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Nooit gedacht!

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

VAKANTIE
BEZORGERS

“Onze hypotheek sluit perfect aan
bij ons pensioen.”
Ed & Nanneke Veenstra, Mijdrecht

voor diverse wijken in Mijdrecht.
Heb jij vakantie en wil je wat
extra’s verdienen?
Heb je op woensdagmiddag tijd?
Bel dan met: 0297-282884
(bereikbaar na 16.00 uur)
en vraag naar Nel.
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze occasions op:
www.pietdupau.nl

Eindelijk, het is volbracht

De Ronde Venen - We willen niet
weer herhalen hoelang het allemaal
geduurd heeft, maar de raad van de
gemeente De Ronde Venen is het
dan toch gelukt om een besluit te
nemen over dit bestemmingsplan.
De naam zegt het al: bestemmingsplan Lintbebouwing Vinkeveen
2003. Een bestemmingsplan moet
iedere tien jaar opnieuw bezien worden. Het is nu 2009, voordat de provincie en Gedeputeerde Staten hier
nu weer over beslist hebben is het
2010. Als er weer bezwaren komen,
wel, nog even en het is 2010, kan
men weer opnieuw beginnen:
“En dat komt in hoofdzaak doordat
raadsleden, raadsfracties en de burgers dingen toezeggen en beloven
die gewoon niet kunnen. De raad

neemt dan besluiten, die door de
provincie en Gedeputeerde Staten
zo van tafel worden geveegd. Ik zeg
het iedere keer weer, maar ze blijven
het doen. Ik vertelde het donderdag
al: de raad stuurt me naar de provincie om iets groen te schilderen,
maar ze geven rode verf mee. Wel,
dat kan niet. Maar ook nu doen ze
het weer. Hier word je als wethouder toch moedeloos van”, aldus wethouder Roosendaal.
Amendementen/moties
Hij had het niet makkelijk met dit
agendapunt. Negen amendementen en 2 moties bleven er overeind
na twee en een halve avond praten.
Vijf van de negen amendementen
werden aangenomen plus de twee

moties. Een paar burgers zullen geholpen zijn, mits ook de provincie
en GS de wijzigingen accepteren.
Kees Schouten van de CU/SGP verwoordde het duidelijk waarom alles
zo lang heeft geduurd: “We zijn in
eerste instantie als raad veel te vrijgevig geweest en worden dan weer
teruggefloten door GS en zelfs door
de Raad van State.
Nu krijg je dat weer als ik al die
amendementen en moties voorbij
zie komen. Deze fracties doen de
burgers geloven dat dit de oplossing
voor ze is, althans ze wekken die
suggesties, maar dat is vaak niet zo.
De kans dat het geregeld wordt is
nihil. Je maakt deze mensen blij met
een dode mus”, aldus Schouten.
Wordt (misschien) vervolgd.

En wat gaan raad en wethouder nu doen?

Wethouder Roosendaal weigert
motie raad te verdedigen
De Ronde Venen - “Als deze motie
wordt aangenomen, ga ik hem niet
tegen beter weten in lopen verdedigen bij Gedeputeerde Staten. Ik
denk er niet aan”, dat waren de laatste woorden van wethouder Bram
Roosendaal, vorige week maandagavond laat, inzake de volgende motie, die werd ingediend door
Ronde Venen Belang en Gemeentebelangen, maar die gezien de reacties van de raad, wel eens door

de gehele raad kon worden overgenomen, inclusief de fractie waartoe de wethouder behoort, de VVD
en ook coalitiepartner het CDA. De
wethouder had het blijkbaar helemaal gehad. Waar gaat het om: In
de motie vraagt de raad het college:
“Gedeputeerde Staten van Utrecht
heeft op 28 april 2009 het ontwerp
van de provinciale ruimtelijke ordening vastgesteld. Doel van deze verordening is om de provinciale be-

langen op het gebied van ruimtelijke
ordening te laten doorwerken naar
het gemeentelijk niveau. De verordening bevat daartoe bepalingen
die bij het opstellen van gemeentelijke bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen
in acht moeten worden genomen.
Het ontwerp van deze verordening
ligt van 12 mei ter inzage t/m dinsdag 16 juni. Gedurende deze periode kan eenieder opmerkingen be-

Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4

Dorpsstraat 13 Mijdrecht
tel.: 0297-250 301
www.hacderondevenen.nl
Zie ook
onze
adver te
ntie
elders

voorraaDuitverkoop
www.kunstuitleen-timeless.nl

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

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

VOOR DE AMSTELHOEK

Leuke bijverdienste
voor een paar weken.

Bel (tijdens kantooruren)
0251-674433
Vragen naar Rogier of Marco

kend maken. Wij roepen het college op uiterlijk 16 juni een reactie in
te dienen op het Ontwerp provinciale ruimtelijke verordening, waarin staat aangegeven dat delen van
de Vinkeveense Plassen en oevers
van de Vinkeveense Plassen niet als
kwetsbaar gebied kunnen worden
beschouwd gezien de aanwezigheid
van diverse vormen van intensieve
dag- en recreatievoorzieningen en
derhalve buiten de EHS dienen te
vallen”, aldus de motie.
Doe ik niet
De wethouder vond deze motie tien
keer niks. Maar ondanks zijn duidelijk zichtbare tegenstand liet de
meerderheid van de raad weten, dat
zij vinden dat de wethouder het wel
moet doen.
Met een rood hoofd eindigde de
wethouder de beraadslagingen met:
Of jullie de motie nu aannemen of
niet, ik ga hem niet verdedigen bij
GS.” De raad was geschokt. Kom
nou, de wethouder had te doen wat
zij hem opdroegen. Dit wordt een
motie van wantrouwen. Deze wethouder kan zo toch niet blijven zitten, zo was de eerste reactie in de
wandelgang.
Met rode hoofden werd er in de diverse fracties overlegd. Wat doen we
nu? Zoals meestal bij de raad van
De Ronde Venen werd er weer hard
gebruld, maar liep die avond alles
weer met een sisser af. Geen motie
van wantrouwen, geen wethouder
die opstapt, niets. De motie werd in
stemming gebracht en in meerderheid aangenomen. De gehele coalitie CDA, VVD en RVB, plus GB, VVW
stemde voor.
En nu... wat zou de wethouder doen?
Die avond gebeurde er niets. De
volgende dag ontvingen de raadsleden een uitgebreide memo van het
college die eindigde met de woorden: “Wij zullen de motie dus niet
uitvoeren”. En nu, wat gaan indieners van deze motie doen. Elders in
deze krant vindt u de memo van het
college.
Wethouder Roosendaal VVD:
“Ik voer de motie niet uit!”

Auto Bersan B.V.
Genieweg 50
3641 RH Mijdrecht
0297-285948

www.berkelaar.nl
mijdrecht@berkelaar.nl

Onze kater is sinds 11 juni 2009
vermist. Hij is grijscypers met
witte accenten op de borst, kop,
kin, buik en poten. Hij heeft een
roze neus met aan de rechterkant
een zwarte streep op het neusje.
Hij is gecastreerd en ongeveer
6 jaar oud. Hij is helaas niet
gechipt en heeft geen bandje om!
Wij wonen in Hofland Noord,
Maansteen 39 in Mijdrecht.
Tel: 0297-287442
of 06-24267295

Big L. Maak je keuze
G-Star Wrangler Garcia Pall Mall Only
Nudie jeans Cars Esprit Vila

SA L E

50%
vanaf donderdag 25 juni

kOrtiNG
OP EEN GrOOt dEEL VAN dE

hErEN, dAMES EN kidS

zOMErCOLLECtiE
Openingstijden:
Maandag 12.30-18.00 uur
dinsdag t/m donderdag 10-18.00 uur
Vrijdag 10-21.00 uur
zaterdag 10-17.00 uur

zijdstraat 61, Aalsmeer,
tel 0297-321177
www.bigl.nl

troy! 3.9714

Raad stelt bestemmingsplan
eerste herziening Lintbebouwing
Vinkeveen 2003 vast
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Open dag voor
starterswoningen
op Kloosterplein

Servicelijn

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

Servicepunten

Een eigen huis, een plek onder de zon… Wie wil dit niet? Veel
jongeren willen graag op zichzelf wonen, maar eigen woonruimte
vinden binnen De Ronde Venen is soms lastig. Om hen tegemoet
te komen, heeft de gemeente tien tijdelijke woningen voor jongeren
geplaatst op het Kloosterplein in Vinkeveen. Tijdens een open dag
op zaterdag 4 juli zijn geïnteresseerden van harte welkom om te
kijken hoe de zogenaamde Startersboxen er van binnen uit zien. De
open dag duurt van 11.00 tot 15.00 uur.

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

Kunstwerk Watervlucht
onthuld
Wethouder Jan van Breukelen en kunstenares Jeannette de
Baat onthulden woensdagmiddag 17 juni gezamenlijk het
beeld ‘Watervlucht’. Door het verwijderen van een net met
ballonnen, werd het beeld onthuld dat in het plantsoen aan de
Hoofdweg/Midrethstraat in Mijdrecht staat.

Op de sokkel waar ooit het kunstwerk ‘Roerdomp in Paalhouding’ stond,
prijkt nu parmantig het beeld van de Vinkeveense kunstenares. Watervlucht
is het eerste beeld in de gemeente De Ronde Venen van Jeannette de
Baat en was oorspronkelijk bedoeld voor plaatsing in de vijver van het
plantsoen. Om technische redenen bleek dit niet mogelijk, waardoor
het beeld op de sokkel van de gestolen bronzen Roerdomp staat. Een
eerbetoon aan de tuinarchitect Boerse en de kunstenares Van der Pant.
Het kunstwerk staat op een historische plek omdat op die plaats één van
de eerste kunstwerken (zo niet het eerste), in de openbare ruimte heeft
gestaan. In zijn toespraak blikte wethouder Jan van Breukelen terug
op de circa 50 jaar die vooraf gingen aan de onthulling van kunstwerk
Watervlucht. Watervlucht staat in het plantsoen dat in 1960 is aangelegd
door landschaps- en tuinarchitect C.P. Boerse. In zijn ontwerp had hij
tevens ruimte voor een kunstwerk opgenomen, een bijzonder aspect
destijds. Aan de kunstenares Theresia van der Pant is geheel in lijn met het
advies de opdracht verleend een beeld te maken. Dat werd het bronzen
beeld ‘Roerdomp in Paalhouding’. Sinds 1960 stond deze trotse vogel in
het plantsoen, totdat het in augustus 2007 verdween. De adviescommissie
beeldende kunst heeft vervolgens een traject uitgezet om tot een nieuw
beeld te komen. De commissie koos voor de plaatsing van een bestaand
kunstwerk en heeft een aantal werken van kunstenaars geselecteerd.
Na deze voorselectie, hebben bewoners, verenigd in het wijkcomité
Proostdijland-Zuid de definitieve keuze gemaakt.

Afvalbrengstation

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

Meldpunt Zorg &
Overlast

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

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

Voorbereiding voorontwerp
bestemmingsplan Centrum
Vinkeveen
De komende weken wordt een start gemaakt met de voorbereiding
van een nieuw bestemmingsplan voor het centrum van Vinkeveen.
De eerste stap die hiervoor wordt gezet is het in kaart brengen
van de huidige situatie. Dit gebeurt onder meer door ter plekke
bestaande bebouwing en infrastructuur op te nemen. U kunt
de komende tijd medewerkers tegenkomen, die met deze
werkzaamheden bezig zijn. De informatie over de bestaande
situatie wordt gezamenlijk met gegevens uit voorgaande
bestemmingsplannen, bouwplannen en de Structuurvisie Centrum
Vinkeveen gebruikt om een voorontwerp bestemmingsplan op te
stellen. Hierover vindt nog inspraak plaats. Deze mag u eind 2009 begin 2010 verwachten.
Dit voorontwerp bestemmingsplan omvat naar verwachting het
volgende gebied:
- in noord-zuid richting tussen de Herenweg vanaf de
Gemeenlandse brug bij Waterrijk tot aan de Heulbrug;
- in oost-west richting tussen de dijksterreinen/plasoevers
en de Ringvaart;
- het deel van de Baambrugse Zuwe dat ligt binnen de
stedelijke contour van het streekplan.

Redactie

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

De Startersboxen zijn tijdelijke huurwoningen die worden verhuurd
aan jongeren tot 23 jaar die in de gemeente De Ronde Venen
wonen. Ben je tussen de 23 en 30 jaar? Ook dan kun je je
inschrijven, je komt dan op de reservelijst te staan. De woning is
bedoeld voor één persoon en bestaat uit een woon/slaapkamer
met een keukentje (inclusief kookplaat en koelkast) en een aparte
badkamer. De huur van de woningen ligt tussen de €250, - en
€300, -, inclusief gas, water en licht. Westhoek Wonen zal de
Startersboxen gaan beheren, in opdracht van de gemeente.
Bij verhuizing naar de Startersbox, behoud je je opgebouwde
inschrijftijd bij WoningNet. Je kunt dus inschrijftijd blijven sparen
en ondertussen al op jezelf wonen. Na vijf jaar ontvang je geen
vervangende woonruimte, hier moet je zelf voor zorgen. De
woningen worden tussen 10 en 14 juli aangeboden via WoningNet,
zowel in de Woningkrant als via de website www.woningnet.nl.
Hiervoor moet je je inschrijven bij WoningNet. Met deze inschrijving
kun je op de woningen reageren. Het maakt niet uit of je één dag
of drie jaar bent inschreven: er wordt geloot dus iedereen maakt
evenveel kans.

Meer weten?

Dan kun je contact opnemen met gemeente De Ronde Venen,
Eveline de Bruijn, tel. (0297) 29 18 64 of mailen naar
e.debruijn@derondevenen.nl.

Ondernemers Uithoorn
onderzoeken herkomst
klanten op 25 en 27 juni

De gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen hebben een onderzoek
ingesteld naar de drie alternatieven voor een brug over de Amstel. Om
aanvullende informatie te verzamelen voor dit onderzoek, houdt het
Hoofdbedrijfschap Detailhandel een ondernemersonderzoek in het centrum
van Uithoorn. De vragenlijsten worden door de winkeliersverenigingen Het
Oude Dorp en Amstelplein bij alle middenstand en horeca in het centrum
van Uithoorn rondgebracht.
Een belangrijk onderdeel van het ondernemersonderzoek is de herkomst
van de bezoekers aan de winkels in het Dorpscentrum. Bij een groot
aantal winkels en bedrijven wordt daarom op 25 en 27 juni aan de klanten
gevraagd naar hun postcode of woonplaats. De resultaten van het
ondernemersonderzoek worden meegenomen in het onderzoek van de
twee gemeenten naar de oeververbinding.
Het Hoofdbedrijfschap detailhandel en de winkeliersverenigingen Het Oude
Dorp en Amstelplein vragen u vriendelijk, in het belang van een goede
bereikbaarheid van het centrum van Uithoorn, mee te werken aan dit
onderzoek.

Cultuureducatie Lokaal

Spreekuur college

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

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

De inventarisatie vindt plaats in opdracht van de
gemeente De Ronde Venen en wordt uitgevoerd door
medewerker(s) van Royal Haskoning b.v. Het kan voor
deze inventarisatie noodzakelijk zijn, dat private percelen
worden betreden. Dit gebeurt alleen in overleg met de
eigenaren. Mocht er iemand hiervoor contact met u
opnemen vraagt u dan altijd naar een legitimatie.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente
De Ronde Venen, tel. (0297) 29 18 16 (H. Geurkink) of tel. (0297)
29 17 21 (A. Scholte).

Op 18 juni presenteerde het Cultuurplatform de dvd
‘Cultuureducatie Lokaal’. Wethouder Jan van Breukelen startte
met een klik van de muis de eerste vertoning van deze dvd.
Op deze dvd wordt het aanbod van de lokale aanbieders van
cultuureducatie gebundeld getoond. De afgelopen weken
hebben deze aanbieders workshops op de scholen gegeven.
Met deze dvd is het nu voor alle scholen mogelijk om kennis
te maken met de lokale aanbieders. Naast de bibliotheek, het
museum de Ronde Venen en kunstencentrum de Hint zijn ook
de Speltuin (toneel), Troupe A’ Dour (muziek, theater en film) en
Myra de Groot entertainment Producties (musical, theater) op
de film te zien. Hoewel de film korte impressies weergeeft van
de activiteiten van deze cultuureducatie aanbieders is het voor
de scholen en Buitenschoolse Opvang (BSO) handig om een
gebundeld overzicht van dit lokale aanbod te hebben.
Voor geïnteresseerden is het mogelijk om een exemplaar
van de dvd te bestellen. Neem hiervoor contact op met
m.lutgendorff@bibliotheekavv.nl, cultuurconsulent DRV.

Gevonden
en verloren
voorwerpen
Met ingang van 1 april 2007
is de registratie en opslag
van gevonden en verloren
voorwerpen overgegaan van
de politie naar de gemeente.
U kunt ook kijken bij www.
verlorenofgevonden.nl.
Onderstaande voorwerpen
zijn bij de gemeente als
verloren of gevonden
opgegeven:
Gevonden voorwerpen
2009 week 24 en 25
•
•
•
•
•
•
•
•

Verloren voorwerpen
2009 week 24 en 25
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technische werkzaamheden
aan webwinkel
De webwinkel is de plek waar u digitaal producten van de gemeente
kunt bestellen. De webwinkel vindt u op de gemeentelijke website
www.derondevenen.nl onder het menu-item “loket De Ronde Venen”.
Om een goede werking en uitbreiding van de webwinkel in de toekomst
te kunnen waarborgen, vinden vanaf woensdagochtend 24 juni tot
donderdagmiddag 25 juni, technische werkzaamheden plaats.
Hierdoor zal het gedurende die periode niet mogelijk zijn om producten te
bestellen, die met de internetkassa worden afgerekend. Gratis producten
kunnen wel worden afgenomen. De gemeente werkt continu aan
verbetering van de (digitale) dienstverlening. Voor digitale bestellingen via
de webwinkel logt u eerst in met uw DigiD. Daarna verschijnt een formulier
waarop uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats en
geboortedatum al zijn ingevuld.
De gemeentelijke digitale dienstverlening wordt steeds verder uitgebreid.
In de loop van dit jaar zullen steeds meer producten digitaal worden
aangeboden. Ook zijn inmiddels een groot aantal digitale formulieren aan
de webwinkel toegevoegd.

