
16 juni 2010Tel: 0297-581698    Fax: 0297-581509 2Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Rente 10 jaaR vast
Hypotheken
met vaste
rentepercentages
Bij Financiële Diensten Mijdrecht

4,4 % !!!

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

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

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

Bert van Broekhuijsen van Gemeentebelangen over 
‘eenzijdig ongeval’:

”Als er schijn tegen is, is dat 
het gevolg van handelswijze 
burgemeester zelf”
De Ronde Venen – Maandag-
avond jl. ontvingen wij een telefoon-
tje van de fractievoorzitter van Ge-
meentebelangen, Bert van Broek-
huijsen. Hij wilde graag zijn mening 
nog eens vertellen over de gang van 
zaken rond het eenzijdige onge-
val van de burgemeester en het nu 
wel of niet teveel gebruik van alco-
hol. Hij had daar de afgelopen we-
ken niet de mogelijkheid toe gehad, 
aangezien hij in het ziekenhuis ver-
bleef, maar bij thuiskomst ergerde 
hij zich groen en geel over het feit 
dat er gesteld werd in de pers dat 
alle fracties zwegen:

Vergadering
“Ik heb het begin nog meegekre-
gen. Het ongeval, de eerste column 
van de kletsmajoor en de commo-
tie die daarna ontstond. De dag na 
het verschijnen van die column was 
er een raadsvergadering. Een uur-
tje voor aanvang werden de frac-
tievoorzitters door de burgemees-
ter ‘bijgepraat’ hierover en heeft de 
burgemeester ons haar ‘verklaring’ 
gegeven. Dit noemde ze een beslo-
ten vergadering, maar voor mij is 
dat een openbare vergadering. Tij-
dens die vergadering heb ik de bur-
gemeester het volgende verteld: 

Op locaties en tijdens de hulpverle-
ningsmomenten zijn door de burge-
meester uitlatingen gedaan en aan-
bevelingen geuit welke nu door het 
‘persbericht’ worden weersproken. 
Een heel stel inwoners heeft ogen 
en oren in het hoofd en deze in-
woners worden nu door de burge-
meester als onbetrouwbaar neerge-
zet. Hardnekkige geruchten zijn ui-
teraard een gevolg. Die moet je dan 
voor lief nemen. Het is ongepast de-
ze mensen te kritiseren. Laat staan 
dat deze mensen de mond wordt 
gesnoerd. Alles bij elkaar komt de 
integriteit in het gedrang. Uiteinde-
lijk, indien er niets aan de hand is, 
kan er ook geen angst zijn voor poli-
tietransacties of die neem je gewoon 
timide in ontvangst. Opmaken van 
een proces-verbaal had alle schijn 
tegen de burgemeester weggeno-
men! Het opmaken van een proces-
verbaal scheelt overigens ook al-
lerlei extra werkzaamheden om de 
schade af te regelen. Als de schijn 
tegen is dan is die het gevolg van 
het handelen van de burgemeester 
zelf. Waarom, Waarom?
Mijn advies: er is tot op heden geen 
verklaring door de burgemeester af-
gelegd. Een verklaring welke meer 
in lijn is met de waarnemingen en 

Bert van Broekhuijsen

Mijdrecht - Afgelopen zondag 13 
juni is de eerste laadpaal voor elek-
trische auto’s in De Ronde Venen 
in gebruik genomen. Op deze dag 
vond een toertocht voor klassieke 
en sportieve auto’s plaats, waarin 
ook een aantal elektrische sportau-
to’s meereed. 
De tocht door het Groene Hart komt 
ook door Mijdrecht, langs het laad-
punt op het burgemeester Haits-
maplein. Wethouder Jacques Dek-
ker (Milieu) nam zondag dit punt 
officieel in gebruik.

De toertocht, de zogeheten Aarlan-
denrit, werd georganiseerd door Ro-
tary Ter Aar e.o. om geld in te za-
melen voor een goed doel. Onder-
weg moeten de deelnemers ver-
schillende opdrachten vervullen. 
Op het Haitsmaplein staat het elek-
trisch rijden centraal, waarover de 
deelnemers een vraag moeten be-
antwoorden. Op deze manier wil de 
gemeente de aandacht vestigen op 
de voordelen van elektrisch rijden 
en de noodzaak van een goede ver-
spreiding van laadpunten.

Eerste elektrische laadpaal 
in De Ronde Venen

Belangrijke voordelen van elektrisch 
rijden zijn: De elektrische auto’s sto-
ten geen CO2 en fijnstof uit. Ze zijn 
dus minder schadelijk voor het mi-
lieu en veroorzaken minder stank. 
Uit de laadpalen van Stichting E-
laad komt groene stroom waardoor 
de elektrische auto’s zelfs helemaal 
geen uitstoot hebben; De “brand-
stof” voor elektrische auto’s is veel 
goedkoper dan diesel of benzine: je 
hoeft geen wegenbelasting en BPM 
te betalen; daarnaast hebben de 
huidige elektrische auto’s een erg 
moderne vormgeving en worden 
de nieuwe elektrische auto’s waar-
schijnlijk even duur als ieder andere 
auto uit de kleinere middenklasse.

Eerder dit jaar stemde het college 
van burgemeester en wethouders 
in met het plaatsen van vier laad-
punten voor elektrische auto’s (drie 
openbare en een particuliere laad-
paal). In de gemeente komen de 
laadpunten in Mijdrecht (parkeer-
terrein Haitsmaplein), Wilnis (par-
keerterrein C1000), Wilnis (in Vosse-
straat bij eigenaar elektrische auto) 
en in Vinkeveen (parkeerterrein Zui-
derwaard). De palen in Mijdrecht en 
Wilnis worden deze week geplaatst, 
de andere laadpunten zullen snel 
volgen. 

Wethouder Dekker voelde zich een coureur in deze prachtige wagen

Even opladen op het Haitsmaplein

Afsluiting Noord-
dammerweg  
Regio - In verband met wegwerk-
zaamheden is de Noorddammer-
weg in de week van 21 juni tot en 
met 26 juni voor al het verkeer ge-
sloten. De provincie Noord-Holland 
legt in Uithoorn vanaf het bussta-
tion tot nabij de kruising Legmeer-
dijk een vrije busbaan voor de 
Zuidtangent aan. In verband met 
het vervangen van het asfalt en 
het plaatsen van detectielussen in 
het wegdek is de Noorddammer-
weg afgesloten voor al het verkeer 
van maandag 21 juni 7.00 uur tot 
en met zaterdag 26 juni 16.00 uur. 
De omleidingsroute via de Poel-
weg en de Randweg is met bor-
den aangegeven. Het verbeteren 
van de kwaliteit van het openbaar 
vervoer is een van de speerpunten 
van de provincie Noord-Holland. 
Begin dit jaar startte de provincie 
Noord-Holland met een uitbreiding 
van de Zuidtangent-route vanuit 
Hoofddorp richting Uithoorn. Deze 
zogenaamde ‘Oosttak’ zorgt voor 
een betere bereikbaarheid van Uit-
hoorn en Aalsmeer. De Zuidtan-
gent is een hoogwaardig open-
baar vervoersnetwerk tussen stati-
on Haarlem, via Haarlemmermeer, 
Schiphol en Amsterdam Zuidoost. 
Daarnaast zijn er twee zijtakken: 
de Zuidtak van Hoofddorp naar 
Nieuw-Vennep en de Oosttak van 
Hoofddorp naar Uithoorn.

lijst partij percentage aantal behaalde percentage aantal behaalde
nr.  2006 stemmen 2006 2010 stemmen 2010

1 CDA 37,87 % 8240 17,03 % 3563
2 PvdA 11,87 % 2582 10,93 % 2287
3 SP 9,21 % 2004 5,92 % 1238
4 VVD 22,97 % 4999 33,22 % 6951
5 PVV 5,2 % 1132 15,22 % 3185
6 GroenLinks 2,89 % 628 4,08 % 854
7 Christen-Unie 4,13 % 899 3,63 % 760
8 D66 1,63 % 354 6,28 % 1314
9 Partij voor de Dieren 1,76 % 382 1,1 % 231
10 SGP 1,3 % 283 1,44 % 301
12 Nieuw Nederland  - 0,04 % 8
13 Trots op Nederland  - 0,57 % 120
14 Partij voor Mens en Spirit  - 0,28 % 59
15 Heel NL  - 0,00 % 0
16 Partij één  - 0,01 % 2
17   - 0,09 % 19
18 Piratenpartij  - 0,14 % 29
 Overige Partijen 1,18 % 256

VVD en PVV ook grote winnaars in De Ronde Venen

CDA lijdt verpletterende 
nederlaag, meer dan gehalveerd
De Ronde Venen - De VVD heeft 
in de gemeente De Ronde Venen 
veruit het meeste aantal stemmen 
gekregen tijdens de verkiezingen 
voor de Tweede Kamer die op 9 ju-
ni in Nederland zijn gehouden. Dat 
blijkt uit de verkiezingsuitslag. Zij 
zijn hierbij dan ook de grootste par-
tij geworden in De Ronde Venen. Nu 
moet deze partij dat alleen nog wel 

zien te verzilveren bij de gemeente-
raadsverkiezing in november van dit 
jaar. Landelijk kiezen is vaak heel 
anders dan plaatselijk.

Ook de PVV maakte in De Ronde 
Venen grote winst. Deze partij doet 
echter niet mee in november, dus is 
de vraag naar welke partijen gaan 
deze 3185 stemmen? De plaatselij-

ke partij(en), of de VVD. De tijd zal 
het leren. 
In totaal bracht 80,7 procent van de 
kiesgerechtigden zijn stem uit. Dat 
percentage is lager dan tijdens de 
vorige verkiezingen voor de Tweede 
Kamer, in 2006. Toen bracht 84,94 
procent van de kiesgerechtigden 
zijn stem uit in De Ronde Venen. De 
verkiezingsuitslag is als volgt:
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de uitlatingen op de diverse loca-
ties. Zo’n verklaring geeft ook aan 
dat er respect is voor de ter goede 
trouw helpende aanwezigen. Ik raad 
de burgemeester aan met een ster-
ker verhaal te komen. Gezien haar 
vaardigheden een peulenschil.

Ontkennen 
Het verhaal in de Nieuwe Meerbo-
de de week daarop sloot hierop aan. 
De verklaring bij het verhaal in de 
Nieuwe Meerbode idem dito. De in-
tegriteit van een bestuurder is ech-
ter in het geding wanneer er daar-
na steeds weer tegenstrijdigheden 
worden opgeroepen. Iets bewijzen, 
dat weten we, kan niemand meer, 
maar nu totaal ontkennen, dat geeft 
wel een vreemd beeld over de be-
stuurder, de burgemeester. 

Nu moet Anco Goldhoorn van RVB 
niet doen alsof hij alleen er iets aan 
wilde doen. Hij liet het ook gebeu-
ren tijdens die zogenaamde beslo-
ten bijeenkomst. Alleen ik liet mij 
toen horen, maar ik stond alleen. 
Helaas kon ik er daarna niet meer 
bij zijn, maar wilde toch graag naar 
buiten brengen dat ik het zeker niet 
eens ben met de gang van zaken”, 
aldus Bert van Broekhuijsen.
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obs De Eendracht kleurt oranje en…

‘Laat de Leeuw niet in 
z’n hempie staan…!’

Mijdrecht - Zorgzaam wordt nog 
een laatste vlaggetje vastgemaakt 
en een grote duim om een hand 
geschoven. 

De spanning neemt toe:
nog even en de wedstrijd gaat 
beginnen, we zitten allemaal klaar 
voor de grote digi-borden en mo-
gen voor één keer rekenen en taal 
in de kastjes laten liggen. 
Kinderen, ju� en en meesters dra-
gen hun mooiste en grappigste 
oranje kleren en steunen ‘onze’ 
helden in Zuid Afrika. De span-
ning is voelbaar door de hele 
school en wie misschien niet zo 
erg van voetballen houdt, krijgt 
toch stiekem een beetje de smaak 
te pakken!
Als het eindelijk zover is beleven 
we de wedstrijd met veel span-
ning mee: 2–0 is een mooi begin!

HUP HOLLAND HUP! 
Wij staan ‘Eendrachtig’ 

achter jullie!
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@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.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

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

AfVAlbRenGStAtiOn
Industrieweg 50, 3641 RM 
Mijdrecht, (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl. 
Geopend: ma, wo, do, vr en za 
9.00-12.00 uur, 12.30-16.00 uur en di 
12.30-16.00 uur. Op dinsdagochtend 
en zon- en feestdagen is het 
afvalbrengstation gesloten. 

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

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

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

1. OnDeRWeRpen VAnuit Het cOlleGe:
A. Nota van uitgangspunten De Heul 
 (raadsvoorstel nr. 0091/09) (60 minuten)
 Voor het project ‘Doorvaart De Heul’ is de nota van uitgangspunten 

geformuleerd. Hierin zijn  globaal de (beleids)uitgangspunten weergegeven. 
Deze nota vormt de start van de uitwerking die in de eerste helft van 2010, in 
overleg met de direct betrokkenen, plaatsvindt. Uw raad wordt geadviseerd 
in te stemmen met de nota van uitgangspunten

2. OnDeRWeRpen AAnGeDRAGen VAnuit De RAAD:
A. Initiatiefvoorstel verkeersoverlast Dukaton van fractie  

De Combinatie (60 minuten) 
 De kwestie van de verkeersoverlast op de Dukaton is nog steeds niet 

opgelost. Het belemmeren van onnodig vrachtverkeer, de grootste klacht 
van omwonenden, zou volgens het college niet mogelijk, respectievelijk niet 
handhaafbaar zijn. Het initiatiefvoorstel is ingediend om de Dukaton, alsmede 
het deel Hofland tussen de rotonde en de verkeerslichten, tot verboden 
gebied voor vrachtwagens (uitgezonderd aantoonbaar bestemmingsverkeer) 
te verklaren en het college op te dragen daartoe de nodige maatregelen te 
treffen.

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

AGenDA ROnDe tAfel GeSpReKKen OMGeVinG,
Op DOnDeRDAG 17 juni 2010, AAnVAnG 

19.30 uuR in Het GeMeenteHuiS te MijDRecHt

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

1. OnDeRWeRpen VAnuit Het cOlleGe:
A. Masterplan Haitsmahof / Molenhof 
 (raadsvoorstel nr. 0039/09) (60 minuten)
 Voorgesteld wordt om in te stemmen met het stedenbouwkundige Masterplan 

Haitsmahof / Molenhof als uitgangspunt voor de nadere uitwerking van dit 
project. Dit Masterplan geeft inzicht in de stedenbouwkundige structuur, de 
winkels, het woningbouwprogramma, de bereikbaarheid, het parkeren en de 
beeldkwaliteit voor dit gedeelte van het Mijdrechtse centrum.

B. Nota van uitgangspunten Structuurvisie Amstelhoek 
 (raadsvoorstel nr 0026/10) (45 minuten)
 Voorgesteld wordt in te stemmen met de Nota van Uitgangspunten voor 

de Structuurvisie Amstelhoek en een aanvullend voorbereidingsbudget 
beschikbaar te stellen. Deze nota bevat uitgangspunten op het gebied van 
stedenbouw, wonen, verkeer, groen en recreatie en voorzieningen. Deze 
uitgangspunten zijn de basis voor het opstellen van de structuurvisie voor 
Amstelhoek.

C. Vaststelling bestemmingsplan “Raadhuisplein Mijdrecht” 
 (raadsvoorstel nr. 0032/09) (30 minuten)
 De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan “Raadhuisplein Mijdrecht” 

ongewijzigd vast te stellen en de ingekomen zienswijze ongegrond te 
verklaren.

2. OnDeRWeRpen AAnGeDRAGen VAnuit De RAAD:
A. Informatie uitwisseling (actualiteiten/mededelingen) (15 minuten)
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan 

de orde te stellen, op het terrein van Omgeving, en mededelingen te doen.

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

AGenDA ROnDe tAfel GeSpReKKen OMGeVinG,
Op WOenSDAG 16 juni 2010, AAnVAnG 19.30 uuR

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

AAnVRAGen bOuWVeRGunninG

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk  bouwnr. Datum 
    ontvangst 

Mijdrecht
Constructieweg 25a Plaatsen van 2 afscheidingswanden en 1 systeemplafond 2010/0309 3-6-2010
Dorpsstraat 39 Vernieuwen van winkelruimten met appartementen 2010/0314 4-6-2010
Maansteen 49, 51 Vergroten van de bergingen  2010/0317 4-6-2010
Viergang 43 Plaatsen dakkapel op het voorgeveldakvlak van de woning 2010/0313 7-6-2010

Vinkeveen
Achterbos 42 Vergroten van een woning  2010/0315 4-6-2010
Achterbos 115 Plaatsen dakkapel op het voorgeveldakvlak van de woning 2010/0312 7-6-2010
Demmeriksekade 17 Vergroten van het tanklokaal van een ligboxenstal 2010/0311 7-6-2010
Molenkade 23 Oprichten van een recreatiewoning  2010/0316 4-6-2010
Veldhuisweg 5 Vernieuwen van een bedrijfsruimte en kas  2010/0318 7-6-2010
Waeterrijck 1 Plaatsen van een schutting  2010/0321 8-6-2010
Waeterrijck 22 Plaatsen van een hek  2010/0319 8-6-2010
Waeterrijck 30 Plaatsen van een front schuifhek  2010/0320 8-6-2010

Waverveen
Proostdijerdwarsweg 18a Oprichten van een schuur ter vervanging van oude gebouwen 2010/0310 3-6-2010

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 twee weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw, 
etcetera, die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)

VOORneMen tOt OntHeffinG/WijZiGinG beSteMMinGSplAn 

ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 17 juni 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter inzage, de ontwerp-
ontheffingen met bijbehorende ontwerp-bouwvergunningen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk  bouwnr. Opm.

Amstelhoek
Amstelkade 107 Veranderen van de entree  2010/0212 A

De Hoef
De Hoef Oostzijde 27 Vergroten van een woning  2010/0286 B

Mijdrecht
Dorpsstraat 1 Veranderen van een bankkantoor  2010/0277 C

Vinkeveen
Prins Bernhardlaan 32-38 Oprichten van 4 bergingen bij 4 woningen  2010/0225 D
(even)  
Arkenpark Mur 40 Vervangen van een woonark  2009/0354 E

Waverveen
Veldweg 5 Oprichten van een bijgebouw/berging  2010/0176 F

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
- Onder A, B, E, F te verlenen met toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke 

ordening.
- Onder C, D te verlenen met toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit 
kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: 
omschrijving van het ontwerp-besluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. 
Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U 
kunt uw zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in 
beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten 
dat zij tegen het ontwerp-besluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren 
hebben gebracht.

VeRleenDe bOuWVeRGunninGen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk  bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

Mijdrecht
Constructieweg 100 Realiseren van terreinverharding  2010/0217 8-6-2010

Vinkeveen
Demmeriksekade 25 Vergroten van een rundveestal  2010/0185 7-6-2010

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 vinden onder andere de technische toetsing en het beoor-
delen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide 
fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die 
fase aan de orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van 
zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er 
tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sec-
tor bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. 
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Wet MilieubeHeeR

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1.  zij ambtshalve de voorschriften bij de milieuvergunning hebben gewijzigd van:
- brouwer transport & logistiek b.V. voor het vervangen van het begrip PGS zoals opgenomen in de begrippenlijst van 

de vergunning van 24 april 2008 voor een transportbedrijf annex logistiek centrum op het adres Vermogenweg 8, 3641 SR 
Mijdrecht.

 zij ambtshalve de voorschriften bij de milieuvergunning hebben ingetrokken en gewijzigd van:
- Gemeente De Ronde Venen voor een baggerdepot voor het ontwateren van baggerspecie op het adres Ringdijk t.o.v. num-

mer 7, 3648 EB Wilnis.
 zij op verzoek de vergunning gedeeltelijk hebben ingetrokken van:
- Maatschap j.G. en c.p. van Schaick voor het gedeelte wat betreft het houden van 24 fokzeugen en 100 kraamzeugen bij 

een veehouderij op het adres Tweede Zijweg 6, 3643 PW Mijdrecht.
De stukken met betrekking tot deze beschikkingen liggen van 17 juni tot en met 29 juli 2010 ter inzage. Tot en met 29 juli 2010 
kunt u beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ‘s-Gravenhage. 
Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswij-
zen naar voren heeft gebracht. De vergunning treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij naast het beroep 
gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de bovengenoemde 
afdeling. De vergunning treedt dan niet in werking voor er op dat verzoek is beslist. Voor het instellen van beroep c.q. een verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. De aandacht wordt erop gevestigd, dat er over 
deze drie ontwerpbeschikkingen geen zienswijzen zijn ingebracht en dat ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp deze 
beschikkingen niet zijn gewijzigd.
De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
- de Milieudienst noord-West utrecht, Straatweg 66a te breukelen, 
 elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
- het gemeentehuis van De Ronde Venen, croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker 
van de cluster recht van de milieudienst, telefoon (0346) 26 06 41. U kunt de stukken ook digitaal inzien op onze website www.
milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.
2.  zij een melding op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
- Handling company bV voor het oprichten van een inrichting voor direct mail, fulfillment, handling en printing, op het adres 

Energieweg 20, 3641 RT Mijdrecht.
Voor het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te 
brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur dient u eerst 
een afspraak te maken.

