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www.bms-travellers.nl

Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

Goed Gevoel!
“Ik heb een hypotheek gekregen, 
  die perfect bij me past.”
 Stefanie de Ridder, Mijdrecht

Bel 0297 27 30 37 
of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Fi n a n c i e e l Di e n s t e nce n t ru m mi j D r e c h t

Rondeveense jonge raadsleden niet  tevreden over 
woonsituatie

Niet misteverstane kritiek 
op Rondeveens college
De Ronde Venen – Vorige week 
ontvingen alle kranten een persbe-
richt van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente De Ronde 
Venen, waarin zij mededeelden dat 
een onderzoek had uitgewezen dat 
de Rondeveense jongeren tevreden 
waren over het wonen in De Ronde 
Venen. Vreemd vond onze redactie, 
want de laatste jaren hoorden we 
niets anders dan ontevreden jonge-
ren, die klagen dat zo nooit aan de 
bak kwamen voor een woning.
Ook de twee jonge raadsleden van 
de Rondeveense raad verbazen 
zich enorm over dit persbericht. In 
een niet misteverstaan persbericht 

schrijven zij het volgende: 
“Afgelopen week keken wij, als jon-
ge raadsleden, verbaasd op toen 
door het College van B&W van Ge-
meente De Ronde Venen een pers-
bericht werd verspreid met de titel 
‘Jongeren tevreden over woonsitu-
atie’. Voor zover wij wisten was er 
alleen een onderzoek gedaan naar 
de behoeften van starters op de wo-
ningmarkt. Van een tevredenheids-
onderzoek was geen sprake. Hoe 
komt het dat ze uit de vele resulta-
ten van het onderzoek nu net de te-
vredenheid als belangrijkste bood-
schap hebben gehaald? Een ge-
meentelijk persbericht moet waar-
schijnlijk een positieve lading heb-
ben, en vooral niet kritisch zijn over 
het eigen gevoerde beleid.” 

Niet relevant
“Tevredenheid over de huidige 
woonsituatie is helemaal niet re-
levant als het gaat om starters. De 
naam ‘starters’ zegt het al: het zijn 
mensen die voor het eerst een zelf-
standige woonruimte kopen of hu-
ren. Heel veel jongeren zijn tevre-
den over het wonen bij hun ouders, 
maar dat wil niet zeggen dat ze niet 
graag een eigen woning zouden wil-
len hebben! Wie de resultaten van 
het onderzoek wat beter bestudeert, 
merkt al snel dat de titel zeer mislei-
dend is. De boodschap van het on-
derzoek is namelijk zeer helder: heel 
veel jongeren zoeken een huis. 
Verder vinden wij het niet netjes om 
een uitgebreid startersonderzoek,  

dat eerder door de Jongeren Ad-
vies Commissie is verricht, opzij te 
schuiven als zijnde ‘niet represen-
tatief’. Bij elk onderzoek zijn name-
lijk vraagtekens te plaatsen, als het 
gaat om de steekproef en de onder-
zoeksmethoden.
Onderzoeken die voor veel geld 
worden verricht door een commer-
cieel bureau zijn niet per defi nitie 
van de hoogste kwaliteit. Juist de-
ze duurbetaalde bureaus doen vaag 
over hun berekeningen en weegme-
thoden (het omrekenen van resulta-
ten naar werkelijke aantallen). 
We roepen het College op om zich 
niet te verschuilen achter een mis-

organiseert
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van 10.00 tot 17.00 uurwww.KOOplENstRA.Nl

leidende boodschap (“Jongeren te-
vreden over woonsituatie”), maar al-
les te doen om de woningbouwpro-
ductie in onze gemeente weer op 
gang te brengen. Want ook dit on-
derzoek laat zien dat het bouwen 
van woningen hard nodig is. 
Emiel Hoogendijk (raadslid CDA) & 
Youssef Rasnabe (raadslid Gemeen-
tebelangen).
Geschreven op persoonlijke titel.

Reddingsplan voor kerk aan de Schans

Gemeente maakt
denkwijze openbaar

Uithoorn - Het college van Bur-
gemeester en Wethouders heeft in 
grote lijnen een reddingsplan voor 
de St. Jan de Doper, de kerk aan de 
Schans. Een voorstel wordt nu voor-
bereid, zodat het college hierover 
een besluit kan nemen.
Het voorstel omvat beide kerken 
van de R.K. Parochie Emmaüs. De 
gemeente koopt de locatie Potgie-
terplein, waar nu nog de Burghtkerk 
(Allerheiligst Sacrament) staat, voor 
herontwikkeling met als voorwaarde 
dat de fi nanciële vergoeding wordt 
ingezet voor het behoud en onder-
houd van de kerk aan de Schans. 
Wethouder Monique Oudshoorn 
heeft altijd het behoud van de kerk 
aan de Schans inclusief de pasto-

rie bepleit. Het zijn gemeentemo-
numenten en beeldbepalende ‘ele-
menten’ van het dorpscentrum van 
Uithoorn. De gemeente heeft het 
reddingsplan in grote lijnen monde-
ling voorgelegd aan het parochiebe-
stuur en de Raad is schriftelijk geïn-
formeerd. 
Aan de verdere uitwerking wordt 
nog gewerkt. Zodra de belangrijk-
ste elementen op papier staan en 
het college een besluit heeft geno-
men, zullen ook deze documenten 
bekendgemaakt worden.



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
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Wilnis 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt vinkeveen 
Geopend:
ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
(0297) 58 76 00
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen, 
Amstelhoek en de Hoef 
(06) 13 16 31 76
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

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 en 
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

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

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.
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burgemeester 
herbenoemd door 
commissaris van Koningin
burgemeester M. burgman is donderdag 12 juni door de 
utrechtse commissaris van de Koning r. robbertsen 
opnieuw beëdigd. de beëdiging vond plaats in het kader 
van haar herbenoeming tot burgemeester van de ronde 
venen per 16 juni 2008.

Mevrouw Burgman werd op 16 juni 2002 benoemd tot burgemeester 
van De Ronde Venen. Burgman (55) begon haar bestuurlijke 
loopbaan in 1990 als wethouder van de gemeente Amersfoort. 
Van september 1995 tot 2002 was zij burgemeester van de 
gemeente Maarn. Ook was zij in die periode enige tijd waarnemend 
burgemeester van de gemeente Bunnik. De gemeenteraad heeft 
eind maart een positief advies uitgebracht aan de Commissaris van 
de Koningin over de herbenoeming. De raad deed dat nadat een 
vertrouwenscommissie uit de raad daartoe eerder unaniem positief 
had geadviseerd. 

ophogen van 
Marickenzijde
in Wilnis verrijst over een aantal jaren een nieuwe woonwijk: 
Marickenzijde. er worden ruim 950 woningen gebouwd, huur 
en koop, eengezinswoningen en appartementen. Als alles 
volgens planning verloopt worden de eerste woningen in 2011 
gebouwd. uitgewerkte plannen voor de woonwijk worden 
nog gemaakt. daarin komt onder andere te staan welke 
woningen waar komen en welke inrichting het gebied krijgt. 
de contouren van de nieuwe wijk zijn al wel bekend. Ze staan 
onder andere in het ontwerp bestemmingsplan dat op dit 
moment ter inzage ligt. 

Vooruitlopend op de uitgewerkte plannen en de bouw van de woningen 
moet het gebied bouwrijp gemaakt worden. Een belangrijk onderdeel 
daarvan is het ophogen met zand en/of grond.

ophogen
Het is de bedoeling dat begin 2009 met het ophogen wordt gestart. 
Ophogen is een vakterm in de bouwtechniek waarmee wordt bedoeld dat 
er een zand- of grondpakket op de toekomstige bouwlocatie wordt gelegd, 
waardoor de ondergrond langzaam inklinkt en stevig wordt. Daarnaast 
helpt het zandpakket om kwel tegen te gaan. Het ophogen heeft tot 
gevolg dat de bouwlocatie iets hoger komt te liggen dan de omliggende 
woonwijken, Marickenzijde komt uiteindelijk ongeveer 70 centimeter 
boven het huidige maaiveld te liggen. Een groot deel van het zand dat 
wordt aangebracht zal door het inklinken van de onderlaag in de bodem 
verdwijnen. Het zand (of de grond) en later ook de bouwmaterialen worden 
vanaf de Mijdrechtse Dwarsweg op een veilige manier aan- en afgevoerd. 
De omliggende woonwijken worden niet belast met dit werkverkeer. Na 
afloop van de werkzaamheden wordt de Mijdrechtse Dwarsweg weer 
opgeknapt.

Schade voorkomen
De gemeente wil natuurlijk te allen tijde voorkomen dat schades ontstaan in 
het omliggende gebied en neemt daarvoor allerlei maatregelen (randsloten, 
terreinafzetting, transportafspraken, anti-verstuivingsmaatregelen, 
werktijdafspraken). Om eventuele onvoorziene problemen te voorkomen 
wordt bij het opbrengen van het zandpakket en daarna, constant 
onderzocht wat de gevolgen daarvan zijn. Bijvoorbeeld door het plaatsen 
van peilbuizen om het waterpeil te meten die regelmatig worden 
gecontroleerd.

inspraakprocedure
Om het ophogen mogelijk te maken, moet eerst een inspraakprocedure 
worden gevoerd. Dat is nodig omdat het gebied nu nog een agrarische 
bestemming heeft. Vooruitlopend op de vaststelling van het nieuwe 
bestemmingsplan wordt een zogeheten vrijstellingsprocedure gevolgd. De 
officiële publicatie staat op deze gemeentepagina. U kunt tot en met 30 juli 
2008 schriftelijk of mondeling reageren. De stukken zijn in te zien in de hal 
van het gemeentehuis.

folder
Over het ophogen in Marickenzijde is een folder gemaakt. 
Direct omwonenden ontvangen deze folder een dezer dagen thuis. 
Daarnaast is de folder binnenkort te vinden op www.marickenland.nl  
De folder is op te vragen bij de heer Bert van Nieuwenhuijzen, via  
b.vanieuwenhuijzen@derondevenen.nl of telefoon 0297-291616. 
Voor vragen kunt u ook bij hem terecht.  

eilandsecretarissen 
Antillen brengen 
bezoek
de eilandsecretarissen van curaçao, bonaire, Saba en 
St. eustatius hebben dinsdag 10 juni een werkbezoek 
gebracht aan de ronde venen. Zij kregen onder andere 
een kijkje in de keuken van de gemeentelijke organisatie 
en maakten een rondrit door de gemeente. de groep 
is ruim een week op studiereis in nederland geweest 
om kennis op te doen over de manier van werken in 
nederlandse gemeenten. naast de ronde venen werd 
ook een bezoek gebracht aan onder andere het vng 
congres en de gemeenten best en gemert-bakel.

De status van de Antillen, nu een land binnen het Koninkrijk der 
Nederlanden, verandert. Curaçao en St. Maarten krijgen een 
autonome status, de overige eilanden worden een soort gemeente 
en vallen straks rechtstreeks onder het Rijk. Tijdens het bezoek 
aan De Ronde Venen is aandacht besteed aan de inrichting van de 
organisatie, organisatieontwikkeling, dienstverlening en de gang 
van zaken rondom B en W-vergaderingen. ’s Middags maakte de 
groep tijdens een rondrit kennis met verschillende projecten van 
de gemeente. Tijdens de onderlinge gesprekken kwamen wat 
opvallende verschillen aan de orde. Zo is in Curaçao het maken 
van een beleidplan onbegonnen werk omdat er de afgelopen 10 
jaar wel 15 bestuurswisselingen zijn geweest. Op Saba zijn ook de 
huisartsen in dienst van het eilandbestuur. De eilanden kennen nog 
het zogenaamde monistische stelsel: wethouders maken daar ook 
deel uit van de gemeenteraad. Zo heeft Sint Eustatius 5 raadsleden, 
waarvan er twee ook wethouder zijn. In Nederland is het monistische 
systeem sinds 2002 vervangen door het dualisme.

de fontein 
verkeersveilige school
basisschool de fontein uit Mijdrecht is vanaf dinsdag 10 juni 
officieel een verkeersveilige school. Op die dag werd namelijk 
het utrechts verkeersveiligheidslabel (uvl) overhandigd. 
dit kwaliteitskeurmerk is in het leven geroepen om meer 
aandacht te vestigen aan verkeerseducatie op basisscholen 
en wordt uitgereikt aan die scholen die verkeerseducatie aan 
de leerlingen en verkeersveiligheid rond de school structureel 
aanpakken. namens de provincie utrecht kwam Zebra Seef, 
de mascotte van het UVL, het label officieel overhandigen 
aan wethouder jacques dekker (verkeer en vervoer) en 
fonteindirecteur joke van vliet. de fontein had hiervoor een 
feestelijke verkeersmiddag georganiseerd.  

Om het verkeersveiligheidslabel te verkrijgen, moet een school 
aandacht besteden aan verschillende aspecten rondom het onderwerp 
verkeer, zoals: verkeerslessen en -projecten in de klas, verkeer in 
de schoolomgeving, de schoolthuisroutes en communicatie met en 
betrokkenheid van de ouders bij dit onderwerp. De Fontein heeft daarom 
een verkeerscommissie bestaande uit ouders en leerkrachten gevormd. 
Gezamenlijk hebben zij allerlei, soms ludieke, activiteiten op touw gezet 
rondom verkeer. Aftrap was een verkeersweek met projecten over verkeer. 
In de klassen waren bijvoorbeeld verkeerslessen met een politieagent, een 
dodehoekles met een vrachtwagen en speciale fietscontroles. Ook heeft de 
commissie een speciale ouderavond georganiseerd om met de ouders te 
praten over verkeersveiligheid. Alle inspanningen werden dinsdag 10 juni 
beloond met de uitreiking van het verkeerslabel. 

gevonden 
en verloren 
voorwerpen

Met ingang van 1 april 2007 is de 
registratie en opslag van gevonden 
en verloren voorwerpen overge-
gaan van de politie naar de 
gemeente, afdeling Burgerzaken. 
Onderstaande voorwerpen zijn 
bij de gemeente als verloren of 
gevonden opgegeven :

gevonden voorWerpen 
WeeK 23 en 24

• Zilveren armband
• Gouden kettinkje met bedeltje
• Horloge Pulsar
• Zwarte Tas
• Damesfiets Batavus groen/paars
• Damesfiets merk Empella
• Jongens kinderfiets blauw merk 

Pegasus
• Mobiele telefoon Nokia
• Mobiele telefoon Samsung zwart 
• Diverse sleutels

verloren voorWerpen 
WeeK 23 en 24

• Portemonnee bruin leer met 
gouden letters

• Portemonnee bruim Merk 
Claudio Ferrici

• Portemonnee rood van stof
• Gouden schakel ketting met 

groot slot
• Opoefiets paars
• Kinderfiets groen merk Aldo 20 

inch. Sticker er op met “Niels”
• Mobiele telefoon Nokia kleur 

rood
• Mobiele telefoon zwart Nokia 

5500B Sport
• Mobiele telefoon zwart Sony 

Ericsson K800
• Grijze kinderjas 
• Gehoorapparaat delta Auticon 

type 8000 toestelnr. 068060
• Diverse sleutels

WerKZAAMHeden AlgeMene 
begrAAfplAAtS WilniS  

op de Algemene begraafplaats in Wilnis worden op 
donderdag 19 juni werkzaamheden uitgevoerd aan de graven. 
de verzakte grafmonumenten zullen worden opgehoogd. 
Hierna zullen de monumenten weer op de juiste wijze worden 
teruggeplaatst.

Indien noodzakelijk, zal de beplanting die op de graven staat, worden 
verwijderd. Dit is nodig omdat de werkzaamheden anders niet kunnen 
worden uitgevoerd. De beplanting zal daarna worden teruggezet als het 
nog aan de juiste maten voldoet. Als dit niet mogelijk is, zal de beheerder 
van de begraafplaat contact met de rechthebbende opnemen. Voor nadere 
informatie kunt u terecht bij de beheerder van de begraafplaats, mw. 
Bluemink- Sloesarwij, tel.(0297) 28 13 93.

geen baan 
maar een 
loopbaan!
Wij zijn één van de grootste 
werkgevers van De Ronde Venen. 
Wij zijn een ambitieuze gemeente 
met korte lijnen en een informele 
werksfeer. Ruim 260 mensen 
vervullen tal van functies. Ons 
werk verschilt onderling enorm 
van elkaar, maar we hebben 
allemaal één ding gemeen: wij 
zijn het gezicht van de gemeente 
en werken aan de kwaliteit van 
de lokale samenleving! ‘Samen 
sterk met onze inwoners’ is 
een belangrijk thema wat wij 
willen uitdragen. Wij zijn op 
zoek naar medewerkers die zich 
verantwoordelijk voelen, initiatiefrijk 
zijn en goed communiceren. De 
mogelijkheden voor medewerkers 
zijn zeer veelzijdig: ontwikkeling en 
een loopbaan zijn belangrijk. En 
tot slot: werken bij onze gemeente 
betekent leuk werk in een leuke 
organisatie!

Wij hebben de volgende vacature:
- een senior verkeerskundige
- een leerplichtambtenaar 

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

Voortuinenkeuring 
2008 in wijk Molenland
In samenwerking met Groei & Bloei Aalsmeer organiseert de 
gemeente voor de zesde keer de voortuinenkeuring.

Dit jaar worden de tuinen in de wijk Molenland in Mijdrecht onder de loep 
genomen door een twintigtal juryleden. In de eerste twee weken van juli 
worden de voortuinen gekeurd. Half juli komen de juryleden bij elkaar en 
worden de dertig prijswinnaars gekozen. Voortuinen die mogelijk in de 
prijzen vallen, worden door de juryleden tijdens de keuring al op de foto 
gezet. Een fotograaf zal de winnende tuinen, met toestemming van de 
eigenaren, eind augustus fotograferen ten behoeve van de prijsuitreiking. 
In september zal de prijsuitreiking voor de dertig mooiste voortuinen van de 
wijk Molenland worden uitgereikt.
De voortuinenkeuring wordt georganiseerd om het (zelf) tuinieren te 
stimuleren, waardoor woonwijken een fraaier aanzien krijgen en de 
woonomgeving wordt veraangenaamd. De tuinen die in de prijzen vallen, 
zijn meestal erg verschillend. Er zitten kleine tuinen, maar ook heel grote 
voortuinen bij. Ook de planten- en bloemenkeuze is erg divers. Dat maakt 
deze keuring ook zo bijzonder. De diversiteit is ook de reden dat er geen 
1e, 2e of 3e prijs wordt uitgereikt, maar dat er dertig tuinen worden beloond 
met dezelfde prijs. 

Dijk van een dag
Dit jaar is het precies vijf jaar geleden dat de dijkverschuiving 
in Wilnis plaatsvond. Ter herinnering hieraan organiseert 
de gemeente op vrijdag 29 augustus 2008 een ‘Dijk van 
een dag’. Het programma, dat nog nader ingevuld wordt, 
zal bestaan uit verschillende tentoonstellingen en diverse 
muzikale voorstellingen. Een deel van de activiteiten, zoals 
de fototentoonstellingen, starten in de middag; de muzikale 
voorstellingen zullen in de avond plaatsvinden, maar allemaal 
langs of op de dijk en het water. De komende periode zullen wij 
u hier regelmatig over informeren. 

Locatie Raadzaal:
Voorzitter: 
de heer R. Blans
RTG-griffier: M. de Graaf
Vrijstellingsbesluit 
ateliers nabij Winkeldijk / 
Buitenborgh / Vinkekade te 
Vinkeveen
(Raadsvoorstel nr. 0031/08)
Ten behoeve van het bouwplan 
van Memid Investments 
b.v. wordt voorgesteld een 
besluit tot vrijstelling van het 
bestemmingsplan als bedoeld 
in artikel 19, lid 1, van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening te 
nemen.

Locatie Raadzaal:
Voorzitter: 
de heer R. Blans
RTG-griffier: M. de Graaf 
Vrijstellingsbesluit woning 
Molenland 25 te Wilnis
(Raadsvoorstel nr. 0024/08)
Het betreft het vernieuwen 
van een bestaande dubbele 
woning die de mogelijkheid 
geeft voor het bieden van 
mantelzorg.

AGEnDA ROnDEVEEnsE TAfELGEspREkkEn VAn 
DE RAAD VAn DE GEMEEnTE DE ROnDE VEnEn Op 

DOnDERDAG 19 JUnI 2008 
In HET GEMEEnTEHUIs

VAn 19.30 TOT 20.30 UUR

Locatie kamer 3:
Voorzitter: 
de heer C.H.W. Versteegh
RTG-griffier: E. Appel
Wijziging Algemene 
plaatselijke Verordening De 
Ronde Venen 2005.
(Raadsvoorstel nr. 0033/08)
Voorgesteld wordt de 
Algemene Plaatselijke 
Verordening De Ronde Venen 
2005, zoals vastgesteld 
op 28 juni 2007 op enkele 
punten aan te vullen en 
te wijzigen. Onder meer 
met betrekking tot openlijk 
drugsgebruik, het instellen van 
veiligheidsrisicogebieden, het 
gebruik van winkelwagentjes 
en hinderlijk drankgebruik zijn 
aanvullingen aangebracht

Locatie kamer 3:
Voorzitter: 
de heer C.H.W. Versteegh
RTG-griffier: E. Appel
sUW wijziging gemeen-
schappelijke regeling.
(Raadsvoorstel nr. 0035/08)
Het SUW stelt voor de 
gemeenschappelijke regeling 
te wijzigen met betrekking 
tot de verkleining van het 
Dagelijks Bestuur en het 
mogelijk maken van de 
toetreding van de gemeente 
Maarssen. Een en ander 
volgt uit de eerder opgestelde 
visie en het al enkele jaren 
bestaande waarnemend 
lidmaatschap van Maarssen. 
Voorgesteld wordt om in te 
stemmen met het voorstel van 
SUW. 

pAUZE

VAn 21.00 TOT 22.00 UUR

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

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

Locatie kamer 3:
Voorzitter: 
de heer C.H.W. Versteegh
RTG-griffier: E. Appel
Memo verzoek 
voetbalvereniging Hertha
Voorgelegd wordt:
1. het verzoek van Hertha 

voor het realiseren van een 
kunstgrasveld af te wijzen 
en op korte termijn:

2. te onderzoeken wat de 
mogelijkheden en kosten 
zijn voor het upgraden van 
het qua onderhoudsniveau 
mindere natuurgras 
wedstrijdveld (veld 6), dan 
wel het verbeteren van het 
trainingsveld

3. te onderzoeken of een 
kunstgrasveld überhaupt 
mogelijk is, gezien de 
drassige ondergrond waar 
Hertha is gevestigd.

MEnInGVORMEnDE RAADsVERGADERInG 26 JUnI 2008

Informatie vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 20 juni 2008.

Agenda
0. Opening.
1. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststelling verslagen RTG’s 15 mei en 27 mei 2008.
4. Vaststelling verslagen RTG’s 12 juni 2008.
5. Regionalisering Brandweer Utrechts Land (Raadsvoorstel nr. 0030/08)
 Voorgesteld word tot vorming van een geregionaliseerde brandweer 

Utrechts Land als onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht
6. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2005. 

(Raadsvoorstel nr. 0033/08)
 Voorgesteld wordt de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 

2005, zoals vastgesteld op 28 juni 2007 op enkele punten aan te vullen 
en te wijzigen. Onder meer met betrekking tot openlijk drugsgebruik, het 
instellen van veiligheidsrisicogebieden, het gebruik van winkelwagentjes en 
hinderlijk drankgebruik zijn aanvullingen aangebracht

7. SUW wijziging gemeenschappelijke regeling. (Raadsvoorstel nr. 0035/08)
 Het SUW stelt voor de gemeenschappelijke regeling te wijzigen met 

betrekking tot de verkleining van het Dagelijks Bestuur en het mogelijk 
maken van de toetreding van de gemeente Maarssen. Een en ander 
volgt uit de eerder opgestelde visie en het al enkele jaren bestaande 
waarnemend lidmaatschap van Maarssen. Voorgesteld wordt om in te 
stemmen met het voorstel van SUW. 

8. Memo discotheek en poolcentrum. 
 Het college vraagt advies over twee mogelijke vestigingslocaties voor 

een discotheek: aan de Rondweg achter Allround en aan de Veenweg, 
nabij het nieuw te bouwen zwembad. Tevens wordt gevraagd te adviseren 
over afwijking van de eerder vastgestelde randvoorwaarden, waarover 
een kandidaat-exploitant voorstellen heeft gedaan. Na advisering kan het 
college de vestiging van een discotheek en het zoeken van exploitanten 
verder ter hand nemen.

9.	 De	tweede	financiële	kwartaalrapportage.	(Raadsvoorstel	nr.	0038/08)
 In een begrotingsjaar komt het voor dat budgetten bijgesteld moeten 

worden. In dit voorstel is een overzicht gegeven van de budgetten die nu 
in	het	tweede	financiële	kwartaal	van	2008	door	de	raad	dienen	te	worden	
bijgesteld.

10. Vrijstellingsbesluit ateliers nabij Winkeldijk / Buitenborgh / Vinkekade te 
Vinkeveen (Raadsvoorstel nr. 0031/08)

 Ten behoeve van het bouwplan van Memid Investments b.v. wordt 
voorgesteld een besluit tot vrijstelling van het bestemmingsplan als 
bedoeld in artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te 
nemen.

11. Vrijstellingsbesluit woning Molenland 25 te Wilnis (Raadsvoorstel nr. 
0024/08)

 Het betreft het vernieuwen van een bestaande dubbele woning die de 
mogelijkheid geeft voor het bieden van mantelzorg.

12. Implementatie nieuwe Wro.(Raadsvoorstel nr. 0039/08)
 Met ingang van 1 juli 2008 treedt de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in 

werking. Dit heeft gevolgen voor procedures en instrumenten. In de Nota 
nieuwe Wro is uitgebreide informatie over de nieuwe Wro opgenomen. 
Aan de raad wordt voorgesteld om een delegatiebesluit vast te stellen, 
een aanpassingbesluit voor de legesverordening te nemen en de huidige 
exploitatieverordening in te trekken. 

13. Bouwstenen voor de structuurvisie Wilnis Dorp.(Raadsvoorstel nr. 0040/08)
 In de Bouwstenen wordt een overzicht gegeven van de resultaten 

van onderzoeken en participatie voor de Structuurvisie Wilnis dorp. 
De Bouwstenen zijn daarom de onderlegger voor de uiteindelijke 
structuurvisie, maar er worden nog geen keuzes in gemaakt. Nadat de 
Concept Bouwstenen in februari in de gemeenteraad zijn besproken, zijn 
ze aangevuld. Voorgesteld wordt om de Bouwstenen voor de Structuurvisie 
Wilnis dorp vast te stellen als onderlegger voor de structuurvisie..

14. Estafetteproject: voorbereiden onteigeningsprocedure voor gebied De 
Driehoek. (Raadsvoorstel nr. 0041/08)

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

15. Estafetteproject: voorbereidingsbudget. (Raadsvoorstel nr. 0034/08)
 Op 28 juni 2007 heeft de raad besloten om met de combinatie Rabobank 

Veenstromen en Rabo Vastgoed een intentieovereenkomst aan te gaan 
en is een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld. Dit budget blijkt 
onvoldoende te zijn om alle kosten te dekken. Om het onderzoek te 
kunnen afronden wordt daarom voorgesteld een aanvullend budget van 
€150.000,00 beschikbaar te stellen

BEsLUITnEMEnDE RAADsVERGADERInG 26 JUnI 2008

Informatie vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 20 juni 2008.

Agenda
0. Opening.
1. Vaststellen agenda.
2.  Vaststellen verslagen van de openbare raadsvergadering d.d. 
 22 mei en 27 mei 2008.
3. Akkoordstukken.
3a. Begroting 2008 St. Openbaar Primair Onderwijs. 
 (Raadsvoorstel nr. 0036/08)
 De Stichting Openbaar Primair Onderwijs AURO heeft de begroting 2008 

voor haar tien openbare basisscholen in Aalsmeer Uithoorn en De Ronde 
Venen voorlopig vastgesteld en ter goedkeuring aan de gemeenteraden 
aangeboden. 

3b. Budgetaanvraag PAP-project. (Raadsvoorstel nr. 0037/08)
 Voor het afronden van het PAP-project is een aanvullend budget nodig van 

€	95.000.	Het	gaat	om	meerkosten	van	de	bouw	van	de	Pijlstaartschool	en	
de aankoop van grond voor openbare ruimte.

3c. Vrijstellingsbesluit voor het vernieuwen en vergroten van kweekkassen op 
het perceel Uitweg 25 te Vinkeveen (Raadsvoorstel nr. 0042/08)

 Het betreft het vernieuwen en vergroten kweekkassen op het perceel 
Uitweg 25 te Vinkeveen.

4. Benoemen bestuursleden openbaar schoolbestuur AURO 
 (Raadsvoorstel 0032/08)
 Tot 1 januari 2009 zijn of ontstaan er vier vacatures in het bestuur van de 

Stichting  voor Openbaar Primair Onderwijs AURO. Voorgesteld wordt in te 
stemmen met de door de  stichting voorgedragen nieuwe bestuursleden.

5. Sluiting.

Afvalbrengstation op 
25 juni beperkt open 
Op woensdag 25 juni sluit het afvalbrengstation een uur eerder dan 
gebruikelijk. Het afvalbrengstation is op deze dag geopend tot 15.00 uur.

Wie doet hier 
boodschappen 
op de fiets?
Bent u de persoon op de foto? Dan heeft u een heerlijke 
fruitmand gewonnen! Deze prijs is beschikbaar gesteld 
door het fruitpaleis, Dorpsstraat 24 in Wilnis. Bij deze 
winkel kunt u op vertoon van deze pagina uw prijs 
afhalen. 

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

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

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



Resultaten inzameling plastic 
flessen en flacons

De resultaten van de elfde inzameling zijn bekend. De elfde inzameling 
op 6 juni 2008 heeft een re-cord hoeveelheid van 7820 kilo aan lege 
plastic flessen en flacons opgeleverd. In de landelijke proef ‘Plastic 
Heroes’ is de gemeente De Ronde Venen koploper!

Wat kunt u doen wanneer u sneller van uw plastic flessen 
en flacons af wilt?
U kunt uw plastic flessen en flacons ook wegbrengen naar het 
afvalbrengstation op de Industrieweg 50 in Mijdrecht. Daar staat 
een speciale container van de campagne Plastic Heroes. Voor extra 
afvalzakken kunt u terecht bij de receptie van het gemeentehuis, het 
afvalbrengstation of bellen naar de Servicelijn.

Waar kunt u meer informatie vinden over deze actie?
Op de website van gemeente De Ronde Venen (www.derondevenen.
nl) vindt u onder het kopje bouwen, wonen en milieu informatie over 
onder andere de campagne Plastic Heroes, de inzameling en de meest 
gestelde vragen. Ook kunt u voor meer informatie of vragen contact 
opnemen met de Servicelijn op telefoonnummer (0297) 291800.
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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.

Miniconferentie 
dyslexie voor onderwijs
Het uitwisselen van informatie over de diagnose en aanpak 
van dyslexie in zowel het basisonderwijs als het voortgezet 
onderwijs en de mogelijkheden om de aansluiting te 
verbeteren, stonden centraal tijdens de miniconferentie 
‘Dyslexie in het onderwijs’ op donderdag 5 juni. 

De bijeenkomst werd in het VeenLanden College georganiseerd waar 
ruim 60 groepsleerkrachten, interne begeleiders, remedial teachers, 
taalcoördinatoren, taaldocenten, brugklasmentoren en teamleiders van 
de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in De Ronde Venen 
op af kwamen. Wethouder Jan van Breukelen (Onderwijs) opende 
deze conferentie, als uitwerking van één van de actiepunten uit het 
onderwijsachterstandenbeleid van de Lokale Educatieve Agenda 2006-
2010 De Ronde Venen.
De middag begon met een presentatie van de resultaten van een 
inventarisatie naar de omvang van de problematiek van dyslexie in het 
onderwijs onder alle scholen in De Ronde Venen. Eén van de belangrijke 
conclusies is, dat er relatief gezien bij het basisonderwijs in De Ronde 
Venen niet meer kinderen met een dyslexieverklaring zijn dan landelijk 
het geval is; namelijk circa 4%. Bij het voortgezet onderwijs ligt dit 
percentage wat hoger. De risicogroep, kinderen met een slechte of zeer 
slechte score op de CITO- taaltoets, is ook wat groter dan landelijk. De 
werkgroep gaat dit nader onderzoeken. Vervolgens presenteerden leraren 
van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs achtereenvolgens 
hun ervaringen met de problematiek van dyslexie in het onderwijs. 
Deze presentaties gaven de aanwezigen een goed inzicht in de wijze 
waarop scholen dyslexie bij leerlingen signaleren en hoe deze leerlingen 
vervolgens begeleid kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn: teksten 
van proefwerken of examens met een groter lettertype afdrukken en meer 
tijd bij opdrachten voor kinderen met een dyslexieverklaring. Daarna 
volgde een presentatie van dyslexiedeskundige Lidy Lohman, van de 
schoolbegeleidingsdienst. Zij waardeerde het initiatief van de gemeente 
De Ronde Venen en de wijze waarop de scholen in De Ronde Venen 
dit onderwerp extra aandacht geven. In haar presentatie ging zij ook 
uitgebreid in op de landelijke ontwikkelingen op dit gebied. Een van deze 
ontwikkelingen betreft een nieuwe ministeriële regeling waarbij de diagnose 
en behandeling van ernstige dyslexie vanaf 2009 in het basispakket van 
de ziektekostenverzekering wordt opgenomen. De conferentie werd rond 
20:00 uur afgesloten onder de toezegging dat de werkgroep dyslexie 
suggesties en ideeën gaat inventariseren en waar mogelijk gaat uitwerken. 

campagne 
voedselinfectie 
Het RiVm is samen met de ggD midden-nederland 
gestart met de informatiecampagne ‘Wat je moet weten, 
om veilig te eten!‘.  