Buitenboordmotor
Zwarte damesfiets
Paarse damesfiets
Grijs/zwart Gsm
Zwarte portemonnee + hanger
Zilveren ketting met hangertje
2 x knuffels
sleutels

•

Sleutels
Kentekenplaat wit 97-BG-KT
Kentekenplaat geel 18-NN-TX
Kentekenplaat HG-VZ-70
Vaarbewijs I
Busmaandkaart
Zwarte Gazelle Saphir herenfiets
Licht bruine Batavus Europe
damesfiets
Zilveren Batavus Jakima
herenfiets
Rode driewieler met toeter
van K3 en rose sliertjes aan
handvaten
Zwarte Gsm met hoesje er
omheen met klein adresboekje
Zwarte Vodafoon Gsm met klep
en met een rood puntje
Zwarte Gsm Nokia N96
Rode portemonnee met
rijbewijs, bankpas en diverse
andere pasjes en geld
Bruin/beige portemonnee met
strass steentjes van het merk
First en Compagnie
Zwarte damesportemonnee met
rijbewijs en diversen pasjes en
foto’s
Zwarte herenportemonnee met
diverse pasjes en geld
Zwarte damesportemonnee is
aan de voorzijde geplooid leer
met diverse pasjes
Zwarte damesportemonnee met
ID-kaart, rijbewijs en diverse
pasjes
Gouden armband, platte schakel
van 1 tot 2cm breed en heeft
een slot met 2 veiligheidclips
Gouden pinkring met 1 ronde
steen en aan weerszijden 5
vierkanten diamanten
Zilverkleurige strak stalen
armband met 4 steentjes erop
Rose tas met inhoud: ID-kaart,
bromfietscertificaat en diverse
pasjes
Zwarte Esprit schouder
schooltas met broodtrommel en
wax
14 karaat gouden ketting met
hanger en een briljant erin

Gevonden tijdens
weekend van Ajoc
(voorwerpen liggen bij balie
Burgerzaken in het gemeentehuis)
• 3 losse sleutels
• 2 zonnebrillen
• 1 Axa slotsleutel: A7557
• 1 fietssleutel M
• 3 zilverkleurige creolen
• 1 MP3 speler
• 1 keykoord met speen en
poppetje
• 1 zilveren bloemenhanger
• 1 zwarte Gsm
• 1 goudkleurige ketting met een
hanger en een letter erin
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Agenda Meningvormende raadsvergadering 2 juli 2009
Informatie vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur

Agenda

1. Opening.
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp 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. Vaststelling verslagen rtg Bestuur en Middelen / Samenleving van 16
juni 2009 en rtg
Omgeving van 17 juni 2009.
5. Aanpassing APV (raadsvoorstel nr. 0037/09)
Voorgesteld wordt de Algemene Plaatselijk Verordening 2008 (APV) aan te
passen overeenkomstig bijgevoegd voorstel.
6. Reconstructie Baambrugse Zuwe fase 1 (raadsvoorstel nr. 0030/09)
Dit betreft een voorstel voor het beschikbaar stellen van het krediet
benodigd voor de start van de reconstructie van het gedeelte van de
Baambrugse Zuwe gelegen tussen de Herenweg en huisnummer 128
(fase 1).
7 1. Financiële Voorjaarsrapportage 2009 (raadsvoorstel nr. 0034/09)
2. Rapportage 2006-2009 beleidsplan Samen Sterk met onze Inwoners
(raadsvoorstel nr. 0033/09)
De rapportage over het beleidsplan, met ondermeer een terugblik op de
afgelopen periode, en de voorjaarsrapportage worden in samenhang met
elkaar besproken.

Agenda Besluitnemende raadsvergadering 2 juli 2009
Informatie vergadering

Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: aansluitend aan meningvormende raad

Agenda

1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststellen verslag van de openbare raadsvergaderingen d.d.11 juni en
15 juni 2009.
4. Akkoordstukken.
4a.Plan van nieuwe scholen 2010-2013 (Raadsvoorstel nr. 0029/09)
De gemeenteraad dient jaarlijks een plan van nieuwe scholen vast te
stellen. Omdat er voldoende openbare scholen zijn en er geen verzoeken tot
stichten van nieuwe basisscholen zijn ingediend wordt voorgesteld dit jaar
geen plan van nieuwe scholen vast te stellen.
5. Sluiting.

Activiteitenkalender
De Ronde Venen

De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt
door Stichting Cultura in samenwerking met VVV De
Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus en gemeente
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten
vermeld die in de komende week zullen plaatsvinden.
Voor informatie over de activiteitenkalender kunt u
contact opnemen met VVV De Ronde Venen, tel. (0297)
21 42 31, email: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. Een
uitgebreide activiteitenkalender is te lezen op de website
van de gemeente: www.derondevenen.nl.
27 juni 2009 en 1 juli
Vaarexcursie Botshol

Besluiten gemeenteraad
15 juni 2009
De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft maandag 15 juni
2009 de volgende besluiten genomen:
Verordening Langdurigheidstoeslag 2009

De gemeenteraad heeft de verordening Langdurigheidstoeslag 2009
vastgesteld. De langdurigheidstoeslag is een toeslag die één keer per jaar
wordt toegewezen aan mensen die langdurig een laag inkomen hebben.
De toeslag was eerder een landelijke regeling, maar sinds de wetswijziging
van de Wet werk en bijstand is de bevoegdheid voor het opstellen van de
regels per 1 januari 2009 bij gemeenten neergelegd. In De Ronde Venen
komen inwoners in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag die: tussen
de 21 en 65 jaar zijn, drie jaar leven van een inkomen tot 110% van het
wettelijke minimumloon, niet of weinig vermogen hebben en geen uitzicht
op inkomensverbetering hebben.

Uitzenden raadsvergaderingen via lokale omroep en internet
De gemeenteraad heeft besloten vergaderingen van de gemeenteraad
uit te gaan zenden via de lokale omroep en internet. Door het uitzenden
van de vergaderingen wordt het voor inwoners makkelijker gemaakt de
politieke debatten en besluitvorming te volgen. De uitzendingen worden
ook gearchiveerd, zodat geïnteresseerden elk willekeurig moment de
vergaderingen, of delen ervan, kunnen bekijken. In het najaar zullen de
vergaderingen voor het eerst via internet en lokale omroep te zien zijn.

Programmarekening 2008

De gemeenteraad heeft ingestemd met de Programmarekening 2008. In de
programmarekening is de beleidsmatige verantwoording en het gevoerde
financieel beheer opgenomen. Uit de verantwoording blijkt dat veel
resultaten zijn behaald en dat diverse processen in gang zijn gezet.

Gunning kunstgrasveld SV Hertha

De gemeenteraad heeft in oktober vorig jaar besloten bij SV Hertha een
kunstgrasveld aan te leggen. De aanbesteding van de aanleg van het veld
heeft inmiddels plaatsgevonden en de raad is nu akkoord gegaan 850
duizend euro uit te trekken om het werk uit te voeren. Voor aanvang van
het nieuwe seizoen moet het veld zijn gerealiseerd.
De gemeenteraad heeft besloten om een subsidie te verlenen van 176
duizend euro aan Westhoek Wonen in verband met het ‘opplussen’ van
woningen aan de Stadhouderlaan in Mijdrecht. De werkzaamheden zijn
inmiddels verricht. De woningen zijn levensloopgeschikt gemaakt. Het
opplussen past binnen het uitvoeringsprogramma Wonen, Welzijn, Zorg
(2007) dat de gemeente in overleg met Westhoek Wonen heeft opgesteld.

Vaststelling bestemmingsplan
“1e herziening Lintbebouwing Vinkeveen 2003”

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan “1e herziening
Lintbebouwing Vinkeveen 2003”, met een aantal wijzigingen zoals
verwoord in de “Zienswijzenota 1e Herziening Lintbebouwing Vinkeveen
2003” vastgesteld. Tijdens de behandeling van dit agendapunt zijn er door
de gemeenteraad vijf amendementen en drie moties aangenomen. De
amendementen betreffen aanpassingen van het bestemmingsplan in een
aantal specifieke gevallen. In de drie moties wordt het college opgeroepen
snel een besluit te nemen over het bezwaar dat is ingediend rond de brug
Herenweg 260-262 achter en regels op te stellen die de kaders aangeven
voor ontheffingen voor het bouwen van steigers en deze voor te leggen
aan de gemeenteraad. De moties werden respectievelijk ingediend door
VVW voor Samenwerkende Kernen en de Combinatie. Daarnaast werd
een motie aangenomen om de Vinkeveense Plassen buiten e Ecologische
Hoofdstructuur te plaatsen. Deze motie werd ingebracht door de fracties
van Ronde Venen Belang (RVB) en GemeenteBelangen.

Rabobank straatvoetbaltoernooi 2009

Motie reactie ontwerp provinciale ruimtelijke verordening

Locatie: Raadhuisplein. Aanvang: 09.30 uur tot 17.00 uur.
Informatie: Communicatie@Veenstromen.rabobank.nl

30 juni 2009
Roei excursie op Botshol

Verzamelen om 19.00 uur in Wilnis, of om 19.00 uur bij Botshol 14.
Informatie: IVN: (0297) 25 60 89 / 28 86 69.

Gemeente De Ronde Venen:

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

Op dit moment hebben wij de vacature:
- een senior werkvoorbereider;
- een beheerder basisregistraties en geo-informatie.
Meer informatie over de vacature kunt u vinden op onze website
www.derondevenen.nl of u kunt contact opnemen met ons
via (0297) 29 17 42. Ook open sollicitaties zijn ook van harte
welkom. Deze kunt u sturen naar: sollicitatie@derondevenen.nl.

Iedereen heeft wel lege batterijen in huis. Ze doen het niet
meer, dus wilt u ze kwijt. Stop ze echter niet bij het gewone
huisvuil, maar lever ze in! Op deze manier kunnen ze
hergebruikt worden en spaart u het milieu.
Niet in de grijze container

In alle batterijen zitten namelijk stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Dit
zijn zware metalen zoals lood, kwik en cadmium. Sommige van deze stoffen
zijn giftig voor de mens. Als deze batterijen bij het gewone huisvuil terecht
komen, worden ze verbrand en niet op een speciale manier gerecycled.
Hierdoor komen de schadelijke stoffen die in de batterij zitten vrij.

Inleveren

Alle soorten batterijen, dus niet alleen de penlites maar ook de batterijen
van een mobiele telefoon, fotocamera, videocamera, oplaadbare batterijen
(deze gaan ook maar een beperkt aantal keren mee), kunt u inleveren.
In de gemeente De Ronde venen heeft de Stichting batterijen (Stibat)
in totaal 38 inleverpunten: bij diverse supermarkten, winkels en scholen
staat een ton waar u de batterijen in kunt deponeren. Ook op het
afvalbrengstation kunt u de batterijen inleveren. In 2008 zijn er in totaal
3597 kg batterijen gescheiden ingezameld.

Hergebruik

Alle ingeleverde batterijen worden naar een sorteercentrum gebracht.
Hier worden de lege batterijen gesorteerd en voor recycling naar
gespecialiseerde verwerkingsfabrieken gebracht. De bruikbare materialen
worden eruit gehaald. Van het zink uit batterijen worden bijvoorbeeld
dakgoten gemaakt en van het staal van batterijen, spijkers en staaldraad.
Cadmium komt weer terug in nieuwe batterijen.

Woensdag 24 juni:
Vroege sluiting afvalbrengstation
en instelling éénrichtingsverkeer
Ondernemingsweg
In verband met een personeelsactiviteit is het gemeentelijk
afvalbrengstation op woensdag 24 juni geopend tot 14:00 uur.
Daarnaast zal er die dag vanaf 16:00 uur uitsluitend
éénrichtingsverkeer mogelijk zijn op de Ondernemingsweg in
Mijdrecht. Op donderdag 25 juni is het afvalbrengstation weer
geopend op de reguliere openingstijden en is de Ondernemingsweg
weer normaal toegankelijk

Stortkosten teerhoudend asfalt

Locatie: De Woudreus in Wilnis. Aanvang: vanaf 09.00 uur.

Werkochtend in de educatieve NME-tuin

	Lege batterijen: lever ze in!

Subsidie opplussen Stadhouderlaan Westhoek Wonen

Bij het onderhoud aan de asfaltwegen komt dit jaar veel teerhoudend
asfalt vrij. De stortkosten van dit teerhoudende asfalt worden niet gedekt
door de budgetten die beschikbar zijn gesteld voor wegonderhoud. De
gemeenteraad heeft daarom 566 duizend euro beschikbaar gesteld om het
teerhoudende asfalt dat dit jaar vrijkomt bij het wegenonderhoud te storten.
Tijdens de behandeling van dit agendapunt is door de gemeenteraad een
motie aangenomen van de VVD waarin de raad het college opdraagt in de
meerjarenbegroting 2010-2012 jaarlijks 259 duizend euro voor stortkosten
van teerhoudend asfalt te reserveren.

Natuurmonumenten organiseert een vaarexcursie op de Botshol.
Het vertrek is om 10.00 uur. Neemt u voor de juiste vertrektijd en
meer informatie, contact op met de excursietelefoon Noordwest
van Natuurmonumenten; (035) 65 59 955. Dit kan op de dinsdag,
woensdag en de donderdag van 09.00 tot 15.00 uur.

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

Door de fracties van Ronde Venen Belang (RVB) GemeenteBelangen is
een motie ingediend over de Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening
(PRV). De motie is door een meerderheid in de raad overgenomen en
roept het college op een reactie in dienen op de PRV. In de reactie moet
worden aangegeven dat delen van de Vinkeveense Plassen en oevers niet
als kwetsbar gebied kunnen worden beschouwd, gezien de aanwezigheid
van diverse vormen van intensieve dag- en recreatievoorzieningen. De
plassen en de oevers zouden wat de raad betreft buiten de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) moeten vallen.
Via de gemeentelijke website www.derondevenen.nl is het integrale verslag
van deze en eerdere raadsvergaderingen te beluisteren. Ook zijn via de
gemeentelijke website alle raadsvoorstellen in te zien. Voor meer informatie
over de gemeenteraad, raadsvergaderingen, Ronde Tafel Gesprekken
en onderliggende stukken kunt u contact opnemen met de griffie van de
gemeenteraad via 0297 - 29 16 16 of griffie@derondevenen.nl

Herstrating Conincksmeer en
Cuilensmeer Vinkeveen
Maandag 22 juni 2009 start aannemersbedrijf A. van Ooijen & Zn B.V.
met herstraatwerkzaamheden in Conincksmeer en Cuilensmeer te
Vinkeveen. Het straatwerk is op dit moment zodanig verzakt dat herstel
noodzakelijk is. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en
zullen ongeveer 2 maanden in beslag nemen. De werkzaamheden
starten op Cuilensmeer ter hoogte van nr. 11. Zodra de werkzaamheden
aan Conincksmeer beginnen, worden de bewoners geïnformeerd.
Er worden bij de werkzaamheden voorzieningen getroffen, zodat
de woningen in ieder geval lopend bereikbaar zijn. Het zal niet altijd
mogelijk zijn om uw auto voor de deur te parkeren. Hiervoor wordt
een tijdelijke parkeerplaats ingericht aan de Loopveltweg tegenover
de ingang van Conincksmeer. Wij vragen uw begrip en medewerking
voor deze werkzaamheden en tijdelijke overlast. Voor meer informatie
over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer J. van
Schellen, via tel. (0297) 29 18 29.

Brandweer Vinkeveen
winnaar van
brandweerstrijd

De brandweerpost Vinkeveen heeft een uitstekend resultaat
geboekt tijdens gewestelijke wedstrijden in Hellendoorn. Het
Vinkeveense team eindige na een spannende strijd met acht
andere teams op de eerste plaats. Zaterdag neemt Vinkeveen
deel aan de halve finale tijdens een wedstrijd in het Brabantse
Heusden.
‘Rookontwikkeling bij een boerderij, sleutelhouder is aanwezig’. Dat was
de weinige informatie waarmee de Vinkeveners de wedstrijd in werden
gestuurd. Ze wisten dus van tevoren niet waarmee ze geconfronteerd zouden
worden. Op de wedstrijdlocatie aangekomen troffen ze een tractor aan die
met draaiende motor achterwaarts tegen een muur stond geparkeerd. De
eigenaar vertelde hen in ‘shocktoestand ‘ dat zijn zoon en dochter binnen
waren, dat er brand was en dat er iemand tussen de muur van het huis en
zijn tractor gespietst zat aan een tand van zijn aangekoppelde kuilsnijder.
De post Vinkeveen beschikt inmiddels over de nodige wedstrijdervaring, dus
een plan was snel gemaakt. Nummer 1 (Arjan Kok) en 2 (Martin Pothuizen)
werden op een snelle binnenverkenning gestuurd door bevelvoerder Mark
van Wijk. De brand in de keuken werd snel gevonden en vakkundig onder
controle gehouden zodat er verder gezocht kon worden naar slachtoffers. Zij
troffen de dochter aan in een kamer achter de keuken. Ondertussen hadden
nummer 3 (Sander Strik) en 4 (Oscar van Kouwen) hun handen vol om alle
spullen in gereedheid te brengen om de stalen pen door te knippen met
het hydraulisch redgereedschap. Niet alleen de uitgifte van dit gereedschap,
maar ook de waterwinning en het bedienen van de pomp werd vakkundig
door de chauffeur (Norbert Kok) uitgevoerd. Op de (strik)vragen van zijn
jurylid werd vakkundig antwoord gegeven en zonder uit zijn rol te vallen kon
hij door vooruit te denken kostbare secondes winnen met het opruimen van
gebruikte spullen. Nadat het slachtoffer achter de tractor was weggehaald
werd een zoektocht gestart naar de zoon, die op zolder naar luide muziek lag
te luisteren. Hij werd snel naar buiten gebracht, zodat er beneden opgerukt
en afgeblust kon worden. De wedstrijd duurde in totaal ruim 40 minuten. De
Vinkeveners hadden zelf een goed gevoel over inzet en gekozen strategie,
maar moesten tot aan het eind van de middag wachten of de jury dat ook
had. Om 18.30 uur sprak de burgemeester van Hellendoorn het verlossende
woord en riep de Vinkeveners uit tot winnaar. Zaterdag treedt het team aan
tijdens de halve finale in het Brabantse Heusden.
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Nieuwe Meerbode - 24 juni 2009
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De ofﬁciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek
staan ofﬁciële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen
of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en
zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De ofﬁciële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.
derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met servicenormen.
AANVRAGEN BOUWVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

Ontvangst
datum

Amstelhoek
Kerklaan 10,12

Veranderen woningen en appartementen

Reguliere bouwvergunning

2009/0289

12-06-2009

Mijdrecht
Karkiet 58
Oosterlandweg 32
Taling 17
Vinkeveen
Baambrugse Zuwe
Baambruge Zuwe 127
Baambruge Zuwe 127
Julianalaan 1, 36
Winkeldijk 23
Wilnis
Raaigras 44
Veenkade 7
Zwenkgras 1a

Vergroten van een woning
Vergroten tuincentrum
Plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak

Wilnis
Wagenmaker 42

Oprichten vrijstaande woning (Nabij nr.3) Reguliere bouwvergunning
Oprichten van een hotel en een restaurant Reguliere bouwvergunning
fase 2
Vergroten van het waterterras aan de
Lichte bouwvergunning
achterzijde
Vernieuwen van beschoeiing
Reguliere bouwvergunning
(tegenover 1, 36)
Oprichten sluiswachtershuis en
Reguliere bouwvergunning
schotbalkopslag
fase 2

2009/0293
2009/0284

15-06-2009
11-06-2009

Mijdrecht
Communicatieweg 20
Hoﬂand 182

2009/0285

11-06-2009

Westerlandweg 2

2009/0294

15-06-2009

2009/0290

12-06-2009

Vinkeveen
Hereweg 53

Plaatsen van een dakkapel op
voorgeveldakvlak
veranderen van een woonhuis
Plaatsen van een dakkapel op
voorgeveldakvlak

Lichte bouwvergunning

2009/0291

12-06-2009

Reguliere bouwvergunning
Lichte bouwvergunning

2009/0287
2009/0286

08-06-2009
10-06-2009

Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 25 juni 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de onthefﬁngen:
Opm.

