogen en de motorische ontwikkeling.
Maar het belangrijkste doel van deze cursus is het gezamenlijke plezier hebben tijdens de muzikale activiteiten. Dit draagt bij tot een verdieping van de ouder/kindrelatie.
De docenten hanteren twee leeftijdsgroepen tijdens de workshop.
1: Muziek in de kring voor de allerjongsten. (9 maanden tot 2 jaar)
2: Muziek in de kring voor peuters.
(2 tot 4 jaar)
De cursus zal starten op donderdag
4 september en zal 8 donderdagen
duren.

Daarnaast is het stimuleren van de
muzikale ontwikkeling een extra ondersteuning bij allerlei facetten van
de totale ontwikkeling.
Tijdens het samen muziek maken
stimuleer je onder andere het luistervermogen van je kindje, het con-

De cursus vindt plaats in verzorgingshuis Zuiderhof in Vinkeveen.
Voor meer informatie over de cursus. of als u zich wilt aanmelden,
kunt u contact opnemen met de docent Angela Smit-Strubbe, tel. 0297
265531/06 52237152.
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Conclusie onderzoek sluipverkeer Plassengebied in gemeente De Ronde Venen:

“Ontmoedig het doorgaand verkeer,
maar weer het niet!”

Aanleiding
Al jaren zorgt sluipverkeer op de Vinkenkade, Groenlandsekade en Baambrugse Zuwe voor overlast voor bewoners. In het verleden zijn dan ook
diverse maatregelen voorgesteld en
ook daadwerkelijk uitgevoerd om het
sluipverkeer tegen te gaan. Vanwege de tegenstrijdige belangen van
verschillende doelgroepen, zullen bij
maatregelen om sluipverkeer terug te
dringen altijd voor- en tegenstanders
bestaan. Cruciale factor voor het slagen van een maatregel om sluipverkeer tegen te gaan is een duidelijke
afbakening welke doelgroepen behoren tot gewenst verkeer en welke
doelgroepen niet. Het uitsluiten van
een grote groep verkeersdeelnemers
leidt tot lagere verkeersintensiteiten.
Bedrijven en recreatie
De Vinkeveense Plassen is een recreatiegebied met een hoge attractiewaarde. Activiteiten die hier plaatsvinden zijn onder andere zeilen en
duiken. Er bevinden zich hier dan ook
een zeilschool en zeven jachthavens.
Daarnaast bevinden zich in het plassengebied zes restaurants, twee verhuurders van vakantiehuisjes en een
duikvereniging. Deze bedrijven zijn
voornamelijk afhankelijk van recreanten die van buiten het gebied komen. In het Plassengebied is ook een
aantal beheer- en managementbedrijven gevestigd. Dit zijn vooral éénmanszaken. Van de 39 bedrijven op
de Baambrugse Zuwe zijn er 10 afhankelijk van horeca of recreatie. Van
de bedrijven op de Groenlandsekade zijn acht van de tweeëntwintig bedrijven gericht op horeca en recreatie.
Vijftien bedrijven op de Groenlandsekade zijn éénmanszaken. Ook aan de
Vinkenkade zijn relatief veel bedrijven
actief in handel, beheer en management. Ook hier zijn dit voornamelijk
éénmanszaken. Aan de Vinkenkade
is één restaurant gevestigd. Werknemers dienen bij eventuele maatregelen in het Plassengebied het bedrijf
waar ze werken te kunnen bereiken.
Infrastructuur De Ronde Venen
Routes
De Ronde Venen is gelegen aan de
A2 en is te bereiken via afslag 3, Abcoude, afslag 4, Vinkeveen en afslag
5, Breukelen. Afslag 4 komt uit op de

N201 en is derhalve de meest logische route voor verkeer richting De
Ronde Venen en Uithoorn. De Baambrugse Zuwe loopt parallel met de
N201.
Mogelijk routes vanaf de A2 naar de
Ronde Venen, via het Plassengebied
zijn:
• Afslag 3: Vinkenkade-Baambrugse
Zuwe.
• Afslag 4: Groenlandse Kade,
Baambrugse Zuwe/Vinkenkade.
• Afslag 4: N201-Baambrugse Zuwe.
Vanaf de A2 zijn bij afslag 3 de Vinkeveense Plassen aangegeven. Hierdoor
loopt de gebruikelijke route om in het
Plassengebied te komen via de Vinkenkade. Aan de Molenkade is een
groot parkeerterrein gelegen voor recreanten.
Verkeersintensiteiten
Met name aan de Vinkenkade en
Baambrugse Zuwe zijn de verkeersintensiteiten voor wegen met de categorisering verblijfsgebied hoog. Uit
de telgegevens blijkt tevens dat 20 tot
25% van het verkeer in de avondspits
is geconcentreerd. Wat verder uit de
gegevens opvalt is dat de wegen op
de doordeweekse dagen significant
drukker zijn dan op zaterdag of zondag. Zo rijden op de Vinkenkade op
een werkdag circa 1.300 voertuigen
meer dan op zaterdag of zondag. Voor
de Groenlandsekade en Baambrugse Zuwe is het verschil respectievelijk 460 en 970. Dit verschil kan voor
een deel worden verklaard doordat
op werkdagen op de A2 en N201 met
regelmaat congestie optreedt, waardoor verkeer mogelijk een alternatieve route zoekt. Hoewel het percentage doorgaand verkeer uitsluitend met
een kentekenonderzoek is te achterhalen, ontstaat uit deze gegevens de
indruk dat met name de routes afslag
3-Vinkenkade-Baambrugse Zuwe; afslag 4-Groenlandse Kade-Baambrugse Zuwe en de route A2-Groenlandse Kade-Vinkenkade als alternatieven
worden gebruikt voor de A2 en N201.
Vooruitblik
In dit rapport wordt nog geen keuze
gemaakt voor de in te voeren maatregel maar wordt voor de aanbevolen
principevariant uitgewerkt welke effecten van maatregelen gewenst, dan

wel acceptabel zijn. De belangrijkste
aanleiding dat de wegen in het Plassengebied worden gebruikt als alternatief voor de A2 en N201 is dat
door filevorming de routes door het
Plassengebied kennelijk aantrekkelijker zijn voor automobilisten dan de
doorgaande routes. Wanneer de wegen in het Plassengebied minder aantrekkelijk wordt gemaakt, zal een verschuiving plaatsvinden van het (doorgaand) verkeer naar de stroomwegen. Er zijn talloze mogelijkheden om
doorgaand verkeer te ontmoedigen,
zoals wegversmallingen met om en
om regelingen of drempels. Een effectieve maatregel om dit effect te bereiken is een doseerinstallatie. Door
verkeer gedoseerd in het Plassengebied toe te laten, neemt de verliestijd
toe waardoor het voor doorgaand verkeer deze wegen minder aantrekkelijk
worden. De verliestijd vormt tevens
het belangrijkste nadeel van een doseersysteem, er wordt namelijk geen
onderscheid gemaakt naar doelgroep.
Het is echter wel mogelijk om een doseersysteem alleen op specifieke tijden in werking te zetten, bijvoorbeeld
in de spits.
Weren doorgaand verkeer
Bij het weren van doorgaand verkeer
worden bepaalde doelgroepen uitgesloten van doorgang in het Plassengebied. Dit is te realiseren op verschillende manieren, namelijk door
doelgroepen toegang te ontzeggen
door middel van bebording of de route voor doorgaand verkeer fysiek onmogelijk te maken. Dit laatste kan
door het aanbrengen van een knip
(afsluiting).
Doorgaand verkeer weren door
middel van bebording
In veel gevallen kan worden volstaan
met het weren van doorgaand verkeer door het plaatsen van borden.
Deze maatregel kan zonder aanpassingen aan de infrastructuur worden
toegepast en is daarom tegen geringe kosten in te voeren. De effectiviteit
van deze maatregel valt of staat met
handhaving. Met name waar de grens
tussen bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer vager wordt, is handhaving een probleem. In beschouwing dient te worden genomen dat
het Plassengebied een hoge recrea-

tieve waarde heeft en dus veel verkeer aantrekt met de bestemming ‘recreëren’. Aangezien handhaving bij
eerdere maatregelen in het Plassengebied problematisch is gebleken,
wordt deze vorm van doorgaand verkeer sterk afgeraden.
Mogelijk kan dit probleem worden
opgelost door gebruik te maken van
‘automatische handhaving’. Bij dit systeem worden met een camera kentekens vastgelegd van alle voertuigen
wanneer ze het gebied in gaan weer
verlaten. Hierdoor wordt de tijd vastgelegd dat een voertuig in het gebied
verblijft. De tijd dat een voertuig in het
gebied verblijft wordt vergeleken met
de tijd die nodig is om door het gebied te rijden. Het uitgangspunt hierbij is dat wanneer een voertuig langer dan nodig is in het gebied verblijft, kan worden aangenomen dat
onderweg is gestopt en dus een bestemming heeft gehad in het gebied.
Klopt echter de reistijd met de te verwachten reistijd, kan worden geconcludeerd dat de betreffende bestuurder geen bestemming heeft gehad in
het gebied. De bestuurder krijgt dan
een bekeuring thuisgestuurd. Met
dergelijke systemen is momenteel
nog weinig ervaring aanwezig. Daarom zal moeten worden uitgezocht in
hoeverre nog praktische of juridische
bezwaren zitten aan automatische
handhaving.
Doorgaand verkeer fysiek weren
De meest effectieve maatregel om
de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het Plassengebied te verbeteren is door één of meerdere knippen (afsluiting) aan te brengen. Hierdoor wordt het voor doorgaand verkeer onmogelijk om door het Plassengebied te rijden.
Het nadeel van deze maatregel is dat
het gebied verminderd toegankelijk
zal zijn waardoor omrijden voor bestemmingsverkeer in veel gevallen
onvermijdelijk is. Door de locatie(s)
voor een knip slim te kiezen, kan naar
een optimum worden gezocht waarbij het voor doorgaand verkeer niet
meer mogelijk is door het gebied te
rijden en de omrijdafstanden voor bestemmingsverkeer worden beperkt.
Ook kunnen de nadelen van een knip
worden beperkt door het toepassen
van een Beweegbare Fysieke Afslui-

ting (BFA). Hierbij wordt een weggedeelte afgesloten door middel van
een verzinkbare paal. Ontheffinghouders krijgen door middel van een pasje toegang tot het gebied. Het is bij
een BFA niet mogelijk aan alle doelgroepen een ontheffing te verstrekken. Omrijdfactoren voor bezoekers
en recreanten zullen bij deze maatregel onvermijdelijk zijn.
Wanneer wordt gekozen voor deze
variant, is daarom van belang dat een
afweging wordt gemaakt in hoeverre omrijdfactoren voor verschillende
doelgroepen acceptabel zijn. De mogelijkheid of een BFA buiten de spits
buiten werking kan worden gesteld
zodat dan voor al het verkeer het gebied toegankelijk is, kan eventueel
in de vervolgrapportage nader worden onderzocht. Als het doorgaand
verkeer wordt geweerd door bijvoorbeeld (selectieve) afsluitingen, bebording of aanverwante maatregelen, is het effect op de leefbaarheid
het gunstigst. Voor het doorgaande
verkeer wordt het immers onmogelijk gemaakt om nog langer van het
gebied gebruik te maken (ten minste tijdens de spits, maar indien nodig ook daarbuiten). Voor bewoners
en voor werkenden in het gebied is
het mogelijk om een ontheffingsregeling in te stellen. Voor bezoekers is
dit niet of nauwelijks mogelijk, omdat
bezoekers niet als zodanig zijn te registreren. Hierdoor worden bezoekers
geconfronteerd met omrijdafstanden
die kunnen oplopen tot circa 10 kilometer.
Daarom is voor bewoners en werkenden in het Plassengebied geen nadelig effect in de tabel opgenomen,
maar voor bezoekers wel. Voor de bewoners, werkenden en bezoekers van
Mijdrecht en Vinkeveen treedt een
verslechtering op.
Dit wordt echter niet gezien als een
ongewenst neveneffect, maar dit
komt rechtstreeks voort uit de keuze
om deze doelgroep geen doorgaand
gebruik te laten maken van het gebied. Een mogelijke technische uitwerking van weren doorgaand verkeer zou wellicht kunnen zijn een systeem waarbij de tijdsduur wordt gemeten dat een auto binnen het gebied blijft. Als dit te kort is, kan automatisch een bekeuring worden thuisgestuurd in verband met het overtre-

den van het verbod voor niet-bestemmingsverkeer. In dat geval kan wellicht het nadelige effect voor bezoekers van het Plassengebied worden
tegengegaan. De technische, juridische en organisatorische uitwerking
van dit systeem zou moeten aantonen of dit mogelijk is (vereist medewerking justitie).
Ontmoedigen doorgaand verkeer
Het ontmoedigen van doorgaand verkeer levert een iets minder groot effect op de verbetering van de leefbaarheid in het Plassengebied. Er
blijft immers de mogelijkheid bestaan
voor doorgaand verkeer om door het
gebied te rijden. Het wordt alleen beduidend onaantrekkelijk gemaakt.
De negatieve effecten die bij weren
doorgaand verkeer met twee minnen wordt gewaardeerd, zijn hierbij
voor alle doelgroepen minder negatief
doordat het gebied toegankelijk blijft.
Men wordt weliswaar ontmoedigd
(middels drempels e.d. of middels doseerinstallatie of andere maatregelen)
maar men kan wel het gebied in en uit
via de meest directe route.
Aanbeveling
Met name de doelgroep bezoekers
is bepalend voor de methodiek van
het weren van doorgaand verkeer in
het gebied. Juist deze doelgroep is in
het Plassengebied van groot belang
vanwege de aard van het gebied. Het
Plassengebied is een belangrijke toeristische/recreatieve trekpleister en
de (gemeentelijke) doelstelling is om
dit juist te stimuleren.
Daarom wordt aanbevolen om te kiezen voor het ontmoedigen van doorgaand verkeer en niet voor het weren
van doorgaand verkeer.
Geconstateerd is dat er wellicht nog
een technische mogelijkheid bestaat
om het doorgaande verkeer te weren
en toch het bezoekersverkeer toe te
staan. Nog niet bekend is of een dergelijk systeem juridisch en praktisch
toepasbaar is.
Daarom wordt aanbevolen om de mogelijkheden van dit systeem te onderzoeken en alleen als het een kansrijke
mogelijkheid is deze verder uit te werken. Als het geen kansrijke mogelijkheid is, wordt voorgesteld om de optie ‘ontmoedigen doorgaand verkeer’
verder uit te werken.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief
mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke
vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden
gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig
waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen.
Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk
voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat
onze redactie een standpunt inneemt.

Ja! Ja! Ik heb
gedroomd
Laat ik nu ook een droom hebben. Ik heb gedroomd. Ik heb
gedroomd in België. Het was
doodstil. Het was ongelooflijk stil. Geen wind. Geen geritsel van bladeren. Het was een
heldere nacht, de vogels waren
nog niet wakker. Sterren aan de
hemel. Ongelooflijk veel flonkerende sterren aan de hemel.
Zoveel als ik er hier nog nooit
heb gezien en schone lucht. Ik
heb gedroomd dat ik niet meer
hoefde te schrijven. Ik heb gedroomd dat de politici meer naar
de inwoners van deze gemeente zijn gaan luisteren. Ik heb
gedroomd dat raadsleden gevoel hebben. Ik heb gedroomd
dat Wethouders ook ergens gevoel hebben. Ik heb gedroomd
dat de raadsleden en wethouders opkomen voor de gehandicapten. Ja!Ja! Ik heb gedroomd
dat de raadsleden opkwamen
voor de starters en daar huizen
voor gingen bouwen en ze niet
in containers stopten en niet alleen voor de beter-gesitueerden
bouwden. Ik heb gedroomd dat
onze raadsleden en B&W meer

gevoel en liefde kregen voor
de natuur en hun best deden
om het goede te behouden en
niet alleen gaan voor de nieuwe natuur die de oude natuur
vervangt. Ik heb gedroomd dat
de vogels, die het moeilijk hebben in deze natuur, meer kansen krijgen en niet verdwijnen
door al die economische recreatieve verstoring die in de plannen zit ingebakken. Ik heb gedroomd dat Westhoek meer rekening gaat houden met de
wensen van haar huurders. Ik
heb gedroomd dat zij beter met
haar huurders communiceert en
naar haar huurders gaat luisteren. Ik heb gedroomd dat Zuwe
beter in staat is om de mensen
die hulp nodig hebben te helpen. Ik heb gedroomd dat de D.
D. menselijk werd. Oh nee. Dat
hoeft niet. Hij is gewoon menselijk. Hij is dierlijk en dat is menselijk. Ik heb gedroomd dat hij
socialer werd.
Ja! Ja! Ik heb heel lekker gedroomd.
John B. Grootegoed

Kwekers Iepenlaan
dupe van te veel
regelgeving?
Deze stelling gaat zeker op voor
de kwekers in dit tuinbouwgebiedje, omdat de Gemeente Uithoorn voor de Iepenlaan halsstarrig vasthoudt aan de bestemming ‘Kerngebied Glastuinbouw’.
Waar in de omliggende gemeentes de verouderde tuinbouwgebieden geleidelijk veranderen naar een veilinggerelateerde bestemming, woningbouw of opslagruimte voor allerlei zaken, zijn deze mogelijkheden voor de Iepenlaan niet
bespreekbaar.
De gevolgen laten zich raden:
veel bedrijven staan leeg, zijn
niet te verkopen, dus verpaupering en voor de bedrijven die
nog wel actief zijn ziet de toekomst er niet veel beter uit.
In het kader van bovengenoemde regelgeving is dan nu de
Greenport Gebiedsvisie opgesteld.
Volgens deze visie moet Iepenlaan-zuid een groengebied worden en in ruil daarvoor wordt Iepenlaan-noord een reconstruc-

tiegebied met glas tot aan de
N201.
De logica van dit plan is ver te
zoeken, want juist aan de zuidzijde zijn nog diverse kwekerijen actief en nog niet van plan
om te stoppen, zodat de uitvoering van het reconstructieplan
aan de noordzijde de eerste jaren niet kan beginnen en zo komen wij weer geen stap verder.
Voor een eenvoudige oplossing
van dit probleem moet de Gemeente Uithoorn de glastuinbouwbestemming
verruimen
met veilinggerelateerde activiteiten, dan zal de marktwerking
wel bepalen hoe het gebied er
uit gaat zien. De Gemeente
kan natuurlijk nog altijd via de
bouwvergunningen regelen dat
het geen rommeltje wordt, maar
voor de kwekers die moeten of
willen stoppen is er dan tenminste nog een kans om dit op een
redelijke manier te realiseren.
Leo Verbruggen
(ondernemer aan
de Iepenlaan)

Dave & Naline kampioen
Mijdrecht – “De dag was aangebroken: maanden van voorbereiding
waren aan dit moment voorafgegaan. Elke week vier trainingsavonden. Elke zondag een wedstrijd. Zeer
regelmatig privéles bij onze Engelse, Duitse en Nederlandse trainers.
Techniektrainingen, conditietrainingen, nieuwe kleding, nieuwe schoenen, nieuwe kapsels en dat alles
met één doel voor ogen: kampioen
worden in de A-klasse, standaard
discipline, stijldansen. Het heeft ons
letterlijk bloed zweet en tranen gekost, maar uiteindelijk hebben we
dan wat we zo graag wilden hebben: de gouden medailles!
De wekkers gingen vroeg. Naline moest al om 5.30 uur uit de veren om haar haar en make-up in orde te maken. Bovendien woont zij in
Zeewolde, een aardig stukje rijden
van Amstelveen. Ik, Dave, woon in
Mijdrecht en had de wekker om 7.00
uur gezet. Om 9.00uur scherp stonden we uiteindelijk voor de deur van
de Emergohal in Amstelveen. Mooi
op tijd om nog even rustig een plekje te zoeken, de vloer te verkennen,
onze schoenen te borstelen en ons
om te kleden.
Om 11.00 uur dansten wij onze eerste ronde en om 15.30 uur onze halve finale. Beide rondes liepen ge-

Is uw huisdier
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00
uur bereikbaar onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Dierenambulance, tel. 06-53315557.
Vermist:
- Vrouwenakker, omgeving Vrouwenakkersebrug, poes, lapjes
(lichtbruin, wit, zwart) witte sokjes, ong. 10 maanden oud,
roepnaam Fleur.
Gevonden:
- Mijdrecht, omgeving Kamille, parkiet, kleurstelling geel met
groen, is plusminus 11 mei 2008 weggevlogen.
- Vinkeveen, omgeving Reigerstraat, kater, kleurstelling cypers
grijs, rood vlooienbandje. (06-1755133).
- Omgeving Amstel Plein Uithoorn, bruin/wit, bastaardhondje, reu,
normaal postuur, rode halsband met penning, Nr. 89.
(asiel Amstelveen).
- Uithoorn, omgeving Krakeend, parkiet, blauw.
- De Kwakel, omgeving Egeltjesbos, kat, pikzwart.
- Omgeving zwembad Mijdrecht, kat, E.K.H., cypers, snuit, bef en
pootjes wit, blind en mager.
- Uithoorn, Amstelkade, E.K.H., kat, rood, normaal postuur.
- De Kwakel, Dwarsweg, schilpad-kat, normaal postuur.
- Uithoorn, omgeving P. Hellendaalweg, poes, E.K.H., zwart-wit.
(asiel Amstelveen).
- Mijdrecht, omgeving N212. kater, zwart, met grijs gestreept,
cypers, gecastreerd. (Tel 06-1755133).
- Mijdrecht, omgeving Paltrok, poes, E.K.H., bruin met zwart en
witte pootjes, met wit vlekje op de neus en witte bef, is nog jong
en mager.
Gesignaleerd:
- Uithoorn, omgeving Elschotlaan, groenkleurige papegaai, oranje
snavel en oranjekleurige kraag. Tel. 0297-587095.

Driehuisschool deed
verkeersexamen
Mijdrecht - Groep 7 van de Driehuisschool ging op donderdag 22
mei het verkeersexamen doen.
Ze gingen om de beurt de route fietsen. Aan de kant bij bepaalde punten zaten mensen te kijken hoe de
kinderen het doen. De meeste kinderen vonden het wel makkelijk.
Als eerste begon Marcel van de
Berg met het fietsen van de route.
Het verkeersexamen begon op het
Raadhuisplein. De kinderen die het

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

Ook zo’n Fan van
‘onze jongens’?

Maandag jl. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal in het EK tegen
de regerend wereldkampioen Italië.
Een droomstart... Ze winnen verdiend met maar liefst 3-0. Feest in vele
huiskamers, tuinen en kroegen. We ontvingen deze prachtige foto van het
feest bij de familie Westera aan Harlekijneend 12 in Uithoorn.
Vrijdagavond moeten ‘onze’ jongens weer. Is het weer feest. Is het bij u
thuis of in de buurt, of in de kroeg ook zo gezellig, leuk enz., maak een
foto en wij gebruiken deze dan volgende week voor een mooie full colour
fotopagina. En nu maar hopen dat ze blijven winnen....