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

GeMeentelijKe beKenDMAKinGen

VeRleenDe bOuWVeRGunninGen in cOMbinAtie Met OntHeffinG/WijZiGinG

ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk  bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

Mijdrecht
Vermogenweg 105 Oprichten van een bedrijfsgebouw  2010/0166 8-6-2010

Waverveen
Botsholsedijk 28 Vergroten van een woning  2010/0067 8-6-2010
Kreekrug 11, 13 Vergroten van 2 woningen  2010/0135 8-6-2010

Wilnis
Dotterbloem 4, 6 Oprichten van 2 garages  2010/0182 7-6-2010

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 vinden onder andere de technische toetsing en het beoorde-
len 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. De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerp-besluit een 
zienswijze heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) 
kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de 
rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er 
tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, 
sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. 
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

GeMeentelijKe beKenDMAKinGen
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Een dag vol sprookjes voor 
de kleuters van de
Sint Jozefschool
Vinkeveen - Op dinsdag 8 juni ver-
trok om 9.00 uur de bus vol met 
kleuters, juffen en een aantal vaders 
en moeders naar Sprookjeswonder-
land in Enkhuizen. Daar konden de 
kinderen tussen 10.00 en 14.00 uur 
genieten van verschillende sprook-
jes, gluren in de huisjes van ver-

schillende kabouters, zich uitleven 
in de speeltuin, de voorstelling be-
kijken in het tijdhuis, de geitjes aai-
en in de kinderboerderij en even va-
ren in een dobberbootje. Tussendoor 
werd iedereen getrakteerd op friet-
jes. Voordat het tijd was om te gaan 
kregen alle kinderen nog een ijs-

je en daarna was het echt de hoog-
ste tijd om te vertrekken. Op de te-
rugweg was het erg druk waardoor 
de bus later aankwam dan gepland. 
De ouders stonden gespannen te 
wachten op de thuiskomst van hun 
kroost en waren blij toen ze de bus 
in het vizier kregen.

Fractievoorzitters besluiten de affaire 
‘rijden met drank op’ te laten rusten

Anco Goldhoorn: 
“Burgemeester heeft een 
enorm domme fout gemaakt”
De Ronde Venen - Het blijft onrus-
tig in de gemeente De Ronde Venen. 
Zeker na de laatste publicatie in de-
ze krant, waarin drie getuigen heb-
ben uitgesproken dat de lezing, die 
de burgemeester na haar ongeluk 
gaf, onjuist zou zijn.

Drie getuigen die dit zo nodig, onder 
ede, bij de rechter willen verklaren. 
Naar aanleiding van dit krantenar-
tikel zijn de fractievoorzitters vorige 
week dinsdagavond opnieuw over 
dit onderwerp bij elkaar geweest. 

Het blijft echter vanuit de politiek 
oorverdovend stil. De vraag is ‘wat 
doen zij of wat doen zij juist niet?’ 
Wordt de burgemeester de hand 
boven het hoofd gehouden? Uit de 
wandelgangen had onze redactie 
vernomen dat er slechts één frac-
tie was die een onafhankelijk on-
derzoek wilde, maar daarbij niet 
voldoende steun van zijn collega’s 
kreeg. Reden genoeg om de frac-
tievoorzitter van die fractie, Ronde 
Venen Belang, Anco Goldhoorn om 
een reactie te vragen. Want hoewel 
alle raadsleden de pers altijd heel 
snel weten te vinden, hoorde en zag 
je bijna niemand de afgelopen we-
ken.

Wordt uw fractie niet benaderd 
door de inwoners?
“Ja, ook Ronde Venen Belang wordt 
regelmatig benaderd waarom wij 
niets doen. Zelf word ik met name 
per mail benaderd, maar ik word 
ook op straat aangesproken. Som-
mige reacties zijn niet mals. En ik 
kan dat ook nog begrijpen. Als ik 
dan uitleg wat onze positie is, kun-
nen de meesten leven met de uitleg 
die we geven.” 

Wat vertelt u ze dan?
“Allereerst leg ik uit dat het onge-
val op een zaterdag gebeurde en ik 
dinsdags daarna op de hoogte ben 
gebracht door de burgemeester. Zij 
gaf haar lezing en die heb ik voor 
kennisgeving aangenomen. Tenslot-
te ben ik niet in De Hoef, op de boot, 
in de Springbok of zelfs maar in het 
weiland geweest. Met andere woor-
den: ik ben er niet bij geweest. Aan-
gezien er geen politie bij is geweest 
is niet officieel vastgesteld of er al-
cohol in het spel was.”

Maakt u zich er dan niet met 
een jantje-van-leiden vanaf? 
Zeker als je de verhalen van 
de getuigen hebt gelezen? Is 
er dan geen enkele aanleiding 
om er iets aan te doen? 
“Dat kan zo lijken, maar dat is zeker 
niet zo. Naar aanleiding van de be-
richtgeving in de Nieuwe Meerbo-
de zijn de fractievoorzitters weer bij 
elkaar geweest, maar dat wist je al. 
Daar heb ik nogmaals aangegeven 
dat ik neutraal sta ten aanzien van 
de verklaring van de burgemeester. 
Niemand kan zeggen dat ik er ach-
ter sta of juist niet. Ook heb ik tij-
dens die bijeenkomst gezegd, dat 
ik nooit het aantal consumpties van 
mensen om mij heen tel. Bij navraag 
bij de anderen bleken ook zij dat 
niet te doen. Daarom vond ik het zo 
frappant dat zowel de ‘voorstanders’ 
als de ‘tegenstanders’ precies we-
ten hoeveel glazen wijn waren ge-
dronken. Heel knap en bijna onge-
looflijk. 

Ik heb toen voorgesteld een onaf-
hankelijk onderzoek te laten doen 
door de commissaris van de Konin-
gin. Dat zou dan voor iedereen dui-
delijkheid moeten verschaffen. 

Ook heb ik aangegeven dat wij als 
politici door de geruchtenstroom 
mede slachtoffer worden, doordat 
ons wordt verweten alles met de 
mantel der liefde te bedekken. Van 
mijn medefractievoorzitters kreeg ik 
te weinig bijval voor een onderzoek, 
mede gezien de mededeling dat de 
commissaris van de Koningin daar 
geen heil in zou zien.” 

En dat neemt u dan zomaar aan?
“Je kent me. Als het mogelijk is dan 
wil ik op basis van feiten oordelen, 
dus een onafhankelijk onderzoek. 
Ik heb daarvoor de commissaris van 
de Koningin gebeld. Ik kreeg zijn 
kabinetschef. Ik heb hem de situa-
tie voorgelegd en dan met name on-
ze positie als lokale politiek door de 
almaar aanhoudende geruchten. Hij 
wilde mij geen advies geven. Hierop 
heb ik een landelijk bekend recher-
chebureau gebeld. Ook daar heb ik 
mijn verhaal gehouden. De persoon, 
die ik sprak had trouwens de Tele-
graaf gelezen en kende het verhaal 
dus. Toen ik vroeg of zijn organisa-

tie een onafhankelijk onderzoek kon 
doen met duidelijke en heldere con-
clusies was hij zeer afwijzend.

Kort samengevat kwam het er op 
neer dat 1) er geen bloedproef is 
genomen, dat 2) elke waarneming 
van een persoon een eigen waar-
neming is, dat 3) nooit kan worden 
vastgesteld of het wijn, druivensap, 
water met een kleurtje of iets anders 
was en tenslotte dat 4) er vele ver-
klaringen worden gegeven, die sterk 
van elkaar zullen afwijken. 

Uiteindelijk zou het resultaat onbe-
vredigend zijn, vanwege het ontbre-
ken van echte bewijzen en eendui-
digheid. Hij raadde mij af er geld in 
te steken. Toch wel erg eerlijk van 
een commerciële organisatie.”

Dus er komt geen onderzoek?
“Ik denk het niet. Als een onder-
zoek leidt tot onduidelijke en van el-
kaar afwijkende resultaten schieten 
wij er niets mee op. Dan wordt het 
doel, het boven water krijgen van de 
waarheid, niet gehaald. Dan levert 
dat voor alle partijen alleen maar 
schade op. En daar zijn wij niet op 
uit.” Ook ik vind dit jammer. Ik wil 
graag uit de wereld helpen dat wij 
als Ronde Venen Belang onoorbare 
zaken willen toedekken. Dat wij echt 
wel de waarheid boven tafel willen 
hebben, maar dat onze mogelijkhe-
den beperkt zijn. Dat willen wij de 
inwoners kenbaar maken”. 

Hoe nu verder?
“Ik hoop van ganser harte dat de 
rust terug zal keren. Onrust is niet 
goed voor het functioneren van de 
gemeente, de burgemeester, maar 
ook niet van de gemeenteraad en 
het geloof in de politiek als geheel.”.

Kan de burgemeester dan 
nog wel goed functioneren?
“De burgemeester heeft een enorm 
domme fout gemaakt door de politie 
er niet bij te halen. Zij heeft dat ook 
toegegeven. Toch zal zij moeten le-
ven met niet altijd even positieve ge-
ruchten en uitspraken van mensen. 
Ik geef je dat te doen, ik benijd haar 
niet. Maar dat is geen aanleiding 
voor ons, zonder vaststaande feiten, 
hierom het vertrouwen in haar op te 
zeggen”, aldus Anco Goldhoorn.

Nog even over Windows 7
Op dit moment is er veel vraag naar onze basiscursus 
voor Windows versie 7 en de vervolgcursussen 
gebaseerd op internet en email. In die basiscursus 
leert u in de eerste les omgaan met het toetsenbord 
en de muis. Het is tenslotte een basiscursus. Daar 
hebben we een aantal leuke programmaatjes voor. 
U leert waar al die toetsen op het toetsenbord voor 
dienen en waar die muis goed voor is. Zelfs cursisten 
die al eerder met een computer hebben gewerkt 
vinden het leuke programmaatjes en doen graag 
mee. Met het muisprogrammaatje bijvoorbeeld moet 
je goed je best doen om op tijd op het scherm een 
aantal snel voortbewegende insecten zien te raken 
en dan snel tweemaal te klikken. Dubbelklikken 
en dan ook nog die muis stil houden is voor veel 
mensen vaak lastig. Die muistrainer help daarbij. 
De tweede les gaat in op wat er allemaal achter de 
startknop zit wanneer de computer is opgestart. Les 
drie leert u wat een bestand is, hoe je die maakt en 
in de computer of in de USB stick opslaat. Tevens 
leert u werken met kopiëren, knippen en plakken. 
Dat laatste wordt zeer veel gebruikt en herhalen we 
in les vier. U krijgt huiswerk mee dat u thuis op de 
eigen computer kunt afmaken. Maar eerst op de 
USB stick zetten en tijdens de volgende les in de klas 
laten zien of het gelukt is. Goed leren omgaan met 
zo’n USB stick, dat is het huidige opslagmedium in 
zakformaat, wordt steeds belangrijker. Les 5 gaat over 
het maken van mappen, waar u bestanden in kunt 
opbergen. Les 3, les 4 en les 5 zijn de belangrijkste 
lessen in de basiscursus Waarom? Dat merken we 
bijna elke dinsdag- en donderdagmorgen wanneer 
onze hulp wordt ingeroepen om bijvoorbeeld te 
helpen een meegebrachte laptop schoon te maken 
of eerder opgeslagen bestanden te ordenen. In 
de meeste gevallen gaat het daarbij om foto’s die 
schots en scheef op de meest vreemde plekken 
ergens zijn opgeslagen. Om die reden hebben we 
dan ook opfriscursussen in ons lesprogramma 
opgenomen. Bestandsbeheer is en blijft een moeilijk 
onderwerp. Zo gaat de cursus fotobewerken er van 
uit dat u het beheren van bestanden onder de knie 
hebt en dat blijkt niet altijd. Daarom, het kan echt 
geen kwaad die basiscursus nog eens over te doen 
of de opfriscursus te volgen. U weet nu veel meer, 
dan die eerste keer.  

Les 6 gaat over internet. We gebruiken daarvoor 
Internet Explorer versie 8. En die wijkt nogal af van 
eerdere versies zoals die in Vista en XP werden 
ondersteund. Veel knoppen zitten bijvoorbeeld op 
een andere plaats of hebben een andere naam. U 
leert wat Google allemaal voor u kan betekenen. 
We vertellen u wat u met het aanhalingsteken kunt 
doen of het sterretje. Kreten zoals adres, pagina en 
link zijn straks geen geheim meer. Les 7 gaat over 
emailen. Niet meer met het programma Outlook 
Express zoals met XP of met Windows Mail zoals in 
Vista. Nee, dit keer werken we met Windows Live 
Mail. Onderdeel van Windows Live. We vertellen 

u hoe u dat programma kunt downloaden, want 
standaard wordt het niet meegeleverd met Windows 
7. Mag niet meer van Nelie Kroes. Echter er zijn PC 
leveranciers die daar anders over denken. We laten 
de cursisten in de klas mailtjes naar elkaar sturen 
al dan niet voorzien van een bijlage. Dat kan dan 
een plaatje zijn of een stukje tekst en dat moet dan 
weer in de juiste map op de juiste plaats jworden 
opgeslagen. We gaan ook in op de verschillen 
met Hotmail en Gmail en wat je moet doen aan 
beveiliging, want overal wordt er op je geloerd. Wat 
dat betreft zitten we in een vreemde wereld die 
alsmaar verandert maar waar we wel op in moeten 
spelen om bij te blijven. Les 8 tenslotte is een toets 
op internet. Tevens herhalen we in die les moeilijke 
onderwerpen. 

Maar eerste gaan we nu vakantie vieren. De lessen 
starten weer in september. De inloopochtenden op 
de Energieweg 107 in Mijdrecht op dinsdag- en 
donderdag gaan gewoon door. Tot dan, Groet Joop 

OnS cuRSuS
pROgRamma 

Basiscursus Vista 
Acht lessen te beginnen op maandagmiddag
6 september en woensdagmorgen 3 november. 
Basiscursus Xp
Acht lessen te beginnen op maandagmorgen
6 september en dinsdagmiddag 2 november. 
Internet en E-mail
Zeven lessen te beginnen op woensdagmorgen
8 september en maandagmorgen 1 november. 
Fotobewerken
Acht lessen te beginnen op donderdagmiddag
9 september.
Internetbankieren 
Elke laatste vrijdagmorgen van de maand t.w. 
28 mei en 25 juni. Deze workshop is gratis voor 
rekeninghouders bij de Rabobank.  
Windows opfrissen, over het opslaan van 
bestanden en maken van mappen
Vier lessen van twee uur. Meldt u aan! Dan kunnen 
we plannen. 
Basiscursus Windows 7
Acht lessen te beginnen op dinsdagmiddag
7 september. 
cD’s en DVD’s branden. 
Een workshop van twee uur. Meldt u aan. 
andere 
Verder organiseren we twee uur durende 
workshops over computerbeveiliging, kennismaking 
met de computer en omgaan het gratis programma 
Open Office. 

meld u aan. Zonder aanmeldingen kunnen we niet 
plannen: 0297-272720. Een workshop of cursus 
gaat door bij vijf of meer deelnemers. Onze lessen 
lopen van 10.00-12.00 u. en van 14.00-16.00 u.

Energieweg 107
3641 RT mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com

Wandelen door de Haarlemmerbuurt in Amsterdam
De Ronde Venen - Een ‘Haarlem-
merdijkie’ pikken betekende vroe-
ger een bezoek aan èèn van de ve-
le cafés en restaurants op de Haar-
lemmerdijk.

Deze bruisende uitgaans- en win-
kelstraat werd in de zestiger jaren 
een ‘no go’ area. Het is nu weer een 
gezellige, springlevende winkel-
straat. De pakhuizen, het West-In-
disch huis en de vele oude gevels 

herinneren aan een rijk zeevaart- en 
handelsverleden. Van oudsher heeft 
de buurt een band met het water. 
Aan de Haarlemmer Houttuinen be-
vonden zich o.a houtopslagplaatsen 
en touwslagerijen. Tot de aanleg van 
de spoorweg vormden de Houttui-
nen de kade met het IJ. 
Vroeger kwamen kooplui en han-
delsmensen aan de westkant de 
stad binnen bij de Haarlemmer-
poort. Later stond hier vlakbij het 

eerste station van de trein naar 
Haarlem. Schippers, die in de nabu-
rige havens lagen te wachten, gin-
gen vaak passagieren in de Haar-
lemmerbuurt. Op de eilanden be-
vinden zich nog voormalige kapi-
teinswoningen. In de buurt staan 
nog veel monumenten, maar ook 
de moderne bouwstijlen zijn aan-
wezig. U kunt deze omgeving mede 
ontdekken door deel te nemen aan 
de hiervoor georganiseerde excur-

sie. Er kunnen slechts 25 mensen 
aan deze speciale wandeling deel-
nemen. De excursie duurt ongeveer 
2,5 uur. Vervoer en consumpties zijn 
voor eigen rekening.
Lijn 142 van Connexxicon brengt u 
rechtstreeks naar het Centraal Sta-
tion. Verzamelen vòòr het Victoria 
Hotel om 14.00 uur. 
U kunt zich opgeven via e-mail: 
w.dijkxhoorn@ziggo.nl of tel 0297- 
285373.

Leerlingen-gitaarconcert 
in Zuiderhof zeer geslaagd
Vinkeveen - Zaterdag 5 juni vond 
het jaarlijkse leerlingenconcert 
plaats van gitaardocente Angela 
Smit-Strubbe. 
Dit jaar vond het leerlingenconcert 
plaats in verzorgingshuis Zuiderhof. 
Naast alle familieleden en vrienden 
van de leerlingen konden ook de 
bewoners van Zuiderhof genieten 
van het afwisselende programma. 
Alle leerlingen mochten laten horen 
wat ze het afgelopen jaar hadden 
geleerd. Voor de jongste leerlin-
gen (vanaf 7 jaar) was het best heel 

spannend om voor het eerst voor 
publiek op te treden. Maar gelukkig 
bracht iedereen het er goed vanaf! 
We hebben genoten van verschil-
lende klassieke werken op de klas-
sieke gitaar. Maar ook de elektri-
sche gitaar was van de partij waar-

bij verschillende pop en rock num-
mers ten gehore werden gebracht. 
Mede door het hoge aantal bezoe-
kers bij het concert en door de in-
zet van alle leerlingen mag gespro-
ken worden van een zeer geslaag-
de avond!



Is uw huisdier zoek?
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INFORMATIEF

COLOFON

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

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 0297-285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.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 eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTvERLENING

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

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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 werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

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

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.Nl

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren & klach-
ten dierenmishandeling op maandag t/m vrij-
dag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt 
u de voicemail inspreken.

Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren, spoedgevallen en gevonden honden: 
tel. 06-53315557.

Vermist
- Oranjelaan in Uithoorn, cyperse grijze kater van 8 jaar. 
 Zijn naam is Steak.  
- Cyclamenstraat in De Kwakel, Casper, een rode kater
 (Maine Coon).
- Koolmees in Uithoorn, zwarte kater met groene ogen en
 rood halsbandje met belletje. Naam: Jeroen
- Monnetfl at in Uithoorn aan kant van Libellebos, kat van balkon  
 gevallen en sinsdien spoorloos. Maine Coone, grijs wildkleur
 met crèmekleurige buik. Naam: Alex. 
- Meerwijk-oost in Uithoorn, tamme agapormis. Ze is geel/groen  
 met een oranje kop. Heeft paars ringetje om haar rechterpoot. 
-  Van Oldebarneveldlaan in Uithoorn, wit konijn met licht
 bruine vlekjes.

Gevonden 
- Hortensialaan in De Kwakel, grijs/cyperse poes met rood en wit.  
 Draagt bandje van dierenbescherming
- Wilhelminakade in Uithoorn, forse rode kat
- Pieter Hellendaalweg in Uithoorn, jonge zwarte kater.
-  N201, 100 m. voorbij tankstation Fire Zone in Uithoorn,
 zwarte kat, gechipt. Roze bandje met kluifjes.