16-06-2009

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN IN COMBINATIE MET ONTHEFFING

15-06-2009
15-06-2009
16-06-2009

VOORNEMEN TOT ONTHEFFING BESTEMMINGSPLAN

2009/0241

Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

2009/0288
2009/0292
2009/0296

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

Bouwvergunning

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de
orde zijn gekomen. 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.

Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
Lichte bouwvergunning

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

Plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak

Straatnaam

Wilnis
Herenweg 54
Herenweg 23, 25

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

Verzenddat.
vergunning

Veranderen kantoor en magazijn
Wijzigen van winkel/woon-bestemming
naar kantoor/woon-bestemming
Oprichten van een machineberging

Bouwvergunning
Bouwvergunning

2009/0227
2009/0146

16-06-2009
16-06-2009

Bouwvergunning fase 1

2009/0026

16-06-2009

Veranderen van een woning naar een
gebouw voor kamergewijze verhuur

Bouwvergunning

2009/0038

16-06-2009

Oprichten van een woning
Veranderen/vergroten van 2 woningen
met garage/berging

Bouwvergunning
Bouwvergunning fase 1

2009/0073
2008/0652

16-06-2009
16-06-2009

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de
orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen 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.
VERSTREKTE PERSOONSGEBONDEN GEDOOGBESCHIKKINGEN VOOR PERMANENTE BEWONING VAN
RECREATIEWONINGEN

Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

Mijdrecht
Nijverheidsweg 11

Vergroten van een industriegebouw

Reguliere bouwvergunning
fase 1

2009/0247

A

Vinkeveen
Achterbos 1

Mijdrecht
Molenland 12-R1 3641 PL, Molenland 14-R19 3641 PL, Molenland 14-R38 3641 PL,
Molenland 14-R61 3641 PL, Molenland 14-R178 3641 PL

Vergroten /vernieuwen brug

Reguliere bouwvergunning

2009/0162

B

Vinkeveen
Achterbos 42 R-3 3645 CE, Groenlandse kade 9b 3645 BA, Groenlandse kade 59 5 AP 3645 BB, Molenkade 2 3645 AX

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde onthefﬁng:
- Onder A te verlenen onder toepassing van een buitenplanse onthefﬁng ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
- Onder B te verlenen onder toepassing van een binnenplanse onthefﬁng ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke
ordening.
Zienswijze indienen.
Tijdens de termijn van inzage kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij
Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van
de onthefﬁng waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen
verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.
VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

Mijdrecht
Corn. Beerninckstraat 34

Oprichten van een blokhut

Bouwvergunning

2009/0268

16-06-2006

Realiseren van een betonplaat op de
bestaande loswal
Veranderen van zij- en achtergevel
van een schuur
Vernieuwen van de beschoeiing aan
voor-, achter,- en zijkant

Bouwvergunning

2009/0216

16-06-2009

Bouwvergunning

2009/0261

16-06-2009

Bouwvergunning

2009/0252

16-06-2009

Vinkeveen
Botsholsedijk 2c
Herenweg 34
Vinkenkade 31a

Blinde weer ziend door zoen

Verzenddat.
vergunning

Verzenddatum: 22 juni 2009
Dit besluit ligt zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis. Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum waarop de vergunning verzonden is 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.
VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit betreft
de volgende verkeersmaatregel: Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van
Marktschipper 49,3648 KE Wilnis. Dit besluit ligt met ingang van 24 juni 2009 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op
het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag
waarop dit besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit heeft genomen. Dit bezwaarschrift dient te worden verzonden naar Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereist, kan de President van de rechtbank op verzoek van
o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden ingediend
nadat reeds een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is aangegeven.
Dit verzoek, vergezeld van een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de President van de arrondissementsrechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht (gevestigd Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht, tel. (030) 22
33 000). Van verzoeker wordt door de grifﬁer van de rechtbank grifﬁerecht geheven.

Moeite

Kun jij alles zien? Probeer dan eens met een blinddoek om de straat over te steken. Of een
boterham te smeren. Iemand die jou gedag zegt, te herkennen. Iemand in het café te versieren.
Da’s best moeilijk. Maar voor meer dan 350.000 Nederlanders de dagelijkse realiteit. Zij zijn
blind of ernstig slechtziend. En dit aantal groeit snel.
Die groei komt doordat we steeds ouder worden.
Maar de groei zit bij alle leeftijden. Ook
bijvoorbeeld diabetes en erfelijkheid hebben
ermee te maken. Het Oogfonds wil op de rem
trappen. Ook wil het Oogfonds de leefkwaliteit
van blinden en slechtzienden verbeteren. Visueel
beperkten moeten net zo goed kunnen meedoen
in de samenleving als iedereen. In ruim zestig
jaar heeft het Oogfonds op dat gebied al veel
bereikt. De pratende geldautomaat bijvoorbeeld.
Nieuwe behandelmethodes. En dan niet iemand
die blind is en weer ziend geworden door een

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat voor permanente bewoning van de recreatiewoningen op de navolgende percelen een persoonsgebonden gedoogbeschikking is verstrekt:

geleidestok met gps en obstakeldetectie. De
eerste proefmodellen van de geleidestok van
morgen zijn er. Voor doorontwikkeling is veel
geld nodig. Mensen met oogproblemen zitten
sowieso met veel vragen. Hun omgeving ook.
Daarom financiert het Oogfonds de Ooglijn,
een onmisbare vraagbaak. En die willen we
graag laten voortbestaan.

met

zoen, maar serieus onderzoek. Er moet echter
nog veel worden gedaan.
Want veel wetenschappelijk onderzoek
blijft liggen, bijvoorbeeld naar oogtumoren
bij kinderen onder de zes jaar. En waarom
hebben zoveel automobilisten navigatie
in de auto maar is de modernste techniek
nauwelijks beschikbaar voor blinden en
slechtzienden? De witte stok, eigenlijk al
honderden jaren nauwelijks het niveau van
een boomtak ontstegen, moet dringend
worden opgewaardeerd naar een intelligente

lezen?

Oogfonds Nederland maakt wetenschappelijk
onderzoek,
toegankelijkheidsprojecten,
voorlichting en belangenbehartiging mogelijk.
Toch blijft er nog veel liggen. Hoe dat komt?
Het antwoord is simpel: gebrek aan geld. De
overheid geeft het niet. Gelukkig is er het
Oogfonds. En gelukkig ben jij er. Want zonder
jouw gift blijven blinden en slechtzienden in

www.gratisloepje.nu

TEL (030) 254 57 11
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Stichting Ontwikkelings

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

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

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, DE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn
EDitiE 3:
UithooRn, DE kWAkEl,
nEs A/D AMstEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
121e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDitiE 2
oplAAg 14.950
EDitiE 3
oplAAg 13.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.nl

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

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

Nieuwe ambities en
kansen voor Guatemala
dankzij Return to Sender

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

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

zORG &
DIENsTVERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288.
Geopend op werkdagen 8.30-17.00
u (maatschappelijk werk, thuiszorg,
jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei
mogelijkheden van zorg:
Zuwe Service, tel. 0900-2359893.
jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch
bureau: tel. 0346-581487.
Voor ouders van kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

J.L.J. Oosterling
Koninklijk Onderscheiden
Mijdrecht - Mijdrechtenaar J.LJ.
Oosterling heeft vrijdagmiddag 19
juni jl. een Koninklijke Onderscheiding gekregen bij zijn afscheid als
rector van het Keizer Karel College
in Amstelveen. De versierselen die
horen bij de benoeming tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau werden
hem opgespeld tijdens een bijeenkomst in de school door de burgemeester van Amstelveen, J. van Zanen.
De heer Oosterling heeft gedurende zijn loopbaan, eerst als schoolleider en conrector en vervolgens
als rector van het Keizer Karel College (KKC) in Amstelveen, zich op
buitengewone wijze ingezet voor
de school en voor de kwaliteit van
het middelbaar onderwijs in Amstelveen. Hij gaat aan het eind van het
schooljaar 2009, na 37 jaar aan het
college verbonden te zijn geweest,
met pensioen.
Decorandus heeft hard gewerkt om
de kwaliteit van het KKC te verhogen. Hij heeft naast zijn eigen dag-

taak ook lessen gegeven en verzorgde dagelijks de aanpassingen van
het rooster. Het 45-minuten rooster,
hulplessen en de verrijkingslessen
werden ingevoerd, wat geleid heeft
tot betere prestaties van de leerlingen. Ook heeft Oosterling een belangrijke bijdrage geleverd aan het
invoeren van een andere organisatie in de school en een belangrijke
inbreng gehad bij het bepalen van
het beleid door de gemeente Amstelveen ten aanzien van onderwijshuisvesting. Mede door zijn inbreng
kwam er ruimte voor een goede
huisvesting en uitbreiding en verbetering van de gebouwen van alle
scholen in Amstelveen. Het leverde
voor veel scholen nieuwe locaties of
nieuwe aanbouw op.
Zijn beleid, zijn visie, zijn contact
met ouders, docenten en jeugd hebben het Keizer Karel College tot een
bloeiend instituut gemaakt. De heer
Oosterling laat een goed lopende
organisatie achter, met een mooi
vernieuwd schoolgebouw.

Het probleem van de inlandse Maya bevolking is dat ze al vele eeuwen
gediscrimineerd is. Dat in hun land het Spaans de voertaal van de overheid
werd, terwijl ze dat zelf nooit hebben leren spreken. Dat ze al eeuwen nauwelijks of geen kans hebben naar school te gaan. Op de overheidsschooltjes worden de kinderen gediscrimineerd en verstaan ze de taal niet.
Sinds de oprichting van ‘onze’ middelbare school in Solola, bijna 15 jaar
geleden, heeft tot nu toe de nadruk vooral gelegen op vakken als Spaans,
Kaqchikel, Engels, economie, rekenen en wiskunde, typen, informatica, weven, muziek en cultuur.
Inmiddels heeft de school vele tientallen onderwijzers opgeleid die op lagere scholen in de regio lesgeven. En komen er steeds meer lagere schooltjes
in de regio die zich juist richten op de inlandse kinderen. Waar zelfs hun taal
gesproken wordt.
De directeur van de School, Julian Kumatz, heeft vorig jaar een eredoctoraat
gekregen van een overkoepelende organisatie in geheel Latijns Amerika.
Vanwege zijn vernieuwende ideeën over multicultureel tweetalig onderwijs.
De school heeft nieuwe -ambitieuze- plannen. Om onderwijs in de vakken
natuurkunde, scheikunde en biologie te gaan geven.
Dat is mogelijk geworden omdat Return to Sender daar de komende jaren
aan gaat bijdragen met een bedrag van in totaal ongeveer 30.000 euro.
Dit jaar gaan leraren bij- en nascholen om die vakken te kunnen gaan geven. In het Kaqchikel en in het Spaans. En worden lokalen ingericht om
laboratoriumproeven te kunnen gaan doen.
Als het voorbereidende werk is gedaan gaan in 2010 en 2011 de vakken
gegeven worden.
Een van de belangrijkste doelen voor de toekomst is dat er (para) medische
opleidingen gevolgd kunnen gaan worden. Zodat er straks medische zorg
zal zijn waar de zorgverleners de taal van het volk spreken en hun cultuur
begrijpen.
Tot nu toe is medische zorg voor de inlandse bevolking een onbereikbaar
goed.
Dankzij de medewerking van Return to Sender gaat dat veranderen. Return
to Sender heeft samen met de Hema een project waarbij stoffen uit Guatemala worden verkocht in de grotere Hema’s. De opbrengst gaat weer terug
naar het land, vandaar de naam Return to Sender.
En natuurlijk gaan wij in de tussentijd door met de lopende projecten. Zorgen wij er in ieder geval voor dat leerlingen van de school een fonds krijgen
als ze door omstandigheden het lesgeld niet meer kunnen opbrengen. Zodat ze in ieder geval de opleiding kunnen afronden.
Voor meer informatie: www.mayaschool.nl www.returntosender.nl
Madelon van der Stap

Schilderen bij atelier
De Penseelstreek
Uithoorn - Na de vakantie, in
september beginnen de schildercursussen weer bij atelier De Penseelstreek in Uithoorn. Het zullen weer leuke en leerzame lessen worden Ook deze keer zorgt Corrie Eeltink voor een aantrekkelijk programma voor haar

leerlingen. Zowel beginners
als gevorderden zijn van harte welkom. Men kan zich nu
reeds aanmelden via de website:
www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl. Natuurlijk
kan men zich ook telefonisch
aanmelden, tel.0297540444
en informatie krijgen.

Film in de
Veenhartkerk
Mijdrecht - Vrijdag, 26 juni,
is er weer Veenhartfilmavond.
De Veenhartfilmavond is voor
iedereen die dicht bij huis wil
genieten van de betere films
en er vrijblijvend over door wil
praten, met openheid en respect voor ieders opvatting. De
film wordt op een groot beamscherm vertoond. Voor de
film begint, wordt kort een
toelichting gegeven. Na afloop is er een drankje en
gelegenheid om na te pra-

ten. De Veenhartfilmavond is
in het gebouw van de Veenhartkerk aan Grutto 2a inMijdrecht. Vanaf 20.00 uur is
de zaal open en de film start
om 20.30 uur, entree vier euro. Wil je weten welke film
er draait of wil je meer informatie over de filmavonden? Kijk op www.veenhartkerk.nl en geef je op voor de
Veenharfilmladder, dan word
je maandelijks op de hoogte
gehouden.

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.
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Verkiezingen 2010: schuif
voorjaarsvakantie week op!
Uithoorn - Door middel van bijgevoegde open brief vragen de fractievoorzitters van de gemeenteraad
aan de besturen van de scholen in
Uithoorn de voorjaarsvakantie in
2010 een week te vervroegen.
De landelijke adviesdatum voor de
voorjaarsvakantie 2010 is door het
ministerie van OCW vastgesteld op
20 t/m 28 februari 2010. In de regio Amsterdam en Amstelland is het

gewoonte om af te wijken van die
landelijke datum en de vakantie een
week op te schuiven. Hierdoor valt
de datum voor de gemeenteraadsverkiezingen (3 maart 2010) midden
in de voorjaarsvakantie. De fractievoorzitters vinden dit ongewenst
omdat veel kiezers dan op vakantie
kunnen zijn.
Ook voorzien de fractievoorzitters
een probleem met de beschikbaar-

heid van locaties voor de stembureaus.
De stad Amsterdam heeft zich inmiddels alsnog geconformeerd aan
de landelijke adviesdatum voor de
voorjaarsvakantie in 2010.
Met het sturen van de open brief
hopen de fractievoorzitters dat de
besturen van de scholen in Uithoorn
hetzelfde zullen doen.

Herindeling weer in nieuwe fase beland

Staatssecretaris gaat zeven
ideeën onderzoeken
De Ronde Venen – Vorige week
woensdagavond is de eerste bijeenkomst geweest met de Staatssecretaris en afgevaardigde van de raden
van De Ronde Venen, Breukelen,
Abcoude, Loenen en Maarssen. Dit
naar aanleiding van het feit, dat de
Tweede Kamer vond dat de plannen
om te herindelen tussen deze gemeenten niet voldoende waren onderzocht en geen draagkracht hadden. De Provincie had voorgesteld
om Breukelen, Loenen. Abcoude en
De Ronde Venen samen te herindelen. In eerste instantie waren Abcoude en een meerderheid van gemeente De Ronde Venen daar wel
voor, maar aangezien zoiets anderhalf jaar duurt, was de gemeenteraad van De Ronde Venen weer aan
alle kanten gaan draaien en veranderen. Hierbij begonnen ook Loenen en Breukelen nee te zeggen,
zodat de Tweede Kamer besloot om
de zaak nog eens goed te herbezien, te onderzoeken en een jaar later met goed onderbouwde plannen
terug te komen.
Eerst bijeenkomst
Op de bijeenkomst waren aanwezig de gemeenten Abcoude, Loenen, Breukelen, De Ronde Venen en
Maarssen. Alle met de burgemeester (alleen van Maarssen was er de
loco-burgemeester), een wethouder
en 2 raadsleden. Daarnaast waren
ook aanwezig:
- de Provincie, gedeputeerde Haak
en ambtenaar Koninkx, de staatssecretaris en 5 ambtenaren van haar
ministerie.
De staatssecretaris wil uiteindelijk
een oplossing voor dit gebied zien
te vinden met randvoorwaarden
als: duurzaamheid, een oplossing
voor de bestuurskracht van de BAL(
Breukelen, Abcoude en Loenen) en
draagvlak. Alles wordt getoetst aan
de zogeheten referentievariant zoals
in het wetsontwerp is verwoord.

