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Michel Verbruggen, voorzitter BVVL, houdt een speech om het belang van de Vinkeveense legakkers te benadrukken.

Grote opkomst werksessie
Vinkeveense legakkers
Vinkeveen - Op initiatief van de
provincie zijn afgelopen woensdag
allerlei partijen en belanghebbenden bij elkaar geweest om verder te
praten over de Vinkeveense legakkers. De provincie heeft de Vinkeveense legakker-problematiek als
pilot bestempeld mede omdat er
een goede samenwerking is tussen
gemeente De Ronde Venen, de Provincie en de Belangen Vereniging
Vinkeveense Legakkers (BVVL).
Tijdens de vorige bijeenkomst werden de Vinkeveense legakkers belangrijk genoeg geacht om verder
te praten over het behoud hiervan.
Er is inmiddels een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de legakkers in bezit van het Recreatieschap
en de legakkers die in bezit zijn
van particulieren. Er is goed nagedacht in hoeverre de legakkers van
het Recreatieschap behouden kunnen blijven, echter het geld om deze legakkers te onderhouden is op
een kritisch punt beland. Een aantal mogelijkheden is besproken zoals: verkoop van de recreatieschap
legakkers en het verwijderen van
de meest kwetsbare legakkers. De
meest kwetsbare legakkers van het
recreatieschap liggen in de Zuid-

plas. Door de diepte en ongunstige
ligging hebben deze legakkers het
zwaar te verduren. De legakkers in
de kleine plas hebben beduidend
minder te lijden en zijn daardoor beter te onderhouden.

lijkheden op de Vinkeveense legakkers mogelijk te maken. Het huidige bestemmingsplan beschrijft dat
er op de meeste legakkers niet gerecreëerd mag worden. De praktijk
leert dat dit niet te handhaven valt.

Particulier
Voor de legakkers in particulier bezit ligt het anders. Door wet en regelgeving ten aanzien van recreatiemogelijkheden op de legakkers
te verruimen zijn recreanten bereid
om het onderhoud van de legakker voor hun rekening te nemen, aldus Ton Richter, bestuurslid BVVL.
Maar liefst 80% is in bezit van particulieren, alle reden om ook naar deze legakkers te kijken. Door de goede samenwerking tussen gemeente en provincie gaat er goed gekeken worden naar alle belemmerende factoren die de recreatiemogelijkheden in de weg staan. De ecologische hoog structuur (EHS) zal
bijvoorbeeld op zo’n danige manier
geïnterpreteerd moeten worden dat
er een lichte vorm van recreatie op
de legakker mogelijk moet zijn. Tevens zal in 2015 het bestemmingsplan weer van deze tijd gemaakt
moeten worden om recreatiemoge-

Voorstel
Voorstel Natuurvereniging De Groene Venen is met een interessant
voorstel ‘Rood voor Groen’ gekomen. Recreatie op de legakker moet
kunnen, mits er ook legakkers, waar
niet op wordt gerecreëerd, behouden blijven. Te denken valt aan:
een legakker adopteren of een belastingvorm die volledig ten goede komt aan de Vinkeveense legakkers. Zodra dit voorstel concrete
vormen krijgt, zal de BVVL haar leden raadplegen. De BVVL adviseert
alle leden zich te houden aan de
huidige wet en regelgeving. Op de
legakkers mag op dit moment nog
bijzonder weinig. Ondanks de prettige samenwerking tussen de BVVL en de Gemeente De Ronde Venen is het handhavingsbeleid van
de gemeente nog steeds van kracht.
De BVVL is nog steeds groeiende,
voor slechts 12,50 euro behartigen
zij ook uw belang! www.legakkers.nl

Wandelen,
fietsen,
genieten!

0297-273037

INFO@FIDICE.NL

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

Lees In de provincie
Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

Sinds 1971 een vertrouwde keuze
• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295

www.vankouwen.nl

nog tot 1 juli
belastingvoordeel

bespaar tot maar liefst € 3.500,-!
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J.A. van Seumerenlaan 4, 1422 XS Uithoorn
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GroenWest neemt volgende
stap in fusietraject

www.wonenindestelling.nl

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

Avondvierdaagse wederom
een geweldig succes

De Ronde Venen - GroenWest
ontstond op 21 december 2010 uit
een fusie van SWW, GroenrandWonen en Westhoek Wonen. Tijdens
de fusie spraken het bestuur en
de Raad van Commissarissen van
GroenWest af de nieuwe organisatie
te starten met drie bestuurders en
de bestuurssamenstelling binnen
twee jaar te herzien. De Raad koos
na zorgvuldige afweging voor een
bestuursmodel met één bestuurder.
Dit past bij de omvang van de organisatie en bij de wens één gezicht
naar buiten te laten zien.

ze nieuwe bestuurder te overbruggen, is Eric Bessem als interim directeur-bestuurder benoemd. Hij
leidt de organisatie de komende periode samen met Lilian Verheul, één
van de huidige directeur-bestuurders. Mevrouw Verheul blijft tijdelijk
aan om de continuïteit op directieen MT-niveau te borgen. Tom Burgers en Peter Korzelius leggen per 1
juli aanstaande hun functie als bestuurder neer. De Raad van Commissarissen bedankt hen voor hun
enorme inzet en wenst hen al het
goeds voor de toekomst.

Zeer gewaardeerde directeur Tom Burgers legt f unctie neer
Om tot de benoeming van een nieuwe directeur-bestuurder te komen,
startte de Raad van Commissarissen een intern selectietraject. De
Raad complimenteert het zittende bestuur met het behaalde fusieresultaat en stelt vast dat GroenWest een financieel gezonde toekomst tegemoetziet. Desondanks
heeft de interne procedure niet tot
een benoeming geleid. De Raad is
daarom gestart met het extern werven van een nieuwe directeur-bestuurder voor GroenWest. Om de
periode tot de benoeming van de-

Mijdrecht/Wilnis - De jaarlijks terugkerende avondvierdaagse in
Mijdrecht-Wilnis is ook dit jaar weer
een geweldig succes geworden.
Ondanks het nu en dan dreigende
weer, de donkere wolken en de harde wind hielden de meeste wandelaars het droog. Ook tijdens de intocht vorige week vrijdagavond viel
er geen druppeltje. Alle wandelaars
kwamen droog thuis. Het was weer
een genot om al die jongens en
meisjes zingend en dansend langs
te zien komen. Ze hadden het maar
mooi weer gehaald, vier avonden 5,
10 of meer kilometers lopen.
Elders in deze krant vindt u een fotoverslag van het gezellige defilé.

Op alles moet worden bezuinigd maar D66 wil drijvend Museumpaviljoen

College: “Ecologische Hoofdstructuur maakt het
onmogelijk om bouwwerken te bouwen op het water”
De Ronde Venen - Nu en dan vraag
je je als gewoon burger af hoe politiek bestuurders denken. Iedereen
beseft dat de bomen niet meer tot
in de hemel groeien. Iedereen beseft dat de tijd waarin van alles kan,
voorbij is. Iedereen beseft dat, als
we er weer bovenop willen komen
(en dat lukt wel), we echter weldoordacht met ons geld moeten omgaan. Nu eens jaren geen idiote gro-

te projecten, geen onhaalbare onderzoeken die handen met geld kosten. Doe gewoon wat je moet doen.
Hou in orde wat je hebt en spaar
voor de toekomst. De schrik sloeg
ons echter om het hart toen we deze
week weer een idee zagen verschijnen van D66. De bouw van een drijvend museum onderzoeken. Woensdagavond hoorde je nog tijdens een
raadsbijeenkomst, dat er aan de we-

gen in De Ronde Venen de eerstkomende vijf tot tien jaar weinig tot
niets wordt gedaan aan onderhoud,
dit wegens bezuinigingen. Maar dan
zou er wel geld zijn om plannen te
onderzoeken, rapporten te creëren voor weer een plan dat uiteindelijk toch niet haalbaar is. Net zoals de Driehoek, Marickenzijde, woningbouwplannen, grootse plannen
rond de Lindeboom. Tonnen, mis-

schien wel miljoenen, zijn er gestoken in onderzoeken, rapporten, bijeenkomsten enz. en uiteindelijk gebeurt er niets. Komt dan nu weer het
volgende, geldverslindende idee op
de tekentafel??? Wat wil D66? In
hun uitgebreide brief beginnen ze
goed, maar uiteindelijk komen ze
met hun idee...
Lees met ons mee in het vervolg elders in deze krant.

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

Gemeentelijke bekendmakinGen

OpeninGstijden
Gemeentehuis:
tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u
afvalbrenGstatiOns
afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
afvalbrengstation
abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zaterdag tijdens de feestweek
gesloten.
servicepunt wOnen,
welzijn en zOrG
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de ronde venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen
zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek
actueel.
aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

datum
ontvangst

abcoude
Blomswaard 27

Wijzigen van de voorgevel

Bouwen

W-2012-0315

7-6-2012

Wijzigen van een gevel
Verwijderen van een
asbesthoudend koord
Plaatsen van een dakkapel
op het achtergeveldakvlak
Veranderen van een garage in
schoonheidssalon

Bouwen
Slopen

W-2012-0317
W-2012-0313

11-6-2012
7-6-2012

Bouwen

W-2012-0318

13-6-2012

Afwijken
bestemming

W-2012-0309

12-6-2012

Afwijken
bestemming
Milieuverantwoord
ondernemen

W-2012-0320

13-06-2012

Waverveensepad 25

Wijzigen bestemming
recreatieverblijf
Wijzigen van de dierbezetting

W-2012-0319

13-6-2012

waverveen
Cliffordweg 13

Bouwen van een woning

Bouwen

W-2012-0314

7-6-2012

mijdrecht
Bozenhoven 93
St. Janstraat 2
Rietveld 10
De Vang 7
vinkeveen
Achterbos 47

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
vOOrnemen tOt weiGerinG OmGevinGsverGunninG uitGebreide prOcedure
Met ingang van 22 juni 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter
inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
straatnaam
baambrugge
Rijksstraatweg 139

aard van het project/inrichting activiteiten

aanvraagnr.

Verzoek tot intrekking van de
milieuvergunning (afwijzing)

W-2011-0549

Milieu

zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen)
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet
het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en
adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende
brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht
naar voren hebben gebracht.
intrekkinG OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:
straatnaam

aard van het project

vergunningsnr. aanvraagnr. verzenddat.
intrekking
intrekking

abcoude
Botshol 9

Vergroten van een woonhuis

2007/107

W-2012-0169

14-6-2012

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken
na de verzenddatum van het intrekkingsbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het
besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening
ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om
voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
verleende OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam
abcoude
Bovenkamp 4
Zorgvrij 11
mijdrecht
Viergang 20
vinkeveen
Baambrugse Zuwe 172

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

verzenddat.
vergunning

Slopen van een deel van de gevel
en plaatsen van 2 overheaddeuren
Realiseren van een opbouw op
bestaande garage

Bouwen
Slopen
Bouwen
Gebruik

W-2012-0160

7-6-2012

W-2012-0199

8-6-2012

Plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak

Bouwen

W-2012-0225

8-6-2012

Bouwen van een vrijstaande villa
met boothuis en badhuis

Bouwen
RO (afwijken
bestemming)
Bouwen
Afwijken
bestemming
Bouwen

W-2012-0157

13-6-2012

W-2012-0249

8-6-2012

W-2012-0226

14-6-2012

W-2012-0183

8-6-2012

Baambrugse Zuwe 230

Vervangen van een beschoeiing
en steiger

Dodaarslaan 3

Plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak

waverveen
Selijnsweg 36 t/m
42, 46 en 50 t/m 54

Vergroten van een berging

Bouwen
RO (Afwijken
bestemming)

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
verleende OmGevinGsverGunninGen - uitGebreide prOcedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam

aard van het project

abcoude
Leo Dongelmansstraat 13 Brandveilig gebruik van een
kinderdagverblijf

activiteiten

aanvraagnr.

verzenddat.
vergunning

Gebruiksvergunning

W-2012-0096

12-6-2012

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze
heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben
ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van
de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend,
een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht,
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift.
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
aanGevraaGde evenementenverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement
zijn ingediend.
datum

evenement

locatie

activiteit

24 augustus 2012
19.00-21.00 uur

22e Dorpsloop Baambrugge

Hardloopwedstrijd op wegen
in Baambrugge

Afsluiting
wegen

inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm
van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via telefoonnummer
0297 29 16 71 en/of 0297 29 18 35.
bekendmakinG Ontwerp-prOjectbesluit en Ontwerp-bOuwverGunninG
‘uitbreidinG bedrijfsruimte met inpandiGe bedrijfswOninG OOstzijde 117a
in de hOef’
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.11 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht
bekend, dat met ingang van 22 juni 2012 het ontwerp-projectbesluit ‘Uitbreiding bedrijfsruimte met inpandige bedrijfswoning Oostzijde 117a in De Hoef’ en de ontwerp-bouwvergunning en de daarop betrekking
hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen. Het ontwerp-projectbesluit en de
ontwerp-bouwvergunning zijn op de volgende manieren te raadplegen:
- De papieren versie van het ontwerp-projectbesluit en de ontwerp-bouwvergunning is in te zien bij de balie
Omgevingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis, de openingstijden zijn: ma. t/m do. 08.30-16.00
uur en vr. 08.30-12.30 uur.
- Het ontwerpbesluit is als pdf te downloaden en in te zien via de gemeentelijke website www.derondevenen.nl (keuzemenu: actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen).
toelichting
Het project bestaat uit uitbreiding van bedrijfsruimte met een inpandige bedrijfswoning Oostzijde 117a, 1426
AJ De Hoef. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder op het ontwerpbesluit een zienswijze
kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan
naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak
maken met een medewerker van de afdeling Omgevingszaken via telefoonnummer 0297 29 17 81.
verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen drie verkeersbesluiten hebben genomen. Deze besluiten betreffen de volgende verkeersmaatregelen:
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Kamille 16,
3641 VS Mijdrecht.
- het aanwijzen van een parkeerplaats op ’t Markvelt naast Hoogstraat 15, 1391 BR in Abcoude, als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische personenauto’s met gebruik van de laadpaal, door het plaatsen van het bord E4 (RVV 1990) en een wit onderbord met aanduiding ‘opladen elektrische auto’.
- het instellen van een parkeerverbod ter hoogte van de Burgemeester Van Trichtlaan 24, 25 en 27, 3548 VH
in Wilnis aan beide zijden van de rijbaan door het aanbrengen van gele onderbroken strepen.
Deze besluiten liggen met ingang van 20 juni 2012 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Bekendmaking van deze besluiten geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 26 van het BABW.
bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken
bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend
en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit
en de reden(en) van bezwaar.
verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.
achtergrond
Stichting E-laad is opgericht door netbeheerders van elektriciteit in Nederland en wil de komende twee jaar
10.000 laadpalen plaatsen in Nederland. Zij wil hiermee het elektrisch rijden bevorderen. De gemeente De
Ronde Venen steunt dit initiatief van harte en ziet de milieuvoordelen van elektrisch rijden in. Het verloren
gaan van een openbare parkeerplaats ten gunste van een parkeerplaats voor een selecte groep gebruikers
wordt vanwege de vele voordelen als acceptabel gezien. Geconstateerd is dat soms auto’s worden geparkeerd
op de voetgangeroversteek bij de Burgemeester Van Trichtlaan 24. Deze oversteek loopt tussen het voetpad
langs de huisnummers Burgemeester Van Trichtlaan 40 t/m 54 en het voetpad aan de zuidkant van de rijbaan
van de Burgemeester van Trichtlaan. Dit leidt er toe dat er toe dat er onvoldoende zicht is vanuit auto’s op
overstekende voetgangers, waaronder kinderen. Wettelijk is dit al verboden, maar het aanbrengen van gele
onderbroken strepen zal de attentiewaarde sterk doen verbeteren.
inrichtinG tijdelijke bOuwplaats (week 25 – 21 juni 2012)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 14 juni2012 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45,
2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Mens Zeist bouw BV.
ontheffing hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Turelurenlaan in Vinkeveen. Dit
in verband met onderhoudswerkzaamheden woningen aan de Turelurenlaan in Vinkeveen. Het werkadres en
het adres van de tijdelijke bouwplaats is turelurenlaan, 3645 kh vinkeveen. De vergunning geldt voor de
periode van maandag 25 juni 2012 tot en met vrijdag 13 juli 2012. Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is
getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen
van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is
gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht,
sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
verOrdeninG leerlinGen vervOer Gemeente de rOnde venen 2012 en de
beleidsreGels reistijd prOf. van hOuteschOOl
kosten openbaar vervoer gelijk aan die van de openbaarvervoer kosten naar de dichtstbijzijnde
school (prof. van houteschool) vergoeden; praktische bezwaren leerlingenvervoer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de vergadering van de raad van 31 mei 2012 de Verordening leerlingen vervoer gemeente De Ronde Venen 2012 is vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van de
Verordening leerlingen vervoer De Ronde Venen 2011. Het college heeft in de vergadering van 27 maart 2012
de volgende beleidsregels ongewijzigd opnieuw vastgesteld:
- Reistijd Prof. Van Houteschool;
- Kosten openbaar vervoer gelijk aan die van de openbaarvervoer kosten naar de dichtstbijzijnde school
(Prof. Van Houteschool) vergoeden;
- Praktische bezwaren leerlingenvervoer.
De wijziging van de Verordening leerlingen vervoer betreft een technische wijziging. Het betreft de omschrijving van de term ‘gehandicapte leerling. In de praktijk bleek deze term tot verwarring te leiden.
De Verordening leerlingen vervoer gemeente De Ronde Venen 2012 en de beleidsregels treden in werking 8
dagen na publicatie.
ter inzagelegging
Genoemde verordening en beleidsregels gemeente De Ronde Venen ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in
het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken
in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op
verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

vervolg op volgende blz.