Bezichtiging nieuwe
woning?

verkeersexamen makkelijk vonden
hadden dus gelijk, want alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd. Toen
iedereen was aangekomen op het
Raadhuisplein werd er nog een foto gemaakt bij de klokken en daar
geeft groep 7 aan dat ze het verkeersexamen super leuk vonden!!!
Anouk Straver
van Groep 7
Driehuisschool

De bewoners van de nog niet zo heel bewoonde wijk Wickelhof in Mijdrecht
keken vorige week hun ogen uit. Zou het dan nu toch echt gaan gebeuren?
Komt er een ooievaarsfamilie op het nest dat er speciaal voor is neergezet?
We ontvingen van de families Tesselaar en Van der Meide, onafhankelijk
van elkaar, bijgaande foto’s.

De Ronde Venen - Burgemeester drs. M. Burgman (55 jaar, VVD)
wordt op donderdag 12 juni 2008
door de commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht, de heer

Om 17.00 uur werden wij dan eindelijk door Cor van de Stroet (bekend
van Dancing with the Stars) op de
vloer geroepen voor onze finale. Dit
zou de belangrijkste ronde uit onze danscarrière tot nu toe worden.
Wow, wat een adrenaline pompte er
door ons lijf.

Prijsuitreiking
Tegen 18.00 uur was het dan zover:
de prijsuitreiking. Zes paren hadden
de finale gedanst en logischerwijs

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

Beëdiging burgemeester
Burgman

smeerd: weinig botsingen, weinig
zenuwen en weinig fouten. De jury
waardeerde ons en we kregen dan
ook genoeg punten om later op de
dag de finale te mogen dansen.

We stapten de lege vloer op en wisten wat ons te doen stond: dansen zoals we nog nooit hadden gedanst! We hoorden de schreeuwende fans, zagen flitsende fotocamera’s en voelden de muziek. De Engelse Wals, Tango, Weense Wals,
Slow Foxtrot en Quick Step kwamen
één voor één voorbij.
Door alle aanmoedigingen vanaf
de zijlijn voelde het alsof we vleugels hadden. Een laatste uitdraai,
een laatste applaus en toen peentjes zweten tot de bekendmaking
van de uitslag.

Goed geschoten...

werd als eerste bekendgemaakt wie
zesde was geworden. Zesde waren we niet geworden, vijfde, vierde
en derde evenmin. Zodra de naam
van de nummers twee zouden worden genoemd, wisten wij of de kleur
van onze medailles zilver of goud
zou zijn. De namen die nu werden
opgenoemd waren niet van ons en
dus kon dit maar één ding betekenen: Wij hadden gewonnen!” Aldus
een gelukkige Dave.
Dave en Naline, kampioen in de A
klasse en door hun eerste plaats direct gepromoveerd naar de Hoofdklasse van Nederland!

R.C. Robbertsen, opnieuw beëdigd.
De beëdiging vindt plaats in het kader van de herbenoeming van mevrouw Burgman tot burgemeester van De Ronde Venen per 16 juni 2008.
Mevrouw Burgman is sinds 2002
burgemeester van de gemeente
De Ronde Venen. Daarvoor was zij
onder andere wethouder in de gemeente Amersfoort en burgemeester van de voormalige gemeente Baarn. De gemeenteraad van De
Ronde Venen heeft unaniem positief
geadviseerd over de herbenoeming.
Mevrouw Burgman zal op donderdag 12 juni om 12.15 uur de verklaring en de belofte afleggen in het
provinciehuis.

Collecte
Nationaal
Epilepsie Fonds
Mijdrecht - De Nationale Epilepsie
collecte zit er op. Aan het weer heeft
het niet gelegen. Wat een prachtige collecteweek was het van 26 tot
31 mei. Het Epilepsie Fonds kan absoluut niet zonder de inzet en enthousiasme van de collectanten. Het
resultaat is geweldig. De opbrengst
was in Mijdrecht maar liefst 3.511
euro. Het Nationaal Epilepsie Fonds
wil de collectanten en de gulle gevers hartelijk bedanken. Hopelijk
doet u ook volgend jaar weer mee.
Uw steun blijft hard nodig.

College stelt actieplan vast
voor duurzame ontwikkeling
en klimaatbeleid
De Ronde Venen - Het college van
B en W heeft ingestemd met het actieplan Millenniumgemeente. Het
actieplan geeft een overzicht van de
acties die de gemeente uitvoert op
het gebied van duurzame ontwikkeling en klimaatbeleid. Burgemeester
Burgman bevestigt donderdag 4 juni een speciaal bord om aan te geven dat De Ronde Venen een Millenniumgemeente is en de daarbij
behorende doelen van de Verenigde Naties (VN) onderschrijft.
De VN willen onder andere voor
2015 extreme honger en armoede
uitbannen, dat alle kinderen naar
school gaan, mannen en vrouwen
dezelfde rechten hebben, meer eerlijke handel en voor meer mensen
een duurzamer leefmilieu. Eind vorig jaar heeft de gemeente ingestemd met de nota Internationale
Samenwerking en is De Ronde Venen uitgeroepen tot Millenniumgemeente. Daarmee verklaart de gemeente zich ook verbonden met de
Millenniumdoelen van de VN.
In het actieplan Millenniumgemeente geeft het college van B en W aan

op welke manier De Ronde Venen
invulling wil geven aan de Millenniumdoelen. Zo moet er meer aandacht komen voor bewust consumeren en milieu- en klimaatbeleid.
Ook willen B en W lokale organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking ondersteunen
en een bijdrage leveren aan een
goed lokaal bestuur in ontwikkelingslanden.
In de hele wereld ondersteunt een
brede beweging van overheden en
niet-overheden de strijd voor de millenniumdoelen. In Nederland heeft
het kabinet Balkenende IV de strijd
voor de millenniumdoelen opgenomen in het regeringsbeleid. Meer
informatie
www.millenniumgemeente.nl.
Het vaststellen van het actieplan
vormt tevens het startsein voor de
Millenniumgemeente-campagne.
Donderdag 5 juni gaf burgemeester
Burgman officieel het startsein voor
de campagne door het bevestigen
van het eerste Millenniumgemeente-bord bij de kruising Ir. Enschedeweg/Dorpsstraat in Wilnis.
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Fietsroute knooppunten
netwerk geopend
Uithoorn - Waarschijnlijk als je dit
leest denk je ‘waar gaat dit over?’.
Fietsroute is duidelijk, maar knooppunten netwerk is weer zo’n term. In
grote lijnen komt het erop neer dat
als je ging fietsen je altijd van het
ene punt naar het andere punt moet
fietsen. Maar nu is er dus een nieuwe route gerealiseerd waarbij je nog
steeds een bepaalde route kunt volgen maar onderweg bijvoorbeeld
een andere route kunt pakken. Of
als je een langere route wilt afleggen kan dat nu ook, omdat de verschillende punten met elkaar in ver-

binding staan. De provincie NoordHolland is rond 2004 met dit initiatief van start gegaan, waarbij het de
bedoeling was en is om dit in de hele provincie op te zetten. Een onderdeel daarvan vormt de stadsregio
Amsterdam.
Daar vallen zeven gemeenten onder,
namelijk Amsterdam, Amstelveen,
Ouderkerk a/d Amstel, Diemen,
Aalsmeer, Uithoorn en de Haarlemmermeer met Schiphol. Dit initiatief
wordt begeleid door de stadsregio
Amsterdam samen met de fietsers-

bond in Amsterdam. Per gemeente is bekeken wat de beste route zou zijn, waarbij de fietsersbond
heeft gekeken of de route uitvoerbaar is. Want het gaat niet alleen om
van punt naar punt te rijden, maar
ook wat je onderweg aan kunt treffen zoals reparatieplaatsen voor de
fiets of een gelegenheid om iets te
drinken of te eten, pontjes, bezienswaardigheden en dergelijke. Van al
deze routes, in totaal 1000 km, die
lopen van Almere tot de Noordzee
en van Alkmaar tot Hilversum, is een
fietskaart samengesteld die voor

5.50 euro te verkrijgen is bij de VVV
en de boekwinkels.
Stadsregio
Tjeerd Herrema, portefeuillehouder
van de stadsregio Amsterdam, is
van mening dat je niet alleen recreatief de fiets moet gebruiken maar
dat het ook belangrijk is om de fiets
te gebruiken naar je werk. “De elektrische fiets is een enorme sprong
voorwaarts. Vroeger was de afstand
voor het woon/werk-gebeuren 7½
km, nu is dat het dubbele aantal,
omdat het veel interessanter is geworden. Misschien komen er straks
wel fietsfiles”, aldus Herrema. Jaap
Bond, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, vindt dat het
fietsen ook economisch van groot
belang is. In 2006 zorgde het toerisme voor een omzet van 2½ miljard
euro met 10,5 miljoen overnachtingen, exclusief Amsterdam. Het fietsnetwerk is nog niet helemaal volledig, men is bezig met Zuid Kennemerland en Texel. Maar men hoopt
toch dat het netwerk binnenkort de
hele provincie beslaat. Om dit initiatief te stimuleren heeft de provincie een bijdrage van 100.000 bijgedragen. Jaap Bond voegt er nog aan
toe dat men vorig jaar is begonnen
in de Gooistreek.
Het heeft ook een vliegwieleffect op
ondernemers. Een ander project dat
hier ook mee in verband staat is de
proeftuin in Amsterdam waar men
nu mee bezig is en waar streekproducten verkocht worden. “Het gaat
om de relatie stad en platteland”,
vindt Bond. “Het is een bewustwordingsproces. Nog beter zou natuurlijk zijn als je ging wandelen en dan
kun je denken aan het Noord Holland-pad van 200 km dat loopt tot
aan Huizen. Maar beide routes vullen elkaar heel goed aan.” Gelukkig
is Nederland nog steeds een goed
fietsland. Dat blijkt wel uit de cijfers,
want 70% van de bevolking pakt regelmatig de fiets voor recreatie en
nu kun je dus je eigen menu samenstellen”, besluit Jaap Bond die
vervolgens samen met de andere
genodigden en burgemeester Mieke Blankers, burgemeester van Ouder Amstel, een rondje gaat fietsen.

Expositie in Galerie
Fort a/d Drecht
Uithoorn – In Galerie Fort aan de
Drecht is tot en met 29 juni de expositie ‘De Onorthodoxen’ te zien. Met
deze tentoonstelling laat de Galerie
dit keer haar licht schijnen op een
totaal andere kunstvorm dan de gebruikelijke. De installaties – collages
–assemblages –gemanipuleerde foto’s en objecten die door de kunstenaars worden gepresenteerd, laten
een ontwikkeling zien van de nieuwe kunst zoals deze zich aan het
begin van de 20ste eeuw, voor het
eerst, manifesteerde. Daarbij is het
niet vreemd dat bij eigentijdse kunstenaars in de huidige wegwerpmaatschappij, het accent ligt op recyclemateriaal.
De deelnemende kunstenaars zijn
Marlijn Franken (van oorsprong
couture ontwerpster), Eza Komla
(wanddecoraties), Ninette Koning

(assemblages), Annette van Waaijen
(fotografe), Liesbeth Gales (kettingen en armbanden) en Jet Naftaniel Joëls (recycled kunst). De Afrikaanse kunstenaar Eza Komla kon
vanwege visumpoblemen niet naar
Nederland komen, zodat maar twee
werken van hem in de Galerie tentoongesteld zijn. In plaats van hem
heeft Galerie 23 in Amsterdam (gespecialiseerd in Afrikaanse Kunst)
twee collages van de Afrikaanse
kunstenaar Mbongeni R. Buthelezi
in bruikleen afgestaan aan de Galerie om tijdens deze expositie tentoon te stellen.De openingstijden
van Galerie Fort aan de Drecht zijn
donderdag en vrijdag van 14.00 tot
17.00 uur en zaterdag en zondag van
12.00 tot 17.00 uur. De Galerie is gevestigd in het Fort aan de Drecht,
Grevelingen 50, Uithoorn.

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

“Zomaar een vrolijk plaatje, geschoten afgelopen zondag 8 juni, dat aangeeft dat een straatrenovatie niet altijd overlast hoeft te betekenen. De kinderen hebben een fantastische tijd in de ‘superzandbak’. Beetje water erbij
en het was één groot feest.”

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Chazz2008
een cadeautip voor vaderdag!
Een dag voor de EK voetbal finale zal de aftrap voor Chazz 2008 gegeven
worden door Vota Fonzie, een zevenkoppige jongerenband uit Zeeland. Twee
van de bandleden, René Geelhoed (piano) en Piter-Jan Godijk (trompet)
speelden tijdens Chazz2007 al de sterren van de hemel.
Dit jaar nemen ze de andere vijf bandleden, bijna allen klasgenoten van elkaar,
mee: Steven Hennewijk (drums), Tinke Quaak (vocaal), Christian Dieleman
(gitaar), Jethro Steijvers (basgitaar) en Julian Steijvers (saxofoon).
Wellicht een cadeautiip voor vaderdag: een dagkaart voor Chazz is een
welkome gift voor vaders die graag naar muziek luisteren, voor vaders die
van mooie tuinen houden, voor vaders die zich graag verwennen met een
haring-saté-ijsje-toe menu, voor al die vaders die het EK voetbal coachen
en toe zijn aan een dagje ontspanning.
Live muziek, prachtige tuin, heerlijke happen, biertje...........

Chazz 2008

28 juni
15.00 tot 23.00 uur
Stroomzicht
Westzijde 50 De Hoef

Toneelcursussen voor
kinderen
De Ronde Venen - Op zoek naar
een leuke vrijetijdsbesteding voor
na de zomervakantie? In september starten er in Mijdrecht en Wilnis nieuwe toneelcursussen voor
kinderen. SpelToneel is voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Hier wordt vooral gespeeld met muziek, verhalen en
doen-alsofspelletjes. Spelenderwijs
worden kinderen gestimuleerd hun
eigen fantasie te ontwikkelen.
FantasieToneel is voor de 7- tot 10jarigen een ontdekkingstocht naar
wat toneelspelen is en hoe je daarin leuk kunt samen spelen met anderen. De kinderen leren veel zelf te
verzinnen en te doen. Er wordt niet
naar een uitvoering toegewerkt, de
kinderen hoeven dus geen teksten
en rollen uit hun hoofd te leren.
Voor de 11- tot 14-jarigen biedt het
ImprovisatieToneel veel uitdaging.
Middels leuke toneeloefeningen leren de tieners gebruik te maken van
hun stem, mimiek en energie. Bij het
spelen van de korte toneelstukjes
mogen ze veel zelf bedenken.
Het improviseren wordt stapsgewijs geleerd. Er is een aantal spelregels waardoor spelers goed op elkaar leren reageren en meer spelplezier krijgen. Iedere keer is het
weer anders, ImprovisatieToneel is
nooit saai! Deze cursus wordt aangeboden via Stichting De Baat.

Nieuw
Nieuw dit jaar is de toneelclub Durven & Doen. Deze is speciaal bedoeld voor kinderen in de leeftijd
van 7 t/m 10 jaar die (soms) verlegen, faalangstig en/of teruggetrokken zijn. Deze kinderen kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met taal
of het lastig vinden om zichzelf te
uiten. Op school vinden ze het vaak
moeilijk om iets te presenteren of
om in het middelpunt van de belangstelling te staan.
Onzekere kinderen hebben meer
tijd nodig om zich te (leren) uiten en
hun fantasie en eigenheid te gebruiken. Daarom is hier nu een aparte
toneelclub voor.
Bij de toneelclub Durven & Doen
krijgen de kinderen veel individuele aandacht. In een kleine, veilige
groep kan er naar hartelust worden
gespeeld en geëxperimenteerd.
Er wordt niet naar een uitvoering
toe gewerkt. Het belangrijkste is dat
ze plezier hebben in het spel op dat
moment en meer ‘durf’ ontwikkelen.
Interesse? Kijk dan op de website
www.despeltuin.nl.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Astrid Millenaar, telefoonnummer 0297-285520 of via email: astrid@despeltuin.nl

Boekverkoop
Bibliotheek Wilnis
Dat een renovatie van een wijk of straat niet altijd overlast hoeft te veroorzaken blijkt uit deze foto, genomen door Pauline Heijne uit Mijdrecht. Daar
wordt momenteel o.a. De Gouden Reaal opgeknapt:

Stichting Ontwikkelings

Wilnis -Vanaf vrijdagmiddag 13 juni om 14.00 uur zullen in de Bibliotheek van Wilnis afgeschreven boeken worden verkocht.
Het betreft hier oude of weinig uitgeleende exemplaren die plaats
gaan maken voor nieuwe. Zo kan
de collectie actueel blijven.
Alle afgeschreven romans, studieen jeugdboeken kosten 0,50 euro

per stuk, tijdschriften gaan per stapel voor 2,00 euro weg.
De boekenverkoop is tijdens de normale openingstijden op maandagen vrijdagavond van 19.00 tot 20.30
uur, op woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur, en op
zaterdag van 10.30 tot 13.00 uur.
De bibliotheek is gevestigd aan de
Pieter Joostenlaan 24.

Voorverkoopadressen:
Mijdrecht:		
Wilnis:		
Vinkeveen:		
Uithoorn:		

boekhandel Mondria
drogisterij Nagtegaal
drogisterij De Bree
boekhandel Ten Hoope

online: reserveren en info: www.chazz.nl
Madelon van der Stap

www.sosderondevenen.nl

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

Jetix ruilbeurs bij de Boni
Mijdrecht - Aan het einde van de
Jetix-Knikkeractie is er aanstaande zaterdag 14 juni weer een knikker ruilbeurs bij de Boni. Dit om alle
knikkerboxen compleet te krijgen.

daan aan de actie ‘hoeveel knikkers
zitten er in de glazen bol’, een lokale
activiteit van Boni Mijdrecht.
De winnaars mogen iets kiezen uit
het Jetix assortiment.

De ruilbeurs is bij de Boni in het
winkelcentrum, en wordt gehouden
van 14.00 tot 16.00 uur.
Ook zullen de winnaars bekend gemaakt worden, die mee hebben ge-

Ook zullen er nog wat knikkers worden uitgedeeld, maar op=op, en natuurlijk... er is nog wat lekkers!
Dus genoeg activiteiten bij de Boni
komende zaterdag.
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Haarmode Lydia geopend
in de Dorpsstraat in Wilnis
Wilnis - “Mijn moeder is eigenlijk met de kapsalon gestart”, vertelt Lydia, terwijl zij trots in haar pas
geopende pand in de Dorpsstraat
staat. Het interieur is volledig in de
kleuren wit en zwart gehouden en
ziet er geweldig uit.
Erachter ligt de behandelkamer van
pedicure Gea Bijl, die in smetteloos
wit is gehouden wat goed matcht
met de kleuren van de kapsalon.
Samen met haar moeder Ester heeft
Lydia 14 jaar aan de Zuwe haar kapsalon gehad en nu 1½ jaar geleden
is haar moeder gestopt en is Gea erbij gekomen. “Dit is een groter pand
dan we eerst hadden. Het is volledig
gerestyled en ik heb nu zes stoelen”, vertelt Lydia. Het hoofdproduct is Keune en een nieuwigheid
zijn haarstukjes van Balmain. Lydia
werkt samen met Melissa, Carolien
en Margo. Voor Gea is het ook een
vooruitgang omdat vroeger de klanten via een trap naar Gea moesten
en nu ligt haar behandelkamer gelijkvloers. “Ik behandel op donderdag en zaterdag na afspraak”, vertelt Gea die bijna tien jaar ervaring
heeft en in het bezit is van diabetes
en reumapapieren. Een bijzonderheid was nog wel dat Lydia en Gea
voor de officiële opening geen bloemen hadden gevraagd van klanten
maar een bijdrage voor het Johannes Hospitium.

Vernieuwde St. Antoniusschool in De Hoef
feestelijke ingeluid
De Hoef - Met het wegnemen van
een groen laken onthulden Mark en
Sophie, twee leerlingen van de RK
basisschool St. Antonius van Padua
op de Oostzijde in De Hoef, samen
met gedeputeerde Anneke Raven
afgelopen maandag een herdenkingssteen. Met deze activiteit die
onder grote belangstelling van ouders, schoolbestuur, de wethouders
Ingrid Lambregts en Jan van Breukelen van de gemeente De Ronde Venen werd bijgewoond, is symbolisch de vernieuwde St. Antoniusschool in gebruik genomen. Nagenoeg alle kinderen van de groepen 1 t/m 8 waren hierbij aanwezig. Zij waren leuk gekleed in een
paars en groengekleurd T-shirt met
daarop ‘St. Antoniusschool.’ De kinderen zagen twee van hun klasgenootjes een steen in de nieuwbouwmuur onthullen waarin 100 knikkers
zijn ingemetseld. Tevens een rode
gedenkplaat ter herinnering aan de
uitbreiding van de school die heeft
plaatsgevonden. Het idee van deze
gedenksteen was ingebracht door
de bijna 100 leerlingen en de ouderraad.
Betrokkenheid
De RK basisschool St. Antoniusschool voldoet lokaal sterk in de behoefte om kinderen in de basis goed
onderwijs te bieden. Het pand werd
echter te klein voor de toenemende
schoolse activiteiten. Reden dat er
twee jaar geleden plannen op tafel
kwamen om de huisvesting van de
school aan te passen en uit te breiden. Dat is nu gebeurd. Medio vorig jaar werd met de uitbreiding van
het schoolgebouw begonnen. Vorige week werd het op de afgesproken tijd opgeleverd door aannemersbedrijf D. Kroese uit Vinkeveen.
Naast nieuwbouw werd ook het interieur gemoderniseerd en aangepast. Onder meer met twee digitale schoolborden waarvan er één later tijdens een rondleiding voor belangstellenden door een onderwijskracht werd gedemonstreerd. Vanzelfsprekend toonden ook de ge-

Vinkeveen - Het plan voor de vestiging van een watersportplaza op
het zogenaamde Klinkhamerterrein
wordt verder uitgewerkt. Dat hebben Burgemeester en Wethouders
maandag 2 juni besloten. Eind dit
jaar moet er meer duidelijk zijn over
aanpak en planning.
De Klinkhamerlocatie ligt aan de
Baambrugse Zuwe in Vinkeveen ter
hoogte van de brug. Het terrein is in
het verleden door de gemeente gekocht om de toegankelijkheid tot de
Vinkeveense Plassen voor recreanten te vergroten. Een extern bureau
heeft vorig jaar van het college de
opdracht gekregen om met creatieve ideeën te komen voor de ontwikkeling van het terrein.
Het bureau is met zes verschillende ontwikkelingsvarianten voor het
gebied gekomen, het college heeft
2 juni de voorkeur uitgesproken
voor een combinatie van twee varianten. Die voorkeur behelst de realisatie van een klein watersportpla-

za met watergerelateerde detailhandel en een laagdrempelige horecagelegenheid met terras. Ook voorzien de varianten in de aanleg van
een ligweide, een zwemobject en
een tweede horecagelegenheid, direct gelegen aan de Plassen. In dit

gebouw zou ook het recreatieschap
een plek kunnen krijgen.
De komende maanden worden de
plannen verder uitgewerkt. Dat moet
eind dit jaar resulteren in een projectplan waarin gedetailleerd wordt
ingegaan op planning en aanpak.