De campagne is vooral gestart vanwege de voedselinfecties die 
ontstaan tijdens het barbecueën. Voedselinfecties ontstaan echter 
ook door het eten van rauwe schelpdieren, vlees en vis, of door 
simpelweg onvoldoende hygiënische maatregelen. Goede hygiëne 
voorkomt besmetting en verspreiding. De folder ‘Wat je moet weten, 
om veilig te eten!‘ geeft een aantal eenvoudige maatregelen om 
voedselinfecties te voorkomen. Was bijvoorbeeld uw handen voordat 
u eten klaarmaakt en na ieder toiletbezoek. Let ook op het scheiden 
van bereid en onbereid voedsel. Gekoelde producten moeten na 
aankoop snel in de koelkast, tot vlak voor gebruik.

Wat is een voedselinfectie?
Een voedselinfectie is een ontsteking van de maag en darmen. Zo’n 
infectie kan ontstaan als u iets eet of drinkt dat besmet is met een 
bacterie, virus of parasiet. De symptomen zijn ondermeer braken en 
diarree. Meestal gaat een voedselinfectie vanzelf weer over. Maar 
voor jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakte afweer 
kan het ernstig zijn, soms zelfs levensbedreigend. Wees daarom 
alert op tekenen van uitdroging, vooral bij kinderen en ouderen. 
Uitdroging kunt u herkennen aan: niet of weinig plassen (minder dan 
drie keer per dag, donkere urine); klagen over dorst; droge mond, 
diepliggende ogen; koude armen en benen. Neem bij de eerste 
tekenen van uitdroging contact op met de huisarts.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat 
dat er in Nederland jaarlijks 300.000 tot 750.000 voedselinfecties 
voorkomen. 

Meer informatie
De GGD Midden-Nederland probeert de fervente barbecueliefhebber 
te bereiken via slagers, campings, scouting en tuincentra waar ze 
barbecues verkopen. Ook zullen er posters en folders te vinden zijn 
op openbare locaties zoals de bibliotheken, gemeenten en GGD 
vestigingen. Het materiaal uit deze campagne is ook beschikbaar via 
de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu: 
www.rivm.nl/infectieziekten en de GGD Midden-Nederland: 
www.ggdmn.nl of bij Postbus 51.

De activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt 
door stichting cultura in samenwerking met VVV De 
Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus en gemeente 
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten 
vermeld die in de komende week zullen plaatsvinden. 
Voor informatie over de activiteitenkalender kunt u 
contact opnemen met VVV De Ronde Venen, tel. (0297) 
21 42 31, email: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. Een 
uitgebreide activiteitenkalender is te lezen op de website 
van de gemeente: www.derondevenen.nl. 

18 JUNI 2008
Midzomerbraderie Wilnis 2008 
Locatie: Dorpscentrum van Wilnis. Aanvang: 14.00-21.00 uur. 
Informatie: De heer T. Bots (0297) 28 13 65 ovwilnis@xs4all.nl   

27 JUNI 2008 t/M 29 JUNI2008
Combi Vinkeveen 2008
Jeugd zeilevenement; Diverse wedstrijden, gevaren in optimisten, 
splash- en RS Fefabootjes. Locatie: Clubhuis WVA zandeiland 4 in 
Vinkeveen. Aanvang: vrijdag 27 juni 16.00/23.00 uur, zaterdag 
28 juni 10.00/00.00 uur, zondag 29 juni 10.00 /21.00 uur. 
Informatie: Watersportvereniging-Vinkeveen Abcoude wva, 
mevrouw Van der Stap-Bastiaansen, wva@xs4all.nl (0294)295405. 
www.wvavinkeveen.nl 

 activiteitenkalender 
De Ronde Venen

Informatieavond 
over defibrillatoren
In de Meijert wordt dinsdagavond 24 juni een informatieavond 
georganiseerd in verband met de plaatsing van ruim twintig 
Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s) in De Ronde 
Venen. tijdens de avond wordt de eerste AED overhandigd 
aan sportvereniging HSV uit De Hoef. De overlevingskans van 
personen die worden getroffen door hartfalen stijgt met ruim 
50 procent als binnen zes minuten van een AED gebruik wordt 
gemaakt.

De AED’s komen te hangen bij verschillende sportaccommodaties en 
-verenigingen in de gemeente, maar ook bij de Boei, de Meijert en de 
Willisstee, de servicepunten in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen, dorpshuis Ons 
Streven in Amstelhoek en de kerk in Waverveen. Het Rabofonds Dividend 
voor de Samenleving schenkt de in totaal 22 AED’s die verspreid over de 
gemeente komen te hangen. Daarmee is een bedrag gemoeid van ongeveer 
30 duizend euro. De gemeente neemt de administratieve en organisatorische 
werkzaamheden voor haar rekening. Ook is voor bedrijven, scholen en 
wijkcomités de mogelijkheid in het leven geroepen een AED met korting aan 
te schaffen. Verenigingen die een AED ontvangen zijn verplicht om minimaal 
vier gecertificeerde vrijwilligers te hebben die kunnen reanimeren en de 
AED kunnen bedienen. Voor culturele centra en servicepunten is dit aantal 
vastgesteld op twee. De verwachting is dat de defibrillatoren in september 
worden geplaatst als de vrijwilligers gecertificeerd zijn. De opleidingen 
worden verzorgd door EHBO-vereniging St. Lucas. In De Meijert vindt 
dinsdag 24 juni vanaf 20.00 uur een bijeenkomst plaats waar meer informatie 
wordt gegeven over het project en het gebruik van AED’s. Er wordt daar 
onder andere een toelichting gegeven op het project door wethouder Ingrid 
Lambregts en door de voorzitter van het Rabofonds, Irene Brakband. Ook de 
hartstichting verleent haar medewerking aan de avond die wordt afgesloten 
met de overhandiging van de eerste AED aan HSV. Geïnteresseerden zijn 
van harte welkom de bijeenkomst bij te wonen, aanvang is 20.00 uur. 

controle op het 
afvalbrengstation
Een toezichthouder van gemeente De Ronde Venen 
heeft op zaterdag 24 mei een controle uitgevoerd op het 
afvalbrengstation. De controle was bedoeld om te kijken of de 
bezoekers die afval brengen ook daadwerkelijk uit de Ronde 
Venen komen en reinigingsrechten betalen. Want voor hen is 
afvalbrengstation bedoeld.

De kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval 
worden namelijk betaald vanuit de reinigingsrechten. Het afval dat op het 
afvalbrengstation wordt gebracht valt hier ook onder. Wanneer afval wordt 
gebracht door inwoners die geen reinigingsrechten betalen of zelfs uit een 
andere gemeente komen, dan heeft dat invloed op de reinigingsrechten. 
Daarom is het belangrijk dat gecontroleerd wordt of rechtmatig gebruik 
wordt gemaakt van het afvalbrengstation. Wanneer u afval naar het 
afvalbrengstation komt brengen, bent u verplicht om legitimatie mee te 
nemen. Tijdens de controle bleek dat van de 420 bezoekers slechts vier 

bezoekers niet rechtmatig het afvalbrengstation bezochten. Zij verblijven op 
recreatieparken en betalen geen reinigingsrechten aan de gemeente, maar 
aan de eigenaar van het recreatiepark. Die moet dan ook voor de afvoer 
van het afval zorgen. Daarnaast bleek één bezoeker niet in De Ronde 
Venen te wonen. De betreffende bezoekers zijn geweigerd en moesten het 
afval weer meenemen. De controle zal vanaf nu periodiek plaatsvinden.

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

Wet geluiDHinDeR

Met ingang van 19 juni 2008 ligt bij Publiekszaken in het gemeen¬te¬huis in Mijdrecht gedurende 6 weken voor een ieder 
ter inzage het verzoek tot vaststelling hogere grenswaarde in het kader van de Wet Geluidhinder bij gemeente De Ronde 
Venen voor het, met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, verlenen van reguliere bouw-
vergunning voor het:
• Oprichten van 14 woningen en 16 appartementen op het perceel Cliffordweg nabij 5 in Waverveen (bouwplannummer 

2008/0038);

Tegen het aanvragen van een hogere grenswaarde kan een ieder binnen de termijn van ter inzage legging schriftelijk of 
mondeling zienswijzen indienen bij Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 
Tevens vindt op 3 juli 2008 om 11.00 uur een hoorzitting plaats in het gemeentehuis in Mijdrecht waarin een ieder in de 
gelegenheid wordt gesteld om mondeling een zienswijze kenbaar te maken.

AANVRAAG VERGUNNING Ex ARtIkEl 9 VAN DE MoNUMENtENVERoRDENING DE RoNDE VENEN 1998

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend dat een aanvraag is ingediend voor een vergunning 
op grond van de Monumentenverordening De Ronde Venen 1998 t.b.v. het renoveren van het gemeentelijk monument 
Dorpsstraat 38 in Wilnis. De aanvraag betreft o.a. funderingsherstel, wijziging van de indeling zodanig dat het achterhuis 
een woonfunctie krijgt, het wijzigen van de gevelopeningen (ramen) in de oostgevel van het achterhuis, het aanbrengen van 
een raam en het verwijderen van een deur in de achtergevel, het plaatsen van een twaalftal dakramen in beide dak-vlakken 
van de boerderij en het realiseren van een aanbouw aan de westzijde van de boerderij. Deze aanvraag ligt vanaf 18 juni 
2008 gedurende 2 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij Publiekszaken. Tevens bestaat tot 3 juli 2008 de 
mogelijkheid zienswijzen in te dienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

vervolg op volgende blz.



Te koop:
Jonge kippen geb. maart 2008 
7,50 euro p.st.
Tel. 0297-281896
Te koop:
Kinder opoefi ets 22 inch 15 
euro. Tel. 0297-264477
Te koop:
Wasdroger i.p.st. 35 euro. Eiken 
uitsch.tafel 1x1m 25 euro. Werk-
tafel 180x90 10 euro.
Tel. 0297-326574
Te koop:
Mooie niet woekerende bam-
boe in 10 ltr. pot ±1m hg. wordt 
max. 2.5 mtr. sch/half schaduw 
v.a. 20 euro.
Tel. 0297-264464
Te koop:
Comp.bureau donker eiken met 
rolluik 100 euro. 6 eetkamer-
stoelen met rieten rug en zit-
ting 60 euro. Tel. 0297-268960
Te koop:
Eiken salontafel 30 euro 120-
60-45 met lade.
Tel. 0297-286374
Te koop:
Rotan eethoek rond 2 jaar 150 
euro. Duo waterbed 210/180 
400 euro.
Tel. 0297-264729
Te koop:
Grenen commode 50 euro.
Tel. 0297-272845
Te koop:
Houten tafel geel met 4 houten 
stoelen met rieten zitting 100 
euro. Sharp combi oven 40 ltr. 
weg. verh. 100 euro.
Tel. 0297-274764
Te koop:
D.fi ets 26 inch vers. velgr. i.pr.st. 
125 euro. H. fi ets  Batavus vers. 
28 inch 100 euro.
Tel. 0297-282980
Te koop:
Herenfi ets 25 euro. Herenfi ets 
50 euro. 2 rotan kuipstoeltjes à 
10 euro. Lappenstof 5 euro p.st.
Tel. 0297-281537
Aangeboden:
Jonge katjes geb. 13-4 zijn zelf-
standig 1 zwart 1 bont.
Tel. 0297-778645

AANVRAGEN BOUWVERGUNNING

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Ontvangst 
    datum

Amstelhoek
Amstelkade 75 Vernieuwen van een woonhuis Reguliere bouwvergunning 2008/0322 26-5-2008

Mijdrecht
Boezemmolen 29 Veranderen van een achtergevel  Lichte bouwvergunning 2008/0353 2-6-2008
 van een woning
Briljant 30 Vergroten van een woning met een  Reguliere bouwvergunning 2008/0338 30-5-2008
 dakopbouw
Constructieweg 78 Oprichten van een bedrijfsgebouw Reguliere bouwvergunning 2008/0344 4-6-2008
Groot Mijdrechtstraat 81 Oprichten van een windturbine met  Reguliere  bouwvergunning 2008/0346 5-6-2008
 traforuimte fase 2

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe  Vernieuwen en verplaatsen Reguliere bouwvergunning 2008/0335 30-5-2008
35, 35a van een brug
Molenkade 13 Oprichten van een recreatiewoning  Reguliere bouwvergunning 2008/0347 5-6-2008
 met kelder fase 1
Molenkade 17 Oprichten van een recreatiewoning Reguliere bouwvergunning 2008/0361 11-6-2008
Muyeveld 13 Vergroten van een woning met een  Reguliere bouwvergunning 2008/0311 20-5-2008
 dakopbouw
Waverbancken 77 Vergroten van een woning met een  Reguliere bouwvergunning 2008/0358 10-6-2008
 dakopbouw

Wilnis
Korenmolenweg Aanbrengen van een leiding/duiker Lichte bouwvergunning 2008/0352 6-6-2008
Gagelweg onder de weg (nabij kruising 
 Korenmolenweg/Gagelweg) 

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog 
niet inzien. 

Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, 
die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
 

BOUWPLANNEN

Met ingang van 19 juni 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de bouw-
plannen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Opm.

Mijdrecht
Bozenhoven 115 Vergroten van een notariskantoor Reguliere bouwvergunning  2008/0175 A
  fase 1
Genieweg Oprichten van een bedrijfspand  Reguliere bouwvergunning 2007/0718 B
 (ongenummerd) fase 1

Wilnis
Marickenzijde  Bouwrijp maken van het terrein Verzoek om vrijstelling 2008/0364 C
(nabij Veenzijde) inclusief zandophoging

Vinkeveen
Uitweg 11 Oprichten van een loopbrug Reguliere bouwvergunning 2007/0764 D

Waverveen
Cliffordweg nabij 5 Oprichten van 14 woningen en  Reguliere bouwvergunning 2008/0038 E
 16 appartementen

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vergunning:
- Onder A, D te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening.
- Onder B en E te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op 

de Ruimtelijke Ordening.
- Onder C te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening. 
Voor het bouwplan (C) 2008/0364 wordt de mogelijkheid van inspraak geboden. De inspraakbijeenkomst wordt gehouden op 
27 juni 2008 van 09.00 uur tot 09.30 uur in het gemeentehuis in Mijdrecht. Op verzoek van belanghebbenden kan een ander 
tijdstip worden afgesproken.

Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij het 
College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijze moet het volgende staan: 
omschrijving van het plan waar u uw zienswijze op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in 

uw zienswijze verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw 
zienswijze ook mondeling (aan de balie of telefonisch) bij de betreffende afdeling bekendmaken. 

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN 

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Verzenddat.
    vergunning

Mijdrecht
Koraal 33 Gedeeltelijk vergroten van een woning Bouwvergunning 2008/0303 10-6-2008
Oosterlandweg 23 Veranderen van buitengevels  Bouwvergunning 2008/0207 5-6-2008
 bedrijfsgebouw
Poldermolen 8 Vergroten van een woning Bouwvergunning 2008/0266 10-6-2008
Rondweg 1a Plaatsen van lichtreclame Verzoek APV vergunning 2008/0298 10-6-2008
Vermogenweg 5 Realiseren van een woning in een  Bouwvergunning 2007/0555 5-6-2008
 bestaande bedrijfsruimte

Vinkeveen
Donkereind 44a Oprichten van een overkapping  Bouwvergunning 2008/0249 10-6-2008
 en een zwembad
Winkeldijk 19a-R79 Oprichten van 2 recreatie units (nabij) Bouwvergunning 2008/0074 9-6-2008
Winkeldijk 19a-R97 Plaatsen van een caravan Bouwvergunning 2008/0081 10-6-2008

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats 
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen 
van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide 
fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die 
in die fase aan de orde zijn gekomen. Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes 
weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij 
de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van 
een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank 
griffi erecht 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.  door hen onder het stellen van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu een vergunning is 

afgegeven aan: Multifi ll B.V. voor het veranderen van een productvervaardigings- en afvulbedrijf op het perceel 
Constructieweg 25A, 3641 SB  Mijdrecht. 

2.  zij  instemmend hebben beschikt op een verzoek tot intrekking van een gedeelte van de geldende milieuvergunning van 
21 januari 2003 met de daarbij behorende voorschriften van: Multifi ll B.V. Constructieweg 25A, 3641 SB  Mijdrecht.De 
stukken met betrekking tot deze beschikking liggen van 19 juni tot en met 31 juli 2008 ter inzage. Tot en met 31 juli 2008 
kunt u beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 

 ‘s-Gravenhage. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden 
verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. De vergunning treedt een dag na afl oop 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 
griffi erechten verschuldigd. De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over het ontwerp geen zienswijzen zijn ingebracht 
en dat ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp deze beschikking niet is gewijzigd.

3.  zij ambtshalve een ontwerpbeschikking hebben afgegeven voor het wijzigen d.m.v. het aanvullen van de voorschriften 
bij de milieuvergunning van: BP Wilnis B.V. voor een tankstation voor het wegverkeer inclusief LPG annex 
motorherstelinrichting en wasplaats op het perceel Mijdrechtsedwarsweg 27 Wilnis.

De stukken met betrekking tot deze ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 19 juni tot en met 30 juli 2008. Tot en met 30 
juli 2008 kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) naar voren brengen bij Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen, p/a 
de Milieudienst Noord-West Utrecht, Postbus 242, 3620 AE te Breukelen. U kunt niet per e-mail reageren. Voor het mondeling 
naar voren brengen van uw zienswijze(n) kunt u binnen de termijn contact opnemen met een medewerker van de cluster recht 
van de milieudienst via het genoemde telefoonnummer. De aanvrager van de vergunning wordt in de gelegenheid gesteld te 
reageren.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 te  Mijdrecht, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een mede-
werker van de cluster recht van de milieudienst, tel. 0346-260641.
4.  bij hen een melding op basis van een algemene maatregel van bestuur is binnengekomen van: Mts. Heykoop voor 

het wijzigen/uitbreiden van een melkrundveehouderij waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is, 
op het perceel Bovendijk 6-a-8, 3648 NM Wilnis, Mts. Ringdijk voor het in werking hebben van een paardenhouderij 
en kleinschalige veehouderij waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is voor de inrichting op het 
perceel Ringdijk 2e Bedijking 23, 3641 PH te Mijdrecht; Dylan Interieur voor het oprichten van een inrichting voor 
het vervaardigen van meubels waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing 
is, op het perceel Spoorlaan 37-f, 3645 EK te Vinkeveen; All Jobs B.V. voor het veranderen van een inrichting t.b.v. 
het vervaardigen van voorzieningen voor parkeergarages, waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer van toepassing is, op het perceel Communicatieweg 11-c, 3641 SG te Mijdrecht; A. Hendriks voor het 
oprichten van een propaantank waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is, 
op het perceel Westerlandweg 12, 3641 PX Mijdrecht. Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels 
gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van 
meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken.
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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.

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN

Perfekt Pakker

Groente & Fruit Slagerij

Boni altijd goedkoop!

Coca Cola
regular, light of zero
fles 1500 ml, 4-pack

Huiswijn
rood, rosé, wit droog

of wit halfzoet
literfles

Kip/kerrie- of 
kip/satésalade

bakje 150 gram

Perfekt Kaiserbrotchen 
of pistolets

wit of meergranen
pak 4 stuks

 

2 x 4-packs

Amstel bier pak 8 blikjes à 33 cl

Heineken bier
pak 6 blikjes à 33 cl

1 Kops Soep
diverse soorten

pakje 3 zakjes

 

Broccoli
500 gram

0.99 

 

3.99
 

Bon Appetit Kaas
jong, jong belegen of belegen

kilostuk

6.75 - 7.99 
  

4.99
 

Shoarmavlees
kilo

6.99

Polderhoeve
Bruin

heel brood

 

 

 

8.79
 

liter/0,73  

 

kilo 1.38 

 

Exotisch fruit
Mango, 2 stuks
Galia meloen, per stuk 
Ananas, per stuk
Passiefruit, schaal 3 stuks
Cantaloupe meloen, per stuk
Papaya, per stuk
Bananen, per kilo
 

0.99
Naar keuze

 10.56 2.85 

1.59 0.79
 

1.29
 

 

0.69

Week 25  Aanbiedingen geldig van
ma. 16 juni t/m za. 21 juni 2008

 

2.69  

3.79
3.99 - 4.99

 

0.99
1.60 - 1.70

 

 kilo/6.60

0.99
1.39 - 1.59

 

1.20

Aloha!
Wat een
voordeel!

2 pakken

 

Shoarma-
broodjes
pak 5 stuks

0.79
0.99 

Soepele wijnen
uit Frankrijk,

geselecteerd voor 

onze huiswijn.

2 pakjes

BONI Mijdrecht  De Lindeboom 25 Op zaterdag tot 20.00 uur geopend!



Mijdrecht/Uithoorn - Ben van 
Laake, voormalig directielid Koop 
Lenstra Makelaars, gaat samen met 
Rob Bakker, facilitair medewerker 
bij Koop Lenstra Makelaars, de uit-
daging aan om in 30 dagen van Bant 
naar Beijing in China te rijden in een 
klassieke Volvo144. Een rit van maar 
liefst ongeveer 12.000 kilometer. De 
route die 100 jaar geleden voor het 
eerst met een auto is gedaan zal nu 
opnieuw door 88 klassieke volvo’s 
en ca. 200 mensen worden gere-
den. Het is een Nederlands initiatief 
van de Volvo V 44 Club. De deelne-
mers zullen als helden worden bin-
nengehaald in Beijing, vlak voordat 
de Olympische Spelen in deze stad 
zullen beginnen.

Volvo
Zaterdag 5 juli a.s. vertrekken de he-
ren om ca. 07.00 uur in de inmiddels 
37 jaar oude Volvo144, een uniek 
exemplaar. Ben van Laake kocht de 
auto 37 jaar geleden en is de eerste 
eigenaar, toch een prettig gevoel als 
je 12.000 km gaat afleggen. De auto 
heeft al ca. 300.000 kilometer gere-
den en eigenaar Van Laake ziet dan 
ook niet op tegen een ritje van maar 
12.000 kilometer !
Er rijden 88 auto’s mee in de route, 
waarvan Ben en Rob als nummer/
team 37 zullen vertrekken. Dus de 
auto heeft als startnummer 37, is 37 
jaar oud en  Ben van Laake is gebo-
ren in 1937… Toeval?

Koelbox
De auto’s zullen tijdens de rit verge-
zeld worden door twee technische 
Volvo teams en een professioneel 
medisch team. Ook de koelbox en 
het koffiezetapparaat op de achter-
bank van team 37 ontbreken niet… 
Aan de auto zijn de laatste maanden 
enkele aanpassingen gedaan voor 
veiligheid en comfort. Bijvoorbeeld 
de stoelen, deze waren echt aan 
vervanging toe, want als je 12.000 
km gaat rijden mag je best voor een 
beetje comfort gaan. Aangezien een 
groot gedeelte van de rit op onver-
harde wegen is, is er een steenslag-
beschermer onder de motor aange-
bracht ter voorkoming van schade 
aan de motor. Ook is een eenvoudi-
ge Cruisecontrol aangebracht. Na-
tuurlijk worden er zelf ook wel wat 
reserveonderdelen meegenomen, 
maar de technische begeleidings-
teams zullen het ‘grote werk’ moe-
ten doen bij problemen. Omdat er 
geen airco in de auto zit en de tem-
peratuur onderweg zo nu en dan 
best kan oplopen, is er door team 37 
ook aan een ventilator voor op het 
dashboard gedacht. 

100 jaar
Zoals al eerder gezegd is deze route 
100 jaar geleden voor het eerst ge-
reden. Vorig jaar februari kreeg Ben 
van Laake in het verenigingsblad 
het artikel onder ogen ‘Bant to Bei-
jing 2008’. Met de vraag of er inte-
resse is bij de lezers om deze route 
te gaan rijden? Nou, dat was er ei-
genlijk meteen en samen met Rob 
Bakker durft hij de uitdaging aan. 
Van de 12.000 km die afgelegd gaan 
worden gaat een groot stuk nage-
noeg parallel aan de spoorlijn Le-
ningrad/Peking(Transsiberie-Ex-
press), waardoor het zelfs moge-
lijk is om contact te houden met het 
thuisfront via de gsm! En dat is toch 
wel erg leuk, als je bedenkt dat er 
in Rusland slechts 16% dekking is 
voor de TomTom en gsm. Wat ook 
anders is dan 100 jaar geleden is de 
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor 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, Dorpsstraat 
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m 
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m vr 
8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.00-18.00 u; 
za 9.00-12.30 u. 
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij apotheek Pelaene Hof, 
Terschellingkade 2, 3446 BK 
Woerden, tel. 0348-480481.

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

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

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

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 spreekuur is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288. 
Geopend op werkdagen 8.30-17.00 
u (maatschappelijk werk, thuis-
zorg, jeugdgezondheidszorg). Voor 
informatie over allerlei mogelijkheden 
van zorg: Zuwe Service, tel. 0900-
2359893.
Jeugdgezondheidszorg: tel. 
0346-552930. Pedagogisch bureau: 
tel. 0346-581487. Voor ouders van 
kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, 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.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, 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

Verschijnt woensdag

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

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

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

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

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

120e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 14.950

EDItIE 3
oPlAAg 13.150

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te 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

COLOFON

IVN activiteit op
‘De Lindenhorst’
Regio - Aanstaande zaterdag 21 ju-
ni doet de biologische boerderij ‘De 
Lindenhorst’ weer mee aan de lan-
delijke Open Dag voor biologische 
bedrijven. Gedurende de hele dag is 
iedereen van harte welkom. 

Het bedrijf van de familie Van der 
Horst ligt aan de Kromme Mijdrecht, 
tussen De Hoef en Uithoorn (West-
zijde 17a, De Hoef).

De IVN afdeling De Ronde Venen & 
Uithoorn geeft op die dag tweemaal 
een excursie op en rondom het be-
drijf. De excursies starten om 12.00 

en 14.00 uur. Tijdens de wandelin-
gen door de weilanden is er aan-
dacht voor de planten, vogels en an-
dere dieren die er voorkomen, voor 
de biologische manier van boeren 
met respect voor natuur en milieu, 
het landschap, duurzaamheid en 
dierenwelzijn en voor de historie en 
toekomst van het gebied.
 
Als u het groene veenweidegebied 
altijd al eens van een andere kant 
wilde bekijken en beleven, is dit uw 
kans. Deelname aan de excursies is 
gratis. Men hoeft zich niet van te vo-
ren aan te melden.

Dienstenveiling is verplaatst!
Wilnis - Wegens het succes van het 
Nederlands Voetbalelftal is de dien-
stenveiling van De Rovenians ver-
plaatst naar september 2008.
Voor het slagen van deze diensten-
veiling bent u als bezoeker essenti-
eel, de exacte datum van de dien-
stenveiling zal spoedig volgen.
The Passion, het moderne ´Passie-
spel´ van De Rovenians vraagt om 
een traditioneel vervolg. 
De Rovenians is actief op zoek naar 
een of meerdere hoofdsponsors. 
Gedacht wordt aan bedrijven, instel-
lingen, kerken, fondsen en mensen 
die het belang zien van het doorver-
tellen van de boodschap. De bood-
schap van het lijdensverhaal van Je-
zus.

Wie helpt er mee om het koor finan-
cieel te ondersteunen, zodat zij deze 
musical over het paasverhaal kun-
nen blijven doorvertellen? Door de 
professionele manier van uitvoe-
ren zijn de basiskosten voor licht 
en geluid hoog. Het koor ontvangt 
geen subsidie waardoor er een gro-
te geld-injectie vooraf nodig is om 
de stap te kunnen zetten. De Rove-
nians zal zelf de geldmiddelen voor 
deze kwaliteitsmusical moeten zien 
rond te krijgen. Het streven is om 
The Passion met Pasen 2009 een 
vervolg te geven. 
Tettie van Os kan u meer vertellen 
over hoe u The Passion financieel 
kunt ondersteunen, telefoon 0297 
287 118 - website www.rovenians.nl

Gasten uit Bosnië vermaken
zich prima op het water
Regio - Afgelopen dinsdag waren 
42 kinderen uit Bosnië te gast bij 
Scuba Academie. Nu eens niet voor 
de duiksport, maar gewoon gezellig 
even varen. Dit in het kader van een 
door PAX kinderhulp georganiseer-
de vakantie van drie weken in Ne-
derland. Het zijn kinderen in de leef-
tijd van ongeveer 10 jaar uit voor-
malige oorlogsgebieden en achter-
standswijken. De kids worden de-
ze weken heerlijk in de watten ge-
legd om even de ellende van thuis 
te vergeten.

‘Van Bant to Beijing’ een unieke 
challenge!

track&trace apparatuur in de auto’s.  
Er zal gereden worden in groepjes 
van ca. 5 auto’s en via track&trace 
is precies te zien waar welke auto’s 
rijden.  
Dat er veel komt kijken bij zo’n reis 
blijkt uit alle voorbereidingen die de 
heren moeten treffen. Er zijn dan ook 
al heel wat pasfoto’s ingeleverd voor 
alle Visa & formulieren. Bij de grens 

van Mongolië/China moeten overi-
gens alle bestuurders nog even op-
nieuw rijexamen doen… door deze 
actie is de route dan ook een dag-
je langer geworden. Nu maar hopen 
dat de ‘examinatoren’ genoeg wis-
selgeld hebben…

Ervaring
Naast de unieke ervaring en be-
levenis van deze challenge zijn er 
ook goede doelen aan verbonden. 
Het doel zal enerzijds bestaan uit 
een gift aan de Stichting SOS-kin-
derdorpen (www.soskinderdor-
pen.nl), een betrouwbare interna-
tionale instelling die weeskinderen 
tot hun 20ste opvoedt en scholing 
geeft en anderzijds aan de Stichting 
Eyes and Hands, een instelling die 
op een zelfde manier werkzaam is in 
Mongolië. In dit geval wil het comité 
eveneens voor deze instelling dit ty-
pe tenten kopen, waarin ouders met 
hun kinderen in grote armoede nu 
wonen, maar waaraan een dringend 
tekort bestaat. Het comité heeft zich 
ten doel gesteld zelf bij te dragen in 
de vorm van inspanning en giften. 
Er blijft niets aan de strijkstok han-
gen en alle ingezamelde gelden be-
reiken het doel dat ze beogen. Zorg-
vuldig is dan ook onderzocht of het 
geld daar terechtkomt waar het te-
recht moet komen.

Sponsors
Gelukkig voor de heren hebben ze 
ook wat sponsors gevonden om  zo-
wel het team als het goede doel fi-
nancieel te ondersteunen. Want 
naast de kosten voor alle reispapie-
ren, overnachtingen en benzine is er 
ook behoorlijk wat aan de auto ge-
daan om deze reis te kunnen gaan 
volbrengen. 
De sponsors zijn: Nordicar in Heer-
hogowaard, Amstelhoorn Notaris-
praktijk Uithoorn, Van Vliet Bouw uit 
Amstelhoek, de Ing Bank Uithoorn 
en Koop Lenstra Makelaars. 
Dat de Chinezen iets met cijfer 8 
hebben weten we inmiddels, de 8 
staat voor geluk. De Olympische 
Spelen beginnen dan ook op 08-08-

2008 om 08.08 uur. Vandaar dat het 
aantal auto’s ook 88 moest zijn! Wat 
ook leuk is, alle teams die meerij-
den hebben een uitnodiging gehad 
om een bezoek te brengen aan het 
Holland Heineken House in Beijing, 
waar ze dan ook zeker groots zullen 
worden ontvangen!
Kortom, dwars door Rusland en 
Mongolië naar China, van wereld-

beroemde pleinen, onherbergza-
me gebieden, Siberische laagvlak-
ten, uitgestrekte grassteppen door 
de woestijn en eindigen in het Hol-
land Heineken House, en dat alle-
maal in je eigen vertrouwde klassie-
ke Volvo! 