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

Gemeentelijke bekendmakinGen
aGenda meninGvormende raadsverGaderinG 28 juni 2012
Vergaderlokatie: raadzaal.
Aanvang: 19.30 uur.
Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 22 juni 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich
aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email
m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda
4. Programmarekening 2011, raadsvoorstel 0027/12
Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en financieel beheer.
Voorgesteld wordt om de programmarekening 2011 vast te stellen
5. Bezuinigingen De Baat en voortgang De Fabriek, raadsvoorstel nr. 0031/12
Naar aanleiding van de motie “Besluit het college op te dragen met stichting De Baat in overleg te treden om
te komen tot een ander voorstel tot het behalen van de bezuinigingsopdracht”. Na analyse van alternatieve
bezuinigingsvoorstellen bij stichting De Baat wordt er voorgesteld de bezuiniging van stichting De Baat subsidie 2012 ad 5% te realiseren middels het afstoten van het accommodatiegebonden jongerenwerk in Jongerencentrum De Fabriek en bijbehorende formatie.
6. Beheerplan wegen 2012-2016, met een doorkijk naar de toekomst, raadsvoorstel 0034/12
De raad wordt het Beheerplan wegen 2012-2016 van de gemeente De Ronde Venen ter vaststelling voorgelegd. In het beheerplan wordt een doorkijk gegeven voor de periode 2017-2021.
7. Voorjaarsnota 2012, raadsvoorstel 0032/12
De Voorjaarsnota 2012 wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad. De Voorjaarsnota 2012 bestaat uit drie
delen; in het eerste deel wordt de actualisatie van de financiële positie weergegeven inclusief het meerjarenperspectief 2013 – 2016 en in het tweede deel wordt uiteengezet hoe de weg wordt ingezet naar een financieel gezonde gemeente. In het derde deel is een samenvatting van het voorstel opgenomen. Het is daarom
van belang om deze Voorjaarsnota vast te stellen, zodat met u het bezuinigingstraject kan worden ingegaan.
8. Sluiting

te koop:
Ant. kop .Carbidlamp €15,. Kop. bel 14 cm h. €10,-. Kop.
koffieperc. €15,-. Perz. tapijt 95 x 63 cm €35,-. Gel. eiken eettafel ø120 cm (ovaal
uitsch.b.) 7 Grenen eetkam. st.
riet. zit. 30,- p. st . Totaal €175,-.
Tel. 0297-263067
*aangeboden:
Zwarte kater ±6 jr zoekt ivm
verhuizing een nieuw huis
met lekkere tuin. Kan niet
wennen op de flat. Is rustig en lief en zit graag bij je.
Tel. 06-20029197
te koop:
Bobike fietszitje voor
€10,- of achter €15,-.
Tel. 0297-274251
te koop:
Aanhangwagen “safari f 400”
met extra reservewiel. € 75,-.
Tel. 0297-263415
te koop:
Verbouwing, alles moet weg,
Suske en Wiske’s 55 st. €50,. Strips div. €1,- p. stuk. Buffetkast, servieskast €499,-.
Tel. 06-39577712
te koop:
Kinder glijbaan €10,- .
Oud Amsterdam straatlantaarn €60,- . Bankschroef 15 cm br. €15,- .
Tel. 0297-561638

te koop:
8 Dvd van Brum €40,- . 4 Dvd’s
van Pippi Langkous €20,- . 17
Belastingplaatjes uit de oorlog
€200,- . 3 Oude klokken €150,- .
10 Doosjes m. lepeltes €200,- .
2 Oude schilderijen €100,- .
Tel. 0297-261529
te koop:
Gazelle kinderfiets 16” €18,. Speelgoedkist €8,- . Camping kinderstoel €5,- . Speelkeuken €5,- . Traphekje €10,- .
Tel. 0297-273783
te koop:
Fietsenrek v. 2 fietsen met
gratis dakdragers €25,- .
Tel. 0297-284781
te koop:
Computer buro. Houten werkbladen met metalen frame €30,-.
Tel. 0297-242231
te koop:
Kinderveiligheidszitje 3-12 jr. z.g.a.n. €75,- .
Tel. 0297-261557 (na 17 uur)
te koop:
Buitenbloempotten 1 koop €17,50 .
Tel. 0297-285796
te koop:
Fiets Giant cadex HCMZ moutonbaik 126 x 185. €40,- . Fiets
Puky roze Lillifee 16” €50,- .
Tel. 0297-593470

aGenda besluitnemende raadsverGaderinG 28 juni 2012
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 22 juni 2012.
agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststelling notulen van de raadvergaderingen van 31 mei 2012
4. Akkoordstukken
4a. Projectbesluit perceel Gein-Zuid 57-58 te Abcoude, raadsvoorstel 00/12
Voor het perceel Gein-Zuid 57-58 te Abcoude is een omgevingsvergunning voor de bouw van twee zogenaamde Mondriaan-woningen op het perceel van landgoed ‘Schoonoord’ aangevraagd als vervanging van
twee bestaande woningen. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied gemeente
Abcoude’ omdat men het bouwvlak wil verschuiven naar de rand van het perceel. Hierdoor ontstaat een landschaptechnische verbetering van het perceel. De grootte van het bouwvlak en het bouwplan van de woningen blijft gelijk, In verband met de ligging in het buitengebied is er een verklaring van geen bedenkingen van
de gemeenteraad nodig.
4b. Begroting 2012 Stichting voor openbaar primair onderwijs AURO raadsvoorstel nr. 0025/12
De gemeenteraad wordt voorgesteld de begroting 2012 van de Stichting voor openbaar primair onderwijs
AURO goed te keuren.
4c. Plan van nieuwe scholen, raadsvoorstel nr. 0026/12
De gemeenteraad dient jaarlijks een plan van nieuwe scholen vast te stellen. Omdat er voldoende openbare basisscholen zijn en er geen verzoeken tot stichten van nieuwe basisscholen zijn ingediend, wordt voorgesteld te besluiten dit jaar geen plan van nieuwe scholen vast te stellen.
4d. Actualisatie Gemeenschappelijke Regeling PAUW Bedrijven, raadsvoorstel nr. 0033/12
De raad wordt voorgesteld: Het college toestemming te geven tot het treffen van de Gemeenschappelijke
Regeling PAUW Bedrijven overeenkomstig bijgevoegde (concept) statuten. De Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap “Het Westelijk Gebied van Utrecht”(opererend onder de handelsnaam
PAUW-Bedrijven) 2001 op te heffen conform artikel 41 van de huidige regeling en dit besluit in werking te laten treden op het moment dat de GR PAUW Bedrijven door de colleges van de deelnemende gemeenten is
vastgesteld en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.
4e. Wijziging beheersverordening Gemeentelijke begraafplaatsen m.b.t. gebruik van glas voor grafmonumenten, raadsvoorstel 0028/12.
Indien de gemeente het mogelijk wil maken om grafmonumenten van glas toe te staan op de begraafplaats
dient de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2011 op dit punt te worden aangepast. Het aanpassen van de beheersverordening is een bevoegdheid van de raad.
5. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering
Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de
agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
6. Sluiting

Op zoek naar werk?

perso
gevra neel
ag
m/v d

Je conditie bijhouden
en tegelijk lekker
bijverdienen!
PLUS: elke dag
een gratis krant.
PLUS een gratis
regenpak.
PLUS sparen voor
leuke cadeaus.
voor informatie
en aanmelden:
*min. lftd: 15 jaar/legitimatie verplicht
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te koop:
Crossfiets i.p.st. €35,- . Gr.
staande Mickey €10,- . Peuter/kleuter speelstoel €7,- .
Hobbelpaard €10,- . Pokemon schietbalspel €5,- .
Tel. 06-15693691



Gevraagd:
Compl. trekhaak voor een
VW caddy van 2002.
Tel. 0297-520180 (na 20 uur)
Gezocht:
Antieke stoommachines. Goede
prijs geboden. Tel. 0297-778469

TENNISHAL
‘DE RONDE VENEN’

is op zoek naar
horecamedewerksters
beschikbaar vanaf september.
Zoek je een afwisselende baan
in de horeca en voldoe je aan
de volgende eisen:
• klantvriendelijk
• zelfstandig
• flexibel
• communicatief vaardig

Wij hebben een baan voor u:

Een parttime medewerkster en
studenten/scholieren
Geïnteresseerd?
Mail dan je cv + korte motivatie naar
info@tennishalderondevenen.nl. of stuur een brief
naar Postbus 1007, 3640 BA Mijdrecht.
Reageer uiterlijk voor 1 juli.
Voor meer informatie over ons bedrijf ga je naar
WWW.TENNISHALDERONDEVENEN.NL
Dr. J. v/d Haarlaan 3-Mijdrecht nabij wijk Wickelhof.

Actie voor vlinders is nodig. NU!

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

Telefoon:
Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

2
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Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht
Vinkeveen

Anselmusstraat 19 - 3641 AM
Herenweg 12 - 3645 DP

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.meerbode.nl
GRATIS kAbAALTjES WORdEN GEPLAATST ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook,
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.

Adopteer een
vlinder! Kijk op
de website voor
informatie.

www.tienvoor12.nu
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INFORMATIEF
COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 2:
dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oplAgE: 16.300
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERbodE.nl

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

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

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

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

ApOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297285163. Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

dIERENHuLp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

STICHTING dE bAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

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

zORG &
dIENSTvERLENING
Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk
(voor al uw vragen en problemen),
Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch Bureau (voor ouders en kinderen van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn
tel. 0900-2359893. Hulp bij het
Huishouden, tel. 0348-437000.
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

zwANGERSCHAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen per week,
24 uur per dag mobiel bereikbaar
voor bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371. Voor minder
dringende zaken gelieve kantooruren
tijden aan te houden. Het spreekuur wordt meestal op maandag
en woensdag gehouden volgens
afspraak. Voor inschrijven en een
1ste afspraak maken kunt u gebruik
maken van het aanmeldformulier op
onze website:
www.verloskundigenderondevenen.nl

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Zie ook op amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden dieren als uw huisdier wordt vermist.
- Uithoorn, Talmalaan: Timmy, een zwarte kater met witte sokjes voor
en witte kniekousjes achter, klein wit streepje op buik; Timmy is
lang en slank.
- Mijdrecht, Meerkoet: gecastreerde 11 maandenoude kater; cypers
met wit befje en witte sokjes.
- Wilnis, Herenweg: cypers-wit-grijs katertje gecastreerd; hij heeft
een wit snuitje en borst met een klein bruin vlekje aan de linkerkant
van zijn neus; hij heeft witte pootjes en zijn naam is Siepie.
Gevonden:
- Mijdrecht/Vinkeveen, N201: cyperse kat; zwart-grijs gestreept.
- Mijdrecht/Vinkeveen, N201: vijf kittens.
- De Kwakel, Kwakelsepad: crèmekleurig-vaal roze kat met witte buik
en witte vlekken op de kop.
- Uithoorn, Irenelaan: rood-zwarte lapjespoes met wit puntje aan
staart.
- Uithoorn, N201 ter hoogte van Pothuizen: rood-witte kater.
- Uithoorn, Weegbree: zwart konijntje.
- Uithoorn, In het Midden t.h.v. 111: zwarte, oude kat met chip.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben;
wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Lief zwart katertje van 12 maanden. Hij is ingeënt, gechipt en gecastreerd. Hij heet Donder.

Zangschool Rotschild organiseert:

Zomer-jeugdconcert in
Nieuw Avondlicht
Mijdrecht – Komende zaterdag 23
juni organiseert Studio Rotschild
weer een concert, een jeugdconcert
met een iets oudere tovenaar erbij!
Tijdens dit concert kunt u genieten
van 20 (jonge)leerlingen, die hun
kunsten aan u laten horen en zien!
Met elkaar zullen zij een swingend,
gevoelig, spetterend en betoverend
programma ten gehore brengen,
met vele soorten pop- en musicalliedjes!
Het concert vindt plaats in zorgcentrum Nieuw Avondlicht aan de

Dorpsstraat 75 in Mijdrecht. U bent
allen van harte welkom! Het concert
begint om 19.30 uur en de zaal is
open om 19.00 uur.
Kaarten à 7,50 euro (inclusief hapje en drankje na afloop) zijn te koop
aan de zaal en tot 22 juni voor 5,euro te koop bij Studio Rotschild,
die gevestigd is aan Bozenhoven
128A. U kunt ook per e-mail bestellen: Gretele.Rotschild@gmail.com of
JanKlomp@kpnmail.nl
of telefonisch op nummer: 0620743560 of 06-55324463.

Juf Marina neemt afscheid
van Prinses Beatrixschool
Wilnis - Juf Marina Stroband neemt
afscheid van haar Beatrixschool. Ze
heeft de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt en daarom is het eigenlijk tijd om de luwte van de geraniums op te zoeken. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. Juf Marina wilde per se dit jaar met haar
kinderen afmaken. En zo geschiedde. Maar nu dat schooljaar is afgelopen komt er toch echt een einde aan haar werkzame leven op de
Beatrixschool. Vele jaren lang hebben de jongste kinderen van de
Beatrixschool les van haar gehad.
Volgens de eerste voorzichtige berekeningen is ze al aan de Prin-

ses Beatrixschool verbonden vanaf
rond 1990. Iedereen van de Prinse
Beatrixschool hoopt dat ze nu van
andere dingen kan gaan genieten,
want het onderwijs vergt nogal veel
van je tijd.
Misschien zien ze haar nog wel
eens langs of aankomen. Dat laatste
hoopt de school van vele lezers ook,
want op donderdag 28 juni a.s. na
schooltijd van half 4 tot half 5 zijn alle ouders, leerlingen, oud-leerlingen
en oud-collega’s van harte uitgenodigd om Marina met een handdruk
uitgeleide te doen. Zij en de school
hopen velen van jullie/u te mogen
begroeten.

Door Flavoring

ALLES
Laatst vroeg iemand aan me hoe ik toch elke keer op een onderwerp
kom om over te schrijven. Ik had het nooit verwacht maar tot mijn verbazing heb ik nog nooit zonder een onderwerp gezeten. Elke week
gebeuren er gewoon zo ontzettend veel dingen om ons heen, van
klein tot groot. Het is gewoon te veel om alles te benoemen. Er zit gewoon altijd genoeg tussen wat me genoeg boeit om over te schrijven.
Neem nou deze week, ik zou kunnen schrijven over ons Oranje en het
voetbal. Behalve dan dat ik echt geen verstand heb van voetbal en
ook de wedstrijden niet kijk. Dus dat laat ik over aan alle professionals en voetbalanalisten. Ik zou het kunnen hebben over Culinair aan
de Amstel. Hoe prachtig het er uit zag, dat de organisatie het goed
heeft gedaan en het vast nog beter kan doen en hoe leuk het was
om al dat publiek eens te bekijken. Het is zeker een festijn dat een
voorproefje zou kunnen zijn van meer mooie evenementen in het oude dorp. Het oude dorp dat ooit een goedbezocht gebied moet gaan
worden voor Uithoornaars en toeristen. Alleen dat is al een hele column waard en genoeg invalshoeken om deze mee te vullen.
Of ik zou kunnen schrijven over Vaderdag. Hoe schattig het is om al
die knutselwerkjes van de kinderen te zien en hoe me dat doet terugdenken aan hoe ik ooit een prachtige asbak had gekleid. Mijn vader was vast ontzettend blij met dat oerlelijke ding, want het is de intentie die het cadeau waardevol maakt. Tegenwoordig houd ik het
bij een bezoekje en neem ik planten mee voor zijn tuin. En is het gewoon fijn om thuis in mijn ouderlijk huis te zijn en vooral te genieten
van het samenzijn.
Maar toevallig was er deze week nog iets anders bijzonders en dat
was een trouwerij die ik heb bijgewoond. Het onderwerp trouwen
is nog zoiets waar je meerdere bladzijdes mee zou kunnen vullen.
In deze tijd waar minstens 1 van de 3 huwelijken stuk loopt, is het
juist mooi dat mensen deze stap nog durven te wagen. Je hoeft niet
te trouwen, maar toch doen we het. Mensen hakken de knoop door
en willen aan elkaar en hun omgeving laten zien dat het hun intentie is om elkaar lief te blijven hebben, voor elkaar te zorgen en elkaars leven te delen. En op deze trouwerij waren al die zaken letterlijk voelbaar.
Nu werd deze trouwerij in Nederland gehouden, ondanks dat het stel
in het dagelijks leven in Engeland woont. Helaas is het daar nog niet
mogelijk om als twee mannen met elkaar in het huwelijk te treden.
In Groot-Brittannië wordt namelijk momenteel heftig gediscussieerd
over het recht van homoparen om met elkaar te trouwen. Aankomende week wordt er een besluit over genomen, maar de Kerk van Engeland is tegen het homohuwelijk en heeft zelfs formeel bezwaar ingediend tegen deze plannen. Vandaar dat deze twee mensen al een tijd
geleden besloten om in het vaderland van een van de bruidegoms het
jawoord tegen elkaar uit te spreken. En wat fijn dat het bij ons in het
liberale Nederland wel kan. Want dat twee mensen met elkaar willen
trouwen, waar de liefde voor elkaar zo duidelijk aanwezig en voelbaar
is, hoe kun je daar nou tegen zijn?
Want is het niet de liefde die alles met elkaar verbindt? Wat ons mensen menselijk maakt? Liefde voor het leven, voor elkaar, voor een
mooi feest, voor het voetbal, voor lekker eten, voor een goede leefomgeving, voor de vaders op Vaderdag, voor wat dan ook. Over van alles
valt te schrijven, maar de liefde voor wat of wie dan ook is het mooiste wat er is. Alles is liefde!

Nieuw bij Klein Duimpje:
3+ groep en VVE

dOkTERSdIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 09004701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00 u. tot de
volgende dag 8.00 u.

Collecte Nationaal
Epilepsie Fonds
Mijdrecht - De Nationaal Epilepsie
collecteweek van 2012 zit erop, aan
het weer heeft het niet gelegen. Wat
een prachtige collecteweek hadden
de collectanten van 4 juni tot 9 juni! Het Epilepsie Fonds kan absoluut
niet zonder hun inzet en enthousi-

Mijmeringen

Is uw huisdier zoek?

asme. Het resultaat is geweldig. De
opbrengst was in Mijdrecht maar
liefst 3.264 euro. Het Nationaal Epilepsie Fonds wil de collectanten en
de gulle gevers hartelijk bedanken.
Hopelijk doet u volgend jaar weer
mee. Uw steun blijft hard nodig.