Goed tehuis gezocht voor:
- 2 Katers van 2 jaar oud (broertjes). 1 kater is zwart/wit en heet
 Whisky. De andere kater is muis/grijs en heet Luna.
 Beide katten zoeken een rustig huis waar ze aandacht krijgen.     
- Tijdelijk opvang gezocht wegens ziekte voor 2 honden voor een
 periode van 3 tot 6 maanden. Het zijn ‘Beagles’, zusjes en
 kunnen bij kinderen.

Nadere informatie: Rielof Dijkstra
Tel/fax: 0297-341878
E-mail adres: rielof@kabelfoon.nl

In de nacht van 16 op 17 juni:
Aansluiting A9 met A2 
richting Utrecht
Regio - Woensdag 16 juni tussen 
01.00 uur en 05.00 uur is de aanslui-
ting van de A9 Amstelveen richting 
Utrecht gesloten voor verkeer. 
Bij de verbinding van de A9 naar de 
A2 van Amstelveen richting Utrecht 
wordt nieuwe belijning aangebracht. 
Het verkeer bij knooppunt Holen-
drecht op de A9 richting Utrecht 
wordt omgeleid via Ouderkerk aan 
de Amstel (afrit 1). De omleiding 
wordt aangegeven met route A. 
Het verkeer dient rekening te hou-

den met een langere reistijd. De 
werkzaamheden vangen aan in de 
nachtelijke uren en zijn voor de och-
tendspits afgerond. 

Daarnaast zal er ter hoogte van 
knooppunt Holendrecht een ver-
keersstop plaatsvinden bij de aan-
sluiting A9 op de A2 Amstelveen 
richting Utrecht. De weersomstan-
digheden hebben invloed op de 
werkzaamheden. Hierdoor kunnen 
werkzaamheden worden uitgesteld.

Brug Vrouwenakker 
alweer uren open
Regio – Het is er met de bouw van 
de nieuwe brug bij Vrouwenakker 
niet beter op geworden. Iedere keer 
is er wat mee en stagneert op een 
verschrikkelijke manier het verkeer. 
Zaterdagmiddag was het alweer 
de tweede keer  in korte tijd dat 
de Vrouwenakkerse brug uren lang 
heeft opengestaan. Was het twee 

weken geleden nog een algehe-
le stroomstoring, nu had de bestu-
ringselektronica van de brug de 
geest gegeven.

Automobilisten en fi etsers moesten 
omrijden via De Hoef. Begin van de 
avond was de storing weer verhol-
pen.  Foto: Ton Kamminga

Kinderkoor Xing treedt op 
met ‘Xing kan niet slapen!’
Regio - Komende zondag 20 ju-
ni zal kinderkoor Xing onder leiding 
van Ireen van Bijnen optreden met 
haar nieuwste liedjesshow. De tek-
sten van de liedjes hebben allemaal 
te maken met slapen. Zo kan het zijn 
dat je niet goed kunt slapen omdat je 
je zorgen maakt over een verhuizing, 
of omdat je gepest wordt. Of je kunt 
niet goed slapen omdat je bang bent 
in het donker. Of je gaat ’s nachts 
stiekem je bed uit om een koekje te 
pakken... Maar uiteindelijk vallen de 
kinderen van Xing gelukkig toch al-
lemaal in slaap, om dan de volgende 
morgen te vertellen dat ze zo wáán, 
wáánzinnig gedroomd hebben! Als 
tussendoortje komen Robbie, Marij-
ke en Ailleen van jeugdcircus Acro-
batico uit Badhoevedorp een prach-
tig circusoptreden geven!
Sinds februari repeteert kinderkoor 
Xing op maandag van kwart voor vier 

tot kwart voor vijf in obs de Kajuit. 
Door deze veranderde repetitietijd 
is het nu ook mogelijk voor kinde-
ren van andere scholen in Uithoorn 
om bij het koor te komen.  Momen-
teel bestaat het koor uit 20 enthou-
siaste kinderen van vijf verschillende 
Uithoornse basisscholen. 
Aanstaande zondag kan iedereen 
die dat leuk vindt komen luisteren 
naar kinderkoor Xing in jongeren-
centrum The Mix aan de J.A. van 
Seumerenlaan (tegenover de Tha-
merkerk). Aanvang 15.00 uur. Neem 
vooral ook je vader mee; het is ten-
slotte Vaderdag! De toegang is vrij 
en iedereen, jong en oud, is van har-
te welkom! Ook kinderen die het 
misschien leuk vinden bij het koor 
te komen zingen, kunnen natuurlijk 
komen kijken, want in het nieuwe 
schooljaar is er weer plek voor nieu-
we kinderen.

Oosterse mystiek en tijdloze 
beelden in Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 26 ju-
ni vindt om 4 uur in het Oude Raad-
huis in Aalsmeer de opening plaats 
van een heel bijzondere expositie.

Werken van de Vinkeveense foto-
graaf Pieter Schunselaar en de Ba-
linese schilder Mantra worden dan 
getoond in deze sfeervolle expo-
sitieruimte. Mantra’s onderwerp 
is duidelijk: sterk gestileerde fi gu-
ren, elementair en tijdloos. Zijn los-
se penseelstreek en lyrisch kleurge-
bruik geven de fi guren een expres-
sieve kracht en scheppen een sfeer 
van oosterse mystiek en poëzie.

Ook Pieter Schunselaar is sterk ge-

boeid door oosterse mystiek. De 
handen in zijn foto’s vertellen ver-
halen, bevatten geheimen, ze tellen, 
troosten en verzoeken de goden. In 
februari/maart van dit jaar heeft hij 
voor de elfde keer een reis door In-
dia gemaakt. Dit keer vooral op zoek 
naar goden voor zijn nieuwe thema 
“Images from Heaven”. Ook voor zijn 
serie “Handen” heeft hij tijdens deze 
reis een aantal prachtige foto’s ge-
maakt. Deze zullen voor het eerst op 
deze expositie te zien zijn.
De expositie vindt plaats  in het Ou-
de Raadhuis aan de Dorpsstraat 9, 
van 24 juni t/m 1 augustus. Ope-
ningstijden: donderdag t/m zondag 
van 14.00-17.00 uur.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Knutters
Nee, geen nieuwe vogelsoort 
en ook geen aparte mug. 
Knutter is mijn koosnaam-
pje voor de groenling die 
elke dag bij mij in de tuin de 
zaden van de donkere ooie-
vaarsbek (Geránium  pháe-
um) komt eten. En hij komt 
niet alleen maar neemt zijn 
maatjes mee. En ik ken ‘m 
ondertussen niet alleen van 
zijn gesneer waaraan hij zijn 
bijnaam ‘sneervink’ te dan-
ken heeft. ‘Knutter’ klinkt veel 
aardiger. En dat is het geluid 
van deze groene vink ook als 
je langer naar hem luistert. 
Hij heeft riedeltjes, fl uitjes 
en tjilpjes in zijn zang en het 
klinkt buitengewoon knus en 
gezellig. ‘s Morgens vroeg 
al vliegt hij met zijn maatjes 
in de pollen donkere ooie-
vaarsbekken tot de dunnen 
stelen buigen en ze wiegend 
half verdwijnen in de groene 
bladerenweelde. Ze hebben 
kanarieachtige zang volgens 
de vogelgids en daar hou ik 
het maar op….! Ik doe na-
tuurlijk heel erg aan biodi-
versiteit in mijn tuin, dus van-
daar die planten voor mijn 
‘knutters’. 
Variatie is het toverwoord in 
dit jaar van de biodiversiteit 
waar de vorige column over 
ging. Zo dicht bij huis kun je 
dus aan biodiversiteit doen. 
In mijn tuin staat ook ‘voed-
sel’ voor later in het jaar o.a. 
voor de groenling: rozen in 
de gemengde haag en mei-
doorn, vlier (die nu bloeit) 
en het krentenboompje. Het 
hele jaar door heb ik groen-
lingen in de tuin, alleen heb 
ik nog niet ontdekt waar ze 
broeden. 
Omdat het een gezellige boel 
is bij mij met veel groen en 
takkenrillen en hoekjes en een 
gazon met bloemen en gras-

sen, bezoeken veel insecten 
en vlinders de tuin waardoor 
vogels een tussenstop maken 
tussen Marickenland(!) in het 
noordwesten, over het asfalt 
van de bebouwing heen, en 
de Demmerikse Polder in het 
zuiden. Ja, je moet het zien in 
ruimere zin. 
Mijn tuin is een stapsteen 
tussen twee natuurgebie-
den. Elke tuin kan zo een 
stapsteen zijn... vraag eens 
advies aan een IVN-er bij 
jou in de buurt. Stel je je nu 
eens voor dat de tuin van elke 
IVN-er(donateur, lid of sym-
pathisant ) een stapsteen is in 
de natuur van De Ronde Ve-
nen & Uithoorn... dan zweef 
ik boven het gebied in mijn 
zelfgefabriceerde vliegtuig, 
dat loopt op biobrandstof en 
zonnecellen, en zie ik alle-
maal groene postzegels en 
daartussen druk verkeer van 
egels, vogels, vlinders, sala-
manders, kikkers, padden... 
libellen... Wat een drukte, wat 
een boeiende omgeving... 
wat spannend, wat leer-
zaam... Dus:  jij/ u moet bij 
het IVN zijn om een 5e oog te 
ontwikkelen voor de natuur in 
deze prachtige omgeving.

Elza Vis
IVN-natuurgids
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De heer E.C. van Beek 
Koninklijk onderscheiden
De Ronde Venen - De heer E.C. 
van Beek heeft gisteren, dinsdag 
15 juni, een Koninklijke onderschei-
ding ontvangen. De inwoner van 
Mijdrecht is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. De ver-
sierselen werden hem door burge-
meester Burgman opgespeld tij-
dens een feestelijke bijeenkomst 
in het gemeentehuis van De Ron-
de Venen.
De heer Van Beek (1953) zet zich al 
vanaf 1965 binnen de Gereformeer-
de Kerken in Hilversum, Woerden, 
Maarssen en Mijdrecht in als or-
ganist, bestuurslid en ouderling. Hij 
doet deze werkzaamheden tot op 
de dag van vandaag. Als vaste or-
ganist bespeelt hij het orgel op zon-
dag en zonodig doordeweeks bij de 
kerkdiensten van de Gereformeer-
de Kerk. 
Als bestuurslid was hij actief binnen 
de Jeugdvereniging van de Christe-
lijk Gereformeerde Kerk in Hilver-
sum en later in Mijdrecht. Wekelijks 
kwam de jeugd op zondagavond bij-
een om kerkelijke, bijbelse en maat-

schappelijke onderwerpen te be-
spreken om daaruit lering te trek-
ken. Sport en spel zorgden voor een 
ontspannen afwisseling. De Ker-
kenraad acht de vervulling van de-
ze functie, toen en nu, van groot be-
lang om jongeren betrokken te hou-
den bij de gemeente en de wekelijk-
se erediensten. De rol van de heer 
Van Beek hierin wordt door de Ker-
kenraad zeer verdienstelijk geacht.
Naast deze kerkelijke activiteiten 
heeft de inwoner van Mijdrecht zich 
als voorzitter van de medezeggen-
schapsraad (MR) van de protes-
tants-christelijke basisschool De 
Opdracht in Mijdrecht zeer ver-
dienstelijk gemaakt. Als oprecht 
Christen stond hij voor de instand-
houding van het PC onderwijs in 
Mijdrecht. Hij was een vraagbaak 
voor de toenmalige directie en een 
vertrouwenspersoon voor meerde-
re leerkrachten, gezien zijn intege-
re manier van omgaan en leidingge-
ven aan de MR.
Als voorzitter van de Gymnastiek  
Vereniging Mijdrecht heeft hij deze 

gymnastiekvereniging van de grond 
af aan helpen opbouwen.
In het verlengde van zijn kerkelijk 
werk was de heer Van Beek telefo-
nisch beschikbaar voor de EO Na-
zorg om bellers te woord te staan na 
afloop van verschillende radio- en 
televisieprogramma’s waarvoor na-
zorg noodzakelijk werd geacht. Aan 
bellers wordt dan de mogelijkheid 
geboden om verder door te praten 
als het programma bij hen bepaal-
de vragen/geloofsvragen losmaken 
en zaken die hun persoonlijke le-
ven raken. Ook bij de EO landdagen 
(4x per jaar) was hij de gehele dag 
aanwezig om de benodigde nazorg 
te bieden.
Als voorzitter van de ChristenUnie 
kiesvereniging De Ronde Venen 
heeft de Mijdrechtenaar de taak op 
zich genomen de vereniging nieuw 
leven in te blazen omdat de mees-
te bestuursleden waren opgestapt. 
Deze activiteit betreft veel thuiswerk 
en vergaderingen. Decorandus wil 
dit zo lang als zijn lichamelijke ge-
steldheid dit toelaat, blijven doen.

Winnaar van de prijsvraag 
GFT ontvangt tuinierset
De Ronde Venen - Op 14 juni reik-
te wethouder Jacques Dekker (Mi-
lieu) een tuinierset uit aan de heer 
Van Rossum uit Mijdrecht. Hij is een 
van de winnaars van de prijsvraag 
GFT uit de campagne ‘Doe meer 
met afval’ ter verbetering van afval-
scheiding in de provincie Utrecht. 
Ruim 5000 inwoners uit de provin-
cie hebben de prijsvraag opgelost 
én ingestuurd. Dit zijn er zelfs 2000 
meer dan de vorige keer. Uit elke 
Utrechtse gemeente is er een inzen-
der getrokken. In totaal mogen 29 
winnaars een tuinierset in ontvangst 
nemen.
Afgelopen december startten alle 
Utrechtse gemeenten met de geza-
menlijke campagne ‘Doe meer met 
afval’. Per afvalstroom worden de 
inwoners gestimuleerd hun huis-
houdelijk afval zo goed mogelijk te 
scheiden. Dat levert een hoop voor-
delen op, namelijk een groener mi-

lieu en een goedkopere afvalver-
werking. Bovendien is het geschei-
den afval weer grondstof voor nieu-
we producten. Zo wordt glas weer 
glas en plastic wordt verwerkt tot 
een fleecetrui, een dvd-hoesje of 
een autodashboard. Van al het apart 
ingezamelde groente-, fruit- en 
tuinafval in de Utrechtse gemeenten 
wordt niet alleen compost gemaakt, 
maar zelfs groene stroom. 

Oplossing
De tweede campagne-etappe 
bracht het thema groente-, fruit- en 
tuinafval (GFT) onder de aandacht. 
Een van de onderdelen was een su-
doku in ‘Afvalnieuws’, de informa-
tieve nieuwsbrief van de campagne 
‘Doe meer met afval’. De prijsvraag 
was ook te vinden op 
www.doemeermetafval.nl. De oplos-
sing was 66 miljoen kilo. Dit is de 
hoeveelheid bruikbaar GFT dat jaar-

lijks helaas in het restafval verdwijnt. 
Zonde, want van al deze kilo’s kun-
nen dus geen groene stroom en 
compost meer worden gemaakt. 

5000 inzenders
De prijsvraag was een succes, want 
meer dan 5000 mensen hebben hun 
oplossing ingezonden. De tuinier-
sets zijn aangeboden door afval-
recycler VAR in Gelderland, die al 
apart ingezamelde GFT verwerkt tot 
compost en groene stroom. 

Oud papier en textiel
Na de zomervakantie start alweer de 
volgende campagne-etappe over de 
thema’s Oud papier en textiel. Ook 
over deze thema’s verschijnt er zo-
wel in een nieuwe editie van ‘Afval-
nieuws’ als op de campagnewebsite 
een prijsvraag. 
Houd uw brievenbus en de website 
goed in de gaten.  

Tweede serie Carrousel 
concerten op zorgcentra 
opnieuw een groot succes
Wilnis - In de afgelopen weken 
heeft het muziek- en theatergezel-
schap Troupe A’dour uit Wilnis met 
succes een viertal concerten uitge-
voerd op zorgcentra in De Ronde 
Venen. Deze concerten werden uit-
gevoerd door Greetje de Haan, zan-
geres uit Mijdrecht en Irina Parfe-
nova, pianiste uit Wilnis. Zij treden 
vaker gezamenlijk in deze regio op 
en maken eveneens deel uit van het 
Rondo Ensemble.
Greetje de Haan en Irina Parfeno-
va brachten dit keer een gevarieerd 
programma met muziekstukken uit 
verschillende tijdperken: aria’s van 
W.-A. Mozart, Liederen van Fr. Schu-
bert en R. Schumann. Ook nummers 
uit bekende operettes en musicals. 
Als toegift werd ‘In een rijtuigie’ ge-
zongen, één van de meest beken-
de liedjes op tekst van Annie M.G. 
Schmidt en muziek van Harry Ban-

nink. Niet alleen in Zuiderhof en Zu-
we Maria-Oord in Vinkeveen, maar 
ook in Nieuw Avondlicht en Gerar-
dus Majella in Mijdrecht werd door 
de bezoekers het lied uit volle borst 
meegezongen. 

In samenwerking met de vier zorg-
centra in De Ronde Venen heeft 
Troupe A’dour het project Carrou-
sel ontwikkeld. Carrousel bestaat 
uit vier series concerten kamermu-
ziek die worden uitgevoerd op vier 
zorgcentra. In ieder seizoen wordt 
een serie georganiseerd. In totaal 
worden zestien concerten uitge-
voerd door professionele musici. De 
deelnemende centra zijn:  Zuiderhof 
en Zuwe Maria-Oord in Vinkeveen, 
Nieuw Avondlicht en Gerardus Ma-
jella in Mijdrecht. 

Bijzonder aan het project Carrousel 

is dat iedereen die geïnteresseerd is 
in klassieke muziek, zowel buurtbe-
woners als bewoners van zorgcen-
tra van harte welkom zijn. Troupe 
A’dour wil buurtbewoners, jong en 
oud samenbrengen, samen naar 
muziek luisteren, ervan genieten en 
erover praten. Helaas was de groep 
bezoekers van buiten de zorgcentra 
klein. Troupe A’dour wil voor de ko-
mende twee series hier extra aan-
dacht aan besteden. 
De derde serie concerten vindt 
plaats in september en de vierde en 
laatste serie concerten staan in de 
periode november/december ge-
pland.

Carrousel wordt mede mogelijk ge-
maakt met financiële bijdragen van 
Gemeente De Ronde Venen, VSB 
Fonds, Fonds Sluyterman van Loo, 
Fonds RCOAK.

Groep 8 Prinses Beatrixschool 
slaagt voor het EHBO-examen
Wilnis - Maandag 14 juni was het 
dan eindelijk zover! De jongens en 
meisjes van groep 8 van de Prinses 
Beatrixschool mochten laten zien 
wat ze allemaal geleerd hadden op 
het gebied van EHBO!
Margreth van Drooge en Jeannette 

Vis hadden de kinderen goed voor-
bereid op het examen. De stabie-
le zijligging, een handverband, vra-
gen over brandwonden en nog veel 
meer kwam er langs tijdens het exa-
men! Noah, Marloes, Bowien, Iris, 
Adlaine, Jonathan, Anna, Demi, Na-

talie, Rebecca, Jimboy, Sam, Jelle, 
Jelle, Dave, Thirza en Brian zijn alle-
maal glansrijk geslaagd!
Groep 8 is Margreth en Jeannette 
erg dankbaar voor het geven van de 
lessen en Carla v/d Heuvel voor het 
afnemen van het examen!
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REACTIE VAN EEN LEZER

Een cryptogram over meedenken 
en tegenwerken in een rookgordijn 
gemeente zoals De Ronde Venen
Het overkomt ons allen vrij regelmatig dat wij de 
communicatie met onze medemensen niet on-
middellijk op de juist wijze begrijpen. Gewoonlijk 
proberen we dat op te lossen door elkaar om toe-
lichting te vragen en door onze eigen visie nader 
toe te lichten.

Inleiding
In situaties waarin dit niet lukt is er vaak sprake 
van een communicatiekloof tussen de gespreks-
partners, die overbrugd moet worden om nader 
tot elkaar te komen. Zo’n kloof kan overal en altijd 
aanwezig zijn doordat de gesprekspartners van-
uit verschillende culturen, ervaringen en zienswij-
zen hun eigen standpunt formuleren en interpre-
teren. Met goede wil en een open benadering zal 
het blijven volhouden om tot wederzijds begrip te 
komen meestal tot verheldering van de communi-
catie en het elkaar beter leren verstaan, begrijpen 
en waarderen leiden.