Standpunten
De diverse gemeenten konden deze avond aangeven welke varianten
zij onderzocht zouden willen zien.
Maarssen, die tot voor drie weken
geleden nog heel niet in het herindelingplaatje voorkwam, is nu door
Loenen en Breukelen erbij gehaald
om met hen een nieuwe gemeente te vormen, daar ze niks voelen
voor herindelen met De Ronde Venen en Abcoude. Maarssen neemt
binnenkort een besluit of zij meegaan met een onderzoek tot samenwerking/herindeling met Loenen en
Breukelen. Loenen en Breukelen
hebben reeds een raadsbesluit genomen en gaan voor de onderzoeken van: herindeling Loenen/Breukelen. Een onderzoek voor niet vrijblijvende samenwerkingscombinatie met Maarssen, en een onderzoek
tot herindeling met Maarssen.
De gemeente Abcoude is unaniem
en duidelijk: zij kiest voor de grote variant, conform eerdergenomen
raadsbesluit. De meest verdeelde
raad is die van gemeente De Ronde Venen. Daar zijn vier verschillende stromingen: een van het college,
en een groep voorstanders van de
grote variant en een groep tegenstanders van de grote variant. Daarbij zijn in de twee ‘raadsgroepen’
ook nog kleine verdelingen, kortom,
de eenheid is erg ver te zoeken. Wat
willen ze nu:
CDA
Het college stelt, precies zoals de
raad hen in 2008 per raadsbesluit
heeft opgedragen te doen. Zij stellen: een herindeling is niet noodzakelijk. Als het echter niet anders kan
dan de grote variant vanwege de
uitdagingen, het gebied en de versterking van bestuurskracht. Duidelijk.
De voorstanders van de grote variant willen bijna hetzelfde: het liefst
geen herindeling, als het moet, dan
de grote variant. Echter, het CDA, de

grootste partij in dezen, wil alleen
de grote variant als de overheid met
een berg geld over de brug komt.
De overheid heeft echter al duidelijk laten weten dat dit niet gebeurt,
dus kun je stellen dat het CDA geen
voorstander meer kan zijn van de
grote variant. Wat ze dan willen is
echter nog steeds onduidelijk.
De tegenstanders van de grote variant willen ook het liefst geen herindeling maar als het dan moet dan alleen met Abcoude. Maar ook in deze groep is weer een fractie die weer
iets anders wil en wel de Christen
Unie/SGP: die wil de kleine variant
met daarbij ook het weidegebied
westelijk van A2 erbij.
Om het nog onduidelijker te maken
vinden twee fracties van deze groep,
RVB en GB, ook nog even dat alleen
samenwerking met Abcoude niet
moet worden uitgesloten.
Afspraken
Na een uitgebreide discussie is uiteindelijk het volgende besloten door
de staatsecretaris: te maken scans:
- grote variant, de BAL, de BAL
met Maarssen, Loenen en Breukelen. Loenen, Breukelen en Maarssen (zowel samenwerken als herindeling) en de kleine variant.
De planning is nu als volgt vastgesteld: voor eind augustus moeten
de scans beschikbaar zijn. Eind augustus vindt dan bestuurlijk overleg
plaats (met dezelfde personen als
nu) en dit moet leiden tot conclusies. Hierna worden de inspraakmogelijkheden bezien.
In september/oktober worden de
nieuwe conclusies voorgelegd aan
de diverse raden en in november
gaan die raadsbesluiten opnieuw
naar de Tweede Kamer. De verkiezingen vinden dan plaats 25 november 2010 en per 1 januari 2011 moet
de herindeling een feit zijn.
(Wordt vervolgd)

Groep 8 van de Fontein
geslaagd voor EHBO
Mijdrecht - Na een jaar lang EHBO-lessen van José van der Waaij te hebben gevolgd, hebben de kinderen van
groep 8 van de Fontein afgelopen vrijdag 19 juni hun examen met goed gevolgd afgelegd.
De enthousiaste groep staat met de examinatoren Hans Visscher en José op de foto.

College gaat geen procedure starten om vestiging AH te helpen

CDA en de Combinatie
willen dat wel en bereiden
motie voor
Vinkeveen – Woensdagavond meldde wethouder Roosendaal even tussen neus en lippen door, dat het college besloten heeft om geen procedure op te starten tegen het vernietigen voor een rechter van de bouwvergunning voor de vestiging van
een AH in Vinkeveen. “We hebben
de aanvrager die bouwvergunning
gegeven, maar dat is een foutje van
ons geweest. Gezien de structuurvisie die er ligt en het bestemmings-

plan, is er geen ruimte om de stukjes
grond die nu geen bestemming detailhandel hebben, maar wel nodig
zijn om een volwaardige supermarkt
te creëren, te wijzigen. We kunnen
dat alleen als de raad de structuurvisie wijzigt. Wij als college hebben
inmiddels besloten niet zelf een procedure daarvoor te gaan opstarten”,
aldus wethouder Roosendaal.
“Maar wij vinden dat er wel zoiets
moet gebeuren”, aldus Jan Rouwen-

horst van het CDA. Wij van het CDA
zullen samen met de fractie van de
Combinatie op 4 juli met een motie komen hierover.” We wachten af.
Gezien de opstelling van het college
wat betreft moties de laatste maand,
zijn we benieuwd of deze motie – als
hij in meerderheid wordt aangenomen – wel wordt uitgevoerd door
het college.
Wordt vervolgd zullen we maar zeggen.

Jozefschool op schoolreisje
Vinkeveen - Afgelopen donderdag
18 juni was het weer zover.
Het jaarlijkse schoolreisje van de
groepen 3 en 4 van de Sint Jozefschool ging weer van start.
Het uitstapje ging deze keer naar
speelpark Oud Valkeveen in Naarden. De kids werden massaal uit-

Straattheaterfestival De Ronde Venen:

Het was weer genieten!
Mijdrecht – De weersvoorstellingen
waren niet echt goed, maar de weergoden waren de organisatie van het
Straattheaterfestival in Mijdrecht
goedgezind. Voor dit evenement in
Mijdrecht kon het niet beter. Geen
spatje regen, niet te warm en niet

echt veel wind. Fantastisch weer en
het was dan ook genieten. Wat we
allemaal gezien en beleefd hebben,
het is teveel om te vertellen. Dat het
druk was laat bovenstaande foto wel
zien. In de krant vindt u een foto-impressie. Deze zegt meer dan duizend

woorden. Eén ding willen we nog
wel kwijt aan de organisatie: gefeliciteerd. Ondanks de recessie hebben jullie een spektakel opgezet dat
wij als redactie als nog gezelliger en
sfeervoller hebben ervaren dan vorig
jaar. Onze complimenten.

gezwaaid vanaf het Hertha terrein
door de ouders.
Na een gezellige busreis konden allen zich vermaken, in de achtbaan,
bij het pirateneiland, in de botsauto’s en ze konden kiezen uit diverse
fantastische waterfietsen.
Na het bezoeken van de theater-

show en een verfrissende duik in
het Gooimeer kregen ze nog een
heerlijk ijsje en daarna moesten ze
helaas alweer huiswaarts.
Alles werkte mee: een prima busreis, prachtig weer en een geweldige sfeer. Het was weer een fantastisch schoolreisje.
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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.

Estafetteproject
De Driehoek

Nieuw!! Nu met 18 velden én
rellende voetbalsupporters
Na een periode van druk rekenen, plakken en
knippen ligt er een opnieuw aangepast plan voor
de invulling van het Estafetteproject. Het antwoord
op alle amendementen en moties. De ijsbaan is
ingepast in de Driehoek. Maar al tellende kom
je tot de verbijsterende conclusie dat niet alleen
IJsclub Nooitgedacht er beter van is geworden.
Argon heeft er nóg een extra veld bij gekregen!
Met verlichting, want schaatsers hebben ’s winters
licht nodig.

Topklasse zorgt voor duizenden supporters
Maar dat is nog niet alles. Op zaterdag 6 juni nam
de KNVB het besluit dat de Topklasse er echt gaat
komen. Argon heeft haar ambities nooit onder
stoelen en banken gestoken, zij willen in deze
Topklasse gaan voetballen. Volgend jaar gaan
de nummers 1 tot en met 4 van de hoofdklasse
automatisch door naar de Topklasse, dat zou op
basis van de resultaten dit seizoen eenvoudig
haalbaar zijn. Eén van de uitgangspunten van het
realiseren van de Topklasse is het trekken van meer
supporters, veel meer supporters. Argon gaat dan
waarschijnlijk ook nog eens op de toch al heel drukke
zaterdag voetballen. Het gevolg is een gigantische
supportersschare. Het kan dan zo maar gebeuren
dat de Driehoek op een zaterdagmiddag te maken
krijgt met duizenden supporters. Wedstrijden met
een soms beladen karakter, het is tenslotte voetbal,
wie staat er garant voor de veiligheid, je moet er
toch niet aan denken...
Uitgangspunt: 9 voetbalvelden, nu 18!
In de eerste plannen was er sprake van 9
voetbalvelden, inmiddels is dit aantal dus
verdubbeld naar 18! velden. Met als kers op de taart

een Stadion voor Argon dat ongetwijfeld Topklasse
waardig is. Men doet er overduidelijk alles aan om
Argon binnen boord te houden. Door het toegeven
aan al die eisen ontstaat een voetbalmoloch, een
grootheid die zijn kleine buurman (CSW) eenvoudig
kan opslokken.

Supportersgeweld
Krijgen we straks ook te maken met de bijwerkingen
van voetbal? Het supportersgeweld? Wie kan
garanderen dat de grote stromen supporters die
men aantrekt niet ook afkomen op een middagje
lekker rellen? Als dit complex er ligt kan er alleen
nog maar geredderd worden, dat moet deze
gemeente niet willen.
Het is aan de Raad, zij moet de afweging maken of
het niet allemaal letterlijk uit de hand gaat lopen.
Grote groepen supporters, van heinde en verre, met
busladingen tegelijk afgezet in de Driehoek, lekker
aan het bier en dan verliezen, een perfect scenario
voor het ontstaan van supportersgeweld. Ook dit is
een aspect van het Estafetteproject. Veiligheid van
de inwoners dient voorop te staan, maar ook van de
voetballende jeugd. Wel een F-jes route aanleggen
maar tegelijk zoveel supporters binnenhalen dat
voetbalrellen niet uit kunnen blijven.

Dijkverschuiving Wilnis
Bijgaand heb ik voor uw rubriek “reactie van een lezer”
een stukje opgesteld over de dijkverschuiving in Wilnis.
U was op 20-12-2006 zo vriendelijk om mijn stukje
te plaatsen met commentaar op de uitspraak van
de rechtbank, met uw titel “Bewoners en Gemeente
verliezen rechtszaak over dijkverschuiving”.
Als het mogelijk is, zou ik het zeer waarderen als u ook
het bijgaand stukje wilt plaatsen. Ik ben me er zeer
van bewust, dat ik geen aardige dingen schrijf over de
Provincie, het Hoogheemraadschap en de Nationale
Ombudsman, maar dat hebben ze verdiend.
Het is verheugend nieuws, dat de Gemeente De Ronde
Venen de rechtszaak bij het Gerechtshof tegen het
Hoogheemraadschap AGV over schadevergoeding
voor de gevolgen van de dijkverschuiving in Wilnis
heeft gewonnen.
In 2006, direct na het verlies bij de Rechtbank, heb ik
in deze krant een artikeltje mogen schrijven over de
problemen rond de procedure bij de Rechtbank en bij
de uitvoerende en controlerende organen.
Nu, drie jaar later, mogen we constateren dat bij het
Gerechtshof wat knappere juristen zitten, die gelukkig
verder kijken dan de neus lang is.
Echter de uitvoerende en controlerende organen
hebben niets geleerd. Bij de provincie zijn de
Commissaris van de Koningin, Boele Staal, en diverse
betrokken gedeputeerden gelukkig weg, nu bezig
met hun vele resterende bijbaantjes. Helaas doen de
nieuwe bestuurders nog steeds niets aan controle van
het Hoogheemraadschap.

Dijken
Bij het Hoogheemraadschap is nog niet het besef
doorgedrongen, dat er gewoon gewerkt moet worden.

Dijkgraaf De Bondt werd in de pers geciteerd met de
opmerking dat dijken nu zo hoog als kerken moeten
worden en zo breed als het paleis op de Dam. Nee,
hij moet gewoon achter zijn bureau vandaan komen,
laarzen aantrekken en in het veld kijken of het goed
gaat. Dus niet achteraf als de boel onder water staat,
maar preventief vooraf!
Vroeger deden dijkgraven zoiets ook, of als ze het niet
deden, werden ze ontslagen (of erger…).
Van de verantwoordelijke topambtenaren is alleen
Verkaik verdwenen, maar deze schijnt helaas nog
steeds voor “advies” te worden ingehuurd.
De burger is de dupe, de falende ambtenaren blijven
te vaak en te lang zitten.
De Nationale Ombudsman Oosting heeft destijds
zijn bemoeienis gestaakt. Hij werd waarschijnlijk
teruggefloten, maar verkondigde dat hij de termen
peilbesluit en peilbeheer zo moeilijk en technisch
vond…
Ook horen we nooit meer iets van die organisatie
over steun voor een goede klokkenluiderregeling en
onafhankelijke schaderegeling.

Samenvattend mogen we stellen,
-dat er zeker een wonder is gebeurd dat de Gemeente
een schadevergoedingsprocedure wint van het
Hoogheemraadschap,
-dat het voor de burger nog niet zover is, dat de
gigantische schade vergoed wordt, welke ruim 15 jaar
waterstaatkundig wanbeleid heeft aangericht.
Chris Kappers,
Ter Aase Zuwe 2,
3626 AR Nieuwer ter Aa

Het Estafetteproject is inmiddels een trein geworden
die met steeds meer snelheid voortraast, wie durft
er aan de noodrem te trekken? Het Estafetteproject
is te duur, levert te weinig en vooral dure huizen
op, zorgt voor toenemende onveiligheid in de
gemeente en vraagt onevenredige offers van de
inwoners.
Namens de Vereniging de 3hoek

Herindeling
De Nieuwe Meerbode plaatste in de editie van 17
juni een lezenswaardig artikel over de politieke en
taalkundige haarkloverij tijdens een bijeenkomst
van acht fractievoorzitters. Het 'debat’ ging over te
onderzoeken herindelingsvarianten, die alsnog aan
de staatssecretaris zouden worden voorgelegd. Al
vooraf was duidelijk dat er geen unaniem gedragen
voorstel zou komen. En dat is ook helemaal niet
nodig: in de Nederlandse politiek wordt besloten bij
meerderheid.
Kortom, de bijeenkomst ging (weer) over - het al lang
bekende antwoord op - de vraag: “Waar staat elke
fractie en waarom?” De weergave daarvan in het
krantenbericht is feitelijk en duidelijk, op één punt
na. En dat betreft de opstelling van het CDA. Het CDA
wordt in het verhaal getypeerd als 'draaikont'; een
weinig vlijend woord voor iemand die voortdurend
van mening verandert of tegenstrijdige beweringen
doet.
En als gewoon CDA-raadslid schrik je van zo’n
kwalificatie in de Nieuwe Meerbode.
Die schrik verdween gelukkig al snel: de aanduiding
bleek namelijk geen doorwrochte journalistieke
conclusie te zijn. Het was slechts de politieke
“beleving” van één of hooguit twee sprekers tijdens
genoemde bijeenkomst. En dat plaatst alles in een
ander licht. Want in politieke bijeenkomsten mag
je (bijna) alles zeggen, maar daarmee worden de
gesproken woorden niet automatisch de feitelijke
waarheid.
In
de
gemeenteraad
kwam
de
huidige
herindelingskwestie prominent aan de orde in
januari 2008. Een overgrote meerderheid van de raad
kon zich toen vinden in een verscherping van het
raadsvoorstel dat van het college van burgemeester

en (4?) wethouders kwam. Er werd aangegeven dat
in de uitwerking van het herindelingsvoorstel veel
meer aandacht moest komen voor de financiële
gevolgen voor de gemeente De Ronde Venen en de
belangen van de inwoners. Die koers heeft de CDAfractie vastgehouden en uitgedragen op basis van de
toen en later beschikbare informatie.
Waar het vervolgens om ging, was de vraag of die
verscherping moest worden opgevat als een 'harde'
voorwaarde of een 'zachte' voorwaarde. Al direct - in
2008 - heeft de fractie van de Combinatie aangegeven
niet te willen kiezen voor die eerste benaderingswijze.
Door het debat in de Tweede Kamer is de beoogde
variant (Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen
en Loenen gaan op in één nieuwe gemeente)
vooralsnog buiten beeld geraakt. Dit - in ieder geval
- tot verbijstering van menig beroepsbestuurder en
teleurstelling van een aantal plaatselijke volksverte
genwoordigers.
Het is daarom te betreuren dat in de politieke arena
van De Ronde Venen recentelijk is geprobeerd om de
CDA-fractie 'af te serveren'. De suggestie werd gewekt
dat het door enkele CDA-raadsleden zou komen
dat de van bovenaf beoogde herindelingvariant nu
(nog?) geen doorgang vindt. Tegen dat twijfelachtige
eerbetoon neem ik uitdrukkelijk stelling.
Er is namelijk niets mis met de wijze waarop de CDAfractie verantwoordelijkheid heeft genomen om de
zorg uit te dragen over de veronderstelde, ongunstige
uitwerking van bovenaf opgelegde bestuursplannen.
Dat is steeds gebeurd op een constructieve, maar
stellige wijze, die altijd ruimte bood voor een dialoog:
in de raad (1), in het contact met de CDA-statenfractie
(2), tijdens de inspraak bij Provinciale Staten (3),
tijdens een overleg op het Ministerie van BZK (met