China
Maar aan alles komt ook een eind 
en om ook weer 12.000 km terug te 
rijden zou iets te veel van het goede 
zijn. Daarom gaan de auto’s vanuit 
China met de veerboot weer terug 
naar Nederland en zullen de deel-
nemers met het vliegtuig terug naar 
huis gaan. Alle sponsors willen Ben 
en Rob een hele goede reis toewen-

sen en ze zullen ze zeker gaan vol-
gen via internet!
Wilt u meer informatie over de ‘Bant 
to Beijing’ Challenge of wilt u de 
heren ook volgen tijdens hun reis? 
Kijk dan voor meer informatie op de 
website www.banttobeijing.nl

Discotheek???
www.decombinatie.web-log.nl/

www.decombinatie.info
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Door de vergrijzing 
in de sector bouw en 
de hoeveelheid werk 
in de aankomende 
periode is de instroom 
van nieuwe leerlingen 
in de bouwopleiding 
een belangrijk 
gespreksonderwerp 
binnen de sector Bouw. 

De sector staat te springen om nieuwe 

vakmensen, die willen groeien tot een 

uitstekende timmerman, metselaar 

of uitvoerder. Het Opleidingsbedrijf 

Bouw is opgericht door aannemers 

in het gebied van ’t Gooi en de 

Vechtstreek. Het Opleidingsbedrijf 

Bouw zorgt voor instroom van 

vakbekwame mensen in de sector 

bouw. Dit doet het Opleidingsbedrijf 

Bouw middels het opleiden (zowel 

praktijk als theorie) van jonge mensen 

voor de beroepen van metselaar, 

timmerman en uitvoerder. Daarnaast 

verzorgt het Opleidingsbedrijf Bouw 

specifieke cursussen op het gebied 

van veiligheid, praktijkvaardigheid en 

organiseert het omscholingstrajecten. 

Dit doet het Opleidingsbedrijf Bouw 

samen met het ROC van Amsterdam 

en de regionale aannemers. De 

afgelopen jaren heeft dit collectief 

opleiden er voor gezorgd dat veel 

jongeren, die zijn gestart met de 

opleiding tot timmerman, metselaar 

of uitvoerder, uiteindelijk hun MBO 

diploma heeft behaald. De deelnemer 

gaat na een introductieperiode 

binnen het Opleidingsbedrijf Bouw 

aan de slag in de combinatie van 

werken en leren. Dat betekent vier 

dagen werken bij de aannemer en 

een dag in de week naar school voor 

de theorie. De ideale combinatie voor 

jongeren die graag in de praktijk 

willen leren. Het Opleidingsbedrijf 

Bouw zorgt voor werkkleding, 

begeleiding op de werkplaats en zorgt 

voor aanvullende scholing.  Daarnaast 

krijg je salaris op basis van vijf dagen 

conform het Bouw-CAO.  

Voor het nieuwe schooljaar zijn er 

afspraken gemaakt met het ROC van 

Amsterdam (locatie Amstelveen) 

en het Opleidingsbedrijf Bouw over 

nieuwe deelnemers. Op dit moment 

zijn wij op zoek naar enthousiaste 

jongeren die een loopbaan in de bouw 

ambiëren. 

Via een intake gesprek en aansluitend 

een testweek wordt bekeken of 

je in aanmerking komt voor een 

arbeidsovereenkomst.  Een groot 

voordeel van deze testweek is dat 

er, in overleg met het ROC van 

Amsterdam, een opleidingstraject 

(van zowel praktijk als theorie) wordt 

ontwikkeld dat past bij de huidige 

kennis en vaardigheden van de 

deelnemer.  

Het Opleidingsbedrijf Bouw zal deze 

testweek in week 35 of 36 organiseren 

in de buurt van Mijdrecht/Vinkeveen.

Wil je in aanmerking 

komen voor een 

loopbaan in de bouw 

dan kun je contact 

opnemen met het 

Opleidingsbedrijf 

Bouw op 

telefoonnummer 

035-6239939

Voor bouwbedrijven in de regio 

NW Utrecht (de Ronde Venen) 

zijn wij op zoek naar:

Meld je nu aan voor:

Een contract bij het OplEidiNgs-

bEdRijf bOUW. je werkt vier dagen 

per week bij een aannemer uit de 

buurt (en krijgt voor vijf dagen 

betaald!) en gaat één dag naar 

school (ROC van Amsterdam).

Interessant? Neem dan contact op met:

OplEidiNgsbEdRijf bOUW (voor de regio 

Mijdrecht en Vinkeveen): 035-6239939 

Of EdUbOUW (voor de regio Uithoorn, 

Amstelveen): 023-5638300

Binnen de bouw 
is collectief opleiden 

een succes

De Ronde Venen
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Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van   ..................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   .....................................................

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam .............................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

Tel.nr...............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

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

De Amerikaanse Léah Kline is een ervaren artieste. Op elk gebied van 
entertainment heeft ze haar sporen verdiend: zang, dans, theater en 
cabaret. Mede door haar dans- en acteertalent presenteert ze zichzelf en 
haar songs als een ware entertainer. Léah woont sinds 2002 in Amsterdam 
maar ze treedt wereldwijd op. Daarnaast werkt ze als gastdocent aan de 
Amsterdamse theaterschool. 
In juli staat ze met haar band JuzzFlirtin op het North Sea Jazz Festival.

Ook in Amsterdam woont de Amerikaan Ingram Washington.
Geboren en getogen in Detroit, Michigan, U.S.A. kreeg Ingram Washington 
op 10-jarige leeftijd de zangkunst onder de knie door simpelweg te luisteren 
naar de muziek van de toenmalige jazz. Hij is dan ook een zanger in de 
traditie van Frank Sinatra, Nat King Cole, Arthur Prysock, Billy Eckstine en 
Joe Williams. Ingram Washington heeft een schitterende bariton die het hele 
Amerikaanse jazz-songbook aan kan. 
Zijn warme stem en performance staan garant voor een fantastisch 
optreden.

Voor het derde jaar op rij komen Leah en Ingram zich weer helemaal 
belangeloos inzetten voor de Charity doelen.
“It’s for a very good cause and it’s a pleasure to be your guest in a beautiful 
garden with a lot of friends and good musicians.” 

Chazz 2008
28 juni

15.00 tot 23.00 uur
Stroomzicht

Westzijde 50 De Hoef

Voorverkoopadressen:

Mijdrecht:  boekhandel Mondria
Wilnis:  drogisterij Nagtegaal
Vinkeveen:  drogisterij De Bree
Uithoorn:  boekhandel Ten Hoope

online: reserveren en info: www.chazz.nl

Madelon van der Stap

Chazz 2008 
Léah Kline tijdens Chazz 2006

home.wanadoo.nl/ivnrvu

Natuur 
dichtbij 
huis

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

ZZZZzzoemen...

Dat heeft u vast wel eens ge-
daan: in een lekkere tuinstoel 
op zo’n luie ligstand, ogen 
dicht en half dutten. Echt iets 
voor een warme zomerdag. 
In een tuin met bloeiende 
bloemen waar veel insec-
ten op afkomen is dat hele-
maal het toppunt van geluk. 
Die diverse ‘zoemertjes’ van 
die verschillende bijen en 
ander vliegend spul zijn een 
lust voor mijn oor.
Hoog zoemen en laag zoe-
men, dik zoemen en dun 
zoemen, driftig zoemen en 
rustig zoemen, zachtjes zoe-
men en hard zoemen… het 
is een heel orkest in mijn 
tuin. En als zo’n dikke aard-
hommel tegen de onderkant 
van de parasol zijn weg niet 
kan vinden… nou, dan weet 
je wel wat je hoort.
De toon van het zoemen ver-
andert ook als een bij een 

bloem gevonden heeft om 
uit te smikkelen: het zoemen 
vermindert dan of stopt he-
lemaal. Zoemen en smikke-
len gaan blijkbaar niet sa-
men. Net zoals praten en 
een mond vol met eten bij 
ons ook niet samengaan.
En al die lijven die bij dat 
zoemgedoe horen, dat is 
ook een waar spektakel.
Strepen en stippen, geel en 
zwart en alle kleuren bruin 
en soms een wit kontje en 
zwarte harige poten. Van 
een paar millimeter tot wel 
een dikke centimeter groot: 
ze leven allemaal in mijn 
tuin. Bij u ook? Zo niet: mis-
schien toch eens nadenken 
over uw plantenkeuze.

Vragen over
natuurvriendelijk tuinieren?

Elza Vis
iVN natuurgids

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

   Goed geschoten...

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

Dat is nog eens
saamhorigheid

Uithoorn - Je zult maar op de Harlekijneend wonen, als je dan gaat 
trouwen, trekt de HELE straat letterlijk en figuurlijk alles uit de kast!
Dit ondervonden bruidspaar Carla en Jan-Pieter Meijer afgelopen vrij-
dag. “Heerlijk om te wonen in zo’n saamhorige en unieke straat”, zo 
schreef ons M. van Geffen van de Harlekijneend 26 in Uithoorn en hij 
stuurde deze twee foto’s mee.

Zomeravondconcert KnA
Uithoorn - Dinsdagavond 24 juni 
wordt er bij muziekvereniging KnA 
weer het traditionele zomeravond-
concert ter afsluiting van het sei-
zoen gegeven. De avond begint om 
19.30 uur met een optreden van het 
opleidingsorkest onder leiding van 
dirigent Richard Wortel.
Er zal een aantal vrolijke stukken 
gespeeld worden waarvan Richard 
er zelf een aantal gearrangeerd 
heeft. Het orkest heeft de afgelopen 
jaren een zeer behoorlijke vooruit-
gang geboekt, mede door het aantal 
spelende leden dat is toegenomen. 
Toch zijn er nog steeds veel ‘jongere’ 
aankomende muzikanten nodig om 
het voortbestaan van de vereniging 
te garanderen.
Zo zal een aantal van deze nu nog 
aankomende muzikanten bijvoor-

beeld kunnen doorstromen naar het 
harmonieorkest. Ruud Pletting zal 
om 20.00 uur het dirigeerstokje van 
Richard overnemen om samen met 
het harmonieorkest de volgende be-
kende en minder bekende werken 
ten gehore te brengen.
Arnhem, Lord of the ring (1 deel) 
Marines March, American in Paris 
en natuurlijk in de tijd van het Eu-
ropees kampioenschap mag Koning 
Voetbal niet ontbreken.
Bij mooi weer wordt dit concert bui-
ten gegeven, anders wijkt men uit 
naar de zaal.
Na afloop is er nog gelegenheid met 
de muzikanten te praten of een ge-
zellige borrel te drinken.
Toegang is gratis 
Adres: KnA gebouw, Legmeerplein 
49 in Uithoorn.

‘Kinderkoor Xing 
op wereldreis’
Uithoorn - Op zaterdag 7 juni heeft 
het Uithoornse kinderkoor Xing on-
der leiding van Ireen van Bijnen een 
geslaagd optreden gegeven in zaal 
The Mix te Uithoorn. De zaal was 
goedgevuld met papa’s, mama’s, 
opa’s, oma’s en andere belangstel-
lenden. Het optreden bestond uit 
liedjes van over de hele wereld. 
Michelle mocht het concert ope-
nen, zij zong helemaal alleen ‘ik ben 
een muzikantje’, maar dan in het Bo-
liviaans! Er volgden nog vele leuke 
liedjes, waarvan de meeste in een 
vreemde taal. Zo waren er liedjes in 
het Surinaams, in het Braziliaans, in 
het Ghanees en Keniaans, in het In-
donesisch en in het Turks. Slechts 
een paar liedjes werden in het Ne-
derlands gezongen, waarbij er één 
liedje was dat eindigde in een vier-
stemmige canon: dat klonk toch wel 
heel knap en dat is het ook!

Een aantal liedjes werd door het he-
le kinderkoor gezongen, maar bij 
veel liedjes mochten één of meerde-
re kinderen stukjes solo zingen. Dat 
ging hen heel goed af! Ook waren er 
liedjes waar nog bij gedanst werd.
Extra bijzonder was dit concert door 
de muzikale bijdrage van twee le-
den van de djembé-band Mason-
go. Ellen en Marjo begeleidden kin-
derkoor Xing bij drie liedjes. Het pu-
bliek mocht zelfs nog even meezin-
gen met de djembémuziek. 
Het was een spetterend optre-
den, en na een bedankje aan ieder-
een die zijn steentje had bijgedra-
gen aan het welslagen van dit con-
cert, met name ook de vrijwilligers 
van zaal The Mix, konden alle kinde-
ren weer tevreden en voldaan naar 
huis. Na de zomervakantie gaan de 
kinderen weer nieuwe liedjes instu-
deren. 

Mannenkoor Immanuël 
is op zoek naar u
Regio - “Zing eens mee met het 
mannenkoor ‘Immanuël’; want oud 
worden kan altijd later nog! Zegt 
een man, zelf richting midlife crisis: 
“Begint mijn pa pats boem over de 
aanschaf van een digitale camera 
met ‘tig’ megapixels, want de  beste 
man wil de reis, die hij gaat maken 
met zijn mannenkoor  ‘Immanuël’ 
richting Trier, toch wel een beetje 
knap in beeld brengen!”
Het wordt steeds leuker met die ou-
deren; meer tijd dan vroeger, meer 
geld in de pocket ook nog, maar fris 
als een jonge haan en een open oog 
voor de tegenwoordige mogelijkhe-
den. Vandaar deze oproep aan die 
ervaren wereldburgers van De Ron-
de Venen en tegenwoordig ook al 
redelijk ver daarbuiten. Een roep 
aan mensen, die het achter de ge-
raniums zitten nog lang wensen uit 
te stellen en met enthousiasme ge-
nieten van wat het leven NU te bie-
den heeft. Even iets over dat Man-
nenkoor ‘Immanuël’ uit De Ron-
de Venen. Reeds eerder berichtte ik 
over de jubileumreis, die in juli rich-
ting Trier aan de Moesel zal gaan. 
Inmiddels komt deze busreis steeds 
dichterbij en neemt de spanning bij 
velen al voelbaar toe. Het wordt dan 
ook een happening die er zijn mag! 
Ruim 80 man (en gedeeltelijk met 
hun vrouwen) stappen op 4 juli in 
en laten zich vervoeren naar de Tri-
nitanierkerk in Vianden, waar een 
daverend openingsconcert wordt 
gegeven. Daarna is de Michaelkir-
che in Bernkastel (Duitsland) aan 
de beurt om op haar grondvesten te 
schudden en in Trier zelf zullen we 
een onuitwisbare indruk achterla-

ten met een concert waar nog lang 
over gesproken zal worden. Denkt 
u, dat ik teveel zeg? Ha, het is nog 
lang niet alles, want op 18 oktober 
van dit jaar komt de uiteindelijke 
klapper van het seizoen: ONS JU-
BILEUMCONCERT!! Omdat we 30 
jaar bestaan geeft Immanuël nog 
een concert in de RK Driehuiskerk 
te Mijdrecht/Wilnis. Dit mag u dus 
beslist niet missen! Zet deze da-
tum, 18 oktober 2008 dus, alvast 
in de agenda, want het wordt fan-
tastisch! Deze avond wordt opge-
luisterd met topartiesten op hobo, 
fluit, orgel, harp, piano, een fantasti-
sche sopraan met een gouden stem, 
trompet en bas. Het kan gewoon 
niet op en daarom: “Kom en geniet 
met een grote G!” Maar, en nu kom 
ik terug op mijn aanhef: velen den-
ken, dat een koor iets voor ouderen 
is en dit wijd verbreide misverstand 
wil ik graag even recht zetten: Zin-
gen is iets waar je eigenlijk altijd te 
laat aan begint. Het is goed voor je 
gezondheid en onder de bezielen-
de leiding van onze dolenthousiaste 
dirigent is de repetitieavond alweer 
om voor je het weet. Op de internet-
site www.mannenkoor-immanuel.
nl vindt u aanvullend nog veel meer 
informatie over het koor, de concer-
ten en het jubileumevenement. En 
mocht u het persoonlijk willen ho-
ren, nou dan neemt u toch gewoon 
contact op met Wil van der Helm? 
Hij is de contactpersoon voor deze 
vereniging en is bereikbaar op 0297-
284854 en via wilvanderhelm@hot-
mail.com ”
 
 Een enthousiast koorlid

Aangehouden voor vernieling
Vinkeveen – Op vrijdagavond 6 juni 
werden drie jongens aangehouden 
voor het plegen van vernielingen.
Rond 23.45 uur kreeg de politie de 
melding dat jongelui op de Pijlstaart-
laan een leegstaand schoolgebouw 
aan het vernielen waren. Agenten 
gingen ter plaatse en hoorden klap-
pen uit het schoolgebouw komen. 
De agenten liepen een brandtrap 
van het gebouw op en zagen dat de 
nooddeur boven aan de trap werd 
geopend. Bij het zien van de agen-

ten werd de deur dichtgetrokken en 
renden drie jongens het gebouw in. 
De agenten maanden hen te blijven 
staan, hetgeen het drietal deed.

 De drie, jongens van 15,16 en 19 
jaar en afkomstig uit Vinkeveen, 
werden aangehouden en naar het 
politiebureau overgebracht. De drie 
bleken tl-verlichting in het gebouw 
te hebben vernield. Tegen de jon-
gens is proces-verbaal voor vernie-
ling opgemaakt.

Man 
aangehouden
Vinkeveen – Een 26-jarige man 
uit Beusichem is aangehouden 
op verdenking van het bezit van 
(hard)drugs. Agenten zagen zater-
dag 7 juni omstreeks 01.20 uur de 
man uit zijn auto stappen op de 

Baambrugse Zuwe en aanstalten 
maken om te gaan ‘wildplassen’. De 
man bedacht zich echter en stapte 
weer in. Bij de controle die volgde, 
werden bij de man twee wikkels met 
vermoedelijk cocaïne aangetroffen. 
In de auto werd een derde wikkel 
gevonden. Het poeder uit de wik-
kels wordt nader onderzocht door 
de Forensische Opsporing.
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Weekendje Limburg voor 
de E-tjes van Argon
Mijdrecht - Na een aantal maan-
den van voorbereiding was het afge-
lopen weekend zover. Onze E1,E2,E3 
en E4 reisden af naar Limburg om 
daar deel te nemen aan het Interna-
tionale Jeugd Toernooi van 
V.V. Vlodrop. Inmiddels is het al ja-
ren een traditie dat dit toernooi op 
zaterdag gecombineerd wordt met 
een overnachting en een zondag in 
het Limburgse land. Ook dit jaar was 
het een aantal enthousiaste ouders 
en leiders gelukt om een leuk pro-
gramma samen te stellen. Tevens 
waren er sponsors gevonden die dit 
weekend financieel mogelijk kon-
den maken.
Zaterdag morgen om 6.00 uur ver-
trokken 36 jongens en 12 begelei-
ders met de bus naar Limburg. Na 
een voorspoedige busreis snoep en 
sterke verhalen, konden de teams 
zich rond 9.30 uur melden bij wed-
strijdleiding. Ondertussen was de 
begeleidende bus, met de slaap-
spullen van alle kinderen en het 
eten voor de zaterdagavond en zon-
dag, langs het overnachtings adres 
in Weert gereden om daar alvast 
kwartier te maken.  Inmiddels was 
het toernooi begonnen voor onze 
teams. Alle teams speelden 5 wed-
strijden in hun poule en streden 
voor twee plaatsen die recht gaven 
op een plaats in de finale poule. De 
E1 behaalde 3 overwinningen en 2 
nederlagen wat voldoende was voor 

een plaats in de finale poule. De E2 
speelde sterk in de poule wedstrij-
den en werd met 4 overwinningen 
en 1 nederlaag, eerste in haar poule. 
De E3 speelde 2 keer gelijk en ver-
loor de andere 3 wedstrijden. De E4 
begon met een overwinning, maar 
moest daarna vier keer de winst aan 
de tegenstander laten.  

Zonnig?
Als er dan toch een klein min puntje 
te melden was op zaterdag dan was 
het het weer. Gedurende de dag 
kregen we vanuit Mijdrecht berich-
ten dan het daar zonnig en warm 
was. Helaas was dat in Limburg niet 

het geval. De dag begon nog wel 
droog, maar gedurende de ochtend 
regende het langdurig. Op zich pri-
ma voetbalweer. Tijdens de wedstrij-
den van de finale poule waar de E1 
en E2 zich voor plaatsten werd het 
droog. De E2 begon sterk aan de 
eerste van twee wedstrijden van de 
finale poule en won deze met rui-
me cijfers. In de tweede wedstrijd 
werd duidelijk dat inspanningen van 
vroeg op en een hele dag voetballen 
te veel waren geweest. Ook raak-
ten een paar spelers licht gebles-
seerd. De wedstrijd werd verloren 
en wat restte was een plaats in de 
troostfinale om de 3e en 4e plaats. 
De dreun van de uitschakeling voor 
de finale bleek groot te zijn geweest. 
In de poule wedstrijd werd nog ge-
wonnen van de E2 van VV Vlodrop, 
in deze wedstrijd bleek VV Vlodrop 
het fitste te zijn en won met ruime 
cijfers. De E2 sloot het toernooi af 
met een vierde plaats.  De E1 ver-
loor haar twee wedstrijden in de fi-
nale poule en streed de laatste wed-
strijd om de 5e en 6e wedstrijd en 
verloor en werd uiteindelijk 6e.  

Prijsuitreiking
Uiteindelijk werd een lange voetbal-
dag rond 18.00 afgesloten met de 
prijsuitreiking. De winst van de dag 
was uiteindelijk een 4e en 6e  plaats.  
Helaas moesten we snel onze prij-
zen ophalen, omdat de bus al weer 

klaar stond om ons naar het over-
nachtings adres in Weert te bren-
gen.  Daar waren we te gast bij de 
Scouting van Weert. Het clubhuis 
bleek een perfect onderkomen te 
zijn voor onze jongens. Twee gro-
te lokalen om te slapen en een gro-
te tuin waar de mannen zich lekker 
konden uitleven, ze bleken toch nog 
energie over te hebben. Terwijl het 
onderkomen werd verkend zorgde 
de lokale “frituur” voor het avond-
eten. Na het avondeten stond de 
grote Argon Bingo op het program-
ma. Helaas zonder onze vaste bal-
lentrekker, de heer P. de Jong, maar 
toch werd er enthousiast door ie-

dereen meegedaan. Na het invallen 
van de duisternis werd het kamp-
vuur aangestoken. De scouting had 
voor voldoende hout gezorgd zodat 
de jongens als volleerde pyroma-
nen het vuur goed konden opste-
ken.  Na een uurtje moppentappen 
rond het kampvuur ging iedereen 
zijn slaapplaats opzoeken en bleef 
het nog lang onrustig in het scou-
tinggebouw.   

Na een korte nacht waren de mees-
ten jongens alweer vroeg uit de ve-
ren. Na het gezamenlijke ontbijt 
bracht de bus ons naar het subtro-
pische zwembad de Weertebergh. ‘s 
Morgens werd er in het binnenbad 
gezwommen en rond het middag-
uur, toen de buitentemperatuur was 
opgelopen naar 20 graden, ging ook 
het buitengedeelte open en konden 
wij voor de eerste keer dat weekend 
genieten van de doorgekomen zon.  
Rond twee uur vertrokken we rich-
ting Mijdrecht. 

Halverwege werd nog even een Mc 
Donalds aangedaan, om uiteindelijk 
rond 17.00 in Mijdrecht aan te ko-
men. Daar stonden de ouders klaar 
om de vermoeide jongens op te van-
gen. Na wat zoeken en ruilen van 
slaapzakken en andere bagage kon 
iedereen naar huis om wat slaap in 
te halen.
We kunnen terugkijken op een su-

per geslaagd weekend, dat mogelijk 
is gemaakt door de inzet van trai-
ners, leiders en ouders en natuurlijk 
onze sponsors: PPG Industries, Van 
Hulst Onderhoud en Elektra Werken, 
Architekten- en ingenieursbureau 
H.W. van der Laan, Securitas, Profile 
Tyrecenter Hoogendoorn, Tuincen-
trum de Huifkar, A Parts Automa-
terialen, Hans Winter Brillen, ABN 
Amro, Vosselman Buiten, Suppor-
tersvereniging de Lijnkijkers, Slijterij 
en Wijnhandel de Zwart, G.T.Bunck 
accountants en belastingadviseurs, 
Taft Foodwear, Citroen Nederland, 
Smilie Kleding, Groentenwinkel 
Moch en CKW Service.

Geslaagd Summercamp 
Argon D1
Mijdrecht - De begeleiding van Ar-
gon D1 had voor het team een sport-
weekend geregeld door de hulp van 
vele sponsors. Na een zwaar seizoen 
in de 2e divisie, waar ternauwernood 
degradatie voorkomen kon worden, 
was deze afsluiting dik verdiend 
en zeer geslaagd. Op vrijdagavond 
werd er op het sportpark aan alle 
jongens en begeleiding een prach-
tig oranje polo uitgereikt, waarna ie-
dereen met een Olé Olé gevoel in 2 
busjes richting Summercamp Heino 
vertrokken. Amper Mijdrecht verla-
ten schalden door de busjes diver-
se muzieksoorten van de meegeno-
men iPods en al snoep kauwend en 
Energy drinkend leek het wel als-
of de jongens het hele seizoen hun 
energie hadden opgespaard voor 
deze apotheose. In Heino aangeko-
men werd er zo snel mogelijk nadat 
iedereen een slaapplekkie had ver-
overd de haren (met veel gel) en de 
broeken (zo laag mogelijk) in orde 

gemaakt, want de disco was al be-
gonnen. De leeftijd (van 11 t/m 13 
jaar) was geen beletsel om samen 
met de iets oudere jongedames op 
de dansvloer uit het dak te gaan. Of 
dat de reden was dat in de nacht die 
daarop volgde het lang onrustig was 
is niet duidelijk, maar dat het cool 
is om wakker te blijven was over-
duidelijk! De zaterdag ving aan met 
een ponyrit. Stoere jongens die in 
het begin aarzelend, maar gaande-
weg onder de rustige en bezielende 
leiding van amazone Wendy steeds 
meer lol kregen in voor velen hun 
vuurdoop in de ruitelarij.

’s Middags ging de hele stoet afkoe-
len in het zwembad, waar het op-
merkelijk was dat de volwassen be-
geleiders daar veel langer balbezit 
konden houden dan op zondagoch-
tend tijdens een potje zaalvoetbal-
len. De disco was op zaterdagavond 
minder druk bezocht, maar de ener-

gie was langzamerhand weggeëbd 
uit de iele lichaampjes, waardoor 
er in ieder geval meer uren slapend 
doorgebracht werden. Op de terug-
weg naar huis werd er nog een tus-
senstop gemaakt bij de grote M, zo-
dat het laatste deel van de terugreis 
met gevulde magen en knikken-
de koppies doorgebracht werd. Een 
zeer geslaagd weekend, mede door 
de fantastische organisatie en ver-
zorging op het Summercamp zelf, 
een absolute aanrader.

Onze dank gaat uit naar de spon-
sors die deze waardige afsluiting 
mogelijk hebben gemaakt, name-
lijk Tuincentrum de Huifkar, Interty-
re, Homan Elektrotechniek BV, Ho-
man Beheer BV, Woodpecker, Star-
light te Heino, Rabobank de Ronde 
Venen, de
Mijdrechtse Zonweringspecialist, 
De Lijnkijkers, Vlasman en Monique 
Clement.

GVM’79 eerste op 
landelijke finale
Mijdrecht - Een week na de Ne-
derlandse kampioenschappen acro-
gym  A-, B- en C-niveau was het af-
gelopen weekend tijd voor het NK 
D, E en pupil. Voor GVM’79 had-
den 3 teams zich weten te plaatsen. 
Het team van Sidney, Lisa en Lau-
ra kwam uit op het D-junioren ni-
veau en had de afgelopen wedstrij-
den een wisselende uitvoering van 
de oefening laten zien. De afgelo-
pen week hadden de meiden zeer 
goed op de dans en techniek ge-
werkt en dat was te zien. De salto 
voorover was perfect en de hoge to-
ren werd weer stevig opgebouwd. 
En ondanks dat de meiden zich als 
1 na laatste hadden geplaatst voor 
dit NK bleven ze lange tijd op een 
derde plek staan. Helaas moesten 
ze een beter team voor laten gaan 
en belandden ze net buiten het po-
dium op een vierde plek, het verschil 
met de nr 3 was maar 0,050pnt. Een 
hele knappe prestatie om vierde van 
heel Nederland te worden!!

In het Pupil-niveau kwamen twee 
team van GVM’79 uit, te weten: San-
ne, Mandy, Bibian en Swetta, Sabine 
en Shelly. Het eerste team was als 

eerste aan de beurt en liet hun bes-
te oefening van dit jaar zien. 

Cijfer
Een prachtige, gelijke choreogra-
fie en een goede uitvoering van de 
elementen. De punten voor het ar-
tistieke cijfer vielen de trainster erg 
tegen, hier had de jury best 0,5 ho-
ger mogen zitten. Met een totaal 
van 25,167pnt kwamen de dames 
op een 9e plek.

Het andere team dat in dit niveau 
uitkwam was dit jaar nog ongesla-
gen geweest, maar dit keer kwamen 

er ook sterke teams uit het noor-
den van het land mee. Swetta, Sabi-
ne en Shelly hadden goed aan hun 
uitstraling gewerkt en ook in de ele-
menten waren verbeteringen aan-
gebracht. Zo werd de lage toren 
technisch veel beter uitgevoerd. Een 
klein foutje in de flikflak werd de da-
mes vergeven, met 26,117pnt  kwa-
men zij op een mooie eerste plek.
Met deze wedstrijd is het wedstrijd-
seizoen weer afgesloten. De acro-
baten en trainsters van GVM kun-
nen terugkijken op een succesvol 
acrojaar met tweemaal een team als 
beste van Nederland.

TVM Heren 1 
tenniskampioen 
van district Utrecht
Mijdrecht - Verleden jaar werd dit 
herenteam (35+) kampioen in de 
tweede klasse en promoveerde toen 
naar de eerste klasse. Dit jaar heb-
ben zij direct weer toegeslagen in 
deze hoogste klasse en zijn zij op-
nieuw kampioen geworden. 

De poule bleek dit jaar erg span-
nend te zijn en er waren twee teams 

die qua punten gelijk eindigden, 
Melkhuisje en TVM. De onderlinge 
wedstrijd was echter met 4-2 beslist 
in het voordeel van TVM en daar-
om mochten zij zich de poule-win-
naar noemen.

De strijd om de districtstitel zou 
daarna plaatsvinden tegen de win-
naar van de andere poule (Ben-

schop), maar deze club zag van de 
wedstrijd af en daarom mag TVM 
Heren 1 zich dit jaar DISTRICTS-
KAMPIOEN van het district Utrecht 
noemen.

Het kampioensteam bestaat uit: Eric 
van Dijk, Henne Kokkelink, Ronald 
Streefkerk, Jacques Marchand en 
Richard van der Sluijs.
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Straattheater Festival Mijdrecht
weer groot succes

De Ronde Venen - Zodra de (langetermijn-)weersverwach-
ting voor zaterdag 14 juni beschikbaar is raadplegen de 
organisatoren iedere dag de website van het KNMI en Mete-
oConsult. Met kromme tenen lezen ze dag na dag de verwach-
ting dat het aanhoudend sterk wisselvallig en koel zal zijn. Het 
is ook eigenlijk vragen om problemen een festival te organiseren 
dat zich helemaal buiten afspeelt. Artiesten informeren dagen te 
voren naar een regenscenario (dat niet bestaat). Maar na een bewolkt 
begin breekt de zon zaterdagochtend door en wordt het een zonover-
goten festivaldag met een ideale festivaltemperatuur van zo’n 20 graden 
in het dorpscentrum.

KNIKKeNDe KNIeëN
In het gemeentehuis bereiden een paar honderd leden van Jazz en Showballet Nicole zich 
voor op hun optreden. De living statues, gespeeld door vijf  jonge leerlingen van het Veen-
landencollege uit Mijdrecht en Vinkeveen staan te pronken in de hal. De zenuwen gieren 
door hun lichaam. Met knikkende knieën staan de vijf pronkstukken naast de burgemeester 
bij de opening, en trekken later de aandacht van duizenden mensen in het dorp. Vroeg in de 
middag stroomt het dorpscentrum vol met mensen die aan den lijve komen ondervinden hoe 
gezellig en sfeervol het straattheaterfestival De Ronde Venen wel is, en om de vele optredens 
van de artiestengroepen mee te beleven, of al dan niet gepland daaraan mee te doen.