Boodschap
In enkele gevallen is er echter sprake van een 
complicatie die een extra stap van één van de ge-
sprekspartners behoeft.
Deze situatie doet zich voor als één van de ge-
sprekspartners probeert via het gesprek een 
rookgordijn op te trekken om zijn/haar eigenlijke 
bedoeling te verstoppen achter argumenten die 
een heel andere boodschap bevatten.
In dat geval zal de andere gesprekspartners re-
gelmatig verbijsterd zich afvragen hoe het toch 
komt dat de daden van de andere partij zo af-
wijken van de uitspraken die deze partij doet. 
Kortweg: het verschil tussen ZEGGEN en DOEN 
plaatst ons voor een puzzel.
Kenmerkend en opvallend is dat in zulke situaties 
meestal de onbegrepen gesprekspartner geen 
moeite heeft om te begrijpen wat de ander deel-
nemer aan het gesprek zegt en waarom hij/zij die 
mening ook belangrijk vindt.

Volkswijsheid
In ons taalgebruik kennen wij het gezegde “Aan 
de vruchten kent men de boom”. Deze (bijbelse) 
wijsheid biedt de sleutel om tot de oplossing te 
komen van de puzzel.
Als iemands daden stelselmatig blijken af te wij-
ken van zijn/haar uitspraken, terwijl deze per-
soon kennelijk heel goed begrijpt hetgeen aan 
hem/haar meegedeeld wordt, dan is er vrijwel al-
tijd sprake van uitspraken & andere mededelin-
gen die doelbewust gedaan worden ter mislei-
ding. Misleiding die erop gericht is een geheime 
privé doelstelling zolang mogelijk met een rook-
gordijn aan het oog te onttrekken en deze doel-
stelling met oneerlijke praktijken te realiseren, ten 
koste van de rechten van de medemensen.

Bestuur en machtsmisbruik
Helaas moeten wij constateren dat wij nu in De 
Ronde Venen al meerdere jaren dagelijks te ma-
ken hebben met een burgemeester die zulke 
rookgordijnen optrekt (of laat optrekken door de 
door haar aangestuurde wethouders en ambte-
naren). Het onderwerp dat onttrokken wordt aan 
een open gesprek is: het wel of niet van harte wil-
len ondersteunen van een echt functionerend de-
mocratisch bestuur van het dagelijks leven in on-
ze gemeente.
De ontwikkeling van ons democratisch bestuurs-
gehalte valt of staat met het tegenwerken of juist 
bevorderen van de inspraak waarop bewoners 
in Nederland recht hebben als het gaat over be-
stuurlijke beslissingen die hun woonrechten uit-
hollen of juist bevorderen. Sedert 1994 streeft in 
Nederland de regering naar het bevorderen van 
de deelname (participatie) van inwoners aan het 
bestuurlijk proces dat zich bezighoudt met de 
kwaliteit van het wonen. Bewoners hebben daar-
mee officieel het recht gekregen om mee te den-
ken in het proces van de gemeentelijke besluit-
vorming over veranderingen die nodig zijn in de 
wijken, de buurten.

Onvermijdelijk
Deze bewonersdeelname speelt ook een belang-

rijke rol in het regeringsstreven om steeds meer 
landelijke besturingstaken over te dragen aan het 
bestuur van de woonplaatsen van haar burgers. In 
deze tijd van ingrijpende bezuinigingen op rege-
ringsniveau zal de decentralisatie van het natio-
naal beleid onvermijdelijk sterk verder groeien.
Ook de rol van de plaatselijk woonachtige bur-
gers (=bewoners) in het bestuur zal nu nog veel 
sterker moeten worden om te voorkomen dat het 
gemeentebestuur doldraait onder een verder toe-
nemende werklast, die per definitie niet gepaard 
gaat met een evenredige toename van de ge-
meentelijke middelen.

Bewonersparticipatie en buurtconciërges
Het is een droevig feit dat wij (stichting Buurtcon-
ciërgewerk De Ronde Venen) moeten constateren 
dat de burgemeester, in weerwil van haar overal 
en altijd verkondigen van het belang van bewo-
nersparticipatie, toch al jarenlang consequent al-
les in het werk stelt om deze participatie mond-
dood te maken of zelfs geheel uit te schakelen.   
Deze constatering is gebaseerd op ons onderzoek 
van de feiten die maken dat bewoners in feite to-
taal niet betrokken worden bij de gemeentelijke 
plannenmakerij over woonzaken & dat zij te vuur 
en te zwaard met vertragingstactieken, censuur 
en leugens bestreden worden als hun bewoners-
rechten geclaimd worden.

Het rookgordijn
Om de droevige feiten waarop deze boute stelling 
gebaseerd is aan u voor te kunnen leggen vindt 
u als bijlage van deze e-mail de tekst die wij vrij-
dag 11 juni indienden bij de rechtbank te Utrecht, 
waar ons beroep tegen de gemeentelijke afwij-
zing van een aandeel in de kostendekking van het 
vrijwillige buurtconciërgewerk door ons werd ver-
dedigd om de leugens van het gemeentelijke ver-
weer tegen ons beroep aan de kaak te stellen.

Het lezen van deze bijlage zal u aantonen dat aan 
ons werk een bescheiden gemeentelijke bijdrage 
wordt geweigerd:
NIET omdat het werk onbelangrijk is.
NIET omdat wij dat werk niet goed genoeg doen.
NIET omdat er geen geld voor beschikbaar is.
WEL omdat het een kennelijk ongewenste bij-
drage aan het weer opleven van een op instorten 
staand restant van de eerder tot bloei gekomen 
buurt- en wijkparticipatie gaat.

De burgemeester als rookgordijnlegger
Aangezien de burgemeester in het college van 
B&W de portefeuillehouder is voor WIJKBEHEER 
en zij de wethouders aantoonbaar om haar vin-
gers wikkelt, en zij bovendien samenspant met 
hoofdambtenaren van de Dienst Openbare Wer-
ken (die een reputatie hebben in het niet vatbaar 
zijn voor bewonersinspraak) is de burgemeester 
direct of indirect degene die verantwoordelijk is 
voor dit ondemocratisch functioneren.

Omdat het optreden van de burgemeester zich 
grotendeels naar buiten komt als besluiten van 
het college van B&W en beslissingen c.q. daden 
van de Dienst Openbare Werken (inclusief het 
klachtenloket SERVICELIJN), (juridisch onrecht-
matige) adviezen van de Gemeentelijke Bezwa-
rencommissie, enz. is het spoor in de tegenstrij-
digheid van uitspraken versus bestuursdaden de 
enige maar ook onweerlegbare conclusie over de 
bestuurlijke wandaden in onze gemeente.

Het kritische uur is nu
Het levensgrote gevaar dat deze trend zich ver-
sneld uitbreidt om nog vóór de samenvoeging 
van onze gemeente met Abcoude-Baambrugge 
een uiterst ondemocratisch beleid door de huidi-
ge gemeenteraad te laten goedkeuren (op basis 
van een sterk misleidende kadernota Wijkpartici-
patie en Wijkgericht Werken).

DE KRITISCHE BESLISSING LIGT NU BIJ DE 
GEMEENTERAAD !

Ton Brans, buurtbeheer
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groots spektakel!

SHOW OF THE PROMS 2010
B I J  DA N S C E N T R U M  C O L I J N

Uithoorn - Al weken lang was het een drukte 
van belang in het danscentrum tijdens de 
voorbereidingen voor de theatershow van dit 
seizoen: Show of the Proms 2010. Iedereen 
was van plan er een grandioze show van te 
maken; er werden vele extra trainingsuren ge-
draaid door bijna alle dansers, de stijldansers 
kwamen op de meest uiteenlopende tijden 
binnenwandelen om hun choreogra� e nog 
even door te nemen en de solisten waren soms 
tot ’s avonds laat nog in het danscentrum aan 
het trainen. De showkleding werd genaaid en 
gepast, de voorbereidingen voor het licht en 
geluid werden getro� en. Het resultaat mocht 
er zijn!! Al het harde werk werd beloond met 
een geweldig spectaculaire show.

Axel en Heleen Colijn houden wel van een 
uitdaging. Nadat in het verleden de show op 
verschillende locaties in de omgeving had 
plaatsgevonden, zijn zij tot de conclusie ge-
komen dat het beste resultaat geboden kan 
worden in eigen huis. Danscentrum Colijn is 
niet alleen veelzijdig wat betreft het cursus-
aanbod maar ook wat betreft het gebouw 
en de constructie. Of het nu een stijldans-
wedstrijd betreft, een Rock ’n Roll wedstrijd 
of een geweldige feestavond met of zonder 
thema; het danscentrum kan een dusdanige 
metamorfose ondergaan dat je het bijna niet 
meer herkent. Grondleggers van het bedrijf, 
Cees en Stella Colijn, hebben bij de bouw van 
dit danscentrum in 1986, een voorzienige blik 
gehad; zij wilden graag een multifunctioneel 
bedrijf neerzetten en dat is gelukt!

Voor de theatershow werd het danscentrum 
dan ook omgebouwd tot een waar theater, 
compleet met coulissen, horizondoek, licht 
en geluid. Axel: ”Ik ben een enorme pietlut 
wanneer het op het geluid aankomt. In de 

meeste locaties was het geluid niet geweldig 
en moesten we er enorm veel aan doen om 
het nog een beetje goed te krijgen. Voor mij 
staat als een paal boven water dat tijdens een 
dansshow het geluid van topkwaliteit moet 
zijn. De muziek is immers het enige instru-
ment om de dansprestaties naar de top te 
leiden. Voor de rest komt het aan op jezelf. In 
ons eigen danscentrum is het geluid precies 
zoals ik dat graag wil hebben.” Daarnaast is de 
belichting natuurlijk ook erg belangrijk. Niet 
alleen voor de artistieke waarde van de show 
maar ook voor de opnamen die gemaakt 
worden voor de DVD. Ruud Keizer van Par-Av 
Productions uit Kudelstaart komt al jaren bij 
het Danscentrum over de vloer en heeft zich 
ook dit jaar weer ingezet om het allemaal nog 
mooier en beter te maken. Heleen heeft zich 
wat betreft de aankleding van de zaal dit jaar 
helemaal uitgeleefd. Heleen: “Vorig jaar had-
den wij nog een beetje geïmproviseerd met 
onze eigen gordijnen, dat ging goed maar 
ik ga altijd voor beter. Dit jaar heb ik contact 
gezocht met een bedrijf dat alle gordijnen en 
coulissen op maat heeft gemaakt. Ons pla-
fond zit bijna 5 meter boven de grond, dit feit 
in combinatie met een podium van 10 bij 7 
meter én schuine wanden, maakt dit een las-
tig klusje, maar het is gelukt!”

Wat betreft het programma stond het dit 
jaar natuurlijk als een paal boven water dat 
Michael Jackson hier een belangrijke rol in 
moest gaan spelen. Er is dan ook een com-
pleet blok gewijd aan zijn muziek. Het blok 
werd geopend met een prachtige � lm als 
tribute aan Michael Jackson, gemaakt door 
docente Merel. De openingssolo van dit blok 
werd gedanst door Iza Spring in ’t Veld. Daar-
na volgden Jackson 5 met I want you back, 
Ben, Ease on down the Road, Beat it, Thriller, 

Smooth Criminal, Give in to me, Dirty Diana, 
The Drill (They don’t care about us) en tot 
slot Will you be there; alle grote hits kwamen 
voorbij. Het was een geweldig spectaculair 
en indrukwekkend blok; soms stonden er wel 
50 dansers tegelijk op het podium. Er werd 
fantastisch goed gedanst, alles ging zo gelijk 
en de bewegingen werden zo goed en strak 
uitgevoerd. De rillingen liepen over je rug! Tij-
dens de show werden er met behulp van een 
beamer allerlei prachtige achtergronden en 
video’s getoond. Docente Merel heeft in sa-
menwerking met Rogier Colijn prachtige Po-
werPoints en video� lms gemaakt. Sommige 
stukken waren zo indrukwekkend dat er een 
traantje werd weggepinkt.

Daarnaast kwamen er ook allerlei andere num-
mers en musicals voorbij; de musicals Wicked, 
Joseph en Mary Poppins, de nummers Per-
haps Perhaps Perhaps, Whatcha say, Chilosa 
en Tik Tok, dit is slechts een kleine greep uit 
het veelzijdige aanbod. Natuurlijk waren de 
allerjongsten het meest vertederend. Zij de-
den Lollipopland van K3 en Sterretjes van de  
DD compagnie. Ook de Indische waterlelies 
van de Efteling werd opgevoerd. Heleen had 
hiervoor drie levensgrote waterlelies gemaakt 
waar de kids in moesten zitten. Deze moesten 
in het donker het podium op gewerkt worden 
waarbij het gegiechel natuurlijk niet van de 
lucht was. Het duurde even maar het e� ect 
was geweldig! Bij aanvang van het nummer 
gingen de lelies open en de ‘el� es’ kwamen te-
voorschijn. De iets grotere kids deden ook nog 
een nummer uit de musical Hairspray, had-
den hun eigen popblok en ze deden mee aan 
‘Ease on down the Road’ van Michael Jackson. 
Rick McDonald heeft niet alleen gedanst; hij 
heeft ook het prachtige nummer ‘Hallelujah’ 
live gezongen. Hij deed dit zo goed en zuiver, 

de zaal zat ademloos te luisteren. Tijdens de 
opening zong docente Merel zelf en tijdens 
het Michael Jacksonblok werd door Vera 
Krenn en Nienke Volkers het nummer ‘Ben’ 
gezongen. Dit was vast een voorproe� e op 
volgend jaar. In het nieuwe seizoen gaat het 
danscentrum de balletafdeling uitbreiden 
met een extra cursus: de Musicalklas. Voor 
iedereen die naast dansen ook wil zingen en 
acteren! Tijdens het seizoen zal er worden 
toegewerkt naar een aantal nummers uit ver-
schillende musicals.

Ook het stijldansen was vertegenwoordigd. 
Ramses v.d. Dussen en Mariska Kolijn lieten 
een prachtige ingetogen Rumba zien op het 
nummer ‘Comin’ around’ van Paola en Ciara, 
Christiaan van Toor en Erina Bassaly lieten een 
gepassioneerde Tango zien en Selmar Smit en 
Charlotte Rietveld deden een ChaCha in het 
Michael Jacksonblok. 

En of dit alles nog niet genoeg was: Dans-
centrum Colijn heeft in de loop der jaren ook 
een grote Breakdance groep opgebouwd. Zij 
mochten natuurlijk niet ontbreken tijdens deze 
show. De beginners gaven en stoere show met 
de nodige tricks en het publiek ging helemaal 
uit zijn dak. Na de pauze was het de beurt aan 
de gevorderde breakers. Sommige breakers 
dansen al 5 jaar bij het danscentrum en deze 
jongens kunnen inmiddels natuurlijk ook wel 
wat laten zien! Zij hadden voor deze gelegen-
heid een speciale choreogra� e gemaakt. Iets 
wat in de breakdancewereld eigenlijk niet 
gebruikelijk is (het gaat bij breakdance juist 
om improvisatie en je ‘eigen ding’) maar voor 
deze show werd een uitzondering gemaakt. 
Het gevolg was een spectaculaire show met 
zo’n 14 breakers tegelijk op het podium.
Tijdens de show op zaterdagavond deden ook 

de Zumba-meiden nog een duit in het zakje. 
Onder leiding van docente Manon brachten 
zij de zaal in swingende en vrolijke sferen!

Langs deze weg willen Axel en Heleen nog-
maals iedereen die heeft meegewerkt aan 
deze show hartelijk bedanken! Docente Me-
rel: zij had de artistieke leiding over de show 
en heeft dat echt geweldig gedaan! Docen-
ten Sylvain (breakdance) en Manon (Zumba), 
leerlingen, technici, barbediening en last but 
nog least alle vrijwilligers, zo’n 40 stuks! Zon-
der hen was het allemaal niet zo goed gelukt! 
Axel en Heleen nogmaals: “Dank jullie wel!!” 

De show is klaar, het licht is uit maar niet voor 
lang!! Danscentrum Colijn is zich al weer aan 
het voorbereiden op seizoen 2010/2011! Het 
Danscentrum bestaat in het seizoen 2010/2011 
35 jaar! In al deze jaren heeft het danscentrum 
zich ontpopt tot HET allround danscentrum 
van de regio. Naast de vertrouwde dansvor-
men, het stijldansen voor jeugd en paren, pop-
showdance vanaf 4 jaar, hip hop, breakdance, 
Rock ’n Roll, zumba en salsa, staat er ook een 
aantal nieuwe cursussen op het programma.
De MUSICALKLAS werd al genoemd. Daar-
naast komt er een HIP HOP groep speciaal 
voor jongens (vanaf 9 jaar) en een cursus 
POPPIN & LOCKIN (vanaf 9 jaar). De laatstge-
noemde dansvorm is sinds het overlijden van 
Michael Jackson ongekend populair. 
Wil je dansen als Michael Jackson? Dan is deze 
cursus echt iets voor jou!

De foto’s zijn gemaakt door Edwin Onclin van 
E-lens.nl. Binnenkort staan de overige foto’s 
op de site van Danscentrum Colijn! Meer we-
ten en/of inschrijven of foto’s kijken? 

www.colijndancemasters.nl 

Smooth Criminal, Give in to me, Dirty Diana, de zaal zat ademloos te luisteren. Tijdens de de Zumba-meiden nog een duit in het zakje. 
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Idee van raadslid Rasnabe wordt niet gehonoreerd

Het college ziet niets 
in het plaatsen van een 
graffitimuur
De Ronde Venen – Enkele maan-
den geleden heeft gemeenteraads-
lid Yousef Rasnabe schriftelijke een 
idee naar voren gebracht bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders om te komen tot de realisering 
van graffitimuur in De Ronde Ve-
nen.
Yousef schreef: “De afgelopen tijd 
hebben wij als fractie Gemeente-
Belangen geconstateerd dat er in 
de gemeente de nodige overlast is 
geweest van graffiti. Wij denken dat 
het legaliseren van een legale graf-
fitimuur ertoe kan bijdragen dat 
de overlast wordt teruggedrongen. 
Daarnaast denken wij dat het creë-
ren van een legale plaats een stimu-
lans zal zijn voor jongeren om zich 
op kunstzinnige wijze te uiten en om 
zo de kunstzinnige ontplooiing van 
de jongeren te bevorderen.  
Wij horen graag van u hoe u hier te-
gen over staat. Wij zijn te allen tijde 
bereid om een eventuele toelichting 
te geven op ons voorstel en mee te 
denken. Wij hopen met dit voorstel 
de overlast van graffiti in onze ge-
meente te reduceren en de kunst-
zinnige uitingen onder de jongeren 
te bevorderen.”

Intern onderzoek 
Afgelopen week ontving raadslid 
Rasnabe een antwoord. Een uitge-
breid antwoord met diverse uiteen-
zettingen maar met als conclusie: 
“Het aangevoerde middel van een 
legale graffitiplaats zal zonder aan-
vullende maatregelen niet bijdragen 
aan het aangevoerde doel ‘vermin-
deren van overlast door graffiti’. 

Bij de keuze voor het nader onder-
zoeken van mogelijkheden om over-
last van graffiti te reduceren, moe-
ten de financiële consequenties van 
de uitvoering van een dergelijk om-
vangrijk project in overweging ge-
nomen worden. Binnen de huidi-
ge begroting zijn er geen midde-
len beschikbaar die hieraan tege-
moet kunnen komen. De huidige 
opdracht tot bezuinigen geeft even-
eens geen mogelijkheden om nieu-
we projecten op te pakken. 
Ondanks de verfrissende oplossing 
om overlast door graffiti te vermin-
deren door aan te sluiten bij de leef-
wereld van de jongeren, ziet het col-
lege op dit moment geen mogelijk-
heden om gevolg te geven aan een 
dergelijk omvangrijk project. Bij de 
vorming van de nieuwe gemeente 
kan, met de herverdeling van bud-
getten, het onderwerp opnieuw aan 
de orde worden gebracht. Hierbij 
kunnen de mogelijkheden van een 
legale graffitiplek voor de kunstzin-
nige ontplooiing van de jongeren 
benadrukt worden”.
Dus in normale taal: Het is een niet 
onaardig idee, maar we hebben er 
geen geld voor. Eerst de herindeling, 
een nieuwe raad, een nieuwe begro-
ting en dan kunnen we het nog eens 
bekijken. Dus gewoon nee. 