als onderwerp de noodzaak om te komen tot een betere
financiële regeling) (4), tijdens de inspraakgelegenheid
die de vaste Kamercommissie bood in Breukelen
(5), in de contacten met diverse partijgenoten in de
Tweede Kamer (6) en in de correspondentie met de
staatssecretaris (7).
Wellicht zijn niet al deze activiteiten voor iedereen goed
zichtbaar geweest, of is men het (deels) vergeten.
De fracties van de VVD (3 zetels), de Combinatie (4
zetels) en D66 (1 zetel) voelen zich door de stellingname
van de CDA-fractievoorzitter tijdens het overleg met de
Vaste Kamercommissie in Breukelen te kort gedaan.
De destijds aangenomen 'verscherping' had van hen
namelijk niet zo prominent naar voren gebracht mogen
worden in de beantwoording van de kritische vragen
die de Tweede Kamerleden stelden. En dat terwijl deze
verscherping - de financiële compensatie moet ruimer
worden - door deze fracties wel was onderschreven
in de schriftelijk ingediende zienswijze bij de Tweede
Kamer
Op initiatief van het CDA-fractievoorzitter zijn onlangs
enkele overlegrondes geweest met alle fractievoorzitters

van de raad van de gemeente De Ronde Venen om
- in een zo breed mogelijk verband - opnieuw een
koers uit te zetten, waarbij de belangen van onze
gemeente en de inwoners goed in zicht blijven, zonder
de ogen te sluiten voor de politieke realiteit, die onze
gemeentegrens overstijgt.
En weer kon elke fractievoorzitter uitgebreid de eigen
standpunten naar voren brengen als bezwerend mantra
om vermeend onheil af te weren.
Een enkeling vond het daarbij nodig vooral te praten
over de handelwijze van het CDA maar (bijna) niets te
zeggen ter onderbouwing van het eigen standpunt.
Nu is de staatssecretaris aan zet: vorige week zijn
er nieuwe varianten voor een herindeling over tafel
gegaan in Den Haag.
Ongetwijfeld zal een goed geïnformeerde Nieuwe
Meerbode daarover berichten in deze editie.
Jan Rouwenhorst
lid CDA-fractie
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Tijdelijk huisverbod voor
rust en hulp na huiselijk
geweld
De Ronde Venen - Burgemeester
Burgman kan vanaf 1 juli een persoon een tijdelijk huisverbod opleggen in geval van huiselijk geweld of
ernstig vermoeden daarvan. De gemeente De Ronde Venen heeft hierover afspraken gemaakt met de politie en hulpverlenende instellingen.
Doel van de maatregel is om voor
slachtoffers en plegers van dergelijk
geweld een adempauze te creëren,
waarin adequate hulp kan worden
geboden aan alle betrokkenen.
Sinds 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod landelijk van kracht.
Deze wet biedt burgemeesters de
mogelijkheid om een huisverbod
op te leggen bij huiselijk geweld of
een ernstig vermoeden daarvan. Het
gaat met name om situaties waar-

in de politie naar aanleiding van een
melding op huisbezoek gaat en een
dreigende situatie aantreft, maar
vanuit het strafrecht geen mogelijkheid heeft om in te grijpen.
Vanaf 1 juli 2009 kan burgemeester
Burgman voor de gemeente De Ronde Venen ook van de wet gebruik
maken. ”Het doel van het huisverbod is om een adempauze te bieden
waarin hulp op gang kan komen.
Voor een effectieve inzet van deze
maatregel is nauwe samenwerking
nodig tussen gemeente, politie en
hulpverlening”, zegt Burgman.
Het verbod houdt in dat de uithuisgeplaatste tien dagen zijn of haar
woning niet meer in mag. Gedurende die periode mag de uithuisgeplaatste geen contact hebben met

de partner en de kinderen. Dit moet
ervoor zorgen dat de situatie niet
verder uit de hand loopt. Afhankelijk
van de situatie kan de burgemeester
het huisverbod verlengen tot maximaal vier weken.
Een huisverbod wordt alleen opgelegd als er sprake is van een ernstige situatie en andere mogelijkheden
om in te grijpen niet afdoende zijn.
Iemand zijn of haar huis uitzetten
heeft geen effect als die persoon na
tien dagen thuis in dezelfde situatie terugkeert. Daarom wordt aan de
uithuisgeplaatste en de achterblijvers direct hulp aangeboden in de
vorm van crisisinterventie. Het streven is dat er binnen tien dagen een
samenhangend plan ligt voor hulp
aan alle betrokkenen.

Leerlingen Viribus Unitis
geslaagd voor muziekexamen
Wilnis - Afgelopen zaterdag 20 juni jl. hebben vier leerlingen van muziekvereniging Viribus Unitis uit Wilnis hun HaFa (Harmonie – Fanfare) examen gedaan. Ze zijn allemaal
ruim geslaagd. Gerjanne Meijers behaalde met een 8 haar A diploma op
bugel en Stefan van der Wildt slaagde met een 8,5 voor zijn A diploma,

ook op bugel. Ingeborg van Toorn en
Sanne Harte behaalden allebei met
een 7 hun B diploma op alt-saxofoon. Wilt u meer informatie over de
opleidingen van Viribus Unitis? Kom
dan op zaterdag 27 juni tussen 13.00
en 17.00 uur naar de open dag in het
verenigingsgebouw van Viribus Unitis aan de Pieter Joostenlaan 1 in

Wilnis. Om 13.00 uur start de open
dag met optredens van alle leerlingen. Om 16.00 uur sluit het fanfare
orkest de open dag af met een demonstratie. Het jeugdorkest en fanfareorkest zijn ook op donderdag 2
juli te beluisteren vanaf 19.00 uur tijdens een buurtconcert aan de Herbergier in Wilnis.

Peuters van Pino op
bezoek bij de brandweer
Mijdrecht -De peuters van peuterspeelzaal Pino hebben dinsdagmiddag een bezoekje aan de brandweer gebracht! Ze werden opgehaald met een echte brandweerbus,

dat was al een feest op zich. In de
kazerne mochten de kinderen in en
op de brandweerauto’s zitten en een
grote brandweerhelm passen, maar
achter het stuur zitten was toch wel

heel erg stoer! En dan na een beker limonade als klap op de vuurpijl
buiten spuiten met de grote brandweerslang! Wel boffen met zo’n
brandweervader in de groep!

Uitgaansdag De Hoef
goed geslaagd

Open Dag peuterspeelzalen Dribbel en Pino
Mijdrecht - Woensdag 17 juni was
er op de peuterspeelzalen Dribbel
en Pino de mogelijkheid om een
kijkje te komen nemen.
Een aantal geïnteresseerde ouders
kwam met hun kindje kijken. Terwijl
de kinderen lekker konden spelen,

tekenen of knutselen informeerden
de leidsters de ouders over het spelen op de speelzaal.
De ouders waren geïnteresseerd in
hoe het er aan toe gaat op de speelzaal en welke extra’s de speelzalen van Stichting Peuterspeelzaalwerk de Ronde Venen bieden, zoals

de mogelijkheid tot extra ondersteuning op o.a. taal- en sociaal-emotioneelgebied en de schriftelijke overdracht van de peuters naar de basisscholen.
Ook de pedagogisch begeleidster
was aanwezig om eventuele vragen
te beantwoorden.

Fractie Ronde Venen Belang stelt kritische vragen aan college:

Waarom is er de motie van
de raad niet uitgevoerd?
De Hoef - Afgelopen donderdag 18
juni ging weer een bus vol – al wat
oudere – Hoevenezen richting Alkmaar en omgeving. Een mooie tocht
met een rondvaartboot en een bezoek aan een echte stolpboerde-

rij stond op het programma. Enkele
konden hetniet laten om de bedstee
uit te proberen. Een West Fries echtpaar had in de boerderij een mooi
optreden met liedjes in dialect uit
vroeger tijd. Geweldig!

De dag werd afgesloten met een
voortreffelijk buffet in De Strooppot
in De Hoef. Het is weer een gezellige
en mooie dag geweest. Iedereen die
heeft bijgedragen tot het slagen van
deze dag: geweldig bedankt!

De Ronde Venen – Elders in deze krant vindt u een uitgebreid artikel over een motie van de meerderheid van de Rondeveense raad,
die door wethouder Roosendaal al
op voorhand werd afgewezen. Dat
kan, maar toen de raad hem aannam weigerde de wethouder nog
de motie uit te voeren. Het college ging achter de wethouder staan
en de motie werd terzijde gelegd.
Fractievoorzitter Anco Goldhoorn is
hier briesend over (lees ‘In gesprek
met’). Maandagmiddag heeft hij de
volgende vragen gestuurd naar het
college:
“Graag ontvang ik gezien de urgentie het antwoord RUIM voor
de raadsvergadering van begin juli. Voor de goede orde: deze vragen
kunnen verspreid worden onder de
raadsleden. Een kopie van deze vragen wordt verzonden naar de pers.
Vraag 1: Graag ontvang ik de zienswijze die in SUW-verband is ingediend bij de provincie
Vraag 2: Wat is de inbreng van DRV
geweest hierin?
Vraag 3. Graag ontvang ik alle cor-

respondentie hieromtrent
Vraag 4. Op grond waarvan is de inbreng beperkt gebleven, zoals aangegeven in de memo en wat was
de motivering omtrent die inbreng?
Waarom zijn andere zaken niet ingebracht?
Vraag 5: Waarom is de mogelijkheid
tot indienen zienswijze niet aan de
Raad voorgelegd?
Vraag 6; Waarom is er niet inhoudelijk met de Raad hierover gesproken?
Vraag 7: Wat is de juridische titel
waarop het College of wethouder
of ambtenaar in SUW-verband een
zienswijze heeft ingediend?
Vraag 8: Ligt hieraan een Collegebesluit ten grondslag? Zo ja, dan
ontvang ik graag gedetailleerde informatie hieromtrent. Zo nee, waarom niet?
Vraag 9: Is het niet uitvoeren van de
motie een Collegebesluit?
Vraag 10: was het College hierin
unaniem?
Vraag 11: Is de memo in het College
behandeld? Zo ja, wanneer en hoe
hebben de individuele Collegele-

den hier inhoudelijk op gereageerd?
Zo niet, waarom niet en hoe kan de
memo dan namens het College eind
van de middag verstuurd zijn?
Vraag 12: Waaruit zou moeten blijken dat de relatie van de wethouder met de provincie schade op zou
lopen door het indienen van een
zienswijze?
Vraag 13: Welke schade zou de gemeente hierbij oplopen?
Vraag 14: Kan, door het niet indienen van de zienswijze, schade te lijden door individuele inwoners/bedrijven verhaald worden op de gemeente of individuele bestuurders,
omdat via een motie is gevraagd
een zienswijze in te dienen en wat
door de wethouder c.q. college niet
is uitgevoerd?
Ik vertrouw erop dat de beantwoording uitgebreid gemotiveerd wordt
gegeven.”
Was getekend,
Anco Goldhoorn
fractievoorzitter Ronde Venen
Belang. Wordt vervolgd.
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Straattheaterfestival De Ronde Venen:

HET WAS GENIETEN!

Mijdrecht - De weersvoorspellingen waren niet echt goed, maar voor het Straattheaterfestival in Mijdrecht kon het weer niet beter. Geen spatje regen,
niet te warm en niet echt veel wind. Fantastisch weer en het was dan ook genieten. Wat we allemaal gezien en beleefd hebben, het is teveel om te
vertellen. De volgende foto-impressie zegt meer dan duizend woorden. Eén ding willen we nog wel kwijt aan de organisatie: gefeliciteerd. Ondanks
de recessie hebben jullie een spektakel opgezet dat wij als redactie als nog gezelliger en sfeervoller hebben ervaren dan vorig jaar. Onze complimen-
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”Als we dit pikken van het college zijn we echt een tandeloze tijger”

IN
GESPREK
MET

In Gesprek Met fractievoorzitter Anco Goldhoorn van Ronde Venen Belang:

De Ronde Venen – We gingen in gesprek met Anco Goldhoorn in verband met de – op zijn zachtst uitgedrukt - starre houding van wethouder Bram Roosendaal, vorige week maandag in de raadsvergadering. De fractie van Ronde Venen Belang, gesteund
door de fracties van Gemeentebelangen, VVD, VVW
en CDA diende een motie in en de wethouder zei direct: “Jullie kunnen die motie aannemen, ik verdedig
hem toch niet bij de provincie.” Er ging op dat moment
een huivering door de zaal en de raad. Wat zouden de
indieners nu doen? Deze wethouder verdient op dat
moment toch op zijn minst een gele, maar misschien
zelfs wel een rode kaart, oftewel een motie van afkeuring of een motie van wantrouwen. Er gebeurde echter niets. Wat gaat er nu gebeuren is de vraag aan Anco Goldhoorn:
“Ik wil eerst even de achtergrond van het hele bestemmingsplan – waar het in feite allemaal mee begonnen is – even kort en duidelijk uitleggen. Ik weet
wel dat men zal zeggen, de EHS en het bestemmingsplan zijn aparte plannen, dat klopt, maar alles is met
elkaar verweven. De EHS wordt wel degelijk genoemd
in het bestemmingsplan Vinkeveen Lintbebouwing
2003 en is heel belangrijk voor o.a. recreatiewoningen,
woonarken, recreatiebedrijven, enz. Vandaar even deze uitleg. Het was een reparatie van het bestemmingsplan Lintbebouwing Vinkeveen 2003. Deze reparatie
was op verzoek van de Raad van State, omdat er een
aantal zaken niet klopte en zij hun goedkeuring daarom niet konden geven aan dat bestemmingsplan. Het
uitgangspunt moest daarbij zijn dat de veranderingen, de reparaties, conserverend moesten zijn, maar
nu komt het college met voorstellen die heel duidelijk
niet conserverend zijn.”
-- Wat wordt er precies bedoeld
met conserverend?
”Conserverend is dat het zo blijft als het nu is. Er mogen alleen reparaties aan gedaan worden, maar geen
vernieuwingen worden toegepast. Wij als raad hadden
een aantal zaken aangegeven aan het college dat niet
klopte, maar ook een aantal inwoners, belanghebbenden hebben een aantal zaken aangekaart over zaken
die niet conserverend zijn, maar waar strengere eisen
worden neergelegd. Dan noem ik als eerste het woonschepenbeleid. Het woonschepenbeleid is aangenomen in 2005. Als je dat leest klopt er iets niet. Er wordt
verwezen in het woonschepenbeleid naar de begripsbepalingen van de modelverordening van het VNG.
Nu kun je je afvragen waarom wordt die modelwoonschepenverordening van VNG niet gewoon door de
gemeente overgenomen. Als ze dat namelijk doen ben
je van heel veel problemen verlost.
Tussen wal en schip
Als je het woonschepenbeleid leest zie je dat woonschepen niet worden geduld. De vraag is nu, is het
huidige overgangsrecht nu toegepast op woonschepen. Het overgangsrecht is nu nog alleen van toepassing op woningen en bouwwerken, maar de woonschepen zijn niet genoemd. Dat is heel vreemd.”
-- Dus de woonschepen in Vinkeveen
vallen nu tussen wal en schip
”Ja, die vallen werkelijk nu tussen wal en schip. Er moet
een goede juridische regeling zijn voor woonschepen.
Die hebben we niet. Je zou met die woonschepenverordening van het VNG alle regels kunnen toepassen.
Maar de wethouder weigert daar gewoon naar te kijken. Hij doet het gewoonweg niet. Hij verklaart dat er
een woonschepenbeleid is en dat die regels nu worden opgenomen in het bestemmingsplan.”
-- En dat is volgens jou niet waar?
”Nee, dat is niet waar. Er is geen woonschepenbeleid.
Er klopt niets van. Absoluut niet. Dan het feit dat de
reparaties aan het bestemmingsplan conserverend
zouden zijn, er zouden geen strengere eisen komen
voor de woonschepen ten aanzien van het oude beleid. Het bestaande beleid is dat de woonschepen vijf
meter van elkaar moeten liggen. Nu verzinnen ze er
even bij dat de schepen niet alleen vijf meter van elkaar moeten liggen maar dat ze ook twee en een halve meter van de erf-grens moeten liggen. Als er nu
een boot afbrandt kan men volgens de nieuwe regels
er geen nieuwe boot meer neerleggen. Dat is namelijk praktisch onuitvoerbaar, omdat daar geen ruimte meer voor is. Dit is het zogenaamde uitsterfbeleid.
Dat kan, als je daar als gemeente voor kiest, oké, maar
dan moet je dat als wethouder gewoon zeggen. Maar
ook dat doet hij niet. Er zijn al mensen die planschade
gaan indienen en dat kan voor de gemeente in de miljoenen gaan lopen en dat allemaal vanwege de halsstarrigheid van deze wethouder. Er ligt al een eis tot
schadevergoeding klaar en dat is er een van echt ettelijke miljoenen en dat is er nog maar een.
Recreatiewoningen
Iets vergelijkbaars heb je met de recreatiewoningen.
In de vorige bestemmingsplannen werd het wonen
in een recreatiewoning niet als ‘strijdig gebruik’ aangemerkt. Nu wel en dat betekent dat het een vereniging is van het bestemmingsplan en geen conservering. Het gaat hier om zo’n 150 van deze woningen, die
nu dan ook vallen onder het uitsterfbeleid. Ook deze
mensen gaan planschade indienen.”
-- Maar winnen ze dat dan ook? Toen ze in die
recreatiewoningen gingen wonen wisten ze toch
dat het een recreatiewoning was en dat je daar
niet permanent in mocht wonen. Ze deden iets
wat niet mocht. En of het nu gedoogd wordt of
niet, je weet dat je iets doet wat niet mag, toch?
”Ja, je doet iets wat niet mag, maar het bestemmings-

plan gaf daar geen gebodsbepaling op.”
-- Het werd dus niet gedoogd,
het mocht gewoon.
”Ja klopt, het mocht, gezien het bestemmingsplan van
toen. Nu is het bestemmingsplan aangepast en zou
het niet meer mogen. Nu gaan ze vanuit de gemeente ook controleren. Ze hebben een recherchebureau
ingehuurd voor 800.000 euro en dan gaat men nu kijken of de mensen er permanent wonen. Dat gaat echt
om mensen die er al jaren permanent wonen, dat weet
iedereen. Sommigen hebben een PGB gekregen en
sommigen niet.”
-- Niet gekregen of niet aangevraagd.
Als je het niet hebt aangevraagd heb
je het toch aan jezelf te danken?
”Klopt, dan heb je het aan jezelf te danken. Maar waar
we het nu over hebben (bijvoorbeeld Zomeroord) zijn
mensen die daar al heel lang wonen, ver voor 2003.
Nu krijg je dan die controle. Maar als die mensen naar
de Raad van State gaan krijgen ze weer gelijk. Maar
de gemeente De Ronde Venen heeft nu opdracht gegeven aan een rechercheur en die is nu aan het controleren.”
-- Maar nu is het juist de tijd dat je in een
recreatiewoning mag verblijven toch? Dag en
nacht. Als ze dan nu controleren, wat willen
ze dan doen? Het mag toch? Controleren
moeten ze dan in de winter doen, als ze er
niet meer na zonsondergang mogen zijn.
“Klopt, het is ook gewoon weggegooid geld wat de
gemeente nu doet. Dat ziet een kind. Deze handhavingsactie heeft totaal geen zin. Is echt nutteloos. Het
stapelt zich langzaam op. We komen nu bij die motie over de EHS, waar je al over schrijft in het raadsverslag.”
Recreatie
-- Ja, en nu mijn vraag. Wat gaan de
indieners van deze motie nu doen?