Gestimuleerd door de zon ontstaat weer een bruisende en gezellige sfeer. Overal klinkt mu-
ziek van een grote groep jeugdige blokfluitspelers tot de professionele straatmuzikanten, 

van djembéspelers tot diverse koren en zang-
duetten. Ik hoor de heldere klanken van het 

Kindermusicalkoor “De Regenboog”. een zeer 
alternatieve fanfare van zes boeven trekt ge-
ketend door de straat. Mensen genieten met 
volle teugen van de show Mannekino waar 
een stel acrobaten stunten als etalagepop. 
Het Raadhuisplein is beide keren afgeladen 
met een paar duizend mensen wanneer de 
spectaculaire luchtacrobatieshow IsséO! 
wordt gespeeld. Sira Minetti weet de no-
dige opwinding te veroorzaken bij het pu-
bliek en vooral bij de mannen die gevraagd 
worden mee te spelen in de show “Queen 

of the Street”. Het prachtige kleurrijke bal-
let op stelten door ester van Leeuwen is van 

een heel ander genre. Mensen blijven daar ge-
boeid naar kijken, evenals naar Jonas & Friends 

die de prachtige shows “Clowning Around” neer 
zet, of de show van Jonny en Sybil uit de jaren 

twintig. De Potloodventers proberen bij menige 
vrouw het schaamrood op de kaken te krijgen.

Het zesbenige paard van Theatergroep A3 is moeilijk 
in toom te houden, vooral op het Raadhuisplein. Dan 

loopt hij pardoes Modehuis Vögele in.. en de Duitse Cats 
spelen mee met groot en klein.

OP ROLLeTJeS
Alles loopt op rolletjes. Of toch niet helemaal? Berry Knapen rolt tijdens zijn warming-up 
met een balancerende bezem bijna over een juist passerende rolstoel en staat even later met 
knikkende knieën zijn Comedy Show vol absurde kolder te spelen. een mechanische zwerver 
rolt computergestuurd maar levensecht door de straat en laat menigeen in de veronderstel-
ling dat er een echt mens in zit. een 6-koppige veteranenfanfare baant zich een weg achter 
rollator en in rolstoel: een ongelofelijke band en tegelijkertijd gezellige bende, die na afloop 
van het theaterfestival het terras van Rendez-Vous op stelten zet met een laatste toegift van 
grote klasse! De organisatie kijkt terug op een van de meest geslaagde en sfeervolste festi-
vals van de afgelopen jaren.
Het publiek en de artiesten hadden grote waardering voor de enorme verscheidenheid in de 
optredens en de strakke organisatie.

(foto’s Peter Bakker)



De Ronde Venen - Vorige week 
hebben alle leidsters van Stichting 
Peuterspeelzaalwerk de Ronde Ve-
nen hun jaarlijkse opfriscursus Be-
drijfs Hulp Verlening gevolgd. Veilig-
heid staat hoog in het vaandel van 
de stichting en de cursus wordt met 
groot enthousiasme elk jaar her-

haald. Dit jaar vond de cursus plaats 
op de nieuwste locatie van de stich-
ting, de Duikleaar aan de Pijlstaart-
laan in Vinkeveen. Brandweerman 
Martin stak na elke geslaagde blus-
poging van de leidsters de brandjes 
met enthousiasme weer aan. Naast 
brandjes blussen werd ook het ont-

ruimen geoefend. De rollen van 
slachtoffers en hulpverleners wer-
den verdeeld en er werd geoefend 
alsof het echt was. Brandweerman 
Martin gaf de nodige tips voor een 
nog veiliger speelzaal. Ontruimen 
wordt ook een keer per jaar op elke 
speelzaal met de peuters geoefend. 

Mijdrecht - De afgelopen weken 
was er hard gewerkt en veel geoe-
fend om de uitvoering van ‘Jor de 
musical’ een succes te laten wor-
den.

Dat was goed te merken, want de 
voorstelling liep op rolletjes.
Jor is een project dat de Hoeksteen 
samen met Kunst Centraal heeft uit-
gevoerd.
Consulentes hebben meegeholpen 
met het voorbereiden en waren ook 
tijdens de uitvoering aanwezig.
 
Alle kinderen en alle leerkrachten 
hadden een rol. 
Het verhaal gaat over Jor, een vo-
gel die niet kan vliegen, maar wel 
wil gaan overwinteren in het zuiden. 
Dat levert problemen op. Jor vraagt 

aan vogels, vissen, kinderen, inboor-
lingen enz. hoe ze in het zuiden kan 
komen.

Door middel van dans, toneel en 
zang proberen de kinderen haar 
dat duidelijk te maken. Uiteindelijk 
belandt Jor in Artis, waar nog een 
soortgenoot zat weg te kwijnen. Sa-
men gaan ze nog een gelukkige ou-
de dag tegemoet.

Het was een hele belevenis voor de 
kinderen om, mooi verkleed, op zo’n 
groot podium, met microfoons en 
verblindende lampen te spelen.

De kinderen zijn een ervaring rijker 
en het publiek kan, mede dankzij de 
medewerking van De Meijert, terug-
kijken op een geslaagde avond.
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De Hoeksteen speelt Jor in  
uitverkochte De Meijert

Meester Coen’s verjaardag 
valt in het water!?
Mijdrecht - Maar dan wel met een grote plons en veel gespetter. Dinsdagmiddag waren alle kinderen van de groe-
pen 3 t/m 8 van de Hoeksteen uitgenodigd om zijn verjaardag te komen vieren in zwembad Blijdrecht. Dat was na-
tuurlijk dikke pret. Toen er na afloop ook nog een ijsje kwam, was het feest helemaal compleet.

De oudste kerk van
De Ronde Venen
Mijdrecht - 125 Jaar is oud voor 
een kerk (De Heilig Hart kerk in Vin-
keveen) en zeker in De Ronde Ve-
nen met zijn problemen van inklin-
king, maar als een kerk nog vijf-
entwintig jaar ouder is spreekt dat 
toch wel tot de verbeelding. We 
spreken over de Hervormde kerk in 
Mijdrecht. Vanaf de vroegste kerste-
ning is er een band geweest met Jo-
hannes de Doper. De kerstening van 
deze gebieden is tot stand gekomen 
door Angelsaksische monniken zo-
als de bekende Willibrord en Boni-
fatius. Door de paus werd Karel de 
Grote in het jaar 800 tot koning be-
noemd over het Heilige Roomse rijk 
waarbij ook grote delen van Neder-
land onder zijn heerschappij kwa-
men. Na de dood van Karel de Grote 
krijgen de bisschoppen weer meer 
macht en wordt de stad Utrecht bis-
schopsstad. Er worden kerken en 
kloosters gebouwd. Ronde de elf-
de eeuw kwamen de kapittelkerken 
die alleen toegankelijk waren voor 
de geestelijkheid. De bevolking was 
aangewezen op de parochiekerken. 
Wat zijn nou kapittelkerken. Dat zijn 
gemeenschappen van monniken 
die de gelofte van kuisheid en trouw 
aan de bisschop hadden afgelegd 
maar niet de gelofte van armoede. 
Zij werden kanunniken genoemd. 
De kapittels werden bestuurd door 
een door de paus benoemde Proost. 
Uit een oorkonde van 1085 blijkt dat 
bisschop Koenraad aan proost An-
selmus en de overige broeders van 
de heilige Johannes de Doper een 
veenland schenkt in Midreth, de 
toenmalige naam, dat zich uitstrek-
te van Wilnis tot aan het huidige Ku-
delstaart inclusief Mijdrecht en Tha-

men (Uithoorn). Het 900-jarig be-
staan van Mijdrecht gaat terug op 
deze oorkonde. Het is de oudst tra-
ceerbare vermelding.

Ontginning
Omstreeks 1100 wordt er begon-
nen met de ontginning van de veen-
moerassen. Dat deden ze natuurlijk 
niet zelf maar er werden arbeiders 
uit andere gebieden aangetrokken 
die zich hier ook gingen vestigen. 
Voor deze bewoners werden houten 
kerkjes gebouwd. Volgens de ge-
schriften bestond er al in 1150 een 
stenen kerk in Mijdrecht. Alle pa-
rochiekerken in het gebied dat ei-
gendom was van het kapittel Sint 
Jan kregen de naam van Jan de Do-
per. Zo heb je nu nog de Janskerk in 
Gouda evenals in Breukelen. Meer-
dere kerken werden vernoemd naar 
de moederkerk in de stad Utrecht. 
De naam is altijd Janskerk geweest 
dus niet te verwarren met St. Jan. 
In de middeleeuwen heeft naast 
de huidige Janskerk het Proosten-
huis gestaan. Na de reformatie ver-

loren de kapittels hun macht maar 
de proosdijen bleven bestaan. Een 
scheiding van kerk en staat was 
er niet na de reformatie in Neder-
land en de grote macht van de Ge-
reformeerde kerk bleef bestaan tot 
de Franse Revolutie. Toen werden 
de kerken onteigend en staatsbezit. 
Later werd dit weer teruggedraaid 
maar de toren bleef overheidsbe-
zit en nog steeds zijn de torens ei-
gendom van de gemeente. Nu over 
naar de Janskerk. Het is bijna zeker 
dat vanaf de vroegste tijden hier al-
tijd een kerkje heeft gestaan, dus op 
dezelfde plaats waar nu de Jans-
kerk staat. In ieder geval is het ze-
ker dat vanaf 1216 op deze plaats 
een kerk heeft gestaan. Het huidi-
ge gebouw stamt uit 1857/1858 en 
verving de vermoedelijk in 1557 ge-
bouwde laatgotische dorpskerk. 

Inscriptie
Aan de zijkant van de kerk herinnert 
nog een gedenkplaat met de inscrip-
tie de eerste steenlegging op 24 juni 
1857 en op de tweede gedenksteen 
de plechtige ingebruikname op 27 
juni 1858. Die data zijn volgens do-
minee Harry Tacken niet toevallig. 
Want vanaf de vierde eeuw was bij 
Augustinus op 24 juni de naamdag 
van Johannes de Doper en 24 juni is 
exact een half jaar voor kerstavond. 
Ook in het Bijbelvers in Lucas gaat 
Maria op bezoek bij haar nicht Eliza-
beth die toen in haar zesde maand 
was. Er is ook een half jaar leeftijds-
verschil tussen Jezus en Johannes 
de Doper. 1858 was ook het jaar 
waarin de maagd Maria verscheen 
aan de Heilige Bernadette in Lour-
des. De huidige toren is de enige 

tastbare herinnering aan deze kerk 
uit de 16e eeuw. De slopers lieten 
de toren in 1857 namelijk staan om-
dat het gemeente-eigendom was. 
Maar in 1885 al was de toren zo 
bouwvallig geworden dat er gevaar 
voor instorting bestond. Toen heeft 
men besloten om een nieuwe toren 
te bouwen maar dan wel in dezelf-
de stijl. De huidige toren is dus ei-
genlijk een kopie van de oude to-
ren. Ook nog vermeldenswaard, wat 
niet iedereen weet en wat ook niet 
op het eerste oog te zien is, zijn de 
twee historische luidklokken in een 
eikenhouten stoel die nog afkom-
stig zijn uit de vorige toren. De gro-
te luidklok uit 1668 heeft een hoog-
te van 1.05 meter (inclusief kroon) 
en een gewicht van 760 kg. Zoals 
vaker gebeurde werd de klok in de 
oorlog meegenomen door de Duit-
sers maar na de oorlog teruggevon-
den op het terrein van de Groning-
se gasfabriek en zo kon in decem-
ber 1945 de klok weer geluid wor-
den. De kleine luidklok uit 1664 is 
60 centimeter hoog en wordt ge-

bruikt bij huwelijken en Christelij-
ke feestdagen. Dus echt een feest-
klok. Het oorspronkelijke interieur is 
van de Wilnisser Boote de Vries. Na 
1931 is het na een brand vernieuwd 
en in 1967 vervangen. Wel bijzonder 
is het Bätzorgel dat velen wel zullen 
kennen van de concerten die regel-
matig in de kerk worden gegeven. 
In de kerk is ook nog een oude graf-
plaat te vinden van de heer Jan Mul-
der die raad in de Vroedschap was 
en electeur der stad Schoonhoven 
met als datum 19 augustus 1772. De 
moderne glas-in-loodramen stellen 
de graankorrel voor die in de aar-
de valt, sterft en dan weer nieuw le-
ven brengt. Links en rechts zijn de 
naamborden te vinden van de pre-
dikanten die aan de kerk verbonden 
zijn geweest.  Dat is gewoonte in de 
Protestantse kerken.

Rabbijn
Een opmerkelijke naam is die van 
Christian Deytsch, voormalig Isra-
elisch rabbijn in Hongarije, die do-
minee werd in Mijdrecht. Een aar-
dige bijzonderheid is nog het feit 
dat sinds januari 2006 weer de of-
ficiële naam Janskerk wordt ge-
bruikt. Dat had te maken met de fu-
sie met de Gereformeerde kerk van 
Mijdrecht en de Hervormde kerk. 
Men wilde af van de zakelijke na-
men. Er is toen een prijsvraag uit-
geschreven om een goede naam te 
bedenken en dat is door Piet Grund-
mann aangegeven. De kerk is dus 
nooit een katholieke kerk geweest 
omdat de kerk er pas na  de refor-
matie stond. De naam van Johannes 
de Doper is overal aanwezig. Zo is 
in het wapen van De Ronde Venen 

het lam Gods te vinden dat te ma-
ken heeft met Johannes de Doper 
die altijd afgebeeld wordt met een 
lam in zijn armen en dat komt ook 
weer terug in het vierde evangelie 
‘Zie het lam van god dat de zonden 
van de wereld wegneemt’. Het lam 
Gods stond ook afgebeeld op het 
wapen van Mijdrecht. Maar er zijn 
nog meer sporen te vinden. Denk 
aan de Jansstraat in Mijdrecht, de 
Proosdijschool, De Proostdijstraat 
en Proostdijland en in Wilnis het Jo-
hannes Hospitium. Het is nu het Jaar 
van het Religieus Erfgoed en dat is 
natuurlijk een mooie samenloop van 
omstandigheden want ook de Jans-
kerk maakt deel uit van het erfgoed. 
Op zondag 22 juni volgt een speci-
ale kerkdienst waarin ook het boek 
Johannes de Doper- wegwijzer en 
naamgever geschreven door domi-
nee Tacken wordt gepresenteerd. 
Via internet kan men dit boekje ook 
bestellen www.pknmijdrecht.nl. De 
opbrengst van het boekje komt ge-
heel ten goede van de kerk en wordt 
gebruikt ter verfraaiing van de kerk.

Opfriscursus voor juffen 
peuterspeelzalen
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Blije prijswinnaar van 
O’Neill wakeboard bij 
Karamba Kids Store
Mijdrecht - Martijn Groenewe-
gen uit Mijdrecht is de gelukkige 
winnaar geworden van het prach-
tige O’Neill wakeboard (surfboard) 
ter waarde van 450 euro. De zoon 
van winkeleigenaar Lanny Asbeek 
Brusse van Karamba Kids Store in 
de Mijdrechtse Dorpsstraat had de 
door hem ingevulde O’Neill deelna-
mekaart blindelings uit de stapel van 
meer dan honderd deelnemerskaar-
ten getrokken. Je moet maar geluk 
hebben! Het betrof hier een lande-
lijke actie van (kinder)kledingzaken 
die het merk O’Neill in hun assorti-
ment voeren. Tot eind april konden 
kopers van een complete set O’Neill 
Junior kinderkleding meedoen aan 
de actie waarmee men een prach-
tig wakeboard kon winnen. Dat de-
ze actie in de smaak viel bewijst de 
deelname van talloze ouders die 
hun kind(eren) niet alleen graag in 
deze merkkleding wilden zien lo-
pen maar bovendien de kans op het 
winnen van het wakeboard niet aan 
zich voorbij wilden laten gaan.
De twaalfjarige Martijn had bericht 
gekregen dat hij als winnaar uit de 
bus was gekomen en toog met zijn 
moeder en zusje Daniëlle (9) naar 
de winkel in hartje Mijdrecht. Goed 
van de tongriem gesneden als Mar-

tijn al is op zijn leeftijd, was hij bij-
zonder in zijn sas met het wake-
board. Dat liet hij dan ook in heldere 
taal blijken. Hij behoort tot de oud-
ste leerlingen van de basisschool 
De Fontein in Mijdrecht en gaat ko-
mend schooljaar naar het vervolg-
onderwijs. Op de vraag of hij erva-
ring had met ‘waken’ (surfen in de 
branding) antwoordde Martijn dat 
hij ermee bekend was, maar nog 
wel graag wat lessen zou willen 
hebben. Die krijgt hij omdat dit deel 
uitmaakt van de prijs. Hij mag een 
dag naar de O’Neill Surf Academy 
waar hij les krijgt van een professi-
onele waveboarder. Daarbij is keuze 
uit drie kustlocaties. Scheveningen 
heeft daarbij zijn voorkeur. Mar-
tijn mag bovendien een introducé 
meenemen en dat wordt zijn zusje. 
Al net zo kien en bespraakt als hij 
zelf is. Zij zit op dezelfde school als 
haar broer.

Kort en goed, Scheveningen zal de-
ze zomer een nieuwe en enthousi-
aste surfer aan het strand zien: Mar-
tijn. Tenminste, als zijn moeder er de 
tijd voor kan vinden samen met hem 
heen en weer te rijden! Martijn: ge-
feliciteerd en veel spannende surf-
momenten toegewenst!

Uitdaging
Karamba Kids Store heeft vaker dit 
soort acties in huis waaraan meest-
al een bepaald merk gebonden is. 
Men kenmerkt zich bovendien door 
een trendy winkel die tevens voor-
zien is van een speelhoek voor de 
allerkleinsten. Men voert een ruime 
collectie van een kleine twintig be-
kende merken in de maten 50 t/m 
176, voor kinderen in de leeftijd van 
0 t/m 14 jaar. Alle kleding uit het as-
sortiment wordt in de winkel op 
een overzichtelijke manier op merk, 
kleur of thema gepresenteerd.
Er is altijd een deskundige mede-
werk(st)er aanwezig voor een ple-
zierig en duidelijk advies. Tot de top-
merken kleiding die Karamba Kids 
store in de collectie heeft tegen ove-
rigens zeer betaalbare prijzen, be-
hoort ook O’Neill.
Erg gewild en geschikt voor de ech-
te ‘beach en boardboys en -girls’ die 
van een uitdaging houden en nét 
iets verder durven gaan. Sportiviteit 
en stoer voeren de boventoon in de-
ze kleding, gecombineerd met een 
hoge kwaliteit. Wie meer wil weten 
over het kledingaanbod bij Karam-
ba Kids Store doet er goed aan de 
website te bezoeken: www.karam-
bakidsstore.nl.

Samen met verkoopadviseuses Margreet (li) en Nicolette toont Martijn met zusje Daniëlle trots het gewonnen wa-
keboard 

Olympisch vuur naar de 
Vlinderbosschool

Mijdrecht- Vorige week heeft jena-
planbasisschool Vlinderbos op een 
zeer officiële manier het school-
project geopend: de Olympische 
Spelen; en hoe is dit project beter 
te openen dan door het Olympisch 
vuur naar de school te brengen. 

De kinderen kwamen deze dag in 
sportkleding. In de middag stond de 
eerste groep te wachten op wat er 
zou gaan gebeuren, toen juf Hanke 
met de fakkel aan kwam hollen. Zij 
gaf de fakkel over en de groep ging 
door de woonwijk op zoek naar de 
volgende groep.
Zo werd de fakkel steeds verder 
doorgegeven en de kinderen gingen 
vervolgens in een lange stoet weer 
terug naar school. 

Tot slot kwamen de twee kleuter-
groepen met het vuur de school bin-
nen waar alle andere groepen in-

middels zaten te wachten. Het Wil-
helmus werd gezongen en er was 
aandacht voor de stichting ‘right 
to play’. De school gaat deze stich-
ting steunen met een deel van de 
opbrengst die bij elkaar wordt ver-
diend met een sponsorloop.
 
Na afloop van het officiële gedeel-
te kon iedere groep aan het werk; zij 
maken hierbij ook gebruik van een 
leskist ‘de familie Lekkerbek’ die via 
de GGD te lenen is.
Hierbij wordt er aandacht besteed 
aan bewegen en gezonde voe-
ding, iets wat alle sporters natuur-
lijk heel erg bezighoudt. Om lekker 
actief bezig te blijven organiseert de 
school ook nog een fietspuzzeltocht 
op zaterdag 28 juni. Starten is mo-
gelijk tussen 10.00 uur en 13.00 uur 
vanaf het schoolplein en iedereen is 
van harte welkom om mee te doen 
aan deze activiteit.

 Foto’s: marlieswessels.nl

Marktconsultatie voor 
aanbesteding hulp bij 
het huishouden
De Ronde Venen - De gemeen-
te De Ronde Venen gaat in samen-
werking met de gemeenten in regio 
Utrecht West de hulp bij het huis-
houden opnieuw aanbesteden. Aan 
deze aanbesteding gaat een markt-
consultatie vooraf. Hiertoe heeft het 
college van B&W in de vergadering 
van 10 juni besloten. De contracten 
met de huidige leveranciers van de 
hulp bij het huishouden lopen tot 1 
januari 2009. Met de marktconsul-
tatie probeert de gemeente meer 
inzicht te krijgen in een nieuw re-
eel tarief voor de levering van hulp 
bij het huishouden. Het huidige ta-
rief voor alfahulp (HH1) is volgens 
de leveranciers niet marktconform. 
Bovendien gaat het tarief mogelijk 
veranderen als gevolg van een ver-
wachte wetswijziging (artikel 6 van 
de Wmo). De wijziging van het ka-
binet Balkenende IV beoogt de 
‘zorg in natura’ centraal te stellen 
en daarmee de inzet van alfahulpen 
te reguleren. De alfahulpen zijn mo-
menteel niet in dienst van een orga-
nisatie. Als gevolg van de verwach-
te wetswijziging worden gemeenten 
verplicht om mensen in loondienst 
in te schakelen voor de hulp bij 
het huishouden. Met de verwachte 
wetswijziging heeft een cliënt straks 
drie keuzes als hulp bij het huishou-
den nodig is: Een voorziening in na-
tura (de gemeente regelt en betaalt 
de hulp), Een persoonsgebonden 
budget of, Een financiële vergoe-
ding voor het inhuren van huishou-
delijk hulp, die valt onder de Rege-
ling dienstverlening aan huis, waar-
onder de alfahulp formeel valt.
Op uitdrukkelijk verzoek van de cli-
ent kan daarvan worden afgeweken 
(geïnformeerde toestemming), bij-
voorbeeld als een cliënt kiest voor 
een alfahulp.

Vragenlijst
Bij de marktconsultatie en het aan-

Fontein verkeersveilige school!
Mijdrecht - Op dinsdag  10 ju-
ni heeft basisschool de Fontein het 
Utrechts verkeersveiligheidslabel 
overhandigd gekregen. Het Utrechts 
VerkeersveiligheidsLabel (UVL) is 
het Utrechtse kwaliteitskeurmerk 
voor basisscholen die verkeersedu-
catie van de leerlingen en verkeers-
veiligheid rond de school structu-
reel aanpakken. Namens de provin-
cie kwam Zebra SEEF, de mascotte 
van het UVL, het label officieel over-
handigen aan wethouder Jacques 
Dekker en Fonteindirecteur Joke 
van Vliet. De Fontein had hiervoor 
een feestelijke verkeersmiddag ge-
organiseerd.
Een school die het Label wil halen, 
moet aandacht besteden aan ver-
schillende aspecten rondom het on-
derwerp verkeer, zoals verkeersles-
sen en -projecten in de klas, verkeer 
in de schoolomgeving, de school-
thuisroutes en communicatie met 
en betrokkenheid van de ouders 
bij dit onderwerp. De Fontein heeft 
daarom een verkeerscommissie be-
staande uit ouders en leerkrach-
ten gevormd. Gezamenlijk hebben 
zij allerlei activiteiten op touw ge-
zet rondom verkeer. Aftrap was een 
verkeersweek met projecten over 
verkeer. In de klassen waren bij-
voorbeeld verkeerslessen met een 

politieagent, een dodehoekles met 
een vrachtwagen en speciale fiets-
controles. 
Naast alle activiteiten tijdens de les-
sen heeft de verkeerscommissie 
met de kinderen uit de groepen 7 
en 8 enkele malen op ludieke wij-
ze aandacht gevraagd voor het ver-
keer rond de school. De kinderen 
hebben daarbij gele kaarten uitge-
deeld voor foutgeparkeerde auto´s. 
Ook heeft de commissie een speci-
ale ouderavond georganiseerd om 
met de ouders te praten over ver-
keersveiligheid.
Alle inspanningen werden dinsdag 
10 juni beloond met de uitreiking van 
het verkeerslabel. De Fontein had 
een mooi overzicht opgesteld van 
alle activiteiten. Wethouder Jacques 
Dekker was onder de indruk van het 
rapport. Na de overhandiging kon-
den de kinderen van de verschillen-
de groepen een speciaal verkeers-
parkoers afleggen, daarbij geholpen 
door SEEF, de mascotte van het la-
bel. Voor alle kinderen was er een 
mooie verkeersveilige pet. De ge-
meente had de helpende hand toe-
gestoken met echte verkeersborden 
op het schoolplein voor deze mid-
dag. Het mooie weer en een heuse 
ijscokar verzorgden de perfecte om-
lijsting voor dit verkeersfeest.

bestedingstraject worden de Wmo 
raden van de Utrecht West gemeen-
ten betrokken (gemeenten Maars-
sen, Loenen, Breukelen, Abcoude, 
Montfoort, Oudewater en De Ron-
de Venen).
Op deze manier worden wensen en/
of behoeften van de gebruikers van 
hulp bij het huishouden zo goed als 
mogelijk meegenomen in de aanbe-
steding. De marktconsultatie vindt in 
juni plaats. De huidige leveranciers 

krijgen een vragenlijst toegezonden. 
Naar verwachting zal de aanbeste-
ding dan in september volgen.
Sinds de invoering van de Wmo (per 
1 januari 2007) hebben gemeen-
ten in Nederland de taak gekregen 
om de hulp bij het huishouden toe 
te kennen. Hierbij wordt een onder-
scheid gemaakt in het type hulp dat 
nodig, HH1 en HH2, waarbij HH2 
naast schoonmaakactiviteiten ook 
ondersteunende taken omvat. 

S
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Zaterdag 14 juni konden belangstellenden 
tijdens een door Van Walraven uitstekend 
georganiseerde Open Dag uitgebreid kennis-
maken met het reilen en zeilen van dit zo suc-
cesvol opererende familiebedrijf. De vroegere 
Mijdrechtse metaalwarenfabriek van oprich-
ter Jan van Walraven (de grootvader van de 
huidige algemeen directeur) uit 1942 is anno 
2008 uitgegroeid tot een multinational met 
wereldwijde vestigingen en verkooppunten 
van een omvangrijk assortiment aan buisbe-
vestiging- en verbindingssystemen, brandvei-
lige afdichtingen en sanitaire frames. In totaal 
werken er 600 mensen bij de groep, waarvan 
zo’n 180 bij de hoofdvestiging in Mijdrecht. 
Die grote expansie dankt men enerzijds aan 
een sterke autonome groei door de ontwik-
keling van nieuwe producten en systemen, 
anderzijds door overname van ‘passende’ be-
drijven. Niettemin blijft Walraven als vanouds 
een (h)echt familiebedrijf.

Nieuw- en verbouw
De Open Dag werd georganiseerd ter gele-
genheid van de omvangrijke verbouwing en 
nieuwbouw die er de afgelopen anderhalf 
jaar heeft plaatsgevonden en die op details 
na is afgerond. Het terrein aan de voorkant 
van de bebouwing is nog volop in aanleg. 
Daar wordt na egalisatie het parkeerterrein 
aangelegd, worden de sloten verbreed en uit-
gediept en er komt op de hoek met de Rond-
weg nog een waterpartij. Verder moet ook de 
groenvoorziening in orde worden gebracht. 
Al met al denkt men na de zomervakantie 
het geheel te hebben afgerond. Nieuw- en 
aanbouw zijn vanaf de buitenkant duidelijk 
te zien. Vooral de loopbrug aan de voorkant 
tussen het kantorencomplex en de produc-
tiegebouwen valt op. Ook de nieuwe ingang 
achter de ‘poort’ op het voorterrein is een 
blikvanger. In het pand erachter hebben zich 
omvangrijke verbouwingen voltrokken met 
o.a. een nieuwe receptie, trappenhuis met lift 
en fraaie transparante kantoorruimten. Ach-
ter en opzij van de bestaande productieruim-
ten aan de Constructieweg zijn extra hallen 
aangebouwd. Voordien stond daar Drukkerij 
Elci. De nieuwe ruimten zijn bestemd voor 
productie, maar ook voor uitbreiding van de 
magazijnen en opslag van grondstoffen.

Open Dag redelijk bezocht
Naar schatting duizend bezoekers kregen 
zaterdag de kans om te zien wat Van Wal-
raven technisch en productiegericht allemaal 
presteert en hoe men opereert in de markt. 
Via een uitgezette route werden de bezoekers 
door de meest interessante delen van het 
bedrijf geleid. Zij kregen van betrokken en 
gemotiveerd personeel tekst en uitleg. Bij de 
afdeling R&D en Product Management kon 
men kennismaken met de nieuwste ideeën 
op het gebied van bevestigingsmaterialen en 
nog uit te werken productieprocessen. In een 
presentatieruimte van producten en technie-
ken konden bezoekers zelf testen hoe sterk 
bepaalde beugels zijn; ook werd de werking 
van brandveilige afdichtingen bij buisdoor-
voeringen gedemonstreerd. Voorts kon men 
een kijkje in het (brandveilige) stempelmaga-
zijn nemen waar meer dan duizend stempels 
liggen die in eigen beheer worden ontwik-
keld en in de gereedschapmakerij worden 
vervaardigd. De bezoeker werd verder geleid 
langs de verschillende productieruimten in 
de fabriek (de stamperij) waar voor deze ge-
legenheid volop bedrijvigheid en productie 
van beugels en ophangrails plaatsvond. Ook 
hier kreeg men duidelijk uitleg.
Naast het zakelijke aspect werd ook de socia-
le en menselijke kant van zowel het bedrijf als 
de medewerkers niet vergeten. Betrokken-
heid en gemotiveerdheid van het personeel 
zijn de kurk waarop het succes bij Van Wal-
raven drijft. Vanzelfsprekend naast de techni-
sche know how en een goed marktbeleid. De 
‘warme menselijke kant’ van het bedrijf is ge-
koppeld aan de personeelsvereniging die al-
lerlei activiteiten organiseert. Daaronder een 
kunstafdeling waar vrouwelijke medewerkers 
en echtgenotes van personeelsleden met 
behulp van reststukken leuke kunstwerk-
jes in elkaar knutselen. Ook die waren ten 

toon gesteld. Iedere bezoeker kreeg tijdens 
de rondgang een speciaal voor de Open Dag 
gemaakte veelkleurige folder mee met daarin 
een overzicht van hoe het begon in 1942 en 
wat Van Walraven vandaag de dag voor de 
bouwwereld betekent. Op de binnenplaats 
achter de nieuwbouw was in een oplegger 
een speeltoestel voor kinderen gemaakt. Er 
waren zitjes en een koffi ebar voor een (gratis) 
kopje koffi e met een gebakje. Een en ander 
prima verzorgd door wie anders dan Party-
centrum De Meijert. Deze binnenplaats is 
overigens onderdeel van een volgend plan 
waaraan wordt gewerkt om ook deze te over-
kappen. Daardoor ontstaat een gesloten hal-
lencomplex. De twee laad- en losplatforms 
die er zijn worden dan naar de Constructie-
weg verplaatst. Het maakt onderdeel uit van 
een verdere verbetering van de logistiek en 
de routing in het bedrijf die met de verbou-
wing en de nieuwbouw reeds op een hoger 
plan is gebracht.