Mijdrecht - Op peuterspeelzaal
Klein Duimpje in Mijdrecht is een
aantal weken geleden een groep
van start gegaan voor kinderen vanaf 3 jaar. Deze middag is niet alleen
open voor kinderen van Klein Duimpje maar voor alle driejarige peuters,
dus ook voor kinderen die een kinderdagverblijf of gastouder bezoeken. Door de activiteiten worden de
bijna-kleuters nog beter voorbereid
op de basisschool. Ook op Dribbel
in de Johan van Renessestraat, gaat
zo’n 3+ groep starten. Na de zomervakantie zijn de driejarigen ook
hier van harte welkom. Voor Klein
Duimpje gaat er nog meer veranderen. Na de zomervakantie zal Klein
Duimpje verder gaan als VVE (vooren vroegschoolse educatie) speel-

zaal. De groepen worden dan geleid door twee gediplomeerde leidsters. Activiteiten zijn op een VVEspeelzaal gericht op het stimuleren
van taal. Binnen thema’s wordt gespeeld, gelezen, gezongen en geknutseld. Momenteel is het thema
strand. Spelen met zand en water,
zingen over golven en de zee en het
knutselen van bijvoorbeeld een vlieger geven veel speelplezier.
Nieuwsgierig geworden? Kom kijken tijdens een inloopochtend, elke laatste woensdag van de maand
bent u tussen 9.00 en 10.00 uur van
harte welkom. Kunt u dan niet, bel
gerust om een andere afspraak te
maken.
Voor informatie: www.stichtingspeel-wijs.nl
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Scholieren kruipen in
de huid van politici

Fietsen,
wandelen, varen… genieten!
Met de zomer in aantocht, zie
je steeds meer recreanten die
ontspanning zoeken in onze
provincie. En terecht: Utrecht
heeft een heerlijk, gevarieerd
landschap. Om ervoor te zorgen
dat iedereen hiervan kan blijven
genieten, maar de natuur- en de
stiltegebieden zoveel mogelijk
met rust gelaten worden, zet

PS

de provincie zich de komende
jaren in voor breed toegankelijke
vrijetijdsbesteding zoals
wandelen, fietsen en varen.
Dat kan door initiatieven als
‘Fietsers Welkom!’ waarbij
horeca wordt gestimuleerd
voorzieningen voor fietsers te
treffen. Maar ook door slim met
onze ruimte om te gaan: een

‘Goede balans tussen recreatie en
natuur’

Willem van der Steeg, Statenlid voor de Partij
voor de Dieren: “De Partij voor de Dieren
streeft naar een goede balans tussen
recreatie en natuur. Mensen moeten
van de natuur kunnen genieten, maar
recreatie mag niet ten koste gaan van
natuurwaarden. Intensieve recreatie in
beschermde natuurgebieden is onwenselijk
vanwege het gevaar van verstoring van
de natuur en afname van de biodiversiteit.
Concentratie van intensieve
recreatiemogelijkheden zal dus
buiten deze gebieden moeten
plaatsvinden. Hiernaast dient

GS

beter aaneengesloten netwerk
van fiets- en wandelpaden en
vaarwegen, met aantrekkelijke,
gemakkelijk vindbare
toegangslocaties voor recreatieen natuurgebieden. En met een
belangrijke rol voor ons cultureel
erfgoed. Zo maken we de
provincie Utrecht voor iedereen
beleefbaar.

bijvoorbeeld verstoring tijdens het broedseizoen
voorkomen te worden. Wat de Partij voor de
Dieren betreft hoeft er dus geen hek om de
natuur, maar moeten natuurverstorende
effecten voorkomen worden. Het is positief
dat in het nieuwe beleid fietsen wordt
gestimuleerd om zo milieubelastend
vervoer tegen te gaan. Door bestaande
recreatieve routes te verbinden hoopt de
Partij voor de Dieren dat er meer
gebruik wordt gemaakt van de
bestaande wandel- en fietspaden
en dat daardoor natuur- en
stiltegebieden worden ontlast.”

‘Fietsmogelijkheden zijn eindeloos!’

“We zijn trots en verheugd dat
het duizendse ‘Fietsers Welkom!’
gevelbordje toekomt aan een bedrijf
in de provincie Utrecht,” vertelt
gedeputeerde Ralph de Vries van
Wonen en Stedelijke Vernieuwing,
Milieu, Recreatie, Water en Europa.
“Fietsers weten de Pyramide van
Austerlitz goed te vinden, te
midden van het fantastische
natuurgebied hier. De

fietsmogelijkheden zijn mede dankzij de
handige fietsknooppunten eindeloos. En
wat is er dan lekkerder om nadien hier
gastvrij ontvangen te worden.”
Gedeputeerde De Vries houdt ook
een videoblog bij op de website van
de provincie Utrecht. Hierin krijgt
de bezoeker in kijkje in zijn
werkzaamheden.
Kijk voor de video’s op
www.provincie-utrecht.nl.

Debatteren, coalities vormen
en proberen een meerderheid
bijeen te krijgen: het was af en
toe nét alsof er echte politieke
partijen aan het werk waren,
maandagochtend 11 juni in de
Statenzaal van de provincie
Utrecht. 22 scholieren van de
Rientjesmavo uit Maarssenbroek
speelden daar de eerste editie
van het Statenspel, een speelse
manier voor schooljeugd om met
provinciale politiek in aanraking
te komen. Ze speelden daar een
Statenvergadering na, compleet
met fracties, interrupties en een

stemmoment. Het doel: proberen
een meederheid te krijgen voor
jouw idee.
Het was de eerste keer dat de
provincie, in samenwerking
met de Statenleden, Politieke
Jongerenorganisaties en het
Debatbureau dit organiseerde.
Wanneer deze proef een succes
blijkt, wil de provincie na de
zomer meer scholieren ontvangen
om op een dergelijke manier
de provinciale politiek onder de
aandacht te brengen.

Een veilige woonomgeving
voor onze inwoners
De provincie Utrecht hecht
veel waarde aan een veilige
woonomgeving voor de
inwoners van de provincie.
Het dumpen van afval of
het veroorzaken van veel
omgevingslawaai door bedrijven
kan het woonplezier flink
aantasten. Sinds 1 mei 2012
kan dit soort overtredingen
hetzelfde worden bestraft als
bijvoorbeeld wanneer u met
de auto door rood licht rijd.
Dat gebeurt via de Bestuurlijke
Strafbeschikking Milieu (BSBm )
en betekent dat de provincie
nu bevoegd is om

boetes uit te delen. Wanneer we
er toe overgaan om de BSBm in
te zetten, wordt de informatie
van de overtreding doorgezet
naar het Centraal Justitieel
Incassobureau (CJIB). Het CJIB
stuurt vervolgens een acceptgiro
naar de overtreder. Dit lik-opstuk beleid helpt om sneller in
te grijpen en effectiever op
milieuovertredingen te reageren.
Wilt u weten welke overtredingen
onder deze nieuwe regels vallen?
Kijk dan op www.provincieutrecht.nl

In de provincie is
een uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
hand van actuele onderwerpen laten we zien waar u
de provincie tegen komt. De volgende editie verschijnt op
4 juli. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een
column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN),
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Zomervogels

Groep 8 van Twistvliedschool
op kamp naar IJmuiden
Mijdrecht - Afgelopen week is
groep 8 van de Twistvliedschool op
kamp geweest naar IJmuiden.
Op de fiets
Op dinsdagmorgen vertrokken ze
met de fiets in een lange sliert en
een heuse bezemwagen erachter
naar station Amsterdam Amstel al-

waar de reis werd voortgezet met
de trein. Maar liefst 23 kilometers
hadden ze toen in de benen, dus de
trein kwam als geroepen.
Na drie korte nachten en vier geweldige dagen was het tijd om weer
opgehaald te worden, terug naar
Mijdrecht waar de ouders met smart

Uitgaansdag ouderen De
Hoef een week uitgesteld
De Hoef - Het jaarlijkse dagje uit
voor de ouderen in De Hoef wordt
een week uitgesteld. In plaats van
donderdag 21 juni, wordt het nu
donderdag 28 juni. Dit vanwege het

overlijden van de heer J. Boere.
De heer Jan Boere is jarenlang bestuurslid geweest van de Stichting
Hoefse Belangen.
Met dankbaarheid kijken bestuur

op ze stonden te wachten.
Alle ouders en kinderen willen de
kampleiding nogmaals hartelijk bedanken voor een onvergetelijke
week in het laatste jaar op de Twistvliedschool.
Valerie, Colette, Saskia, Jos, Hans,
Bert, Cor en Frans: bedankt!
en leden van Stichting Hoefse Belangen terug op zijn bijdrage aan de
activiteiten voor de gemeenschap
in De Hoef. De uitvaart van de heer
Boere zal morgen, donderdag 21 juni, plaatsvinden.

Wie kent er niet de koekoek! De vogel die zo
ontzettend goed zijn eigen naam kan roepen is
voor ons land een echte zomervogel. De koekoeken arriveren hier in de tweede helft van april
en vertrekken alweer begin augustus. Maar je
vindt de koekoek wel overal op deze aardbol.
Het is een zogenaamde broedparasiet: het
vrouwtje legt haar eieren in het nest van andere
vogelsoorten. Ze bezoekt 10 nesten en legt in elk
nest één ei. Die andere vogels, vaak veel kleiner, verzorgen het koekoeksjong dat vele malen
groter wordt dan de verzorgende pleegouders.
De koekoek is blauwgrijs en ongeveer zo groot
als een houtduif: 26 tot 32 cm, is slank, met
spitse vleugels en dwarsstrepen op de buik. De
man heeft een lange staart en helgele ogen en
snavelbasis. Die ogen en snavelbasis zijn bij het
vrouwtje lichtbruin. De koekoek overwintert in
de savannegebieden in Afrika ten zuiden van
de evenaar.
Ook met de koekoek gaat het niet zo goed. In
heel Europa lopen de aantallen terug , in Engeland zelfs met 60%. In Nederland liep het aantal
broedparen tussen 1990 en 2007 terug van
8000 naar 6000. De oorzaak hiervan is vooral
het teruglopen van het aantal gastouders. Die
afname is weer te wijten aan de intensieve landbouw en de afname van vlinders en kevers als
gevolg van het gebruik van chemicaliën (insecticiden). Favoriete gastouders van de koekoek
zijn: de kleine karekiet - die hoor je nu overal in
De Ronde Venen - en de heggemus. Daarnaast

Het bestuur van de Hoefse Belangen wenst de familie Boere veel
sterkte toe met het dragen van dit
grote verlies.

Diggy-Dex opent zaterdag
The Ultimate Hiphop Jam
Mijdrecht - Aanstaande zaterdag
23 juni zal in De Fabriek in Mijdrecht
the Ultimate Hiphop Jam plaatsvinden. Het is een hiphopfestival waar
diverse artiesten zullen optreden.
Dit festival wordt georganiseerd
door de jongste dansschool van
Mijdrecht Streetdance Centre Build
Ya Skillz in samenwerking met jongerencentrum De Fabriek. De rapper Diggy-Dex zal deze dag openen
samen met DJ DNS. Dan komen er
diverse dansoptredens in de stijlen
Hiphop, Popping & Locking. Breakdancers zullen in een battle strijden
voor de eerste prijs. In de jury zitten
bekende breakdancers onder wie
Mister Magic van de Skill Dealers
Crew. Kinderen kunnen voor 5 euro meedoen aan een graffiti workshop gegeven door Mad-D. Iedereen is welkom. Vanaf 11.30 uur gaan
de deuren open en deze Jam zal laat
in de middag worden afgesloten
door de rappers Solekid, Mic-E en
Element. Voor meer info kijk op de
website www.hiphoplessen.nl

Nel Bouwhuijzen

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

EHBO-oefening bij C1000
supermarkt in Wilnis

Sportieve en leuke spellendag
voor de jeugd bij tennishal DRV
Mijdrecht - Op maandag 9 juli, de
eerste vakantiedag, organiseert Tennishal De Ronde Venen een sportieve spellendag. Deze tennisbanen
worden voor deze sportieve spellendag omgebouwd tot een speelparadijs voor kinderen.
Er is voor deze maandag een dagvullend programma samengesteld
waarin de kinderen met verschillende spellen een hoop plezier kunnen

beleven. Er zullen gedurende de hele dag verschillende spellen worden
georganiseerd. In de ochtend zijn er
drie rondes met afwisselend voetbal, tennis en hockey.
Naast deze traditionele spellen zullen er ook grappige teamworkspelletjes en estafettes worden gehouden. Tijdens de spellen staan gezelligheid en plezier maken natuurlijk voorop. Het is de bedoeling dat

de kinderen een leuke dag hebben
door middel van sportieve spellen.
Het maakt daarom ook niet uit of iemand veel aanleg heeft voor sport
of niet.
De kosten per kind bedragen 35 euro. Dit bedrag is met inbegrip van
materiaal, een middaglunch en andere tussendoortjes. Schrijf je nu in
bij tennishal De Ronde Venen.

Zomerbridgedrive derde
ronde bij BV Mijdrecht
Mijdrecht - De derde ronde van
het zomerseizoen was spannend en
enerverend.
Een gezellige avond met 56 paren
bij Bridgevereniging Mijdrecht in de
Meijert aan de Dr. J. v.d. Haarlaan.
Er werd gespeeld in drie lijnen.
Uitslag
Lijn A:
1. Leo van der Meer
en Ton Keuning
2. Corine Kooke

69,68 %

zijn ook de graspieper, de witte kwikstaart , de
tuinfluiter en andere vogels gastouder.
Het koekoeksei is qua afmeting, kleur en tekening helemaal afgestemd op dat van de gastvogels. Ook de legperiode wordt gesynchroniseerd. Een of meer eitjes van de gastvogel wordt
door de koekoek uit het nest verwijderd.
Bijzonder beest toch, die koekoek!
Een andere echte zomervogel is de gierzwaluw.
Deze arriveert hier eind april en gaat eind juli
begin augustus al weer weg. De gierzwaluw
wordt daarom ook wel de honderddagenvogel
genoemd. De vliegreis naar het overwinteringsgebied is 7000 KM lang en ligt in Afrika ten
zuiden van de evenaar. De gierzwaluw komt
voor in de volle breedte van Europa, van Ierland
tot Rusland. Niet in het zuiden van Europa en
niet in het allerhoogste noorden. Hij beschouwt
onze huizen, kerken, kantoren, onze gebouwen als zijn biotoop: een soort rotslandschap
met broedholtes. Maar zijn echte biotoop is het
luchtruim, waar de gierzwaluw jaagt en paart.
Alleen om te broeden accepteert de gierzwaluw vaste grond onder de (korte) poten. Het
gezin gierzwaluw verorbert op één dag 20.000
insecten.
Heel fijn voor ons!

en Ria van Zuylen
3. Jacqueline
en Peter van Rossum

67,59 %

58,33 %

Lijn B:
1. Yvonne
en Arnold Jongkind
64,32%
2. Auwert
en Margriet Dekker
57,55%
3. Eric en Joke Schiphorst 56,51%
Lijn C:
1. Piet van Zijtveld
en Bram van Yperen
62,40 %

2. Rob Bakker
en Lenneke Koppenol
61,82%
2. Henny en Viviane
van Nieuwkerk
61,82%
De volgende ronde is op maandagavond 25 juni a.s. De zaal gaat open
om 19.00 uur en de wedstrijd begint
om 19.45 uur.
Zowel voor gevorderde als beginnende bridgers met wat ervaring
een leuke en afwisselende avond.
Tot ziens in de Meijert !

Wilnis – Volgende week dinsdag 26
juni om 19.30 uur is er in samenwerking met de KNV EHBO vereniging
Wilnis een EHBO-oefening bij de
C1000 supermarkt in Wilnis.
De C1000 heeft diverse medewerkers in dienst die een BHV of EHBO
diploma bezitten om in de winkel
eerste hulp te kunnen verlenen. Gelukkig is dat niet al te vaak nodig.
Deze avond wordt er een oefenavond georganiseerd door de KNV
EHBO vereniging Wilnis om samen
met de BHV’ers en EHBO’ers van

de C1000 te oefenen met inzet van
Lotus-slachtoffers (geoefende ‘acteurs’ die slachtoffers naspelen) in
nagespeelde ongevalsituaties. Bij
de opzet is nagedacht over wat er
zoal kan gebeuren in een supermarkt. De nagespeelde ongevalssituaties worden pas bekendgemaakt
tijdens de oefening.

Meer informatie
Kijk op www.ehbowilnis.nl voor
meer informatie over KNV EHBO
afdeling Wilnis. KNV EHBO afde-

ling Wilnis verzorgt opleidings- en
herhalingslessen voor het officiële
EHBO-diploma inclusief verbandleer, reanimatie en AED.
Om het jaar start de vereniging een
nieuwe EHBO-opleiding. De EHBOers van KNV EHBO afdeling Wilnis
worden ingezet voor EHBO hulpverlening bij diverse activiteiten, waaronder de Avond4Daagse, Wilnis
Festival en sportevenementen. Meer
informatie kunt u opvragen via info@ehbowilnis.nl.
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Nieuwbouw-informatiedag
bij Korver Makelaars

Bij MC Meubelen kunt u
uit uw dak gaan...
Amstelhoek - Of het Nederlands
elftal nu wel of niet succesvol is, tijdens deze EK-periode kunnen klanten bij MC Meubelen in ieder geval
uit hun dak gaan… door te profiteren van zeer aantrekkelijk geprijsde meubelen. Want MC Meubelen
houdt showroomuitverkoop! Sla nu
uw slag want de kortingen lopen op
tot 50 procent. Dat is pas scoren!
Overigens heeft deze prettige boodschap wel degelijk met het (echte)
dak te maken, want het pand van
MC Meubelen aan de Amstelkade 36 is toe aan een nieuwe dakbedekking.
“Letterlijk eraf halen gebeurt niet,
maar er komt wel een nieuwe dakbedekking overheen. Een dezer dagen wordt met de werkzaamheden
begonnen. Dat is hard nodig, want
wij hadden op verschillende plaatsen lekkage en het water drupte
in de showroom. Dat kan natuurlijk niet. Het dak op zich is al aardig oud, want het pand dateert oorspronkelijk van de jaren twintig in
de vorige eeuw. Tussentijds is de
dakbedekking wel eens vervangen

natuurlijk, maar nu werd het weer
tijd. Het gebeurt in twee keer. Eerst
de showroom en daarna het magazijn”, laat eigenaar Kevin de Jong
van MC Meubelen opgewekt weten. “Daar zullen onze klanten overigens geen hinder van ondervinden, want de showroom blijft gewoon open. Sterker nog, zij kunnen
volop profiteren van talrijke aanbiedingen want tegelijkertijd houden
we showroom-uitverkoop. Wij veronderstellen dat dit een prettig geluid is in deze toch wel steeds duurdere tijden.”
Henders & Hazel
MC Meubelen is alweer 11 jaar gevestigd aan de Amstelkade, op vijftig meter afstand van de hoek met
de Piet Heinlaan aan de Amstel. Van
het pand bestaat het vermoeden dat
het vroeger een koelhuis is geweest.
Het beschikt over heel mooie halfronde antieke raampartijen en staat
op een plaats met erachter nog een
fraai pand dat oogt als een historische fabriek. Kortom, een interessante locatie. Niet in de laatste

plaats voor de collectie meubelen
van Henders & Hazel (HH) die MC
Meubelen in de showroom heeft
staan. Die is breed in stijl, uitvoering
en kleur; van modern tot klassiek en
heel aantrekkelijk geprijsd.