Cliënten Wmo-voorzieningen
in De Ronde Venen tevreden
deputeerde Raven en beide wethouders later tijdens een uitgebreide rondleiding grote belangstelling
voor de vernieuwde St. Antoniusschool. Na het onthullen van de gedenksteen en het oplaten van gele
en paarse ballonnen door de kinderen hadden zij in enkele korte voordrachten reeds hun tevredenheid
betuigd over zoveel enthousiasme
en betrokkenheid van de lokale gemeenschap bij het verbouwingsproject. Dat was dan ook te zien aan de
grote opkomst van belangstellenden. Geld voor dit project is gefourneerd door zowel de provincie als
de gemeente De Ronde Venen en
een steunstichting die voor dit doel
was opgericht.
Basis voor leefbare kern
“Wij investeren in scholen en onderwijs om de woonkernen leefbaar te
houden. Een goede school is de basis voor een leefbare kern”, aldus
gedeputeerde Anneke Raven. Wethouder Jan van Breukelen beaamde
dit volledig en wees er en passant
op dat men binnen de gemeente al
vijf jaar uitvoering geeft aan activiteiten om schoollocaties te verbeteren en uit te breiden. Locatieleider
Wilma Vissenberg zei erg blij te zijn
met de vernieuwde school die nu te-

The Entertainers kampioen
Dance Event 2008
Regio - Zondag 8 juni jl. werd het
Dance Event 2008 voor streetdance en freestyle georganiseerd. Deze danswedstrijd vond plaats in
Schouwburg ‘De Meerse’ in Hoofddorp. Een aantal meiden van Jazzen Showballet Nicole uit Mijdrecht
heeft ook deelgenomen. Zij wonnen
een prachtige eerste prijs in de categorie freestyle voor 18 jaar en ouder. Onder groepsnaam ‘The Entertainers’ dansten Daphne Oudshoorn, Nori Koersvelt, Jessica Tichelaar, Jennifer van der Jagt, Cora Zijlstra, Inge Dijkstra, Roxanne de
Groot, Lois Glansbeek, Evelien Nap
en Selina Begheijn op het nummer
‘Hero’, bekend van de film Shrek.
Met witte veren en gekleed in klassieke groene jurken wisten zij de jury te overtuigen.

Plan voor watersportplaza
op Klinkhamerlocatie
verder uitgewerkt

De
choreografie
is
gemaakt
door
Judith
van
Eijk, die
eveneens de
meiden
heeft
gecoacht
tijdens
de
trainingen
en de

vens de mogelijkheid biedt voor buitenschoolse opvang van kinderen.
De ruimte kan tevens in culturele
zin of voor ontspanningsdoeleinden
worden gebruikt door het verenigingsleven en andere organisaties.
Een multifunctionele ruimte dus.
Tot slot dankte de voorzitter van het
schoolbestuur, Ger Schinning, allen
die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de vernieuwing
en uitbreiding van de school. In zijn
dankwoord betrok hij tevens alle
aanwezigen die in zo groten getale
waren opgekomen en nodigde hen
uit voor een hapje en een drankje.
Dat liet men zich op deze warme namiddag geen tweemaal zeggen. De
kinderen vierden intussen hun eigen feestje op het geheel vernieuwde schoolplein.
“Dat gaat deze week nog wel even
zo door, want we vieren niet alleen
het gereedkomen van de verbouwing van onze school, maar ook het
feest van St. Antonius van Padua
naar wie de school is genoemd. Tevens herdenken wij deze week het
feit van tachtig jaar rooms-katholiek
onderwijs op deze school”, liet lid
van de ouderraad Lyanne van Loenen tussen de bedrijven door nog
even weten.
wedstrijd. Het haar werd verzorgd
door Astrid Begheijn van Backstage
Hairfashion. Zowel bij de jury als bij
het publiek was de uitvoering van
‘The Entertainers’ een groot succes.

De Ronde Venen - Gemeente De
Ronde Venen heeft een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de gebruikers van voorzieningen uit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Deze voorzieningen zijn zowel de Hulp bij
het huishouden als de voormalige
Wvg-voorzieningen, zoals een rolstoel, scootmobiel of traplift. De tevredenheid betreft zowel het proces
van aanvraag en afhandeling, als de
kwaliteit van de voorziening zelf. In
z’n totaliteit doet de gemeente De
Ronde Venen het erg goed, ook in
vergelijking met andere gemeenten
uit de regio Utrecht West.
Sinds de invoering van de Wmo
vanaf 1 januari 2007 worden alle
gemeenten in Nederland verplicht
jaarlijks tevredenheidsmetingen te
verrichten onder de gebruikers van
Wmo-voorzieningen. Het samenwerkingsverband van gemeenten in
de regio Utrecht West heeft adviesbureau Companen opdracht gegeven dit onderzoek te verrichten. Met
de toets voldoen de gemeenten niet
alleen aan de wettelijke verplichting;
belangrijker is dat het handvatten
biedt om grip te houden op de kwaliteit van dienstverlening en deze te
laten aansluiten bij datgene waar

inwoners behoefte aan hebben.
Duidelijk
Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld
dat vrijwel alle cliënten aangeven
dat het duidelijk is bij welke instantie de voorziening aangevraagd kan
worden, op een schaal van (zeer)
duidelijk tot (zeer) onduidelijk.
Ook in het proces na de aanvraag,
geven de cliënten aan in grote mate
tevreden te zijn over het verloop van
de procedure, het contact en de informatievoorziening.
Ten opzichte van de regio is de gemeentelijke tevredenheid hier hoger
dan de regiototalen. Over de kwaliteit van de voorziening, bijvoorbeeld
de Hulp bij het huishouden, geven
de cliënten aan tevreden tot zeer tevreden te zijn. Een klacht die bij verschillende gemeenten bekend is,
betreft de wisseling van de hulp in
het huishouden. Ruim 80% van de
cliënten in De Ronde Venen is van
mening dat er niet vaak gewisseld
wordt van hulp.
Hoewel de gemeente De Ronde Venen het erg goed doet, zijn er ook
enkele aanbevelingen. Hieruit komt
onder andere naar voren dat de proceduretijd tussen goedkeuring en
levering van een voorziening intern

goed bekeken moet worden, aangezien de cliënten deze proceduretijd
als lang ervaren.
Alle bevindingen en aanbevelingen worden meegenomen bij wijziging dan wel verbetering van het
bestaande Wmo beleid. Eind 2008
staat een evaluatie van (onderdelen) van dit beleid gepland.
Wmo
Het onderzoek naar de klanttevredenheid bestaat uit drie onderdelen:
Een klanttevredenheidsmeting bij
toekenning van individuele Wmovoorzieningen (toegekende aanvragen) (1), bij afwijzing van individuele Wmo-voorzieningen (afgewezen
aanvragen) (2) en een quick-scan
klanttevredenheid over de dienstverlening van organisaties die betrokken zijn bij het leveren van
maatschappelijke
ondersteuning
(3). Vanwege de geringe doelgroepenomvang zijn alleen de resultaten
van onderdeel 1 ook vertaald naar
het niveau van elke gemeente afzonderlijk (ipv alleen het niveau van
het samenwerkingsverband).
Het volledige klanttevredenheidsrapport staat op de website van de
gemeente www.derondevenen.nl.

Ontwerp bestemmingsplan
Marickenland gereed voor
tervisielegging
De Ronde Venen - Het ontwerp
bestemmingsplan Marickenland is
gereed en wordt van 17 juni tot en
met 28 juli 2008 ter visie gelegd. De
afgelopen maanden is het onder andere aangepast op basis van diverse
milieuonderzoeken, een aangepast
verkeersmodel, de vastgestelde Recreatievisie en het nieuwe aankoopplan. Daarnaast zijn de reacties uit
de inspraakronde over het voorontwerp waar mogelijk verwerkt. Tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan gaat ook het ontwerp besluit
hogere waarden Wet geluidhinder
voor het plan ter inzage.
Met deze tervisielegging wordt een
lang voorbereidingsproces afgeslo-

ten. De afgelopen twee jaar is op
verschillende momenten het beleid
voor Marickenland vastgesteld door
de gemeenteraad. Daarbij kan worden gedacht aan de Nota van Uitgangspunten, de Structuurvisie, de
milieueffectrapportage, de Recreatievisie en de nieuwe aankoopstrategie. Ook de inspraakperiode van
juni 2007 heeft veel gegevens en inzichten opgeleverd. Alle genoemde
stukken komen samen in het ontwerp bestemmingsplan Marickenland. Het ontwerp plan is van 17 juni tot en met 28 juli in te zien in het
gemeentehuis en in de openbare
bibliotheken van De Ronde Venen.
Ook is het te bekijken op www.ma-

rickenland.nl. Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen over het
ontwerp bestemmingsplan Marickenland kenbaar worden gemaakt
bij de gemeenteraad van De Ronde
Venen. Dat kan naar keuze mondeling of schriftelijk gebeuren.
Betrokkenen en belangstellenden
worden voorafgaand aan de tervisielegging in een nieuwsbrief geïnformeerd over de tervisielegging.
Belangstellenden voor deze nieuwsbrief kunnen zich melden door een
mail te sturen aan info@marickenland.nl of te bellen met nummer 0297-291661. Iedereen die de
nieuwsbrief al eerder heeft ontvangen, krijgt hem ook deze keer.
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van de Molenhoek met de hamburgers aan de gang. Daarna waren
de barbecueworstjes en de satés
aan de beurt. Ook de salades waren heel populair. De bewoners genoten met volle teugen. Mede door
het fantastische weer was het een
groot succes.
Om 19.00 uur was het feest afgelopen en werd er afscheid genomen
van bewoners en begeleiders.
Dit barbecuefeest werd mogelijk
gemaakt door de sponsoren Albert Heijn Mijdrecht, Slagerij Bader
Mijdrecht, Hema en Vinocerf. Hartelijk bedankt!
Verenigd
Soroptimisten zijn vrouwen, verenigd in een serviceclub, die in een
beroep werkzaam zijn of zijn geweest. In principe is elk beroep
maar één keer vertegenwoordigd.
De naam Soroptimist komt uit het
latijn. Sorores (zusters) en het optimum (beste) nastreven. Het is een
internationale organisatie van vrouwen. De basis bestaat uit de plaatselijke of regionale clubs. Deze clubs
bieden als serviceclub daadwerkelijke ondersteuning aan instellingen
of personen. Zij zetten zich internationaal vooral in voor de rechten van
de mens en in het bijzonder voor de
rechten van de vrouw.

Soroptimistenclub Uithoorn/De Ronde Venen verzorgt:

Barbecue voor bewoners
van de Molenhoek
Mijdrecht - Zaterdag 7 juni hebben
de leden van de Soroptimistenclub
Uithoorn/De Ronde Venen een barbecue georganiseerd voor de bewoners van de Molenhoek, een huis
voor mensen met een verstandelijke beperking.
De bewoners van Molenhoek variëren in leeftijd van 23 t/m 75 jaar. Het
wooncentrum bestaat uit kleinschalige leefgroepen, die verdeeld zijn
over verschillende locaties.
Er waren 28 bewoners die zich heerlijk lieten verwennen door de dames
van de soroptimisten.
Het programma startte om 15.30
uur met een kopje koffie en thee
en werd er met elkaar kennis gemaakt. Om 17.00 uur werd de barbecue aangestoken en ging de ‘kok’

Burgemeester onthult
bord Millenniumgemeente
Millenniumgemeente-bord. De VN
willen onder andere vóór 2015 extreme honger en armoede uitbannen, dat alle kinderen naar school
gaan, mannen en vrouwen dezelfde
rechten hebben, meer eerlijke handel en voor meer mensen een duurzamer leefmilieu.
Eind vorig jaar heeft de gemeente
ingestemd met de nota Internationale Samenwerking en is De Ronde Venen uitgeroepen tot Millenniumgemeente. Daarmee verklaart de
gemeente zich ook verbonden met
de Millenniumdoelen van de VN.
In het actieplan Millenniumgemeente geeft het college van B en W aan
op welke manier De Ronde Venen
invulling wil geven aan de Millenniumdoelen. Zo moet er meer aandacht komen voor bewust consumeren en milieu- en klimaatbeleid.

De Ronde Venen - Burgemeester
Burgman heeft donderdagmiddag
in Wilnis het Millenniumgemeentebord onthuld.
Dit vormt de aftrap van de campagne, nadat het college van B en
W maandag 2 juni ingestemd heeft
met het actieplan Millenniumge-

meente. Door Millenniumgemeente
te zijn geeft De Ronde Venen aan de
doelen van de Verenigde Naties op
het gebied van duurzame ontwikkeling en klimaatbeleid te onderschrijven.
Ook op de toegangswegen naar
Mijdrecht en Vinkeveen hangt het

Ook willen B en W lokale organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking ondersteunen
en een bijdrage leveren aan een
goed lokaal bestuur in ontwikkelingslanden. In de hele wereld ondersteunt een brede beweging van
overheden en niet-overheden de
strijd voor de millenniumdoelen. In
Nederland heeft het kabinet Balkenende IV de strijd voor de millenniumdoelen opgenomen in het regeringsbeleid.
Meer informatie is ook te vinden op
www.millenniumgemeente.nl

Midzomerbraderie Wilnis 2008
Wilnis - Woensdag 18 juni a.s. is
het zover; net zoals voorliggende jaren wordt de braderie in het oude
dorpscentrum van Wilnis gehouden.
Het geheel is knus van opzet. Er
staan kramen waar van alles te zien
valt en als het zonnetje zich laat zien
wordt het vast en zeker weer heel
gezellig.
Zo vind je middenin de Dorpsstraat
de slager die als specialiteit eigen
bereide kipsaté aan de man brengt.
Even verderop kunt u de enige echte originele Wilnisse Korenmolenbitter proeven in de kraam van de lokale slijter. Wilt u op z’n Italiaans?
Dat kan bij Ristorante Italiano Venezia dat haar deuren open heeft
staan. Voor de laatste mode moet u
zijn bij Wouda-Fashion, mode die je
raakt. Het oude dorpscentrum is ver-

rijkt met een opticien en de schitterende kapsalon Lydia. Bij drogisterij
Nagtegaal is er een frisse wind door
heen gegaan. De plaatselijke goudsmid is ook op deze braderie te vinden met interessante aanbiedingen.
Kortom, het oude centrum van Wilnis leeft weer volop! Natuurlijk zijn
er kramen met poffertjes, pannenkoeken, suikerspinnen, bloemen,
groenten, antiek, sierraden, snuisterijtjes, noem maar op, er is van alles te vinden.
Ook Stichting Mensen in Nood is
op de midzomerbraderie aanwezig.
Ga kijken bij deze kraam en kijk hoe
deze Stichting te helpen is.
Voor kunststofkozijnen moet je bij
Harry Hopman zijn, bij de verkeerskruising zijn de bekende Oudhuyzer
sloepen te zien. Raceteam Van der

Ham presenteert een heuse racingcar uit de hotrot en superclass van
maar liefst 370 pk.
Ben je van dit alles moe geworden
en willen je benen even niet meer,
dan kun je middenin de Dorpsstraat
terecht bij De Haan Rijwielen waar
je krachtloos kunt fietsen. Diegenen
die dorst hebben kunnen terecht
bij Café De Buurvrouw waar tevens
livemuziek is van de Leliestreet Sisters (het Hollandse lied) en Marena,
terwijl je voor plateservice bij Brasserie de Waard terecht kunt. Kortom, de Wilnisse midzomerbraderie
die ’s middags vanaf 14.00 uur tot ’s
avonds 21.00 uur gehouden wordt,
belooft weer gezellig te worden!
De midzomerbraderie van Wilnis: je
mag ‘m niet missen.

Duimelot naar de bibliotheek
Wilnis - Vorige week zijn alle groepen van peuterspeelzaal Duimelot op bezoek geweest in de bibliotheek in Wilnis.
Omdat lezen met peuters belangrijk
is voor de taalontwikkeling wordt er
op de speelzaal veel voorgelezen en
wordt er ook elk jaar een bezoekje
aan de plaatselijke bibliotheek ge-

pland. Met bolderkarren werden de
peuters door juffen en ouders naar
de bibliotheek getrokken.
Zo’n optocht van bolderkarren is op
zich al een hele belevenis. In de bibliotheek werd een verhaaltje voorgelezen met een speciaal vertelkastje, het Kamishibai kastje. Het
verhaal, Kleine muis zoekt een huis,

was voor de peuters leuk en boeiend. Na het verhaaltje en iets lekkers stapten alle peuters weer in de
bolderkarren en ging het in optocht
terug. Voor de groepen die mooi
weer troffen was het dubbel feest
want die konden onderweg picknicken en nog even spelen in een
speeltuintje.

Gemeente en Rabofonds
plaatsen 19 defibrillatoren
De Ronde Venen - In het najaar
worden, verspreid over de gemeente, 19 Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) geplaatst. De
overlevingskans van personen die
worden getroffen door hartfalen
stijgt met ruim 50 procent als binnen zes minuten van een AED gebruik wordt gemaakt.
De AED’s komen te hangen bij verschillende
sportaccommodaties
en –verenigingen in de gemeente,
maar ook bij de Boei en de Willisstee, de servicepunten in Mijdrecht,
Wilnis en Vinkeveen, dorpshuis Ons
Streven in Amstelhoek en de kerk in
Waverveen. Argon, de Vinkeveense tennisvereniging VLTV en de
Springbok in De Hoef, die al eerder
een AED hebben geplaatst, krijgen
daarvoor een financiële tegemoetkoming.
De gemeenteraad van De Ronde Venen is in het najaar door verschillende sportverenigingen benaderd met
de vraag om subsidie in het leven te

roepen voor de aanschaf van Automatische Externe Defibrillatoren. Bij
de behandeling van de Kadernota
Sport heeft wethouder Ingrid Lambregts dit verzoek opgepakt. In samenspraak met de Rabobank, de
VSB, een fysiotherapeut en enkele
inwoners is geïnventariseerd waar
en op welke voorwaarden de AED’s
geplaatst zouden moeten worden.
Dat onderzoek heeft geleid tot een
lijst van 19 plekken waar de defibrillatoren geplaatst worden.
Het Rabofonds Dividend voor de
Samenleving schenkt de in totaal 22
AED’s aan de verenigingen en instanties. Daarmee is een bedrag gemoeid van ongeveer 30 duizend euro. De gemeente neemt de administratieve en organisatorische werkzaamheden voor haar rekening. Ook
wordt voor bedrijven, scholen en
wijkcomités de mogelijkheid in het
leven geroepen de AED met korting
aan te schaffen.

Verenigingen die een AED ontvangen zijn verplicht om minimaal vier
gecertificeerde vrijwilligers te hebben die kunnen reanimeren en de
AED kunnen bedienen. Voor culturele centra en servicepunten is dit
aantal vastgesteld op twee. De verwachting is dat de defibrillatoren in
september worden geplaatst als de
vrijwilligers gecertificeerd zijn. De
opleidingen worden verzorgd door
EHBO-vereniging St. Lucas.
In De Meijert vindt dinsdag 24 juni vanaf 20.00 uur een bijeenkomst
plaats waar meer informatie wordt
gegeven over het project en het gebruik van AED’s. Er wordt daar onder andere een toelichting gegeven door wethouder Ingrid Lambregts en door de Hartstichting. Ook
wordt tijdens de bijeenkomst officieel de eerste AED aan een vereniging overhandigd. Geïnteresseerden zijn van harte welkom deze bijeenkomst bij te wonen.
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Kijkdagen op de Driehuisschool
Mijdrecht - In de week van 3 t/
m 7 juni konden de ouders van de
leerlingen van de groepen 3 tot en
met 8 zich inschrijven voor kijkdagen op de Driehuisschool. De ouders van de leerlingen van groep 1
en 2 mochten in de maand oktober
al meedraaien in de groepen.
Zij werden aan het begin van de
ochtend of in het begin van de middag verwacht in de speelzaal. In de
speelzaal werd een presentatie gegeven door de locatieleider Martine
van Breukelen. In deze presentatie
werd meer informatie gegeven over
de speerpunten van de Driehuisschool. De afgelopen jaren hebben
de leerkrachten cursus gehad over
Coöperatief Leren. Coöperatief leren is een vorm van het nieuwe leren. Coöperatief leren is een vorm
van samenwerkend leren volgens

bepaalde structuren. De leerkrachten kunnen de aangeleerde vormen
bij alle vakken inzetten. Het grote
voordeel van coöperatief leren is dat
de leerlingen samen aan het werk
moeten gaan om de gestelde vraag
of opdracht van de leerkracht op te
lossen. Hierin heeft elk kind een gelijke bijdrage en is de betrokkenheid
erg groot.
Kieskast
Daarnaast is er tijdens de presentatie aandacht geweest voor de Kieskast. De kieskast is een kast waarin allerlei materialen staan waar de
leerling zelfstandig mee aan de slag
kunnen gaan. Het materiaal is uitnodigend en zelfcorrigerend. Op
de Driehuisschool wordt een uur
per week uit de kieskast gewerkt.
De leerlingen worden door de leer-

kracht uitgedaagd om de juiste keuzes voor hun eigen leerproces te
maken.
Na de presentatie zijn de ouders
in de groepen gaan kijken. In elke
groep was een vorm van coöperatief
leren te zien. De leerkracht nodigde de ouders uit om mee te doen in
de lessen en rond te lopen in groepen. Ook was er tijd en ruimte om
de kieskast te bekijken.
Na afloop was er gelegenheid om
na te praten in de speelzaal met
de locatieleider. De ouders waren erg enthousiast om de leerlingen aan het werk te zien in de groepen. Ook hebben zij meer zicht gekregen op wat het coöperatief leren
en de kieskast inhouden. Dit waren
geslaagde ochtenden en middagen
op de Driehuisschool!