Verbetering van de logistiek
Waarom ineens zo’n rigoureuze verbouwing? 
Manager Operations – tevens ‘bouwmeester’ 
van het project - Pelle van Walraven zegt hier 
het volgende over: “Het maakt onderdeel uit 
van een logistiek verhaal. Sinds 1951 is er op 
dit terrein steeds een stukje bijgebouwd van-
wege de zich almaar uitbreidende activiteiten. 
We zagen drie jaar geleden al dat de logistiek 
en de routing in het bedrijf sterk verbeterd 
konden worden door intern te verbouwen en 
uitbreiding. Alle activiteiten van het bedrijf 
van productie tot administratie zijn toen te-
gen het licht gehouden. Vervolgens hebben 
we plannen gemaakt om dit te gaan stroom-
lijnen. Dat is met de bouwactiviteiten gere-
aliseerd. De handelingen rond grondstoffen, 
materialen en producten binnen het bedrijf 
kunnen we nu minstens met de helft terug-
brengen. Dat betekent een snellere afhande-
ling en minder administratieve rompslomp. 
Alles is dus meer beheersbaar geworden en 
dat heeft een positieve uitwerking op de snel-
heid van produceren en leveren, maar ook op 
de service naar onze afnemers. Uiteindelijk 
komt dat de kwaliteit van de organisatie ten 
goede. Ook de verkeersafhandeling vaart er 
wel bij. Vrachtwagens laden en lossen nu aan 
de Constructieweg en gebruiken niet meer de 
toerit aan de Industrieweg. Bij de bestaande 
bebouwing is van binnen heel veel veranderd 
en heringericht. Nagenoeg 85 procent van alle 
werkplekken heeft een andere locatie gekre-
gen. De productieafdelingen zijn verplaatst 
en de kantoren zijn anders ingedeeld. Ook is 
in bepaalde ruimten een sprinkler installatie 
aangebracht die in geval van nood kan put-
ten uit een eigen waterreservoir. De verbou-
wing, nieuwbouw en herinrichting vormt het 
fundament waarop we onze organisatie in de 
toekomst verder gaan uitbouwen. Punt bij dit 
alles was wel dat het allemaal moest gebeu-
ren tijdens de normale bedrijfsactiviteiten.” 
Algemeen directeur Jan van Walraven voegt 
hieraan toe: “Wij willen graag in Nederland 
blijven produceren. Maar dan zul je inzet en 
kwaliteit moeten verhogen en besparen op 
de handlingskosten. Door een goede routing 
en de juiste werkmethoden kun je met dat 
laatste een heel eind komen. Daarnaast heb 
je gemotiveerde werknemers nodig met de 
nodige kennis en kunde. Ook die hebben we 
in huis. Maar vanwege de voortdurende uit-
breiding van de activiteiten dreigt er een te-
kort aan gekwalifi ceerd personeel. Naast ons 
te profi leren op die dag hebben we er daarom 
een banenmarkt aan gekoppeld. Belangstel-
lenden konden op die manier kennis nemen 
wat wij aan werk te bieden hebben.” 
Navraag toont aan dat men wat meer publie-
ke belangstelling had verwacht bij de Open 
Dag. Daarentegen bleek het niveau van het 
bezoek zeer acceptabel. Tevredenheid in elk 
geval bij de organisatoren van de banen-
markt. De belangstelling daarvoor was boven 
verwachting en heeft in voorkomende geval-
len geleid tot tot succesvol overleg. Mede 
hierdoor verwacht men bij Van Walraven nu 
een aantal vacatures te kunnen vervullen, 
ook al kan nog niet in elke behoefte worden 
voorzien.

OPEN DAG BIJ VAN W
ALRAV
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Onze dochter is met een schitterende cijferlijst 
geslaagd voor haar HAVO diploma. Natuurlijk 
zijn wij erg trots! 5 jaar geleden is er een in-
gezonden brief van ons geplaatst. Daarin be-
schreven wij de ellende die het schooladvies 
van de basisschool veroorzaakte. Er ontston-
den flinke problemen bij het vinden van een ge-
schikt plekje voor onze dochter. Dat we nu ge-
lijk krijgen, geeft ons geen enkele voldoening. 
We hadden ons kind liever die ellendige jaren 
op een verkeerde school bespaard. Wat was het 
geval: onze dochter kreeg van de basisschool, 
De Springschans, een VMBO advies. Een door 
ons ingeschakelde orthopedagoge adviseer-
de vmbo/havo. De Cito-toets was Havo. De 
Springschans bleef halsstarrig weigeren haar 
advies te herzien. Zelf wilde onze dochter heel 
graag naar de HAVO op het Alkwin waar al 
haar vriendinnen naar toe gingen. Door het la-
ge advies van de Springschans werd die weg 
afgesneden. Ook de deur naar het Veenlan-
den in Mijdrecht bleef daardoor gesloten. Het 
werd noodgedwongen een dependance van 
het Veenlanden in Vinkeveen. Dat betekende 
niet alleen elke dag 12 km heen en 12 km te-
rug fietsen. De school in Vinkeveen is een uit-
stekende school, niets dan lof. De docenten de-
den hun uiterste best om onze dochter een fij-
ne tijd te bezorgen. Maar onze dochter had het 
er niet naar haar zin. Ze voelde er zich helemaal 
niet thuis en kon er niet aarden. Ze kreeg geen 
aansluiting bij de andere leerlingen. Ze werd 
steeds stiller en zat duidelijk niet lekker in haar 
vel. Met het leren ging het goed en ze zou uit-
eindelijk probleemloos naar 3 Havo gaan. Toen 
hebben we weer een kansje op het Alkwin ge-
waagd. Dat was geen probleem nu ze een ech-
te Havo leerling was. Onze dochter werd weer 
de “oude”. Vrolijk, veel vriendinnen. Nu heeft zij 
dan haar Havo-diploma. We kunnen de reac-
tie van de Springschans op ons verzoek om op 
te schalen naar een VMBO/HAVO-advies nog 

steeds niet vergeten. Het heeft ons kind zoveel 
ellende gebracht. Die sociaal emotionele con-
sequenties zitten ons nog steeds dwars. Het 
is vreselijk dat de arrogantie van basisscholen 
kinderen zo kan belemmeren in hun ontwikke-
ling. Arrogantie, want er was géén communica-
tie over mogelijk. Er werd niet mèt ons gepraat; 
nee, het vingertje werd geheven en er werd al-
leen tegen ons gepraat. De school had alleen 
het beste voor met ons kind en wij waren met 
onze te hoog gespannen verwachtingen bezig 
haar toekomst te verknoeien. En onafhankelijk 
advies van derden of de afwijkende CITO-score, 
daar had de Springschans niets mee te maken. 
De school bepaalde zelf haar advies wel! Uit 
onderzoek blijkt dat bij 20% van de kinderen de 
basisschool fouten maakt bij het geven van een 
schooladvies. Dat is ontzettend hoog. Dat be-
tekent dat in een klas van 20 leerlingen 4 leer-
lingen een verkeerd advies krijgen. Het is onze 
overtuiging dat je kinderen moet uitdagen, alle 
kans op ontwikkeling bieden, moet bevestigen. 
In plaats van ze te remmen of belemmeren zou-
den scholen er verstandig aan doen ook eens 
te luisteren: naar ouders of naar andere advie-
zen (ook als die niet overeenstemmen met je 
eigen idee). 
Heb vertrouwen in kinderen, probeer alles er-
uit te halen en ga vooral in gesprek MET de ou-
ders. Wij hebben 5 jaar terug ontzettend veel 
reacties gekregen n.a.v. het artikel. Opvallend 
was dat het allemaal reacties waren van ouders 
met kinderen op de Springschans. Ze hadden 
vrijwel allemaal een lager advies gekregen dan 
verwacht. Wij zijn ontzettend benieuwd hoe het 
deze kinderen de afgelopen 5 jaar is vergaan. 
Daarom: laat nog even weten hoe het met jul-
lie kind gegaan is (bijvoorbeeld door een reac-
tie op deze ingezonden brief). 

Ton Leemans en Tony van Dalen
Uithoorn

Afgelopen vrijdag met de wedstrijd van het EK 
Nederland- Frankrijk hebben we met 2 straten uit 
De Kwakel een groot feest gehouden. Vrijdag 13 
juni was de spannende wedstrijd tussen Frank-
rijk en Nederland. Er kwam een idee tot stand om 
deze wedstrijd met de buurt te bekijken. Leuk, 
dan ontmoet je ook je buren nog eens. Dus er 
is in de Fresialaan en de Chrysantenlaan in De 
Kwakel een flyer verspreid en daar kon iedereen 
zich opgeven die het een leuk vond. Nou, ani-
mo was er genoeg. Geweldig leuk hoor. De ver-
gunning was aangevraagd bij de gemeente en 
het feestje kon dus beginnen. De tenten werden 

neer gezet, de bar was geregeld. Zelfs een kar 
met toiletten erin. Goed geregeld dus allemaal. Er 
waren wel zo’n 130 mensen aanwezig. Echt leuke 
reacties hebben degenen gekregen, die het heb-
ben georganiseerd. De wedstrijd was een groot 
succes en we wonnen met 4-1. Dus een feestje 
na de wedstrijd was meer dan logisch.
Het was enorm gezellig en daarom wordt het 
aanstaande zaterdag voor de kwartfinalewed-
strijd ook weer georganiseerd.
De buurt heeft alweer bericht gekregen.
 

Danielle Winter uit De Kwakel 

En nu op naar de 
kwartfinale...
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Geslaagd voor HAVO!!!!!   
Ondanks de Springschans!

Het seniorencomplex de Karel van Manderhof 
en de naastgelegen Reviushof is na ruim ander-
half jaar bewoning een bloeiende woongemeen-
schap geworden. Het ruime atrium biedt veel 
mogelijkheden en lijkt door de beplanting een 
bijna tropische tuin met zitjes, een leestafel, een 
goed gevulde boekenkast en bij winterse kou 
kan er verwarmd worden. Kortom: een fijne ont-
moetingsplaats. De actieve bewonerscommissie 
heeft de mogelijkheden van dit atrium ten volle 
benut door allerlei activiteiten aan te bieden. Elke 
maand is er een koffieochtend die goed bezocht 
wordt en iedere twee weken is er een spelletjes-
middag. Daarnaast wordt er soms een muzieken-
semble of een koor uitgenodigd. Ook een goed-
bezochte modeshow vraagt om herhaling. Soms 
een bingo, en natuurlijk een nieuwjaarsborrel.
Zaterdag 14 juni wordt er voor de tweede keer 
een maaltijd georganiseerd met in eigen kring 
gemaakte warme en koude schotels. De eerste 
was een groot succes en ook nu hebben zich 
ruim 70 mensen aangemeld. Het belooft weer 
een sprankelend feest te worden. 

Dankzij Lenie van Nes, een lid van de bewoners-
commissie kunnen we beschikken over voldoen-
de lepels en vorken. Zij heeft het initiatief geno-
men om C1000 bonnen te sparen om een aantal 
bestekjes te verzamelen. Dankzij haar enthousi-
asme en grote inzet wist ze bonnen te verzame-
len tot ver buiten de woongemeenschap en zelfs 
buiten de gemeentegrenzen. Tot in Woerden, 
Wilnis, Mijdrecht en nog meer plaatsen werd er 
voor haar verzameld en na een telefoontje stapte 
Lenie op haar fiets en reed vele kilometers om de 
volle boekjes te halen. Het resultaat is dan ook 
buiten verwachting. 

Zo’n 120 bestekjes heeft ze bij elkaar weten te 
krijgen, waarvoor grote hulde. Met dank aan de 
vele meespaarders en natuurlijk aan C1000, kun-
nen we zaterdag bij de maaltijd ons eigen bestek 
inwijden. En behalve voor de koks zal er zeker 
een luid applaus klinken voor Lenie.

H. Spruijt
Uithoorn

Blij met ons seniorencomplex

Ronde Venen Belang zet Migratie saldo nul op de kaart

Anco Goldhoorn: ‘Staan 
alle bouwplannen niet op 
de tocht?’
De Ronde Venen - De gemeen-
te De Ronde Venen heeft een aan-
tal grote bouwprojecten op stapel 
staan in Marickenzijde en in het Es-
tafetteproject. Volgens Anco Gold-
hoorn, fractievoorzitter van Ronde 
Venen Belang kunnen deze bouw-
projecten worden doorkruist door 
het door minister Cramer geformu-
leerde “Migratie saldo nul-beleid”. 
Daarom heeft hij dit onderwerp op 
de agenda van de RTVG van afgelo-
pen donderdag gezet. Aangezien wij 
door het systeem van de Ronde Ta-
felgesprekken niet aanwezig waren 
bij dit onderwerp hebben wij Anco 
Goldhoorn gevraagd wat het “Mi-
gratiesaldo nul-beleid” voor onze 
gemeente zou kunnen betekenen.

Wat is migratie saldo 
nul eigenlijk?
Anco Goldhoorn: “Het migratiesaldo 
nul beleid betekent dat in Nationale 
Parken alleen voor de eigen bevol-
kingsgroei mag worden gebouwd. 
Het Groene Hart is zo’n Nationaal 
Park. Minister Cramer heeft gesteld 
dat in het Groene Hart 35.700 wo-
ningen mogen worden gebouwd in 
de periode 2004 -2020. Aan de pro-
vincie Utrecht zijn voorlopig 8600 
woningen toegekend. 
Op 23 juni moeten de 3 provincies 
de uiteindelijke verdeling hebben 
gemaakt. Zij doen dat in voorlopige 
structuurvisies die ter inzage wor-
den gelegd en waarop ook de ge-
meente De Ronde Venen een ziens-
wijze op kan geven. In de onder-
handelingen tussen de 3 provincies 
is het totale getal van 35.700 onaan-
tastbaar en betreft ook woningen 
binnen de rode contouren. Wat niet 
vaststaat is de verdeling tussen de 
3 provincies. Bekend is nu al dat de 
provincie Noord-Holland een aan-
zienlijk grotere claim gaat leggen 
dan het nu voorlopige vastgestelde 
cijfer van 500. Het zal duidelijk zijn 
dat Zuid-Holland en/of Utrecht hier-
door zouden moeten inleveren. Ko-
men de provincies er niet uit, dan 
besluit de minister”. 

Hoeveel ruimte is er nog 
binnen het aantal van 35.700?
”De stand begin 2007 was dusdanig 
dat van de 35.700 er nog 10.000 niet 
gebruikt was. Dit is gebaseerd op 
harde bouwplannen, zoals deze zijn 
gerealiseerd en in streekplannen 
staan vermeld tot 2015. Deze 10.000 
zijn bedoeld voor de periode 2007-
2020. Alles wat gebouwd is of wordt 
vanaf de peildatum 2007 gaat af van 
deze 10.000 woningen. De huidige 
streekplannen lopen tot 2015. 

Er moeten dus reserves worden in-
gebouwd voor de jaren 2015 tot 
2020. Welke ruimte er binnen de 

provincie Utrecht nog over is weet 
ook de provincie niet precies. Dat 
wordt binnenkort bekend.”
 
Is het echt een probleem 
voor De Ronde Venen? 
”Aangezien de provincie Utrecht 
moet rekenen op een kleiner aan-
deel op het voorlopige aantal van 
8600 (aangezien Noord-Holland 
een grote claim legt) en ook een op-

gave heeft om te bouwen voor na 
2015 bijvoorbeeld in Woerden, wor-
den de mogelijkheden voor De Ron-
de Venen er niet beter op. Vervol-
gens rekent de provincie ook met 
zachte bouwplannen, zoals bouw 
van woningen in het kader van 
Groot Mijdrecht Noord. Ook in an-
dere gemeenten is sprake van dit 
soort zachte bouwplannen. Vraag is 
in hoeverre er nog ruimte overblijft 
voor de bouw van woningen in bij-
voorbeeld het Estafetteproject. Dit 
wordt versterkt indien er procedu-
res worden opgestart met als doel 
om de verplaatsing van de sportvel-
den te voorkomen. Dit zal enige tijd 
vergen en de bouw van woningen 
zeker vertragen.”
Daarom is het zinvol om, alvo-
rens echte investeringen te doen in 
grond of verplaatsing van sportvel-
den, zekerheid te verkrijgen dat De 
Ronde Venen de huizen in het Es-
tafetteproject daadwerkelijk mag 
bouwen. Regeren is tenslotte voor-
uitzien. Dat geldt ook voor bouw-
plannen. Daarnaast geldt het princi-
pe “op is op”. Als bijvoorbeeld Woer-
den heel snel bouwt zijn wij als ge-
meente de pineut.

Waarom heeft u dit 
punt geagendeerd? 
“Op 21 mei jl. kreeg ik van de wet-
houder een memo waarin stond 
dat de situatie sinds 2007 niet ver-
anderd was. Ook werd gesteld dat 
bouwen binnen de “rode contou-
ren” (dat zijn gebieden die in de be-
stemmingsplannen aangewezen zijn 
als mogelijke bouwlocaties) moge-

lijk buiten het beleid van Minister 
Cramer zou vallen.
Hierop heb ik de provincie gebeld. 
Binnen 5 minuten werd me de ernst 
van de situatie duidelijk en is mij be-
vestigd dat bouwen binnen de rode 
contouren echt binnen het beleid 
valt en dat er op 23 juni overleg zou 
plaatsvinden tussen de 3 provincies. 
Dit was op het gemeentehuis onbe-
kend en daarom heb ik dit punt op 

de agenda gezet.”

Heeft u toezeggingen gekregen?
”In de RTVG is mij toegezegd dat het 
College in de te nemen stappen, zo-
als in het Estafetteproject, de ont-
bindende voorwaarde opneemt dat 
er een schriftelijke toezegging moet 
zijn om te mogen bouwen. Deze 
toezegging moet nog wel juridisch 
worden getoetst. 

Ik ben zeer blij met deze toezegging. 
Het zal je maar gebeuren dat we Ar-
gon en CSW hebben verplaatst en 
dat er dan niet mag worden ge-
bouwd. Dan zouden we miljoenen 
hebben uitgegeven, zonder inkom-
sten uit de bouw van woningen. Dan 
zouden we als gemeente een ont-
zettend verlies leiden. Gelukkig is dit 
door de toezegging van het College 
voorkomen.
Bovendien heeft het College nu een 
brief geschreven aan Gedeputeerde 
Staten om de ernst van de situatie 
nogmaals bij hen aan te kaarten. 
Daarnaast kwam er een geruststel-
lende mededeling dat Zuid-Holland 
een aantal woningen zal inleveren, 
zodat Utrecht niet verder hoeft in te 
leveren.

Maar hoe nu verder?  
”Ik ben er van overtuigd dat op het 
gemeentehuis “Migratiesaldo nul” 
nu echt op de kaart staat. Dat men 
er echt rekening mee gaat houden. 
De fractie van Ronde Venen Belang 
blijft Migratiesaldo nul steevast vol-
gen. Met een brief aan de provincie 
zijn we er nog niet.”

Nu nog sportcomplex Argon, over vijf jaar woningbouw?

Nu nog sportcomplex CSW, over vijf jaar woningbouw en een winkelcen-
trum

Uitslag onderzoek gemeente:

Jongeren tevreden over 
woonsituatie
 De Ronde Venen - Negen van de 
tien jongeren in de gemeente De 
Ronde Venen is tevreden over hun 
huidige woonsituatie. Toch geeft 
meer dan de helft van hen aan dat 
ze binnen twee jaar willen verhui-
zen, vooral omdat ze graag zelfstan-
dig of willen gaan samenwonen. Dit 
blijkt uit de eerste resultaten van het 
Startersonderzoek dat onderzoeks-
bureau Dimensus, in opdracht van 
de gemeente, heeft uitgevoerd.  
Voor het onderzoek zijn 1.400 jon-
geren, tussen de 18 en 30 jaar, uit 
de gemeente benaderd. Van hen is 
tweederde inwonend, voornamelijk 
bij ouders. De overige groep woont 
samen (28%) of alleen (4%). Van de 
jongeren die graag binnen twee jaar 
willen verhuizen, geeft driekwart 

aan dat ze in de gemeente wil-
len blijven wonen. Eenderde zoekt 
daarbij voornamelijk naar een ap-
partement en tweederde wil graag 
een eengezinswoning. De jongeren 
geven aan dat ze willen verhuizen 
in verband met persoonlijke motie-
ven, zoals zelfstandig wonen of sa-
menwonen, niet omdat ze ontevre-
den zijn over hun huidige woonsi-
tuatie. Die beoordelen ze gemiddeld 
met het rapportcijfer 7,9.
De meeste jongeren hebben voor-
keur voor een koopwoning, drie-
kwart van hen wil hier maximaal € 
225.000 voor betalen. 22% van de 
jongeren wil graag een woning hu-
ren, dit zijn voornamelijk jonge jon-
geren die nu nog bij hun ouders in-
wonen. Zij zoeken vooral drieka-

merappartementen met een huur 
van ongeveer €300, - per maand.
Uit de eerste resultaten komt ook 
naar voren dat vooral jongeren uit 
Vinkeveen gebonden zijn aan hun 
woonplaats. Maar liefst 73% van de 
verhuisgeneigde jongeren uit Vin-
keveen wil hier blijven wonen. Van 
de jongeren uit Mijdrecht wil 59% 
binnen de eigen kern verhuizen, in 
Wilnis 46%.
De komende tijd gaat de gemeen-
te aan de slag met de resultaten van 
het onderzoek. Zo worden de uit-
komsten vergeleken met het hui-
dige beleid bouwen voor starters. 
Ook vindt er overleg plaats met ver-
schillende partijen, zoals de Jonge-
ren Advies Commissie en Westhoek 
Wonen.



    
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Ja, Ja!
Kruispunt

Dat had je gedacht. Dromen zijn bedrog. Wij 
hadden het kunnen weten.De deskundigen van 
de gemeente De Ronde Venen zijn weer aan het 
smijten geweest. Ze zijn weer aan het smijten 
geweest met onze Onroerende Zaak Belasting. 
Ja! Ja! Het is iedereen behalve de ontwerpers 
van de gemeente (de hooggewaardeerde 
ontwerpers. Je weet wel, hoe groter de 
gemeente hoe beter de kwaliteit van de 
ontwerpers) volkomen duidelijk dat de nieuwe 
verkeerssituatie in de Margrietlaan bij Adelhof 
niet goed is voor alle verkeersdeelnemers. Het 
is voor de zwakste verkeersdeelnemers, de 
voetgangers en de fietsers, een onveilig en 
onprettig kruispunt geworden. Het heeft veel 
geld gekost, bovendien heeft het veel irritatie 
gekost van de gebruikers zonder excuses van 
de gemeente. Jammer toch. Ja! Ja! Jammer. 
Het was een ongelukkig kruispunt en dat is het 
gebleven. Het is gewoon een moeilijk kruispunt. 
Ingewikkeld dat is waar. Het enige dat verbeterd 
werd is de snelheid waarmee de auto’s uit de 
richting van de Dr. van der Haarlaan via de 
Margrietlaan naar de Ambachtsherensingel 
kunnen rijden en andersom. Ja! Ja! Maar wie zit 
daar nu op te wachten. Niemand! Niemand zit in 
die situatie te wachten op sneller rijdende auto’s. 
De bewoners van Proostdijland-noord zeker 
niet. Die verwachte veiligheid en gemakkelijke 
bereikbaarheid bij het  boodschappen doen. 
De meest milieuvriendelijke bezoekers worden 
weer aan de kant gezet. Ja! Ja! Ze moeten 
maar weer zien hoe ze veilig het winkelcentrum 
kunnen bereiken. 
De verwachte duidelijkheid en veiligheid zijn 
er niet gekomen. De volgende renovatie dan 
maar weer. Ja! Ja! Van diverse kanten ben 
ik benaderd door mensen die de bezwaren 
opnoemden. Mensen die hier al jaren wonen. 
Mensen die al vele jaren gebruik moeten maken 
van dat kruispunt. Dat het een misser is blijkt 
ook al direct uit het feit dat ze nu alweer allerlei 
ellige klimhekjes hebben geplaatst. Het blijft 
modderen met dat kruispunt. D.D staat zich al 
haring happend rot te lachen als hij de mensen 
ziet stumperen. Maar we weten het wel met die 
koude kikker. Ja! Ja! Weet je wat ik ook gehoord 
heb? Dat ze proberen Lidl weg te kopen. Kijk 
zo gaat dat. Stel nou dat het lukt, dan krijgt 
het winkelcentrum het weer moeilijker. Toch 
hebben ze wel gelijk dat er in de nabijheid van 
Molenland en Twistvlied en de huizen in het 
sportpark (als het doorgaat) winkels moeten 
komen, maar dat zou niet moeten betekenen 
dat in deze woonwijk geen winkel(s) zou 
moeten blijven. Toch? In alle steden proberen ze 
juist de buurtwinkels te behouden. Er zijn zelfs 
plaatsen waar aandelen worden uitgegeven 
die door de buurtbewoners worden gekocht 
om de buurtwinkels te behouden. Ja! Ja! Wij 
hebben een probleem. Ja! Ja! Wij hebben in 

Mijdrecht een groot probleem. Wij hebben een 
gemeentebestuur dat kennelijk alleen naar de 
projectontwikkelaars luistert maar niet naar de 
eigen bevolking waar ze door gekozen is. De 
raadsleden gaan kennelijk niet de wijk in. Die 
weten echt niet wat er leeft. Het probleem met 
de wethouders is dat ze ook regeren vanaf hun 
zetel. Ja! Ja! Vanaf hun zetel en absoluut geen 
sociaal gevoel hebben. Net zoals in de tijd van 
Lodewijk de veertiende. Je mocht toen tegen 
betaling gaan kijken dat hij zich misselijk at. 
Wij hebben het 'geluk' dat wij D.D. zwelgend 
zonder betaling mogen aanschouwen. Ja! 
Ja! Maar ondertussen wordt er zonder 
samenspraak met de buurtbewoners waar het 
om gaat een sociaal centrum onder hun poten 
weggezaagd. Ja! Ja! De kinderen willen ze wel 
vasthouden want die zijn er niet zoveel meer in 
onze dorpen, dus daar wordt naar geluisterd en 
daar worden zonder blikken of blozen tonnen 
aan besteed. Dat is goed. Dat is mooi. Kennelijk 
spreken die kinderen duidelijke taal. Zo gaat 
altijd. Kinderen zien iets en vragen: “Mam, mag 
ik een portie poffertjes? Aarzeling. “Lekker 
mam.” Aarzeling. Blijven staan. “Nou ja, vooruit 
dan maar." Ja! Ja! Zo gaat dat. Heren van de 
raad: “Mogen wij een fietscrossbaan.” Het 
is mooi om te zien. Wat kinderen hier vragen 
kost niet 2,50 euro maar een paar ton. Geen 
aarzeling. Doen. Dat is doortastend, raadsleden. 
Ja! Ja! Maar raadsleden, zomaar even een goed 
functionerend winkelcentrum, het hart uit een 
woonwijk halen, dat is andere koek. Daar zal 
toch met de bewoners in redelijke termen 
over gesproken moeten worden. Ja! Ja! Niet 
een keer, maar vele keren. Er zal weer een 
wijkcomité moeten komen dat gekozen is en dat 
niet zomaar bestaat uit een paar aangestelde 
mensen zoals een oude oud-wethouder en nog 
veel meer oud, oud, oud, oude vrienden. Zo’n 
grote beslissing kan en mag niet zonder de 
medewerking en in overleg met de bewoners van 
die wijk genomen worden. “Gemeentebestuur, 
gedraagt U". Ja! Ja! Het probleem met onze 
democratie is dat je altijd bij dezelfde partijen 
en dus dezelfde mensen terechtkomt en dus 
eigenlijk met een dictatuur te maken hebt. De 
raad is nog wel gekozen maar B&W al helemaal 
niet en omdat B&W weer vriendjes zijn van de 
coalitie die ze door dik en dun steunt, wat ze 
ook doen hoor, daarom hebben wij te maken 
met de dictatuur van het gemeentebestuur. De 
enige manier om hun optreden aan de kaak te 
stellen is actiegroepen vormen waaruit blijkt 
dat al de mooie praatjes die in de krant naar 
voren worden gebracht kul zijn. Wij zouden 
een vereniging tot het behoud van Adelhof 
op moeten richten. Wij zouden een actiegroep 
van gehandicapten moeten oprichten. Ja! Ja! 
Er is hier en daar nog wel iets te doen in ons 
dorp. B&W krijgen haast, want het moet nog 
gerealiseerd zijn voor de herindeling. Ja! Ja! 
Dus maar onteigenen. Toch?

 John B. Grootegoed 

Naar aanleiding van publicaties in de plaatselijke 
pers reageren wij hierbij op het voorstel van het 
college van B&W om 1.400.000 extra te reserve-
ren voor de aanleg van de vierde fase busbaan.

Het risico van toekomstige financiële tegenval-
lers komt vanaf nu volledig bij de gemeente 
Uithoorn te liggen. De gang van zaken rond de 
Noord-Zuid lijn en de langdurige financiële ge-
volgen hiervan voor de gemeente Amsterdam 
maken duidelijk wat de effecten kunnen zijn voor 
de begroting van een gemeente. Nu de aanleg 
van de nieuwe N201 vordert zou in het kader van 
deze verdere kostenstijging onderzocht moeten 
worden of de oude N201 niet als alternatief voor 
de busbaan kan dienen.
In 1991 zijn berekeningen gemaakt waarbij in-
vesteringen in de busbaan werden afgezet tegen 
bespaarde reistijd. Deze berekeningen waren 
destijds doorslaggevend voor de keuze van de 
aanleg van de busbaan, maar zijn nu dus vol-
ledig achterhaald. De regelmatige stakingen bij 
het openbaar streekvervoer (en zeker de huidige 
stakingen!), hebben tot gevolg dat alle investerin-
gen in openbaar vervoer, zowel in infrastructuur 
als promotie, weggegooid geld zijn. Het investe-
ren van enorme bedragen in infrastructuur die te 
pas en te onpas wegens stakingen niet gebruikt 
worden is niet te verkopen aan de (belastingbe-
talende) burger.
De Zuid Tangent (als alternatief voor de automo-
bilist) is door de stakingen van de afgelopen we-
ken gewoon helemaal terug bij af. De gemeente 
Uithoorn dient eerst te onderzoeken of de aan te 
leggen busbaan niet in conflict is met de huidige 
aangescherpte normen voor wat betreft de uit-
stoot van fijnstof.

Tenslotte dient onderzocht te worden of de in-
formatie op basis waarvan tot nu toe besluiten 
met betrekking tot de aanleg van de busbaan zijn 
genomen juist en volledig is geweest teneinde 
uit te sluiten dat er geen gemanipuleerde en/of 
onjuiste informatie ten grondslag heeft gelegen 
aan de besluitvorming rond de aanleg van de 

busbaan. Concreet doelen wij hierbij op de zeer 
recente veroordeling door de rechtbank in Den 
Haag van een ambtenaar van de Gemeente Uit-
hoorn wegens corruptie.
Vreemd genoeg heeft deze zaak geen enkele be-
kendheid gekregen in de plaatselijke pers.
Als bewonersvereniging vragen wij ons al vijf-
tien jaar af waarom er enorme bedragen geïn-
vesteerd worden in, en natuur opgeofferd wordt 
voor infrastructuur waarvan iedereen weet dat 
daar slechts een paar buspassagiers van pro-
fiteren terwijl honderden aanwonende overlast 
ondervinden en dat terwijl de huidige N201 als 
kosteloos alternatief voor het oprapen ligt. Ook 
de onderlinge briefwisselingen tussen Provincie 
en Gemeente Uithoorn die als argument worden 
gebruikt dat de Gemeente wel mee zou moeten 
werken aan de aanleg van de busbaan vinden wij 
van een bedenkelijk niveau.

Agendapunt 4.2.2 van de vergadering gemeen-
teraad donderdag 12 juni (voorstel bekrachtiging 
GEHEIMHOUDING bijlage 4e fase busbaan) ver-
sterkt deze vermoedens. Tenslotte willen wij nog 
reageren op de periode van ter inzage legging 
van de definitieve ontwerptekeningen. Geduren-
de deze periode was het gemeentehuis 3 van de 
10 werkdagen (30 april t/m 2 mei) gesloten! 

Desondanks wordt met lovende woorden ge-
schermd met de motie van het CDA omtrent ver-
betering van de communicatie met de bewoners. 
Op basis van bovenstaande argumenten advise-
ren wij u niet akkoord te gaan met het voorstel 
van B&W om een bedrag van € 1.400.000 extra 
ter beschikking te stellen voor de aanleg van de 
busbaan 4e fase.

Hoogachtend,
Bewonersvereniging Weegbree
namens het bestuur

N.O.C. Zandvliet
Weegbree 24
1422 MV Uithoorn

Aanleg vierde fase busbaan
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Wilnis - Het circus is gekomen... en de woonwagens 
en dieren staan allemaal op een speelweide bij een 
speelpark in de buurt waar ik ook dagelijks met de 
honden langskom. Alleen ging het er allemaal een 
beetje vreemd aan toe daar...

Zag van de week al vanaf de dijk dat de lama daar be-
neden losliep en een mevrouw, die er langskwam met 
haar hond, door het beest achterna werd gezeten. 
Eerst wilde ie de hond bijten en toen ging ie achter de 
mevrouw aan, zij gillen, was op zich wel komisch om 
te zien... leedvermaak... maar natuurlijk klopt het niet 
dat zo’n beest daar losloopt... toen braken de paarden 
los... en de olifant... hmm ... maar even niet meer door 
het speelwoud met de honden, We blijven maar be-
ter óp de dijk...