Mijdrecht – Komende zaterdag 23
juni opent Korver Makelaars van
11.00 tot 15.00 uur haar deuren om
u te informeren over twee fantastische nieuwbouwprojecten dat zij in
portefeuille heeft.
“Het leuke is dat het om twee totaal
verschillende projecten gaat met
twee totaal verschillende doelgroepen”, vertelt John Korver. “Aan Hofland worden 12 starters- of seniorenappartementen gebouwd, comfortabele appartementen met 1 of
2 slaapkamers, een eigen parkeerplaats en op korte afstand van de
winkels.” De appartementen variëren van 58 tot 69 m2 en de vanafprijs is een spotgoedkope 159.000,- euro vrij op naam. “Het gebouw
krijgt twee hoofdentrees, elk met
toegang naar 6 woningen. Door
deze architectuur lijkt het net alsof er vier verschillende woonhuizen

staan.” Heel bijzonder volgens de
makelaar. En een complete inrichting met eigenparkeerplaats achter
het gebouw!
Aan Bozenhoven wordt op de locatie waar nog niet zo lang geleden
de verlichtingszaak van Zuidervaart
gevestigd was, 11 grote en luxe uitgevoerde appartementen gebouwd.
“Dit project kenmerkt zich door de
twee twee kleinschalige gebouwen
met het groene, afsluitbare binnenterrein. De twee gebouwen hebben
hun eigen karakteristieke en hoogwaardige uitstraling. Een geweldige
plek om veilig en riant te wonen, u
kunt hier oud worden!”, aldus Korver. “U kunt uw eigen sloep aan uw
eigen tuin aanleggen als u voor een
benedenappartement aan de waterzijde kiest, u kunt op de tweede verdieping genieten van een open nok
waardoor u een geheel eigen sfeer

krijgt. Ook krijgen de bovenste etages de mogelijkheid van een royaal
en vrij dakterras.” Alle woningen beschikken over twee terrassen, een
zeer grote living met aansluitend
een woonkeuken, twee prima slaapkamers en een grote badkamer. Er
wordt niet bezuinigd op detals als
kamers en suite-deuren, keuken
en sanitair-inrichting en elk appartement heeft twee eigen parkeerplaatsen. Neem daarbij de ideale
locatie op loopafstand van de winkels en het plaatje is compleet! De
oppervlakte begint bij minimaal 111
m2 en een koopprijs vanaf 425.000,vrij op naam.
Loopt u gerust even binnen komende zaterdag 23 juni bij de makelaar
om een uitgebreide toelichting te
krijgen over deze nieuwe woningen,
de koffie staat klaar!

Hier kan men naar eigen smaak zijn
meubelcollectie samenstellen, van
eetkamersets tot bankstellen, gemakkelijke stoelen, fauteuils, kasten
en prachtige houten tafels. Maar
ook moderne salontafels en niet te
vergeten woondecoraties.
Adviezen krijgt u van zowel Kevin als zijn collega Jurgen Creyf en
van een charmant ogende vrouwelijke stagiaire uit de stal van Jan des
Bouvrie, luisterend naar de fraaie
naam Kayleigh. Al met al reden genoeg om tijdens de EK-weken eens
langs te gaan bij MC Meubelen om
tegen sterk gereduceerde prijzen
het interieur van uw eigen woning
een ander aanzien te geven of op te
leuken. Eerst meer weten? Bezoek
dan de website: www.mcmeubelen.
nl. Of bel met 0297-527733.

Op de foto v.l.n.r. Roeland Hillen, Rob de Bas, Arwin Brouwer, Lyda ten Hove, burgemeester Divendal en Pietr Palm.
Zittend Jobke Vonk.

Burgemeester installeert
ambassadeurs beursvloer

De Ronde Venen - De voorbereidingen voor de vijfde beursvloer in
De Ronde Venen komen op gang.
De beursvloer is een initiatief om
bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar te brengen in
een beursomgeving, om diensten
en wederdiensten uit te ruilen, zonder dat daaraan geld te pas komt.
Dit is een vorm van maatschappelijk
ondernemen.

Den Ouden Binnen en bewoners
van Zideris samen op pad
Mijdrecht - Zondag 11 juni was
het zover. De medewerkers van Den
Ouden Binnen en de bewoners van
Zideris zijn met elkaar een dag naar
Hoorn geweest.
Op verzoek van Den Ouden Binnen
hebben de relaties en genodigde
gasten bij de opening van de nieuwe winkel in januari van dit jaar een
bedrag gedoneerd. Deze bedragen
zijn gebruikt om deze dag mogelijk
te maken.
Hoorn
Om half twaalf stond de bus klaar

en is men vergezeld van een heerlijk
zonnetje met 45 personen vertrokken naar Hoorn. Daar aangekomen
lag het zeilschip ‘De Toekomst’ klaar
voor vertrek. Met koffie en krentenmik in de handen zijn de trossen
losgegooid en de zeilen gehesen.
Onder aanvoering van de schipper
en zijn maat werd een aantal genodigden aan het werk gezet om de
reis richting het IJsselmeer te vervolgen. De weergoden waren hen
goed gezind en onder het genot van
een hapje, een drankje en een goed
gesprek werd rond half vijf de koers

Vandaag, woensdag 20 juni:

Midzomerbraderie in Wilnis
Wilnis – Vandaag, woensdag 20 juni, wordt de jaarlijkse midzomerbraderie gehouden in het oude dorpscentrum van Wilnis. Er staan kramen waar van alles te zien valt en
traditioneel zoals elk jaar laat de
zon zich van haar beste kant zien.
Voor voetballiefhebbers: er is vandaag geen voetbal op tv, dus kom
op naar het oude dorpscentrum
van Wilnis. Je vindt Beauty-Lounge
Bellissimo voor een complete gezichtsverzorging en Damesmode
Groot Gelijk als het een maatje groter moet zijn. Hun plaatselijke goudsmid Nant Hartel is met interessante aanbiedingen aanwezig en Willem van Harberden van de gelijknamige schilderswinkel ontbreekt ook
niet. Even verderop vindt u drogisterij Nagtegaal met een scala aan producten die je in een drogisterij mag
verwachten. Ga ook eens langs bij
het Servicepunt om te horen wat zij

voor u kunnen betekenen. Alweer
een jaar in het oude dorp van Wilnis:
Bakkerij Tersteeg voor ambachtelijk
brood. Voor de laatste mode moet u
zijn bij Wouda-Fashion, mode die je
raakt. Daarnaast kapsalon Lydia die
je haar compleet verzorgt. Kortom:
het oude centrum van Wilnis leeft!
Natuurlijk zijn er kramen met poffertjes, pannenkoeken, suikerspinnen, bloemen, groenten, antiek, sieraden, snuisterijtjes, noem maar op:
er is van alles te vinden.
Historisch
Ook Stichting ‘Mensen in Nood’ is
op de midzomerbraderie aanwezig.
Ga kijken bij deze kraam en kijk hoe
deze Stichting te helpen is. Een bezoek aan de Historische vereniging
De Ronde Venen is zeker de moeite waard! Ook Kringkoop is aanwezig waar allerlei dingen voor een
habbekrats zijn aan te schaffen. Bij

Woensdag installeerde burgemeester Divendal vier van de zeven nieuwe ambassadeurs, die de beursvloer
gaan promoten. Hij deed dat door
het insigne van de beursvloer op te
spelden. Het gaat om mensen die

hun sporen in het bedrijfsleven en
de maatschappij ruimschoots hebben verdiend. Ze willen hun kennis
en netwerk nu inzetten om hun enthousiasme voor de beursvloer over
te dragen aan bedrijven en maatschappelijke instellingen en die zo
te stimuleren om mee te doen op
11 oktober, de dag van de volgende beursvloer. Ook voor de vorige beursvloer zijn er ambassadeurs
benoemd, die bijna allemaal hun rol
blijven vervullen.
De geïnstalleerde ambassadeurs
zijn Lyda ten Hove, Arwin Brouwer, Roelof Hillen en Rob de Bas.
Twee nieuwe ambassadeurs waren

woensdag verhinderd, zij ontvangen
later hun insigne. Dit zijn Lieneke
Steenhuis en Gerard Berendsen. De
burgemeester zal zelf ook een ambassadeursrol gaan vervullen.
De ambassadeurs gaan nu aan de
slag. Ze zullen naar bedrijven toe
gaan, maar zijn ook beschikbaar
voor vragen over de beursvloer. Bedrijven en maatschappelijke organisaties die belangstelling hebben,
kunnen ook contact opnemen met
de projectleider, Rietje Beeren (info@beursvloer-derondevenen.nl).
Of eerst kijken op de website van de
beursvloer: http://www.beursvloerderondevenen.nl/ .

naar de haven ingezet. Het water
en de buitenlucht maken hongerig
en de dag werd dan ook afgesloten
met een overheerlijke pannenkoek.
Op naar de ‘De Strooppot’ in De
Hoef waar de tafels gedekt stonden
en iedereen zijn ervaringen met tafelgenoot kon delen.
Als afsluiting een heerlijk dessert en
daarna moe maar voldaan naar huis.
Kortom: een fantastische dag waarvan iedereen enorm genoten heeft.
Bewoners van Zideris, medewerkers
van Den Ouden en natuurlijk de donateurs: heel veel dank!

de verkeerskruising zijn de bekende Oudhuyzer-sloepen van Jan Nap
waar tevens de Arctic Quads van
Adrie van Ieperen te bewonderen
zijn. U staat ervan versteld hoe sterk
deze voertuigen zijn. Je bent niet op
de braderie geweest als je geen bezoek hebt gebracht bij Ed de Haan.
Elektrische fietsen zijn een steeds
meer gezien artikel en als je hoort
hoe enthousiast mensen hierover
spreken... laat u informeren over de
voordelen hiervan.
Diegenen die dorst en trek hebben
kunnen terecht bij Café De Buurvrouw waar tevens Amsterdamse
straatmuziek is van Hans Kap. Ook
is er een gastoptreden van de Leliestreet Sisters. Gezelligheid verzekerd! Aanvang: 18.00 uur. Voor relaxed tafelen kun je terecht bij Brasserie de Waard.
Kortom: de Wilnisse midzomerbraderie die ’s middags vanaf twaalf
uur tot ’s avonds 21.00 uur gehouden wordt, belooft weer gezellig te
worden! De midzomerbraderie van
Wilnis: je mag ‘m niet missen.

Jury over Groene Lintjes uitreiking:

‘Hopelijk wordt het volgend
jaar nóg moeilijker’
De Ronde Venen - GroenLinks
hield zondag 17 juni haar eerste
Groene Lintjes uitreiking in De Ronde Venen. In het Natuur- en Milieueducatie Centrum De Woudreus
in Wilnis speldde wethouder Erika
Spil bij vier winnaars zo’n lintje op
en werd er na afloop nog wat gedronken door de bijna veertig aanwezigen.
De jury had uit de veelheid aan nominaties gekozen voor ondernemers, een activiste en een organisatie die al flink wat jaren hun sporen
hebben verdiend op het gebied van

respectievelijk groen ondernemen
en natuur- en milieubehoud. Familie
van der Horst van Landwinkel Lindenhorst in De Hoef, Luut Scheenstra van Scheenstra Natuurvoeding
in Abcoude, Moon Wolters uit Abcoude en de voorzitter van Stichting
De Bovenlanden, Otto van Asselen,
kregen een lintje, een oorkonde en
een cadeau uit de Fair Trade winkel Tuyu. De winnaars vertelden enthousiast over de geschiedenis van
hun bedrijven, hun activiteiten en
successen. Moon Wolters beklemtoonde in haar verhaal dat successen zoals het redden van de bomen

aan de Des Tombesweg in Abcoude
echt niet alleen haar werk was geweest en noemde allen die daarbij
geholpen hadden.
Organisator Chris Duif vertelde over
het enthousiasme dat de toekenning
van deze prijzen had losgemaakt en
de plannen om er een jaarlijks terugkerend groen feestje van te maken. Verder daagde hij vooral ambtenaren en de andere politieke partijen in De Ronde Venen uit werk te
maken van duurzaamheid, milieuen natuurbehoud: ‘Kom, zorg dat
onze jury volgend jaar niet om jullie heen kán voor een groen lintje!’
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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.

Voetbal belangrijker dan je
raadswerk?
13 juni; belangrijke dag voor. Niet alleen vanwege de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Nederland, maar ook omdat die dag de commissie publieke werken van onze gemeente vergaderde over
een aantal belangrijke onderwerpen zoals het beheersplan wegen 2012-2016, vaststellen van de
voorjaarsnota 2012 en de 2e bestuursrapportage
2012 (zie de komplete agenda in dit blad van 6 juni. En regeren is vooruitzien. Daarom was al besloten deze keer een half uurtje eerder te beginnen.
Die voetbalwedstrijd toch…..
Maar wat iedere leek wel kon voorzien gebeurde. De vergadering besteedde zoals zo vaak redelijk wat tijd aan wat ik oneerbiedig als “gedoe”
pleeg aan te merken en toen de relevante onderwerpen aan bod dreigden te komen riep de voetbalplicht en stapte als eerste de Abcoude delegatie om kwart over acht op. Fietsen naar huis is een
heel eind en op tijd voor de voetbalbuis zitten belangrijker dan bespreken (ik citeer uit de agenda)
“hoe de weg kan worden ingezet naar een financieel gezonde gemeente”.
En vervolgens kwam de D66 fractie op het geweldige idee om de rest van de agenda maar schriftelijk af te handelen. Een voorstel dat gretig door
een meerderheid van de commissieleden werd gesteund en even gretig door de voorzitter overgenomen.
Dat roept wel vragen op.
1.Hebben de voorbereiders van deze vergadering
werkelijk niet kunnen voorzien dat voetbal belangrijker is dan het behartigen van de belangen van
onze gemeente? Of heeft iemand werkelijk gedacht
dat met een half uurtje eerder beginnen er vol-

doende discipline zou worden opgebracht om binnen de beschikbare tijd te kiezen voor de voor de
gemeente meest relevante onderwerpen? Was het
niet verstandiger geweest te kiezen voor of een andere agenda dan wel uit te wijken naar een andere
dag?
2.Mogen we hieruit afleiden dat de door ons gekozen raadsleden een voetbalwedstrijd belangrijker
vinden dan het raadswerk waarvoor ze zich hebben aangemeld en waarvoor we hen ons vertrouwen hebben gegeven?
3.Hoe zinvol is het om door te gaan met dit soort
commissievergaderingen of zelfs met de frequentie
van de raadsvergaderingen, als blijkt dat discussies
en vragen ook schriftelijk kunnen worden afgehandeld. Het zou een hoop moeten aanhoren van gehakketak voor de bühne schelen en misschien wel
de efficiëntie en kwaliteit van besluitvorming verbeteren.
Begrijp me niet verkeerd. Ook ik zat voor de buis en
ik wil niemand het genoegen van het kijken naar
voetbal ontzeggen. Maar dat deze wedstrijd op de
agenda stond wisten we al weken. De afweging
tussen plicht en genoegen mag best leiden tot zoeken naar een oplossing waarbij aan beiden recht
wordt gedaan. Maar als zo’n oplossing niet vooraf
wordt bedacht meen ik dat plicht toch voor hoort te
gaan. En in die zin ben ik diep teleurgesteld in de
opvattingen van mensen die ook mij zeggen te vertegenwoordigen. Maar ja, misschien begin ik wat
oud en uit een andere tijd te raken….
Wil Ezendam
Vinkeveen

De Vlaaierie uitgebreid
met ijssalon
Mijdrecht - Kort geleden heeft De
Vlaaierie op de hoek van het Haitsmaplein en het Raadhuisplein een
nieuw element ingebracht, namelijk een Ola Happiness Station met
overheerlijke Swirl-ijs. Hier kunnen
liefhebbers een grote beker met
200 gram dik en romig vanille softijs laten vullen waarbij ze zelf kunnen aangeven wat er aan verdere
ingrediënten bij moet, zoals vruchten, chocolade, bijpassende sauzen,
nootjes, wafeltjes en bijzondere toppings. Er wordt elke keer voor andere samenstellingen gezorgd waardoor er veel keus is. Het is een Ola
product en het recept stamt oorspronkelijk uit Amerika. Daar is het
enorm gewild bij de jeugd, maar
hier is het ook al ontdekt en niet alleen door jongeren, maar eigenlijk
door iedereen die van een lekker
bekertje softijs met toppings houdt.
Zelf hebben wij de proef op de som
genomen en het is echt een traktatie, ook al door de grote keuze van
al het lekkers dat met een speciale mixmachine door het softijs ‘geswirld’ kan worden. Vandaar de
naam ‘swirl-ijs’. De medewerk(st)
ers van De Vlaaierie hebben bij Ola
geleerd op welke manier je het lekkerste ijsje voor de klant kan maken. De Vlaaierie is voor zover bekend de enige locatie in De Ronde Venen waar men dit Swirl-ijs kan
kopen. Een aanrader waard om het
(ook) eens te proberen. Het Swirl-ijs
is in diverse bekertjes verkrijgbaar,
waaronder ook magnums en kindercoupjes.
Geen liefhebber van deze vorm van
ijs maar eerder schepijs? Geen probleem, want pal naast het Ola Happiness Station vindt u een vitrine
met heerlijk ambachtelijk Italiaans
schepijs in liefst 18 smaken. “Wij investeren momenteel in de zaak. Binnen naast de entree van De Vlaaierie komen zitjes en het wordt gezellig aangekleed. IDInterieurbouw uit
Amsterdam zorgt daarvoor. Binnenkort kan men daar dan zittend aan
een tafeltje van een ijsje naar keuze genieten, maar ook van een stuk
Limburgse vla. Ook de buitengevel

krijgt een opknapbeurt; een deel is
al geschilderd. Als het gedeelte van
De Vlaaierie klaar is, gaan we in de
loop van dit jaar ook het volgende stuk onder handen nemen, dat
van het restaurantgedeelte La Farola.” Aldus eigenaar Mahmoud die
al weer vele jaren met zijn zaak in
het centrum gevestigd is en zich wil
profileren door regelmatige aanpassing van het interieur en uitbreiding
van het productassortiment.
Méér dan alleen ijs
Wie geen zin heeft in ijs kan ook
kiezen voor een stuk Limburgse vla.
Daar dankt De Vlaaierie mede zijn
bekendheid aan. Er is keuze uit écht
ambachtelijk en vers bereide Limburgse vlaaien, groot van formaat
en in een enorme verscheidenheid.
Met harde Wener bodems, krokant
of vlaaibodem. Het grootst gevarieerde aanbod in de regio! Om meteen op te eten of mee te nemen. Bestellen kan ook. Net zo gevarieerd
zijn de verschillende soorten heerlijke koffie met garnituur. Er zijn warme en koude koffievariaties, waaronder ook koffie met ijs en heel speciale koffieaanbiedingen. U kunt er

binnen van genieten, maar bij mooi
weer ook op het overdekte terras. In
de aangrenzende lunchroom La Farola worden prettig geprijsde lunches geserveerd. Tot de specialiteiten behoren de Panini tosti’s van de
grill volgens eigen recept en niet te
vergeten de saté. Er zijn warme en
koude lunches in een grote variëteit. Iets te drinken erbij? De drankenkaart helpt u bij uw keuze, bijvoorbeeld voor een lekker glaasje
wijn. Voor een keur aan vers belegde broodjes om op te eten of mee te
nemen bent u hier eveneens aan het
goede adres. Liefhebber van tapas?
Ook daarvoor kunt u bij La Farola
terecht. Bekijk de uitgebreide tapas- en hapjeskaart voor warme en
koude tapas. Vanzelfsprekend kunt
u hier ’s avonds ook een (klein) hapje eten.
Er is keuze uit voorgerechten,
hoofdgerechten en desserts, plus
een kindermenu. Daarnaast is er
een kleine kaart met borrelhapjes.
Donderdag tot en met zondag geopend tot 21.00 uur. Maandag tot
en met woensdag tot 18.00 uur. Het
team van medewerk(st)ers heet u
van harte welkom!