Deze afstand moet dan vijf meter gaan worden

”Een EHS is een samenhangend netwerk van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden op het land en in
het water, waarbij wordt aangesloten op een Europees
netwerk. Nu vallen volgens het voorstel van de provincie en de wethouder, de Vinkeveense plassen onder
deze EHS. Wij vinden dat dat niet kan en droegen de
wethouder op een zienswijze (bezwaar) in te dienen
bij de provincie tegen dit voornemen. In het streekplan
2005/2015 staat namelijk dat de Vinkeveense plassen
grotendeels een functioneel karakter hebben. Dat is
landelijk gebied 3. Voornoemde intensieve vorm van
bedrijfsdoeleinden van agrarisch, detailhandel, groothandel, industrie en recreatiedoeleinden vallen niet
onder kwalitatief hoogwaardig gebied en kunnen derhalve niet onder de groene contour/EHS vallen. Dat is
toch duidelijk.”
-- In de memo waarin het college aangeeft
dat ze jullie motie niet uitvoeren, schrijven
zij dat de Vinkeveense plassen al vanaf
1992 onder de EHS regeling vallen.
”Ja, dat zeggen ze. Maar dat is gewoon weer niet waar.
Maar diezelfde wethouder heeft wel een zienswijze ingediend om hun estafetteproject veilig te stellen. Ze
zijn dus wel bezig hun eigen straatje schoon te vegen,
maar wat wij willen doen ze gewoon niet.
En wat zij willen kan gewoon niet. Dan worden er dusdanige beperkingen op het plassengebied gelegd,
dan wordt het voor recreatiewoningen, woonboten,
recreatiebedrijven niet meer werkbaar. Wij willen toch
zo graag de recreatie bevorderen hier in Vinkeveen,
wel dan moet men niet met een EHS gaan werken in
dit gebied.”

Hier is 5 meter afstand maar er moet nog twee en een
halve meter bij komen.

-- Maar dat gaat nu wel gebeuren. De
wethouder/het college heeft niets met de
motie gedaan. Een zienswijze indienen kan niet
meer, de tijd is voorbij. Wat doet de raad nu?
”We laten het er niet bij zitten wat mij betreft. Het volgende ben ik aan het doen. Ik ben met mijn fractie
in gesprek. Het waren drukke weken, maar dat is bijna rond. Wij zijn ons aan het beraden om het college
hier daadwerkelijk op aan te spreken, omdat dit gewoon niet kan. Zij hadden deze motie gewoon dienen uit te voeren. Ze hoefden er niets voor te doen.
De tekst was kan-en-klaar. Ze hadden hem alleen namens ons moeten indienen. Wij nemen geen genoegen met de antwoorden die het college ons gegeven
heeft. We gaan ze ter verantwoording roepen.”
-- Doe je dat alleen als RVB of krijg je
daarbij ook GB, het CDA, VVW en de VVD
mee. Zij zijn toch medeondertekenaars
van deze niet uitgevoerde motie?
”Ik ga uiteraard wel een beroep op hen doen. Ik ga
hen er ook politiek op aanspreken. Alleen red ik het
niet. Dan krijg je alleen de lachers op je hand. Ik ga
het alleen doen als het kans van slagen heeft. Ik begin in ieder geval met het college een pittige brief te
schrijven, die ik zeker openbaar zal maken en daar
zal ik daadwerkelijk antwoord op willen hebben. Ik wil
ook zwart op wit of het niet uitvoeren van deze motie
een collegebesluit is geweest en wie er voor en tegen
waren en als ik dat weet zet ik mijn volgende stappen.
Maar weet één ding... ik pik dit niet. Ik herinner mij
nog heel goed de uitspraak van Toine Doezé: tandeloze tijger. Als we dit als raad pikken van het college zijn
we echt een tandeloze tijger en dat zal me niet overkomen. Wacht deze week maar af...”, aldus een strijdlustige Anco Goldhoorn.
Wordt vervolgd.

De Vinkeveense plassen kunnen niet in de EHS vallen.
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En wat gaan raad en wethouder nu doen?

Wethouder Roosendaal
weigert motie van de raad
uit te voeren
Vervolg van de voorpagina

Het bleef even stil. Vorige week
woensdag echter ontvingen de
raadsleden de volgende memo van
het college:
“Vanaf 12 mei 2009 tot en met 16 juni 2009 lag het ontwerp van de provinciale ruimtelijke verordening ter
inzage. Door uw raad is een motie
aangenomen, waarin u ons college oproept een reactie op dit ontwerp in te dienen. In deze memo
willen wij u inzicht geven in de status van de verordening en in de wijze waarop wij met deze motie zijn
omgegaan.
Het streekplan.
Op 13 december 2004 is door Provinciale Staten van Utrecht het Streekplan 2005-2015 vastgesteld. Een van
de kaders van het Streekplan is het
nationaal ruimtelijk beleid, waaronder het vormgeven aan de begrenzing van de nationale landschappen en het planologisch vorm geven
van de ecologische hoofdstructuur
(EHS). Op de kaarbijlage is de EHS
visueel weergegeven. Zo is het hele
Vinkeveense plassengebied aangeduid als EHS. De begrenzing van de
EHS is in dit streekplan vastgesteld
en planologisch verankerd. Overigens waren de plassen ook in het
Streekplan van 1994 al aangeduid
als natuurkerngebied als onderdeel
van de EHS.
In het streekplan is gekozen voor
een samenloop van natuur en landschap voor de mens. In het streekplan staat ook duidelijk vermeld dat
de te realiseren EHS in belangrijke
mate ten dienste van de recreërende mens staat.
De (nieuwe) Wet op de
Ruimtelijke Ordening.
Op 1 juli 2008 is de gewijzigde Wet
op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
in werking getreden. In de WRO
komt het instrument “Streekplan”
niet meer voor. PS kunnen regels
stellen in het kader van een goede
ruimtelijke ordening via een verordening.
Op basis van de WRO heeft het rijk
de ontwerp AmvB in procedure gebracht. Hierin draagt het rijk de provincie op om de EHS in de verordening vast te leggen overeenkomstig de aanduiding van de EHS op
het moment van vaststelling van de

AmvB (het geldende beleid: de begrenzing uit het Streekplan). Daarbij
geeft het rijk tevens aan dat de EHS
slechts kan worden gewijzigd ten
behoeve van de samenhang van de
EHS zelf en wanneer tenminste de
kwaliteit van de EHS wordt behouden. Ten behoeve van kleinschalige ontwikkelingen is een uitzonderingsmogelijkheid opgenomen. Ook
de uitwerking van het “Nee, tenzij …” beginsel wordt door het rijk
aan de provincie opgelegd. De ontwerp AmvB is in mei door de ministerraad aangenomen en zal worden
gepubliceerd.

Uit het bovenstaande blijkt dat de
provincie bijzonder weinig ruimte
heeft om eigen regels ten aanzien
van begrenzing en bescherming van
de EHS op te stellen.
Inhoud verordening.
De Provinciale Ruimtelijke Verordening, zoals deze op dit moment
wordt voorbereid bevat géén nieuwe beleidsvoornemens of normen.
Het is een beleidsneutrale omzetting van een aantal uit het Streekplan gedestilleerde regels.
Als eerste stap om te komen tot
een verordening heeft de provincie
Utrecht in de Beleidslijn Ruimtelijke Ordening aangegeven aan welke
onderwerpen uit het Streekplan een
provinciaal belang wordt toegekend.
Dit document is juni 2008 door Provinciale Staten vastgesteld. Aan alle beleidsuitspraken uit het Streekplan die de EHS aangaan wordt een
provinciaal belang gehecht, wat betekent dat hiervoor regels in de verordening kunnen worden opgenomen.
Met de huidige ontwerp verordening is invulling gegeven aan deze beleidslijn. Het uit het Streekplan bekende beleid wordt in bindende regels beschreven. Dit beleid komt er feitelijk op neer dat binnen de begrensde EHS ontwikkeling slechts kunnen plaatsvinden,
wanneer zwaar onderbouwd kan
worden aangetoond dat de natuur
hier niet onder lijdt of zelfs op vooruit gaat. Dit zogenaamde “Nee, tenzij …” beginsel wordt al een aantal
jaren toegepast.
De bij de verordening behorende
kaarten komen overeen met de gebieden die ook al in het Streekplan
als EHS waren aangemerkt. Voordeel van de huidige kaarten is dat

de begrenzing exacter is weergegeven. Er zijn geen nieuwe gebieden
toegevoegd.
Reacties.
Vanuit Samenwerking Utrecht West
is op 9 juni jl. een reactie op de verordening uitgegaan. In deze reactie
roepen de gezamenlijke gemeenten
uit west Utrecht de provincie vooral
op om maatwerk binnen de verordening mogelijk te maken.
In de verordening zijn rechtstreeks
bindende regels opgenomen, waar
in beginsel niet van kan worden afgeweken. In het verleden was maatwerk in het kader van de goedkeuringsprocedure of procedure rond
de verklaring van geen bezwaar wel
mogelijk. Met een algemene ontheffingsmogelijkheid in de verordening zouden mogelijkheden voor
maatwerk kunnen worden teruggebracht.
Daarnaast is in de reactie van SUW
een aantal specifieke punten van De
Ronde Venen naar voren gebracht.
Daarbij is aangegeven dat er sprake is van een beleidsneutrale omzetting, maar dat ontwikkelingen
niet stil hebben gestaan. Projecten
als Estafetteproject en het natte bedrijventerrein bij Amstelhoek mogen door de verordening niet worden belemmerd. Ook projecten in
het kader van De Venen kunnen
aanleiding geven tot nuancering
van regels.
De motie.
In deze memo hebben wij aangegeven dat het vaststellen van de provinciale verordening niet leidt tot
nadere regelgeving of tot een andere status van de omgeving van het
plangebied, zoals dit in het bestemmingsplan “1e herziening Lintbebouwing Vinkeveen” is opgenomen.
Er vindt geen uitbreiding of nadere
begrenzing van de EHS plaats.
Ook bestaande activiteiten en vergunde plannen voor dit gebied worden niet beperkt. Om deze reden
achten wij de motie overbodig. De
motie zal niet tot bijstelling van de
verordening leiden.
Om deze reden zullen wij deze motie dan ook niet uitvoeren en zullen
wij geen nadere reactie indienen op
het ontwerp provinciale ruimtelijke
verordening”, aldus het college.

Nieuw kunstwerk in
plantsoen bij ‘de vijver’
Mijdrecht - In het plantsoen aan
de Hoofdweg/Midrethstraat in
Mijdrecht, in de volksmond beter
bekend als ‘ bij de vijver’, is vorige
week woensdagmiddag het kunstwerk Vuelo de Aqua (Watervlucht)
onthuld. Wethouder Jan van Breukelen en kunstenares Jeannette
de Baat onthulden gezamenlijk het
beeld dat verborgen zat onder een
net vol ballonnen.
Op de sokkel waar ooit het kunstwerk ‘Roerdomp in Paalhouding’
stond, prijkt nu parmantig het beeld
van de Vinkeveense kunstenares.
Vuelo de Aqua is het eerste beeld in
de gemeente De Ronde Venen van

Jeannette de Baat en was oorspronkelijk bedoeld voor plaatsing in de
vijver van het plantsoen. Om technische redenen bleek dit niet mogelijk, waardoor het beeld op de sokkel van de gestolen bronzen Roerdomp staat. Een eerbetoon aan de
tuinarchitect Boerse en de kunstenares Van der Pant.
In zijn toespraakje blikte wethouder
Jan van Breukelen even terug op de
circa 50 jaar die voorafgingen aan
de onthulling van dit kunstwerk. Het
plantsoen is in 1960 is aangelegd
door landschaps- en tuinarchitect
C.P. Boerse. In zijn ontwerp had hij
tevens ruimte voor een kunstwerk

opgenomen, een bijzonder aspect
destijds. Aan de kunstenares Theresia van der Pant is geheel in lijn met
het advies de opdracht verleend een
beeld te maken.
Dat werd het bronzen beeld ‘Roerdomp in Paalhouding’. Sinds 1960
stond deze trotse vogel in het plantsoen, totdat het in augustus 2007
werd gestolen. De adviescommissie
beeldende kunst heeft vervolgens
voorgesteld een bestaand beeld
aan te kopen. Na een voorselectie
van een aantal werken door de adviescommissie heeft het wijkcomité
Proostdijland-Zuid deze keuze gemaakt.

En nu, wat doet de raad? Lees dit in
Gesprek met.... elders in deze krant

Leerlingen van De Schakel
winnen ballonnenwedstrijd OVM
Vinkeveen - Vrijdag 24 april jl. hebben de scholen in Vinkeveen ruim
duizend ballonnen met kaartjes opgelaten vanwege het 100-jarig bestaan van OVM.
Van al deze ballonnen zijn er drie
kaartjes teruggestuurd. En deze
kaartjes waren alle van leerlingen
van De Schakel. De ballonnen zijn
gevonden in de buurt van Haarlem.

Fabiënne en Sara uit groep 3 en Anne-Wil uit groep 6 zijn de gelukkige winnaars. Zij mochten afgelopen vrijdag hun prijs, een rugzak
met daarin een cadeaubon, in ontvangst nemen.

Voor de school bracht OVM ook een
mooie prijs mee. De school kreeg
namelijk 500 euro en kan hiermee
een digitaal schoolbord voor de
kleutergroep aanschaffen. De kleuters zijn hier natuurlijk erg blij mee.

De prijs werd uitgereikt door de
voorzitter van OVM Vinkeveen, de
heer A.Th.J. van Dijk.

De Schakel bedankt OVM Vinkeveen en feliciteert haar met het 100jarig bestaan.

De Veenmollen sluit jaar af
met traditionele roeitocht
Wilnis - Op zaterdag 20 juni, dat na
een bewolkte en winderige ochtend
toch nog een heel aardige dag werd,
sloot De Veenmollen, de Jeugdclub
van IVN De Ronde Venen & Uithoorn, haar jaar af met de traditionele roeitocht in natuurgebied Botshol. De Veenmollen leerden van alles over veen, turf, polders en moerassen, vleesetende plantjes, roofvogels en libellen aan de hand van
een best nog wel moeilijke Veenpuzzel.

Doe mee met Nacht Zonder Dak!
Wilnis - Het is niet alleen maar
een gezellig nachtje doorbrengen
in zelfgebouwde hutten van plastic
en karton... Nee, er zit een diepere
gedachte achter: door mee te doen
aan een Nacht Zonder Dak kun je
een glimp opvangen van wat sommige jongeren en kinderen elke dag
meemaken: overnachten onder karton en plastic, koude tenen, vroeg
wakker. De Ontmoetingskerk van
Wilnis organiseert de zogenaamde
Nacht Zonder Dak om geld in te zamelen voor straatkinderen in Bolivia. Op zaterdagavond 4 juli is er een
openlucht optreden van verschillende bekende en onbekende artiesten

en daarna kunnen jongeren van 12
jaar en ouder zich laten sponsoren
om een nacht in een (omgebouwde)
kartonnen doos door te brengen.
Programma Nacht Zonder Dak start
zaterdag om 19.00 uur met de gezamenlijke opbouw van de slaapplekken voor de Ontmoetingskerk aan
de Dorpstrtaat 20 in Wilnis.
Vanaf ongeveer 20.00 uur is er een
openluchtconcert voor de kerk
waaraan verschillende jongeren
meewerken. Dat wil je toch niet
missen! Op zaterdagavond is ook
de Schakel open om gezellig iets
te drinken. Om twaalf uur ‘s nachts
wordt geen muziek meer gemaakt,

maar gaan ze nog gezellig om een
vuur zitten tot ze echt slaperig zijn
en in hun doos en slaapzak kruipen.
De volgende ochtend wordt er voor
een ontbijt gezorgd en vervolgens
zal het geheel afgesloten worden in
een kerkdienst.
Meedoen? Iedereen is van harte
welkom! Geef je op via mail
jeugd@pknontmoetingskerkwilnis.
nl
Meer informatie over Nacht Zonder
Dak is te vinden op
www.nachtzonderdak.nl of
www.tear.nl
Of mail naar jeugd@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Grote verbazing wekte de verende
ondergrond van het veenmos-rietland, waar je zó maar doorheen kon
zakken als je niet uitkeek. Natuurlijk
werd er heerlijk gepicknickt en konden de Veenmollen zich daarna lekker uitleven op een spannend eiland
met manshoogriet, waarin allerlei
paadjes gemaakt werden en waar je
in bomen kon klimmen.
Het prijsje voor het mooist versierde paspoort ging dit jaar naar Pibbe en natuurlijk kregen alle vertrekkende Veenmollen de traditionele Veenmollen-steen. Ook namen ze afscheid van drie jeugdbegeleiders van het eerste uur, Dennis, Cynthia en Bianca. Kortom, een
heel gezellige afsluiting van een fijn
natuur-jaar.
Gedurende dat jaar deden 25 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar
mee met de maandelijkse activiteiten op zaterdagmiddag. Ze maakten onder meer kennis met echte veenmollen, vlinders en hun rupsen, roofvogels en uilen en eetbare
grassen. Ze pluisden uilenballen uit,

brachten een bezoek aan de Veenmolen, de biologische boerderij en
de tuin van Bram de Groote, hielpen
met bomen knotten en zaaiden wilde bloemenmengsels.
Foto’s van al deze activiteiten zijn te vinden op de website van het IVN (www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn/)
onder