Vandaag wilden twee buurtvriendinnetjes mijn doch-
tertje mee hebben naar de dieren toe, want ze waren 
er gisteren ook geweest en toen mochten ze de paar-
den aaien en helpen verzorgen. Maar met de loslo-
pende agressieve lama in gedachten mocht ze na-
tuurlijk niet... ze moest maar lekker mee wandelen 
met mij en de honden. Vond ze niet zo geweldig maar 
ik vertelde haar dat ik laatst wat gevaarlijks had ge-
zien daar en dat ik nou eenmaal zuinig op haar ben, 
dus dat ze moest ophouden met piepen...

Dus wij liepen vanmiddag over de dijk en zagen be-
neden op het veld heel veel kinderen bij de dieren, 

de kamelen stonden inmiddels veilig in een weiland, 
de lama zag ik nog steeds loslopen en een hoop la-
waaimakende kinderen vlak in de buurt. Een meis-
je/verzorgster (die achteraf gezien dus bij het circus 
hoorde) ging op de lama af, wilde ‘m lokken ofzo en 
het beest werd wild en schopte haar keihard met zijn 
voorpoten en ze viel op de grond en het beest trapte 
nog even boven op haar. 

Aan de manier waarop ze toch nog overeind kwam 
en het beest beetpakte kon ik zien dat ze van het cir-
cus was, maar de lama bokte, rukte zich los en ging 
ervandoor... achter die kids aan... die kinderen renden 
gauw een groot klim/speeltoestel op, zodat ie niet bij 
hen kon komen... echt eng... 
Toen werd het helemaal Wild West, want het omver-
getrapte meiske kwam tevoorschijn met een lasso, de 
herdershond en nog een man van het circus... een an-
dere man, toeschouwer misschien, vader of opa van 1 
van de kids, probeerde nog te helpen maar kreeg ook 
rake schoppen van het beest en werd omvergetrapt. 

De achtervolging heeft een hele tijd geduurd, maar 
uiteindelijk hadden ze hem dan te pakken en net toen 
ze aangelijnd met het bokkende beest weer richting 
de wagens liepen kwam de politie erbij... Mijn doch-
tertje was erg onder de indruk en was blij dat ik ‘r niet 
mee had laten gaan... snapte nu ook wel waarom...
 

Angelique Overmars uit Wilnis

De spannende gebeurtenissen 
in Wilnis!

Uithoorn – Gisteren ontvingen we het volgende be-
richt van het kerkbestuur: “Naar aanleiding van recen-
te publicaties over de situatie rondom de kerk van de 
Schans heeft het bestuur van de Emmaüsparochie er 
behoefte aan het volgende mede te delen: De kerk aan 
de Schans is met ingang van 11 juni 2008 niet meer 
verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. 
De verzekeraar eiste dat voor die datum een aantal 
noodmaatregelen getroffen zou zijn. De gemeente 
heeft de uitvoering van de werkzaamheden tegenge-
houden, omdat men vindt dat onvoldoende informatie 
is verstrekt over de aard van de maatregelen. Dat heeft 
tot gevolg dat de kerk nu onverzekerd is. Omdat en-
kele noodzakelijke voorzieningen aan de kerk niet ge-
troffen konden worden, kan het bestuur van de Em-
maüsparochie er iedereen alleen maar op wijzen dat 
er in de buurt van de kerk risico’s bestaan en het zin-
vol is deze te mijden.

Machteloos
Onderzoeken van de kerk aan de Schans eind vorig 
jaar en begin dit jaar brachten niet alleen risico’s in 
het gebruik van het kerkgebouw aan het licht, maar 
ook externe risico’s. De verzekeraar heeft ter beper-
king van deze externe risico’s een lijst met noodvoor-
zieningen opgesteld. Voor onderdelen daarvan is toe-
stemming van de gemeente vereist. Om deze risico’s 
te beoordelen heeft de gemeente een onafhankelijk 
‘quick scan’ onderzoek laten uitvoeren. Het rapport 
van de quick scan geeft hoofdzakelijk een opsomming 
van gebreken, soms met een aanduiding hoe dit ver-
holpen kan worden, maar veelal wordt nagelaten de 
huidige risico’s te vermelden. Het onderzoek ging juist 

om dat laatste. De verzekeraar ziet in dit rapport geen 
enkele reden om zijn standpunt te herzien.

In het rapport van de quick scan wordt meer keren 
gesteld dat zaken te repareren zijn. Naar aanleiding 
daarvan blijkt de gemeente een vrij positief standpunt 
in te nemen ten opzichte van het toekomstige gebruik 
van de kerk. Bij de presentatie van het rapport door 
de gemeente wordt weggelaten dat het een miljoe-
neninvestering vergt, en de gemeente al eerder geïn-
formeerd was dat de parochie niet in staat en bereid 
is die hoge kosten op te brengen. De gemeente was 
toen ook al op de hoogte van de voorwaarden van de 
verzekeraar.

De risicovolle toestand blijft dus bestaan. Het paro-
chiebestuur is zelfs van mening dat – mede naar aan-
leiding van opmerkingen van andere deskundigen – 
de gebreken en de mogelijke gevolgen daarvan, aan-
zienlijk groter zijn dan het quick scan rapport doet 
veronderstellen. Omdat noodzakelijke voorzieningen 
rondom de kerk niet uitgevoerd konden worden, ver-
zoekt het parochiebestuur iedereen om zich niet dicht 
bij de kerk op te houden, vooral omdat het gevaar be-
staat dat van de voorgevel steentjes kunnen afkomen. 
Bij stormachtig weer en ernstig onweer nemen de ri-
sico’s voor een ruimere omgeving toe. Het is aan te 
raden in dat geval zeker op veilige afstand te blijven. 
Het parochiebestuur betreurt het dat het geen maat-
regelen heeft mogen nemen om de veiligheid rond het 
kerkgebouw te bevorderen.

Het Kerkbestuur

Kerkbestuur bagatelliseert 
onderzoek gemeente Uithoorn

Mijdrecht - Mooier kon het niet, het weer was per-
fect, droog en niet te warm, een enorm groot aanbod 
van artiesten, een en al vrolijkheid.
Maar ook een groot probleem, de parkeerplaats langs 
de Rondweg was helemaal vol, dus dan toch maar het 
dorp in, ook de parkeerplaats bij het winkelcentum 
was vol maar hier had men aan de koppen een extra 
parkeerplaats gecreëerd, fout natuurlijk, maar op de-
ze dag als Mijdrecht overspoeld wordt met enthousi-
astelingen uit alle randgemeenten denk ik dat zo lang 
er geen gevaar is, men dit toch wel voor 1 dag door de 
vingers kan zien. 
Maar daar dacht de politie Rijn en Venen anders over. 
Wij waren op tijd terug bij de auto en daar zag ik al 
een geel briefje zitten en ja hoor 60,00 euro boete. 
Wat zal de politie een topdag gehad hebben, zij staan 
zichzelf zeker wel op de borst te slaan hoe goed zij 
wel niet zijn en niet te vergeten de complimenten van 
de hoofdcommissaris, geweldig gedaan mensen, zo-
veel geld hebben wij nog nooit op 1 dag binnenge-
haald in Mijdrecht. Zij kijken vast al halsreikend uit 
naar het Straatfestival van volgend jaar en de ijverige 
politiemensen staan al te dringen om ingeroosterd te 

worden voor die dag, want een complimentje en een 
schouderklopje zijn natuurlijk nooit weg. Heerlijk dat 
zij na een jarenlange opleiding zo goed scoren zonder 
gevaar te lopen. Wat er met de echte slechteriken de-
ze dag gebeurd is in Mijdrecht?!?! Persoonlijk denk ik, 
dat de politie toen net de andere kant op keek. Schrij-
ven is goed voor de ziel, maar ik denk als de betalings-
opdracht binnenkomt, dat dan ook weer de extra stoot 
adrenaline door mijn lichaam giert. Mijdrecht: doe iets 
aan het parkeerprobleem op dit soort dagen, want dan 
blijft het een jaarlijkse TOP dag. Kiest Mijdrecht voor 
zijn Burgers of voor de politie??
Uit bovenstaand stukje begrijpt u al de gemoederen 
van de mensen, die deze dag allemaal een boete kre-
gen, zo’n geweldig gebeuren, dat zo vreselijk afloopt. 
Ik heb geen idee of u dit soort stukjes kunt plaatsen 
als ingezonden stuk maar dan bent u in ieder geval 
op de hoogte.

Dank voor uw aandacht,  
Sonja Dillions, 

Bijleveld 12,  
Vinkeveen

Straatfestival bedankt politie!
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Is uw huisdier 
zoek?

Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden 
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is van 
maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur be-
reikbaar onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Vermist
-  Waverveen, omgeving Selijnsweg. Poes E.K.H. Kleurstelling
  Blauw met grijs, witte bef en onderkin, 3 pootjes met witte 
  tenen, linkerachtervoet wit.
- Amstelveen, omgeving Bovenkerkerweg 127A. Schildpadpoes 
 (zwart), aan het eind van de staart een rooie cirkel. Roepnaam 
 Balletje, 3 jaar oud.

Gevonden:     
-  Vinkeveen, omgeving Reigerstraat. Kater. kleurstelling 
 Cypers grijs. Rood vlooienbandje. (06-1755133 ).
-- Omgeving Amstelplein Uithoorn, bruin/wit bastaardhondje, 
 reu, normaal postuur, rode halsband met penning. Nr. 89, 
 asiel Amstelveen. 
-  Uithoorn, omgeving Krakeend, Parkiet, blauw.
- De Kwakel, omgeving Egeltjesbos. Kat, pikzwart.
- Omgeving zwembad Mijdrecht. Kat, EKH, cypers, snuit, bef en 
 pootjes wit, blind en mager.
- Uithoorn Amstelkade. EKH kat, rood, normaal postuur.
- De Kwakel, Dwarsweg. Schilpad-kat, normaal postuur 
- Uithoorn, omgeving P. Hellendaalweg. Poes, EKH, zwart-wit. 
 (asiel Amstelveen).
- Mijdrecht, omgeving Paltrok. Poes E.K.H, bruin met zwart en 
 witte pootjes, wit vlekje op de neus en witte bef, mager, is nog  
 jong (asiel Amstelveen).
- De Hoef, omgeving Schatterkerkerweg. Kat E.K.H., rood met 
 wit, voetjes wit 
- Aalsmeer, omgeving Dorpsstraat. Kater luistert naar de naam  
 Prince, kleurstelling chocoladebruin met witte sokjes en witte bef  
     Als u hem vindt bel 06-22.99.38.29. 

Juffenfeest op 
De Pijlstaartschool
Vinkeveen -  Vrijdag 13 juni was 
het groot feest voor de groepen 1 en 
2 van obs De Pijlstaart in Vinkeveen. 
Er viel veel te vieren, want alle vier 
de kleuterjuffen vierden gezamenlijk 
hun verjaardag. Maar dat was niet 
het enige. Juf Cindy nam afscheid 
van haar klas vanwege haar zwan-
gerschapsverlof en juf Sigrid nam 
afscheid van ‘haar kinderen’ om-
dat zij vanaf maandag de klas van 
juf Cindy gaat overnemen. Alle re-
den voor een groot feest. 

Even na half negen stonden alle 
kinderen van alle groepen in de au-

la om de juffen toe te zingen. Een-
maal in de klassen werden de juffen 
verrast met mooie cadeaus. Hier-
na mochten de kinderen hun eigen 
cakeje gaan versieren. Om 10 uur 
begon een echte vossenjacht. Ver-
schillende vossen hadden zich ver-
stopt rondom de school. Er moes-
ten in totaal 10 vossen gezocht wor-
den. Bij iedere vos werd een sticker 
uitgedeeld. Soms moest er zelfs nog 
een opdracht vervuld worden voor-
dat er een sticker op de medaille 
geplakt kon worden. Voor de kinde-
ren en de juffen was het een groot 
feest.

Bewoners Brunel en 
de Bieslook ontvingen 
uitnodiging niet
Uithoorn - Bij de schouw in de Leg-
meer bleek, dat ondanks het feit dat 
alle bewoners in de wijk een uitno-
diging zouden moeten hebben ont-
vangen omtrent de voorbereidingen 
voor het ophogen en andere ver-
nieuwingsmaatregelen in de Bru-
nel en de Bieslook, zij deze uitno-
diging niet hadden ontvangen. Men 
is nu bezig met de voorbereidin-
gen en daarvoor zijn de bewoners 
om hun mening gevraagd via een 
lijst. Het gaat dan om het ophogen 
van de bestrating, eventueel extra 
parkeervakken, andere begroeiing 
en dergelijke. Er is een werkgroep 
in het leven geroepen die de wen-
sen van de bewoners bekijkt en die 
weer terugkoppelt naar de bewo-
ners en de gemeente. Wel was het 
opvallend dat bij de schouw geen 
bewoners uit de K buurt aanwezig 
waren. Verder had men het over de 
parkeerdrukte langs Langs de Baan. 
Inmiddels is de Bertram helemaal 
opgeknapt. Wel een punt van aan-

dacht is de mogelijkheid tot het uit-
laten van de honden, aangezien er 
steeds minder locaties komen. Dat 
heeft ook te maken met het feit dat 
de spoordijk straks eventueel een 
busbaan moet worden. Men wil be-
kijken of er andere locaties kun-
nen komen. Ook het aantal speel-
voorzieningen is onvoldoende maar 
zoals bekend is men druk met het 
nieuwe speelbeleidsplan bezig. Ver-
der waren er klachten over het erg 
hard rijden langs de Baan en op de 
Klucht. Maar aangezien het meren-
deel van die straten doodloopt, zijn 
het toch wel de eigen bewoners die 
zo hard rijden werd aangegeven. 
Ook vindt men de situatie vanaf de 
Brunel bij het veldje onoverzichtelijk 
omdat daar fiets- en voetpaden door 
elkaar heenlopen en het moeilijk te 
zien is of er een fietser of voetgan-
ger aankomt. De discussie is dus of 
men daar de beplanting lager wil of 
toch maar hoog houden. Voor beide 
opties is wat te zeggen.

Botshol roei-excursie van 
het IVN
De Ronde Venen - Nu de vogels 
klaar zijn met broeden is het natuur-
gebied Botshol opengesteld. Gid-
sen van het IVN zullen dan in het 
mooie, stille en afwisselende gebied 
een excursie verzorgen. Zij zullen op 
zoek gaan naar kranswieren en de 
rietorchis en oog hebben voor vis-
sen en kikkers. 
In het gebied zijn de heel bijzondere  
‘heilige’ ibissen gezien. En wellicht 
vliegt er een buizerd over of een an-
dere grote vogel zoals de zeldzame 
roerdomp. Door de nabijheid van de 
nieuwe natuur van Waverhoek is de 
vogelrijkdom alleen maar groter ge-
worden.
Het belooft een mooie excursie te 
worden. Ga mee en laat je verras-
sen. In ieder geval is het gebied zelf 

al spannend met zijn vele sloten, het 
hoge riet, zijn moerasbos en de Gro-
te en Kleine Wije. Zonder gids zou je 
er kunnen verdwalen. 

Dinsdagavond 24 juni om 19.00 uur 
bij boer Verweij, Botshol 14 of een 
kwartier eerder op het Kloosterplein 
in Vinkeveen. Kosten zijn voor leden 
en donateurs € 4,-, voor anderen € 5,-
. Het aantal deelnemers wordt be-
paald door beschikbare boten en 
gidsen. Mocht dinsdagavond snel 
vol zijn, dan kunt u altijd nog mee op 
zondagochtend 6 juli om 10.00 uur. 
Dan wordt een tweede roei excursie 
gehouden. Aanmelden kan bij Ria 
Waal tel. 0297 256089 (overdag) en 
bij Els Raadschelders 0297 288669 
(na zes uur ’s avonds).

Haringhappen levert e 3.750,- op 
voor ‘t Anker

Geslaagde Haringparty 
in Mijdrecht
Mijdrecht/Wilnis - Voor de zeven-
de achtereenvolgende keer heeft in 
Mijdrecht de traditionele Haring-
party plaatsgevonden. Een groot 
aantal liefhebbers van de ‘Holland-
se Nieuwe’ kwam donderdag 12 ju-
ni naar restaurant Rendez-Vous aan 
het Raadhuisplein in Mijdrecht om 
de maatjes van Smit Volendammer 
Visdelicatessen (van het winkelcen-
trum Adelhof) te proeven. De aan-
wezigen waren erg te spreken over 
de kwaliteit van de Hollandse Nieu-
we, die zowel mét als zonder uitjes 
of zuur hun weg naar de Mijdrecht-
se kelen wisten te vinden. Het optre-
den van de “4Tuoze matroze” zorgde 
voor een bijzondere zeemanssfeer.

Haring happen en veilen 
De jaarlijkse Haringparty is een ini-

tiatief van de Lionsclub Mijdrecht-
Wilnis. Dit jaar gaat de opbrengst 
naar het Inloophuis ’t Anker in 
Mijdrecht, een laagdrempelige ont-
moetingsplaats voor mensen met 
kanker en hun naasten. 

Deze opbrengst bestond naast de 
omzet van de haringparty ook uit de 
veiling van het eerste vaatje Ronde-
veense haring onder de enthousias-
te leiding van de heer P.Forsthövel, 
voormalig notaris in Mijdrecht. 
Dit vaatje werd door de goedgeef-
se deelnemers uiteindelijk drie keer 
geveild voor een totaal bedrag van 
euro 2350. Aan het einde van de ha-
ringparty kon een cheque met het 
recordbedrag van euro 3750 over-
handigd worden aan de heer Chris 
Gispen van ’t Anker.

Chris Gispen neemt de cheque in ontvangst van Sandor Harmens van de 
Lionsclub Mijdrecht-Wilnis

Juf Chantal de bruid
Mijdrecht - Voor de kinderen van 
groep 3B van de Oosteinderschool 
uit Aalsmeer was 12 juni wel een 
heel bijzondere dag. 

Deze dag gaf hun eigen juf Chan-
tal uit Mijdrecht het ja-woord aan 
haar Alexander. Er was door de kin-
deren al lang naar uitgekeken, want 
een paar weken van tevoren kregen 
ze allemaal al een heuse uitnodi-
ging van de juf om aanwezig te zijn 
bij haar kerkelijk huwelijk in de Jo-
hannes de Doperkerk te Mijdrecht. 
In de kerk keken de kinderen hun 
ogen uit en wat zag de juf er prach-

tig uit! Na de kerkdienst wachtte er 
voor het kersverse bruidspaar een 
verrassing. Er stonden namelijk in-
eens allemaal kleine bruidjes en 
bruidegommen klaar en ze vormden 
samen een prachtige ereboog. 

Na de kerkdienst werden de kinde-
ren nog verwacht in Haarzuilens op 
de kinderreceptie. Natuurlijk werd 
het bruidspaar aldaar prachtig toe-
gezongen en op die manier veel 
geluk gewenst. Voor alle kinderen, 
maar vast ook voor juf Chantal en 
haar man, was het een dag om nooit 
te vergeten!

Waverveens ministadion bij 
Hart van Nederland
De Ronde Venen - Oranjefan Hans 
Smit uit Waverveen heeft dit jaar 
weer alles uit de kast gehaald om 
van het Europees Kampioenschap 
voetbal een waar festijn te maken. 
SBS6 Hart van Nederland was zo 
onder de indruk van deze inspan-
ningen, dat het een reportage heeft 
gewijd aan het bijzondere ‘Marco 
van Basten stadion’ en zijn enthou-
siaste supporters.

Al sinds jaar en dag kijkt de vrien-
dengroep de EK’s en WK’s op een 
groot scherm. De laatste toernooien 
gebeurt dit vanaf een tribune die zit-
plaats biedt aan maar liefst vieren-
twintig personen. Daarnaast zijn er 
zestien staanplaatsen en is er een 
heus zestienmetergebied. Er is dan 
ook weken voorbereid: er zijn oran-
je artikelen en decoratie verzameld 
en er is begin juni met de bouw van 
het stadion en de tribune begon-
nen. Hans: “We komen allen bij el-
kaar voor de wedstrijden van het 

Nederlands elftal en zijn dan ook 
helemaal oranje versierd. Vooraf-
gaand eten we met elkaar en be-
reiden we ons voor op de wedstrijd. 
De zenuwen worden bedwon-
gen met een pilsje. Tijdens de wed-
strijden is de spanning te snijden en 
wordt er zonodig flink aangemoe-
digd. En als Nederland scoort dan is 
het natuurlijk een gekkenhuis!”

 SBS6 was afgelopen vrijdag (Ne-
derland-Frankrijk) aanwezig om tot 
twee keer toe rechtstreeks uit te 
zenden vanuit het stadion. Ook de 
cameraploeg genoot er aanzienlijk 
van. Een betere wedstrijd (4-1 winst) 
hadden ze dan ook niet kunnen kie-
zen. Hans hoopt de traditie nog vele 
jaren te kunnen voortzetten, samen 
met zijn vrienden/supporters. Aan-
gezien het stadion elke wedstrijd 
uitverkocht is, wordt al gekeken of 
de capaciteit uitgebreid moet wor-
den met het oog op het WK 2010 in 
Zuid-Afrika.

Raad wil direct 
overgaan tot uitvoering 
speelbeleidsplan
Uithoorn - Door Jan Koster werd 
als vertegenwoordiger van het da-
gelijks bestuur van Zijdelwaard in-
gesproken tijdens de raadsvergade-
ring. Het bestuur wil weten wanneer 
er een aanvang wordt gemaakt met 
het pilotproject van het speelbe-
leidsplan op de Nicolaas Beetslaan 
en hoe het vervolg traject loopt. “Het 
draagvlak is groot”, aldus Jan Koster. 
Marvin Polak kwam met een uitge-
breide bijdrage. Uit onderzoek blijkt 
dat nog maar 60% van de kinde-
ren buiten spelen waarbij acht van 
de tien kinderen dit meestal in de 
achtertuin doet. Dit is een zorgelij-
ke ontwikkeling want spelen is goed 
voor kinderen. Het meestal binnen 
blijven komt niet door tv of compu-
ter maar door gebrek aan buiten-
speelruimte. Tuinen worden kleiner, 
trapveldjes en weilanden worden 
bebouwd en wegen worden steeds 
drukker en gevaarlijker om over te 
steken. Zelfs de sponsorloterij heeft 
een actie gestart ‘Ik wil buiten spe-
len’. Ook in Uithoorn is het droevig 
gesteld vindt de VVD. Een jaar gele-
den was er nog een bezuinigingsac-
tie en daarom hebben mijn collega 
Dongelmans (PvdA) en ikzelf gepleit 
voor een verhoging van het ambitie-
niveau van het nieuwe speelbeleid. 
Er moesten meer speelplaatsen bij 
komen, meer speelruimte en meer 
fantasie. 

Aan de slag
Nu ligt dat nieuwe speelbeleids-

plan er maar wil het college nog niet 
meteen aan de slag. Wat ons be-
treft hoeven wij niet te wachten tot 
de begrotingsraad. De VVD diende 
daarom een amendement in met de 
volgende strekking: dat het budget 
wel toegenomen is maar niet bui-
ten proporties en dat de raad best 
in staat is om buiten de begrotings-
raad budgetten toe te wijzen en wil 
daarom ook direct overgaan tot uit-
voering van het speelbeleidsplan en 
voor de dekking van de kosten de 
middelen aan te wenden die al aan 
het college ter beschikking zijn ge-
steld en de overige kosten te halen 
uit de reserve. 

Het amendement werd overgeno-
men. Verder was er nog de sugges-
tie om de wipkippen uit het speel-
beleidsplan te halen omdat dit zo 
langzamerhand toch wel ouderwets 
is geworden en niet bijdraagt tot de 
fantasie. Ook Gemeentebelangen 
vindt het belangrijk om snel tot actie 
over te gaan. Maar volgens wethou-
der Jeroen Verheijen vindt het col-
lege het verstandiger om te wach-
ten. “De bedoeling was om in 2008 
met de pilotprojecten te starten 
maar dat er nog gezocht moet wor-
den naar partners zoals scholen, zo-
dat ook die kunnen meedenken en 
dat men gedurende het project de 
partners wel zullen komen. Maar de 
raad was van mening dat men met-
een aan de slag moet en dat er niet 
gewacht moet worden.  
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Voetbalster Anouk Hoogendijk en Nike 
stimuleren deelname van meiden aan sport

Grote opkomst bij 
Panna Knock Out-toernooi 
op het VeenLanden College
Mijdrecht - Meer dan 200 enthou-
siaste meiden hebben afgelopen 
vrijdag deelgenomen aan het Panna 
Knock Out toernooi op het Veenlan-
den College i€n Mijdrecht. Doel van 
het evenement, georganiseerd door 
Oranje-voetbalster Anouk Hoogen-
dijk, was leeftijdsgenoten te inspi-
reren en te motiveren om te gaan 
sporten.

Het toernooi maakt deel uit van de 
Nike ‘Here I am’ campagne, bedoeld 
om meer meisjes aan het sporten te 
krijgen. De komende weken organi-
seren meerdere jonge Nederlandse 
atletes om die reden een sporteve-
nement. 
Anouk Hoogendijk, speelster van FC 
Utrecht, deed dat op haar oude mid-
delbare school. Op het plein voor het 

Veenlanden College deden zo’n 200 
meiden tussen de 13 en 17 jaar mee 
aan het Panna Knock Out toernooi. 
Onder leiding van Anouk moesten 
de deelneemsters zo vaak mogelijk 
scoren of een tegenstander door de 
benen spelen (panna). Het toernooi 
werd gespeeld in 3 rondes en ge-
wonnen door Yaëla Esseling, Sha-
non Molleman en Romy Selser.

Open dag bij AKU 
een groot succes
Uithoorn - Zaterdag 14 juni konden 
jong en oud kennismaken met at-
letiek op het atletiekveld De Rand-
hoorn in Uithoorn. Meteen om 10:00 
uur druppelden de eerste gasten 
binnen. Ze werden direct welkom 
geheten door leden van de jeugd-
commissie en voorgelicht over de 
mogelijkheden van die dag. Enthou-
siast werden de verschillende on-
derdelen uitgeprobeerd. Aku had 
ervoor gezorgd dat bij ieder onder-
deel minstens twee trainers aanwe-
zig waren, zodat er buiten de bege-
leiding van de kinderen ook ruimte 
genoeg was voor de ouders om hun 
vragen te stellen. Er werden zelfs 
enkele talenten gespot. De trainers 
werden bijgestaan door een groep 
ervaren atleten die graag hun kun-
nen wilden demonstreren, maar ook 
de kinderen graag wilden helpen bij 
de oefeningen. Een hele goede sa-
menwerking. De nieuwe atleetjes 
waren heel enthousiast en de re-

acties waren uitsluitend positief. 
En goed initiatief van Aku dat zeker 
herhaald mag worden.
Opvallend was dat alleen kinderen 
tot circa 12 jaar zich hebben gemeld 
op de open dag. AKU wil benadruk-
ken dat atletiek echt voor jong en 
oud is. Zelfs op latere leeftijd is be-
ginnen met deze veelzijdige sport 
goed te doen. Natuurlijk zorgt Aku 
voor de benodigde begeleiding.
Iedereen die deze open dag heeft 
gemist, maar toch graag wil kennis-
maken met de atletieksport is van 
harte welkom om geheel vrijblijvend 
een algemene training te volgen. De 
kinderen die geboren zijn in 1995 of 
later trainen iedere maandag en vrij-
dag van 18:30 tot 19:30 uur. Ieder-
een die geboren is in 1994 of eerder 
beginnen de training om 19:30 uur.  
Naast genoemde trainingen zijn er 
ook mogelijkheden voor specifieke 
trainingen. De trainers kunnen daar 
meer over vertellen.

Schaken
Kampioenen bij s.v de 
Amstel bekend
Regio - Bij Schaakvereniging de 
Amstel- Uithoorn werd op dinsdag 
10 juni bij zowel de senioren als ju-
nioren de laatste ronde van de in-
terne competitie afgewerkt In beide 
competities waren de kampioenen 
al voor deze laatste ronde bekend.
Clubkampioen bij de senioren werd 
Piet Geertsema, bij de junioren werd 
Mark Meijerink kampioen.

De Senioren
Bij de senioren werd de interne 
competitie het grootste gedeelte 
van het seizoen gedomineerd door 
Jan Bosman en Piet Geertsema. Het 
was een regelmatig stuivertje wis-
selen aan de kop, waarachter een 
aantal spelers ( o.a. Dawood Asfar, 
Theo Hendriks, Dies Bouterse ) te-
vergeefs probeerde aansluiting te 
krijgen. De laatste weken kon de 
nieuwe kampioen zijn koppositie vrij 
gemakkelijk consolideren en won al 
twee weken voor het einde van het 
seizoen de titel.
 Veel spelers kwamen de laatste we-
ken iedere dinsdagavond om hun 
plaats op de ranglijst te verbeteren. 
Opvallend was de sterke eindsprint 
van Henk Elserman, die op een haar 
na de 3e plaats miste. Oud clubkam-
pioen Patrick van Lommel kwam dit 
seizoen te weinig om een rol van be-
tekenis te kunnen spelen. 
Cora van der Zanden ( 11e )en Her-
man Freek ( 13e ) speelden te wis-
selvallig om in de kopgroep mee te 
draaien en Mirza Bro ( 6e )leek aan 
het einde van het seizoen niet in zijn 
beste vorm te steken . 
De eerste 10 van het klassement 

van 37 spelers zijn:
1 Piet Geertsema – clubkampioen 
2007-2008
2 Jan Bosman
3 Theo Hendriks
4 Henk Elserman
5 Dawood Asfar
6 Mirza Bro
7 Dies Bouterse
8 Ysbert van Hoorn
9 Lex van Hattum
!0 Patrick van Lommel

De Junioren
Ook bij de junioren was er sprake 
van een tweestrijd, namelijk tus-
sen Mark Meijerink en Paul Oo-
men. Mark won de meeste van hun 
5 onderlinge duels  gaf in totaal 4 
remises af en verloor 2 partijen. In 
de laatste ronde verloor hij nog van 
Bastiaan Claus, maar dat maak-
te voor de eindstand geen verschil 
meer. Volgend seizoen zal Mark al-
leen bij de senioren kunnen spelen, 
hij is dan te oud voor de junioren-
groep.

Paul Oomen had een goed seizoen, 
hij won maar liefst 29 partijen, ver-
loor er 4 ( tegen Mark Meijerink ) en 
speelde 1 remise. Hij is absoluut fa-
voriet voor de titel van volgend jaar. 
Robert Meijerink werd op grote af-
stand van genoemd tweetal 3e in de 
Kopgroep, voor Bastiaan Claus.
De Middengroep werd gewonnen 
door Maarten Last, voor Daniel van 
Dijk en Elmer Merton, terwijl de 
overwinning in de Basisgroep was 
voor Jesse van Wijaarda, voor Je-
roen Meijer en Marco Smits.

Postduiven Vereniging “Rond de 
Amstel”

De winnaars van de 
diverse vluchten zijnTheo 
Kuijlenburg, Peter de 
Haan, Verweij-Castricum 
en Wim Wijfje
Regio: Door verschillende omstan-
digheden dit keer een verslag van 
vier vluchten, ten eerste waren de 
aankomsten van de duiven op zon-
dag 8 juni dusdanig laat dat er geen 
verslag verstuurd kon worden, want 
er moet maandag toch weer ge-
werkt worden, en als het goed is 
staat er deze week ook een ver-
slag van 31 mei in deze editie, dat 
is om een of andere reden niet bij 
de redactie binnen gekomen. Gaan 
we eerst maar naar de vluchten van 
zondag 8 juni, en dan zult u zeggen 
zondag!! Ja het was zondag i.v.m. de 
zeer slechte weersomstandigheden 
in Frankrijk en België. 

We hadden toen twee vluchten, een 
dagfond vlucht vanuit Bourges ge-
middelde afstand 598 Km, en een 
vlucht vanuit Peronne met een ge-
middelde afstand van 289 Km. Theo 
Kuijlenburg uit Amstelhoek werd 
de grote triomfator op Bourges met 
een NOS Teletekst vermelding op 
pagina 437, waar hij op de 7e plaats 
stond met 6188 duiven in concours, 
en een 4e, 26e en een 36 prijs in 
het rayon. de duif van Theo maak-
te 1076,760 meter per minuut, dat 
is ruim 64 Km per uur. Hennie Pot-
huizen werd 2e en in het rayon een 
15e 74e en 79e plaats, Verweij-Cas-
tricum was de derde liefhebber, met 
in het rayon een 34e en 73e plaats. 