Voku presenteert uniek dakkapel met onzichtbare airco

De laatste loodjes. . .

Jan de Haan terug bij De Zwart
dranken & delicatessen
Wilnis - Zij die nog wel eens over
de Herenweg in Wilnis rijden zal zijn
opgevallen dat er al heel wat veranderd is aan het pand van wijnhandel
De Zwart. Er is heel hard gewerkt de
afgelopen tijd. Niet alleen de kleuren in het pand zijn veranderd, er is
ook een winkelruimte bijgekomen,
alle schappen in de slijterij zijn inmiddels leeg om volgende week

Vermist
Wilnis – Deze cyperse wit/grijze kater is als vermist opgegeven door
zijn baas. Zijn naam is Siep.
Het dier heeft een witte snuit en witte pootjes. Op de witte borst heeft
de kat een bruin vlekje. Siep wordt
vermist vanaf de Herenweg in Wilnis.
Wie het dier heeft gezien wordt
verzocht contact op te nemen met
de Dierenbescherming Amstel- &
Veenlanden, tel. (0297)343618.

het nieuwe assortiment voor u een
plekje te kunnen geven. Ook het assortiment van de delicatessenwinkel zal eind deze week begin volgende week in de winkel zijn plekje gaan krijgen. “Maar we willen niet
alles vernieuwen, we willen juist de
sfeer en de gezelligheid die er voorheen bij de slijterij de Zwart was terug. En wij denken dat met onze

nieuwe collega Jan de Haan weer
waar te kunnen maken”, zo vertelt
Edwin de Zwart. “Afgelopen week is
er dus veel meer gebeurd dan alleen
maar verbouwd. We hebben samen
met Jan de Haan een contract getekend en zijn heel erg blij dat hij met
ons de uitdaging aandurft om weer
de gezellige sfeer bij De Zwart terug te halen.”

Mijdrecht - Laat de zomer maar
komen, de kunststofdakkapellen
van VOKU zijn er meer dan klaar
voor. VOKU dakkapellen waren al
uniek vanwege hun mooie uiterlijk
en hoogstaande kwaliteit maar kunnen nu ook worden voorzien van
een airco. De airco wordt platliggend op het dak gemonteerd en aan
de binnenkant van de ruimte worden maar 2 roosters in het plafond
bevestigd. Naast koude lucht in de
zomer zorgt deze airco ook voor een
optimale luchtcirculatie de rest van
het jaar. Met de dakkapel creëert u
een enorme extra ruimte en met de
aanschaf van een airco kunt u het
hele jaar genieten van een door u
vastgestelde temperatuur.
De dakkapel wordt door de vakkundig opgeleide monteurs van VOKU
opgebouwd in de VOKU werkplaats
en vervolgens wordt deze vervoerd
en op het desbetreffende dak gehesen. Dit blijft een leuke gebeurtenis
om naar te kijken. Voor u als klant
wordt de dakkapel in maar 1 dag
geplaatst maar de volledige garantie duurt maar liefs 15 jaar. Wanneer
gewenst verzorgt VOKU ook voor de
complete aftimmering.
Lamellen tussen het glas
Een geweldige uitvinding zijn de lamellen tussen het glas. De lamel-

len zijn er in diverse kleuren en kunnen helemaal dicht, open maar ook
helemaal omhoog worden geschoven door middel van een handbediening. Ideaal voor badkamerramen, maar ook voor keukenramen
of waar gewenst.
Plisségordijnen
Er is keuze uit verschillende raamdecoratie, niet alleen is er keuze uit
verduisterend of niet verduisterend
maar ook kwa systeem. Een ideaal
systeem is het ‘La Comice’ systeem.
Dit betreft een La Pliss in een aluminium frame welke door middel
van sterk magneetband op het ko-

zijn wordt geplakt waardoor gaten
boren overbodig is. Hierdoor kan
een draaikiepraam maximaal geopend worden. Deze gordijnen kunnen op bestelling zowel van boven
naar beneden als zijwaarts geleverd
worden en zijn in 10 verschillende
doekkleuren (decoratief en niet verduisterend (70%)) verkrijgbaar. Alle producten van VOKU kunt u met
eigen ogen komen bekijken in één
van haar showrooms, u bent vanzelfsprekend vrijblijvend van harte welkom! De showrooms zijn gevestigd aan de Communicatieweg
4 in Mijdrecht en Zetterij 1 in Amstelveen.

Straattheaterfestival weer een
genot om te zien en te beleven
Mijdrecht - Dreigende wolken, nu
en dan harde wind, maar het was
droog. Het Mijdrechtse straattheaterfestival was afgelopen zaterdag weer een genot om te bezoeken. Wat een prachtige acts waren er weer te beleven! De kleinkunst leeft, dat is duidelijk. Wel opvallend was dat heel veel van deze
kleinkunstkunstenaars geen Nederlands spraken. Deze geweldige kunstenaars spraken Engels, Duits enVlaams, maar hun kunst overbrugde de taalbarrière. Het was schitterend. Duizenden bezoekers hebben
van deze dag genoten. In deze krant
ziet u een kleine fotoreportage van
deze fantastische dag.
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Op alles moet worden bezuinigd maar D66 wil drijvend Museumpaviljoen

College: “Ecologische Hoofdstructuur maakt het
onmogelijk om bouwwerken te bouwen op het water”
vervolg van de voorpagina
Ambitie versus haalbaarheid
“Indertijd zijn door de gemeenteraad van de oude De Ronde Venen
ambitieuze doelstellingen geformuleerd, die zouden moeten leiden tot
een tot de verbeelding sprekend
Museum. Een museum samengebracht met uitwisselbare publieksfuncties in de interessante landschappelijke ontwikkeling van Marickenland. Helaas lijkt het er op
dat deze ambitie door de tijd is ingehaald.
Ingegeven door de penibele financiele situatie van de gemeente wordt
nu, op instigatie van de gemeenteraad, onderzocht of het Museum kan worden ondergebracht in/
bij Dorpshuis De Boei in Vinkeveen,
waarbij ook de bibliotheek ter plekke moet bewegen. Het is iedereen
duidelijk dat dit niet de ontwikkeling
is die men indertijd voor ogen had.
Het is een keuze voor de minst
slechte oplossing, zonder dat over
de eerdergestelde ambities is gesproken, maar wel één die daar afbreuk aan doet. De beoogde meerwaarde, o.m. vertaald in aantallen bezoekers, zal op deze wijze bij
lange na niet worden gehaald. D66
denkt dat als de ambities niet eerst
worden getemperd, dan zal dit het
Museum en uiteindelijk ook de gemeente te zijner tijd nog zuur opbreken.
Huisvesting
D66 ziet wat betreft de (her-)huisvesting van het Museum slechts
twee mogelijke scenario’s. Enerzijds
het realiseren van de eerdergestelde ambitie en dat vertalen in een
aansprekend museum met een wervende uitstraling of anderzijds, hoe
teleurstellend dat ook moge zijn, de
ambities voor de korte termijn bevriezen tot P.M. post op de begroting. De museumgedachte als educatief project laten hiberneren tot
dat betere tijden zijn aangebroken.
Eventueel kan dit door deze projecten aan te haken bij de AVV-bibliotheek. De tussenoplossing die nu
wordt nagestreefd maakt niemand,
maar zeker geen van beide betrokken partijen op termijn gelukkig.

Voorstel
D66 ziet echter wel mogelijkheden
tot het realiseren van het eerder beoogde scenario, maar daarbij zal
ook kapitaal van derden verworven
en geïnvesteerd moeten worden.
Als men er bij stilstaat is het eigenlijk vreemd dat bij het locatie-onderzoek naar het onderbrengen
van het Museum, niet de cultuurhistorische context van het Veenmuseum is betrokken, namelijk de
transformatie van het landschap
(veen>water>boerenland en plassen) en datgene waar de gemeente
dagelijks strijd mee voert, namelijk
het water. Bij het bestuderen van de
kaarten die horen bij de te ontwikkelen structuurvisie en inzoomend
op het thema waterbeheer/-berging
(wonen, werken en verbinden over/
op/aan het water), vallen de enorme oppervlakten water binnen onze gemeente gelijk in het oog. Buiten het gebruik voor recreatiedoeleinden, worden de mogelijkheden
van het water nog onvoldoende onderkend. ‘Dat kan beter!’
Inspiratie
Geïnspireerd door voorbeelden als
indertijd het drijvend informatiecentrum IJburg, de studies ‘Wonen op
het water’ (symposium 2007) van
Westhoek en onlangs nog het afmeren van het voormalig REM-eiland aan de kade van de Houthavens in Amsterdam, bracht D66 tot
de gedachte het Museum De Ronde Venen te realiseren als drijvend
Museumpaviljoen. Verbonden aan
bijvoorbeeld de Klinkhamerlocatie,
Zandeiland 1 of een daartoe geconstrueerde opening tot de plas.
Belangrijk voordeel van de Klinkhamerlocatie is dat er de kosten zijn
van het drijvende paviljoen en ten
dele de infrastructuur, maar dat het
een stimulans betekent tot ontwikkeling van (hoogwaardige) horeca
op deze locatie en zijn er – i.t.t. het
afwaarderen – mogelijk geplande
dan wel meeropbrengsten te realiseren. Parkeren doen we overigens
ook gewoon op het water!
Duurzaam
Om dit mogelijk te maken en meer
partners en externe partijen aan het

museum te verbinden, zal de focus
op de cultuurhistorische context van
het Veenmuseum dienen te evolueren. Het museum zal zich dan moeten ontwikkelen tot een regionaal
expertisecentrum met wisselende
tentoonstellingen, waar vraagstukken rond water (-berging, -zuivering), energie en duurzaamheid een
centrale plek innemen. Een museum dus met aandacht voor de cultuurhistorische context van De Ronde Venen (en dus de Nederlandse Delta) en de droombeelden van
duurzame oplossingen op en rond
het water in de toekomst. TNO voorspelde enige jaren geleden al dat
we over 20 jaar massaal op het water wonen. Misschien dat het tijd
wordt om aan de uitwerking van die
droombeelden te gaan werken, te
beginnen met een drijvend Watermuseum.
Technologie
De focus op duurzaamheid ligt echter niet alleen op de inhoud, het
aanbod van het museum, maar ook
de bouw van het paviljoen, in de gebruikte materialen, de flexibiliteit, en
ook in de inrichting. Zo kan het gebouw worden verwarmd en gekoeld
met gebruikmaking van technologie op het gebied van zonne-energie en oppervlaktewater. Door het
paviljoen op te delen in verschillende klimaatzones kan de energie daar worden gebruikt waar het
op dat moment nodig is. Op het gebied van energie zal het paviljoen in
hoge mate in eigen behoefte moeten gaan voorzien. En zal het paviljoen ook zijn eigen toiletwater kunnen gaan zuiveren. Wat er dan overblijft, kan worden geloosd in het oppervlaktewater.
Die focus op cultuurhistorie enerzijds en droombeelden anderzijds
en vervolgens de materialisatie van
duurzame oplossingen in het gebouw, kunnen het Museum maken
tot de etalage en het visitekaartje
van onze gemeente en waarom niet,
van de Provincie. Het zal duidelijk
zijn dat hoe meer externen betrokken raken bij dit project, hoe ruimer
het budget? Een en ander lijkt D66
door het bestuur wel in de markt te
zetten?

Vragen
Naar aanleiding van dit voorstel
staan natuurlijk een heleboel vragen open.
1: Kan het college zich herkennen
in de analyse van D66 dat de
ene ambitie de andere niet is en
dat het willen huisvesten van het
museum bij het Dorpshuis een
doodlopende weg is?
Antwoord college:
Het college heeft in samenspraak
met het museum meegedacht over
een locatie voor herhuisvesting
van het Museum De Ronde Venen.
Voorwaarde voor het museum was
dat de locatie aan het water lag,
omdat de Veensteekmachine en het
museum bij elkaar dienen te worden geëxposeerd. De ligging van
de bibliotheek midden in Vinkeveen
en aan het water is daarom als geschikt bevonden. Daarnaast zijn de
Vinkeveense Plassen per boot goed
bereikbaar vanaf deze locatie. Hierdoor zijn rondleidingen in het plassengebied goed te realiseren. Door
deze open verbinding met de plassen, de ligging midden in Vinkeveen, de bereikbaarheid per OV en
de parkeerplaatsen die aanwezig
zijn op deze locatie maken de
locatie De Boei/bibliotheek een
goede locatie, welke kansen biedt.
Daarnaast zijn de huurkosten voor
Museum De Ronde Venen een stuk
lager dan bij iedere vorm van nieuwbouw, waarbij de ontwikkelaar de
investering via huur zal moeten terugverdienen. De huidige financiële
situatie van Museum De Ronde Venen biedt een beperkte ruimte voor
het huren van een pand.
2: Is het college het met D66 eens
dat een combinatie met het
Dorpshuis mogelijkheden in de
toekomst zal blokkeren?
Antwoord college:
Het college is van mening dat een
samenwerking tussen De Boei, bibliotheek en museum juist een versterking is voor alle drie de organisaties, waarbij het gezamenlijke
gebruik van voorzieningen schaalvoordelen zal opleveren.
3: D66 heeft begrepen dat het
Veenmuseum nog enige tijd respijt heeft gekregen van de hui-

dige verhuurder. Kan het college
duidelijkheid verstrekken over
de duur van deze periode?
Antwoord college:
Deze informatie is het college nog
niet ter ore gekomen. Bij gesprekken tussen huurder en verhuurder
is het college niet aanwezig.
4: Met andere woorden: is er snelheid geboden irt bijvoorbeeld
ontwikkeling de Boei?
Antwoord college:
Gezien de wens van de huidige verhuurder van het museum en de
plannen die deze heeft voor het herontwikkeling van het perceel is enige snelheid geboden.
5: Kan het college zich vinden in
het voorstel van D66 tot een drijvend museum en is zij bereid de
haalbaarheid daarvan te onderzoeken?
Anwoord college:
Uit onderzoek van het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam en de hogeschool Utrecht
blijkt dat bouwen op het water tot
op heden qua investeringen hetzelfde kost als een regulier gebouw.
Daarnaast zullen door het duurzaamheidsniveau van het gebouw
nog extra investeringen nodig zijn.
Indien een drijvend museum gebouwd zou worden, zal een projectontwikkelaar het gebouw gaan ontwikkelen met hulp van subsidies en
steun van marktpartijen en overheden. Dit zou ook het geval zijn geweest bij reguliere ontwikkeling op
bijvoorbeeld de Klinkhamerlocatie. De projectontwikkelaar zal een
huur vragen van het museum voor
het gebruik. Hiermee komen we bij
een heikel punt, immers het museum is niet in staat om veel huur te
betalen voor een nieuwbouwpand.
In de memo over de locatie De Boei/
bibliotheek welke in april 2012 aan
u is toegezonden staat beschreven dat het museum niet in staat is
om de huur te voldoen aan stichting De Boei over een pand waarvoor een totale investering is gedaan van 200.000,- euro. Bij een
drijvend museum zullen de investeringen ondanks subsidies en financiële steun uit de markt vele malen
hoger zijn en ook hier zal de conclusie zijn dat het museum de markt-

conforme huur niet zal kunnen voldoen. Het museum heeft er voor gekozen om 93% van de jaarbegroting te gebruiken voor personeelskosten. Hierdoor is er weinig ruimte over voor het huren van vastgoed.
6: Is het college het met D66 eens
dat met een sterk duurzaam profiel van het Museum, er een grotere kans bestaat dat externe
partijen geïnteresseerd raken
om een bijdrage (in welke zij dan
ook) te willen leveren, met als
gevolg een ruimer budget?
Antwoord college:
Het college kan zich goed vinden in
dit standpunt, al verwacht het college dat dit ruimere budget niet
voldoende is. Zoals u in de memo
van april 2012 over het museum
hebt kunnen lezen geven de partijen aan dat alleen bij een schenking van een gebouw het museum
liquide genoeg is om een sluitende
begroting te presenteren. Het college is van mening dat een drijvend
museum dat kosteloos beschikbaar
wordt gesteld aan het museum op
dit moment onhaalbaar is.
7: Is het college bereid deze interesse bij tenminste de provincie, rijkswaterstaat, het ministerie, bouwfonds, BNG en milieudefensie te onderzoeken?
Antwoord college:
De laatste belemmering die het college ziet is dat bijna de gehele Vinkeveense Plassen vallen binnen de
Ecologische Hoofdstructuur. Het feit
dat het drijvend paviljoen zal komen
te liggen binnen de EHS (maakt het
niet mogelijk om bouwwerken te
bouwen op het water en een drijvend paviljoen is hierdoor niet te realiseren.
8: Indien een drijvend museumpaviljoen tot de mogelijkheden behoort, moet er dan in het kader
van de structuurvisie nog iets
worden geregeld (rode contour
over het water worden gelegd)?
Antwoord college:
De verlegging van de rode contour
valt te onderzoeken al zal dit de beperktheden die de EHS geeft niet
veranderen. Hopelijk een duidelijk antwoord en kunnen deze geldverslindende ideeën weer naar het
land der dromen...