Voor deze locatie pleit de fractie van Christen Unie/SGP

Christen Unie/SGP: ”Beter ten halve gekeerd dan ten
hele gedwaald”

Waarom Cultuurhuis op
stationslocatie? Blijdrecht
veel betere plaats
Mijdrecht – Er wordt in de Rondeveense gemeenteraad al heel lang
gesproken over het plan om een
nieuw cultuurhuis te bouwen in
Mijdrecht. Er zijn al heel wat plannen en plannetjes geweest, maar
nu schijnt dan eindelijk de kogel de
door de kerk te zijn. Je zou zeggen,
ze zijn er al zolang over bezig, nu
is het ei van Columbus gevonden,
maar nee, het blijkt toch van niet.
Tenminste, de fractie van de Christen Unie/SGP vindt van niet. In een
open brief schrijven zij:
“In Mijdrecht is dringend behoefte aan een zogenaamd Cultuurhuis;
een locatie waarin verschillende
culturele organisaties onderdak vinden zoals de muziekschool, de bibliotheek, beeldende kunst ateliers,
welzijnsstichting, etc. Maar waar
moet dat komen? De raad heeft
naar ons oordeel een volstrekt onbegrijpelijke keuze gemaakt.
Vorig jaar is in de raad besloten om
de locatie van de huidige bibliotheek in Mijdrecht niet aan te wijzen
als de locatie van het toekomstige
cultuurhuis. De raad heeft het college toen opgedragen alternatieve
locaties te onderzoeken, waaronder
de Stationslocatie aan de Rondweg.
Uiteindelijk blijken er nu twee reële locaties te zijn, namelijk: ombouwen zwembad Blijdrecht of nieuwbouw op de stationslocatie aan de
Rondweg.
Beter
Op twee onderdelen is de score gelijk, op zes onderdelen scoort
Blijdrecht beter, en slechts op één

onderdeel scoort de Stationslocatie beter. De keuze lijkt dan snel
gemaakt: je kiest dan toch voor
Blijdrecht? Het zal duidelijk zijn
dat onze fractie die rationele keuze
ook maakte en voorstander is van
Blijdrecht.
Zo niet ons college en onze raad.
Hoewel het college in het raadsvoorstel de grote bezwaren noemt,
die aan de Stationslocatie kleven
(grond niet in eigendom, onzekerheid inzake financiën, veel latere
start met de bouw en dus veel later
beschikbaar) kiest men toch voor de
Stationslocatie.
En dat op boterzachte argumenten:
men geeft de voorkeur aan de centrale ligging;
men is van mening dat de aanwezigheid van het monumentale stationsgebouw de uitstraling versterkt;
de onderhandelingen met de grondeigenaar (NS) zijn gaande;
Men gaat daarbij voorbij aan het feit
dat die onderhandelingen nog lang
niet zijn afgerond en onduidelijk is
welk prijskaartje aan die grond gaat
hangen.
De gemeenschap zal dat moeten
ophoesten. De centrale ligging is
discutabel; zowel de Stationslocatie als zwembad Blijdrecht ligt aan
de rand van het woongebied van
Mijdrecht. En men gaat volstrekt
voorbij aan de wens om snel een
cultuurhuis te hebben; dat is juist de
belangrijkste prioriteit voor de deelnemende maatschappelijke organisaties. Tijdens de informatiebijeenkomst in maart kwam duidelijk naar
voren dat zij haast hebben.

Nadeel
Verder is een heel belangrijk nadeel,
dat het nu inplannen van een cultuurhuis aan de Rondweg de lopende discussie over de toekomstvisie
voor dat gebied zwaar doorkruist.
Voor een betere ontsluiting en verkeersafwikkeling moet er rond het
kruispunt Rondweg/Industrieweg
echt iets gebeuren.
Dat is al heel lastig en ingrijpend.
Een grootschalige aanpak van de
ontsluiting van het centrum, etc.
brengt veel kosten met zich mee
en dat vraagt om financieel draagkrachtige partners bij de herinrichting van het gebied. De toch al niet
eenvoudige financiële haalbaarheid
komt bepaald niet dichterbij door
hier nu een cultuurhuis te willen realiseren. Integendeel. Zo wordt de
noodzakelijke en al lopende fundamentele visievorming over dit gebied geblokkeerd.
Onze fractie heeft de overige raadsleden in de raadsvergadering van 22
mei helaas niet kunnen overtuigen
van het, in onze ogen, onverstandige van deze keuze. De gevolgen zijn
dat de maatschappelijke organisaties de komende jaren nog geen gezamenlijk onderdak hebben en dat
de gemeente (u als burger dus) hier
een forse rekening voor gepresenteerd zal krijgen. Of de raad moet
bij de verdere uitwerking op haar
schreden terugkeren. Tenslotte zegt
een goed Hollands spreekwoord
‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’”, aldus de fractie Christen Unie/SGP.
Wordt vervolgd.

In het raadsvoorstel werd een zgn. kruisjelijst gehanteerd, die wij u niet willen onthouden:
				
Ruimtelijke inpasbaarheid				
Bereikbaarheid				
Parkeren				
Bestemming				
Overlast omwonenden				
Ligging				
Eigendom				
Financiën / grondaankoop				
Beschikbaarheid op termijn				

Stationslocatie 			
Locatie Blijdrecht
+				
+
- / +				
+
- / +				
+
- / +				
+
+				
+
+			
-/+
-				
+
-			
-/+
-			
-/ +

Estafetteproject heeft een
eigen website
Mijdrecht - Het Estafetteproject
beschikt vanaf woensdag 4 juni over
een eigen website:
www.estafetteproject.nl. Geïnteresseerden kunnen op de website terecht voor de meest actuele informatie over het project en op de hoogte blijven door een abonnement te
nemen op de elektronische nieuwsbrief. Ook is op de website veel achtergrondinformatie te vinden over
het Estafetteproject en zijn alle presentaties van het stedenbouwkundig bureau Wissing, getoond aan de
overleggroepen, te bekijken.
Hoofddoelstelling van het Estafetteproject is de kernen Mijdrecht en
Wilnis gereed te maken voor de toekomst. Die doelstelling kan worden
gerealiseerd door op de velden van
de voetbalverenigingen Argon en
CSW een bouwprogramma uit te
voeren dat is gericht op wonen, zorg
en welzijn.
Dit betekent dat beide verenigingen
moeten verhuizen naar een nieuw
sportcomplex. Momenteel wordt onderzocht of De Driehoek hiervoor de
meest geschikte plaats is. Voor het
Estafetteproject werkt de gemeente
samen met Rabobank Veenstromen
en Rabo Bouwfonds.
Doel van de speciaal opgezette
website is om inwoners in staat te

dat bezoekers met weinig muisklikken bij de gewenste informatie komen. Speciaal voor slechtzienden is
de mogelijkheid gecreëerd om op
eenvoudige wijze het lettertype te
vergroten.
Op de website van de gemeente is
ook nog informatie te vinden over
het Estafetteproject. Voor uitgebreide informatie wordt echter doorverwezen naar
www.estafetteproject.nl.

Johan Kruyswijk in de
spotlights
Mijdrecht - Als je het ergens naar
je zin hebt, waarom zou je dan vertrekken?
Dat moet Johan Kruyswijk gedacht
hebben. 25 Jaar geleden kwam hij,
toen nog als een jong broekie, binnen lopen bij de Albert Heijn in
Mijdrecht.
Met een contract van 45 uur per
week en voor onbepaalde tijd liep
hij weer naar buiten. En sindsdien is
hij niet meer weggegaan.

Voor deze locatie wil het college gaan

stellen om 24 uur per dag over actuele informatie te beschikken over
het project. Zij kunnen onder andere zien welke vingeroefeningen en
schetsen zijn gepresenteerd door
het stedenbouwkundig bureau aan
de leden van de overleggroepen.
Ook zijn op de website interviews
te lezen met direct betrokkenen en
zijn alle raads- en collegebesluiten
in te zien.
Getracht is de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk in te richten zo-

Dit was een reden voor een feestje.
Vorige week dinsdag ging alle aandacht naar Johan. Rond 20.00 uur
loeiden de motoren van vier trikes
door het centrum van Mijdrecht. Samen met zijn vrouw en drie kinderen
kwam daar een breed glimlachende
Johan aan.
Ineens had hij niet zoveel praatjes
meer als normaal. Maar heel verrassend is dat niet.
Wie verwacht er nou dat je op een
gewone dinsdagavond ineens thuis
opgehaald wordt met een gigantisch grote motor van het trike-centre in Vinkeveen! Voor een fanatieke

motorrijder toch wel even speciaal.
En die grote glimlach ging niet meer
weg. Heel wat collega’s en oud-collega’s waren aanwezig om Johan te

feliciteren en daarbij een stuk taart
en een biertje... wat wil je nog meer?
Johan had zijn verdiende avondje in
de spotlights.
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Appeltje voor de dorst tijdens
avondvierdaagse Uithoorn

Grandioze Olympiade bij
Legmeervogels
Uithoorn - Na een jaar van afwezigheid is afgelopen weekeind onder
ideale weersomstandigheden het
Legmeervogels Sport en Spel weer
gehouden. En hoe! Het thema van
dit jaar was: Olympiade. In dit thema
waren ook weer de groepsnamen
gekozen, zoals De Taikwando´s, De
kogelkoppers, De gouden plakken,
Het Jamaicaanse Bobsleeteam, De
Hoelahoepers, De Olympische Vlammen. In totaal deden aan dit kamp
260 kinderen mee, verdeeld in drie
leeftijdsgroepen. Na maanden van
voorbereiding begon op vrijdagmorgen om 7.00 uur het opbouwen van
de 23 tenten. Om 18.30 uur kwamen
de kinderen het kamp op. Om 19.00
uur was de officiële opening met
het voorstellen van de 23 groepen
en vervolgens het aansteken van de
olympische vlam. Hierna moesten
alle ouders het kamp verlaten. Om
20.00 uur begon het openingsspel.
Het openingsspel bestond uit allerlei balspelen zoals Voet- en Handbal, Drijfbal, Hockey, Honkbal, Tienbal, Trefbal etc.
De Jongste
Om 22.15 uur gingen de jongste
groepen (de C groepen) naar bed.
De A en B groepen gingen in de
kantine het Casinospel doen. Alle kinderen kregen een stapeltje
van 50 dollars, waarmee ze op diverse spelen konden gaan gokken.
De gokspelen waren o.a : Black
Jack, Roulette, Hoger-Lager, Boeren, Bierpullen schuiven, Paardenrace etc. Om 24.00 uur gingen de B
groepen naar bed. De oudste kinderen gingen nog het nachtspel doen.
Het nachtspel was dit jaar `Het
Transferspel´. In dit spel moest geprobeerd worden om een voetbalteam zo goedkoop mogelijk te kopen. Er liepen buiten 11 makelaars
rond die per speler allemaal een ander bedrag vroegen. De spelers die
gekocht moesten worden waren o.a:
Heitinga, Van Bronkhorst, Afellay,
Makaay, Stekelenburg etc.
Naar bed
Om 1.15 uur gingen de A groepen
naar bed. Waar de oudste kinderen
pas echt gingen slapen stonden de
jongste kinderen alweer op. Maar
om 8.00 uur moest iedereen opstaan en gaan wassen. De A en de
B groepen gingen vanaf 9.30 uur de
gehele dag een Survival Tocht door
Uithoorn doen, waar ze de volgende

spelen tegen kwamen: Rodelbaan,
Vlot Bouwen en ermee varen, Tobbe dansen, Hindernisbaan, Abseilen, Touwbrug, Elastiekbaan en de
Stormbaan.
Als de groepen zich van spel naar
spel gingen verplaatsen per fiets,
moesten ze een vastgestelde weg
volgen waarin allerlei vragen beantwoord moesten worden (bruggetjes tellen bleek het moeilijkst).
De C groepen bleven dit jaar op het
sportpark waar ze ´s ochtends het
Leven Ganzenbord spel moesten
doen. Via het gooien met een dobbelsteen moest geprobeerd worden
van de start naar vak 150 te komen
waar de kinderen veel denk en doe
opdrachten kregen. Voor de lunch
werd er per team een Penalty bokaal gehouden.
Na de lunch (pannenkoeken) was er
voor de jongste kinderen een spellencircuit uitgezet. Hier kwamen de
kinderen de volgende spellen tegen: Zeephelling, Paardenrace, Hindernisbaan, Kegelen, Blik schieten,
Bierpullen schuiven en Ringschieten. Vervolgens gingen de kinderen
naar het zwembad ´de Otter´. Na het

Uithoorn - Afgelopen week heeft
ABN AMRO Uithoorn, evenals de
afgelopen 2 jaar, met veel plezier
een gezonde traktatie uitgedeeld
aan de lopers van de avondvierdaagse in Uithoorn. Mark Galloway,
Bankshopmanager ABN AMRO Uithoorn: “we kregen van de avondvierdaagse commissie zelfs te horen dat ze al rekenende op onze bijdrage en het in de planning zelfs de
“appeltjespost” noemde.” Op maandag 2 juni stond een tiental zeer enthousiaste collega’s van ABN AMRO weer paraat. Zij deelden een appeltje voor de dorst uit aan de kinderen, hun begeleiders maar zeer zeker ook de actieve lopers. Dit werd
door de deelnemers zeer gewaardeerd. De appeltjes vonden vlot hun
weg en na 1,5 uur waren alle sportieve lopers voorzien.

Petje af gespeeld waar ook nog
punten voor de ploeg te verdienen
waren.
Hierna konden ze naar bed.
Opstaan
Op zondag was het om 8.30 uur opstaan en wassen.
Om 10.00 uur was er onder leiding
van Bastiaan Bruning een warming
up met z´n allen.
Om 11.00 uur was de aanvang van
de Meerkamp.
Op het Hoofdveld van Legmeervogels waren de volgende spelen opgesteld:
Rodelbaan, Kruip-/sluipdoor, Dronkenbal, Elastiekbaan, Beker verplaatsen, Zwembadspel, Oberspel,
Hindernisbaan, Skilopen, Zeephelling, Stormbaan en Ringsteken.
Om 15.00 uur mochten de ouders
weer het kamp op om nog een uurtje mee te genieten van dit spektakel.
Om 16.00 uur was de sluiting van
het kamp, waarbij alle kinderen een
oorkonde met hun teamfoto erop
mee kregen en een Penut-bal.
Vervolgens werden de winnaars bekend gemaakt, want er was ´natuur-

NK-zilver voor Fabienne
Hoohenkerk
Uithoorn - In het verre Enschede
werd afgelopen zaterdag de laatste wedstrijd van het turnseizoen
geturnd door de FIT-turnsters uit
Amstelveen. Voor de Divisie 1-turnsters stond namelijk het Nederlands
Kampioenschap nog op het programma.
Na de halve finales in Nijmegen en
Reusel hadden Fabienne Hoohenkerk (Pupillen 1), Aranka Holst en
Daniek Vermeij uit Uithoorn (beide Junioren) zich rechtstreeks geplaatst voor deze eindstrijd.
Juniore Daisy den Hartog had zich
als reserve geplaatst en mocht bij
aanvang van de wedstrijd toch deelnemen, daar er een turnster was
afgemeld. In de eerste wedstrijd
turnde Pupillen 1-turnster Fabienne Hoohenkerk. De 9-jarige turnster
heeft dit seizoen een enorme vooruitgang laten zien en presteerde el-

avondeten (barbecue) was er voor
de jongste kinderen (C groepen)
een dansprogramma en om 22.00
uur mochten ze naar bed.
Voor de A en B groepen was er na
het eten een Penalty bokaal, vervolgens werden ze naar het zwembad ´de Waterlelie´ in Aalsmeer gebracht. Bij terugkomst uit het zwembad werd nog het spelletje Petje op,

Fabienne startte haar NK in ieder geval zeer goed op het onderdeel brug. Een strakke ruime oefening leverde haar met 9.050 p. de 3e
toestelscore op. Op het onderdeel
balk schudde Fabienne de concurrentie pas echt wakker. Na een zeer
stabiele en ruim geturnde oefening
werd zij namelijk beloond met een
hoge 8.950 p..Na 2 toestellen bezette Fabienne de 4e plaats in het
tussenklassement. Een goede vloer
(8.650 p.) bracht weinig verandering in het tussenklassement. Fabienne stond nog steeds 4e. Wanneer
zij een goede score zou neerzetten
op sprong zou er zelfs een podiumplaats in kunnen zetten. De laatste
toestelronde moest dus uitsluitsel
gaan geven! Fabienne sprong een
prima overslag, maar werd hier wel
ietwat laag voor beoordeeld. Gelukkig krikte een zeer goed uitgevoer-

lijk´ ook om de punten gestreden.
Bij de A groepen is winnaar geworden: De Pekingeenden
Bij de B groepen is winnaar geworden: De Tjempies
Bij de C groepen is winnaar geworden: De stoere Judoka´s
Zo kan iedereen weer terugkijken
op een prachtig Legmeervogels
Sport en Spel – kamp 2008.

Avondéendaagse
in Vinkeveen?
Vinkeveen - Ja, u leest het goed.
Het zit namelijk zo: Sinds twee jaar
is er in Vinkeveen geen avondvierdaagse meer. De wandelsportvereniging had niet genoeg mensen meer om dit te organiseren.
Een optie was om de vierdaagse in
Mijdrecht te gaan lopen.
De ouders en kinderen van groep
6a van de St. Jozefschool vonden dit
erg jammer. Dus besloten vorig jaar
een paar ouders om het zelf te organiseren voor hun klas en broertjes en/of zusjes.

Open Dag Hockeyclub
Qui Vive groot succes!
Uithoorn - Zaterdag j.l. vond bij Qui
Vive de open dag voor de jongste
jeugd plaats en met groot succes. Al
ruim voor tien uur stonden vele enthousiaste kinderen (ca. 50!)
op het terrein van de hockeyclub
om maar niets te hoeven missen.
Om tien uur ging het programma
van start en iedereen deed gezellig
mee! De kinderen werden door de
organisatie onderverdeeld in kleine
groepjes met een trainer en de kinderen die geen stick hadden kregen
er één van de organisatie. Toen ging
de groep langs een circuit waar van
alles aan de orde kwam: leuke spelletjes en natuurlijk ook een partijtje
waarin écht gescoord kon worden.
De in grote getale meegekomen ou-

ders en grootouders genoten van
prestaties van hun (klein-)kinderen
vanaf zijlijn of de tribune. Terwijl de
kinderen op het veld stonden kregen de ouders uitleg over wat hockey inhoudt: wat heb je nodig, waar
moet je aan denken etc etc. Ook
konden er vragen worden gesteld.
De kinderen kwamen na ruim een
uur trainen voldaan het veld af, voor
hen stond er een heerlijk glaasje limonade en een koekje klaar in het
clubhuis. Een groot deel van de kinderen heeft zich ter plekke aangemeld als lid, een deel heeft toegezegd het formulier thuis verder in te
vullen. Met zulke enthousiaste kinderen heeft de organisatie nu al zin
om het volgende hockeyjaar te beginnen!

ke wedstrijd steeds beter. Tijdens
de 2 landelijke voorwedstrijden eindigde zij als 8e, maar de verschillen
met de top waren maar klein. Vooraf werd dan ook gegokt en gehoopt
op een top 5-klassering.

de streksalto voorover haar gemiddelde op naar 9.025 p. en liet de
concurrentie wat liggen op balk en
vloer. Een podiumplek zou het zeker
gaan worden, maar welke kleur?
Tijdens de prijsuitreiking bleek dat

Dames Ronde Venen
kampioen

De kinderen en ouders waren erg
enthousiast, het was zeker voor herhaling vatbaar. Vorige week woensdagavond liepen 22 kinderen voor
de tweede keer de avondééndaagse. Het weer was perfect en het was
super gezellig. Voor de kinderen
was er tijdens het wandelen limonade, een appeltje en tot slot helaas
geen medaille, maar een ijsje.
U snapt het al, ze hebben genoten
van al het lekkers en van de gezelligheid. Er zijn waarschijnlijk heel
wat mensen die het jammer vinden
dat de avondvierdaagse niet meer in
hun eigen dorp gelopen kan worden.
Gelukkig waren er twee moeders die
het mogelijk hebben gemaakt om
toch weer een avond met veel plezier met de kinderen te lopen, maar
het leukste zou toch de ouderwetse avondvierdaagse zijn met aan het
eind die welverdiende medaille.

Op de foto van Links naar rechts. Wil - Karin - Cathy - Ed van Schie - Martina - Marianne.
Mijdrecht - De donderdag dames dubbel competitie is weer succesvol verlopen voor de dames van de Ronde Venen. Deze worden gesponsord door
Autobedrijf Ed van Schie, die de dames wederom in het nieuw heeft gestoken. Met maar liefst 21 winstpunten en 3 verliespunten zijn zij wederom
kampioen geworden. Dames succ es voor volgend seizoen !

Fabienne geklommen was naar een
schitterende 2e plaats!
NK-zilver tijdens haar eerste wedstrijdseizoen in Divisie 1 betekent
een meer dan mooie bekroning op
een zeer goed turnseizoen voor Fabienne!
Verrassing
In de laatste wedstrijd van de dag
was er een verrassing voor Junioren-turnster Daisy den Hartog. Zij
stond reserve voor deze finale, maar
mocht alsnog meedoen doordat een
turnster zich had afgemeld.
Samen met clubgenootjes Aranka
Holst en de Uithoornse Daniek Vermeij begon Daisy aan haar NK. Daisy startte deze wedstrijd op de balk.
Haar opsprong verliep niet helemaal
soepel, maar haar verdere oefening
turnde zij prima uit. Op vloer vervolgde Daisy goed. Haar gymnastische
onderdelen werden mooi uitgevoerd
en haar uitgangswaarde was weer
van hoge waarde. Daisy werd goed
beoordeeld met 7.900 p.. Op sprong
liet Daisy prima handstandoverslagen zien. Op brug moest zij helaas
aan het begin van haar oefening een
foutje incasseren, maar zij herstelde
zich prima met een mooie losom-losom handstand. Daisy eindigde deze wedstrijd op een 36e plaats. Ondanks deze lagere klassering, kan
Daisy dit NK toch maar mooi aan
haar NK-lijstje toevoegen! Aranka
en Daniek turnden dit NK een bijzonder goede wedstrijd. Zij begonnen beide erg goed op sprong met
mooie gehurkte en gehoekte tshukahara’s. Op brug turnde Aranka voor het eerst dit jaar haar zolenhandstand en liet een mooie 8.300
p. noteren. Daniek eindigde hier net
wat beter, zij scoorde na een zeer
strakke, ruime oefening 8.550 p..
Op balk zetten zowel Daniek als
Aranka een zeer goede prestatie
neer. Beide hoefden het toestel niet
te verlaten. Daniek turnde hier naar
8.150 p. en Aranka liet zelfs alle concurrenten achter zich op dit toestel.
Haar oefening was van hoge kwaliteit en werd beloond met een hoge
8.800 p.! Op vloer lieten de turnsters
beide goede oefeningen zien (8.200
p. voor Aranka en 8.250 p. voor Daniek). Aranka eindigde dit NK maar
liefst op een 6e plaats.
Een bijzonder unieke prestatie! Ook
Daniek kan meer dan tevreden terugkijken op haar NK, zij werd deze wedstrijd namelijk 10e! Al met al
een bijzonder geslaagde wedstrijddag voor de FIT-turnsters, met uiteraard als hoogtepunt de zilveren medaille voor Fabienne!
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Bike2Play bijna op de helft
Regio - Het fietsende politieteam
Bike2Play, waarvan Uithoornaar
Ruud Stolte deel uit maakt, heeft
momenteel 5.500 kilometer op de
fiets afgelegd en is dus bijna op de
helft. Inmiddels zijn bijna 8 weken
verstreken sedert het vertrek uit het
Olympisch Stadion te Amsterdam.
Op 7 juni jl. werd Omsk bereikt waar
men 2 rustdagen had ingepland.
Ruud Stolte bericht ons via e-mail:
“Sedert de Oeral hebben we iedere dag regen. Gelukkig niet altijd de
hele dag, maar de tenten worden
nooit droog ingepakt en tijdens het
rijden worden we vaak drijfnat. Omdat de wegen lang niet zo schoon
en onderhouden zijn als bij ons, zien
we er ook vaak uit als wielrenners
die Luik-Bastenaken-Luik gereden
hebben. Er is in de afgelopen weken
veel gebeurd. Onderweg hebben we
volop steun gehad van Duitse- Poolse-, Letse- Litouwse- en momenteel
van Russische collega’s. Bijna iede-

re dag hebben wij als fietserspeloton politiebegeleiding om ons over
de - in Rusland zeer slechte - wegen
te loodsen. Vooral de ondersteuning
in Rusland van de International Police Association heeft ons zeer aangenaam verrast. Vaak zijn we uitgenodigd door regionale IPA-presidenten en/of hebben zij voor ons
voor onderdak gezorgd. Het fietsen
binnen de groep gaat een ieder over
het algemeen goed af.