Waarom niet
Wel geeft het college een uitleg 
waarom het geen zin heeft zo’n 
muur: “Bij het plaatsen van graffiti is 
het verwerven van aanzien en res-
pect onder de peers van groot be-
lang. Afhankelijk van de kwantiteit, 

kwaliteit of moeilijkheidsgraad valt 
er respect en aanzien te verkrijgen. 
Volgens de Universiteit Leiden zijn 
er 3 soorten graffiti te onderschei-
den. De zogenaamde tags; snel ge-
zette, simpele handtekeningen in 
één of twee kleuren is het type graf-
fiti wat doorgaans als overlastge-
vend wordt ervaren. Daarnaast zijn 
er nog de graffiti op moeilijke plek-
ken of kwalitatief goede graffiti. De 
laatste valt in de categorie ‘kunst-
zinnige uitingen’ zoals door u be-
doeld en geeft zelden aanleiding tot 
overlast.

Overlast door graffiti
Bij overlast door graffiti, de zoge-
naamde tags, speelt de hoeveelheid 
van de te plaatsen tags een grote rol. 
Hoe meer tags, hoe meer aanzien en 
respect er verworven kan worden. 
Hetzelfde geldt voor de moeilijk-
heidsgraad. Er valt geen aanzien en 
respect te verwerven door het plaat-
sen van je tag op plekken waar dat 
mag, zoals op een gelegaliseerde 
graffitimuur. De verwachting is dan 
ook dat een reductie van overlast 
door graffiti niet behaald zal worden 
door, alleen, het beschikbaar stellen 
van een gelegaliseerde graffitimuur. 
Naar alle waarschijnlijkheid zal de 
drang naar het spuiten van tags op 
andere plekken vergroot worden. 
Wanneer het reduceren van overlast 
het hoofddoel is, adviseert Integra-
le veiligheid om naast het eventu-
eel beschikbaar stellen van een le-
gale graffitiplek, ook steviger in te 
zetten op de handhaving op andere 
plaatsen. Om overlast door graffiti te 

reduceren moeten er dus meerde-
re middelen simultaan worden in-
gezet. Hiervoor zou een project op-
gestart kunnen worden. Het legali-
seren van een graffitiplek, of meer-
dere graffitiplekken, zou een onder-
deel kunnen zijn van de aanpak van 
overlast door graffiti. 

Kunstzinnige uitingen 
Het door u genoemde deeldoel ‘sti-
muleren van de kunstzinnige ont-
wikkeling van jongeren’ door mid-
del van graffiti, sluit aan op de leef-
wereld van jongeren en derhalve bij 
de beleidslijnen van gemeente De 
Ronde Venen. Zoals hierboven in-
zichtelijk gemaakt is het echter niet 
wenselijk een graffitimuur te lega-
liseren zonder aanvullende maatre-
gelen. Aangezien de kunstzinnige 
ontwikkeling van jongeren op meer-
dere manieren bereikt kan worden 
is het college van mening dat het le-
galiseren van een graffitimuur voor 
dit doel, niet in verhouding staat tot 
het te verwachten resultaat op het 

gebied van de kunstzinnige ont-
plooiing van jongeren. Wanneer in 
de nieuwe gemeente het reduceren 
van overlast door graffiti aan de or-
de wordt gesteld kunnen de moge-
lijkheden van een legale graffitiplek 
(het aansluiten op de leefwereld van 
de jongeren), worden onderstreept 
en benut. Extra maatregelen kun-
nen aan een eventueel project wor-
den toegevoegd, gedacht kan wor-
den aan (in te kopen) activiteiten bij 
de gelegaliseerde graffitiplek(ken). 
Zo wordt er een verfrissende com-
binatie gemaakt tussen het tegen-
gaan van overlast en handhaving 
enerzijds, en aansluiten op de be-
hoeften en de leefwereld van jonge-
ren anderzijds.

Concluderend
Het aangevoerde middel van een 
legale graffitiplaats zal zonder aan-
vullende maatregelen niet bijdragen 
aan het aangevoerde doel ‘vermin-
deren van overlast door graffiti’. 
Bij de keuze voor het nader onder-

zoeken van mogelijkheden om over-
last van graffiti te reduceren, moe-
ten de financiële consequenties van 
de uitvoering van een dergelijk om-
vangrijk project in overweging ge-
nomen worden. Binnen de huidi-
ge begroting zijn er geen midde-
len beschikbaar die hieraan tege-
moet kunnen komen. De huidige 
opdracht tot bezuinigen geeft even-
eens geen mogelijkheden om nieu-
we projecten op te pakken. On-
danks de verfrissende oplossing om 
overlast door graffiti te verminderen 
door aan te sluiten bij de leefwereld 
van de jongeren, ziet het college op 
dit moment geen mogelijkheden 
om gevolg te geven aan een derge-
lijk omvangrijk project. Bij de vor-
ming van de nieuwe gemeente kan, 
met de herverdeling van budgetten, 
het onderwerp opnieuw aan de or-
de worden gebracht. Hierbij kun-
nen de mogelijkheden van een le-
gale graffitiplek voor de kunstzinni-
ge ontplooiing van de jongeren be-
nadrukt worden.

Hoogste punt nieuwbouw-
woningen Prins Bernhardlaan

Vinkeveen - Er kon pannenbier 
worden geschonken, zo heet dat in 
de bouwwereld wanneer het hoog-
ste punt bereikt is bij het bouwen 
van een woning. In het geval van 
de vier fraaie waterwoningen aan 
de Prins Bernhardlaan hees de toe-
komstige bewoner Michael Mica 
onder belangstelling van toekom-
stige medebewoners en vertegen-
woordigers van Scholtens Bouw op 
woensdagmiddag 9 juni echter vro-
lijk de vlag in plaats van een pijp-
je kostelijk gerstenat aan de mond 
te zetten. De bouwer trakteerde het 
gezelschap in een van de bouwke-

ten vervolgens op koffie met gebak 
(en uiteindelijk ook op een pannen-
biertje voor de liefhebbers). De mijl-
paal is dan ook best een felicitatie 
waard. Op 10 november vorig jaar 
werd de eerste paal geslagen voor 
dit complex woningen, bestaande 
uit vier mooie watervilla’s, direct ge-
legen aan de Vinkeveense Plassen, 
zes appartementen met eigen par-
keerplaats, acht eengezinswonin-
gen en twaalf clusterwoningen voor 
mensen met een licht verstandelij-
ke beperking die overigens wel zelf-
standig kunnen wonen. Gezien de 
lange winter waarbij de bouw vaak 

stil lag, heeft Scholtens Bouw BV uit 
De Meern toch kans gezien om ‘op 
schema’ te blijven.
Het project is een samenwerkings-
verband tussen Westhoek Wonen 
en Scholtens Projecten BV. Het ont-
werp van de woningen is afkomstig 
van Min 2 Bouwkunst uit Bergen 
(NH) en kenmerkt zich door eigen-
tijdse architectuur en een grote ge-
varieerdheid in het type woningen. 
Voorts is bij het ontwerp gekozen 
voor het gebruik van duurzame ma-
terialen. Projectleider Erik van der 
Roest overhandigde Mica en zijn 
echtgenote als aandenken bloemen 
en een boek over decoratie en in-
richting van woningen. Nog vóór de 
bouwvakvakantie moeten de bouw-
keten op het terrein verplaatst wor-
den. Na de vakantie wordt name-
lijk aan de voorkant van het wo-
ningencomplex de eerste paal ge-
slagen voor het nieuwe clusterge-
bouw dat aansluit bij de twaalf clus-
terwoningen. Een uitvoerder vertel-
de dat het nog een beetje spannend 
gaat worden aangezien de gemeen-
te nutsbedrijven opdracht heeft ge-
geven het netwerk aan leidingen in 
de grond te gaan vervangen. Dat zal 
ook met de riolering gebeuren. Eén 
en ander vereist de nodige coördi-
natie tussen de partijen. Maar het 
moet wél gebeuren willen de wo-
ningen adequaat vóór de opleve-
ring op het leidingnet en de riolering 
aangesloten kunnen worden. Als de 
verdere (af)bouw in dezelfde voort-
varendheid wordt voortgezet, zullen 
de eerste woningen rond kerst dit 
jaar worden opgeleverd. Dan is Vin-
keveen een mooi woningbestand rij-
ker! Scholtens Bouw realiseert ove-
rigens ook aan de Kreekrug in Wa-
verveen een complex van 30 nieuw-
bouwwoningen waarvoor op 29 
maart jl. het slaan van de eerste paal 
werd gevierd.

Het hoogste punt van de bouw is bereikt; toekomstig bewoner Michael Mi-
ca hijst de vlag in top

Vier het feest van de herindeling mee op zaterdag 3 juli a.s.

Optredens van Wesley Klein 
en Dré en Roxanne Hazes
De Ronde Venen - Gemeente Ab-
coude en gemeente De Ronde Ve-
nen vieren op 3 juli a.s. met het eve-
nement “Samen Uit, Samen Thuis” 
dat ze in 2011 samengaan. De rode 
draad op deze dag is een fietstocht 
in de ochtend van circa 30 kilome-
ter over het grondgebied van beide 
gemeenten. 
De fietstocht voert langs de stop-
punten Museum De Ronde Venen 
aan de  Herenweg in Vinkeveen en 
Fort Abcoude aan de Molenweg 
in Abcoude, waar diverse activitei-
ten plaatsvinden voor jong en oud. 
Fort Abcoude en Museum De Ron-
de Venen kunnen deze ochtend gra-
tis worden bezocht. Op het fort vin-
den rondleidingen plaats en zijn er 
speelactiviteiten voor kinderen. Bij 
het museum is ook een kinderat-
tractie te vinden, wordt de film “het 
ontstaan van De Ronde Venen” ver-
toond, de veenstekermachine gede-
monstreerd en houdt de Veendich-
ter zijn voordrachten. Ook zal op de-
ze twee locaties de feestelijke ope-
ning van het evenement plaatsvin-

den door de burgemeesters van de 
beide gemeenten.

Feest op Zandeiland 
Op Zandeiland 1 in Vinkeveen zul-
len ’s middags de twee gemeenten 
symbolisch met elkaar worden ver-
bonden. 
Ook inwoners van de gemeenten 
Abcoude en De Ronde Venen die 
niet aan de fietstocht hebben mee-
gedaan, zijn vanaf 13.00 uur van 
harte welkom op het feest op Zand-
eiland 1 ter afsluiting van de tocht. 
Hier zijn wederom diverse activitei-
ten voor kinderen te vinden. Ook is 
er gratis popcorn, suikerspin en li-
monade verkrijgbaar en kunnen kin-
deren meedoen aan een ballonnen-
wedstrijd. Diverse musici uit de ge-
meenten Abcoude en De Ronde Ve-
nen zullen de verbintenis tussen de 
twee gemeenten muzikaal marke-
ren. De feestelijke dag wordt tussen 
16.00 en 17.00 uur afgesloten met 
spetterende optredens van Pops-
tars-winnaar Wesley Klein en Dré 
en Roxanne Hazes, die hun nieuw 

opgenomen duetalbum met lied-
jes van hun vader André Hazes zul-
len presenteren. Wie in aanmerking 
wil komen voor een “meet en greet” 
met Wesley, Dré en Roxanne kan dit 
laten weten via communicatie@der-
ondevenen.nl Onder de aanmeldin-
gen worden tien ontmoetingen ver-
loot. Dit wordt bekendgemaakt tij-
dens het evenement.

Fietsroute en programma
Binnenkort zullen flyers worden ver-
spreid waarop de route van de fiets-
tocht en het programma van de dag 
zijn weergegeven. Deze flyers zijn te 
zijner tijd ook te downloaden via de 
website www.fusieabcoudederon-
devenen.nl onder de button “Samen 
Uit, Samen Thuis” of op te halen bij 
de recepties in de gemeentehuizen 
van De Ronde Venen en Abcoude 
of bij de bibliotheken. De route- en 
programmakaartjes zijn ook tijdens 
het evenement verkrijgbaar bij de 
informatiepunten op het terrein van 
het Museum De Ronde Venen, bij 
Fort Abcoude en op Zandeiland 1.

Tafeltennisser Brent Bakker 
zet zich in de kijker
Uithoorn - Op het afsluitende toer-
nooi tussen de laatste 12 jeugdspe-
lers in elke leeftijdsklasse was ook 
een speler van de tafeltennisvereni-
ging VDO/SE uit Uithoorn.
In september van elk jaar begin-
nen de selectietoernooien voor alle 
jeugdtafeltennissers van Nederland 
om een plaats in deze afsluiten-
de finale. In september 2009 begon 
ook Brent Bakker serieus te werken 
aan een tafeltenniscarrière. Hij is op 
dit moment 9 jaar en komt uit in de 
jongste klasse, de “Welpenklasse”. 

Uiteraard deed hij mee met alle se-
lectietoernooien in de loop van het 
afgelopen seizoen. De meeste te-
genstanders waren een jaar ouder 
maar hij presteerde het om, zij het 
met de hakken over de sloot, zich te 
plaatsen bij de laatste 12. In dit af-
sluitende evenement liet hij zien dat 
hij in de afgelopen 9 maanden heel 
veel heeft bijgeleerd. Op de eerste 
dag versloeg hij 2 van zijn 6 tegen-
standers (hij verloor van de latere 
nummers 1, 2 en 4), maar de dag er-
na haalde hij pas goed uit en won 

hij 4 van zijn 5 partijen. Door dit re-
sultaat werd hij 6de van Nederland 
in de welpenklasse. Voorwaar een 
prestatie van formaat.

Waar gaat dat volgend jaar naar toe? 
Als VDO/SE er rekening mee houdt 
dat veel van de 12 deelnemers aan 
dit evenement afscheid nemen van 
deze klasse omdat zij er te oud voor 
zijn geworden en dat Brent nog een 
jaar welp blijft, dan is een plaats ho-
ger op deze ranglijst geen risicovol-
le veronderstelling.

Volleybalvereniging 
SAS’70 viert veertigjarig 
jubileum met een reünie
Uithoorn – SAS’70 viert feest en 
Uithoorn viert mee.  Zoals de naam 
al doet vermoeden bestaat de Uit-
hoornse volleybalvereniging SAS’70 
sinds 1970.
Dit jaar bestaat de club dus 40 jaar, 
wat wordt gevierd met een reünie 
op 4 september. Alle leden en oud-
leden zijn van harte uitgenodigd. 

Historie
In 1970 zijn de volleybalverenigin-
gen SMASH en VDO samengegaan 
en hebben SAS’70 opgericht. Door 
de jaren zijn veel inwoners van Uit-
hoorn en de omringende gemeen-

ten bij het Uithoornse volleybal be-
trokken geweest. In de hoogtijdagen 
van de vereniging waren er ruim 500 
leden. Oudgedienden zullen zich de 
tijd nog herinneren, volle zalen, veel 
publiek en de mini’s die het spelle-
tje pas net hebben ontdekt. Heeft u 
goede herinneringen of een leuke 
anekdote die u wilt delen, kom dan 
naar de reünie.

Anno 2010
SAS’70 is nog steeds een gezelli-
ge vereniging. Met meer dan 200 
leden van 5 tot 81 jaar en sommi-
gen nog van het eerste uur, wordt 

nog wekelijks met veel plezier ge-
speeld. Ook met de zomerstop 
zoekt men elkaar op, voor het spel, 
de beweging en het plezier van het 
(beach)volleyballen.

Bij de eerste training (17 augustus) 
is iedereen dan ook weer fit voor 
het nieuwe seizoen. Dat er naast het 
plezier ook gepresteerd wordt, blijkt 
wel uit de kampioenen. Dit jaar zijn 
maar liefst 3 teams met de kampi-
oensbeker naar huis gegaan.

Feest
Jubileum betekent feest. Op zater-
dag 4 september vanaf 15.00 uur re-
unie met een onwijs gaaf middag-
programma, een geweldig buffet en 
een avond vol muziek.

Wil jij als lid of oud-lid meer infor-
matie, stuur dan een mailtje naar 
feest@sas70.nl. Zodra het hele pro-
gramma vaststaat, ontvang je een 
uitnodiging.
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Korfballers Atlantis A2 zijn 
toch nog de beste!
Mijdrecht - Het 2e A junioren 
team van korfbalvereniging Atlan-
tis is alsnog geëindigd als kampi-
oen van poule A4D. Ondanks een 
wat minder goede start is het door 
Scheenaart rioolservice gesponsor-
de team nog op een gedeelde eer-
ste plaats geëindigd.
De eerste echte wedstrijd begon 
met een dipje. Deze wedstrijd was 
op gras tegen WWSV Wormeveer. Er 
werd met 10-8 verloren. Een week 
later werd met 7-4 gewonnen van 
VZOD. Een redelijk mooie overwin-
ning, maar men was er nog niet. Na 

de meivakantie was er weer een 
thuiswedstrijd tegen DKV uit IJmui-
den. DKV was een sterk team, maar 
omdat iedereen na de tweede speel-
ronde op hetzelfde aantal punten 
stond was er eigenlijk nog niks ver-
loren. Het werd een 5-5 gelijkspel. 
Tijdens de return na Pinksteren liep 
het niet goed.
Na een 5-0 ruststand werd een te-
leurstellende 11-7 nederlaag mee 
naar huis genomen. In de daarop-
volgende wedstrijd tegen WWVS 
had Atlantis vanaf het begin de over-
winning in handen. De frustraties bij 

vooral de supporters van de tegen-
partij liepen hoog op en er werden 
diverse mensen weggestuurd. In 
deze wedstrijd moest ook onze spe-
ler Gerben Blom met een blessure 
het veld af. Reinout Molenaar scoor-
de als enig overgebleven heer ook 
nog een keer. Het werd uiteindelijk 
een 14-8 winst voor de A2 van de 
kanjers uit Mijdrecht. 
De week daarna stond de laatste 
wedstrijdronde op het programma. 
Het was spannend. In Kudelstaart 
was het VZOD-Atlantis en in Wor-
meveer WWSV-DKV. Als Atlantis en 

DKV wonnen waren ze beide kam-
pioen. Het was dus een belangrij-
ke wedstrijd die tevens de laatste 
zou zijn voor Gerben Blom die we-
gens studie gaat stoppen met korf-
bal. Na een stroef begin wist inval-
coach Anouk Roling de ploeg op 
het goede spoor te houden. Er werd 
veel gescoord. In de 2e helft ver-
ving Reinout Molenaar Megan van 
Aken. De wedstrijd werd goed ge-
wonnen met 6-12. Een dubbele sco-
re dus. Ook voor Saskia Kraan, Li-
sanne Reurings en Anne van Ginkel 
was het hun laatste speeldag in de 
A Junioren.

Na de wedstrijd was het snel bellen 
naar de kantine van WWSV, maar 
daar kregen ze helaas geen contact 
mee. Na een snelle terugreis naar 
Mijdrecht bleek daar dat de wed-
strijd WWSV-DKV was afgelast. Er 
moest nog een week gewacht wor-
den voordat er duidelijkheid zou zijn 
over het kampioenschap. 
De laatste training op woensdag 
was gezellig en leuk; paar leuke 
oefeningetjes, wedstrijdje wie de 
meeste doelpunten maakte, met als 
grote winnaar Timo en grote verlie-
zer Niels. Op donderdag was er nog 
een thema avond ‘Schot uit bewe-
ging’, gegeven door international Le-
on Simons. Erg leerzaam en natuur-
lijk leuk. Die zaterdag was het zover. 
De wedstrijd WWSV-DKV werd ge-
speeld. De eindstand is niet bekend, 
maar DKV heeft gewonnen. Dat be-
tekent dat Atlantis A2 voor het 2e 
seizoen op rij kampioen is. 
Het hele team dankt langs deze 
weg alle supporters die hen altijd 
hebben gesteund. Alle invallers, on-
der hen natuurlijk Reinout, super-
coaches Chantal & Nadia en spon-
sor Scheenaart Rioolservice. Het 
was een super jaar. Maarten, Timo, 
Niels, Sharon, Megan, Ilona, Robina 
en coach Chantal ziet Atlantis vol-
gend jaar gewoon weer terug in de 
A-junioren. 
Zij zijn nog niet van Atlantis af!