der uit te bouwen tot een omzetgenererende en winstgevende onderneming. Let wel, er wordt hen geen
vak geleerd, maar meer hoe je ondernemer kunt zijn. Alle deelnemers
krijgen als bewijs van deelname aan
ZomerOndernemer na afloop van
het project tijdens de feestelijke
‘kick out’ een certificaat uitgereikt.”

siast te zijn en verleent men graag
zijn medewerking aan dit project.
Overigens is acht weken deelname
niet verplicht. Misschien wil iemand
maar vier weken deelnemen aan het
project, bijvoorbeeld omdat er reeds
een vakantie is geboekt. Ook dan is
deelname nog mogelijk. Deze deelnemers krijgen dan wel slechts de
helft van het startkapitaal, zijnde
100 euro.
Zomerondernemer heeft een eigen
website (www.zomerondernemer.
nl). Hierop kunnen geïnteresseerde
jongeren, ouders, scholen, bedrijven
en overige belangstellenden meer
informatie vinden over het project.
En natuurlijk een link om je aan te
melden.
Dat kan de komende veertien dagen nog! De bedoeling is ook volgend jaar het project weer onder
de aandacht van jongeren in de regio te brengen. Wie nu geen kans
ziet deel te nemen, of door een geboekte vakantie verhinderd is, kan
dan in 2013 meedoen. Opgeven kan
via de nu bekende website. Gelet op
het enthousiasme van alle deelnemende partijen wil men het project
ook in aangrenzende regio’s van De
Ronde Venen gaan opzetten en onder de aandacht brengen. Wie weet
hoeveel enthousiaste ondernemers
dat in de (nabije) toekomst zal opleveren! Al met al is hier sprake van
een goed initiatief.

Gratis deelname, inclusief startkapitaal, begeleiding en verzekering

Ondernemerschap ervaren? Meld
je aan bij ZomerOndernemer!
De Ronde Venen - Op 9 juli gaat
het project ‘ZomerOndernemer’ van
start in De Ronde Venen. Het biedt
jongens en meisjes de gelegenheid
in de zomervakantie kennis te maken met het ondernemerschap door
een eigen bedrijf naar keuze op te
zetten.
Scholieren en studenten vanaf VMBO tot en met het HBO en WO in
de leeftijd van 15 tot 22 jaar kunnen uit eigen vrije wil tot en met
24 augustus gratis deelnemen aan
dit project. De enige voorwaarde is
een beeld te hebben wat voor bedrijf men wil gaan opzetten en een
dosis interesse en enthousiasme om
mee te doen. Een en ander is een
initiatief van de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden. Belangstellende jongeren kunnen zich aanmelden via de website: www.zomerondernemer.nl, of indien eerst meer informatie gewenst
is kan men bellen met de heer P. Filius (06-55333642) of H. Bakker (0622438062).

Een e-mail sturen kan ook: pfilius@
gmail.com.
Dromen waarmaken
Het idee stamt oorspronkelijk uit
Canada en is door een Zweedse
projectorganisatie die gespecialiseerd is in ondernemerschap, naar
Europa gehaald. Het is eerst in Zweden uitgezet en daar bleek het een
groot succes. In ons land is de licentie voor het project ‘ZomerOndernemer’ in handen gegeven van
de stichting TNE (The New Entrepreneur). Die is er twee jaar geleden
mee begonnen in Flevoland waar
het project met succes werd gelanceerd. Jongeren die er aan hebben deelgenomen – en dat bleken
er heel wat - waren zeer te spreken over datgene wat hun werd geleerd. Met enthousiasme heeft een
aantal van hen een eigen bedrijf(je)
gesticht dat zij vaak in plaats van
een vakantiebaantje met succes
in de markt hebben gezet. Bijvoorbeeld een ontbijtservice voor recre-

anten en passanten in jachthavens,
een evenementenbureau, enkele
ICT-bedrijven (webdesign) en een
mobiele theeschenkerij. Die blijken naast de voortzetting van hun
schoolse activiteiten tot op heden
levensvatbaar te zijn. Juist omdat
het zo’n succes is gebleken, heeft
de stichting TNE besloten het project te gaan delen met andere provincies en gemeenten.
De visie achter ZomerOndernemer
is de ondernemende geest van jongeren te stimuleren en ze te helpen
dromen waar te maken door te doen
en door een netwerk op te bouwen.
Dit met als motto: ‘Ondernemen is
fun. Bouw je eigen droom!’ Het soort
onderneming moet wel voldoen aan
landelijke, regionale en/of lokale regelgeving en moet uitvoerbaar zijn
gedurende de gestelde (vakantie)
periode.
Leerproces
Oud-burgemeester van De Ronde
Venen Dick Boogaard, woonachtig

in Mijdrecht, heeft het project hier
naartoe gehaald. Hij is vice-voorzitter van de stichting TNE en vond het
een goed idee om het project hier
in de zomervakantie ook onder de
aandacht van jongeren te brengen.
Mits die zelf niet zes weken op vakantie gaan maar aan die vrije tijd
een andere invulling willen geven,
zoals deelname aan de ZomerOndernemer.
“Na een intakegesprek krijgt elke
deelnemer een startkapitaal van 200
euro, wordt men door professionals
begeleid en geadviseerd, waaronder ook die van de Rabobank, Kamer van Koophandel en de Belastingdienst”, legt Dick Boogaard uit.
“Bij de laatste gaat het om zowel de
verplichtingen die men als ondernemer belastingtechnisch heeft, maar
ook om de fiscale voordelen. Het is
allemaal heel ongedwongen en het
wordt op een prettige manier onder de aandacht gebracht. Deelnemers worden in de zomervakantie
maximaal acht weken de tijd gegeven op een serieuze manier de sfeer
van het ondernemerschap te ervaren. In de eerste week genieten zij
een driedaagse training hoe je een
bedrijf op poten zet en wat daarvoor komt kijken. Daarna gaat men
zelf aan de slag. Regelmatig komt
men bij elkaar voor een workshop
met spraakmakende ondernemers
op een (bedrijfs)locatie in de regio.
Na afloop van het project kan elke
jonge ‘ondernemer’ zijn of haar eigen bedrijf presenteren tijdens een
feestelijke slotbijeenkomst. Deelname houdt geen verplichting in om
later ondernemer te worden. Wel is
het een leerproces waar je wat mee
kan doen als je later het bedrijfsleven instapt, ook al word je werknemer. Zo wordt een ondernemende houding in bepaalde arbeidssituaties op prijs gesteld. Het blijkt
echter dat een aantal jongeren toch
kiest voor het opstarten van een eigen bedrijf. Bijvoorbeeld om dit ver-

Vier weken ook mogelijk
Dick Boogaard zag kans enkele organisaties warm te krijgen om als
sponsor op te treden voor realisatie van het project in de regio. Daaronder de verschillende Rabobanken
– waaronder Rijn- en Veenstromen,
SC Johnson Europe BV, het Ronde
Venen Fonds, stichting C.C.H.O in
Woerden – die eertijds de opleiding
voor het middenstandsdiploma verzorgde, e.d. Overigens heeft Boogaard niet de gemeente(n) om geld
gevraagd, maar slechts om ‘enthousiaste deelname en ondersteuning’.
Ook dat is positief ontvangen. Verder wordt het project kostenneutraal georganiseerd. Ook de scholen in de regio doen mee. Daar geven leden van de stichting (coaches) een stukje voorlichting aan
scholieren wat het project ZomerOndernemer behelst. Met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zijn eveneens gesprekken gevoerd, zoals met de VIB. En volgens
Boogaard blijkt iedereen enthou-

pagina 16

Nieuwe Meerbode - 20 juni 2012

Met winkelcentrum
Adelhof de zomer in
Mijdrecht - Winkelcentrum Adelhof,
vierde vorige week zaterdag een feestje.
Zij verwelkomde de zomerperiode.
Met winkelcentrum Adelhof de zomer in.
Onder dit motto verzorgden de winkeliers zaterdag extra
sfeer en gezelligheid voor hun centrum.
Gezellige kraampjes met leuke aanbiedingen;
er stond een springkussen, waar de kinderen reuze veel
plezier hadden en de kids konden worden geschminkt.
Het was er gezellig druk.
De foto’s laten u iets van de gezellige
zaterdag zien. Winkelcentrum Adelhof, zeker de moeite
waard om uw boodschappen te doen.
U vindt er: Smit visdelicatesse, Broek en Tiek,
de Aldi, Menu XL, de Lidl, cafetaria Adelhof,
de Dierenspecialist, Bob’s Bar Adelhof
en Bakker Boonzaaijer.
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Viaduct N201
over Zijdelweg
in wording
Uithoorn - Op woensdag 30 en donderdag 31 mei (als uitloop) werden tijdens
de avond- en nachtelijke uren de dwarsliggers op de staanders van het
viaduct geplaatst over de Zijdelweg ter hoogte van Carpetright. Het viaduct
is onderdeel van de nieuwe N201 die ter plaatse de Zijdelweg ongelijkvloers
kruist. Eerder was een gelijkvloerse kruising in de plannen opgenomen
maar later werd dit gewijzigd. Een en ander heeft vertraging in de aanleg
en de bouw van de omgelegde N201 met zich meegebracht. Inmiddels is
het viaduct volop in aanbouw. Gedurende de avond en in de nacht werden
met speciale transportwagens van de firma W. van der Meijden de 26 meter
lange betonnen liggers met een gewicht van elk 19 ton aangevoerd over de
weg. Ze zijn vervaardigd bij Spanbeton in Koudekerk a/d Rijn. Het verkeer
op de Zijdelweg werd voor de werkzaamheden aan het viaduct met behulp
van verkeersregelaars op gezette tijden stopgezet. Met behulp van twee
telescoopkranen van de firma Mammoet werden de liggers een voor een op
hun plaats gehesen, 24 stuks in totaal. De aanvoer- en plaatsingsmomenten
beliepen zo’n drie keer per uur.
Na elke plaatsing kon het verkeer, waaronder ook fietsers en bromfietsers,
veilig en zonder hindernissen tussentijds zijn weg weer vervolgen.

Behalve de lange liggers zullen er ook 24 korte worden geplaatst
over het smalle deel van de onderdoorgang. Inmiddels zijn alle
liggers aangebracht en wordt het viaduct verder afgebouwd tijdens
reguliere dagelijkse werkuren. Het verkeer ondervindt hiervan in
principe geen hinder. De huidige ‘slinger’ in de weg bij het viaduct
blijft voorlopig zo, in elk geval tot medio 2013. Intussen is ook een
deel van de damwanden in de grond geheid voor de fietstunnel bij
de rotonde aan de Uithoornse kant die onder de Zijdelweg komt
te liggen. Fietsers hoeven als alles klaar is ter plaatse de drukke
N201 niet meer over te steken, maar kunnen van de ene naar de
andere kant onder de weg door hun route vervolgen. Het verdere
heiwerk is omstreeks eind juni gereed. Ook bij de rotonde aan de
Amstelveense kant is een fietstunnel gepland.
Medio 2013 gereed
Volgens verkregen informatie van de Provincie wordt het viaduct
samen met op- en afritten en de vierbaans(!)weg de komende
maanden verder afgebouwd. Het duurt wel tot medio 2013
alvorens alles wordt opgeleverd, zo is medegedeeld. Naast het
viaduct worden in de Zijdelweg aan weerskanten twee rotondes
aangelegd en zal een ‘half klaverblad’ oostelijk van de Zijdelweg
(ter hoogte van de Randweg Oost) het project afronden. Overigens
zijn nu al de op- en afritten in wording naast het viaduct zichtbaar.
Ook zijn delen van het talud bij het viaduct al gereed. Tegen die
tijd zal de gemeente Uithoorn ook de Amsterdamseweg hebben
heringericht omdat die de tweede hoofdtoegang zal vormen tot
Uithoorn. Daar is overigens al een begin mee gemaakt.
Er komt ter plaatse een groot kruispunt waarbij het verkeer met
verkeerslichten wordt geregeld. Bij dat kruispunt gaat de N201
over in een tweebaans(!)weg die zijn vervolg krijgt naar het
inmiddels in aanbouw zijnde aquaduct bij Amstelhoek. Het plan
is dat dit uiterlijk eind 2013 zal worden opgeleverd, samen met het
vervolg van de N201 die zijn aansluiting vindt bij de kruising met
de Tienboerenweg.

Artistieke impressie van de op- en afritten bij de Zijdelweg met viaduct zoals het
moet gaan worden. Midden boven naast de N201 het bedrijf van Carpetright,
links daarvan aan de Uithoornse kant een rotonde in de Zijdelweg met fietstunnel.
Rechts aan de Amstelveense kant eveneens een rotonde met weer de fietstunnel
die hier wat duidelijker te zien is. Links onder vervolgt de N201 zijn weg richting
Amstelhoek.
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Dames van tennisvereniging Wilnis
promoveren naar overgangsklasse
Wilnis – De dames van tennisvereniging Wilnis hebben afgelopen
zaterdag in een beslissingswedstrijd
promotie naar de overgangsklasse
afgedwongen.
Nadat het team in de hoofdklasse
kampioen geworden was moest deze promotie tegen Naarden, ook een
kampioen uit de hoofdklasse, worden bewerkstelligd. Zonder de afwezige Danique Bank wist dit damesteam in een zeer spannende
wedstrijd een resultaat van 3–3 neer
te zetten dat uiteindelijk voldoende
was voor promotie. Zaterdag werd
het spits afgebeten door Caroline Prins. Haar tegenstandster, v.d.
Heijde, had in de hoofdklasse zeer

goede resultaten behaald. Ook tegen Caroline Prins bleek ze een onneembare vesting. Met afbraaktennis, hoge ballen tegen de achterlijn, wist ze de doorgaans zeer vaste speelster van TVW tot wanhoop
te brengen. Met de setstanden 3-6
en 6-7 gaf ze Caroline het nakijken
en bezorgde het team uit Wilnis een
eerste tik.
Gelijktijdig werd door Karin de Vink
de 2e enkel gespeeld tegen Annema. Ook deze speelster van Naarden had in de competitie al zeer veel
punten behaald en was van gelijke
speelsterkte (4) als Karin. Karin stak
deze wedstrijd echter in een grootse vorm en met ogenschijnlijk groot
gemak dreef ze haar tegenstandster

met harde groundstrokes ver naar
achteren. Zeer knap werd, met de
setstanden van 7-6 en 6-0, het eerste belangrijke punt voor TV Wilnis
letterlijk binnengeslagen.
Single
De derde single werd gespeeld tussen Christa Hemelaar van TVW
en Berkhout van Naarden. Christa houdt van snel tennis maar nu
trof ze een tegenstandster die alleen maar het spel wilde ontregelen en daarin uiteindelijk ook zeer
knap in slaagde. Berkhout zou last
van haar schouder hebben en wisselde haar service af met zowel bovenhandse als een onderhandse service, het laatste mag op dit
spelniveau zeer ongebruikelijk genoemd worden. Christa kreeg geen
vat op dit spel en moest met 7-5 3-6
en 4-6 de winst aan de speelster uit
Naarden laten. Hoewel de desillusie bij Christa groot was bleek het
later toch een sleutelpartij geweest
te zijn in het voordeel van TV Wilnis. De vierde singlepartij was tussen Maj Gigengack en Voortman.
Maj is deze competitie nog ongeslagen en behaalde als 4e speelster
al veel punten voor TVW. Ook deze
wedstrijd gaf ze haar tegenstandster geen schijn van kans. Voortman
werd van de ene naar de andere
hoek gestuurd en moest haar meerdere in Maj erkennen. De setstanden waren 6-1 en 6-1 in het voordeel voor Maj.
Enkelpartij
Na de vier enkelpartijen was de
stand 2–2 en het kon dus nog alle kanten op. Gezien alle onderlinge resultaten die in de enkelspelen behaald werden zou de eerste dubbel van doorslaggevend belang kunnen zijn. De stand was immers 2–2 maar de setstanden waren op dit moment 5 voor Wilnis
en 4 voor Naarden. De eerste dubbel werd gespeeld tussen Karin de
Vink/Caroline Altona (TVW) en Annema/Abspoel (Naarden). Karin en
Caroline hebben twee verschillende
speelstijlen, waarbij Karin het vooral moet hebben van een harde service en harde groundstrokes is Ca-