Mijdrecht - Woensdag 18 juni zal
er tijdens het Decathlon Open Toernooi van TVM Mijdrecht een spectaculaire demonstratie rolstoeltennis worden gegeven onder leiding
van bondscoach Aad Zwaan. Hiervoor heeft hij 2 topspelers meegenomen.
Robin Ammerlaan de nummer 2 van
de wereld heeft inmiddels al heel
wat medailles gewonnen, waaronder een gouden plak bij de paralympische spelen in Athene. Ook

de nummer 5 van de wereld Maikel
Scheffers heeft bewezen dat hij bij
de wereldtop van het rolstoeltennis
hoort. De spelers zullen laten zien
wat rolstoeltennis inhoudt, hoe de
sport beoefend wordt, welke mogelijkheden de spelers hebben en hoe
een rolstoeltennisser en valide tennisser samen kunnen tennissen.
De demonstratie begint om 19.00
uur. Nodig vrienden en familie uit en
kom naar deze spetterende demonstratie kijken, want als liefhebber

Iedereen
De sfeer is goed en iedereen heeft
wat voor een ander over. Dagelijks
leggen wij tussen de 100 en 130 kilometer af. De Russische wegen
zijn soms erbarmelijk slecht door
de enorme gaten in de weg of zelfs
vanwege het ontbreken van enige verharding. De mensen zijn enthousiast, wuiven en juichen ons
toe. Automobilisten claxonneren.
De dorpen in Rusland zijn armoe-

dig maar de mensen erg vriendelijk. In ieder geval heb ik door deze fietsreis mijn beeld over Rusland
bijgesteld. Wij zijn drie keer als fietsende politiemensen uit Nederland
op de Russische nationale televisie
geweest.” Wie daarvoor belangstelling heeft kan de verrichtingen van
het fietspeloton volgen via de website www.bike2play.nl. Ruud Stolte voelt zich gesteund door de vele blijken van belangstelling van de
kant van zijn collega’s die hem op
zijn trip volgen en hem een SMS-je
sturen.
Namens hem bij deze hartelijk dank
daarvoor. Gelet op de soms wel zeer
beperkte tijd dat Ruud kan internetten en de zeldzamer wordende beschikbaarheid van internetcafés, zal
de nieuwe berichtgeving volgens
Ruud niet altijd even snel verlopen.
Wij wachten dus rustig af wanneer
het volgende (fiets)teken van leven
binnenkomt.

Leendert Schüller (voorzitter), mr B. van Deuren (notaris), Dick van Pouderoijen (bestuurslid)

Demonstratie rolstoeltennis VSN nu officieel Stichting
Voetbal Samenwerking
bij TVM Mijdrecht
van de tennissport mag u dit echt
niet missen!
Het Decathlon Open Toernooi begint op 14 juni en de finale is op
zondag 22 juni. Kom in deze week
gezellig naar het tennispark van
TVM Mijdrecht om vrienden, kennissen of clubmaatjes aan te moedigen onder het genot van een lekker
hapje en drankje.
Graag tot ziens op het tennispark
van TVM Mijdrecht!

Veenstreek
Regio - Op 3 juni 2008 hebben
Leendert Schüller (voorzitter) en
Dick van Pouderoijen (bestuurslid)
de notariële akte tot oprichting van
de Stichting Voetbal Samenwerking
Vechtstreek (VSV) getekend op het
notariskantoor Warning & Van Deuren in Woerden. De stichting bestaat
verder uit de bestuursleden René
van Dooremalen (secretaris) en Gerard Molleman (penningmeester)
De stichting VSV heeft o.a. tot doel
om evenementen en opleidingen te
organiseren ten behoeve van het
jeugdvoetbal voor de jongste leeftijdscategorie, zowel jongens als
meisjes. VSV werkt nauw samen
met de KNVB en de verenigingen in

de regio op het gebied van de opleiding voor jeugdscheidsrechter, basis opleiding scheidsrechter (BOS)
en trainer. Daarnaast steunt zij goede doelen die rechtstreeks ten goede komen aan de jeugd of kinderen
(o.a. KiKa, KASFOOC in Kenia en
gehandicapten).
De stichting VSV tracht haar doel
onder meer te verwezenlijken door
het onderhouden van contacten
met andere sportorganisaties en het
onderhouden en uitbreiden van een
netwerk met het bedrijfsleven in
de regio. De stichting organiseert
competitievoetbal, vriendschappelijke wedstrijden, een zaalvoetbal-

toernooi (februari), jeugdtoernooi
(april) en voetbalclinic (september).
Inmiddels nemen 8 verenigingen
uit de regio deel; v.v. CSW (Wilnis),
SV Hertha (Vinkeveen), v.v. Kockengen (Kockengen), VIOD (Tienhoven), v.v. D.O.B. (Nigtevecht), O.S.V.
NITA (Nieuwer ter Aa), S.V. de Vecht
(Loenen a/d Vecht), FC. Breukelen
(Breukelen). VSV is voornemens het
aantal deelnemende verenigingen
uit de regio Vechtstreek komend
seizoen verder uit te breiden.
Voor meer informatie kunt u vanaf
1 augustus 2008 a.s. terecht op onze website www.voetbalsamenwerkingvechtstreek.nl

Samen Sterk House
League kampioen Bowling
Vereniging Mijdrecht
Concours Hippique
Hoofddorp richting 100 jaar
Haarlemmermeer – Gedurende het
derde weekend van juni staat het
Haarlemmermeerse Bos in Hoofddorp weer volledig in het teken van
Concours Hippique Hoofddorp. Vier
dagen lang kan een groot en breed
publiek genieten van topsport en
show tijdens deze 99ste editie van
het concours. Nu alleen maar hopen
dat het niet weer zo hard regent als
vorig jaar...
Concours Hippique Hoofddorp is
een begrip in de regio Haarlemmermeer. Daarnaast heeft het evenement de afgelopen jaren een uitstekende naam opgebouwd in ‘hippisch Nederland’. Deze groeiende
stroom belangstellenden bewijst dat
deze manifestatie ook springlevend
is bij het publiek. Concours Hippique Hoofddorp is een dynamisch
evenement, waarbij paard en ruiter
in sportieve harmonie de hoofdrolspelers zijn. Balans, snelheid en vertrouwen in elkaar vormen de belangrijkste ingrediënten voor de
topsport die Concours Hippique
Hoofddorp biedt. Het is een fantas-

tisch evenement, waar topsport en
gezelligheid samen gaan. Dat is wat
de organisatie ook dit jaar weer tot
stand wil brengen.
Volgend jaar bestaat het concours
honderd jaar en is daarmee één van
de oudste concoursen van Nederland. Het basis concept van het programma is al jaren een sterke troef
en blijft ook tijdens deze 99ste editie
ongewijzigd: dressuur- en springwedstrijden voor de basissport en
sub-top. Natuurlijk worden er wel
elk jaar nieuwe elementen aan toegevoegd om het programma voor
een zo breed mogelijk publiek aantrekkelijk te maken.
Showtime
Traditiegetrouw staat de zaterdagavond in het teken van de meest
uiteenlopende shows en demonstraties op paardensportgebied die
zeker ook aantrekkelijk zijn voor de
niet-paardensportliefhebber. Na het
succes van voorgaande jaren wordt
er ook dit jaar weer een veulenkampioenschap georganiseerd. Ook

de Steeple Chase op trekpaarden
is weer terug. Hilarisch is zeker de
show van de Shetland Pony Race.
Maar ook de dressuur diva’s én
moeder en dochter Coby en Marlies
van Baalen maken zaterdagavond
deel uit van het programma
Internationaal
Werd in 2006 de eerste stap gezet
richting een ‘internationaal’ concours, in 2007 wordt hier een vervolg aan gegeven. Het concours
heeft inmiddels een twee sterren
classificatie en dat betekent dat er
meer internationale springruiters
aan de start zullen verschijnen. De
hindernissen hebben dan een maximale hoogte van 1,45 meter. Er is
vanuit de kant van de ruiters, ook uit
het buitenland, daarom ook veel belangstelling voor het concours, omdat een aantal van hen het weekend
later hun opwachting zullen maken
op het grote CHIO Rotterdam. Bekende Nederlandse topruiters hebben zich inmiddels voor Hoofddorp
aangemeld.

Elf merentocht op GEEN KRANT
zondag 22 juni
ONTVANGEN?
Uithoorn - De toerafdeling van de
UWTC organiseert op zondag 22 juni wederom de 11 Merentocht . De
afstanden 35 en 50 km is bestemd
voor de recreatieve fietser. Deze route gaat door het ,Groen Hart
,,Richting Woerden,Alphen aan de
Rijn en omgeving.Voor de sportieve fietser zijn de langere afstanden
over 100 en 150 km.
Deze route loopt via Ouderkerk a/
d Amstel ,Weesp,Soest, Maarsen en
Haarzuilen. Alle routes zijn ten opzichte van voorgaande jaren geheel

vernieuwd en uit-Peilt middels markeringen op het wegdek zodat men
ook mede de duidelijke routebeschrijving de weg niet kan kwijt raken. De inschrijving is bij het clubhuis aan de Europarei nr 3 in Uithoorn.
Vertrektijden 150 km tussen 07.00
en 08.00 uur ,de 100 km vanaf 08.00
tot 09.00 uur ,de 50 km vanaf 09.00
tot 10.00 uur en de 35 km ook vanaf
09.00 tot 11.00 uur De controlesluiting is om 16.00 uur
Inschrijfgeld voor de 35 en 50 km

BEL: 0297-581698
2,50 euro en voor de 100 en 150 km
3,00 euro.Toerkaarthouders krijgen
1 euro korting. Ook kan men een
herinneringsmedaile kopen voor
2,00 euro. Fietsen is gezond,gezellig
en je geniet van de mooie natuur
van ons Hollands landschap.

Mijdrecht/Amstelveen - Het Bowlingseizoen 2007/2008 zit er weer op.
Nadat eerst het eindtoernooi van de
Vereniging werd gespeeld. Waarbij gezelligheid het belangrijkst is,
maar de spanning hoog. Met altijd weer een spannende finale met
kansen voor ook de minder goede
bowler. Dit jaar was de grote strijd
tussen Purple Rain- Hoogenboom
Select en Rovemij. De strijd werd
uiteindelijk gewonnen door Rovemij met een Pin Fall van 2522 en
een tweede plaats voor Purple Rain
met 2366 op de voet gevolgd door
Hoogenboom Select met slechts 10
Pins minder 2356. Na afloop van het
eindtoernooi kwamen de league
kampioenen van de maandag- dinsdag vroeg en laat en de kampioen
van woensdag tegen elkaar uit. Om
in een spannende strijd te beslissen
wie er uiteindelijk HC league kampioen van de BVM 2007/2008 zou
worden. Vooraf waren er natuurlijk al suggesties gedaan wie er met
die schitterende wissel trofee (aangeboden door Estoppey) naar huis
zou gaan. Er moesten drie games
gespeeld worden, waarbij alle vier
de teams eenmaal tegen elkaar uit
kwamen. Er waren per game max.
7 punten te verdelen. Na de eerste game gingen Hoogenboom Select en Probos van der Leeden bei-

de met vier punten aan de leiding.
De vier punten behaald door Probos
waren te danken aan Jaco Oussoren. Door een game van 279 te gooien wist hij alle vier de punten op zijn
naam te schrijven. Een punt voor de
game- èèn punt voor de high game
en twee punten voor het totaal. Advent Solar en Samen Sterk haalden
beide 3 punten. Waarmee de strijd
nog volledig open was.
Grote kans
In de tweede game speelden Advent
en Samen Sterk tegen elkaar. In deze match wist Lars Cornelissen als
enige een punt te score voor Advent
, waardoor Samen Sterk deze game
met 6-1 wist te winnen. In de andere partij speelden Hoogenboom en
Probos tegen elkaar. Waarbij Hoogenboom kans zag èèn van de grote
kans hebbers voor de overwinning
Probos met 6 – 1 te verslaan. De
spanning was naar grote hoogte gestegen. In de laatste game kwamen
Samen Sterk met 9 punten en Hoogenboom met 10 punten aan kop tegen elkaar uit. Bij Samen Sterk werd
van speler gewisseld. Door dat Frido
Rosenboom niet boven de 200 had
gegooid in de tweede game, wisselde hij met Dennis Beliën. De spanning bij de teams was te snijden. Bij
Hoogenboom bleven bij Evert Poel-

wijk de strikes maar vallen. Maar
Samen Sterk maakte zich Samen
Sterk en gingen de strijd volledig
aan. Met uiteindelijk een resultaat
van 5-2 in het voordeel van Samen
Sterk. Waardoor het totaal aantal
punten op 14 kwam en zij de wissel
trofee mee naar huis mochten nemen. In de game tussen Advent en
Probos wist Advent 5 punten te score waardoor Probos met een vierde
plaats genoegen moest nemen.
Uitslag
De uiteindelijke uitslag was: Samen
Sterk op de eerste plaats met 14
punten- Hoogeboom Select tweede met 12 punten- Advent Solar
derde met 9 punten en als vierde
Probos van der Leeden met 7 punten. Het is voor de Bowling Vereniging Mijdrecht weer een mooi seizoen geweest. Met weer een verbetering van het All-Time record over
drie games, gegooid door Kristian Cornelissen met een totale pinfall van 777. En niet te vergeten de
300 game van Johan Kuijper. Wat
zou het toch mooi zijn als een Vereniging met zoveel perspectief, weer
een eigen Bowlinghuis in de Ronde
Venen zou hebben. Zodat we weer
een sterke jeugd kunnen kweken.
En de toekomst van de Vereniging
zeker kunnen stellen.
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Postduiven

Stef de Boer Nederlands
Kampioen triatlon-offroad

Ton wint Duivenvoorde
en Wim winnaar Ablis
Regio - Zaterdag 24 mei stonden
twee vluchten voor de leden van
Rond de Amstel op het programma, een Midfond vlucht midden
afstand)vanuit het Noord Franse Peronne, en een Eendaagse Fondvlucht
(lange afstand)vanuit het Franse Orleans. Helaas werd Orleans door het
slechte weer beneden Parijs veranderd in Ablis, zo’n 60 Km dichterbij.
Om 08.00 uur werden de duiven in
Peronne gelost, en net als de duiven vanuit Ablis zouden de duiven
het zwaar krijgen met de harde oosten wind. De gemiddelde afstand
was 288 Km, en de eerste duif van
dit concours melde zich om 12.18.15
uur bij Ton Duivenvoorde in De Hoef
op het hok. Deze duif maakte een
snelheid van 1112,663 meter per minuut, dat is 66,75 Km per uur. Wim
Wijfje uit De Kwakel werd 2e, en Richard v.d. Berg ook uit De Kwakel
werd 3e. In het Rayon betekende dit
een 6e en 68e plaats voor Ton, een
11e plaats voor Wim, een 53e plaats
voor Richard en een 73e plaats voor
Harry Hendriks uit Vinkeveen die 4e
in de vereniging werd.
De duiven die naar Orleans waren,
werden dus teruggebracht naar Ablis, gemiddelde afstand 463 Km voor
de leden van Rond de Amstel. De
duiven werden om 08.15 uur gelost, en daar stond een OZO wind,
onderweg draaiend naar oost. Deze vlucht werd gewonnen door Wim
Wijfje uit De Kwakel, die zijn eerste duif om 15.43.52 uur op de klep
zag landen, en deze duif maakte een
snelheid van 1031,381 meter per
minuut, dat is bijna 62 km per uur.
Hier werd Ton Duivenvoorde 2e en
Theo Kuijlenburg uit Amstelhoek 3e.
In Rayon F betekende dit voor Wim
een 16e en 66e plaats, voor Ton een

43e en voor Theo een 64e plaats.
Dat zijn toch wederom mooie prestaties. Ton en Wim hebben een diepe buiging in het clubgebouw voor
elkaar gemaakt vanwege de geweldige prestatie die hun duiven geleverd hebben.
De uitslagen waren
als volgt:
Peronne 447 duiven
22 deelnemers.
A.M. Duivenvoorde
W. Wijfje
R. v.d. Berg
H. Hendriks
Bosse & Zn
C. van Bemmelen
P.J. van Schaik
W. Könst
C. Pothuizen
H.P. Snoek
Th. Vlasman
C. Stevens
Th. Kuijlenburg
R. Den Boer
M. v.d. Hoort
H. Brugman
Verweij-Castricum
P. De Haan
P. Baas
G. Stevens
R. v.d. Wal
Ablis 131 duiven, 11 deelnemers
W. Wijfje
A.M. Duivenvoorde
Th. Kuijlenburg
C. van Bemmelen
M. v.d. Hoort
Bosse & Zn
C. Pothuizen
Verweij-Castricum
P.J. van Schaik
P. de Haan
Th. Vlasman

Postduiven

Ton Duivenvoorde wint
eerste Midfond vlucht
Regio: zaterdag stond de eerste Midfond vlucht (midden
afstand)vanuit het Franse Peronne,
(gemiddelde afstand 289 Km) op
het programma voor de leden van
Rond de Amstel, maar dat kon zaterdag geen doorgang vinden. De
weersomstandigheden waren van
dien aard, dat de vlucht uitgesteld
werd naar zondag. Maar ook zondag was het weer niet al te best in
Frankrijk, zware bewolking en daar
viel hier en daar nog wel eens wat
regen ut.
Rond elf uur werd het sein tot lossen gegeven, en om 11.15 uur werden de duiven in vrijheid gesteld, de
wind draaide tussen Noord Oost en
Noord West, en was matig in kracht.
Ondanks dat het weer op de losplaats goed leek, bleven de duiven
ongeveer 20 minuten boven de losplaats vliegen, alvorens ze richting
Nederland gingen, en werd het een
pittige vlucht. Dergelijk soort zaken
zijn voor het verloop van de vlucht
niet prettig, daar ontstaan te grote
verschillen in de aankomst van de
duiven. Ondanks de te trage snelheid van de vlucht, zijn alle duiven
weer op de hokken teruggekeerd.
De eerste duif arriveerde bij Ton Duivenvoorde in De Hoef om 15.32.39
uur en deze maakte een snelheid

van 1115,254 meter per minuut, dat
is bijna 67 Km per uur. Met deze resultaten werd hij o.a. 15e, 45e, 46,
53, en 79e in rayon F van de afdeling Noord Holland. Ook vier andere leden deden het goed in het rayon, Hennie Pothuizen uit Vinkeveen
werd 27e, Theo Kuijlenburg uit Amstelhoek werd 48e en 67e, Ron den
Boer uit Uithoorn werd 84e en Bosse & Zn werd 88e. Mooie resultaten
voor de leden van Rond de Amstel.
De uitslag was als volgt;
Peronne 310 duiven 19 deelnemers.
a.m. Duivenvoorde
C. Pothuizen
Th. Kuijlenburg
R. den Boer
Bosse & Zn
C. van Bemmelen
P.J. van Schaik
M. v.d. Hoort
W. Wijfje
W. Könst
H.P. Snoek
Verweij-Castricum
H. Hendriks
C. Stevens
H. Brugman
R. v.d. Wal
Th. Vlasman
Th. Fiege
G. Stevens.

Regio - Een week na het zilver van
Corné Klein op het NK halve triatlon
vorige week in Nieuwkoop, had het
Oceanus/ Multi Supplies Triathlon
Team opnieuw NK-succes. Afgelopen zondag werd Stef de Boer eerste op het Nederlands kampioenschap off- road triatlon. In Bodegraven won Frans van Heteren de
kwarttriatlon.
De triatlonsport kent verschillende afstanden en disciplines, daardoor zijn door het jaar heen ook
verschillende Nederlandse kampioenschappen. Afgelopen weekeinde was het NK voor off-road triatlon in Nijverdal. Deze zware vorm
van triatlon wordt steeds populairder onder triatleten door de uitdaging van de onverharde parkoersen. Het NK in Nijverdal ging over
een korte en lange afstand. Stef de
Boer uit Zwaanshoek deed de korte
afstand, die bestond uit 750 meter
zwemmen, 18 km mountainbiken en
3 km crosslopen.
NK Offroad
Stef de Boer kwam als derde van de
junioren uit het water. Daarna wisselde hij snel naar zijn mountainbike. Tijdens het heuvelachtige fietsonderdeel door het bos moest hij de
koploper laten gaan, maar met een
ijzersterk looponderdeel verkleinde
hij het opgelopen verschil. De Boer
liep nog harder dan de koploper. Hij
finishte als tweede op het NK voor
junioren in 1:10:34 uur en daarmee
werd hij Nederlands kampioen in
zijn categorie Heren 16.
Zijn broers Joost en Freek gingen
van start op de langere afstand over
1 km zwemmen, 30 km mountainbiken en 9 km crosslopen.