Jeugd. Een flinke groep Veenmollen
gaat volgend jaar door bij de club,
en er hebben zich ook alweer nieuwe leden gemeld. Maar er zijn nog
een paar plaatsen vrij voor nieuwsgierige natuuronderzoekers.
Dus aarzel niet en kom erbij! Meer
informatie of aanmelden bij Chiel
Bakkeren, tel. 241509 of
chiel.bakkeren@planet.nl).
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Schoolkampioenschap 2009
danscentrum colijn weer
een topevenement
Uithoorn - Afgelopen vrijdag stond
Danscentrum Colijn in het teken van
de jaarlijkse schoolkampioenschappen. Dit evenement vormt de afsluiting van het stijldansseizoen van de
jeugd en de deelnemende paren
waren zoals altijd zeer fanatiek. Axel
en Heleen: ”Het is natuurlijk ontzettend spannend om tegen je eigen
clubgenoten te dansen! Ons danscentrum zit op dit soort avonden altijd stampvol en het is beregezellig.”
De jury werd dit jaar gevormd door
Alex Brussee en Lisa Jane Diepeveen, zij dansen amateur Hoofdklasse Latin American, en Annemiek Hogervorst-Verkerk, met haar
heeft Axel Colijn zelf jarenlang aan
wedstrijden meegedaan voordat hij
met Heleen ging dansen. Dit jaar
hadden Axel en Heleen Colijn een
nieuwe klasse in het leven geroepen; de leerling/ouder contest. Tijdens dit onderdeel van de wedstrijd
danst een leerling samen met een
ouder (of sommigen zelfs met hun
oma). Dit is een groot succes want
er deden zo’n 21 paren mee aan
deze wedstrijd. In tegenstelling tot
de overige klassen werd er in deze
klasse één dans gedanst, de quick
step. In de halve finale en de fina-

le kwam daar nog een verrassingsdans bij, waardoor het voor de paren extra moeilijk werd. In de halve
finale moest er worden getwist en in
de finale moesten de paren hun versie van de vogeltjesdans laten zien.
Ook voor het publiek leverde dit natuurlijk hilarische momenten op.
Speciaal voor deze wedstrijd hebben Axel en Heleen Colijn een wisselbeker aangeschaft. Het is de bedoeling dat deze wedstrijd dus ieder
jaar weer terug gaat komen. Axel en
Heleen hopen dat er volgend jaar
nog meer paren meedoen. De uitslagen van het schoolkampioenschap vindt u op de website.
Einde seizoen
Met dit kampioenschap is er tevens een eind gekomen aan het
lange maar zeer succesvolle dansseizoen. Axel en Heleen: ”We hebben nog nooit zoveel uren gemaakt
als het afgelopen seizoen maar we
kijken dan ook met veel voldoening
terug op gezellige danslessen, een
wedstrijdploeg die dit jaar bijzonder
goed heeft gepresteerd, een nieuwe docente voor de balletlessen
met een prachtige show, de start
van weer nieuwe dansvormen zo-

als de Zumba en Salsa en naast al
deze dansactiviteiten ook bijzonder
veel bruiloften en partijen. Dit alles
zouden wij niet kunnen doen zonder
de enthousiaste inzet van onze leerlingen maar last but not least ook
dankzij de bijzondere inspanningen
van de mensen die voor ons werken.
Zonder hen hadden wij dit allemaal
niet kunnen doen!”
Ook in het nieuwe seizoen staat al
weer een aantal activiteiten en nieuwigheidjes op het programma; op 6
september het open huis voor de
balletafdeling, hip hop en breakdance, op 13 september het open
huis voor de stijldansers, salsa en
zumba. Axel en Heleen: ”We gaan in
het nieuwe seizoen samenwerken
met Club Fiera. Deze, in de salsawereld bijzonder gerespecteerde club
gaat in ons Danscentrum de salsalessen verzorgen. Dit is één van de
redenen dat wij van onze bovenverdieping een dansstudio gemaakt
hebben; door de diversiteit van ons
aanbod en de uitbreiding van een
aantal dansvormen hebben wij een
extra zaal nodig. De nieuwe studio
zal zo’n 75 m2 vloeroppervlak hebben, compleet met de onontbeerlijke spiegels.

V.l.n.r.: mevrouw Linda Kreike (AutoScout24), Mergefield verkoper van Bangarage Mijdrecht de heer Polman en de
winnaar van de 1000 euro, de heer Bakker.

AutoScout24 geeft 1.000
euro weg bij Bangarage
Mijdrecht - Op de AutoScout24
Premiedagen kon iedereen die een
auto kocht bij een aangesloten autobedrijf, zich registreren en zodoende kans maken op 1.000 euro
premie.
Afgelopen week vond de feestelijke uitreiking plaats bij Bangarage

in Mijdrecht. De heer Bakker ontving uit handen van Mergefield AM
Linda Kreike (AutoScout24) het certificaat en een bos bloemen. Midden op de foto staat Mergefield verkoper de heer Polman van Bangarage Mijdrecht. In totaal geeft AutoScout24 25 keer het bedrag van

1.000 euro weg aan consumenten.
De Premiedagen werden gehouden
van 9 tot en met 25 april.
Zowel consumenten als autobedrijven reageerden enthousiast op deze
verkoopstimulans tijdens de huidige
economische situatie.

Vakantiebeurs op het
VeenLanden College

Uitreiking Koninklijke
Onderscheiding
Mijdrecht/Amstelveen - Mijdrechtenaar J.L.J. Oosterling heeft vrijdagmiddag 19 juni jl. een Koninklijke Onderscheiding gekregen bij
zijn afscheid als rector van het Keizer Karel College in Amstelveen. De
versierselen die horen bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau werden hem opgespeld tijdens een bijeenkomst in de school
door de burgemeester van Amstelveen, J. van Zanen.
De heer Oosterling heeft gedurende zijn loopbaan, eerst als schoolleider en conrector en vervolgens
als rector van het Keizer Karel College (KKC) in Amstelveen, zich op
buitengewone wijze ingezet voor

de school en voor de kwaliteit van
het middelbaar onderwijs in Amstelveen. Hij gaat aan het eind van het
schooljaar 2009, na 37 jaar aan het
college verbonden te zijn geweest,
met pensioen.
Decorandus heeft hard gewerkt om
de kwaliteit van het KKC te verhogen. Hij heeft naast zijn eigen dagtaak ook lessen gegeven en verzorgde dagelijks de aanpassingen van
het rooster. Het 45-minuten rooster,
hulplessen en de verrijkingslessen
werden ingevoerd, wat geleid heeft
tot betere prestaties van de leerlingen. Ook heeft Oosterling een belangrijke bijdrage geleverd aan het
invoeren van een andere organisa-

tie in de school en een belangrijke
inbreng gehad bij het bepalen van
het beleid door de gemeente Amstelveen ten aanzien van onderwijshuisvesting. Mede door zijn inbreng
kwam er ruimte voor een goede
huisvesting en uitbreiding en verbetering van de gebouwen van alle
scholen in Amstelveen. Het leverde
voor veel scholen nieuwe locaties of
nieuwe aanbouw op.
Zijn beleid, zijn visie, zijn contact
met ouders, docenten en jeugd hebben het Keizer Karel College tot een
bloeiend instituut gemaakt. De heer
Oosterling laat een goed lopende
organisatie achter, met een mooi
vernieuwd schoolgebouw.

Vinkeveen - Voor alle reislustige
inwoners van De Ronde Venen was
er de gelegenheid om ideeën op te
doen. Alle brugklassers van het VLC
in Vinkeveen presenteerden namelijk op de Vakantiebeurs hun eigen samengestelde reizen naar Engelstalige landen. De aula was gevuld met vele kraampjes en leerlingen lieten bezoekers, docenten en
medeleerlingen vol enthousiasme
hun fantastische reisprogramma’s
zien. Tijdens de lessen Engels, geschiedenis en aardrijkskunde werd
er twee weken lang hard gewerkt
aan het zorgvuldig samenstellen
van een aantrekkelijk reisprogramma: aspecten als natuur, geschiedenis, speciale activiteiten, klimaat,
bevolking en landschappen kwamen bij de groepjes aan bod. Er
werd zelfs naar familie in Zuid Afrika gemaild voor informatie en artikelen. Op donderdagmiddag werd
de aula omgetoverd tot een prachtig gevarieerde beurs. De reisschema’s naar bestemmingen als Alaska,
Kenya, New Zealand, Florida, South
Africa, USA, Hawaï, Scotland werden getoond in kraampjes versierd
met nationale vlaggen, lokale hapjes en drankjes, passende attributen
als tropenhelmen, snorkels, snowboards, houtsnijwerk. Zelfgemaakte
brochures lagen klaar voor toekomstige reizigers. Zelfs een taart met
marsepeinen vlag van Nieuw Zeeland werd aangesneden. Bezoekers
luisterden naar informatie over het
land, inwoners en geschiedenis en
kregen een goede indruk hoe hard
de leerlingen aan dit project hadden
gewerkt. De 32 groepjes werden
beoordeeld op diverse punten. Winnaars voor de beste reis, presentatie
en mooie kraam waren Jesper Rijnders, Rick Doornbos, Stefan Luijters en Kelvin Doornekamp met een
reis naar Australië. Alle Vinkeveense
brugklassers kunnen trots terugkijken op hun succesvolle middag als
reisadviseurs!

Tijdelijke busverbinding
Legmeer-West en De Legmeer
Uithoorn - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een tijdelijke busverbinding
te maken tussen Legmeer-West
(Faunalaan) en De Legmeer (Aan
de Zoom) met haltes op de Faunalaan en Aan de Zoom. Om die reden wordt het inrichten van Aan de
Zoom als 30-km zone voor onbepaalde tijd uitgesteld. Voor de veiligheid van fietsers en voetgangers
worden verkeersmaatregelen getroffen.
Tijdelijke busverbinding
In het UVVP én in regionaal verband
is afgesproken dat de loopafstand
naar een bushalte niet meer dan
400 meter mag zijn. In LegmeerWest is dat nu niet het geval. Tijdens
een buurtschouw hebben de bewoners van Legmeer-West daar ook
op gewezen. In de toekomst krijgt
Legmeer-West hoogstwaarschijnlijk
een busverbinding via het voormalige spoorwegtracé richting Amstelveen. De verwachting is dat dit nog

4 tot 6 jaar duurt. Tot die tijd moet
een tijdelijke busverbinding een oplossing bieden. Het college heeft diverse routes onderzocht, een verbinding over Aan de Zoom biedt
de beste mogelijkheden. De verbinding is ontoegankelijk voor auto- en
vrachtverkeer door een verzinkbare paal
Zoals het er nu naar uitziet zullen
de buslijnen 188 en 147 van deze verbinding gebruik maken. Buslijn 188 rijdt tweemaal per uur tussen busstation Uithoorn en Schiphol en buslijn 147 rijdt tweemaal per
uur tussen het busstation Uithoorn
en Alphen aan den Rijn.
Voorlopig geen 30-km
In het UVVP is Aan de Zoom gecategoriseerd als 30-km zone. Het
college heeft besloten de invoering
daarvan voor onbepaalde tijd uit te
stellen. Voor de rijtijden van de bus
is het nodig dat de weg een 50-km
weg blijft. Zolang de bus over de

Aan de Zoom rijdt blijft daarom de
weg in ieder geval een 50 km-weg.
Verkeersmaatregelen
Al een aantal jaren vragen bewoners van De Legmeer om verkeersmaatregelen op Aan de Zoom. Nu
de straat voorlopig een 50-km weg
blijft, wil het college een aantal verkeersmaatregelen nemen dat met
de buurt wordt besproken. Het gaat
hierbij om: fietsstroken aan weerskanten tussen de busdoorsteek en
Aan het spoor; busvriendelijke snelheidsremmers ter hoogte van Aan
de Zoom 44; hekwerk ter hoogte
van Aan het Spoor en de voetgangersdoorsteek naar de Zegge; een
plateau met voetgangersoversteekplaats ter hoogte van Wikke/Legmeerplein.
De planning is dat in het najaar met
de uitvoering van de tijdelijke busverbinding en de verkeersmaatregelen wordt gestart, waarna eind
2009 de bus over Aan de Zoom kan
gaan rijden.
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Recreatieve toerfietstocht
langs meren en plassen
Regio - Op 28 juni a.s. organiseert
de toerafdeling van UWTC voor het
zeventiende achtereenvolgende jaar
een toerfietsevenement door waterrijke gebieden van Uithoorn en omgeving. Deze toertocht die de naam
11Merentocht draagt, is een traditioneel door de Uithoornse Wielren en Trainings Club georganiseerde vrijetijdsfietstocht. Voor elke leeftijdscategorie en voor alle bewoners
van Uithoorn en verre omgeving.
“Iedereen in beweging brengen op
de laatste zondag van juni” is dit
jaar het uitgangspunt geweest voor
de organisatie.

Jozefschool wint spannende
Scholendriekamp
Vinkeveen - Afgelopen donderdag
stond er bij korfbalvereniging De
Vinken de jaarlijkse Scholendriekamp op het programma. Een driekamp waaraan de drie Vinkeveense scholen met hun groepen 8 - drie
van de St. Jozefschool, één van OBS
de Pijlstaart en één van CNS De
Schakel - aan meedoen.
En net als de vorige jaren hadden
de deelnemers er weer erg veel zin
in. De eerste kinderen waren al ruim
een half uur voor aanvang op het
‘strijdtoneel’ aanwezig. De spandoeken werden zo goed mogelijk
neergezet, de honken werden zo
fraai mogelijk versierd en de tactiek
werd nog even besproken. Kortom,
de sfeer was goed en de spanning
was op de gezichten te lezen. Want
hoewel de organisatie de afgelopen weken al een tipje van de sluier
had opgelicht, wisten zowel de leerkrachten als de kinderen niet precies wat hen te wachten stond.
Vinkendukaten
De opzet van de Scholendriekamp is
erop gericht om zoveel mogelijk Vinkendukaten te vergaren. Door snel,
slim, maar zeker ook met overleg te
handelen. Een centrale rol is daarbij weggelegd voor de leerkrachten.
Daarnaast moeten de leerkrachten ook daadwerkelijk actief meedoen. Dat begon afgelopen donderdag al bij het eerste onderdeel:
de warming-up. Op de opzwepende
muziek werden gedurende drie minuten de spieren losgemaakt. Twee
kinderen uit elke klas deden de bewegingen en pasjes voor, de rest
deed hen zo goed mogelijk na. Ruim
110 kinderen en hun leerkrachten
lieten al snel de eerste zweetdruppeltjes zien. Maar de beloning was
er naar: elke groep verdiende de
maximale hoeveelheid Vinkendukaten. Twee dukaten voor het feit dat
alle leerlingen actief meededen en
een extra dukaat voor de sportieve
meehuppelende leerkracht. Vooral
deze laatste dukaat werd met groot
gejuich ontvangen.
Overlopertje
Het tweede spel was het ouderwetse overloopspel. Elke klas had
constant vijf lopers in het spel. Deze moesten proberen een klein dukaatje naar de overkant te brengen.
Dat werd hen moeilijk gemaakt door
vijf tikkers (uit elke groep één). “Wat
een chaos”, verzuchtte een toeschouwer, “maar wel een mooie.”
voegde hij er lachend aan toe. En

inderdaad, het was prachtig om te
zien. De kinderen bleven maar af
en aan rennen om de kleine dukaatjes naar de overkant te brengen.
Maar ook de leerkracht moest gedurende drie minuten optreden als
tikker. Want ook dat kon weer bonuspunten opleveren. Na een klein
kwartiertje was het spel afgelopen.
Moegestreden trokken de groepen
zich terug in hun ‘honk’. En het tellen kon beginnen. Uiteindelijk bleek
de kleinste klas, De Schakel, de grote winnaar. Zij brachten maar liefst
74 kleine dukaatjes naar de overkant en hielden zodoende de Pijlstaart (71), Jozefschool-wit (60),
Jozefschool-blauw (56) en Jozefschool-oranje (53) achter zich. Met
deze eerste overwinning verdiende De Schakel 5 grote Vinkendukaten, De Pijlstaart kreeg er 4 en de
verschillende Jozefschool-groepen
respectievelijk 3, 2 en 1.
Zweedsrenspel
Het derde spel was het zgn. ‘Zweeds
renspel’. Daarbij komt het niet alleen
aan op snelheid, maar ook op behendigheid, denkvermogen en overleg. Kortom, een echt ‘teamspel’. Elke klas moest 12 opdrachten volbrengen: 6 doe-opdrachten en 6
denkopdrachten. In een bepaalde
volgorde. Maar alvorens ze de opdracht mochten uitvoeren, moest
een tweetal uit de klas op zoek naar
het opdrachtnummer dat ergens
langs het veld verstopt was. Na ruim
een half uur kwam ook aan dit vermoeiende onderdeel een eind. Nagenoeg alle klassen waren binnen
de tijd klaar en hadden hun denkopdrachten na veelvuldig en hartstochtelijk overleg ingeleverd. Na zoveel inspanning was een korte pauze met de nodige versnaperingen
(limonade en koek) hun beloning.
Dat gaf de organisatie even wat
lucht om alle vragen na te kijken.
De winnaar van het overloopspel De Schakel - bleek ook nu weer de
snelste te zijn geweest. Maar bij de
denkopdrachten waren zij wat minder op dreef. Al waren de verschillen
daarbij wel heel klein. Al met al verdienden zij in totaal 6 Vinkendukaten. Evenveel als Jozefschool-oranje en Jozefschool-wit. En één dukaat
meer dan de Pijlstaart. Grote winnaar van dit spel was Jozefschoolblauw. Zij waren het beste bij de
denkopdrachten en bij de doe-opdrachten eindigden zij op de derde plaats. Al met al leverde hen dat
maar liefst 8 Vinkendukaten op.