Goed begin van het
weekend bij LR & PC Willis
Mijdrecht – Op vrijdag 15 juni jl.
organiseerde Landelijk Rijvereniging en Ponyclub Willis een gewone
wedstrijd en een kür op muziek. Deze wedstrijd stond in maart gepland,
maar moest afgelast worden vanwege een paardenziekte die heerste in het land. Door de vele aanvragen om deze wedstrijd in te halen
bij de deelnemers is er toch nog een
vrije avond gevonden om daar gehoor aan te geven. Dit enthousiasme van de deelnemers moedigt Willis alleen maar aan! Deze wedstrijd
werd, ondanks dat het al het zomerseizoen is, gehouden bij hun indoor
locatie Maria Hoeve in Mijdrecht.
Aftrap
De aftrap werd gedaan door ‘hun’
bixie-amazone Rachel van Zwieten.
Zij was met haar pony Nandos dit
keer de enige bixieruiter. Dat was
erg jammer, maar zij maakte dat
zonder meer goed, door een hele
mooie proef neer te zetten. Zij kreeg
hiervoor ook een leuk prijsje gesponsord door Bots Diervoerders uit
Wilnis. Daarna waren de ponyruiters
aan de beurt en er werd gestart in
de klasse B-dressuur en L1-dressuur. Lonneke Brouwer deed goed
haar best met haar Aislyn. Soms is
haar pony nog wat lastig, maar ze
hield goed vol. Dat werd beloond

met een winstpuntje en een vierde
plaats. Derde werd Vallerie van der
Werff met Stracciatella. Haar keurige L1-proef werd beloond met een
dikke winstpunt en een wit lint.
Tweede werd Dave de Jong met zijn
Ifana. Dave reed heel geconcentreerd een goede proef en dat eindigde in een mooi resultaat. Met 197
punten werd hij tweede, net niet genoeg voor een eerste plaats. Want
met een plusje meer, namelijk 197+
werd Alyeen Min eerste met haar
knappe en jonge pony Raggazio.
Pony
Hierna werden er ook nog twee pony-küren gereden. Bij deze proef
op muziek mocht je je ook verkleden en dat deden de deelnemers
ook. Ayleen reed, gehuld in het roze, een leuke kür op de muziek van
Pink Panther. Zij kreeg hier een
tweede prijs voor. Rachel van Zwieten werd bij dit onderdeel eerste op
het liedje ‘born this way’ gezongen
door Paul Turner die bekend is van
the Voice. Gekleed als Paul Turner
reed zij een ontzettende leuke kür,
waar ook vooral de toeschouwers
erg om gelachen hebben. Na de pony’s waren de paarden aan de beurt.
Ook hier werd weer goed gereden
en de punten mochten er daarom
weer zijn. Op de vijfde plaats eindig-

de heel knap een gelegenheidsduo
Yoeki Bos op het paard van haar
moeder. Op de vierde plaats eindigde Demi van der Weijden met haar
Zeros. Derde werd Pauline Dolman
met haar leuke Fries Famke met 184
punten. Tweede werd een opvallende verschijning, namelijk Antoinette van Oortmarssen met haar grote
paard Lord Lester en zij reden een
L2 proef. Joyce Schuchhard eindigde op de eerste plaats met haar
Showdown, en ‘showen’, dat deden
ze. Ze reed een M1 proef en scoorde heel verdiend 199 punten, wat
werd beloond met een beker en een
oranje lint.
Paarden
Ook de paarden deden een kür op
muziek. Daarbij werd derde Joyce
Schuchard, tweede Antoinette van
Oortmarssen en eerste Demi van
der Weijden met Zeros. Was Zeros
in de eerste proef nog wat ondeugend, dat maakte hij helemaal goed
in de kür op muziek. Zij mochten
daarom ook de eerste prijs in ontvangst nemen.
Kortom: een geslaagde dag met
veel winstpunten. De volgende
wedstrijd zal weer op eigen buitenlocatie zijn bij LR & PC Willis aan
de Bovendijk in Wilnis. Dit zijn de
Clubkampioenschappen op 13 en
14 juli waarbij de onderlinge strijd
weer zal losbarsten wie zich de beste van de club mag noemen van
2012. Dit belooft nu al een leuke
wedstrijd te worden, waarbij iedereen welkom is. Meer informatie is

Vinkeveense Tennisvereniging VLTV
presenteert 37ste Plassentoernooi
Vinkeveen - In de laatste week van
juli, van zaterdag 21 tot en met zondag 29 juli aanstaande, staat het altijd oergezellige Plassentoernooi
weer op het programma.
Op het tenniscomplex Molmhoek in
Vinkeveen zullen in een week maar
liefst zo’n 500 tennissers strijden om
de titel en de eer in hun enkel, dubbel of mixdubbel wedstrijden in de
categorieën 3, 4, 5, 6, 7 en 8! Overdag van maandag t/m vrijdag spelen ook de Veteranen 55+ in de categorieën 6,7,8 (DD,HD,GD), aangevuld met gemengd dubbel in categorie 5.
Toptennis, veel gezelligheid, gratis
massage en fantastisch eten!

Het plassentoernooi vindt al jaren
plaats in de laatste week van juli. Een sterk deelnemersveld zal wederom zorgen voor toptennis in De
Ronde Venen. Maar naast schitterend tennisspel kan er ook genoten worden van culinaire verrassingen, verzorgd door topkoks uit de
omgeving! Jaarlijks neemt het aantal deelnemers en toeschouwers toe
door de geweldige locatie waar van
geweldig tennis kan worden genoten in combinatie met heerlijk eten
in een gezellige ambiance.
Om de spieren te ontspannen voor
of na de tenniswedstrijden, wordt er
dit jaar voor het eerst de unieke en
luxe service gegeven om te genie-

roline een slimme speelster die onverstoorbaar zoekt naar de opening
die haar tegenstandsters biedt. Deze combinatie bleek uiteindelijk de
sleutel naar het succes dat door TV
Wilnis werd gezocht. De zeker niet
te onderschatten tegenstanders uit
Naarden werden met de setstanden
7-5 en 6-4 aan de kant gezet waardoor het Wilnisse team voor Naarden onbereikbaar was geworden
doordat het totaal aantal behaalde
sets in dit geval toereikend was voor
promotie naar de overgangsklasse.
De tweede dubbel werd nog wel
gespeeld en verloren door het koppel Caroline Prins/ Christa Hemelaar maar dat was alleen nog statistisch van belang. Voor een relatief kleine tennisvereniging is het
een zeer knap resultaat dat de op
een na hoogste klasse op de zaterdag door deze dames behaald is,
waarvoor hulde. Het team, al jarenlang gesponsord door JEROC 2000
Promofessionals zal er volgend jaar
dan ook alles aan doen om te overleven in de overgangsklasse. Omdat het een relatief jong team is zal
dit in potentie zeker mogelijk moeten zijn. Uiteraard werd er na afloop op het gezellige sportpark van
de vereniging nog de nodige champagne geschonken. De competitie zit er nu definitief op en voor TV
Wilnis breekt weer een belangrijk
evenement aan, namelijk het Wilnis open. Komend weekend worden
de eerste wedstrijden gespeeld en
dat zal ruim een week duren waarbij de finales in het tweede weekend gespeeld worden. Ook geïnteresseerd in tennis, bij TVW wordt op
elk niveau gespeeld, kom dan eens
een kijkje nemen of geniet tijdens
het Wilnis Open van de vele culinaire hapjes die elke avond weer worden voorgeschoteld tegen zeer betaalbare prijzen. Ook de tombola die
elke avond wordt georganiseerd is
bekend bij iedereen die dit jaarlijkse
tennisevenement ooit bezocht heeft.
Onder het genot van een hapje en
drankje kunt u dan tevens genieten
van aantrekkelijke wedstrijden. Uiteraard bent u ook altijd vrijblijvend
van harte welkom om een partijtje
tennis te komen spelen.

ten van een gratis massage! Masseur Meneer Guillermo van Berkum
zal op de eerste zondag 22 juli en
op donderdagmiddag en -avond,
26 juli de spelers gratis verwennen
met een heerlijke massage. En dat
is nog niet alles! Op woensdagmiddag en -avond 25 juli en zaterdagmiddag 28 juli kan genoten worden van een gratis voetmassage,
verzorgd door Nicole Meinsma van
Puur voor je Lijf!
Finale weekend
In het weekend van 28 en 29 juli
worden de halve finales en de finales gespeeld, opgeluisterd door een
spetterende feestavond op de zaterdagavond. De Veteranen spelen op

te vinden op de vernieuwde website
www.lrpcwillis.nl. Tot de volgende
keer!

Judoka’s van Budo Ryu
Blaauw doen het goed
Mijdrecht - Afgelopen zondag, op
Vaderdag, hebben 10 leden van de
Budo Ryu Blaauw meegedaan aan
het Fuyiama judotoernooi. Iedereen
werd naar leeftijd, gewicht en kleur
band ingedeeld. Nadat de poules
geschreven waren konden de wedstrijden beginnen. Drie judoka’s van
Budo Ryu Blaauw wisten de eerste
plaats te behalen. Tobias van Bruggen, Mike Burggraaf en Cas Jansen
namen trots hun prijs in ontvangst.
Puck de Beer, Jelle van Scheppingen en André van den Bosch wisten

knap tweede te worden. De volgende judoka’s van Budo Ryu Blaauw
hebben de gedeelde derde plaats
behaald: Dakota Witteveen, Marieke Antonis, Remke Verwoerd en
Rob Burggraaf. Na een lange judodag gingen alle judoka’s moe maar
voldaan weer huiswaarts. Voor meer
informatie over jeugdjudo vanaf 4
jaar, volwassenen judo en karate
vanaf 10 jaar kunt u contact opnemen met Budo Ryu Blaauw onder
telefoonnummer 0297-272629 of
06-10484259.

Kwakelaar Jouke Schelling
Nederlands Kampioen
De Kwakel - Zaterdag 16 juni 2012
werd in Exloo het Nederlands Kampioenschap Wielrennen voor nieuwelingen verreden. Jouke Schelling
uit De Kwakel rijdt sinds dit jaar bij
RTV De Bollenstreek in Lisse maar
heeft in de jeugd altijd getraind bij
UWTC in Uithoorn.
Volgens buienradar hing er slechts
1 bui boven Nederland maar de
pech was wel dat deze precies boven Exloo hing en hier enorm veel
regen in zat. Om 12.30 uur mochten
de 180 renners van start voor hun
NK wedstrijd over 83 kilometer. Binnen 2 minuten begon het te regenen en na 10 minuten regende het
zo hard dat de voetbalwedstrijden
op het EK ervoor afgelast zouden
worden. Zo niet het NK van de nieuwelingen want deze mannen kunnen wel een stootje hebben dus ze
mochten doorfietsen van de heren
van de KNWU. Jouke had zijn hoge
carbonwielen gestoken in de hoop
dat het droog ging worden maar het
werd alleen maar natter en daardoor is er met deze wielen bijna niet
te remmen. Na vele valpartijen door
het natte weer en als gevolg daarvan de gladde klinkers werd het peloton in stukken gereten en moest
Jouke er hard aan trekken om bij te
blijven. Gelukkig waren de weergoden Jouke goedgezind, na ongeveer
45 kilometer werd het droog en begon ook de weg op te drogen. Voor
Jouke was dit het teken om zich met
de wedstrijd te gaan bemoeien. En
hij reed dan ook vanuit de 3e groep
terug naar de 2e groep samen met

zijn clubgenoot Martijn Admiraal.
In de 2e groep werd hard gekoerst
en zo reden zij gezamenlijk naar de
kopgroep toe.
Op ongeveer 15 kilometer voor het
eind probeerden 2 renners weg te
komen maar dit werd ze door het
peloton niet gegund en zij werden
teruggereden. Na 78 kilometer reed
Marc Bolhoven weg uit het peloton
en na enkele seconden dacht Jouke
dat hij maar eens moest gaan proberen om Marc bij te halen en dit
lukte. Omdat een aantal renners
voor in het peloton uitgesproken
sprinters zijn wilde niemand voor de
ander rijden en keken ze alleen nog
maar naar elkaar. Jouke en Marc
namen een voorsprong van 17 seconden en ongeveer 200 meter voor
de meet probeerde Jouke weg te
sprinten. Zelf dacht hij dat dit door
de ‘pap’ in zijn benen niet zou lukken, maar in de laatste 200 meter
zag Jouke zelfs nog kans om Marc
op 5 seconden te rijden en hij werd
overduidelijk Nederlands Kampioen.
Na zijn pech in de Oranjeronde van
Amsterdam waarin iemand anders
zijn fiets total loss reed maar door
de uitstekende service van Tweewielercentrum Van Rijn zijn nieuwe
frame binnen 1 week weer rijklaar
was, zijn overwinningen in Made en
het Kampioenschap van Waterland
en de derde plaats in de klassieker
Omloop van Lek en IJssel is dit toch
wel de kroon op zijn trainingsarbeid
bij de club en samen met Harry van
Pierre die iedere keer weer het uiterste uit Jouke weet te halen.

Duivensport
vrijdag 27 juli de finales en sluiten
deze dag hun toernooi af met een
overheerlijk slotdiner en dixielandmuziek.
Schrijf snel in, want vol is vol!
De inschrijving voor dit gezellige toernooi is al geopend en
sluit op 5 juli aanstaande. Gezien de overweldigende belangstelling de laatste jaren wordt u
aangeraden snel in te schrijven,
want vol is vol! Inschrijven kan via
www.toernooi.nl/plassentoernooi of
via www.plassentoernooi.nl. Op deze laatste site is ook alle overige informatie te vinden over het Plassentoernooi 2012.
Ook als toeschouwer bent u natuurlijk van harte welkom. Kom daarom vooral in de laatste week van juli eens kijken bij VLTV en laat u verrassen door toptennis en fantastisch eten in een zeer gezellige ambiance!

Cor van Bemmelen wint
vlucht vanuit Peronne
Regio - Afgelopen zaterdag stond
er een midfondvlucht op het programma voor de duiven van de
postduivenhouders uit onze regio.
Op het programma stond Morlincourt, maar door het minder goede
weer daar ter plaatse zijn de duiven
verplaatst naar Westelijke richting
om gelost te worden in de NoordFranse plaats Peronne. Voor de duiven een gemiddelde afstand van
289 km. De duiven werden om 09.45
uur gelost met een harde zuidwestenwind waarna de duiven richting
hok stormden. De eerste duif werd
om 12.26 uur geklokt door Cor van
Bemmelen in De Hoef. Dit betekende dat deze duif gemiddeld ruim
106 km. per uur had gevlogen.

Cor werd met deze prestatie 29 in
Rayon F van 1807 duiven en van
heel Noord-Holland werd de duif
150 van 9099 duiven.
Tweede werd Peter Bosse uit Uithoorn en Hans Half uit Amstelhoek
werd derde.
Martin Bosse werd winnaar in de B
Poule.
Cor van Bemmelen, De Hoef
Peter Bosse, Uithoorn
Hans Half, Amstelhoek
Hennie Pothuizen, Vinkeveen
Martin Bosse, Uithoorn
Ron den Boer, Uithoorn
Ton Duivenvoorde, De Hoef
Leo v.d. Sluis, Uithoorn
Martin v.d. Hoort, Uithoorn
Snoek / Govers, De Kwakel
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Geslaagde open dag Jongste Jeugd
bij Hockey Vereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Zaterdag 9 juni stond
HVM geheel in het teken van de
open dag voor de Jongste Jeugd.
Ondanks het middelmatige weer,
stonden er ongeveer 30 enthousiaste kinderen klaar om kennis te maken met de hockeysport.
Na een warm ontvangst mochten
de kinderen aan het werk. Er werd
gestart met een gezamenlijke warming-up op het hoofdveld. Door
middel van knakworstentikkertje
en het McDonalds-spel werd de
open dag geopend. Gelukkig had-

den de kinderen zweetbandjes gekregen van de Rabobank, want na
deze warming-up vielen de druppeltjes al van het hoofd, of was dat toch
de regen? Na de warming-up werd
er in groepjes gewerkt. Onder begeleiding van een aantal enthousiaste
trainers gingen de kinderen smokkelhockey, ringhockey, knotshockey,
paaltjeshockey en een scoringsoefeningetje doen. Wat een plezier en
een talent was er al bij alle kinderen
te ontdekken. In de pauze stond er
voor iedereen limonade en een pau-

zepep klaar, maar al vrij snel wilde
iedereen weer het veld op om alle
oefeningen af te maken.
De dag werd afgesloten met een
shoot-out op een echte keeper, zodat iedereen kon zien wat de kinderen hadden geleerd. Tot slot nog een
foto en een tasje mee naar huis met
een bidon en een inschrijfformulier.
Maar deze bleek overbodig, want
een aantal kinderen vond het zo
leuk dat ze gelijk lid zijn geworden.
Kortom, ondanks de regen een zeer
geslaagde en gezellige ochtend!

Handbaldames 2 HSV’69 kampioen
De Hoef - De dames van het tweede handbalteam van HSV zijn kampioen geworden. Tijdens de laatste
enerverende wedstrijd van de buitencompetitie hebben de dames de
kampioenstitel binnengesleept. Ondanks de diverse (langdurige) blessures die opgelopen zijn tijdens het
seizoen, hebben de dames toch met

elkaar dit kampioenschap binnengehaald wat een knappe prestatie is! Namens het bestuur van HSV
ontving iedereen een medaille met
bloemen! Gefeliciteerd dames, op
naar het volgende seizoen!!
Zin om ook iets aan sport te doen
maar niet in je eentje? Kom bij het

gezelligste handbalteam van de omgeving! Twijfel niet als je nog meer
wilt weten, alle leeftijden (vanaf 18
jaar) zijn welkom, ook zonder ervaring!
Kijk voor meer informatie op de
website www.hsv69.nl of kom een
keer vrijblijvend trainen.

Juf Eva Sanders beklimt
driemaal de Alpe d’Huez

Eva Sanders, staand 5e van links, op de top van de Alpe d’Huez te midden van collega’s en ondersteuning
Mijdrecht - Eva Sanders, docente gymnastiek van De Eendracht,
Driehuisschool en Twistvliedschool,
heeft afgelopen woensdag meegedaan aan de Alpe d’HuZes. Met het
team van Sportservice Midden Ne-

derland en meer dan 8.000 andere
deelnemers ging ze fietsend de Alpe d’Huez omhoog om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.
Eva zette een topprestatie neer door

binnen acht uur drie keer de berg te
bedwingen.
Alpe d’Huzes
Het evenement is gestart in 2006
met een totaal van 66 deelnemers

die de Franse alpencol zesmaal
wilden beklimmen. De klim telt 21
haarspeldbochten, 1.061 hoogtemeters en is 13,8 kilometer lang. In
de opeenvolgende jaren is het evenement uitgegroeid tot een ongekend formaat. Het team van Sportservice was in eerste instantie uitgeloot voor deelname aan het evenement.
Gelukkig besloot de organisatie tot
het organiseren van een extra klimdag vanwege het enorme aantal enthousiastelingen. Op 6 juni ging Eva
om 10.00 uur van start tijdens de
verkorte versie. Ze kwam drie keer
boven en had zelfs nog energie voor
een vierde en eventueel vijfde beklimming. Helaas liet de tijd dat niet
toe. Na afloop zei Eva: “Het was erg
zwaar maar een supergave ervaring”.
Team Sportservice
Eva Sanders was één van de acht
teamleden van Sportservice Midden Nederland . Vanuit Sportservice Midden Nederland werkt Eva
op drie basisscholen in De Ronde
Venen en is ook betrokken bij de
sportkennismakingsprojecten Kies
voor Hart en Sport en Fit4Kids. Samen met de overige teamleden hebben ze de afgelopen maanden via
vele acties geld ingezameld voor
KWF Kankerbestrijding.
Door het verkopen van cupcakes,
organiseren van sportdagen en
schaatsclinics, het houden van een
high-tea met haar leerlingen en vele donaties van familie, vrienden en
collega’s is door het team in totaal
meer dan 26.000,- bijeengebracht.