Dertien dames geslaagd 
voor zwemdiploma
De Ronde Venen - Woensdag 28 
mei hebben de buitenlandse dames 
afgezwommen en 13 dames zijn ge-
slaagd voor hun A, B of C diploma. 
De dames hebben afgelopen jaar 
hard getraind voor deze dag. Het 
examen bestond uit verschillen-
de onderdelen zoals duiken door 
een gat heen, koprol onderwater en 
hurksprong. Nog niet iedereen van 
de groep was er klaar voor om af te 
zwemmen, maar dat komt wel goed 
in het nieuwe zwembad.
De volgende deelnemers hebben 
hun diploma behaald:
A-diploma: Mimount farhat, Sara 
Asafiati

B-diploma: Saduman Kurt, Terhas 
Abrha, Halise Akyol, Saadet Yasar 
en Najat Zaimi.
C-diploma: Naima Aananu, Safiya 
mohamed Sutro en Khadija Mousa-
oui.
Allemaal van harte gefeliciteerd met 
het behalen van het zwemdiploma! 
Na de zomervakantie maken ze een 
nieuwe start en gaan ze weer lek-
ker verder zwemmen in het nieuwe 
bad. Als er nog dames zijn die inte-
resse hebben om mee te doen, dan 
zijn ze van harte welkom en kunnen 
zich opgeven bij Quassima Asafiati. 
E-mail: mevrouwtje_q@hotmail.com 
Tel. 0297-230280.

Zomerbridgedrive bij 
BVM in de Meijert
Mijdrecht - De Bridgevereniging 
Mijdrecht (BVM) organiseerde op 
14 juni de derde zitting van de zo-
merbridgedrive van 2010. 
De drive uitslag is : 
A-lijn (20 paren):
Nico van der Zwaard
& Anton Landweer  61,34%
Jan Bronkhorst
& Marika Romeijn  60,65%
Auwert
& Margriet Dekker  60,19%
B-lijn (19 paren):
Hermien de Jong
& Alie van Andel  66,88%
Ada Keur & Lies Buskens  59,90%
Karla Schmidt
& Caro Toebosch  58,59%

De volgende avonden zijn, 21 juni, 
28 juni, 5 juli en 12 juli.
De drives worden gehouden in Par-

tycentrum de Meijert aan de dr. J. de 
Haarlaan te Mijdrecht. Er wordt ge-
speeld in twee lijnen. Indeling vindt 
plaats tijdens de inschrijving aan de 
zaal vanaf 19.00 uur. U hoeft niet per 
se een gevorderd/ervaren bridger te 
zijn om mee te doen. Gezelligheid 
staat voorop. 
De drives vangen aan om 19.45 uur. 
Inschrijfgeld per paar vijf euro. 
U kunt per avond inschrijven en 
meedingen naar de dagprijzen. Ook 
is er een prijs voor de Zomerkam-
pioen. Dit is het paar dat (of de de-
gene die) met het hoogste gemid-
delde is geëindigd aan het slot van 
de zomercompetitie en alle avonden 
heeft gespeeld. 
U kunt zich zowel aan zaal als tele-
fonisch opgeven voor deelname aan 
de drive(s) bij Agnes Kroes, 
tel. 0297-286469 of 0297-241241.

Prijsklaverjassen en tombola
in Café de Merel
Vinkeveen - Aanstaande vrijdag 18 
juni is er prijsklaverjassen om fraaie 
prijzen voor iedereen in Café de Me-
rel aan Arkenpark Mur 43, tel. 0297-
263562. U dient om 20.00 uur aan-
wezig te zijn, uiterlijk om 20.15 uur 
wordt gestart met kaarten, dit op 
veelvuldig verzoek. Er worden vier 
maal zestien giffies gespeeld, de 
punten worden bij elkaar opgeteld, 
en de winnaar of winnares is be-
kend. Ook is er op deze avond een 
grote tombola.
De uitslag van de laatst gespeelde 
prijsklaverjasavond op vrijdag:

1 Martien de Kuijer  6997 punten 
2 Ria v.d. Laan 6985 punten
3 Arie Kuijlenburg 6933 punten
4 Gerrit de Busser 6686 punten
5 Ed Valk  6635 punten
De poedelprijs was deze avond 
voor Ida Rass met 4745 punten. No-
teer vast de volgende prijsklaverjas-
avonden tot aan de vakanties in uw 
agenda, dus 18 juni en dan 9 juli in 
Café de Merel en in de Feestweek 
op donderdag 15 juli in de feesttent 
op de Demmerik op het kermister-
rein, aanvang 13.30 uur, inschrijven 
vanaf 12.30 uur.

Tweede plaats voor Mart 
en Dana van GVM’79
Mijdrecht - Zaterdag 12 juni was 
het zover, de acrogym finales van 
het D-, E en pupillenniveau vonden 
plaats. De beste teams van Neder-
land in dit niveau hadden zich hier-
voor geplaatst en het was dan ook 
een spannende dag. Voor GVM’79 
zouden 4 teams in actie komen. De 
drie teams van de ochtend moesten 
vroeg uit de veren, want voor deze 
wedstrijd moesten ze afreizen naar 
Oss. In de ochtend was het de beurt 
aan de E- junioren teams. Als eer-
ste was het de beurt aan Rink en 
Vera. Zij lieten een mooie oefening 
zien en het was goed te zien dat ze 
hard aan de tempo elementen ge-
werkt hadden afgelopen weken. 
Ook de schouderhandstand stond 
mooi strak. Ondanks een klein fout-
je in de choreografie behaalden zij 
een mooie score van 23,950. Hier-
mee hadden zij zich van een mooie 
4e plaats verzekerd.
Daarna was het de beurt aan Mart 
en Dana. Zij hebben het hele jaar 
hard aan de choreografie gewerkt 
van hun oefening en dat wierp zijn 
vruchten af. De choreografie zag er 
prachtig uit en alle elementen wer-
den heel netjes uitgevoerd. Voor-
al de hurksteun zat erg strak en al-
le elementen werden lang genoeg 
aangehouden. Met een score van 
25,500 hebben ze de 2e plaats be-
haald en kregen een mooie zilveren 
medaille omgehangen.

Als laatste team van GVM’79 in de 
ochtend was het de beurt aan Tes-
sa, Pibbe en Noémi. Zij hadden een 
heel sterk deelnemersveld. Alle ele-
menten werden goed uitgevoerd en 
de dames maakten geen tijdsfouten. 
De streksprong van de basket werd 
mooi hoog uitgevoerd. De choreo-
grafie was iets minder strak dan ze 
gewoonlijk laten zien. Met een goe-
de oefening kregen de dames een 
puntenaantal van 24,600 van de ju-
ry. Met een 7e plaats heeft ook dit 
team heel goed gepresteerd op de 
landelijke finale.
In de middag stond de oefening van 
het damespaar Lois en Chanel op 
het programma. Zij komen uit in het 
pupillenniveau en zijn één van de 
weinigen in dit niveau die twee sal-
to’s in de oefening laten zien. Beide 
salto’s werden goed uitgevoerd. Het 
vliegtuigje naar spagaat zat ook als 
een huis. Een klein misstapje in de 
choreografie zorgde even voor ver-
warring, maar de dames pakten de 
oefening goed op en maakten het 
mooi af. Met een mooie 11e plaats 
in een sterk deelnemersveld hebben 
zij een mooi acroseizoen afgeslo-
ten. Al met al hebben de teams van 
GVM’79 weer goed gepresteerd op 

deze finale en kunnen de trainsters 
trots zijn op hun zijn! 

De komende twee zaterdagen kunt 
u alle acrogymnasten van GVM’79 
in De Ronde Venen bewonderen. 
Zaterdag 19 juni op het straatthea-
terfestival van 14.45 tot 15.15 uur bij 
de Passage en 26 juni op de jaarlijk-
se onderlinge wedstrijden in gym-
zaal de Willisstee. Opgeven voor vol-
gend acroseizoen is ook nog steeds 
mogelijk. 
Kijk voor de trainingstijden op  
www.gvm79.nl

Derde NK wedstrijd op 
het programma voor 
Van Rijn Racingteam
Mijdrecht - In het aankomen-
de weekend, zondag 20 juni, wordt 
de derde wedstrijd voor het Neder-
lands Kampioenschap verreden. Op 
het Eurocircuit gaat het Mijdrechtse 
Rallyraceteam weer voor de punten 
strijden. De vorige wedstrijd deed 
Van Rijn goede zaken op het Euro-
circuit, deze telde ook mee voor het 
BK en keerde het team huiswaarts 
met 8 punten. 

Inmiddels is de schade aan de 
Cordoba hersteld, enkel het voor-
scherm en een achteras dienden 
vervangen te worden door het team. 
Na de best hevige klap in de der-
de manche, viel de schade mee. De-
ze week wordt het laatste onder-
houd aan de wagen verricht, zodat 
Van Rijn Racing zaterdag kan afrei-
zen richting het zuiden. 

In een sterk deelnemersveld zal Van 
Rijn weer moeten vechten voor een 
plaats in een van de finales. Nadat 
hij 16 mei op een positie na de A-
finale miste, zal een directe plaat-
sing voor deze finale knappe pres-
tatie zijn. Ook werd er een eer-
ste heat overwinning behaald. Ge-
noeg prestaties te evenaren, dan 
wel te verbeteren aankomende zon-
dag 20 juni. Het is dan wel van be-
lang dat Dennis het er in de eerste 
bochten zonder kleerscheuren van-
af brengt, om zo min mogelijk tijd 
te verliezen. Al lijkt dat misschien 
een grotere opgave.. De vrije trai-
ningen vangen aan omstreeks 9.30 
uur. De eerste manche zal rond de 
klok van 11.30 uur van start gaan. 
Het laatste nieuws en de wedstrijd-
verslagen zijn terug te vinden op  
www.vanrijnracing.nl

Vijf leden van Burning Ash 
rijden Parijs Roubaix

De Kwakel - Vijf leden van wieler-
vereniging Burning Ash uit De Kwa-
kel hebben afgelopen weekeinde 
de roemruchte Noord-Franse kei-
enklassieker Parijs-Roubaix gere-
den. Een veldtocht met een leng-
te van 250 kilometer, waarvan vijf-
tig kilometer over de onregelmatig 
gevormde, eeuwenoude kasseien 
waarover de Romeinen nog tijdens 
hun veldtochten met de strijdkarren 
hebben gereden.  

Twee rookies - Ronald en Marc - en 
drie man die de tocht al een keer 
achter de kiezen hadden - Ron, Wil-
lem en Ruud - stonden samen met 
2.600 andere deelnemers om half 
zes ‘s ochtends aan de start van dit 
tweejaarlijkse evenement.

Na de glooiende eerste honderd ki-
lometer in windstil en droog weer te 
hebben afgelegd, doemde in Trois-
villes de eerste van de achtentwin-
tig kasseistroken op. Marc en Ro-
nald verbaasden zich over de staat 
van het ‘wegdek’ en concludeerden 
na de tweede strook dat dit gekken-
werk was.

De andere drie voelden zich echter 
als een vis in het water op de kei-
en en dat kwam goed uit: het wa-
ter kwam inmiddels met bakken uit 
de hemel. Alleen het vervaarlijk bol-
lende midden van de paden was be-
gaanbaar, want aan beide zijden er-

van was een sloot ontstaan. Opper-
ste concentratie was dan ook vereist 
om, vooral op de aflopende stuk-
ken, overeind te blijven op de glib-
berige ‘paves’. Willem was een keer 
wat minder alert en gleed onderuit, 
de anderen wisten wonderwel over-
eind te blijven.
Halverwege de race stond begelei-
der Wery in een kek schort klaar met 
een pan warme macaroni. Die voed-
zame kost zal er zeker aan hebben 
bijgedragen dat reeds na een klei-
ne tien uur koers alle BA-ers hun 
ereronde op de betonnen wieler-

baan van Roubaix draaiden. Nadat 
ze door enkele Kwakelse fans waren 
getrakteerd op een hersteldrank-
je, konden ze de laag modder onder 
de bekende douches van het plaat-
selijke abattoir van hun lijf spoelen. 
Het deed zelfs de pijn in de polsen, 
armen en schouders, opgelopen bij 
het gerammel op de kasseien, even 
vergeten.

Of het iedereen was bevallen?
“Eens maar nooit weer”, was het eni-
ge commentaar dat Ronald na de fi-
nish wist te geven.



Mijdrecht - Er was regen voor-
speld, maar toch werd er gespeeld 
op de banen van De Ronde Ve-
ner. Het Heren team 1 van De Ron-
de Vener speelde voor het kampi-
oenschap en had het in eigen han-

den. Rijsenhout 2 kwam op bezoek. 
Van de 6 wedstrijden die er ge-
speeld moesten worden, 2 dubbels 
en 4 singles, zouden er 2 gewonnen 
moeten worden. Ze begonnen met 
de dubbels, Richard en Brian won-

nen de eerste set overduidelijk, 6-1 
stond op het scorebord. De 2e set 
werd er meer druk gelegd door de 
tegenstander en ze verloren de set, 
toen kwam de beslissende set. Het 
zat de jongens niet mee en ze ver-
loren de laatste set met 6-2. Er wa-
ren nog 5 wedstrijden te gaan. De 
2e dubbel waren Mark en Pascal 
aan de beurt. Ze wonnen de eerste 
set met moeite, het was 7-6 gewor-
den in de 1e set. Daarna ging de 2e 
set vrij gemakkelijk en wonnen ze 
met 6-3. Het eerste punt was bin-
nen en er moest nog 1 belangrijk 
punt behaald worden. Brian en Ri-
chard gingen als eerste hun singles 
spelen. Richard was als eerste klaar 
en had zijn single gewonnen, het 
kampioenschap was binnen! Brian 
won zijn single ook, net zoals Mark 
en Pascal. Uiteindelijk was de eind-
stand 5-1. Er werd een spandoek 
opgehangen door hun trouwe sup-
porter, Thomas Oudshoorn. De be-
kers werden uitgedeeld door spon-
sor E.S.A Koeriersdienst en het feest 
kon beginnen!

De Hoef - De F2 van HSV ‘69, heeft 
weer van zich laten horen. Door in 
de competitie al vaak te sterk te zijn 
geweest voor de tegenstanders kon-
den ze nu weer hun kunsten verto-
nen bij VIOD. De eerste wedstrijd 
tegen Breukelen eindigde met 4-0 
voor HSV. Dennis, Olivier en Bram 
(2x) maakten de doelpunten op een 
moeilijk en hard bespeelbaar veld. 
De tweede wedstrijd tegen thuis-
ploeg VIOD was zwaarder, want 
VIOD gaf goed tegenstand. Geluk-
kig maakte Olivier vlak voor tijd 1-

0 voor HSV met een heel mooi doel-
punt. Hierna was de F7 van ‘t Goy uit 
Hilversum de tegenstander. In het 
begin wilde het allemaal niet zo luk-
ken met de jongens van HSV, maar 
gelukkig scoorde Dennis, weder-
om vlak voor tijd, de 1-0, zodat deze 
wedstrijd ook gewonnen werd. Toen 
was het de F6 van ‘t Goy dat het de 
jongens van HSV moeilijk maakte. In 
de competitie hadden ze deze ook 
al een keer verslagen, maar helaas 
voor HSV eindigde deze zwaarbe-
vochten wedstrijd in 0-0. De laatste 

wedstrijd was tegen de F van Koc-
kengen, waar ze twee weken gele-
den ook al tegen hadden gespeeld. 
Gelukkig luisterden de jongens goed 
naar de aanwijzingen van de twee 
hulpcoaches en de meegereisde ou-
ders, waarna Bram en Olivier een 
doelpunt maakten. Hierdoor had-
den de jongens van de F2 genoeg 
punten behaald voor de felbegeer-
de eerste prijs. Een mooie beker. Ze 
kunnen dus terugkijken op een ge-
slaagd toernooi en na de zomerva-
kantie gaan ze er weer tegenaan.

Mijdrecht - In het weekend van 5 
en 6 juni werd het NK turnen he-
ren gehouden in Emmen. Mijdrecht-
se turner Thomas Zonneveld had 
zich eerder dit seizoen als 8ste ge-
plaatst voor de finale in de eerste di-
visie Jeugd 6. Thomas komt uit voor 
SV PAX Haarlemmermeer waar hij 
vier keer per week in het Kennemer 
Sportcenter in Haarlem traint. 
In de meerkamp op zaterdagmid-
dag begon Thomas zijn wedstrijd 
op het toestel ringen, dit is een 
van zijn beste toestellen waarop hij 
heel strak kan turnen, zijn uitvoe-
ring werd beloond met 9,10 en sa-
men met een moeilijkheid van 2,40 
sleepte hij 11,50 punten binnen. Na 
de eerste ronde stond Thomas op 
een gedeelde derde plaats met Vo-
lendammer Jan Mooyer, een prima 
begin van de wedstrijd. In de der-
de ronde, na sprong en brug te heb-
ben geturnd met scores van 12,25 
en 12,00 respectievelijk, stond hij 
nog steeds op de gedeelde der-
de plek met Mooyer. Door een paar 
slordigheidsfoutjes heeft Thomas 
op rekstok een heel punt laten lig-
gen. Dan volgde een rondje rust en 
hij kon zijn krachten bundelen voor 

de laatste twee toestellen. Vervol-
gens liet Thomas een prima oefe-
ning op vloer zien die beloond werd 
met 12,45 punten. Na vijf toestel-
len stond Thomas nog steeds op de 
derde plaats, maar hij moest nog 
voltige turnen en de andere groep 
moest nog vloer turnen. Verder, het 
is zo dat de scores op vloer door-
gaans hoger zijn dan op voltige. Op 
het toestel voltige heeft Thomas uit-
stekend geturnd en werd door de 
jury beloond met 11,05 punten, zijn 
hoogste score ooit voor voltige! Dat 
bracht zijn totaal aantal punten op 
69,55, wederom een persoonlijk re-
cord, en een vijfde plaats. 
In de toestelfinales op zondag was 
het ‘nieuwe ronde met nieuwe kan-
sen’ voor alle turners. In de eerste 
toestelfinalewedstrijd had Thomas 
gezien dat zijn jongere SV PAX club-
genoten veel toestelfinalemedail-
les binnenhaalden. Kon hij dat ook? 
Thomas had zich geplaatst voor de 
toestellen ringen en rekstok. Hij 
mocht de wedstrijd beginnen aan 
de ringen en hij liet en nog nettere 
oefening dan zaterdag zien, en werd 
beloond door de jury met 11,75 pun-
ten en dit was genoeg voor een zilve-

ren medaille. De wedstrijd ging ver-
der en Thomas kon uitrusten tot dat 
het tijd was voor rekstok. Hij wilde 
koste wat het kost niet dezelfde fou-
ten maken als de dag ervoor. En dat 
is gelukt, hij turnde strak en krachtig 
en werd beloond met 11,25 punten, 
genoeg voor een bronzen medaille. 
Al met al, een heel succesvol week-
end in Emmen voor Thomas Zonne-
veld en een prima afsluiting van het 
turnseizoen.
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Alle judoka’s geslaagd voor 
het examen in de Willisstee
Wilnis - Op maandag 7 juni vonden de halfjaarlijkse judo examens plaats in de Willisstee in Wilnis. Alle kinderen 
hebben erg goed hun best gedaan, En alle kinderen hebben het gehaald. Met mooie worpen, die ze geleerd heb-
ben van de meester Danny.

Bart, Mylene, Merijn, Iris, Joost, Maarten, Julian, Tygo, Mark, Floris, Michel, Sidney, Patrick, Robin, Jaco, Sander

Mijdrechtenaar Thomas 
Zonneveld presteert prima 
op NK turnen heren

HSV ‘69 F2 de ongeslagen winnaar van 
het toernooi bij VIOD in Tienhoven

Op de foto: van links naar rechts staand: Dennis, Koen, Bram, Finn; zittend: Olivier, Nathan, Tim en Tom. Jelmer ont-
brak op de foto.

Zondag Heren 1 De Ronde 
Vener flikt het opnieuw!!

Medailles voor de 
turnsters van Veenland
De Ronde Venen - Zaterdag 12 ju-
ni werd de leukste wedstrijd van het 
seizoen gehouden: de toestelfina-
les. De beste 8 turnsters per toestel 
strijden om de medailles. 