Joost de Boer werd in zijn categorie Heren 20 tweede op het NK. Hij
was als zevende uit het water gekomen, maar op de fiets kreeg hij het
erg zwaar. Het lopen op het eveneens heuvelachtige loopparkoers
ging daarna in het begin nog makkelijk, maar de tweede ronde begon
het zware parkoers zijn tol te eisen
bij hem. Hij finishte op een 29e totaalplek in 2:28:52 uur, waarmee
een tweede plek behaalde in zijn
leeftijdscategorie Heren 20. Freek
de Boer had minder geluk in Nijverdal. Al na honderd meter schoot
de kramp in zijn benen. Ondanks de
kramp kwam hij nog als derde uit
het water, maar op de fiets sloeg de
kramp opnieuw toe en moest hij zijn
wedstrijd opgeven.
Triatlon Bodegraven
Op dezelfde dag deden een aantal
leden van het Multi Triathlon Team
mee aan de triatlon van Bodegraven. Frans van Heteren startte op de
kwarttriatlon, die van hij start tot finish domineerde. De Aalsmeerder
finishte in 1:51:15 met bijna vijf minuten voorsprong op zijn achtervolgers. Bij Carla van Rooijen ging de
wedstrijd zwaar, vooral het lopen in
de warmte viel haar tegen. Toch finishte de Aalsmeerse nog knap op
een vierde plek.
Dorpsgenoot Pieter van der Meer
deed mee op de kortere achtstetriatlon. Na 500 meter zwemmen
kwam hij als eerste uit het water.
Op de fiets reed een ronde op kop,
maar na 20 km fietsen lag hij op
de zesde plek. Met een snel looponderdeel finishte hij uiteindelijk in
1:01:38 uur als tweede.

Zonnige fietscrossdag
Uithoorn/Baarn - De 5e ronde
van de BMX West competitie werd
in Baarn verreden. Naast een wedstrijd voor de eigen afdeling, was
dit gelijk een goede training voor
de nationale Redline Top competitie ( dit is de landelijke competitie )
die over 2 weken ook in Baarn verreden wordt. Maar liefst 35 rijders
van de Uithoornse WTC en hun begeleiders konden op 8 juni genieten van een zonnige crossdag. Voor
de rijders wel aan de warme kant,
dus veel drinken was het devies.
De twee speakers van de dag Olaf
en Willem, ook beide afkomstig van
de UWTC, hadden het druk, want
de wedstrijddag liep vlot door. Een
valpartij van ex- UWTC rijder Danny Hartwig echter zorgde ervoor dat
de wedstrijd even werd opgeschort,
waardoor uiteindelijk de prijsuitreiking van de dagprijzen rond een
uur of 4 werd gedaan. Er werd in alle manches en finaleritten hard gestreden. De competitie is immers al
op de helft, dus het binnenslepen
van punten voor de hele competitie
is van belang.

In de Eigen klasse reden in de A-finale: 1e Jaivy Lee Vink, Tom Brouwer, Roan van den Berge, Pim de
Jong. 2e Bart van Bemmelen. 3e
Mike Veenhof. 4e. Roberto Blom,
Wiljan Brouwer. 5e Wesley ter Haar,
Sam Verhulst, Maarten de Jong. 6e
Mitchel Vink, Bart de Veer, Wouter
Plaisant v.d. Wal ( Cr. ), Erik Schoenmakers. 7e Roan Voshart. 8e Gerard
de Veer.
In de B-finale eigen klasse reden:
1e Mats de Bruin, Eelco schoenmakers ( Cr. ). 2e Arjan van Bodegraven. 3e Thomas v.d. Wijngaard, Mike
Pieterse. 4e Tessa Harmsen, Rick
Doornbos, Arno van Vliet, 6e Sven
Wiebes,Michael Bon. 7e Mitchel de
Kuijer en 8e Fedor Loos en Kevin de
Jong
In de open klasse vielen in de prijzen ( dat zijn alleen de eerste 3 van
de finalerit ). 2e Bart van Bemmelen.
3e Tom Brouwer. Andere UWTC rijders in de finale waren: Wesley, Mitchel, Thomas, Sam, Jaivy Lee, Roberto, Bart, Mats en Pim. Voor verdere informatie; zie onze website:
www.uwtc.nl.

Een zonnig resultaat
voor LR & PC Willis
Wilnis - Op zondag 8 juni, een zeer
zonnige dag werd er een KNHS –
wedstrijd gereden aan de Hoofdweg bij Maria Hoeve. De dag begon
met de L2 en in plaats van dat het
regende, regende het dit keer winstpunten. In de L2 werd Willis-lid Petra Half met haar Proud twee keer
eerste, wat betekende dat zij over
mag gaan naar de volgende klasse. In de L1 behaalde Willis-lid Demi van der Weijden een dikke winstpunt. De winst in deze categorie
ging twee keer naar Helen Hendriks
van RV Wennekers.
Het middagprogramma werd begonnen met de B-dressuur. De jury
was erg te spreken over deze klasse,
getuige de vele winstpunten die uitgedeeld werden. Ook in deze klasse deden Willisleden mee. Leonieke
de Jong had haar debuut met haar
paard Rio Fiero. Dit resulteerde deze keer net niet in een winstpunt.
Meike Hajonides had ook een debuut. Met haar Friese hengst Bram

reed ze maar liefst 4 winstpunten
bij elkaar. Ook leverde dit haar twee
prijzen op: een eerste en een tweede prijs.
De klasse M1 werd duidelijk zwaarder gejureerd. In deze klasse haalde Willislid Annemieke Oudijk met
de friese hengst Fidde van Djoke’s
Thus een eerste prijs, helaas zonder
winstpunt. Na deze klasse volgde
de klasse M2. In deze klasse deden
geen Willisleden mee. Ook nu werd,
ondanks het feit dat de zon behoorlijk begon te branden, fanatiek gereden en gestreden om de prijzen.
Twee keer ging de winst naar Angelique Kamminga van de Zwetruiters.
Als beloning voor de inspanning
van de paarden op deze zeer zonnige dag, kreeg elke ruiter een zakje
voer. Deze zakjes voer werden gesponsord door ‘Bots Diervoeders’
uit Wilnis. Iedereen kon met een tevreden gevoel weer terug naar huis
gaan.

Foto onderschrift: Stef de Boer tijdens wegwedstrijd
Foto: Harm de Boer

K5 Rabobank Open Jeugd
Toernooi TVM
Op de foto boven Kelvin en Casper
Onder M’shell en Franciska

Ronde Venen jeugd tennis
mix 1 kampioen
Mijdrecht - Het 1e mix team van de
Ronde Venen is vorige week Kampioen geworden. Op de laatste competitiedag moest er gespeeld worden tegen Tennis ver. Vinkeveen.
Na 3 gewonnen partijen kon het

team een week later gehuldigd worden!!!!
Met een medaille en vaantje konden
zij weer blij huiswaarts keren. Allen
van harte gefeliciteerd en succes
voor volgend seizoen !!!

Regio - Dit jaar gaat, voor alweer de
26e keer, ons Open Jeugd Toernooi
van start en wel van 18 t/m 26 augustus! Er wordt gespeeld in de categoriën t/m 8, 10, 12, 14 en 17 jaar.
Je kan je ook inschrijven voor de
dubbels en mixed-dubbels. Met de
wedstrijden zijn ook nog punten te
verdienen voor de KNLTB ranglijst!
Dit is niet het enige. Wij vinden de
gezelligheid rondom het toernooi al
jaren heel belangrijk, misschien wel
belangrijker.
Zo worden er elke dag veel activiteiten gepland om alle toeschouwers
en spelers te vermaken. Denk aan

Round-the-Court, tennishockey, een
BBQ met speurtocht en nog veel
meer. De spelletjes zijn verbonden
aan een thema, maar wat dat thema is, dat verklappen we natuurlijk
nog niet! Uiteraard is er weer casinogeld te verdienen om mee te spelen in het casino op zaterdagavond.
De kampeerders van vorig jaar zijn
er ook weer dus het zal weer een
ouderwets gezellig toernooi worden!
Schrijf je nu snel in en vergeet niet
al je (niet)-tennissende vrienden en
vriendinnen uit te nodigen want iedereen is welkom!

Zomerdrives BVM
Uithoorn - Afgelopen maandag
vochten twee sportevenementen
om onze aandacht, Nederland-Italië en de tweede ronde van de BVM
zomerdrives.
Wie denkt dat het een makkie was
voor de jongens van Van Basten had
het mis. Maar liefs 40 mensen lieten zich niet gek maken en togen
naar De Meijert voor een pittig potje bridge. Leo van der Meer en John
Grootegoed gingen met de eer strijken met maar liefs 66,67%. Volgende week wordt de derde ronde gespeeld. Om mee te doen hoeft u
geen lid van de BVM te zijn.
Iedereen is welkom. Het inschrijfgeld bedraagt slechts 5 euro per

paar. Omdat veel bridgers deze
drives aangrijpen om eens met iemand anders te spelen, is er naast
de dagprijzen op de laatste speelavond (14 juli) een extra prijs voor
degene die alle avonden heeft meegespeeld en daarbij het hoogste gemiddelde heeft behaald.
Hoewel u zich op de speelavond
aan kunt melden, wordt aanmelding
vooraf op prijs gesteld (286469 of
abkroes@orange.nl). Er wordt gespeeld in de Meijert, Dr. J. vd. Haarlaan 6 in Mijdrecht. Het bridgen start
om 19.45 uur, maar om de speellijnen tijdig in te kunnen delen wordt
u verzocht om op 19.30 uur aanwezig te zijn. Vanaf 19.15 uur kunt u
zich aanmelden aan de zaal.
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NK Acrogym voor
GVM’79

TVM dames 1 handhaaft
zich!

Mijdrecht - Afgelopen weekend
werden in Drachten de Nederlandse kampioenschappen Acrogym
gehouden. GVM’79 had zich met
3 teams weten te plaatsen voor dit
evenement. De dames paren op Cniveau Imara van der Linden/Priscilla van der Meer en Frederike Gathier/Mare de Koning mochten
op zaterdag hun oefeningen laten
zien. In de voorrondes hadden beide teams al laten zien tot de top van
Nederland te behoren, maar zo’n finale is toch weer een spannender.
Er werd begonnen met de balansoefening, Mare en Frederike lieten
prachtige dans zien en ook alle elementen stonden perfect. Bij Imara
en Priscilla was de dans wat minder dan normaal, maar elementen
werden keurig uitgevoerd. De scores van beide teams waren vergelijkbaar 26,200 om 26,267. Hiermee
stonden ze op de eerste en tweede
plaats. Het ging dus om de tempooefening. Mare en Frederike begonnen heel sterk met een prachtige
salto achterover van de partner af.
Helaas was er aan het eind van de
oefening wat miscommunicatie over
de salto voorover en de eindhouding. Beide verliepen wat rommelig.
Dit kostte de dames op 0,067pnt de
tweede plaats. Zij moesten het team
van Landgraaf voor laten gaan.
Maar een derde plek op het NK is
helemaal niet verkeerd!!! Imara en
Priscilla dansten de sterren van de
hemel en ook in de elementen zat
bijna geen foutje. Het nieuwe element, de binnenwaartse salto stond
als een huis en ook het element wat
lange tijd niet zo lekker liep, ging
perfect. Met een puntentotaal van
53,033pnt, kwamen de dames ruim
op de eerste plek. De titel Nederlands Kampioen mogen zij het hele

Mijdrecht - De teams van Tennisvereniging Wilnis laten JEROC
2000 weer goed voor de dag komen. JEROC 2000 relatiegeschenken & kerstpakketten heeft dit jaar
2 teams van Tennisvereniging Wilnis gesponsord. Bij Heren 2 zondag
was vorige week al bekend dat zij
zich handhaafden, maar bij Dames
1 van de zaterdag is dit pas afgelopen weekeinde officieel geworden.
Dames 1 bestaande uit Jennifer
vd Berg, Caroline Altona, Caroline
Prins, Maj Gigengack en Karin de
Vink, wist al dat zij niet meer konden
degraderen. Echter, zij moesten nog
wel een speeldag tegen Naarden inhalen. Naarden kon nog degraderen

jaar gebruiken. Gefeliciteerd.
A-junioren
Op de zondag was het de beurt
aan Claudia Molema en Kelly Kempen. Zij komen uit in de A-junioren, waar flinke concurrentie is tussen de teams. Er werd begonnen
met de balansoefening. Deze verliep
technisch gezien heel erg goed. De
handstand op de voeten stond erg
stevig en ook de standspagaat lukte
deze keer goed. Helaas werd in beide onderdelen ook een tijdsfout gemaakt wat de dames direct 0,6 punt
achterstand opleverde.
De tempo-oefening begon ook niet
erg sterk. Met de Dubbele salto achterover kwam Kelly op haar knieën.
De andere elementen zagen er wel
heel mooi uit, wat er voor zorgde
dat er toch hele mooie cijfers op het
bord verschenen. In de combinatieoefening moest er dus nog even geknald worden. Dit hadden de dames
goed begrepen, want de vonken
sprongen er van af. De dubbele salto stond nu wel goed en ook de balans elementen werden lang genoeg
aangehouden, een hoge score van
26,300 kwam op het bord te staan.
Het puntentotaal van 76,767pnt is
een zeer mooie score voor het eerste
jaar op dit hoge niveau. Ook leverde
deze score de bronzen medaille op.
Trost en vermoeid keerden de teams
van GVM terug naar Mijdrecht. Wilt
u een keer genieten van acrogym,
kom dan naar het straattheater festival aankomend weekend. GVMacrogym is te zien bij de Lindeboom
van 12:00 – 12:30. Wil je een keer
meedoen met acrogym? We zoeken
nog talent in de leeftijdcategorie 79jr en 12+. Kom langs op donderdag van 16:00 – 17:30 in gymzaal de
Brug.

en moesten minimaal 3 punten halen. Na een moeizame start stond
Wilnis al snel met 3-1 achter na de
singles. Echter door de sterke dubbels wist Wilnis de dag te beëindigen met 3-3. Dit paste geheel in de
competitie, omdat alle speeldagen
qua uitslagen erg close waren. Het
team van Naarden was dus niet gedegradeerd en Wilnis is uiteindelijk
op de 3e plek geëindigd! Een zeer
sterke uitslag voor Dames 1!
Zij zullen hun plek volgend jaar
weer verdedigen en natuurlijk hun
prestaties proberen te overtreffen!
Wij danken hierbij ook JEROC 2000
voor de mooie en professionele kleding.

Meisjes HVM 8D2 pakken
(eindelijk) de hoofdprijs
Mijdrecht - Goede prestaties worden gelukkig nog steeds beloond.
Na een geweldig seizoen hebben de
meisjes van 8D2 op het Fitter dan Fit
toernooi in Amsterdam noord eindelijk zelf de grootste beker mogen
vasthouden.
Het hele hockeyseizoen hebben ze
steeds gevochten om de hoofdprijs:
in de midwintercompetitie, de lentecompetitie en de afsluitende jeugddag. Elke keer moesten ze toekijken
hoe een ander team op het randje met de hoofdprijs naar huis ging
en zijzelf dus op de tweede plaats
eindigden. Op zich al een prachtige prestatie, maar als het goud zo
dichtbij is…. Het toernooi bij hockeyvereniging FIT was voor de meisjes de laatste kans en die hebben ze

met beide handen aangegrepen.
Zonder een tegendoelpunt zijn ze
de terechte winnaar geworden en
hebben ze laten zien, dat ze sterk
genoeg zijn om niet alleen de teams
uit de eigen regio, maar ook uit andere regio’s te verslaan. Met een solide verdediging van Séverine Verhaar, Pauline van Nunen, Daniëlle
Willekes en Daisy Fernhout (niet op
de foto), een sterk middenveld van
Aniek Bolwerk en Me’shelle Luyt en
een soepele aanval van Jet Röling,
Femke Volmer en Charley Bosman
staat er een team, dat in het afgelopen seizoen steeds sterker is geworden en ongetwijfeld nog verder
kan groeien. Gefeliciteerd met dit
succes en heel veel plezier in het
volgende seizoen!

Winst en klassebehoud
voor Atlantis 1

Vinken sluit veldseizoen
met verlies af
Vinkeveen - Vinken heeft haar laatste veldwedstrijd met 15-20 verloren van VEO. Vinken begint de wedstrijd erg goed en maakt in het begin van de eerste helft nog een goede kans. In de tweede helft lijkt het
snel bekeken voor het Fortis Bank
team. VEO speelt efficiënt, is trefzeker en wint dan ook uiteindelijk de
wedstrijd.
In de vertrouwde opstelling begint
Vinken haar laatste wedstrijd van
het veldseizoen 2007/2008. Arjan
Kroon maakt een superstart voor
Vinken door twee mooie doelpunten
van afstand te maken, 2-0. VEO uit
Voorburg laat het daar niet bij zitten, en komt al snel op gelijke stand,
2-2. Opnieuw is het eerste aanvalsvak aan de beurt om te scoren, met
naast Arjan Kroon ook Peter Koeleman, Mariska Meulstee en Angela
Sloesarwij. Peter Koeleman maakt
een doelpunt en Arjan Kroon benut
een strafworp, verdient door Mariska Meulstee. Opnieuw staat het Fortis Bank team met twee doelpunten
voor, 4-2. Dan is het wel over met
de pret voor De Vinken want VEO
komt heel sterk terug en scoort vier
doelpunten achter elkaar. Opeens
is het 4-6 en kijkt Vinken tegen een
achterstand aan. Het tweede aanvalsvak van De Vinken met Susanne de Wit, Charita Hazeleger, Pascal Kroon en Peter Kooijman, krijgt
dan de kans om te scoren en Charita Hazeleger benut die kans goed
met twee doelpunten achter elkaar,
6-6. Maar dat lijkt VEO opnieuw
wakker te schudden, want opeens
gaat alles goed bij ze. Vinken blijft
proberen en raakt regelmatig de
korf, maar de bal gaat er niet meer
in. Mariska Meulstee schiet er nog
eentje in middels het benutten van

een vrije bal, maar de overige punten zijn geheel voor VEO. De ruststand bedraagt 7-11 in het voordeel
van de partij uit Voorburg.
Dames zijn in charge
De tweede helft begint met een
mooi doelpunt in de vorm van een
afstandsschot van Susanne de Wit.
Maar VEO speelt goed, de teamleden zijn goed op elkaar in gespeeld
en ze zijn trefzeker. Veel aanvallen leveren een doelpunt op, terwijl
Vinken daar jammer genoeg meer
moeite voor moet doen. Arjan Kroon
scoort de 9-13 en Angela Sloesarwij
de 10-15, maar dan is de wedstrijd
eigenlijk al gespeeld. VEO geeft het
niet meer uit handen, mede omdat
zij nog een hele kleine kans maakten
op een beslissingswedstrijd voor het
kampioenschap, mochten de nummers 1 en 2 Tempo en ONDO verliezen. Dat laatste hebben ze overigens niet gedaan. Charita scoort de
11-17, Angela maakt de 12-18.
De dames van De Vinken scoren
duidelijk de meeste doelpunten van
de wedstrijd. Alleen is het niet voldoende om de wedstrijd te winnen.
Ook Susanne de Wit scoort nog een
keer bij 13-19. En Arjan Kroon benut
een strafworp.
Voor beide is het hun laatste wedstrijd in het eerste team van De Vinken. Helene Kroon komt er dan nog
even in voor Mariska Meulstee.
Waaropvolgend Angela Sloesarwij
een mooi doelpunt scoort, de laatste voor De Vinken. De eindstand
bedraagt 15-20. Het einde van een
bewogen veldseizoen. Tijd voor een
zomerrust en dan weer fris en fruitig
starten met een nieuw seizoen!

Mijdrecht - In de laatste veldwedstrijd van dit seizoen heeft Atlantis 1
zich weten te handhaven in de derde
klasse. Het door Fortis gesponsorde
team maakte het zichzelf afgelopen
zaterdag erg moeilijk door een riante voorsprong op tegenstander KCD
bijna uit handen te geven. Atlantis
trok ternauwernood aan het langste
eind, en wist de wedstrijd met 10-9
naar zich toe te trekken.
Door de overwinning op Tiel ’72 van
een week eerder had Atlantis het
lot weer in eigen hand. Bij winst op
KCD zou Atlantis zich veilig spelen, bij gelijkspel of verlies zouden
de uitslagen van concurrenten Hemur Enge en Midlandia van belang
zijn. Atlantis begon in de aanval
met Eline Laaper, Chantal Poolman,
Mark Goverse en Jacco van Koeverden Brouwer. De verdediging bestond uit Lisanne van Doornik, Sandra Pronk, Pim de Munter en Jelmer
Steen.
De eerste aanval van Atlantis oogde nerveus. Er werd gekozen voor
de verkeerde kansen, waardoor de
aanvallen te kort duurden. Dit zette de verdediging onder druk. KCD
wist uit een goed opgezette aanval een strafworp te verkrijgen en te
benutten: 0-1. De aanval kwam beter in zijn spel. Mark Goverse maakte van korte afstand de gelijkmaker.
Atlantis kwam hierna beter in het
spel en wist het betere kansen te
creëren. Het tweede aanvalsvak wist
met twee fraaie afstandschoten de
voorsprong uit te bouwen. Ook het
eerste aanvalsvak koos zijn kansen

zorgvuldiger, waardoor de aanvallen langer duurden. Het vizier stond
echter nog niet op scherp. Voor de
rust kwam Atlantis via een doorloopbal en een strafworp nog wel
op een 5-1 voorsprong.
Na rust wist Atlantis de stijgende lijn
in eerste instantie vast te houden.
Binnen tien minuten werd de score door vier afstandschoten van Atlantis en twee van KCD uitgebouwd
naar 9-3. KCD wist echter binnen
vier minuten twee tegentreffers te
maken, en zo de druk op de ketel te
houden. Atlantis wist meteen weer
de korf te vinden, maar ging daarna toch slecht met de spanning om.
In de laatste twintig minuten kwam
Atlantis niet meer tot scoren. KCD
wist nog vier doelpunten te maken,
waardoor Atlantis met de hakken
over de sloot een 10-9 overwinning
behaalde.
Door deze overwinning heeft de
Fortis-equipe zich in het eerste seizoen onder coach Paul Plaatsman
zich weten te handhaven in de derde klasse. Dit is uiteraard mede te
danken aan de goede zorgen van
teambegeleider Elze van Leeuwen
en verzorger José Keijman. Ook de
reservespelers hebben met hun
aanwezigheid en invalbeurten aan
dit resultaat bijgedragen. Uiteraard
was de steun van het publiek ook
onontbeerlijk. Dank allemaal!
Atlantis kan zich nu gaan voorbereiden op het komende seizoen, waarin het zowel op het veld als in de
zaal hoopt mee te kunnen doen in
de top van de derde klasse.

11-Jarige taekwondoka
sporttalent van het jaar!
Mijdrecht - De elfjarige Wendy
Langenberg uit Odijk is gekozen
tot Sporttalent van het Jaar bij de
Sportverkiezingen te Bunnik.
Het Sportgala in Bunnik was zeer
goed bezocht het was een mooi evenement voor de sporters maar zeker
voor de nog jonge Wendy die zeer
blij verrast was met de nominatie.
De burgemeester wilde zelf de prijs
uitreiken aan Wendy omdat zij op
haar 11-jarige leeftijd al zoveel bereikt heeft.
Wendy traint bij Mastwijk Taekwondo en is lid van de Nationale Jeugd
Selectie Stijl Taekwondo, 2x Nederlands Kampioene en vele Nationale
en Internationale prijzen.
Wendy is een groot talent met veel
doorzettingsvermogen en een serieuze dame als het om Taekwondo gaat en zij traint iedere dag fanatiek.
Ook haar broer is Taekwondoka en
de vader en moeder van Wendy volgen haar naar ieder evenement of
wedstrijd en zij zijn apetrots.
Zwarte band
Op het moment is Wendy zich aan
het voorbereiden om zwarte band
examen te gaan doen in Gouda volgend weekend en dit gebeurt onder
toeziend oog van Cor Mastwijk die
haar begeleid in haar voorbereidingen die voorspoedig verlopen.