Op Peronne was het Peter de Haan 
uit De Hoef die er met de overwin-
ning vandoor ging, hij speelde in het 
rayon een 20e, 75e en 78e prijs, hier 
waren 2178 duiven in concours.zijn 
duif maakte 1043,285 meter per mi-
nuut, is ruim 62 Km per uur. Bosse & 
Zn werd 2e en in het rayon een 31e, 
52e en 63e prijs, Ton Duivenvoorde 
werd 43e en Martin v.d. Hoort 58e 
in het rayon. 

Dan naar zaterdag 14 juni, toen 
stonden er weer twee vluchten 
op het programma, de Overnacht 
fondvlucht ook wel de koninginne-
vlucht van het jaar genoemd vanuit 
het Franse St. Vincent met een af-
stand van 1058 Km. Verweij-Castri-
cum pakte op deze vlucht de over-
winning, in het rayon pakten ze 
de 2e, 3e, 6e, 23e en 74e prijs. Ri-
chard v.d. Berg werd 2e en 7e, 8e, 
42e en 68e in het rayon en speeld 
met 4 duiven mee 100% prijs, en Pe-
ter de Haan werd 3e, in het rayon 
11e, 19e,21e,41e,56e, 71e en 77e. en 
Harry Hendriks werd 4e met in het 
rayon 49e, 70e en 73e.

De tweede vlucht van deze dag was 
vanuit het Franse Peronne, gemid-
delde afstand van 289 Km. Op de-
ze vlucht was het Wim Wijfje die er 
met de zege vandoor ging. Door de 
buien onderweg waren er grote ver-

schillen in de aankomsten, maar 
daar had zijn duif blijkbaar geen 
last van, en dat was nou net het 
verschil met vorige week, toen ging 
het gewoon slecht bij hem. Zijn duif 
maakte 1362,456 meter per minuut 
en werd hij    in het rayon 4e, maar 
ook in de afdeling zat hij er goed bij 
met de 7e plaats tegen ruim 10.000 
duiven.  Hennie Pothuizen werd 
2e en 3e, en speelde een 5e en 6e 
in het rayon, en werd in de afde-
ling 9 en 10. Ron de Boer werd 7e 
in het rayon en 12e in de afdeling, 
Ton Duivenvoorde werd 13e, 20e, 
50e en 83e in het rayon, en 19e en 
31e in de afdeling. Dit waren twee 
weekenden met hele mooie presta-
ties voor de leden van Rond de Am-
stel, met als mooiste die van Theo 
Kuijlenburg. 

De uitslagen waren;
Bourges 8 juni 80 duiven 11 deel-
nemers.
Th. Kuijlenburg
C. Pothuizen
Verweij-Castricum
Bosse & Zn
Th. Vlasman
P.J. van Schaik
A.M. Duivenvoorde
W. Wijfje
M. v.d. Hoort
C. van Bemmelen

Peronne 8 juni 387 duiven 20 deel-
nemers
P. de Haan
Bosse & Zn
A.M. Duivenvoorde
M. v.d. Hoort
C. van Bemmelen
P.J. van Schaik
R. v.d. Wal

Th. Kuijlenburg
H. Hendriks
R. v.d. Berg
Verweij-Castricum
H.P. Snoek
C. Pothuizen
C. Stevens
W. Wijfje
H. Brugman
R. den Boer
W. Könst
Th. Vlasman
Th. Fiege

St. Vincent 13 juni 36 duiven 6 deel-
nemers
Verweij-Castricum
R. v.d. Berg
P. de Haan
H. Hendriks
R. v.d. Wal
Th. Kuijlenburg

Peronne 14 juni 341 duiven 20 deel-
nemers
W. Wijfje
C. Pothuizen
R. den Boer
A.M. Duivenvoorde
H.P. Snoek
R. v.d. Berg
Bosse & Zn
W. Könst
Th. Kuijlenburg
M. v.d. Hoort
Th. Vlasman
Verweij-Castricum
P.J. van Schaik
C. van Bemmelen
G. Stevens
C. Stevens
H. Brugman
P. Baas
R. v.d. Wal
H. Hendriks
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Vinken C1 kampioen!
Vinkeveen - Vinken C1 speel-
de in de competitie tegen de vol-
gende tegenstanders: Atlantis C1 
(Mijdrecht), OVVO C2 (Maarssen), 
SDO C1 (Kamerik). Alleen SDO uit 
Kamerik was gelijkwaardig voor het 
team van trainers / coaches Mar-
cel Sint Nicolaas en Melanie Kroon. 
Zowel uit als thuis werd tegen de-

ze ploeg gelijk gespeeld. De overi-
ge wedstrijden werden gewonnen, 
waardoor Vinken C1 gedeeltelijk 
kampioen werd. 

In de veldcompetitie wist Vinken C1 
tien punten te behalen uit zes wed-
strijden. Vinken C1 wist zelf 36 maal 
te scoren en kreeg 13 doelpunten 

tegen. SDO scoorde één keer min-
der maar liet er ook één minder 
door. 
Zowel op punten als op doelsaldo 
eindigde beide teams op de eerste 
plaats. Het team is inmiddels gehul-
digd en gaat samen met hun coa-
ches het feestje nog vieren in een 
bekend pretpark.

Vrouwen kunnen niet 
schaken & Henk Kroon 
kampioen
Regio - Er is al veel geschreven 
over de stelling dat vrouwen, wat 
schaaktalent betreft, minder be-
deeld zijn dan mannen. Hoogtepunt 
was een publicatie van schaak-
grootmeester Jan Hein Donner 
(1927-1988), Nederlands kampioen 
in de periode tussen Max Euwe en 
Jan Timman. Naast schaker was hij 
in de jaren 60 ook columnist en niet 
vies van stevige uitspraken. Zo pu-
bliceerde hij in 1968 in het dames-
blad Avenue een pikant betoog over 
vrouwen en schaken: “Vroeg of laat 
moest het ervan komen. Ik heb het 
zien aankomen en ik heb het ogen-

blik van de definitieve uiteenzetting 
gevreesd vanaf het moment dat ik 
mij als medewerker verbond aan dit 
blad voor vrouwen. Hoe pijnlijk het 
ook is, wij mogen niet schromen de 
waarheid onder ogen te zien: Vrou-
wen kunnen niet schaken.”

Het was de tijd van de Dolle Mina’s 
en de kritiek die Jan Hein Donner te 
verduren kreeg mocht er zijn. “Me-
neer Donner”, schreef een boze Dol-
le Mina in een ingezonden brief, “U 
discrimineert. U bedoelt eigenlijk 
te zeggen dat negers niet kunnen 
schaken”. Waarop Jan Hein Donner 
in een naschrift met zijn nurkse hu-
mor antwoordde: “Nee mevrouw, u 
begrijpt mij niet goed. Negers kun-
nen wél schaken, maar Negerinnen 
niet.” Einde discussie.

Intern
Feit blijft, dat het op de gemiddelde 
schaakclub in Nederland een waar 
hengstenbal is. De dames die daar 
te vinden zijn, staan meestal als ko-
ningin op het schaakbord. Clubs 
met meer dan vijf procent vrouwe-
lijke leden zijn in schaakland een 

Djo Djo´s samen in actie 
met PK Sport
Vinkeveen - Op donderdag 12 ju-
ni j.l. overhandigde Jolande van 
Mens van modezaak Djo Djo´s het 
actiehesje van Sportservice Mid-
den Nederland aan Ruud Kinkel van 
PK Sport vanaf dat moment was PK 
Sport ambassadeur van 30´´minuten 
bewegen´´. 
Deze actie heeft tot doel om mensen 
bewust te maken dat minimaal 30 
minuten bewegen per dag belang-
rijk is voor de gezondheid. Wij bij PK 
Sport  zijn al jaren bezig om mensen 
bewust te maken dat gezond eten 
en bewegen belangrijk voor je is. 
Gelukkig krijgen steeds meer men-
sen door dat gezond eten  en be-
wegen gewoon een manier van le-

ven is. Yolande van Mens traint al 
een tijdje bij PK Sport en volgt daar 
twee keer in de week  Kickfun les-
sen.  Kickfun is een conditietraining 
met vechtsporttechnieken. Kickfun 
is voor dames en heren en sinds 
kort ook voor kinderen.

Ongeveer de helft van de volwasse-
nen haalt de 30 minuten bewegen 
per dag niet. Zij hebben daardoor 
meer kans op overgewicht en chro-
nische aandoeningen zoals suiker-
ziekte, reuma en hart- en vaat ziek-
ten. Echter, 30 minuten bewegen 
per dag is makkelijker dan u denkt. 
Er zijn vele manieren waarop u de 
30 minuten per dag kunt halen en 

dat hoeft echt geen  topsport te zijn. 
Alle sport- en beweegvormen zijn 
goed. Denk hierbij aan fietsen, lo-
pen, dansen, zwemmen, tennissen 
of loop is bij PK Sport naar binnen 
en vraag  vrijblijvend om een sport-
advies. 
Voor kinderen is de norm dubbel 30, 
ofwel minimaal een uur bewegen 
per dag. Naast gymles en sporten  is 
buitenspelen bij kinderen een mak-
kelijke manier om meer te bewegen.  
Haal jij de 30 minuten bewegen per 
dag niet! Het is nooit te laat om te 
beginnen met sporten. Wil je wel 
beginnen maar je weet niet hoe! Be-
zoek dan eens onze webside  www.
pksport.nl  

zeldzaamheid. Onze club Denk en 
Zet is hierop helaas geen uitzonde-
ring. Sterker nog van de ruim twin-
tig senioren is er niet één van het 
vrouwelijk geslacht. Dat is jammer, 
want schaken is tenslotte een van 
de weinige gemengde sporten. En 
bovendien blijkt dat vrouwen wel 
degelijk kunnen schaken. Vraag dat 
maar aan Henk Kroon, onze kers-
verse clubkampioen van dit jaar. In 
de interne competitie mepte hij, net 
als vorig jaar overigens, genade-
loos om zich heen. Is het gat tussen 
hem en de nummers twee en drie, 
respectievelijk Jan de Boer en Gert 

Jan Smit al behoorlijk groot, de rest 
volgt hem echter op een straatleng-
te. Respect! 

Toch ging deze intern almachtige 
Henk Kroon, bij een externe wed-
strijd lelijk over de nog knokige knie 
bij een meisje van dertien. Een waar 
feest om naar te kijken dus voor zijn 
gniffelende teamgenoten, die intern 
van hem steeds klop hadden ge-
kregen. Nu speel je als schaker al 
zo wie zo niet graag tegen dames 
of jeugdig talent, laat staan een te-
genstandster die een combinatie is 
van die twee. Je hebt bij deze groe-
pen namelijk niets te winnen. Bij 
een overwinning haalt iedereen zijn 
schouders op, want dat was natuur-
lijk wel te verwachten. Maar oh wee 
als je verliest, het wordt je maanden 
later nog nagedragen. Waarvan ac-
te.  Vermeldenswaardig zijn ook de 
prestaties van ene Thierry Siecker. 
Tegen hem schaken heeft altijd iets 
engs. Je weet namelijk van te voren 
al dat hij als een dolleman op je ko-
ning af  komt stormen. En met suc-
ces dit jaar, want hij is zeer verdien-
stelijk als vijfde geëindigd.

Extern
Het eerste achttal van Denk en Zet 
kan terugkijken op een goed verlo-
pen seizoen. Werd in de eerste ron-
de nog nipt verloren van de toekom-
stige kampioen. In de tweede ron-
de behaalde het team zijn grootste 
overwinning ooit. Utrecht werd ver-
pletterd met 7½ - ½! Dat het hier 
slechts het 6e team van Utrecht be-
trof deed er even niet zoveel toe. 
Topscoorder van het achttal is Har-
ris Kemp met 5½ uit 8. Met een ge-
middelde score van 50% heeft het 
team zich keurig als middenmo-
ter gehandhaafd in de 2e klas-
se van de Stichts-Gooise Schaak-
bond. Gezien de sterkte van de te-
genstanders geen slechte prestatie 
voor een klein clubje uit Vinkeveen. 
Helaas valt er over het tweede team 
van Denk en Zet minder positiefs te 
schrijven, het eindigde op een tries-
te laatste plaats. 
Toch is dat de spelers niet geheel 
te verwijten, zij wonnen zelfs meer 
partijen dan de nummer vier uit 
hun poule. Het gebrek aan wed-
strijdpunten werd echter het twee-
de achttal noodlottig. Jan Smit was 
hier met 4 uit 7 het productiefste 
en invaller Cees Kentrop deed met 
maar liefst 3½ uit 4 ook zijn duit in 
het zakje.

Ten slotte
Schaken traint de hersenen in cre-
ativiteit en concentratievermogen. 
Daar kan geen kruiswoord of sudo-
ku puzzel tegen op. Het rare is dat 
mensen en masse naar de sport-
school gaan om hun lichaam te trai-
nen maar daarna apathisch voor de 
buis neer te ploffen. Denk en Zet 
nodigt u uit om op dinsdagavond 
bij ons achter het bord plaats te ne-
men en ook uw hoofd eens een flin-
ke workout te geven. Wij beginnen 
weer in september en organiseren 
bij voldoende belangstelling een 
beginners/opfris cursus. Meldt u nu 
vast aan op: http://svdenkenzet.nl/. 
Onnodig te zeggen dat ook dames 
meer dan welkom zijn.

Tennismini’s van Wilnis te 
gast bij TVM
Mijdrecht - Op woensdag 11 ju-
ni kregen de mini’s van TVM in 
Mijdrecht de mini’s uit Wilnis op be-
zoek.  Met  40 kinderen was er een 
goede opkomst en na enig gepuz-
zel konden alle kinderen 3 “wed-
strijdjes” spelen. Er zijn leuke partij-
tjes gespeeld, zonder dat er een ver-
keerd woord is gevallen. Tussendoor 

was er er drinken, snoep en kom-
kommer. Daarna werd  vol energie 
weer een volgende partij gespeeld. 
Ook de ouders waren in grote geta-
le aanwezig en er was  menig keer 
een applaus te horen voor het leu-
ke spel dat de jeugdige tennissers 
lieten zien.  Het was erg spannend, 
maar vooral ook erg sportief. De mi-

ni’s van TVM deden het uiteinde-
lijk net iets beter.  De kinderen heb-
ben een leuke middag gehad. Vol-
gend jaar gaan we met zijn allen 
weer naar Wilnis. We willen graag 
onze tellers: Demi, Bas, Patrick, Luc, 
Babette en Quinten hartelijk danken 
voor hun inzet, want mede dankzij 
hen jullie liep het gesmeerd!

Atlantis F1 sluit winnend 
de competitie af
Mijdrecht - De jongste jeugd van 
Atlantis, de F1, had afgelopen za-
terdag hun laatste competitie wed-
strijd. Het is een seizoen geweest 
waar ontzettend veel is geleerd. In 
het begin van de competitie, in sep-
tember, ging het nog allemaal heel 
moeizaam, vooral het leren vangen 
en gooien was erg lastig. In de zaal 
konden onze kleine helden al te-
genstand bieden en zelfs 2 wed-
strijden  winnen. Het was wel duide-
lijk dat ze te hoog in de competitie 
waren ingedeeld. Gelukkig is daar 
iets aangedaan waardoor de F1 in 
het nieuwe buiten seizoen, startend 
april, leuk kon gaan korfballen. In 
deze wedstrijden werd er 3x gewon-
nen en 2x verloren. Hierdoor grepen 
ze net naast de titel voor het kam-
pioenschap. De laatste wedstrijd te-
gen ESDO uit Kockengen was op 
papier een makkelijke tegenstan-
der.
Coach Alex gaf aan dat graag zijn 
team zag winnen met 10-0. Dat is 
het niet geworden, een mooie 5-0 
zege en veel blijde gezichten. Kin-
deren en ouders willen coach Alex 
en Cynthia bedanken voor hun en-
thousiasme.
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André Looij opnieuw 
Nederlands Kampioen!
Regio - Zaterdag 14 juni stond het 
Nederlands Kampioenschap jeugd, 
in de leeftijd van 8 tot 14 jaar op 
het programma in Oldenzaal. Ren-
ners moeten zich kwalificeren om 
aan het NK mee te doen, degene 
die zich niet geplaatst hebben mo-
gen wel meedoen aan het zoge-
naamde Landelijk Jeugd Wielerfes-
tijn (LJWF). Ook dit jaar is er door de 
jeugd van U.W.T.C. weer mooie re-
sultaten behaald op het N.K. die dit 
jaar werd gereden in Oldenzaal. Het 
leek wel of de geschiedenis van vo-
rig jaar herhaald werd. Andre Looij 
ging er wederom vandoor nu in 
cat.6 jongens 13 jaar met de gou-
den plak en de rood,wit blauwe trui. 
Ook Silvie Haakman nu rijdende bij 
de meisjes 14 jaar behaalde dit jaar, 
net als vorig jaar de zilveren medail-
le en ook Thijs Leigraaff rijdende 
voor de jongens 14 jaar categorie 7 
pakte wederom de bronzen plak. 
Om 12.00uur stond de eerste ren-
ner van U.W.T.C. Andre Looij aan de 
start. Andre had vorig jaar ook al 
een eerste plaats weten te bemach-
tigen en hij was vast besloten om 
ook dit jaar zijn trui te behouden. Bij 
deze koersen is het erg moeilijk om 
een demarrage te plaatsen want alle 
anderen renners gaan natuurlijk ook 
voor een podium plaats. In deze ca-
tegorie bleef tot aan de laatste ron-
de het hele peloton bij elkaar. In de 
laatste bochten  voor de finish werd 
het dringen geblazen want iedereen 
wil goed uit de laatste bocht komen. 
Er ontstond een valpartij waardoor 
er 1 renner kon ontsnappen en tot 
een kleine voorsprong kwam met in 
zijn kielzog een keihard sprintende 
Andre die als eerste over de finish 
kwam. Hij werd wederom kampioen 
van Nederland .

13 jarige
Om 14.00uur was het de beurt aan 
Jeroen van Pierre en Etienne Len-
ting  deze renners hadden zich dit 
jaar helaas niet kunnen plaatsen 
voor het NK, maar mochten wel 

starten bij het LJWF in categorie 
6 jongens 13 jaar. Etienne Lenting 
was een paar dagen van te voren 
ziek geworden en kon niet deelne-
men. In deze categorie stonden 53 
renners aan de start. Er werd aardig 
doorgereden en er vonden enke-
le ontsnappingen plaats, maar niet 
1 renner hield stand.  Jeroen viel in 
de vierde ronde, maar kon toch nog 
knap terug komen.  Hierbij bleef het 
peloton bij elkaar en draaide het uit 
op een massasprint. Jeroen eindig-
de op een keurige 32e plaats. 
Om 16.00uur gingen Tommie Ou-
de-Elferink en Thijs Leijgraaff  cate-
gorie 7 jongens 14 jaar na een flin-
ke regen bui van start. Tommie en 
Thijs konden  vanaf de start al met-
een goed meekomen. Op het lange 
en soms lastige kletsnatte parcours 
werden er toch enkele demarra-
ges  geplaatst die steeds weer te-
niet werden gedaan. Nadat de ge-
dubbelde renners de koers moesten 
verlaten maakte de rest  van het pe-
loton zich op voor een massa sprint. 
Met grote snelheid kwamen de ren-
ners aangestoven. Thijs kwam als 
derde over de streep en Tommie als 
47ste . 
De laatste wedstrijd van de dag 
was om 17.00 uur voor Silvie Haak-
man meisjes 14 jaar. Bij de meiden 
zat de gang er niet echt in en wat er 
bij veel wedstrijden gebeurde op die 
dag, bleef ook hier alles bij elkaar 
en draaide het uit op een massa-
sprint. Silvie eindigde op een knap-
pe 2e plek. 

Voor de UWTC was het uiteindelijk 
een lange, maar prachtige dag ge-
weest met mooie resultaten. 
De volgende dag zondag 15 juni 
was er alweer een jeugdronde bij de 
wielervereniging Olympia te Sloten.
Ook hier stonden Uwtc leden aan 
de start.
Cat 2 Daniel Wiegmans 8e Leon 
Buijs 15e. cat 5 Rick van Wieringen 
23e cat 6 Andre Looij 1e en Etienne 
Lenting 26e cat 7 Thijs Leijgraaff 1e.

AKU in Stoomtram en 
Vechtloop
Regio - De lopers groep toog met 
vijf leden naar Medemblik om uit 
te komen in de jaarlijkse halve ma-
rathon naar Hoorn. Heen met de 
stoomtrein en terug rennend over de 
klinkertjes van onder andere Ben-
ningbroek, Wognum, Nibbixwoud 
enz. De straffe en “dunne” Noord-
wester maakte het vooral in de ki-
lometers tegen, naar Midwoud, ex-
tra moeilijk. Een record aantal deel-
nemers ging om twaalf uur van start 
en Harry Schoordijk was de eerste 
AKU-er die in Hoorn binnen kwam 
in de prima tijd van 1.42. Marjan de 
Bruin, de laatste tijd toch al uitste-
kend op dreef, volgde in 1.46 met 
daarna Elisabeth van den Berg die, 
(te)voorzichtig gestart, in de laatste 
kilometers alle begeleidende man-
nen afschudde en 1.51 liet noteren. 
Atie van Oostveen kwam 2 minu-
ten later binnen en had het moei-
lijk gehad door een optredende 
“hongerklop” die door een krenten-
bol van fietsbegeleider Nan van den 
Berg werd geneutraliseerd.
Maarten Breggeman tenslotte 
wordt er met de jaren niet sneller op 

en kan terugzien op zijn langzaam-
ste in 2.18.58! Weesp was de ande-
re lokatie “to be”. De start van de 
27e Vechtloop was voor het eerst 
tot 12.00 uur vervroegd om eventu-
ele vervelende ervaringen met hitte 
golven voor te zijn! Jolanda ten Brin-
ke deed weer voortreffelijk van zich 
spreken door eerste te worden in 
haar leeftijdsgroep en derde over-
all op de 15 km. in 1.01.57. Jos Snel 
en Theo Noij kwamen uit op de 21,1 
km. en deden dat prima in 1.37.30 
en 1.42.36. John van Dijk nam de 
10 km. voor zijn rekening met een 
mooie 35.15 terwijl Margreet van 
Beek en Annie Calmez er 50.54 en 
54.38 voor nodig hadden. Eerder 
in de week hield AV Aalsmeer een 
baanloop over 5 kilometer. AKU vip 
Karin Versteeg maakte haar faam 
weer eens waar door een PR in 
19.48 te lopen. Ook Theo Noij schit-
terde met een PR in 19.42 en Jaap 
Bouwmeester kon ze nog maar net 
voor blijven met zijn 19.38. John Ce-
lie bleef met 20.24 verrassend dicht 
in de buurt en Jos Snel kwam wat 
kalmer binnen in 23.35.

BMX Noord-Hollandcup
Regio - Op de prachtige baan van 
fc de Boscrossers in  Heiloo was 
de laatste wedstrijd om het kampi-
oenschap van Noord Holland. Maar 
liefst 160 rijders gingen daar ten 
strijde om de felbegeerde ereplaat-
sen.Op deze zonnige zondag werd 
er in de manches hard gestreden 
om de punten.Verschillende keren 
gingen rijders onderuit,maar na wat 
troostende woorden van de EHBO 
werd er weer doorgefietst alsof 
er niets was gebeurd.Petje af voor 
Sven Wiebes die bij het inrijden al 
keihard was gevallen maar met z,n 
tanden op elkaar de wedstrijd uit-
reed.In sommige manches was het 
verschil zo klein  dat de eindstand 
nog kon veranderen dus voor de rij-
ders die op een puntje achterstand 
stonden was het opletten geblazen.
Na afloop van de manches sloeg de 
jury aan het rekenen en in die tijd 
werd er nog een open klasse ver-
reden. Ook daar reden de UWTCers 
voor wat ze waard waren en haal-
den een aantal mooie ereplaatsen.
Om drie uur was het dan zover. Op 
het middenterrein stonden de prij-
zen te blinken in de zon. Willem en 
Olaf ,de verslaggevers van dienst 
riepen alle rijders naar het podium 
om de felbegeerde prijzen uit te rij-
ken. Glunderend van trots keerden 
alle rijders en rijdsters weer huis-
waarts om die mooie beker in de 
prijzenkast te zetten..En nu het be-
langrijkste ,de uitslag. Als clubteam 
haalde  UWTC de eerste plaats en 
nam deze cup met grote voorsprong 
mee naar Uithoorn. Individueel wer-
den er ook prachtige prijzen ge-
haald en hier de namen van al die 
prijswinnaars.

Klasse 6-7 jaar:
1-Donne v Spankeren, 
 Kampioen v N Holland.
3-Jeroen Noordergraaf
4-Maarten Eveleens
6-Reno Heyser
7-Jur Wessels
8-Jim van Leuven
9-Jochem van der Wijngaard.

Klasse 7-8 jaar:
2-Maarten van der Mast
3-Moreno Blom
Klasse 8-9 jaar
2-Bart van Bemmelen
3-Mitchel Vink

5-Geert Eveleens
6-Wesley ter Haar
9-Jurre Overwater
12-Robin van der Scheur

Klasse9-10 jaar
6-Scott Zethof
10-Dane Caldenhove
11-Jim Pieters
14-Martijn Broos
15-Sem Wessels
16-Ulysse de Sepibus
18-Leona van der Scheur
19-Daan Puplichuizen

Klasse 10-11 jaar
1-Jaivy lee Vink,kampioen van N Holland
5-Thomas van der Wijngaard
10-danny Kok
13-Thomas van Kempen
14-Sjors de Wit

Klasse11-12 jaar
1-Roberto Blom,kampioen van N Holland
2-Mats de Bruin
14-Miquel Bos
15-Joep Jongkind
16-Jesse Postma
19-Tom Brouwer
20-Jonne Metselaar

Klasse 12-13 jaar
6-Bart de Veer
13-Nina Doodkorte
14-danny de Jong
15-Tessa Harmsen
17-Boris Doodkorte

Klasse 13-14 jaar
2-Mike Veenhof
3-Sven Wiebes
16-Wiljan Brouwer
17-Kimberley Kleinveld

Klasse 14-15 jaar
5-Fedor Loos

klasse 15-16 jaar
13-Remon van der Greft
17-Percy de Waart
18-Kevin de Jong

Klasse 17 plus
7-michael Schekkerman
8-Arno van Vliet
10-Mike Pieterse
13-Wouter plaisant van de Wal
Dus drie kampioenen en een aan-
tal prachtige ereplaatsen in dit ster-
ke veld.Allen van harte gefeliciteerd 
en een sportieve vakantie.

De Lotusbloemtoer: fietsen 
voor het goede doel
Regio - Traditiegetrouw organi-
seert Fietsvereniging De Merel op 
de vierde zondag van juni de Lotus-
bloemtoer. Dit jaar vindt deze toer-
tocht dus plaats op zondag 22 juni. 
De toertocht wordt georganiseerd 
in samenwerking met de Ouder-
commissie van het Kinderdagcen-
trum De Lotusbloem uit Aalsmeer. 
De opbrengst van deze fietstocht 
komt volledig ten goede aan het 
Kinderdagcentrum. Dit is een in-
stelling voor meervoudig gehandi-
capte kinderen. Kinderen worden in 
dit dagcentrum niet alleen opgevan-
gen, maar ook deskundig begeleid. 
In vergelijking met voorgaande ja-
ren zijn de routes weer volledig ver-
nieuwd. Wat hetzelfde blijft, is dat 
alle routes vooral gaan over fiets-
paden en stille binnenweggetjes en 
langs rivieren en meren. Het aantal 

toertochten is uitgebreid; naast de 
route van 35 kilometer zijn er nu ook 
toertochten van 65 en 100 kilometer. 
In groepsverband is het mogelijk om 
een tocht van 90 kilometer te rijden.

Vrije toertochten
De routes van 35 en 65 kilome-
ter zijn vrije toertochten. Dat bete-
kent dat de routes volledig zijn uit-
gepijld. Gemakkelijker kan het niet: 
gewoon de pijlen volgen. Voor het 
geval dat u onverhoopt toch een pijl 
mist, krijgt u een duidelijke routebe-
schrijving mee. De route van 35 ki-
lometer is ideaal voor families met 
kinderen. De route is natuurlijk ook 
te rijden zonder kinderen, als je ge-
woon lekker een stukje wilt fietsen 
voor het goede doel. Ook de presta-
tieve fietser komt bij de Lotusbloem-
toer aan zijn of haar trekken. Het is 
namelijk ook mogelijk om de routes 
van 35 en 65 kilometer na elkaar te 
rijden en zo uit te komen op een af-
stand van 100 kilometer. Voor deze 
toertochten kan zowel in Mijdrecht 
als in Aalsmeer worden gestart.

Groepstocht
In groepsverband wordt op de race-

fiets een afstand van 90 kilometer 
afgelegd. Deze tocht start alleen in 
Mijdrecht. 
Halverwege de tocht wordt een 
koffiestop gehouden bij het Kin-
derdagcentrum De Lotusbloem in 
Aalsmeer. U fietst achter de ruggen 
van ervaren voorrijders; zij houden u 
uit de wind. Een valhelm is bij deze 
groepstocht verplicht.

Start
Voor de vrije toertochten kan worden 
gestart in Mijdrecht én in Aalsmeer. 
De startplaatsen zijn:
Café-Bar De Paddestoel, Hofland 
33A, Mijdrecht;
Kinderdagcentrum De Lotusbloem, 
Apollostraat 66, Aalsmeer.
De groepstocht start alleen in 
Mijdrecht.

Starttijd
35 km  
Tussen 9.00 en 12.00 uur
65 km  
Tussen 9.00 en 11.00 uur
100 km Tussen 9.00 en 10.00 uur
90 km  
9.00 uur
De eindcontrole sluit om 16.00 uur

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt voor alle 
tochten 3 euro. Meer geven is uiter-
aard toegestaan. 
De opbrengst wordt besteed voor 
aanschaf van speelmateriaal en het 
bekostigen van een uitstapje voor 
de kinderen.
De tochten die starten in Mijdrecht, 
hebben een koffiestop bij het Kin-
derdagcentrum in Aalsmeer. U krijgt 
daar koffie met appeltaart aangebo-
den. Een vrijwillige bijdrage daar-
voor is welkom. Bij de start krijgt ie-
dere deelnemer iets te drinken mee 
voor onderweg. Meefietsende kin-
deren krijgen een attentie.  TTC De 
Merel en de Oudercommissie van 

De Lotusbloem hopen op een hoge 
deelname (en mooi weer).MTC ‘Meer Uit’

De Ronde Venen - Zondag 2 juni  
is het weer zover, MTC “Meer Uit” 
organiseert haar derde toerrit voor 
motoren dit seizoen, de “Meeruit” 
rit. De route gaat weer over mooie 
binnenwegen en dijken, door bos-
sen en polders en heeft een lengte 
van ongeveer 170 km. Deze mooie 
tocht voert ons vanuit Uithoorn via  
onder andere Oudemeer en Schip-
holrijk naar Rijsenhout, van daar 
gaan we door naar Burgerveen, We-
teringbrug en via Alphen a/d Rijn 
naar Lisserbroek en Beinsdorp om 
vervolgens via Zwaanshoek door 
te gaan naar Cruqius en Vijfhui-
zen. Van Zwanenburg, Haarlemmer-
liede en Spaarndam door naar Vel-
sen en Ijmuiden. Hier is gelegenehid 
voor koffiestop en/of lunch. Daarna 
gaat het richting New Castle, (dus 
niet naar!), vervolgens via Santpoort 
Zuid naar Bloemendaal, door naar 
Zandvoort om heerlijk over de bou-

levard te rijden en door te gaan naar 
Bentveld, vervolgens via Aerdenhout 
naar Vogelzang en De Zilk , Halfweg 
vervolgens via de Keukenhof route 
richting Nieuw-vennep, Hoofddorp 
en Rijsenhout, vervolgens via Korte-
raar en Zevenhoven via Amstelhoek  
terug naar Uithoorn, om nog even 
na te praten bij “De Waterkelder”.

MTC “Meer Uit” heeft de beschik-
king over een aantal voorrijders die 
tussen 9.00 en 10.00 uur vertrek-
ken vanaf de Waterkelder. De rou-
te is zowel voor de beginnende als 
de meer ervaren motorrijder goed 
te rijden en is geschikt voor alle rij-
stijlen. Inschrijven en vertrek tussen 
9.00 en 10.30 uur bij  Brasserie “De 
Waterkelder” aan de Joh. Enschede-
weg 180 in Uithoorn, waar elke toer-
rijder wordt voorzien van een route 
en een consumptie.  Inlichtingen: 
0297 – 569580.