Veenlandturnster Naomi Bouman
achtste in de districtsfinale
Wilnis - Zaterdag 16 juni werd in
Amersfoort de districtsfinale divisie
5 gehouden.
Via de voorronde en de regiofinale
had Naomi Bouman zich geplaatst.
Dit was voor Veenland de tweede
keer dat iemand zich plaatste maar
de eerste keer dat er ook daadwerkelijk meegedaan werd. Naomi begon op balk. Helaas was het niet
zo’n goed begin en viel ze twee keer
van de balk. De balk blijft voor Nao-

mi een zenuwslopend onderdeel alhoewel er veel vooruitgang is geboekt dit seizoen. Helaas was de
score maar een 8,800. Op naar vloer
met mooie strakke sprongen en een
mooie flikflak ging deze oefening
uitstekend. Ze werd 13de met een
score van 10. 400. Van vloer door
naar sprong, een van haar favoriete
onderdelen. Met een fraaie overslag
over de pegasus sprong Naomi zich
naar de 4de plaats met een score
van 11,500. Dan naar haar beste on-

derdeel de brug. Met hoge zwaaien en een super strakke oefening
turnde ze zich naar de 2de plaats op
brug met een score van 10,867.
Mooie prestatie
Uiteindelijk werd Naomi 8ste wat
een hele mooie prestatie is en een
waar ze met z’n allen dan ook supertrots op zijn. Volgende week de
afsluitende toestelfinales in Utrecht
en dan heerlijk genieten van een
welverdiende vakantie.

Tino Winter scoort goed op motorcross
Nieuw-Vennep
Regio - Afgelopen vrijdag begon de
motorcross in Nieuw-Vennep. Op vrijdagmiddag waren de trainingen en ‘s
avonds de quadwedstrijden en de triatlon en dan op zaterdag alle motorcrossklassen van klein tot groot. Tino
ging het dit jaar proberen bij de grote
quadklasse en bij de koningsklasse.
De quads moesten op vrijdagavond
en de koningsklasse als laatste van
alle groepen op zaterdag. Tino had
bij de quad een goede start en lag
al snel 2de en kon even later de kopman inhalen en won uiteindelijk de
eerste manche na een zware race
want er was veel regen gevallen en
het was een modderpoel geworden

.Ook bij de tweede manche lag Tino
al snel na de start op kop. Helaas na
een paar goede rondjes maakte hij
een fout en reed tegen een afzetting aan. Dit kost tijd en twee rijders
gingen hem voorbij. Maar Tino was
weer snel op de baan en ging er weer
gauw achteraan en pakte uiteindelijk
de 2de plaats en werd totaal eerste
van de quadklasse .
Motorcross
Zaterdag begon het motorcross gebeuren. Veel rijders, ruim 500. Tino
moest in de laatste groep rijden, de
koningsklasse. Met een goede start
lag Tino 5de in de eerste bocht en

werd uiteindelijk 4e. De 2de manche
was de baan opgedroogd en begon
het zelfs te stuiven. De start was niet
zo goed en Tino ging als 12de door
de eerste bocht. Na een mooie inhaalrace lag Tino 3 rondes voor het
eind 4de. Wilde hij in de prijzen vallen dan moest hij derde worden, dat
wist hij. Na een grote schans pakte
Tino de buitenbocht volgas en pakte de 3e plaats en kon dat volhouden
tot aan de finish. Zo werd hij 3de bij
de koningsklasse en kon dus met 2
bekers richting huis. Zaterdag 30 juni is de volgende nederlands kampioenschapswedstrijd voor Tino in
Markelo,

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 22
juni is er prijsklaverjassen om fraaie
prijzen voor iedereen in Café de Merel aan Arkenpark Mur 43. U dient
aanwezig te zijn om 20.00 uur en uiterlijk om 20.15 uur zal gestart worden met kaarten, dit op veelvuldig
verzoek. Er zullen viermaal zestien
giffies gespeeld worden, de punten worden bij elkaar opgeteld en
de winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een grote tombola.

De uitslag van de laatstgespeelde
prijsklaverjasavond:
1 Cees Lof
7336 punten
2 Greet Veraar
6804 punten
3 T.Scholts
6743 punten
4 To v.d. Meer
6714 punten
5 Dirk v. Nieuwkerk
6688 punten
De poedelprijs was deze avond voor
Herman v.d. Waa met 4196 punten.
De volgende data is er ook prijsklaverjassen tot aan de vakanties: dus
22 juni en 6 juli. Wilt u meer info, bel
dan: 0297-263562.

Strijd John, Jos en Do om
Kampioenschap van Nederland
De Kwakel - John, Jos en Do, leden van biljartvereniging t’ Fort in
De Kwakel, gaan komende zaterdag 23 juni het groene laken op om
te strijden om het Kampioenschap
van Nederland. Na het behalen van
het districtskampioenschap werden
zij uitgenodigd voor het spelen van
de gewestelijke finale in Alkmaar,
waar zij ook als eerste zijn geëin-

digd, dit is al een geweldige prestatie!! Dus mogen ze nu gaan spelen om het hoogsthaalbare: Kampioen van Nederland driebanden kl,
b1, deze thriller vindt plaats in het
Sportcomplex Merwestein in Nieuwegein. Hun clubgenoten wensen
John, Jos en Do enorm veel succes
toe zaterdag en hopen met hen op
een klinkend resultaat!!!

Met TTC De Merel fietsen
voor een goed doel
Regio - Komende zondag 24 juni,
organiseert TTC de Merel uit Vinkeveen samen met de oudercommissie van KDC de Lotusbloem haar
jaarlijkse fietstocht, de Lotusbloemtoer, voor Kinderdagcentrum de Lotusbloem in Aalsmeer. De Lotusbloem is het kinderdagcentrum voor
kinderen tot 18 jaar met een meervoudige ontwikkelingsachterstand.
Vooral in deze tijd van bezuinigingen is elke bijdrage voor deze instanties meer dan welkom. De opbrengst wordt besteed aan broodnodige zaken die buiten het normale budget vallen. TTC de Merel organiseert 3 verschillende ritten. Een
tocht van 35 km en 65 km voor de
gewone of elektrische fiets. De tocht
van 65 km is ook zeer geschikt voor
de racefietser. Deze tochten zijn met
pijltjes aangegeven en kunnen dus
alleen of in een kleine groep gereden worden. U krijgt u er een routebeschrijving bij. De startlocaties zijn: Lotusbloem aan de Apollostraat 66 in Aalsmeer en Eetcafé
de Schans aan de Uitweg 1 in Vinkeveen. Vertrektijd 35 km van 8.30–
12.00 uur, 65 km van 8.30–11.00 uur.

100 km
Een tocht van 100 km voor racefietsers. Dit is een groepstocht die gereden wordt met voorrijders. Er is
een snellere groep met een gemiddelde van 28 km en een langzamere
groep met een gemiddelde van 25
km. Deze rit vertrekt alleen bij Eetcafé de Schans in Vinkeveen. Het
dragen van een valhelm is bij racefietsers verplicht. Vertrek om 9.00
uur. Het inschrijfgeld voor alle ritten
is 3.00 euro, maar mag met dit speciale doel uiteraard meer zijn.
De opbrengst gaat geheel naar de
Lotusbloem. De koffie met appelgebak bij de Lotusbloem is gratis. Er
wordt uiteraard van u verwacht een
royale gift in de fooienpot te doneren.Er worden aan de deelnemers
geen herinneringen of versnaperingen uitgedeeld. Dit zou ten koste van de opbrengst gaan.
Vorig jaar is op deze dag voor de Lotusbloem meer dan 1350.00 bijeengefietst. De Lotusbloem was hier
ontzettend blij mee. Met een beetje weer mooi hoopt men dit bedrag
te overtreffen.
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A
vondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis weer
een goed geslaagd sportief evenement!

pagina 22

Nieuwe Meerbode - 20 juni 2012

Uithoornse ‘Captain of Industry’

Dance Centre Jolanda van Beek met drie
winnende demoteams naar Show 2012
Uithoorn - Dance Centre Jolanda
van Beek presenteert komende zaterdag 23 juni in Studio 21 in Hilversum haar eindvoorstelling. De drie,
na een auditie samengestelde, demoteams Young Dynamics, Free
Spirit en D-fusion zullen hun winnende wedstrijdnummers uiteraard
ook laten zien. Met deze 3 groepen
haalden Maaike van Agteren (choreografe) en Danielle van Beek (repetitor) in 4 wedstrijden 14 bekers
binnen! Alle 3 de groepen zijn na de
voorrondes geplaatst voor de finale
van het Nederlands Kampioenschap
van Soneo.
Show 2012 wordt weer een verrassend afwisselende show. Het thema ‘Decennia’ biedt de mogelijk-

heid om heel veel verschillende muziekstijlen te gebruiken. Van hofdansen naar Hip Hop en Street/
Jazz, van Lindy Hop naar modern
en van Tapdance naar Show/Musical. De show/musical kinderen
hebben de nummers van de musical Daddy Cool inmiddels zelf ingezongen in de studio van Nick Bult.
Daarnaast zullen zij ook nog 3 nummers live zingen. De tapkinderen laten naast het traditionele ‘Opus one’
ook het hele eigentijdse Ramalamabangbang zien en horen. De Hip
Hop jongens en meisjes hebben
hun choreografie aangeleerd van
Roy Hartzuiker 1 van de 4 dansers
van de groep Looney Tunes die de
finale van Hollands got Talent heeft
gehaald. En de selectiegroepen la-

ten o.a. een prachtig Prince blok
zien. Het 80-er jarenblok, het laatste blok voor de pauze, wordt daarmee een heerlijke ode aan het fenomeen Prince. Redenen genoeg dus
om te komen kijken! Voor de eerste
voorstelling op zaterdag 23 juni om
13.00 uur zijn nog enkele kaarten
verkrijgbaar. De tweede voorstelling is volledig uitverkocht. Kijk voor
meer informatie op www.dancecentrejolandavanbeek.nl of kom tijdens
lesuren langs om kaarten te kopen
en meteen even mee te kijken naar
de voorbereidingen van Show 2012.
Heb je interesse in onze demoteams? Hou dan de website in de gaten voor nieuwe audities of meld je
aan via info@dancecentrejolandavanbeek.nl

Uithoorn - Donderdag 14 juni sloot
de Industriële Kring Uithoorn (IKU)
het seizoen 2011–2012 af met de
jaarlijkse zomerbijeenkomst. De
weergoden werkten prima mee,
want het werd de mooiste dag van
de week.
Traditioneel wordt het verenigingsseizoen afgesloten met een alternatief programma, georganiseerd door
bestuurslid Peter Berveling (Geostick), die deze kunst verstaat als
geen ander.
Hij had enkele tientallen ‘Solex’
brommertjes Uithoorn ingevlogen
en een prachtige puzzeltocht uitgezet. Er werd verzameld in het Best
Western Hotel Uithoorn van lid Sjoerd Jonker, waar in de zon op het buitenterras uitleg werd verleend over
de werking van de bromfietsjes,
waarna in groepjes van drie werd
gestart. Naast het rijden van de route werd er een intensief beroep gedaan op de puzzelvermogens van de
deelnemers, aangezien aan de hand
van locatiefoto’s op een kaart diende te worden aangegeven, waar de
voorwerpen van de foto’s zich in onze regio bevinden.
Dit bleek moeilijker dan gedacht!
Na een prachtige tocht via De Kwakel , Vrouwenakker, Bilderdam, Leimuiden, Papenveer en Nieuwveen
arriveerde iedereen rond 17.00 uur
weer in het Best Western Hotel waar
de middag met een gezellig samenzijn werd afgesloten met een drankje en een uitstekend buffet.
Juli en augustus wordt door de ondernemers benut om de batterij
weer op te laden, waarna iedereen
elkaar weer zal treffen op de eerste
woensdag in september tijdens de
eerste reguliere lunchbijeenkomst
van het nieuwe seizoen.

Gert Jan Smith (ABN AMRO Bank), IKU lid van het eerste uur, die in traditionele ‘Solex’ kledij op de zomerbijeenkomst wegens het bijna bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd afscheid nam van de IKU.
Na de zomer zal IKU haar website het levenslicht laten zien, zodat u
ook digitaal kunt meekijken en lezen waar de ondernemersvereniging IKU voor staat in Uithoorn en
het eenvoudiger wordt contact met

de vereniging op te nemen.
Tot die tijd kunt u het bestuur van
IKU bereiken voor nadere informatie over IKU of over de mogelijkheden van een lidmaatschap via www.
info@comp8.nl.

Aanstaande zondagochtend 24 juni:

Met Groengroep naar Egeltjesbos
De Kwakel -Komende zondagochtend 24 juni geven twee bestuursleden van de Groengroep een excursie van ongeveer anderhalf uur
naar het Egeltjesbos in De Kwakel.
Bij dit 3 jaar geleden gerealiseerde
stukje recreatief groen is de Groengroep de afgelopen jaren nauw betrokken geweest. Over dit parkje is, hoe klein ook, genoeg te vertellen voor een interessante excursie. Er wordt verteld over de ont-

staansgeschiedenis, het beheer en
ook de natuurwaarde van dit parkje voor de omgeving. Immers vele
rietvogels waaronder de Rietzanger,
Rietgors en ook de Blauwborst hebben dit rietgebied al weten te vinden. Ook met honden wordt er volop gelopen én de grote kinderspeelplaats trekt vele buurtkinderen aan.
Verder ontwikkelt de natuur zich in
een rap tempo en zijn er over de
aanwezige planten ook leuke verha-

len te vertellen. Al met al een verrassend stukje groen zo dicht bij
huis. Vele mensen wandelen er al
doorheen, maar dit gebiedje gaat
pas echt leven na wat achtergrondverhalen. Stap dus zondagochtend
vroeg uit de veren en laat u verrassen in het Egeltjesbos. Verzamelen
om 08.00 uur bij het bruggetje op de
hoek van de Irislaan. Aanmelden is
niet nodig. Voor informatie, bel Walter Büsse: tel. (0297)562924.

Applaus voor Jayne en Ruth
Uithoorn - Dinsdag 12 juni was het
zover! Het voetbaltoernooi ten behoeve van Stichting Kika (Kinderen
Kanker Vrij), waar Jayne Brink en
Ruth Makonnen, beiden leerlingen
van groep 8 van de openbare basisschool de Regenboog, reeds weken
achtereen aan hadden gewerkt.
De locatie, buurthuis Ponderosa
bleek uitermate geschikt en gelukkig was het weer ook prachtig. Jay-

Nationale Buitenspeeldag op
Uithoornse schoolpleinen geslaagd
Uithoorn - Woensdagmiddag 13 juni was het dan zover: de Nationale
Buitenspeeldag 2012! Op de schoolpleinen van de Kajuit en de Springschans kwamen meer dan 400 kinderen lekker buiten spelen! Groot
en klein konden zich vermaken met
levend tafelvoetbal, stoepkrijten,
bowlen, woordhinkelen, flesvoetbal,
optreden, skelterracen, schminck,
het springkussen en nog veel meer!
Schoolpleinen vol blije gezichten en
enthousiast spelende kinderen. Wat
extra leuk was om te zien was dat er
zoveel ouders waren die overal een
handje hielpen en zelf ook zichtbaar
genoten van het sport&spel van de

kinderen. Jong en oud samen aan
het genieten. Op initiatief van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Jantje Beton, Veilig
Verkeer Nederland (VVN), Scouting
Nederland en Nickelodeon moedigt
de Nationale Buitenspeeldag kinderen ieder jaar weer aan om lekker buiten te spelen met vriendjes of
klasgenootjes.
‘Op zwart’
ONickelodeon ging woensdagmiddag zelfs op televisie en online ‘op
zwart’. In heel Nederland werden
leuke activiteiten georganiseerd. En
dus ook in Uithoorn, door de com-

binatiefunctionarissen Sport, Nieuwe Media en Kunst&Cultuur. De
Buitenspeeldag Uithoorn werd mede mogelijk gemaakt door Buurtbeheer Meerwijk. De Springschans, de
Kajuit en Borus stelden hun materialen ter beschikking. Dank ook aan
alle studenten van het ROC, Bianca van BBH Meerwijk en Ton van
OBS De Kajuit. En dank aan Sanneke, aanwezig voor het kunnen verlenen van EHBO. De Buitenspeeldag
2012 werd een mooie middag vol
plezier met gewoon lekker in beweging zijn. En niet alleen kinderen uit
de Meerwijk kwamen spelen, ook
uit andere buurten.

Het was weer mooi om te zien hoe
samenwerkingen tussen scholen,
de buurt, vrijwilligers en de combinatiefunctionarissen, kunnen zorgen voor meer samenspelende kinderen!
Op naar volgend jaar!

ne en Ruth hadden meerdere sponsors bereid gevonden hun bijdrage te leveren ten behoeve van dit
mooie initiatief.

te lessen met de heerlijke limonade, gesponsord door ‘C1000’, waarvan alle opbrengsten natuurlijk ook
naar het goede doel gaan.

Ook de deelnemers waren enthousiast en streden tot het uiterste voor
de felbegeerde prijzen, waar ‘Kadootjes met hart’ en ‘Bruna’ voor
hadden gezorgd. Daarnaast was
er alle gelegenheid om hun dorst

Vol trots
Vrijdag 15 juni jl. konden Jayne en
Ruth dan ook vol trots een symbolische cheque overhandigen aan een
vrijwilliger van ‘Kika’ ter waarde van
euro 160,00 euro.