Voor Veenland hadden zich 16 turn-
sters geplaatst en er waren 28 fina-
leplaatsen op de toestellen behaald. 
In de eerste ronde mochten Kimber-
ly Moeliker, Amber Verkaik, Kimber-

ly Bouman, Isa van Loon, Wies van 
Beek,Tanja Kamp en Eva Turk laten 
zien wat ze konden. Ze turnden alle-
maal prima oefeningen, af en toe lag 
er een mat in de weg of een weige- ring bij sprong maar met een goed 

gevoel gingen ze naar de prijsuitrei-
king. Daar bleek Kimberly Bouman 
3de op brug, Kimberly Moeliker 2de 
op vloer, Isa van Loon 1ste op vloer 
en Eva 2de op brug. Helaas waren 
er ook veel vierde plaatsen. Tanja op 
brug, Kimberly op sprong, Eva op 
sprong, Wies op sprong. Maar ja dat 
hoort erbij, niets aan te doen. ‘s Mid-
dags waren er nog meer turnsters 
voor Veenland. Naomi Bouman, De-
nise Offerman, Sascha Stam, Puck 
Straver, Nades Kamminga, Eva 
Prins, Donya Selim en Julie Postma 
deden allemaal hun best maar he-
laas niet bij iedereen ging het hele-
maal goed. Het lange wachten eis-
te hun tol. Sommigen moesten eerst 
vier ronden (2,5 uur) wachten eer zij 
hun oefening mochten turnen. Bij 
de prijsuitreiking bleek toch dat ze 
nog een paar medailles in de wacht 
hadden gesleept. Naomi werd 1ste 
op vloer en 2de op balk, Denise 1ste 
sprong, Sascha 1ste brug, Nades 
2de op sprong, Eva 2de op brug en 
Julie 3de op brug. Al met al een hele 
leuke dag met goede resultaten. 

Volgende week echt de allerlaatste 
wedstrijd, de onderlinge wedstrijd 
en dan gaan ze genieten van een 
welverdiende vakantie.



Regio - Op 13 juni werd in Zoeter-
meer de vierde ronde van de BMX 
West Competitie verreden. Onder 
prima omstandigheden voor zowel 
de rijders zelf als voor het publiek 
lieten 42 enthousiaste UWTC rijders 
in een totaalveld van 362 rijders pri-
ma prestaties zien. Opvallend afwe-
zige was Mats de Bruin, die met zijn 
hand in het gips zit en een paar we-
ken niet mee kan fietsen. Iedereen 
hoopt hem snel weer op de cross-
fiets te zien. Het was geen gemak-
kelijke wedstrijd voor de rijders, 
waardoor er voor 6 rijders een her-
kansing race nodig was om alsnog 
in de halve finales te komen. In de-
ze ronde kreeg Jeroen nog wel een 
valpartij te verwerken, waardoor hij 
in de B-finale terechtkwam, iets wat 
men van Jeroen niet gewend is. De 
UWTC boys van 10 jaar lieten een 
bijzondere prestatie zien door met 
5 UWTC rijders aan het starthek 
van 8 rijders te verschijnen. Ook in 
de open klasse finalerit was er een 
starthek met zelfs 6 UWTC rijders. 
Kortom, prima prestaties dus!
Voor de eigen klasse zijn de eind-
uitslagen in de A-finale: 1e: Maar-
ten van der Mast, Bart van Bem-

melen. 2e: Wouter Plaisant van der 
Wal, Joey Nap, Arjan van Bode-
graven, Michael Schekkerman. 3e: 
Erik Schoenmakers, Jochem van 
der Wijngaard, Jaivy Lee Vink, Bart 
de Veer. 4e: Kevin de Jong, Max de 
Beij, Roberto Blom. 5e: Melvin van 
der Meer, Wesley ter Haar. 6e: Eel-
co Schoenmakers, Thomas van der 
Wijngaard, Tom Brouwer, Wiljan 
Brouwer. 7e: Daan de Bruin, Izar van 
Vliet, Mitchell Vink. 8e: Donne van 
Spankeren, Jurre Overwater. In de 
B-finale zijn geëindigd: 1e: Evert de 
Jong. 2e Jeroen Noordergraaf. 3e: 
Ferdi Cevahir, Gijs Braat, Scot Zet-
hof. 4e: Gerard de Veer, Sem Knook, 
Sam Verhulst, Danny de Jong. 5e: 
Ramon Saelman, Mike Veenhof. 6e: 
Milan Ritsema, Sven Wiebes. 7e: 
Guven Cevahir, Rick Doornbos

Resultaten in de open klasse
1e plaats: Bart van Bemmelen, Arjan 
van Bodegraven. 2e plaats: Donne 
van Spankeren, Joey Nap. 3e plaats: 
Izar van Vliet. 4e plaats: Wesley ter 
Haar, Michael Schekkerman. 6e 
plaats: Maarten van der Mast, Tom 
Brouwer. 7e plaats: Jurre Overwa-
ter, Roberto Blom. 8e plaats: Mel-

vin van der Meer, Mitchell Vink, Bart 
de Veer.

Nieuwe Meerbode  - 16 juni 2010 pagina 19

Vele geslaagden Taekwondo 
examen bij Horangi
Mijdrecht - Zenuwachtige deel-
nemers, een zaal vol publiek en 
streng kijkende examinatoren, zon-
dag in sporthal de Brug tijdens de 
examens van Horangi Taekwondo 
Mijdrecht. De zenuwen waren niet 
voor niets, want er wordt bij de exa-
mens streng gekeken of iedereen 
aan de exameneisen kan voldoen. 
Hierdoor hebben twee kandidaten 
helaas net niet het examen gehaald, 
maar zij krijgen natuurlijk een her-
kansing.

Maar wat houdt nou een taekwon-
do examen in?
Bijvoorbeeld het poomse’s lopen. 
Dit is een vaste volgorde van tech-
nieken in een schijngevecht. Hier-
bij wordt gelet op de juiste uitvoe-
ring van de technieken. Bij het spar-
ren moet de deelnemer laten zien 
dat er wedstrijdinzicht is. De spar-
ringsvormen zijn van non-contact 
tot en met full-contact, dit hangt af 
van de graduatie. Tijdens de staps-

sparring wordt een aanval en een 
counter gemaakt op de partner. De 
technieken en afstand moeten cor-
rect zijn. En als laatste de zelfverde-
diging, hierbij zijn er aanvallen met 
een mes of stok, die op een realisti-
sche manier verdedigd worden door 
de deelnemer. Voor de hogere gra-
duaties staat er nog een breektest 
op het programma, waarbij met de 
hand of met een schop een houten 
plankje wordt gebroken. Trainers 
Bas Bokkes en Remko van Gerven 
van Horangi Taekwondo Mijdrecht 
kunnen terugkijken op een geslaag-
de dag. De trainers werden tijdens 
de examens bijgestaan door Char-
ly Hendriks, Lotte Besseling en Jai-
my Ponder. Bijzonder was, dat Boris 
Kuppens werd bevorderd van een 
gele slip naar een groene slip en dat 
Pascal de Jongh werd bevorderd 
van witte band naar een gele band. 
Beiden vanwege een heel goed exa-
men en goede prestaties tijdens de 
trainingen.

De geslaagden zijn:
Gele slip
Antoinet Bosland, Zara Legger, Waïl 
Naïmi, Mike Raadschelders
Gele band
Melda Özogul, Pascal de Jongh, 
Mohammed Asafiati
Groene slip
Boris Kuppens, Farah Faiq, Rumen 
v/d Woude, Freek Waagenaar, Dylan 
de Jongh, Victor v/d Most
Groene band
Sara Heinsbroek, Tijmen Molema, 
Ryan Hoekman
Blauwe slip
Casper Bulterman, Tristan Koeken-
bier, Brandon v/d Aardweg, Dylan 
Koek, Carol v/d Woude-Bergefurt, 
Gaelle Sakes
Blauwe band
Mitchell Hoogendorp, Bodine Wol-
zak
Rode slip
Nick Hu, Hans Nieuwendijk
Rode band
Wim Schoenmaker

HVM MC1, gesponsord 
door Kampeerexpert, 
sluit topseizoen af
Mijdrecht - De meiden van HVM 
MC1 hebben een voortreffelijk sei-
zoen achter de rug. In de eerste helft 
van de competitie hebben ze alle 
wedstrijden met ruime uitslagen ge-
wonnen. 
Tijdens de winterstop heeft de MC1 
zaalhockey gespeeld. Ongeslagen 
werden de dames zaalkampioen. 
Begin maart van dit jaar startte de 
tweede helft van de veldcompeti-
tie. De overgang van zaal naar veld 
verliep wat moeizaam. Maar de eer-
ste wedstrijden konden wel winnend 
worden afgesloten. Dit was ook no-

dig om de koppositie in de competi-
tie vast te houden. Na een gelijkspel 
tegen Amsterdam moest de beslis-
sing om het kampioenschap vallen 
in de wedstrijd tegen Athena. 
Bij winst zou HVM MC1 kampioen 
zijn. Maar helaas, na een bloedstol-
lend spannende wedstrijd, bleek 
Athena de sterkste. Jammer dat zo-
veel overwinningen en slechts 1 ge-
lijkspel en 1 verloren wedstrijd niet  
voldoende is voor het kampioen-
schap. Maar het was een topsei-
zoen. Afgelopen zaterdag is het sei-
zoen afgesloten met het spelen van 

een toernooi bij Fletiomare. Na 4 
wedstrijden was de MC1 poulewin-
naar en ging er een grote beker mee 
terug naar Mijdrecht. Al twee sei-
zoenen is Kampeerexpert Uithoorn 
hun kledingsponsor. HVM MC1 wil 
via deze krant Kampeerexpert nog-
maals hartelijk bedanken voor de 
mooie wedstrijdshirts en jassen.
Emma, Lisanne en Elise gaan het 
team verlaten. HVM zal deze meisjes 
missen. HVM MC1 gaat nu vakan-
tie vieren en lekker uitrusten om vol-
gend seizoen weer te kunnen vlam-
men.

Prima prestaties van
fietscrossers in Zoetermeer

Hardloopclinic succesvol 
afgerond in de Letterenloop
Uithoorn - Na een zorgvuldige 
voorbereiding tijdens de loopcli-
nic van Amstelhof-Running hebben 
25 lopers(sters) de letterenloop in 
Haarlem succesvol volbracht. 

De groep bestond uit zowel begin-
nende als gevorderde lopers die 
doelgericht naar de 5 of 10 km train-
den. Ondanks de warme benauw-
de omstandigheden werd er boven 
verwachting gepresteerd. Op de ijs-
baan in Haarlem werd gezamen-
lijk met nog 2100 lopers gestart. De 

route liep richting het duingebied 
en was door de hoogteverschillen 
extra moeilijk, maar daardoor lieten 
de Amstelhof-runners zich niet af-
schrikken en bleven tot de finish op 
de ijsbaan goed doorlopen. Een zeer 
goede prestatie van de beginnende 
lopers die tijdens de loopclinic voor 
het eerst kennismaakten met de 
loopsport, maar ook een zeer goe-
de prestatie van de gevorderde lo-
pers die hun grenzen hebben ver-
legd. Amstelhof-Running, onderdeel 
van Amstelhof Health Club, geeft 2x 

per jaar een achtweekse loopclinic 
voor beginnende en gevorderde lo-
pers, de eerstvolgende staat ge-
pland voor komende september met 
als doel deelname aan de Zilveren 
Turfloop in Mijdrecht. 
Tevens is het mogelijk om looptrai-
ningen te volgen in loopgroepen die 
wekelijks met elkaar trainen onder 
begeleiding van deskundige KNAU 
trainers. Voor meer informatie kijk 
op www.amstelhof.com of email 
running@amstelhof.com

Coureur Alexander de 
Haan deed het weer goed
Regio - Aprilia-rijder Alexander de 
Haan uit De Hoef is tijdens de vijfde 
wedstrijd om het Open Nederlands 
Kampioenschap in Hellendoorn in 
de top tien geëindigd. In de eerste 
manche leverde hij de hele wedstrijd 
strijd met Ramond van Hamond. Dit 
gevecht werd in de laatste ronde in 
het voordeel van Alexander beslist. 
Na een zwaar bevochten wedstrijd 
legde hij hierin beslag op een tien-
de plaats. Ook in de tweede manche 
kwam de Haan sterk uit de hoek. 
Lange tijd reed hij op een achtste 
plaats maar uiteindelijk moest hij in 
de slotfase nog een plaats prijsge-
ven waardoor hij als negende over 
de finish kwam. Met deze resultaten 
eindigde hij op een negende plaats 
in het dagklassement en scoorde 
hiermee zijn beste resultaat van het 
seizoen. Alexander had al een aan-
tal dagen uitgekeken naar de wed-
strijd in Hellendoorn. Gedreven be-
gon hij aan de training en ging na 
een aantal ronden op pad om een 
snelle tijd op de klokken te zetten. 
Het rijden ging lekker maar om-
dat het rekje van zijn luchtfilter ver-
keerd omzat kon de hevel van zijn 
gaskleppen maar voor ¾ open. On-
danks dit wist Alexander er een vijf-

tiende tijd uit te persen maar voor 
zijn gevoel zat het goed en wist hij 
dat er meer inzat dan een vijftien-
de plaats.
In de eerste manche pakte Alexan-
der een goede start. Gelijk kon hij 
van Hamond en Van der Zee pas-
seren en ook in het offroad gedeel-
te wist hij verschillende rijders te 
passeren. Vervolgens ontstond er 
een mooi gevecht met Van Hamond, 
die de rest van de manche zou du-
ren. In het midden van de wedstrijd 
raakte Alexander bij het opdraaien 
van het rechte stuk met zijn stuur 
een strobaal waardoor van Hamond 
hem kon passeren. Alexander gaf 
zich niet zomaar gewonnen en zet-
te fanatiek de achtervolging in. In de 
laatste ronde wist hij van Hamond 
toch nog voorbij te springen in het 
offroad gedeelte waardoor hij de 
eerste manche af kon sluiten op een 
tiende plaats.
De start van de tweede manche was 
iets minder goed omdat hij door 
twee rijders werd ingesloten. Ech-
ter, in de eerste ronde kwam er een 
aantal rijders ten val in het offroad 
gedeelte waardoor De Haan op-
schoof naar een achtste plaats. Ge-
durende de wedstrijd vocht Alexan-

der een mooi duel uit met Menno 
van der Zee. Ook heeft hij lange tijd 
achter Erwin Mulder en Peter van 
den Berk aangezeten. Helaas wist 
Andreas Mikkelsen hem in de slot-
fase nog te passeren waardoor hij 
uiteindelijk genoegen moest nemen 
met een mooie negende plaats.
In het dagklassement eindigde 
Alexander op een negende plaats. 
Op 8 augustus gaat het kampioen-
schap verder in Holten.

Topkorfballer Leon Simons 
op bezoek bij Atlantis
Mijdrecht - Afgelopen donderdag 
10 juni organiseerde Atlantis een 
zeer geslaagde bijscholing voor haar 
trainers. De bijscholing werd gege-
ven door Leon Simons, topkorfballer 
spelend bij PKC en het Oranje team. 
De bijscholing werd achteraf door 
trainers en spelers als een leuke en 
zeer leerzame training gezien. 
Leon Simons gaf aan de B1 en A1 
spelers van Atlantis een training 
over de juiste technieken van schot 
uit beweging. Daarbij hadden de A1 
trainers, Arie Zaal en Marijke Pauw, 
ook gevraagd of Leon wat trucjes 
zou willen voordoen. Tijdens de ge-
hele bijscholing werd de techniek 
voorgedaan, daarna enkele verbe-

terpunten aangewezen en de trai-
ners gevraagd om rond te lopen en 
de spelers te corrigeren. Tussendoor 
werden er oefeningen gegeven, 

waarbij de balvaardigheid van al-
le spelers getest werd en misschien 
wel uitgebreid is. De aanwezige 
trainers kregen hiermee weer vele 
ideeën voor nieuwe oefeningen. 

De avond werd afgesloten met een 
evaluatie en natuurlijk even tijd om 
een handtekening en een foto van 
Leon Simons te scoren.
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Leerlingen groep 5 van 
De Pijlstaart bezoeken het 
atelier van Moon Wolters
Vinkeveen - Maandag 7 juni heeft 
groep 5 van de Pijlstaartschool in 
Vinkeveen een bezoek gebracht 
aan het atelier van Moon Wolters in 
Baambrugge. Moon Wolters houdt 
zich naast haar eigen kunstprojec-
ten bezig met de educatieve kunst-
projecten voor kinderen van de ba-
sisschool. Na een uitleg over de 

kunst die Moon maakt met klei en 
hoe het gehele traject wordt door-
lopen, kregen de kinderen de gele-
genheid om zelf met klei een mooi 
kunstwerk te maken. De resultaten 
waren verrassend. Aan het einde 

van de ochtend heeft Moon de kin-
deren laten zien hoe je potten maakt 
met een draaischijf.

De kinderen hebben genoten van 
een geslaagde kunstochtend.

Nico van Oosten wint 
tweede prijs expeditie 2010
De Hoef - Op vrijdag 4 juni was de 
prijsuitreiking van Expeditie 2010. 
Nico van Oosten uit De Hoef werd 
tweede met zijn “Houtje-touwtje 
Koeienkop. 
Expeditie is een wedstrijd voor ama-
teurkunstenaars in de provincie 
Utrecht. Kunstuitleen Utrecht, ZI-
MIHC huis voor amateurkunst en 
RTV Utrecht organiseerden deze 
wedstrijd voor het derde achtereen-
volgende jaar.
De drie winnaars ontvangen een 
coachingstraject bij Kade Ateliers 
om hun amateurkunsten een pro-
fessionele impuls te geven. De prijs-
uitreiking vond plaats om 17.00 uur 
bij de Kunstuitleen Utrecht aan de 

Maliebaan 42in Utrecht door Peter 
de Haan, directeur van de Vrede van 
Utrecht.

Hoog niveau
Het niveau van de finalisten lag erg 
hoog en daarmee was ook deze Ex-
peditie een succes.
In de kunstuitlenen van Amersfoort, 
Houten, Nieuwegein, Utrecht, Vee-
nendaal, Woerden en Zeist stelden 
amateurkunstenaars uit de regio 
hun werk tentoon. Een professione-
le jury selecteerde per regio één fi-
nalist. Vervolgens waren de werken 
van deze finalisten te zien tijdens de 
finale-expositie bij de Kunstuitleen 
Utrecht aan de Maliebaan 42. 

De stem van het publiek!
Het publiek heeft uiteindelijk be-
paald wie van de zeven finalisten 
de winnaar is geworden. Er kon ge-
stemd worden via de website van 
RTV-Utrecht én tijdens de finale-
expositie. In totaal is er door 1.035 
mensen gestemd! Nico van Oos-
ten uit De Hoef eindigde met 254 
stemmen op de tweede plaats, hij 
kreeg ruim vijftig stemmen minder 
dan Jan Hendriks uit Houten. Con-
nie van Winssen uit Westbroek ging 
naar huis met de derde prijs. Ex-
peditie 2010 is mede mogelijk ge-
maakt door de regeling Cultuurpar-
ticipatie van de Provincie Utrecht en 
het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Technieknascholingavond 
basisonderwijs gericht op 
verdiepingsthema’s
De Ronde Venen - Op dinsdag 1 
juni jl. werd de 42ste activiteit vanuit 
deTechnotheek/Toptechniekwerk-
plaats georganiseerd voor de leer-
krachten basisonderwijs uit de ge-
meente De Ronde Venen en Koc-
kengen. 

Deze avond was met de workshop 
van scheikundejuf Ingrid de Maat 
helemaal verzorgd in het thema: 
‘Het wordt zomer’. De leerkrachten 
konden na een korte uitleg in cir-
cuitopzet door een aantal scheikun-
dige proefjes heen, die makkelijk 
en haalbaar waren om de volgen-
de dag al uit te voeren in de prak-
tijk. Want hoe maak je chromato-
grafie bloemen, kun je een zonne-
brandmelk ontwikkelen om je te be-
schermen tegen het zonlicht en hoe 
is het mogelijk dat bepaalde kralen 
met een bijzondere structuur ver-
kleuren bij UV licht? Ook waren er 
proefjes over de oppervlaktespan-
ning van het water. Ter afsluiting 
was het ook nog mogelijk om een 
lippgloss te maken. Deze mocht in 
een mooi flesje!

0De andere workshop, gegeven 
door Charlotte Hoying van Eureka, 
was gericht op techniek aan Meer-
tot Hoogbegaafden en werd ge-
geven onder de toepasselijke titel: 
“Hersenen en handen”. Hierbij werd 
goed gekeken naar de leerbehoefte 
van de meer- tot hoogbegaafde kin-
deren. In een groepje van vier leer-
krachten werd een techniekles om-
gebogen tot een opdracht waarbij 
het top-down denken van de meer-

tot hoogbegaafde kind beter uit de 
verf zou komen. De workshophoud-
ster sprak ook uit eigen ervaring, 
daar zij en haar zoon ook hoogbe-
gaafd zijn, en dat maakte  de lezing 
des te boeiender! Men kan weer te-
rugkijken op een geslaagde avond 
en dit schooljaar zal afgesloten wor-
den met het openstellen van de Top-
techniekwerkplaats voor de andere 
scholen in de gemeente De Ronde 
Venen op 10,17 en 24 juni. 