Het dak ging eraf 
Schoolkampioenschap 
Danscentrum Colijn
Regio - Afgelopen vrijdag de 13e 
juni was het weer zover. Het jaar-
lijkse schoolkampioenschap voor 
de leerlingen van Danscentrum Co-
lijn vond weer plaats in het goed 
bevolkte danscentrum.  Heleen Co-
lijn:” We waren wel even bang dat 
de voetbalwedstrijd Nederland – 
Frankrijk roet in het eten zou gooi-
en. We hebben zelfs nog overwogen 
om de schoolwedstrijd naar de za-
terdag te verplaatsten.  Dit was he-

laas niet mogelijk dus hebben het 
er maar op gegokt.” Dat dit achteraf 
een goede zet was bleek afgelopen 
vrijdag. De wedstrijd tussen de leer-
lingen was natuurlijk de hoofdzaak 
en bijna iedereen deed mee, voet-
bal of geen voetbal. Daarnaast had 
iedereen zich uitgedost in de meest 
fraaie oranje-outfits. Heleen: “Wij 
hadden twee grote slagroomtaarten 
ter beschikking gesteld: één voor 
de meest uitzinnige fanclub van de 

deelnemers en één voor de meest 
uitzinnige oranjefanclub.” Het dak 
ging er natuurlijk af toen het eerste 
doelpunt viel, de wedstrijd was op 
de televisie in de bar te volgen maar 
Axel had de techniek zo gemaakt 
dat wanneer er een doelpunt was, 
de herhaling van dat doelpunt di-
rect op het grote scherm in de zaal 
te zien was. “Dat was echt prachtig! 
Eerst een overweldigende brul uit de 
bar, dan iedereen de vloer op in de 
grote zaal om de herhaling met zijn 
allen te beleven. “ Dat waren echt 
kippenvelmomenten.”  Daarna ging 
de wedstrijd direct weer verder en 
gingen de fans dus weer verder met 
het aanmoedigen van de paren. 

Prachtig
Voor de finales was er nog een 
prachtige demonstratie van het 
toppaar Lisa-Jane Diepeveen en 
Alexander Brussee. Zij dansen mee 
in de top van Nederlandse wed-
strijdsport. Tijdens hun paso-doble 
vielen er twee doelpunten, in ander-
halve minuut tijd dus, één van Frank-
rijk en één van Nederland. Toen die 
paso-doble klaar was en Axel Co-
lijn vertelde dat het inmiddels 3-1 
was geworden ging natuurlijk weer 

het dak eraf. Toen moesten de fina-
les nog beginnen én de stijd om de 
taarten. Sommige gastoeters waren 
toen al leeg maar de herrie was er 
niet minder om! 
Axel en Heleen Colijn: “ Het was zo 
geweldig om al die blije mensen te 
zien, die gezichten van de deelne-
mende paren, het fanatisme maar 
ook het plezier! Hier doen we het 
allemaal voor!” De uitslagen staan 
op onze website  www.colijndance-
masters.nl. 
Volgende week heeft de familie Co-
lijn nog een druk weekend voor de 
boeg, dan is het tijd voor de jaarlijk-
se Eindshow van de balletgroepen. 
Deze vindt plaats in Nieuwveen. 
Kaarten zijn nog verkrijgbaar. 

Ondertussen is ook de verbouwing 
van de bar begonnen. Axel en Hel-
een:
Voordat wij op vakantie kunnen 
hebben we echt nog een drukke tijd 
voor de boeg maar je krijgt er ook 
veel voor terug. Voor onze leerlin-
gen, ons personeel en onszelf zijn 
dit soort zaken weer een extra prik-
keling zodat we er ook in het nieu-
we seizoen met zijn allen weer lek-
ker tegenaan kunnen gaan.”

Nieuwe trainers bij 
AV De Veenlopers
Regio - Op maandag 19 mei heb-
ben Annette van Doorn en Willem 
van Leeuwen succesvol hun trai-
nerscursus bij de Gooise Atletiek-
club (GAC) afgesloten. Tijdens de 
cursus maakten ze kennis met al-
le facetten van het trainerschap. In 
de cursus kwamen onder andere 
aan bod: het geven van een goede 
warming-up en cooling-down, het 
samenstellen van een trainerspro-
gramma en looptechniek.
De Veenlopers zijn zeer content met 
deze twee nieuwe enthousiaste trai-
ners, omdat er zo kan worden in-
gespeeld op het groeiende aan-
tal leden. Dit aantal is de afgelo-
pen 1,5 jaar gestegen van 80 naar 
115 leden. Deze twee nieuwe trai-

ners maken het mogelijk om de trai-
ning op dinsdagavond uit te brei-
den met een derde groep. Naast 
de bestaande groepen voor ‘recre-
atieve’ recreanten en wedstrijdlo-
pers is er nu een zogenaamde tus-
sengroep voor de wat ambitieuzere 
recreanten. Door de uitbreiding van 
het trainerskorps kan AV De Veenlo-
pers nog betere trainingen aanbie-
den, die voor iedere loper van elk ni-
veau geschikt zijn.

Wilt u ook vrijblijvend een keer mee-
trainen? De Veenlopers trainen op 
dinsdagavond vanaf 19.30 uur. Het 
verzamelpunt is de Rendements-
weg, tussen Westhoek Woondien-
sten en Garant Meubel.



Vinkeveen - Volgend seizoen be-
staat volleybalclub Atalante 50 jaar 
en ter ere van deze mijlpaal bracht 
jeugdbestuurder Inge Bakker een 
bezoek aan oprichter Cor van Zwie-
ten. Het verhaal van Cor begint bij 
een roerige tijd in Nederlands In-
dië. Daar werden ze met een veel 
te vol schip, bijna als vee, gedropt. 
Ze waren niet veel gewend en als je 
daar terecht komt met afschuwelij-
ke beelden keert je maag wel even 
om. Cor had hier absoluut moeite 
mee en ondanks dat hij voelde dat 
hij zijn maten in de steek liet koos hij 
daar toch voor een job in de post-
verwerking. Een roerige tijd waar hij 
ook veel over schreef met zijn vriend 
Henk de Wit. Ook een goede beken-

de bij Atalante. Maar er waren ook 
stille periodes, waar de verveling de 
kop op stak. Sommige luierden al-
leen, andere gingen kaarten of naar 
de bioscoop, maar Cor mocht graag 
sporten en daar speelden ze volley-
bal, dat vond hij erg leuk. 
 In maart 1950, na 2 en half jaar, 
kwam hij terug naar Nederland. Dat 
leuke volleybalspelletje wilde hij 
ook graag overbrengen naar Vinke-
veen. Op het stukje land wat we te-
genwoordig kennen als kermister-
rein in Vinkeveen mocht hij spelen, 
met een touw en wat palen. Vlak bij 
het ouderlijke huis van de Aarsman-
nen, dat kwam ook eigenlijk mooi 
uit. Het enige wat hij moest “beta-
len” voor het plat getrapte gras was 
een zakje kunstmest. Ook begon-
nen toen de studiereizen al. Met 
zijn allen in de bus naar de vereni-
ging SOS in Utrecht. Want in de ste-
den was het volleybalspelletje al be-
kend. Langzamerhand ging het spe-
len van grasveldjes, schoolpleintjes 
naar het gymzaaltje aan de provin-
ciale weg. Met Piet van Asselen, Mi-
nus van Wijk, Herman en Ton Aars-
man, Piet en Cor van Zwieten.

Liefhebber
Een nog te overwinnen punt was 

nog wel vader Aarsman, een voet-
balliefhebber, die zag dat zijn kin-
deren door Cor werden overgehaald 
om te gaan volleyballen. Cor dorst 
er eerst nooit langs te gaan. Later 
is het gelukkig allemaal goed geko-
men en is Bertus Aarsman zelfs ere-
lid van Atalante geworden! Ook weet 
hij nog dat Roos Aarsman enthousi-
ast was over het spelletje, ze wilde 
ook altijd mee. Maar ja dat mocht 
niet van de pastoor in die tijd. Dit 
was geen vrouwensport, laat staan 
een gemende sport! Later was Roos 
een van de eerste speelsters van het 
Vinkeveense vrouwenvolleybal.
Cor heeft lange tijd zelf gespeeld, 
later ging hij zijn trainersdiploma 
halen. Dat opleiden zat hem in het 

bloed. Hij heeft lange tijd de hogere 

teams van Atalante getraind en ge-
coacht. Zijn team werd zelfs kam-
pioen in 1972 en 1974. Zijn actieve 
loopbaan als trainer/coach worden 
onderstreept door diverse trainings-

boeken in de kast en vooral de tallo-
ze briefjes van een drukkerij met op 
de achterkant een training. Hij had 
tijd te kort en als de drukmachine 
bezig was kon hij de training mooi 
opzetten. 

Hij geeft ook aan dat hij zijn gezin, 
waar hij enorm trots is, eigenlijk te-
kort heeft gedaan doordat hij zo be-
vlogen was van het spelletje en het 
ook altijd 100% goed wilde doen! 
Wat dat betreft lijkt hij ook wel wat 
op zijn vader.

Veel (oud)leden hebben Cor als trai-
ner gehad. Langzamerhand heeft hij 
verder afstand genomen en hij ver-
ontschuldigt zich dat hij niet meer 
op de tribune zit, maar hij is nu ac-
tief bij een zangkoor waarvoor hij 
ook regelmatig op pad is. Het blijft 
een actieve persoon ondanks zijn 
80 jaren! Ook is hij samen met zoon 
Hans bezig met een boek over zijn 
leven. Hierin staat veel informatie 
over Vinkeveen en hoe hij alles mee 
maakte. De bezetting, een foto van 
terugtrekkende Duitsers uit Vinke-
veen, zijn reis naar Nederlands In-
die en natuurlijk heeft de volleybal 
ook een plekje gekregen! Het wordt 
een erg leuk boek met veel anekdo-
tes, maar het is nog niet af!
Atalante organiseert aan het begin 
van volgend seizoen op zaterdag 20 
september een jubileumfeest voor 

leden, oud-leden, partners, ouders 
van de jeugd, adverteerders, spon-
sors en betrokkenen. Feestgangers 
kunnen zich aanmelden via www.
vv-atalante.nl
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Atalante 50 jaar

Cor van Zwieten, oprichter 
van jubilerend Atalante

Cor van Zwieten begin jaren ‘70

Cor van Zwieten in zijn team van 1962

Cor van Zwieten 2008

De Vinken 2 handhaaft 
zich niet
Vinkeveen - Op zaterdag 7 ju-
ni speelde het door de Veenste-
ker gesponsorde Vinken 2 zijn laat-
ste wedstrijd van het veldseizoen. 
Er was nog een kleine kans om vol-
gend jaar ook 2e klasse te kunnen 
spelen. Daarvoor zou vandaag in ie-
der geval tegen de nummer laatst, 
Oranje Nassau 2 uit Amsterdam, 
gewonnen moeten worden. De uit-
wedstrijd was 14-18 voor De Vinken. 
Deze wedstrijd wist het achttal op 
voorsprong te blijven tot aan de rust, 
maar in de tweede helft kwamen de 
Amsterdammers toch langszij. De 
eindstand was 13-15.
Met een warm zonnetje startte De 
Vinken 2 in de volgende formatie. In 
de aanval begonnen Helene Kroon, 
Melanie Kroon, Kelvin Hoogenboom 
en aanvoerder Marcel St. Nicolaas. 
Aan de andere kant van het veld be-
stond het verdedigingsvak uit Joyce 
Kroon, Annelies Bobeldijk, Stefan 
Oussoren en Rogier Schoenmaker.
Na het eerste fluitsignaal was het 

Oranje Nassau die als eerste van 
de nul af kwam. Het eerste Vinken-
doelpunt volgde snel daarna. Na het 
wisselen kwam De Veenstekerequi-
pe op voorsprong door afstands-
schoten van Joyce en Stefan en een 
strafworp van Helene. Dit bracht de 
stand naar 4-1. Tot aan de rust wist 
bleef de voorsprong voor de thuis-
ploeg. Met vier doelpunten voor-
sprong werd de nodige verkoeling 
gezocht.

Voorsprong
Al snel in de tweede helft was het 
duidelijk dat een voorsprong van 
vier punten lang niet genoeg was. 
Waar het Veenstekerteam wat slor-
dig was en de korf niet meer wist 
te vinden was het Oranje Nassau 
die de stand bracht tot 9-9. Het 
ene doelpunt van De Vinken was 
een fraai afstandsschot van Rogier. 
Op datzelfde plekje scoorde hij ook 
de 10-9. Je kon zien dat allebei de 
ploegen echt concurrenten van el-

kaar waren. De doelpunten ble-
ven aan allebei de kanten vallen tot 
een kwartier voor tijd de uitploeg op 
voorsprong kwam. 
Met nog een paar minuten te gaan 
was de stand 12-14. Met de inbreng 
van Diana van Dasler en Ingrid Ha-
genaars kwam De Vinken nog wel 
tot een doelpunt verschil. Een aan-
tal grote kansen konden niet verzil-
verd worden.  Het was Oranje Nas-
sau die in de slotfase scoorde en zo 
de winst behaalde. 

Zo speelt De Vinken volgend jaar 
een klasse lager. Er hadden in voor-
gaande wedstrijden meer punten 
gepakt kunnen worden wanneer er 
meer werd gescoord. Na de wed-
strijd namen we afscheid van coach 
en trainer Jan van de Wees die vol-
gend jaar bij KIOS 1 in Nieuw-Ven-
nip actief zal zijn. Namens het twee-
de bedankt voor je inzet en succes 
volgend jaar! De Veensteker, alle in-
vallers en reserves ook bedankt!

v.l.n.r. Joyce Kroon, Helene Kroon, Stefan Oussoren, Melanie Kroon, Kelvin 
Hoogenboom, Marcel St. Nicolaas, Hein Aafjes, Jan van de Wees, Rogier 
Schoenmaker, Annelies Bobeldijk, Ingrid Hagenaars en Diana van Dasler

De Vinken volgend jaar 
weer in 1e klasse!
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
14 juni speelden het door Fortis ge-
sponsorde eerste team van korfbal-
vereniging De Vinken de beslissen-
de wedstrijd om promotie /degrada-
tie voor de eerste klasse tegen Luno 
uit Linschoten. Na een matige eer-
ste helft wat resulteerde in een 5-
3 achterstand met rust, wonnen de 
Vinkeveners uiteindelijk met 8-11. 
Hierdoor speelt De Vinken ook vol-
gend jaar weer in de eerste klasse 
op het veld.
Luno had het thuisvoordeel om-
dat ze tweede zijn geworden in de 
tweede klasse. Op het grasveld in 
Linschoten begon de Fortisforma-
tie matig aan de wedstrijd. Er werd 
weinig bewogen, daardoor hadden 

ze te weinig kansen. Ook verdedi-
gend waren De Vinken niet scherp, 
waardoor Luno een voorsprong kon 
pakken van 4-1, met name door vrije 
ballen en een strafworp. Door door-
loopballen aan de dameskant van 
De Vinken werd de ruststand op 5-
3 gebracht.

Vinken opent de tweede helft sterk 
met een goed uitgespeelde aanval 
wat het verschil weer op één verschil 
bracht. Tot een stand van 8-5 gingen 
de doelpunten over en weer. Daar-
na kwam Luno er niet meer aan te 
pas. De Vinkeveners gingen gecon-
troleerder spelen en als team werd 
er voor elkaar gewerkt. De kansen 
werden nu wel afgemaakt en De 

Vinken liep uit tot 8-11. Deze eind-
uitslag zorgde ervoor dat de Forti-
sequipe zich handhaaft in de eerste 
klasse. Doelpunten deze wedstrijd 
kwamen uit de handen van: Angela 
Sloesarwij, Charita Hazeleger (bei-
de 3x), Peter Kooijman (2x), Maris-
ka Meulstee, Arjan Kroon en Peter 
Koeleman (allen 1x).

Afscheid;
Trainer/coach Dirk v/d Vliet wisselde 
één minuut voor tijd de afscheids-
nemende spelers; Pascal Kroon, 
Susanne de Wit en Arjan Kroon. Zij 
kunnen samen met Dirk vd Vliet, die 
zelf ook afscheid neemt, terug kijken 
op een moeizaam seizoen maar met 
uiteindelijk een positieve afloop.

Eindtoernooi Atalante
Vinkeveen - Al drie seizoenen sluit 
volleybalclub Atalante het seizoen af 
met een serie 2-2 toernooien. Vanaf 
dinsdag 13 mei begon op dinsdag-
avond het eerste toernooi in de Boei 
en lang voor die tijd werden er part-
ners binnen de club gezocht. Afge-
lopen dinsdag was de vijfde en laat-
ste avond en werden de winnaars in 
de 3 categorieën bekend. Er werd 
op drie niveaus gestreden: zo is er 
een poule waarin bloedje fanatiek 
gestreden werd om de eer te be-

houden (fanatiek). Verder een poule 
waarin de strijd aanwezig is, maar in 
ietsje mindere mate (sportief) en er 
is een poule waar het voornamelijk 
gaat om een lekker gezellig avondje 
volleybal (gezellig). Je kunt zelf kie-
zen voor welk niveau je je inschrijft. 
Een team bestaat uit een dame en 
een heer, maar omdat er meer da-
mes dan heren zijn, mochten er ook 
twee dames samen spelen. Er wer-
den wedstrijden van 15 minuten ge-
speeld en fair play is altijd het motto, 

maar mocht natuurlijk wel gepaard 
gaan met een gezonde dosis en-
thousiasme en fanatisme. Want wie 
wil er nou niet de beste van de ver-
eniging zijn? Per categorie en avond 
kon je rankingpunten verdienen. Per 
avond kreeg de winnaar 10 punten 
en voor elke lagere positie steeds 2 
punten minder. De beste drie resul-
taten telden mee voor de ranking. 
In de fanatieke poule werden Bas 
van der Lubbe en Inge Tanja eer-
ste. In de sportieve poule waren 

dat herentrainer Sjaak Immerzeel 
en Mirjam van der Strate. In de ge-
zellige poule waren het net als vo-
rig jaar de gezellige Nico Pappot en 
Elly Vellekoop. In deze laatste pou-
le speelden ook jeugdige talenten 
Nivja Bartman en Jaimie Theijsme-
ijer die een mooie aanmoedigings-
prijs kregen. 
Al met al weer een prima gezel-
lig en goed bezocht eindtoernooi in 
de zaal. Het volgende evenement is 
buiten op het feestweekterrein. Op 
zaterdag 19 juli organiseert Atalan-
te daar een 3-3 beachtoernooi op 
2 zandvelden. Liefhebbers kunnen 
zich opgeven via beach@vv-atalan-
te.nl . Verder nog zeer vermeldens-
waardig is het jubileumfeest op za-
terdag 20 september voor leden, 
oud-leden en betrokkenen. Geef je 
op via de site www.vv-atalante.nl 
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Spannende finaledagen bij VLTV  
Vinkeveen - Afgelopen week heb-
ben heeft de tennisjeugd van de 
VLTV uit Vinkeveen getennist voor 
het behalen van een plek in het fi-
naleweekend. Op zaterdag werden 
de troostronde finales gespeeld, 
terwijl op zondag de finalewedstrij-
den dubbel, single en mixed tennis 
op het programma stonden. Zater-
dagavond waren de kinderen niet 
meer te herkennen tijdens het feest 
met als thema ‘Kom andersom en 
doe raar met je haar’. De volgende 
ochtend kon het publiek vanaf een 
vol terras in zonnetje genieten van 
spannende wedstrijden. Eind van de 
dag werden de bekers uitgereikt en 
kon iedereen terugblikken op een 
geslaagde week.
 

Uitslagen VLTV 
Jeugdclubkampioenschap 2008
 Meisjes enkel 10
1. Lisa Smelik
2. Nina Talsma
Meisjes enkel 12

1. Jill Ongering
2. Denise Overwijk
Meisjes enkel 14
1. Milou Margaroli
2. Dewy Kluft
Meisjes enkel 17
1. Natasja Terpstra
2. Maaike Schaap
 

Jongens enkel 10
1. Delano Kluft
2. Jorrit Penseel
Jongens enkel 12
1. Jur Horsman
2. Teije de Haan
Jongens enkel 14
1. Koen Berentzen
2. Bart Volmer
Jongens enkel 17
1. David Avakian
2. Jon Mouter
 

Meisjes dubbel 12
1. Femke Volmer / Danielle Willekes
2. Maxine Eikelboom / Denise Overwijk
Meisjes dubbel 14

1. Dewy Kluft / Demi Mayer
2. Eline Akkermans / Veerle Tuijnman

Meisjes dubbel 17
1. Fenne de Haan / Maaike Schaap
2. Liselotte Berentzen / Nikki Pierrot
 

Jongens dubbel 10
1. Jorrit Penseel / Sep Rehbach
2. Dave van de Plaat / Levi Witteveen
Jongens dubbel 12
1. Teije de Haan / Jur Horsman
2. Tomas Juch / Neal Klesman
Jongens dubbel 14
1. Koen Berentzen / Derek Ongering
2. Jesse Schaap / Bart Volmer
Jongens dubbel 17
1. Koen Berentzen / Pim Berentzen
2. Rik van Eekelen / Jelle Meijer
Gemengd dubbel 12
1. Jill Ongering / Tomas Juch
2.Milou Margaroli / Cedric Provost
Gemengd dubbel 14
1. Veerle Tuijnman / Jur Horsman 
2. Damaris Engelschman / Benjamin Engel-
schman

Atlantis B1voor tweede 
maal ongeslagen kampioen!
Mijdrecht - Het gesponsorde Ruij-
grok Makelaars team van Atlan-
tis heeft het afgelopen seizoen 
2007/2008 goed gepresteerd. Na 
het behalen van de tweede plek tij-
dens de eerste veldcompetitie, wist 
Atlantis B1 tijdens de zaalcompeti-
tie het kampioenschap te behalen, 
door de eerste wedstrijd met een 
gelijkspel en de rest alleen maar 
winstpunten. Met volle moed en een 
goed zelfvertrouwen begon het ge-
sponsorde Ruijgrok Makelaars team 
aan de tweede veldcompetitie. In de 
hoop ook hier weer een kampioen-
schap te behalen.
 De eerste wedstrijd werd uitge-
speeld tegen KVA in Amstelveen. 
Met een frisse start begon Atlan-
tis B1 aan deze wedstrijd. Op een 
of andere manier wist Atlantis B1 
er weer voor te zorgen dat de eer-
ste competitie wedstrijd gelijk werd 
gespeel, 5-5. 

Maar de week erna volgde de eerste 
thuiswedstrijd voor de Atlantis B1. 
Na het gelijk spel tegen KVA, wist 
Atlantis B1 tegen KIOS (N) met een 
ruime overwinning, 13-5, de eerste 
overwinningspunten binnen te ha-
len. De tweede thuiswedstrijd tegen 
De Vinken werd eveneens afgeslo-
ten met een overduidelijk winst, het 
scorebord eindigde op 10-6. Na el-

ke tegenstander een keer te heb-
ben gehad, moest Atlantis B1 nog 
3 wedstrijden spelen. Het kampi-
oenschap was steeds meer in zicht. 
Nadat Atlantis B1 ook de uitwed-
strijd tegen de Vinken uit Vinken-
veen wist af te sluiten met een winst 
van 7-3, werd het steeds spannen-
der. In principe had Atlantis B1 nog 
1 wedstrijdpunt nodig om alleen op 
de bovenste plek te staan. Vol goe-
de moed begon Atlantis B1 aan de 
laatste uitwedstrijd tegen KIOS (N) 
uit Nieuw-Vennep. Zonder hun ei-
gen coach, maar onder leiding van 
Marijke Pauw werd ook deze wed-
strijd gewonnen, 7-5 voor Atlantis. 
Het kampioenschap was al binnen, 
maar omdat het team zowel de coa-
ches en een aantal spelers miste, 
werd het kampioenschap de laat-
ste thuiswedstrijd gevierd. En ook 
de laatste wedstrijd tegen KVA werd 
met een ruime zeggen gewonnen, 
15-3. Helaas is de wedstrijd 5 minu-
ten voor tijd gestaakt, door onspor-
tief gedrag van de tegenstander. 
Maar dit kon de pret niet bederven.
 Die middag na de wedstrijd is At-
lantis B1 op het dakterras gehul-
digd in bijzijn van familie, vrienden 
en reserves. Daarnaast mag zeker 
onze sponsor Ruijgrok Makelaars 
niet vergeten worden, die eveneens 
als de vorige kampioenschap hier-

bij aanwezig was. Namens de coa-
ches en spelers willen wij iedereen 
die ons dit seizoen gesteund heeft 
tijdens onze wedstrijden bedanken 
en hopen jullie tijdens de volgen-
de competitie allemaal weer terug 
te zien.

Onderleiding van Jimmy de Koning 
en Wilma Kranenburg heeft Atlan-
tis B1 twee keer in een seizoen een 
kampioenschap op hun naam weten 
te schrijven. Iets waar het team erg 
trots op mag wezen. Het gesponsor-
de Ruijgrok Makelaars team bestaat 
uit, bij de dames: Megan van Aaken, 
Iris Facee Scheaffer, Cynthia Sassen 
en Wendy Kentrop. De heren: Maar-
ten van Diemen, Maarten Helsloot, 
Jeroen Korver. Robin van ’t Schip  en 
Lars van Walraven.

In september 2008 zal een groot 
deel van de spelers Atlantis B1 ver-
der gaan met Jimmy de Koning als 
coach en trainer. Daarnaast moes-
ten een aantal spelers helaas af-
scheid nemen van dit super gezelli-
ge team. Zij moeten jammer genoeg 
door naar de A-jeugd. 
 Iedereen die Atlantis B1 heeft aan-
gemoedigd, ingevallen heeft of op 
een of andere manier erbij betrok-
ken waren. Nogmaals HARTSTIKKE 
BEDANKT.

Atlantis E1 net geen kampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde Atlantis E1, gesponsord 
door optiek van der Zwaard hun 
laatste wedstrijd. Dit was een be-
langrijke wedstrijd voor Atlantis. Als 
deze wedstrijd gewonnen zou wor-
den, zouden ze kampioen worden. 
Het kampioensschap moest dan wel 
gedeeld worden met SDO E2. Het 
werd dus een spannende wedstrijd 
tussen Atlantis E1 tegen SDO E2.
Atlantis ging goed van start. De eer-
ste aanval werd gevormd door: San-
der van Diemen, Max van Vliet, Giny 
Stam en Suzanne Pijper. In de ver-
dediging hadden de coaches voor: 
Sven van Putten, Yara van Es (als 
heer), Joëlle Bakker en Claudia van 
Avezaath gekozen. Kevin Keijman 
begon de eerste tien minuten aan 
de kant. De eerste aanval van At-
lantis begon heel goed. Ze creëerde 
al gelijk heel veel kansen. Dit leid-
de al heel gauw tot een 1-0 voor-
sprong voor Altantis. Dit prachtige 
doelpunt kwam van Suzanne Pijper 
met een korte kans. De voorsprong 
was maar voor korte duur want SDO 
maakte alweer 1-1. Het werd tijd om 
te wisselen. Kevin Keijman kwam er-
in voor Sander van Diemen. Nu was 
het tweede aanvalsvak van Atlantis 
aan de beurt. Dit vak was goed op 
elkaar ingespeeld, want vlak na el-
kaar werd er 2-1 en de 3-1 gescoord 
door een korte kans van Joëlle Bak-
ker en een mooi afstandsschot van 
Yara van Es. SDO liet het er niet bij 
zitten en wilde graag alleen kampi-

oen worden door er voor rust nog 
twee in te gooien en was de rust-
stand 3-3.  Na de rust kwam San-
der van Diemen in het veld voor Max 
van Vliet. Deze aanval creëerde weer 
zat kansen maar helaas gingen de-
ze kansen er niet. Bij SDO helaas 
wel en zij scoorde de 3-4. Als laatste 
werd Max van Vliet gewisseld voor 
Sven van Putten. Ook deze aanval 
kregen zat kansen, veel ballen gin-
gen net van het randje van de korf 
af. In de laatste paar minuten maak-
te SDO nog 3-5. Het zag er niet 
meer naar uit dat Atlantis kampioen 
zou worden. Maar ze bleven vech-
ten tot het einde van de wedstrijd. 

SDO is alleen kampioen geworden. 
De strafworpen werden door Atlan-
tis nog wel gewonnen met 9-8.
Graag willen we de sponsor optiek 
van der Zwaard bedanken. Als eer-
ste dat ze weer de E1 hebben willen 
sponsoren en ten tweede hadden 
ze ook nog voor een klein cadeau-
tje gezorgd voor de kinderen. Al-
le kinderen kregen van de sponsor 
een medaille.Ook aan de coaches 
van het team was gedacht. Hartelijk 
dank hiervoor! Ze zijn dan wel niet 
kampioen geworden, ze hebben al-
lemaal ontzettend hun best gedaan 
om kampioen te worden. Op naar 
het volgende seizoen!

Tweede plaats maar toch de 
1e prijs voor HVM meisjes C1
Mijdrecht - Alhoewel de weersver-
wachtingen ’s morgens niet zo best 
waren, gingen de meisjes van HVM 
C1 met goede zin naar Amstelveen 
toe om daar het Botter toernooi te 
spelen.  Zonder wissels en met 1 
opgelapte speelster was het team 
compleet en kon het de eerste wed-
strijd beginnen tegen HBS. Dit  was 
een taaie ploeg die het  moest heb-
ben van de verdediging. Het wilde 
maar niet lukken voor HVM om  de 
bal in het doel te krijgen. Door een 
strafbal kon HVM uiteindelijk een 
doelpunt scoren en daar bleef het 
bij.  De 2e wedstrijd was tegen Pi-

noké. Er moest op gras gespeeld 
worden en dat betekend altijd “hard 
werken”! Door goed samenspel wist 
HVM 2x te scoren en omdat de ver-
dediging het achter “dicht” hield, 
bleef het 2-0. De volgende strijd 
moest weer op het zandveld ge-
speeld worden. HVM was al lekker 
ingespeeld en de C3 van Amstel-
veen kwam er bijna niet  aan te pas. 
Einduitslag 6-0 voor Mijdrecht!  De 
laatste wedstrijd van de poule tegen 
de C2 van Amstelveen leek veel op 
die ervoor. Er werd lekker gescoord: 
5-0 gewonnen!! Uiteindelijk moes-
ten de Mijdrechtse meisjes de fina-

le spelen tegen de winnaar van de 
2e poule: C1 van Amstelveen. HVM 
kwam al in het begin van deze 25 
min. durende wedstrijd op achter-
stand. Helaas lukte het ons niet om 
een tegendoelpunt te scoren. Door 
een flitsende actie van keeper Il-
se en goed verdedigingsspel bleef 
het bij dit enige doelpunt. Hiermee 
behaalde Mijdrecht een 2e plaats. 
Het is de traditie van MHC Amstel-
veen, een club die 55 jaar bestaat, 
om nooit de 1e prijs zelf te houden, 
maar deze aan de winnaars van de 
2e plaats te geven. Een sympathiek 
gebaar !!

Dylan Brugman zilver op NK-turnen
Mijdrecht - Dylan Brugman 
(Mijdrecht) heeft op zaterdag 7 juni 
in Alphen aan de Rijn de 2e plaats 
op de Nederlandse Kampioenschap-
pen turnen behaald.  Dit deed hij in 
de klasse jeugd eerste divisie.  Voor 
zijn trainingen gaat Dylan 4 keer per 
week op en neer naar zijn club Pax 
in Haarlem. Dit heeft zijn vruchten 
afgeworpen.

Hij begon zaterdag op vloer met een 
nette oefening die hem 12,55 punten 
opleverde. Het volgende toestel vol-
tige is niet zijn favoriet en dat bleek 
ook, hij moest het toestel helaas 2 
keer verlaten en liet hierdoor kost-
bare punten liggen. Na een pep-
talk van zijn trainers Jos van Klink 
en Frank Weber zette hij hierna op 
ringen het 2e cijfer van de wedstrijd 
neer.  Daarna volgde het onderdeel 
sprong, waar Dylan voor het eerst 
en als enige een gestrekte tsuka-
hara uitvoerde, wat hem met 14,15 
punten veruit het hoogste cijfer be-
zorgde. Vol goede moed begon hij 
aan brug wat hem ook het 2e cijfer 
opleverde en als laatste rek, goed 
voor het 3e cijfer van de wedstrijd. 
Met een totaal van 71.250 punten 
mocht hij de zilveren medaille in 
ontvangst nemen.
Zondag 8 juni waren de toestelfina-
les, ook hier bleek Dylan succesvol. 
Hij won zondag nog twee gouden 
medailles op brug en op rek, en nog 
één bronzen medaille op sprong. 
Dat het teamgevoel onder de jon-
gens van Pax sterk aanwezig is, 
bleek wel uit het feit dat ook zijn 
clubgenoten Niels van Tol, Just Al-
lebes en Bjorn Rous met medailles 
om huiswaarts keerden.
Volgend seizoen gaat deze 14-jarige 

turner verder in de klasse junior eer-
ste divisie. We wensen Dylan en zijn 

trainers veel succes en blijven zijn 
verrichtingen volgen.