Ondanks dat Wendy veel talent
heeft moet zij er hard voor trainen
want de concurrentie tijdens wedstrijden is zeer sterk.
Met een grote glimlach en soms
zeer verbeten maar uiterst sportief
weet zij de ene na de andere titel op
te eisen en door haar spontane optreden is zij een graag geziene Taekwondoka.
Tijdens de training is Wendy tevens
een zeer serieus type die samen met
haar vriendje Jan Wielinga de trainingen met plezier volgt.
Iedere week reizen de twee met hun
ouders van Odijk naar Wilnis om
daar bij Mastwijk Taekwondo te trainen in de Willisstee.
Danexamen
Ook de negenjarige Jan zal samen
met Wendy naar het danexamen afreizen om daar examen te doen voor
de zwarte band.
Ondanks de pittige trainingen en
voorbereidingen voor het examen
met soms wat blauwe plekken blijft
Wendy de opgewekte dame die als
er niets onverwachts gebeurt een
zwarte band waard is!
Met de titel Sporttalent van het Jaar
kan het al niet meer stuk maar toch
zal zij haar uiterste best gaan doen
om de felbegeerde zwarte band te
behalen.
Wij houden u op de hoogte.

Jongens TVM kampioen
Mijdrecht - Tijdens de competitie van de afgelopen periode zijn de
jongens 1 van TVM kampioen geworden. Na de eerste 3 competitiedagen waren zij onverslagen. Hierna werden zij in een zwaardere poule ingedeeld. Ook deze 3 tegenstanders wisten zij te verslaan. Er werden telkens 4 enkels en 2 dubbels
gespeeld. De eindstand was iede-

Afsluiting INTERCITY
competitie bij tv DRV
Mijdrecht - Aan deze INTERCITY competitie voor kinderen van 8t/
m 12 jaar deden teams mee van TV
Wilnis, LTV Vinkeveen, UTC Qui Vive uit Uithoorn, LTC Loenen, TV Nigtevecht, TV Nederhorst en TV de
Ronde Vener. Om deze competitie
op een feestelijke wijze af te sluiten
organiseerde Tennisvereniging de
Ronde Vener op woensdagmiddag 4
juni een gezellige middag.
Iedereen speelde twee dubbelwedstrijden. Alle punten werden opgeteld en uiteindelijk was er voor de
winnende club een slagroom taart.
TV Wilnis had de meeste punten
en nam de taart in ontvangst! Tussen de wedstrijden door konden de

kinderen hun snelheid bij het serveren meten. In de laatste twee ronden had iedereen veel plezier met
de hindernisbaan en hilarisch was
de afvalrace met brilletjes van wcrolletjes. Dat viel niet mee, je ging
er zelfs een beetje scheel van kijken.
Om 16.00 uur was het toernooi afgelopen en werd aansluitend de officiële prijsuitreiking gedaan. De poulewinnaars ontvingen een medaille;
Jongens t/m 10 jaar: Tennisvereniging Wilnis, Mix t/m 10 jaar: Tennisvereniging Wilnis, Jongens t/m 12
jaar: Tennisvereniging de Ronde Vener, Mix (1) t/m 12 jaar: LTC Loenen
en Mix (2) t/m 12 jaar: Tennisvereniging de Ronde Vener. Het was een
geslaagde middag!

re keer 6-0. Dit is een uitstekende
prestatie van het team, dat bestaat
uit Bas Boelhouwer, Quinten Limburg, Luc Taal, Patrick Prins en Rix
Ronday.
Het Jongens 1 team gaat nu verder
voor het districtskampioenschap.
Het team bedankt Makelaardij Koop
Lenstra voor de uniforme kleding
van het team.
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SC Johnson wint Ronde
Venen Cup
De Ronde Venen - SC Johnson
heeft dit jaar De Ronde Venen Cup
gewonnen. De finale ging tussen De
Protestantse Kerken Mijdrecht (vorig jaar vijfde) en SC Johnson. Al
snel kwam SC Johnson op een voorsprong en het team wist de 1-0 vast
te houden, zodat zij zich de gelukkige winnaar van De Ronde Venen
Cup kunnen noemen. Titelverdediger BvCM Tailormade Credit Management won de strijd van Verweij Printing om de derde en vierde
plaats. Het bedrijvenvoetbaltoernooi
wordt jaarlijks georganiseerd door
Rotary Mijdrecht en SV Argon.
Het bedrijvenvoetbaltoernooi heeft
dit jaar circa 30.000 euro opge-

bracht voor goede doelen, bijeengebracht door de sponsors van de
teams en de vele subsponsors. De
doelen dit jaar zijn de verwendag
voor moeders van kinderen met een
handicap, het kerstdiner van De Cirkel (een sociëteit voor volwassenen
met een verstandelijke beperking),
een weeshuis in India, een onderwijsproject in Kenia (Wajir) en Aqua
Viva, een project in Brazilië.
Ook Argon ontvangt een deel van de
opbrengsten voor activiteiten die uit
de reguliere begroting niet betaald
kunnen worden en een belangrijke
bijdrage zijn aan de jeugdactiviteiten.

Familiedag
Ook dit jaar was het toernooi weer
een echte familiedag.
Het mooie weer, de leuke voetbalwedstrijden, de spelletjes, de gezellige barbecue na afloop en de muziek van drive-in-show Thunderbolt
lokten velen naar het sportterrein.
Voor de jeugd was er gatschieten
op het Cruyffcourt; alle deelnemers
kregen een poster van het Nederlands elftal en de winnaars een medaille. De loterij met prachtige prijzen, gratis beschikbaar gesteld voor
het goede doel, leverde vele vrolijke
gezichten op.

Atlantis 5 op laatste
speeldag kampioen!
Mijdrecht - Op zaterdag 7 juni
speelde Atlantis 5 hun kampioenswedstrijd tegen Madjoe 5. Een spannende strijd, Madjoe was al verzekerd van het kampioenschap, alleen
met winst kon Atlantis 5 op gelijke hoogte komen. Omdat Atlantis 5
breedtesport speelt zou dit resulteren in een gedeeld kampioenschap.
De wedstrijd begon om half 5, na
Atlantis 1 en de A1 die allebei hadden gewonnen en hiermee plaatsbehoud in hun klasse hadden veilig
gesteld. Ondanks de hitte ging de
wedstrijd fel van start. Beide ploegen hadden moeite met scoren, het
bleef lang 0 – 0. Maar Atlantis wist
de score te openen. Na het tweede

Atlantis doelpunt had Madjoe een
antwoord, 2 – 1. De wedstrijd kende
veel kansen, maar het scoren bleef
moeizaam gaan. De spanning bleef
in de wedstrijd en nog voor het einde van de eerste helft leek de wedstrijd af te stevenen op een slijtage
slag. Met rust stond het nog maar
5 – 3. Na rust was de zon gedaald,
maar de temperatuur nog niet. Het
bleef voor beide ploegen moeilijk korfballen. Maar Atlantis wist
weg te lopen bij de koploper, twee
zwaarbevochten doelpunten zetten
7 – 3 op het scorebord. Maar Madjoe had ook nog wat in te brengen,
na een aantal gemiste vrije ballen
en zelfs een gemiste strafworp wist

de tegenstander er 7 – 4 van te maken. De hitte zorgde voor veel vermoeidheid bij beide ploegen, Atlantis bleef het beste op de been. Twee
spelers van Madjoe hadden last van
kramp in de kuiten. Atlantis maakte
dankbaar gebruik van de verslechterende toestand van de tegenstander en maakte er uiteindelijk 9 – 4
van. Voor deze wedstrijd een ruime
en verdiende zege. Na een lang seizoen is Atlantis 5 kampioen. Na het
klassieke watergevecht volgde de
huldiging. U kunt Atlantis 5 en andere teams weer in actie zien vanaf begin september, ook is Atlantis
5 nog op zoek naar een sponsor, net
als enkele andere teams.

4 overall Judokampioenen
voor Budo Ryu Blaauw

Mijdrecht - Afgelopen zondag
hebben 12 leden van de Budo Ryu
Blaauw meegedaan aan het Fuyiama
judotoernooi. Kinderen in de leeftijd tot en met 14 jaar werden ingedeeld naar leeftijd gewicht en kleur
band. Nadat de poules geschreven
waren konden de wedstrijden beginnen. 5 judoka’s van Budo Ryu
Blaauw wisten kampioen te worden. Bij de meisjes waren dat Adlaine Hoogvliets en chantal Offerman.
Bij de jongens waren dat Rogier
Hendriksma, Leon Pijning en Thomas Blaauw. Buiten deze 5 eerste

plaatsen wisten wij 2 tweede plaatsen in de wacht te slepen. Een hele
goede prestatie. Bij de jongens was
dat Wouter de Groot en bij de meisjes was dat Bo Voorend. De volgende Judoka’s van Budo Ryu Blaauw
hebben de gedeelde derde plaats
behaald: Susan Blaauw, Ayse Temel, Tobias Evers, Max van Veen en
Hessel Hooglugt. Dit was het laatste toernooi van dit seizoen en dan
worden ook de judoka’s die over alle toernooien bij elkaar opgeteld de
beste waren gehuldigd. Van de 8
prijzen wisten wij er 4 in de wacht

te slepen. De 4 overall kampioenen
zijn: Adlaine Hoogvliets, Chantal Offerman, Wouter de Groot en Thomas
Blaauw. Met al deze prijswinnaars
en 4 overall kampioenen kijkt Budo
Ryu Blaauw terug op een geslaagd
judo seizoen. De judoka’s keerden
moe en met een ervaring rijker weer
terug in Mijdrecht. Voor meer informatie over jeugdjudo vanaf 4 jaar,
volwassenen judo en karate vanaf 10 jaar kunt u contact opnemen
met Budo Ryu Blaauw onder telefoonnummer 0297-272629 of 0610484259.

Atlantis D2 pakt kampioenschap
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
was de kampioenswedstrijd van Atlantis D2. Een spannende strijd aangezien Atlantis speelde tegen OVVO waar de oude koploper vorige week punten had laten liggen. Na aankomst werden de tassen gepakt, omgekleed en werd er
warmgelopen. Een paar ouders deden mee omdat ze het koud hadden. In de beginopstelling stonden
in de aanval: Wouter Pijjper, Gerben
Veenhof, Rosalie Schouten en Willemieke Meints. In de verdediging
begonnen Cintha Kooistra, Heleen
Haspels, Youri van Wees en Renzo
Rodriques. De bal werd al vrij snel
onderschept. Jammer genoeg werd
de bal na heel veel kansen weer terug gespeeld naar de verdediging.
De bal werd weer vrij snel onderschept, en na de afvang van een
doorloopbal kreeg Wouter Pijper

een kans, die er helaas net overheen
ging. De aanval werd weer opnieuw
opgezet, en even later scoorde Rosalie Schouten de 1-0. Daarna werd
de bal weer onderschept en de bal
ging als een speer naar de korf, en
die “speer” was raak, alweer Rosalie
Schouten die voor de 2-0 tekende.
Er klonk een fluitsignaal en er werd
gewisseld.
De bal werd weer heel snel onderschept en ging weer naar de aanval. Na wat proberen scoorde Heleen Haspels met een zeer fraai afstandsschot de 3-0. Er was een onoverwinnelijk gevoel over het team,
maar dat bleek niet het geval, want
in de tweede helft liet Wouter Pijper
een doorloopbal door: 3-1. Er kwam
meer agressie in het spel van Atlantis D2. Het team schoot met enorme snelheid het veld over om de
bal te onderscheppen, maar meest-

Atlantis D2 wint van OVVO en pakt het kampioenschap!

al was het al te laat. In de verdediging kwamen grote kansen voor de
tegenpartij, maar die gingen er niet
in. Even later klonk het eindsignaal,
het teken van 3-1 gewonnen en dus
was Atlantis D2 KAMPIOEN!!! Voor
coach Wim Meints vormde dit een
hoogtepunt aangezien dit zijn laatste wedstrijd is geweest als trainer
van de D2 van Atlantis. Wim gaat
een B-team trainen volgend jaar. Afgelopen zaterdag is het kampioenschap gevierd. Op de club kregen
ontvingen de spelers een medaille,
bloemen, taart en een cadeau van
de sponsor HCM. Het team dankt
nogmaals coach Wim Meints, die
anderhalf jaar geleden het aantrad.
Onder zijn leiding heeft het team alleen maar een opwaartse lijn gezien, wat heeft geresulteerd in twee
kampioenschappen. Chapeau Wim
Meints!
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Grote belangstelling voor
Juni Beweegt 2008
De Ronde Venen - Maandag 2 juni is het sportkennismakingsproject
‘Juni Beweegt’ van start gegaan in
de gemeente De Ronde Venen. Tijdens Juni Beweegt worden diverse
sport- en beweeginstuiven georganiseerd voor 50-plussers. Juni Beweegt is flink in populariteit toegenomen. De afgelopen periode hebben veel mensen zich aangemeld
voor één of meerdere activiteiten.
De instuiven Perfect Pilates op dinsdagavond en meditatie bij J-Sports
zitten inmiddels vol. Ook bij de cursus Nordic Walking is geen plaats
meer vrij.

HVM meisjes C1 behalen
2e prijs Summer Breeze
toernooi in Den Haag
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
vertrok het C1 team van HVM al
vroeg om naar HDS in Den Haag
te gaan. Tijdens het goed georganiseerde toernooi heeft ons team gespeeld tegen 2 teams van HDS, een
team uit Rijswijk, Zoetermeer en
tegen een team van de club Forescate. Tussen de wedstrijden door
waren er spelletjes georganiseerd.
Er was van tevoren gemeld dat de
speelsters hun zwemkleding mee
moesten brengen. Het eerste spel
speelde zich af in (of moet ik zeggen: over) de sloot. Er moest over
een mat gelopen of geklommen
worden die over het water gelegd
was. Daarbij moesten er 3 eieren
zonder te breken naar de overkant
gebracht worden. Het 2e spel was
hockeytechnisch: op een klein veldje dat afgezet was met balken en
voorzien van 2 kleine doeljtes, moest
er 1 tegen 1 gehockeyd worden. Bij
een “panna”-score was het spel gelijk gewonnen. Het 3e spel was “levend bowlen”: over een plastic mat
(met water en zeep glad gemaakt)
pionnen omver glijden. De organisatie van dit laatste onderdeel kon

er geen genoeg van krijgen en moedigde de meisjes van HVM steeds
weer aan om nóg een keertje over
de baan te glijden. Het was een dolle boel. Na een prima lunch moest
de laatste wedstrijd (op het waterveld) gespeeld worden.

Onze meiden hebben zich de hele
dag prima vermaakt en zij kunnen
terug kijken op een gezellig, goed
geslaagd toernooi: ze zijn thuis gekomen met een beker voor de 2e
plaats!!! Én…….. ze hadden de 1e
prijs voor het onderdeel spelletjes !!!

Scheidsrechter seizoen
‘07/’08 bij s.v. Argon
Mijdrecht - Op onze jaarlijkse afsluitavond die werd gesponserd
door de, Lijnkijkers en Tuincentrum de Huifkar waar we mooie prijzen van gekocht hebben o.a schei
dsrechtersshirts,horloge’s,en Argon
heeft gezorgd voor ons ons natje
en droogje,en bekers voor de winnaars.
Al met al een leuke avond dus nog
even een bedankje voor Piet de Jong
van de Lijnkijkers die
weer een gezellige bingo heeft gedraaid.
Op deze avond waren er 34 van de
42 jonge scheidsrechters aanwezig.
Maar nu even naar het officiele gedeelte van de uitslag.
De titel scheidsrechter van het seizoen wordt bepaald door het aan-

tal gefloten wedstrijden,het aantal
gefloten toernooien,het aantal keren vlaggen,en het gemiddelde cijfer dat uit de rapporten
komt,die rapporten zijn opgemaakt
door de leiders van de teams dus
beiden Argon en de tegenstander.
Dus heren Leiders bedankt voor het
invullen van de formulieren want
niet alleen het cijfer is belangrijk
maar ook de creteria’s en teksten
daar kunnen we wat mee doen,en
deze jongens verder mee begeleiden en opleiden.
Maar nu de uitslag we noemen alleen de eerste tien.
Punten
01Bob Rutten
11.57 Punten
02 Martijn Groenewegen
10.65
03 Garry van Tol
10.55

04 Robin Meijer
10.44
05 Nabil Bardan
10.30
06 Joost Berger
10.03
07 Sam Rutten
09.85
08 Moreno van de Geer
09.78
09 Wesley Oudhoff
9.70
10 Daan Hart
9.65
Martijn Groenewegen heeft de prijs
gewonnen voor het behalen van het
hoogste cijfer gemiddeld 8.45
Op de foto ziet u van links
naar rechts: Toon Blok,Michiel
Kraan(begeleiding), Martijn Groenewegen Gary van Tolen en winnaar
Bob Rutten.
Wij wensen iedereen een prettige
vakantie toe !!!!!!
(Foto Meinderd Kramer)

J-Sports beet maandag de spits af
met een instuif pilates. Een uur lang
heeft de groep verschillende oefeningen gedaan, ieder op zijn of haar
eigen niveau. Ook de stichting Spel
en Sport 55plus is maandag gestart
met de activiteiten ‘Spel en sport’
en het ‘Spel- en sportcircuit’. Helaas
vervalt de instuif tae Kwon Do en
basketbal. Zo ook de cursus 50Fit
Fitness op donderdag.
Mensen die zich ervoor hebben aangemeld, zijn telefonisch op de hoogte gebracht.
Bij een aantal instuiven zoals badminton bij BV Kwinkslag in Vinkeveen en Hardlopen bij AV de Veen-

lopers in Mijdrecht zijn nog plaatsen beschikbaar. Een overzicht van
alle activiteiten en de beschikbare
plekken vindt u op www.sportinderondevenen.nl. Mensen die belang-

stelling hebben, kunnen zich nog
aanmelden bij sportconsulent Erik
Leus. Dit kan zowel telefonisch op
06-43093929 als per e-mail info@
sportinderondevenen.nl.

Mastwijk taekwondo hart
voor sport aktie
De Ronde Venen - Na een viertal
Taekwondotrainingen konden zo’n
kleine twintig jonge deelnemers ter
afsluiting van de korte introduktie
cursus een mooi certifikaat in ontvangst nemen van Taekwondotrainer Marcel Fiorenza.
De jongeren hebben met heel veel
inzet en in een prettige sfeer Taekwondo beoefend waarin aandacht
werd geschonken aan de basisvormen, techniektraining en natuurlijk
veel schoptechnieken.
De jonge deelnemers konden zich

uitleven op schopkussens en onder de bezielende leiding van 4de
dangraad Taekwondoka Marcel Fiorenza werden zij tot grote prestaties
gedreven. Het was duidelijk dat de
deelnemers er erg veel zin en plezier in hadden en ook Marcel Fiorenza wilde er zorg oor dragen dat
alle leerlingen het beste uit zichzelf haalden.. Mastwijk Taekwondo
werkt al jarenlang mee aan de Hart
voor Sport Aktie en heeft hele goede ervaringen opgedaan, daarnaast
werkt Mastwijk ook samen met de

Hart Stichting waar jaarlijks in de
Hartenark te Berg en Bosch een
cursus Taekwondo of Zelfverdediging wordt verzorgd voor hartpatiénten. Ook de samenwerking met
de sportconsulenten van Sportservice Midden Nederland verloopt altijd prettig en soepel.
Deze korte introduktiecursus was
weer een hele succesvolle cursus en daarmee ook voor Mastwijk
Taekwondo een plezierige ervaring,
deelnemers bedankt voor de goede
en leuke inzet!

Slotdag Hertha jeugd
Vinkeveen - Zaterdag organiseerde het Jeugdbestuur van SV Hert
een sport- en spelmiddag voor alle
jeugdspelers. Ook ouders, broertjes
en zusjes waren van harte welkom.
De animo was enorm. Ruim honderd kinderen hadden zich aangemeld! Ze werden ingedeeld in teams
met namen van de EK deelnemers.
Zo was in de A poule vertegenwoordigd: Griekenland, Zweden, Rusland
en Spanje. In de B-poule zaten Zwitserland, Tsjechië, Oostenrijk, Kroatië, Portugal, Frankrijk, Italië en Nederland.
Er werd natuurlijk gevoetbald, 7 tegen 7. De onderlinge strijd was als
vanouds. Maar het resultaat was
niet van belang want de gehele dag
stond in het teken van gezelligheid
en lekker meedoen. Het doelschieten bleek voor menigeen toch nog
erg moeilijk. Het passeren van de
jeugdkeepers Martijn v.d. Moolen
en Twan Stokhof, bij het penaltyschieten, was een leuke uitdaging.
Naast deze voetbalactiviteiten waren
er ook nog zeskampachtige spellen, die de teams tussen de wedstrijden door afwerkten. Ook was
er een heuse survivalbaan geïnstalleerd, waar de jeugd niet van af te

slaan was. Voor de kleintjes waren
2 schminkdames ingehuurd en natuurlijk ontbrak de ijscokar niet.
Aan het eind van de middag vond er
nog een voetbalwedstrijd plaats tussen trainers, leiders, scheidsrechters
en ouders. Het laatste onderdeel
voor de kinderen was het traditionele “buikschuiven”. Veel groene zeep,

glijpartijen van tientallen meters en
een groot applaus van de toeschouwers maakten dit tot een waanzinnig succes. Toen vervolgens ook de
volwassenen gingen “schuiven”in
het sop was het feest compleet.
De middag werd afgesloten met
muziek van DJ Junia en een barbecue.

Jeugdtossen bij Tennisvereniging de Ronde Vener
De Ronde Venen - Voor de tennisjeugd van 8 t/m 12 jaar kan er
de komende 3 woensdagmiddagen
weer getosst worden bij Tennisvereniging de Ronde Vener, het park
ligt rechts van de Meijert. Op 11,18
en 25 juni as. zijn jullie van 13.30 uur
tot 16.00 uur van harte welkom.