Raadslid Yousef Rasnabe  
leert leerlingen over de 
politiek

Mijdrecht - Het kiezen van een 
nieuwe regering is ook heel actueel 
in groep 7 van obs De Eendracht!
Daarom werken de leerlingen van 
groep 7 van De Eendracht al een 
tijdje aan het verkiezingspakket “Ie-
dereen mag meedoen”. Zij weten nu 
bijvoorbeeld hoeveel zetels er in de 
tweede kamer zijn, wat het betekent 
als het kabinet valt en wat lijsttrek-
kers zijn.
Als gast is afgelopen week Youssef 
Rasnabe van Gemeentebelangen 
geweest om wat over de landelijke 

en de gemeentelijke politiek te ver-
tellen. Youssef kon de kinderen heel 
duidelijk uitleggen hoe het allemaal 
werkt in de politiek. Heel knap van 
hem, want het is veelzijdig en inge-
wikkeld, niet alleen voor kinderen 
van de basisschool! 
De kinderen hebben Youssef vervol-
gens ook wat vragen mogen stellen. 
Ze vroegen bijvoorbeeld of je een 
speciale opleiding nodig had voor 
zijn werk, hoelang zijn langste ver-
gadering was en met welke partijen 
hij goed kon samenwerken.

Als afsluiting is een heel kort debat 
gehouden met als stelling “al het 
openbaar vervoer moet gratis zijn”. 
Aan het begin van het debat waren 
veel kinderen voor gratis openbaar 
vervoer.  Dat het belangrijk is goed 
naar elkaar en alle meningen te luis-
teren bleek bij de eindstemming: nu 
waren er toch ook heel wat kinderen 
tegen de stelling. Wat zou het mooi 
zijn als onze politieke leiders na 
woensdag 9 juni net zo goed naar 
elkaar gaan luisteren als de kinde-
ren uit groep 7 van De Eendracht!

Eerste Rondeveense vaatje Hollandse Nieuwe brengt 
op veiling recordbedrag op

‘Haringhappen’ levert 
8.000 euro op voor 
Stichting Haarwensen
Mijdrecht-Wilnis - De traditione-
le Haringparty, die dit jaar voor de 
achtste achtereenvolgende keer in 
Mijdrecht werd gehouden, heeft het 
recordbedrag van 8.000 euro opge-
bracht voor het goede doel. Het be-
drag is bestemd voor de Stichting 
Haarwensen; oprichtster Yvonne de 
Boer kon na afloop een cheque met 
het bedrag in ontvangst nemen. 

Vele liefhebbers van de Hollandse 
Nieuwe kwamen donderdag 10 ju-
ni jl. naar het Raadhuisplein om de 
maatjes van Smit Volendammer Vis-
delicatessen te proeven.
Traditioneel wordt de opbrengst van 
de haringproeverij door de organi-
serende Lionsclub Mijdrecht-Wil-
nis ter beschikking gesteld aan het 
goede doel. Dit jaar was dat Stich-

ting Haarwensen, die zich inzet voor 
kinderen tot en met 18 jaar, die als 
gevolg van medische behandelin-
gen of een andere vorm van alope-
cia (kaalhoofdigheid) in aanmerking 
komen voor een haarwerk of pruik. 
Goede haarwerken en pruiken zijn 
namelijk onbetaalbaar en worden 
slechts gedeeltelijk door de verze-
kering vergoed.

Vijf keer onder de hamer
Om zoveel mogelijk geld voor het 
goede doel bijeen te krijgen, werd 
het eerste vaatje Rondeveense ha-
ring geveild door oud-notaris Peter 
Forsthövel, die het vaatje maar liefst 
vijf keer achtereen onder de hamer 
wist te brengen. Arie Kranenburg 
bracht namens Peugeotdealer Hans 
Lammers als eerste het hoogste bod 
uit. De tweede veilingronde bracht 
het vaatje bij de VVD-fractie, waar 
Bram Rosendaal het hoogste bod 
uitbracht vanwege de winst van de 
partij bij de Tweede Kamerverkiezin-
gen. Vervolgens ging het vaatje naar 
Norbert Karthaus (Strix Lease Servi-
ces), Ronald Meijer (Rabobank Rijn 
en Veenstromen) en Chris van der 
Wilt. Bovenop de veiling kwam nog 
een spontane gift van het VSB Fonds 
door Chris Snijder van 1.000,-. 

Aangevuld met de opbrengst van 
haring en drankjes resulteerde dat 
in een totaalbedrag van 8.000,-, die 
in de vorm van een cheque werd 
overhandigd aan Yvonne de Boer.

Het eerste vaatje haring ging vijf keer onder de hamer. V.l.n.r. veilingmeester Peter Forsthövel, Yvonne de Boer van 
Stichting Haarwensen, en de  ‘eigenaren’ van het eerste vaatje haring: Arie Kranenburg (Peugeot Hans Lammers), Chris 
van der Wilt, Bram Rosendaal (VVD), Ronald Meijer (Rabobank) en Sandor Harmens (VVD). Zittend: het team van ha-
ringleverancier Smit Volendammer Visdelicatessen.

Onder toeziend oog van veilingmeester Peter Forsthövel (rechts) neemt op-
richtster Yvonne de Boer van Stichting Haarwensen de cheque in ontvangst 
van Micha Verhagen van de Lionsclub Mijdrecht-Wilnis
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Zomerbridgedrive in De Meijert
Mijdrecht - Bridgevereniging 
Mijdrecht (BVM) organiseerde op 
31 mei jl. de eerste zitting van de  
zomerbridgedrive van 2010. 
De eerste drive uitslag is: 
A-lijn (19 paren):
Ton Keuning &
Leo van der Meer    65,63%
Jan Stekelenburg &
Peter van Rossum 60,94
Anita Röben &
Mary Nieboer 58,13%

B-lijn(18 paren):
Janny Streng & Nellie Vork 63,02%
Carla Euwe &
Hans van der Linden 61,98%
Echtpaar Dekker 59,64%

De volgende avonden zijn: 7 juni, 14 
juni, 21 juni, 28 juni, 5 juli en 12 juli.
De drives worden gehouden in Par-

tycentrum de Meijert aan de dr. J. de 
Haarlaan in Mijdrecht. Er wordt ge-
speeld in twee lijnen. Indeling vindt 
plaats tijdens de inschrijving aan de 
zaal vanaf 19.00 uur. U hoeft niet per 
se een gevorderd/ervaren bridger te 
zijn om mee te doen. Gezelligheid 
staat voorop. 
De drives vangen aan om 19.45 uur. 
Inschrijfgeld per paar vijf euro. U 
kunt per avond inschrijven en mee-
dingen naar de dagprijzen. Ook is 
er een prijs voor de Zomerkampi-
oen. Dit is het paar dat (of de de-
gene die) met het hoogste gemid-
delde is geëindigd aan het slot van 
de zomercompetitie en alle avonden 
heeft gespeeld. 
U kunt zich zowel aan zaal als te-
lefonisch opgeven voor deelname 
aan de drive(s) bij Agnes Kroes, tel. 
0297-286469 of 0297-241241.

Midreth Open bij TV Wilnis
Wilnis - Het 10e Midreth Open staat 
weer voor de deur. Over een kleine 
drie weken gaat het alom bekende 
toernooi bij Tennisvereniging Wil-
nis weer van start. Inschrijven kan 
nog via  www.tvwilnis.nl! Er zijn nog 
plaatsen beschikbaar in verschillen-
de categorieën voor degene(n) die 
zich nog niet heeft/hebben inge-
schreven.
Achter de schermen is de organisa-
tie al druk aan het werk om het Mid-
reth Open wederom tot een succes 
te maken. Tennis en voetballiefheb-
bers kunnen hun hart ophalen, want 
een groot scherm zorgt ervoor dat 
niets van het WK/Wimbledon en de 
Tour de France gemist hoeft te wor-

den. Er zal iedere avond een tombo-
la met grote prijzen zijn en het alom 
bekende eettentje is natuurlijk ook 
weer van de partij. Omdat het Mid-
reth Open voor de 10e keer plaats-
vindt, wordt het groots aangepakt! 
Naast de vaste feestavond zal er op 
donderdagavond onder leiding van 
een band een extra gezellige avond 
gecreëerd worden, het mag het 
Midreth Open aan niets ontbreken.
Het jaar van de jubilarissen, het WK 
voetbal en Wimbledon in één week. 
Met vele evenementen, livewedstrij-
den van zowel voetbal als tennis op 
groot scherm met daarbij een druk 
speelschema staan garant voor een 
onvergetelijke tennisweek! 

Geslaagd ‘HEMA Vroeg 
op’ familie-tennistoernooi
Mijdrecht - Afgelopen zondag 12 
juni was het weer zover.
Ze hadden hun “HEMA vroeg op” 
familietoernooi, inmiddels een be-
kend en favoriet toernooi, dat wordt 
gesponsord door de HEMA, voor de 
jeugd en hun ouders bij tennisver-
eniging De Ronde Vener. Dit toer-
nooi vindt 2x per jaar plaats van 9.30 
tot 13.00 uur en dit was de eerste 
keer. Het is een toernooi waarbij elk 
jeugdlid samen speelt met een vol-
wassene.
Het is een reuzegezellig toernooi 
en iedereen houdt rekening met el-
kaar als je nog niet zo goed kan ten-
nissen. Ook deze keer hadden alle 
ouders weer wat lekkers gemaakt, 
want dat maakt dit toernooi ook zo 
speciaal, alle lekkere dingen die op 
een lange tafel staan uitgestald en 

tussen het tennissen door kun je van 
al het lekkers smullen. o.a. appel-
taart, cakejes, kwarktaart, pannen-
koeken, stokbrood met wat lekkers, 
warme kippenpootjes, komkommer, 
mini tomaatjes, blokjes kaas, mini 
saucijzen/worstenbroodjes en nog 
veel meer.

Oranje
Dit jaar was er een thema aan ver-
bonden en hoe kan het ook anders, 
dat was deze keer ‘oranje’. 
Nou, dat hebben ze geweten, echt ie-
dereen was lekker “gek” oranje ver-
kleed. Alles was uit de kast gehaald 
om er helemaal vetcool uit te zien en 
dat maakte het extra gezellig.
Voor de prijsuitreiking hadden ze van 
te voren als jeugdcommissie beslo-
ten dat ze deze keer niet de 1e plaats 

Judo-examens Budo Ryu Blaauw
Mijdrecht - Op donderdag 10 ju-
ni, vrijdag 11 juni en zaterdag 12 ju-
ni zijn bij Budo 0Ryu Blaauw de ju-
do-examens afgenomen. Sommigen 
hadden al eerder examen gedaan 
maar voor de meesten was dit het 
eerste examen en sommigen waren 
dan ook zichtbaar nerveus. Na een 
korte uitleg van de examencommis-
sie, bestaande uit André Blaauw,  
Bas Vink, Charissa van Bruggen, 
Eddie Offerman werd er begonnen 
met de examens. Zowel staande als 
op de grond trakteerden de judo-
ka’s het toegestroomde publiek be-
staande uit ouders, opa’s en oma’s 
vrienden en vriendinnen, op diverse 
worpen, houdgrepen, armklemmen 
en verwurgingen. De wat ouderen 
lieten al echte worpen en klemmen 
zien maar ook de kleintjes deden 
het goed en het was dan ook een 
genot om naar te kijken. Nadat de 
examencommissie de prestaties van 
de judoka’s had besproken maak-
te de voorzitter van de examencom-
missie de uitslag bekend. De vol-
gende leden van Budo Ryu Blaauw 
zijn geslaagd. 

Gele slip:
Cas Jansen, Jesper de Haan, Jo-
chem van Selm, Rik Jagers, Arjan 
van Amerongen.
Gele band:
Erik van Oosbree, Julia Maijenburg, 
Alan Maijenburg, Twan Fokker, Iris 
Fokker, Remce Verwoerd, Marjon de 
Bruijn, Thomas Tacken, Tije Goos-
sens.
Oranje slip:
Sander van Weldam, Ruben Gol-
bach, Job Schroder, 
Oranje Band:
Stefan Rademaker, Koen de Jongh, 
Jelle van Scheppingen, Jeroen van 
Venrooij, Tim Hoevenaar, Cem Kori-
don, Jesse Goossens.
Groene Slip:
Rianne Gortenmulder, Peter Roele-
veld.
Groene band:
Sem Geerts,  Ruud Coppens, Justin 
van der Weijden, Wesley van Dijk, 
Arnoud Schaap, Hidde Goossens

Blauwe Slip:
Chantal Offerman, Tijmen Molenaar, 
Tim van Putten.

HSV 3 zondagvoetbal verrast 
op het Rabobanktoernooi
De Hoef -Ter afsluiting van het voet-
balseizoen is bij HSV’69 in De Hoef 
het Rabobanktoernooi georgani-
seerd. Dit is een onderlinge compe-
titie tussen alle seniorenteams van 
de club.

De afdeling voetbal van HSV’69 be-
staat uit vier teams op zondag en 
een team op zaterdag. In tegenstel-
ling tot voorgaande jaren liet het 

mooie weer het een beetje afwe-
ten. Grote verrassing van het toer-
nooi was HSV 3 van de zondagaf-
deling. De eerste wedstrijd tegen 
HSV 4 wonnen zij met 3-1. Tegen 
het HSV 2 werd de overwinning ge-
stolen door 1 minuut voor tijd de 1-
0 aan te tekenen. Geheel in de win-
ning mood werd ook van het HSV 1 
gewonnen. De laatste wedstrijd te-
gen het zaterdagteam moest de be-

Rabobank sponsort de 
wedstrijd LR&PC 
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag, 6 juni heeft LR&PC de Ron-
de Venen een officiële KNHS wed-
strijd georganiseerd bij mane-
ge Lucky Stable aan de Hoofdweg 
in Mijdrecht. Deze dag stond we-
derom in het teken van de onder-
steuning van een goed doel, de-
ze keer vereniging Federatie Paard-
rijden Gehandicapten uit Arnhem. 
De FPG ziet als haar belangrijkste 
taak het bevorderen en er op toe-
zien dat haar leden hippisch, me-
disch en pedagogisch verantwoor-
de en veilige paardrijlessen aanbie-
den voor mensen met een handicap. 
De totale opbrengst voor het goede 
doel op deze dag was 80,-! Hoofd-
sponsor van deze dag was de Rabo-
bank Rijn en Veenstromen. De prij-
zen die deze keer door de Rabo-
bank ter beschikking gesteld zijn, 
waren zadeldekken, groomingkits, 
halsters en statiedekens. De statie-
dekens waren bestemd als dagprijs 
voor de pony’s en paarden. Bij de 
pony’s was het snel besloten, Tess 
Verweij ging met haar pony Panini 
aan de haal met de deken. Zij be-
haalde een score van 185 punten in 
de klasse B. Bij de paardencategorie 

bleef de strijd spannend tot het laat-
ste moment! Marijke van Soest reed 
met haar paard Ramon een hoge 
score van 205 punten in de B bij el-
kaar. Later op de dag reed Elise Pel 
met Zilverster eveneens deze pun-
ten bij elkaar, maar dan in de klas-
se L2. Na deze gelijke stand is het 
gemiddelde van de 1e en 2e proef 
opgeteld. Uiteindelijk heeft Marijke 
van Soest de statiedeken met de lo-
go’s van de Rabobank en De Ron-
de Venen in ontvangst genomen! Er 
kwamen in totaal 32 ruiters en ama-
zones aan de start, iedereen ging 
met een tevreden gevoel naar huis! 
Wil je meer weten over de FPG, be-
zoek dan de website: www.vereni-
gingfpg.nl. De volgende wedstrijd 
door LR&PC De Ronde Venen ge-
organiseerd zal plaatsvinden op 26 
september aanstaande, eveneens 
bij manege Lucky Stable aan de 
Hoofdweg in Mijdrecht.

Wil je ook lid worden van de oudste 
rijvereniging van De Ronde Venen, 
stuur dan een e-mail naar: 
secretariaat@ lrderondevenen.nl 
of bezoek de website:
www.lrderondevenen.nl

Western Minikamp De Vinken 
zoals altijd weer geslaagd !
Vinkeveen - Ter afsluiting van het 
seizoen organiseerde K.V. De Vin-
ken voor de jongste jeugd een mi-
nikamp. 
De kinderen bleven overnachten in 
het Vinkennest onder toezicht van 
o.a. coaches en trainers. Al tiental-
len jaren wordt er voor de oudere 
jeugd (aspiranten en junioren) een 
kampweek gehouden. Dit jaar werd 
er voor de achtste keer een heus 

minikamp voor de pupillen georga-
niseerd. Kinderen in de leeftijd van 
7 tot 12 jaar mochten in hun eigen 
kantine overnachten. Voor dit spek-
takel was de kantine omgetoverd in 
een heuse saloon. 

Vrijdag 11 juni
Het minikamp begon op vrijdag 11 
juni. Bij aankomst werd de kinde-
ren verteld in welke kleedkamer zij 

de nacht zouden gaan doorbren-
gen. Nadat alle plekjes verdeeld 
waren, alle luchtbedden opgepompt 
en de laatste ouders vertrokken wa-
ren, gingen ze met z’n allen eten. De 
broodjes knakworst en het ijs viel bij 
iedereen goed in de smaak. 
Na het eten gingen de pupillen in 
groepjes de wijk in voor een span-
nende wandelpuzzeltocht want ze 
moesten oppassen voor ontsnap-

te cowboys uit Vinkentown. In het 
tweede avondspel hadden de cow-
boys weer toegeslagen en waren de 
indianenkampen aangevallen. De 
kinderen moesten in groepjes op-
nieuw een vlag en totempaal ma-
ken, vervolgens de ontsnapte dieren 
zoeken in het dierengeluidenspel en 
als laatste de munten terugsmokke-
len naar hun eigen kamp.

Bij het kampvuur konden de kinde-
ren bijkomen van alle inspanningen 
en hun munten laten verzilveren 
voor wat lekkers. Na het spannende 
en leuke avondprogramma was het 
tijd om de slaapzakken op te zoe-
ken en te slapen. Maar daar werd 
net als andere jaren weinig gehoor 
aan gegeven. Bij zowel de oudste 
als de jongste kinderen werd er in 
de kleedkamers nog lekker gekeet 
en gesnoept. Maar tegen twee uur 
vielen er toch veel oogjes dicht en 
tegen half vijf was het redelijk stil. 

Zaterdag 12 juni
Iedereen werd om zeven uur uit zijn/
haar dromen gehaald. Onder bege-
leiding van de nachtleiding werd de 
ochtendgymnastiek ingezet. Na de-
ze warming up voor het ochtend-
programma was het tijd om te ont-
bijten. Een voordeel van het late sla-
pen is dat het heerlijk rustig is tij-
dens het ontbijt.

Na het ontbijt stond het volgen-
de spel op het programma: “Wie is 
het beste van het wilde westen?” 
Middels diverse western-spelletjes 
werd er gekeken welke groep de 
beste zou zijn.

Na een spannende strijd bleken dit 
de Indianen te zijn, zij bleven de pi-
oniers, kolonisten en cowboys voor. 
Inmiddels waren de eerste ouders, 
die heimwee hadden gekregen naar 
hun kinderen, gearriveerd. 

En zo kwam ook aan het achtste 
zeer geslaagde Western Minikamp 
2010 helaas een einde. 

van boven maar de 1e plaats van on-
deren de prijs gingen geven, die wil-
len ook wel eens een prijs winnen, 
nou bij dezen.
Bij de jongste categorie was dat 
Thomas van Gerwen met zijn vader 
Martijn (Thomas is pas lid geworden 
en het was zijn 1e toernooi), bij de 
middelste categorie waren er 2 ge-
lijk geëindigd: Joline Twaalfhoven 
met haar moeder Diana en Julian 
Bunschoten met zijn moeder Hen-
ny en bij de oudste categorie was 
het Linda Lemkes met haar moeder 
Monique. Ze kregen allemaal een 
mooie prijs. Ook gingen alle kinde-
ren nog met een voetbalprijsje naar 
huis (rood/wit/blauw schmink en 
een stuiterbal).
Deze prijzen waren allemaal be-
schikbaar gesteld door de HEMA. 

slissing brengen. Ook dit team had 
alles gewonnen maar had ook een 
beter doelsaldo. Het sprookje van 
HSV 3 om kampioen te worden werd 
teniet gedaan door de 1-0 overwin-
ning van het zaterdagteam.

Dit team mocht zich de terechte 
winnaar van het toernooi noemen. 
Daarna bleef het nog lang gezellig 
in de kantine.