Hoe werkt het precies?
Je bent lid van een tennisvereniging
en bent in het bezit van een geldige
spelerspas. Je komt naar de club en
legt je pasje neer, de jeugdcommissie maakt ter plekke een indeling. Er
worden dubbels gespeeld van een
half uur. Daarna worden alle passen

weer door elkaar geschud en wordt
er opnieuw ingedeeld. Natuurlijk
proberen we zo goed mogelijk in te
delen, zodat iedereen een leuk potje tennis kan spelen. Je zorgt zelf
voor ballenen je kent de spelregels.
Neem zoveel mogelijk tennisvrienden mee!
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G.V.M´79 turnt finale
divisie 6

Mastwijk taekwondo
verzorgt Krav Maga training
De Ronde Venen - Afgelopen
woensdagavond is er een hele
avond gewijd aan het uit Israël afkomstige Krav Maga.
De uit Engeland afkomstige Tony
Waith en zijn compagnon Roberto waren naar Mastwijk Taekwondo
gekomen om een zeer groot aantal
leden een hele avond te trainen in
het Israëlische zelfverdediging.
Krav Maga wordt door vele veiligheidsinstellingen in de hele wereld
gebruikt als zelfverdediging nadat
in opdracht van de Mossad (Israëlische Veiligheids Dienst) net na de
2de Wereldoorlog deze vorm is ontwikkelt en later bekend is geworden.
Krav Maga kan worden gebruikt tegen diverse wapens en ook tegen
ongewapende aanvallers waarbij
het simplisme voorop staat.
Krav Maga staat bekend als bikkelhard en zeer realistisch maar natuurlijk zal het in een lichtere vorm
worden aangeboden aan de leden
van Mastwijk Taekwondo.
Tony Waith, officieel Krav Maga instructeur, is al een keer eerder op
bezoek geweest bij Mastwijk Taekwondo en toen is het de leden zeer
goed bevallen en werd er diverse
malen gevraagd om een herhaling
wat ook Tony een goed idee vond.
Natuurlijk waren er weer vele nieuwe technieken die voorbij flitsten en
konden de leden en enkele vechtsporters uit de regio die hiervoor
waren uitgenodigd weer volop genieten.
Demonstratie
Natuurlijk was er nog een korte demonstratie waarin Tony liet zien dat
het zeer gevaarlijk en lastig is om te
vechten tegen een aanvaller met een
mes, de beste methode is hard rennen! aldus Tony die weer erg grappig was deze avond maar ook heel

Mijdrecht - Zaterdag jl. werd de finale divisie 6 geturnd in Hooglanderveen.
Er waren twee voorronden geweest,
in 4 rayons en de beste turnsters
uit deze voorronden mochten mee
doen in deze finale.
In de eerste wedstrijd ronde, in
baan 1 kwamen er 5 G.V.M turnsters
in actie, in totaal deden er 40 turnsters mee.
Bij de pupil 1 NTS 12 was dat Giny Stam, zij turnde een prima wedstrijd met een 8.450 op de sprong,
een 8.150 op de brug, op de balk
ging het een beetje mis en bleef
haar score hangen op 6.600 en op
vloer behaalde Giny een 7.850, met
een totaal van 31.050 was er voor
Giny een 33ste plaats. Ook Caressa van der Galiën had zich geplaatst
voor de finale. Haar punten waren
een 8.200 op sprong, op de brug
8.450, op de balk ging het ook bij
Caressa niet zoals we gewend zijn
van haar en behaalde zij een 6.800
en op vloer een 8.100, met een totaal van 31.550 was plaats 28 voor
Caressa.
Favoriet
Joline Twaalfhoven had zich ook
weten te plaatsen, voor sprong, niet
haar favoriet behaalde zij een 7.050,
op brug, duidelijk wel haar favoriet kreeg zij van de jury een 8.850,
op balk een 7.100 en tenslotte voor
haar vloer oefening een 8.750 in totaal 31.750 en goed voor een 26ste

serieus als het nodig was.
Ook was er een wapenaanval met
pistool, een honkbalknuppel en een
zwaard en in alle gevallen bleek het
zeer realistisch en uitvoerbaar om
zichzelf goed te verdedigen tegen
deze gevaarlijke wapens.
Compagnon Roberto moest de nodige tikken incasseren maar die is
ondertussen wel wat gewend want
tijdens Krav Maga trainingen gaat
het er behoorlijk hard aan toe om
het realistische aspekt zoveel mogelijk te benaderen.
De leden hebben genoten van het
scala zelfverdedigingtechnieken dat
voorbij kwam en met veel verve en
bezieling door de twee instrukteurs
werd gedoceerd.
Het was een hele leuke avond waar
ook de leden zich volledig hebben
ingezet en veel hebben geleerd.
Tevens waren er een aantal 40 plus-

plaats. Romy de Kuijer, zij maakt
vorderingen op de trainingen en
dat liet zij zien op deze finale wedstrijd, met een 8.800 op sprong , een
8.750 op brug, een 7.600 op de balk
en een vloer cijfer van 8.550, was de
9de plaats met een totaal van 33.700
voor Romy.
Tenslotte had ook Lisa van Scheppingen zich weten te plaatsen,
kwam zij vorig jaar nog een divisie
lager uit, zij heeft het prima gedaan
in divisie 6 dit jaar. Op sprong turnde zij een bonus en deze werd beloond met een VETTE 9.450, op brug
een 8.750, op de balk een 7.150 en
tenslotte op vloer een 8.800 en met
een totaal van 33.800 was de 7de
plaats voor Lisa.
In baan 2 deden de turnsters jeugd
NTS 10 hun oefeningen. In totaal 45
turnsters en er waren 4 G.V.M turnsters van de partij.

Moeite
Cariena Tjujerman, had niet echt
haar dag, met een 6.800 op sprong,
een 8.300 op brug , een 7.200 op
balk en tenslotte een 8.150 op vloer
turnde zij geen slechte wedstrijd,
maar het kan veel beter bij Cariena.
De 33ste plaats was voor haar met
een totaal van 30.450.
Suzanne van der Velden, heeft de
laatste tijd wat moeite met sprong
en dat is jammer. Op sprong behaalde zij een 6.850, op de brug (die
echt heel goed ging!!!) een 8.300, op
balk een 8.150, en tenslotte op vloer

een 7.750, totaal 31.050, goed voor
een 23ste plaats.
Mirjam de Graaff, op deze wedstrijd om gedoopt in Miranda de
Graaff, liet net als Suzanne de punten liggen op de sprong. Een 6.400
op sprong, op de brug 8.650, op
balk 8.550 en tenslotte op vloer een
8.000, totaal 31.600 , dit was goed
voor de 20ste plaats.
En dan nog Owefa Asafiati. De dag
ervoor had zij “sprongtraining” van
Henk de Vink gehad en dit wierp
zijn vruchten af!!! Op sprong behaalde Owefa een 8.450, op balk
een 8.200, op balk een 7.500 en voor
haar vloeroefening, waarin zij verdwaalde, een 7.800, een 18de plaats
met een puntentotaal van 31.950.

Finale
In ronde twee had Melissa Oushoff
zich geplaatst voor de finale instap
NTS 13, totaal deden er 34 turnsters mee in deze categorie. Bij Melissa ging het tijdens de warmingup al mis. Zij ging door haar enkel, eerst goed koelen en dan kijken wat mogelijk is. Melissa wilde toch proberen de wedstrijd te
turnen. Haar sprong werd beloond
met een 8.750, op brug een 8.300,
op de balk helaas een val maar toch
nog een 7.500 en tenslotte op vloer
een 7.650. Met een pijnlijke voet een
17de plaats halen in een finale met
een totaal van 32.200 aan punten
doen niet veel turnsters je na Melissa, goed gedaan hoor!!!

sers die enthousiast meededen en
het erg leuk vonden om Krav Maga
aan de lijve mee te maken.
Daarnaast was Anton Hartong van
de partij om weer een groot aantal
leuke foto’s te maken.
Anton zorgt al jaren voor het mooie
fotowerk dat o.a. op de site staat en
in het clubblad van de school, ook
krijgen leden de actiefoto’s thuis
gestuurd en dat zal ook deze keer
weer gebeuren.
Aan het einde van de avond was er
nog een leuk presentje voor de instructeurs en werd er een leuke
groepsfoto gemaakt, daarna kon iedereen voldaan en moe huiswaarts
keren.
Cor Mastwijk kon terug kijken op
een zeer geslaagde avond dankzij deze twee ervaren instructeurs
en de vooral grote opkomst deze
avond.

Rondeveense turners
presteren goed op op NK

TVM: Dit zijn ze:

De Clubkampioenen!
Mijdrecht - Bij Tennisvereniging
Wilnis werd er de afgelopen week
weer hard gestreden om de fel begeerde titel van clubkampioen 2008
in de dubbel! Er werden veel partijen gespeeld die ieder spannend
bleven tot aan het eind! Afgelopen
zaterdag 7 juni, vond de finaledag
plaats. Het weer was super en de
partijen werden ook goed bekeken
door alle ouders.
Zoals ieder jaar vielen er prijzen te
winnen in verschillende categorieën. In de categorie van de mini’s
zijn Joost van Geffen en Thijs Nisters eerste geworden. Wellicht zien
we hier al de clubkampioenen van
de senioren in spé! In de categorie t/
m 10 hebben Santino van Os en Jelle Sangers een eerste plek bemachtigd. De verdere winnaars zijn:
Jongens dubbel t/m 12: Yannick
Laarman en Gerben van der Schaaf
Jongens dubbel t/m 14: Dennis Kuiper en Yannick Laarman

Meisjes dubbel t/m 14: Tamara Kok

en Daniëlle Martin. De echte clubkampioenen, de sterkste junioren
van de club, welke gestreden hebben in de categorie t/m 17 zijn geworden: Tim Baaten en Lars van Egmond! Wij wensen hen veel succes
volgend jaar bij de senioren!

De Ronde Venen - Afgelopen
weekend werden de Nederlandse
Kampioenschappen turnen voor heren voor de eerste en talentendivisie
gehouden in Alphen aan den Rijn.
In de categorie Benjamin Talentendivisie leek Luc Verwijs goed genoeg te turnen voor eremetaal. De
achtjarige turner die uitkwam in
het hoogst haalbare niveau in Nederland stond na vijf toestellen op
een riante tweede plek. Deze positie had hij te danken aan zeer goede optredens aan de toestellen rek,
vloer, voltige, ringen en sprong. Op
vloer noteerde hij zelfs de tweede
score en op de andere toestellen zat
hij telkens bij de top vijf. Zijn laatste
toestel was brug. Luc had in het begin moeite met deze oefening, maar
tijdens de training was hier hard op
geoefend, waardoor dit toestel een
succes leek te worden voor Verwijs.
Het talent uit Wilnis slaagde er he-

laas toch niet in om een goede prestatie neer te zetten en maakte fouten in zijn zwaaien naar handstand.

Deze oefening kostte hem een medaille plaats, maar met als eindresultaat ‘de achtste turner van Nederland zijn’, mag Verwijs stellen dat
hij een uitzonderlijk goede prestatie heeft geleverd. Zijn puntentotaal
van 108,500 punten was overigens
een persoonlijk record.
Middagronde
In de middagronde turnde Kees van
den Brand uit Mijdrecht. De achtjarige turner kwam uit in de categorie Instap eerste divisie. Dit is het
één na hoogste niveau in Nederland haalbaar. Het behalen van het
Nederlands Kampioenschap mocht
dus al een uitzonderlijke prestatie genoemd worden, zeker gezien
het sterke deelnemersveld waar alle topclubs van Nederland aanwezig waren. Ondanks de zenuwen
die hij tijdens de wedstrijd toonde,
liet Kees moeilijke oefeningen zien
op alle toestellen. Op sprong, rek
en vloer presteerde Van den Brand
goed. Op brug stond de brug te
smal, waardoor hij zijn oefening niet
goed kon uitvoeren. Dit kostte hem

veel punten, waardoor Kees zakte
naar een veertiende plaats. Op voltige en ringen liet hij echter weer
goede prestaties zien en zijn ringenoefening was zelfs genoeg voor een
plek tijdens de toestelfinale op zondag. Met een eindscore van 99,95
punten eindigde Kees op een knappe veertiende plaats. Zondag tijdens
de toestelfinales turnde Kees een
moeilijke ringenoefening. Hij werd
knap zesde en mag zich dus zesde
turner van Nederland noemen aan
het toestel ringen.
Trainers Merel Hendriks, Diane Kuip
en Sandjay Tuithof kijken terug op
een zeer succesvol seizoen met als
hoogtepunt uiteraard het behalen
van het NK met Kees van den Brand
en Luc Verwijs.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Veenland turnsters
behalen veel medailles

De Ronde Venen - Op zaterdag 7
juni gingen we voor de laatste keer
dit seizoen richting Amersfoort . Dit
maal waren het de toestelfinales die
geturnd moesten worden. De beste
6 turnsters op ieder toestel kwamen
in actie vandaag. Veenland had zich
maar liefst 36 x weten te plaatsen.
In de eerste ronde was het de beurt
aan Floor Kouwenberg, Saskia van
der Vaart en Inge Nagtegaal. Bij
Floor lukt de sprong helaas de laatste tijd niet zo best en ook vandaag ging het niet helemaal zoals
het hoorde. Ook bij Saskia ging de
sprong niet helemaal goed ze kwam
niet goed uit met de aanloop maar
werd toch nog derde. Floor herstelde zich keurig op brug en turnde
zich naar de derde plaats. Op balk
deed Saskia het niet slecht alleen

helaas met de koprol viel ze eraf en
dat kost zoveel punten dus net geen
medaille maar een 4de plaats. Inge mocht beginnen op balk. Vorige
week een super oefening nu helaas
met de hele draai eraf. Op brug voor
Inge een mooie oefening met redelijk rechte benen. Maar helaas bij de
prijsuitreiking geen medaille. Maar
toen we het diploma kregen bleek
dat Inge wel degelijk zilver had gewonnen op brug. Er was een foutje gemaakt niet op het podium gestaan maar gelukkig wel een mooie
2de plaats.
Tweede ronde
In de tweede ronde de beurt aan
Angela van der Vaart en Sascha
Stam. Angela had twee keurige oefening op vloer en balk maar helaas
net buiten de prijzen. Sascha had
ook twee keurige oefening en dit
werd beloond met een derde plaats
op vloer. De categorie 14 en 15 waren samengevoegd en dit maakte het wel moeilijker om een medaille te winnen. Donya Selim, Kimberley Bouman, Lois Verhoek, Puck

Straver en Nades Kamminga turnde
ook hun finale. Hun eerste toestelfinale maar van zenuwen was niets
te merken. Op sprong maakte Nades, Puck en Lois een mooie koprol dit werd beloond met een gouden medaille voor Puck en Nades en
helaas viel Lois net buiten de prijzen. Ook op brug liet Puck iedereen
achter zich en werd ook daar 1ste
. Ook Lois liet een mooie oefening
zien en werd derde. Donya en Nades moesten op vloer zonder dat ze
in geturnd hadden( was een foutje) hun oefening doen maar deden
dit zo goed dat ze 1 en 2 werden.
Ook op balk liet Donya een perfecte oefening zien en ook hier goud
voor haar.
Kimberly moest alleen op balk en ze
was niet voor niets gekomen want

ze deed het keurig en behaalde een
zilveren medaille.
Warm
De temperatuur was inmiddels aardig op gelopen in de zaal en de
wedstrijd al flink uitgelopen toen de
derde ronde van start ging. In deze ronde Kimberley Schaaphuizen ,
Marlies Samsom en Nadi Snel. Kimberley begon met een schitterende
overslag met een mooie afzweeffase
en ze liet iedereen dan ook ver achter zich. Ook op de balk liet ze zien
wat ze kon met een super strakke
oefening ook hier het hoogste cijfer dus 2x goud voor haar. Nadi had
zich geplaatst voor vloer en balk.
Op vloer ging het super maar op de
balk waren er toch een paar wiebeltjes en slappe beentjes maar de jury
had ook in de gaten dat Nadi werd
gestoord door een paar turnsters die
naast de balk aan het spelen waren
en de verrassing was dan ook groot
dat ze toch nog de bronzen medaille behaalde en ook op vloer was ze
3de . Ook Marlies begon met een
super overslag over de kast en ook

hier voor haar de derde plaatst. Helaas op de brug waren daar een
paar kromme knieën teveel. Op naar
de laatste ronde. Mandy van Galen,
Debora Meyers en Tanja Kamp begonnen op sprong. Met een zakje
chips als omkoopmiddel voor Tanja (want ze weigerde te springen)
zaten we gespannen te kijken doet
ze het of doet ze het niet en ja hoor
zelfs twee keer maar helaas werd ze
net vierde. Mandy en Debora besloten spontaan om maar met de plank
te springen in plaats van de trampoline.
De uitgangswaarde is dan wel gelijk een punt hoger en dit werd beloond want Mandy werd 2de en Debora 3de . Judith Damen mocht op
de brug haar oefening turnen maar

de concurrentie was sterk vandaag en ook Judith deed het keurig maar werd ook 4de . Mariska
Rijkmans begon op balk en draaide
een prachtige oefening tot het eind
ze wilde ee overslag af turnen maar
het werd een arabier waardoor ze
haar arm iets verdraaide maar ze
werd wel beloond met een zilveren
medaille.
Gelukkig had ze met sprong niet al
teveel last van haar arm tenminste je
zag er niets van want ze sprong een
mooie overslag en werd hier dan
ook 1ste. Voor Lydia was de concurrentie op de brug wel heel minimaal
want ze was namelijk nog de enigste turnster dus de gouden medaille
was voor haar. Gelukkig op vloer wel
meer deelnemers en ook dit ze goed
want ze werd met prachtige vrije oefening 2de. Het was een hele lange en warme dag maar de trainsters
kijken trots terug op een geslaagde
dag en prachtige resultaten. Nu nog
op 21 juni de onderlinge wedstrijden en dan echt een wel verdiende vakantie.

Dertig podiumplaatsen
voor G.V.M turnsters op
toestelfinale
Mijdrecht - Zaterdag 7 juni vonden
in Hooglanderveen de toestelfinales
turnen plaats voor Rayon De Vechtstreek. In totaal hadden 32 G.V.M
turnsters zich voor deze finale weten te plaatsen, door ziekte , blessure en het gegeven dat sommige op
deze dag andere bezigheden hadden waren er 4 afmeldingen, zodat
er uiteindelijk 28 turnsters deelnamen aan deze toestelfinale. De wedstrijd bestond uit 4 wedstrijdronde,
de eerste wedstrijd begon om 09.00
uur en uiteindelijk kon om 18.00 uur
ook de laatste wedstrijdronde worden afgerond.
Een lange, warme, maar heel gezellige wedstrijddag, waarvoor wij het
rayon bestuur, van rayon De Vechtstreek en de organiserende vereniging, G.V.Sport Vereent, uit Utrecht
voor willen bedanken. Cynthi Pauw
werd 4de op balk, Joyce Brands 5de
op balk, Sara Roodenburg 6de op
brug en 4de op balk, Lynn de Bruin
5de op sprong en 5de op vloer, Lynn
Loman 5de op brug, B’lana Siereveld 5de op vloer, Maxime Kok 4de
op vloer, Safa Asafiati 5de op brug,
Vicky de Jong 6de op vloer, Justine
Oudshoorn 4de op brug, Susan de

Bruin 6de op vloer en Ilse Meeuwis 5de op balk. Dan waren er acht

bronzen medailles voor: Owefa Asafiati op vloer, Kelly Ultee op sprong,
Joyce Brands op brug, Maxime Kok
op sprong, Safa Asafiati op vloer,
Vicky de Jong op Balk, Manoek Ottevanger op vloer en Rebecca Janmaat op brug.
Zilver
Elf zilveren medailles werden verdient door: Suzanne van der Velden
op brug, Cariena Tjuerman op vloer,
Cynthia Pauw op brug, Joline Twaalhoven op balk, Caressa van der Galiën op brug, Marjolein Werkhoven
op sprong, B’lana Siereveld op balk,
Manoek Ottevanger op sprong, Rebecca Janmaat op vloer en tenslotte twee maal zilver voor Saki Kato op
brug en vloer. Ook het goud viel de
G.V.M turnsters ten deel, maar liefst
elf maal werd er een gouden plak om
de nek van een G.V.M turnsters gehangen. De gelukkige waren: Owefa Asafiati op sprong, Cariena Tjuerman op balk, Kelly Ultee op balk, Tamara Jongerling op brug, Romy de
Kuier op balk, Joline Twaalfhoven op
vloer, Marjolein Werkhoven op brug,
Lynn Loman op vloer, Lotte Zoutman
op balk en tenslotte twee maal goud
voor het G.V.M-goudhaantje Melissa Oudhoff, zowel op brug als op
sprong behaalde Melissa goud!!!
Het einde van het seizoen nadert, op
28 juni is er nog de finale divisie 7
en op zaterdag 5 juli vinden er in De
Willisstee te Wilnis de jaarlijkse onderlinge wedstrijden plaats.
Wilt u kennis maken met turnen en
G.V.M’79 dan bent u op 5 juli van
harte welkom.

HVM Meisjes E7 Lente
kampioenschap picknick
Mijdrecht - Eindelijk was het dan
zover, de uitreiking van de Lente kampioenschap bekers aan de
meisjes E7 van HVM. De laatste
wedstrijd uit tegen Alkmaar was in
een welverdiende overwinning (0-7)
geëindigd. De eerste helft stonden
ze al ruim voor, en in de tweede helft
werd het onze meiden moeilijker gemaakt door ze niet meer met de bal
aan de stick te laten lopen en verplicht na het balcontact direct over
te spelen. Zelfs de coaches werden
positief verrast met zeer mooi hockey. Afgelopen zondag 8 juni werd
een picknick georganiseerd in het
Amstelpark te Amsterdam als afsluiting van een zeer mooi en voor-

al leerzaam hockeyseizoen. Niet alleen de ouders waren erbij, die tijdens alle wedstrijden sportieve aanmoedigingen langs de lijn deden,
ook broertjes en zusjes waren van
de partij.
We moeten helaas afscheid nemen
van Juliette d’Hersigny (niet op de
foto) en Sara Kroon, die het komend jaar niet meer hockeyen bij
HVM. Voordat we afscheid van elkaar namen werden eerst de bij een
echt kampioenschap behorende bekers uitgereikt door de coaches. Zo
trots hebben wij ‘onze’ meiden samen niet eerder gezien. Komende
zaterdag 14 juni zullen selectie trai-

ningen bepalen of wij als team volgend seizoen in de tweede jaars
meisjes E verder kunnen met elkaar.
We zien wel, in ieder geval pakken
ze ons het Lente kampioenschap en
het plezier van afgelopen jaar niet
meer af.
We bedanken alle ouders die hun
meiden iedere zaterdag steunden
langs de lijn met fruit en drinken.
Een speciale dank gaat uit naar onze shirtsponsor, Rob d’Hersigny van
d’Hersigny textiles. Op de foto van
links naar rechts: Micheline Zwager, Puck Jansen, Rina van Diemen
(coach), Julia van Wijngaarden, Sara
Kroon, Frank Zwager (coach), Sophie Has, Fleur van Diemen.