AKU-meiden naar
landelijke finale
Regio - De meisjes C-junioren, geboren in 1994 en 1995, hebben afgelopen zaterdag meegedaan aan
de regiofinale. Doel was niet alleen
een podiumplaats, maar ook plaatsing voor de landelijke finale. Aan
beide doelen werd ruimschoots voldaan. Na een vlaggenparade waar
de deelnemende verenigingen zich
voorstelden aan het publiek liepen
Linda van Rossum, Jip Mukanay,
Kim Hittinger en Quinta Duba de 4
x 80 meter estafette in een nieuwe
toptijd van 42,06 sec. Dit is ruim een
seconde sneller dan hun oude record en ze verpulveren hiermee ook
het oude clubrecord. Kim Hittinger
moest vervolgens individueel het
spits afbijten met speerwerpen. Ze
verbeterde zichzelf met vijf meter en
wierp de speer 26,07 meter ver en
ook dit is een nieuw clubrecord. Later liep zij de 1000 meter in een zeer
uitgekiende race naar een nieuw
persoonlijk record van 3.12.86 min.
Dit was goed voor de tweede plaats.
Tegelijkertijd was Kim Mukanay bezig met verspringen.
Met een sprong van 5,02 meter bleef
zij maar nipt onder haar persoonlijk
record. Vervelend genoeg moest zij
tussendoor even de 80 meter horden lopen. Dit liep een stuk minder
goed en ze bleef met 13,73 sec. ververwijderd van haar beste tijd tot nu

toe. Ook Channa van Seters kwam
uit op de 80 meter horden, maar ook
zij was niet tevreden met haar race.
Ze raakte onderweg een horde en
was haar snelheid kwijt en kwam na
17,40 sec. over de finish.
Gelukkig maakte ze dit goed op
haar 1000 meter. Ze liep een mooi
persoonlijk record van 3.42.89 sec.
Quinta Duba bleef op haar werpnummers kogelstoten en discuswerpen beide keren net onder haar
persoonlijke records. De kogel raakte na 10,17 meter de grond en de
discus wierp zij 23,91 meter ver. Dit
was respectievelijk goed voor de

De tussenstand na drie van de vier
onderdelen was als volgt:
De Schakel
14 dukaten
Jozefschool-blauw
13 dukaten
De Pijlstaart
12 dukaten
Jozefschool-wit
12 dukaten
Jozefschool-oranje
10 dukaten
De strijd was dus nog geheel open
en het laatste onderdeel zou de beslissing brengen.

Historische waarden
De UWTC, opgericht in 1935, is een
vereniging die nog steeds aan de
weg timmert. Op regionaal, nationaal en internationaal gebied klimmen bijna 300 leden een of meerdere keren per week op de pedalen
voor een sportieve prestatie. Met
wielrennen werd ooit de basis voor
de vereniging gelegd maar sinds
meer dan 25 jaar behoort een zeer
populaire en sterk groeiende BMX
afdeling ook tot de club. De toerafdeling, die staat voor recreatief fietsen, biedt al bijna 35 jaar wekelijkse toertochten aan wielrenners die
graag goed doorfietsen maar geen
wedstrijdaspiraties (meer) hebben.
Het is deze jarenlange ervaring van

Onder meer bestaat dit pakket uit
een ongevallen- en letselschadeverzekering en wordt ondersteuning en
begeleiding geboden aan degenen
die lid zijn van een fietsvereniging.
Diverse fietsroutes
Deelnemers aan deze fietstocht rijden individueel of in gezinsverband in hun eigen tempo een voorgeschreven route. Voor iedere fietser is een passend aanbod uit verschillende afstanden en richtingen.
De 35 en 55 km is uitgezet voor de
recreatieve fietser die op sportieve wijze van de omgeving wil ge-

schrijving herkenningspunten uit de
omgeving opgenomen die eventueel
tijdens de trip bezocht kunnen worden. Handig voor de vroege starters
want pas ’s middags om 16.00 uur
sluit de laatste controlepost in het
clubgebouw. Het meenemen van
een camera wordt door de organisatie aanbevolen om zo de mooiste
plekjes en doorkijkjes vast te leggen. Tijdens de routes is een controlepost opgenomen om de stempelkaart te laten stempelen en een
moment van rust te nemen. Daarbij is gekozen voor locaties met sanitaire voorziening en de mogelijk-

Estafette
De laatste opdracht was een ‘verrassing’, al hadden de meeste deelnemers wel een klein vermoeden:
een estafette. Vijf tweetallen uit elke
klas moesten een bepaald parcours
zo snel en goed mogelijk afleggen.
Snelheid, nauwkeurigheid en koelbloedigheid ... daar ging het om. De
strijd was uitermate spannend en de
verschillen waren ook bij dit onderdeel erg klein. Jozefschool-oranje
nam al snel een kleine voorsprong
en die gaven ze niet meer uit handen. De strijd tussen de Pijlstaart en
de twee andere Jozefschoolgroepen was om te snijden. De kinderen
werden als het ware over de eindstreep ‘heengeschreeuwd’. Zo fanatiek ging het er aan toe. De Schakel,
de koploper tot nu toe, liet het bij dit
onderdeel iets afweten en eindigde
als laatste. De vraag was of dit gevolgen zou hebben voor hun klassement.
Na dit onderdeel werden de leerkrachten naar voren geroepen. De
leerkrachten telden hun Vinken-dukaten en gaven dit door aan de organisatie. Dit leverde de volgende
einduitslag op:
Jozefschool-blauw
16 dukaten
Jozefschool-wit
16 dukaten
De Schakel
15 dukaten
Jozefschool-oranje
15 dukaten
De Pijlstaart
14 dukaten
Groot gejuich steeg op bij zowel de
witte als blauw geklede Jozefschool
groep. Twee winnaars! Maar wie zou
er nu de hoofdprijs winnen? Het verlossende woord kwam van de organisatie: de best geklasseerde ploeg
bij de estafette zou bij een gelijke
eindstand de uiteindelijke winnaar
zijn. Het duurde even voordat dit
bij de Jozefschool-wit van juf Elvira
doordrong, maar uiteindelijk viel het
‘kwartje’. De hoofdprijs - een grote
slagroomtaart - was voor hen!
Al met al was het een prachtige
middag vol spanning en sportieve
strijd.
tweede en derde plaats op de onderdelen. Linda van Rossum werd
gevraagd het hoogspringen voor
haar rekening te nemen. Dit was
aan haar prestatie niet te zien, want
na de voorrondes sprong zij ook nu
1,50 meter hoog.
Dit was goed voor een derde plaats.
Op haar favoriete onderdeel de 80
meter sprint leefde ze zich helemaal uit. Ze verbeterde haar toch
al snelle record tot 10,25 sec. en
schuift daarmee door naar de zesde
plaats op de landelijke jaarranglijst
van snelste meisjes op de 80 meter
sprint. Janneke Pons kwam in actie
als tweede loopster op de 80 meter
sprint en haar tijd van 12,24 sec. betekende voor haar ook een persoonlijk record.
De onderlinge verschillen zijn klein,
dus de dames zijn zeker van plan
bij de landelijke finale in september
weer een podiumplaats te bezetten.

UWTC die de 11Merentocht heeft
gemaakt tot wat het nu is. De fietstocht wordt al zoveel jaren verreden
dat bijna over een klassieker gesproken kan worden. Jarenlang voerden
professionele toerrijders aanpassingen aan de routes door. Daardoor
is een uiterst betrouwbaar en veilige fietstocht ontstaan die over verharde wegen en door verkeersluwe gebieden voert. De aanwezigheid van EHBO’ers en een voorziening voor degenen die met pech komen te staan, maken de tochten tot
een veilig evenement. De vereniging, die volgend jaar haar 75-jarig
jubileum viert, valt onder de auspiciën van de NTFU. Dat houdt in dat
op deze toertocht het producten- en
dienstenaanbod van de Nederlandse Toer Fiets Unie van toepassing is.

nieten en voor de 100 en 150 km
zullen de meer sportieve wielrenners zich aanmelden. De organisatie biedt ook de mogelijkheid om de
150 km route te rijden achter een
voorrijder die richting bepaalt en de
verkeersregels in acht neemt. Daardoor wordt een uitstekende combinatie geboden om de verste route te rijden in een zo kort mogelijk
tijdbestek. Alle deelnemers ontvangen een duidelijke routebeschrijving aan de hand waarvan de heenen terugweg naar Uithoorn eenvoudig te volgen is. Om nog meer mensen over te halen de fiets te pakken
zijn de routes volledig uitgepijld, dat
wil zeggen dat bij elke splitsing en
kruising een duidelijke pijl aangeeft
welke richting gevolgd moet worden. Bovendien zijn in de routebe-

heid tot het bestellen van een consumptie.
Start en finish
Start en finish zijn bij het clubgebouw van de UWTC aan de Europarei 3 in Uithoorn. Op eigen terrein maar ook in de directe omgeving is voldoende gelegenheid tot
gratis parkeren.
Het clubgebouw is geopend vanaf
06.30 uur voor inschrijving en koffie. In het clubgebouw is gelegenheid voor het nemen van consumpties en snacks en kan men zich na
de finish in de sanitaire ruimtes omkleden of douchen. Deelnemers aan
de 100 en 150 km starten tussen
7.00 en 9.00 uur en de 35 en 55 km
tussen 9.00 en 11.00 uur.

Jeugdsportpas bij AKU
een groot succes

Regio - De afgelopen vier weken was het de beurt van atletiekvereniging AKU in Uithoorn om
de kinderen die meededen met de
jeugdsportpas kennis te laten maken met alle onderdelen in de atletieksport. Er deden zo’n 30 kinderen mee vanaf groep 4 tot en met
groep 8. Onder leiding van drie ervaren trainers leerden zij de beginselen van hoogspringen, verspringen, sprinten en de werponderdelen. Veel kinderen waren verwonderd dat atletiek zoveel meer
is dan alleen hardlopen. Tijdens de
les werpen mochten zelfs de allerjongsten al discuswerpen met ringen en speerwerpen met foamsperen. De ouderen mochten zelfs met
echte speren werpen. Balwerpen
was voor de meesten wel bekend, al
wierp nog niet iedereen in het begin bovenhands, maar kogelstoten
was best lastig. Toch had iedereen
de eerste beginselen na de les wel
door en kon iedereen echt stoten

met de kogel. Rennen doet eigenlijk ieder kind, maar uit startblokken starten is toch wel heel spannend. Allerlei spelvormen werden
afgewerkt, waarbij steeds de startblokken werden gebruikt. Tijdens
het sprinten werd ook aandacht besteed aan hordelopen en de estafetteloop. Estafette lopen leek iedereen
wel heel makkelijk, maar bleek nog
best lastig in de praktijk. Heel anders was dat met verspringen. Het
leek zo moeilijk, want je moet met
één been afzetten en op twee benen neerkomen, omhoog springen en ook nog om je armen denken. Tijdens de les werd het echter
stap voor stap opgebouwd en het
ging fantastisch. Enkele kinderen
hadden al resultaten staan van een
sportdag. Dat bracht de trainers op
het idee om aan het eind van de les
de resultaten te meten. De vreugde was groot toen bleek dat ze veel
verder sprongen dan hun oude record. Voor een enkeling scheel-

de het zelfs een meter. Hoogspringen blijkt technisch toch wel het
moeilijkste onderdeel te zijn, maar
ook een onderdeel waar de kinderen veel lol aan beleven. Het is natuurlijk ook een heerlijk gevoel als
je door de lucht zweeft en landt op
een zachte mat. Deze kinderen waren enorm enthousiast, net als overigens de ouders die de lessen langs
de kant volgden. AKU laat weten dat
kinderen die de jeugdsportpas gemist hebben, best op één van de
trainingavonden langs mogen komen en het kind een keer mee kunnen laten trainen.
Kinderen vanaf vijf jaar zijn al van
harte welkom en er wordt iedere
maandag- en vrijdagavond getraind
vanaf half zeven tot half acht. Informatie kunt u altijd bij de trainers
krijgen. Zij zijn herkenbaar aan het
rode trainingsjack met AKU-logo.
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VIDA-TVM Open een
doorslaand succes

Veenlopers volop actief
Regio - Afgelopen en vorig weekend stonden er diverse Veenlopers
aan de start bij diverse hardloopwedstrijden. Er vielen ook weer enkele podiumplekken te vieren.
Vorige week zondag namen zes
Veenlopers deel aan de Stoomtramloop van Medemblik naar Hoorn. De
trein met de deelnemers had nog de
wind in de rug, maar eenmaal aangekomen in Medemblik mochten de
lopers het gehele parkoers van 21,1
km naar Hoorn tegenwind afleggen.
Willem van Leeuwen legde in deze
pittige omstandigheden beslag op
een uitstekende 2e plaats in de categorie 40 jaar en ouder. Hij deed dit
in een tijd van 1.26.04. Een week later
was Willem in Montfoortloop liefst
ruim 3 minuten sneller: 1.22.55, wat
de zware omstandigheden nog eens
benadrukt. Jaco de Ruiter liep van
Medemblik naar Hoorn een mooie
tijd van 1.33.52, op de voet gevolgd
door Theo Noij in 1.34.26. Ook Apollo Veenhof en Bert van Diemen ontliepen elkaar niet veel. Apollo kwam
tot 1.41.07 en Bert 1.41.50. Jos Bunschoten complementeerde het Rondeveense sextet: 1.45.12.
Henny Buijing stond in dat weekend
aan de start van een uniek evenement. Ter gelegenheid van het 750jarig bestaan van Amersfoort werd
er een marathon georganiseerd met
een uniek parkoers: door de Amersfoortse dierentuin, de brandweerkazerne, het station, een militair oefenterrein en een psychiatrische kliniek. Henny deed het op zo’n parkoers heel goed. Hij liep een mooie

tijd van 3.33.55, maar 4 minuten boven z’n streeftijd van 3.30.00. Op het
snelle parkoers van Berlijn in september moet zo’n tijd zeker haalbaar zijn voor Henny.
Bertus Vrielink is weer helemaal
fit, nadat hij een half jaar gedwongen rustiger aan moest doen. In
de vierde en laatste wedstrijd van
de Utrechtse Zomeravondcup eiste
hij niet alleen de overwinning voor
zich op; hij won ook het eindklassement van deze hardloopcyclus. Bertus voerde op de 9 km een versnelling door, waar zijn naaste concurrent geen antwoord op had. De tijd
van 40.22 over 10 km stemde hem
tot grote tevredenheid.
En het houdt maar niet op. Vrijdagavond was het Ricardo van ’t Schip
die een uitstekende 3e plaats bij de
senioren behaalde en 5e overall finishte tijdens de Midzomernachtcross in het Amsterdamse Bos. Ricardo zat weer heel dicht tegen
de 35-minutengrens op de 10 km:
35.06.
Michael en Frans Woerden konden
niet achterblijven bij al deze ereplaatsen. Op zondag profiteerden
de broers van de gevolgen van de
kredietcrisis. Er stonden vorig jaar
nog veel buitenlandse lopers aan de
start van de Corus Marquetteloop in
Heemskerk, maar Corus sneed ongenadig hard in het wedstrijdbudget. Michael profiteerde optimaal en
won de tot regionaal niveau teruggebrachte wedstrijd. Hij liep de halve marathon in 1.12.33. Frans eindigde als vierde bij de senioren in
een tijd van 1.25.20.

Van Rijn Racing meldt
zich vooraan!
Regio - Zondag 21 juni vond alweer de 3e ronde plaats voor het
NK Rallyracing op het Eurocircuit
te Valkenswaard. Net als bij de NK
wedstrijd van 17 mei, begon deze
ontmoeting met regen. Alleen dit
keer niet zo hevig en zag het er naar
uit dat het weer gauw ging opklaren.
Het team Van Rijn Racing had de
auto na de trainingen weer geprepareerd voor droog weer. Een juiste
keuze van het team, want net voordat de eerste manche van start zou
gaan kwam de zon tevoorschijn.   
Dennis van Rijn in de SEAT Cordoba mocht vanaf de 4e plaats starten.
Maar voordat het startsein gegeven was, kreeg hij de launch control
niet juist ingeschakeld. Dit zorgde
voor enige vertraging met het starten. Toch kreeg van Rijn de Cordoba
als 4e de bocht in. Bij het insturen
kreeg Dennis nog een klein duwtje,
deze werd opvangen en de snelheid
behouden. Want bij het aankomen
in het onverharde, ging Moelands
in een Peugeot iets te wijd. Van Rijn
probeerde zijn geluk en drukte de
Cordoba ertussen. Hetgeen lukte, er
was een plaats gewonnen!
Maar dit was van korte duur, wederom brak er een aandrijfas. Een probleem waar het team al vaker mee
te maken heeft gehad. Een uitval
beurt in de eerste manche was het
resultaat, pech en geluk liggen dicht
bij elkaar in de rallyracing. De monteurs van het team hadden weer een
hoop te doen in de korte tijd tussen
de manches door. Ook achter de
schermen moet er dus snel en goed
gepresteerd worden!
Even eerste...
Omdat de eerste manche geen
tijd was gezet, moest van Rijn ditmaal van een 5e startpositie gaan
vertrekken. Helemaal aan buitenkant. Bij het doven van de rode lichten kwam de SEAT goed weg. Niet
als snelste, maar bij het aankomen
op bocht 1 was het Dennis die wat
meer vermogen had om bij de rest

weg te rijden en iets later te remmen
dan de rest. De eerste positie was
bemachtigd. Opzich al een prestatie om vanaf de minst gunstige
startplaats dan als eerste de bocht
uit te komen. Even had de concurrentie het nakijken. Totdat de motor inhield in de laatste onverharde
bocht voor het opkomen start/finish.
De auto verloor wat snelheid en de
nummer 2, Lunenburg in een Alfa
kon de SEAT niet meer ontwijken en
botste vol achterin. De schade was
niet groot en de leiding in de heat
werd behouden. Van Rijn maakte
weer snelheid en sloeg een gat, de
jacht naar een eerste heat overwinning kon vervolgd worden.
Één ronde later dwong een haperend schakelmechanisme van Rijn
bijna tot opgeven. De kans op een
overwinning was hiermee verkeken.
Toch lukte het nog een versnelling
ingeschakeld te krijgen en de manche werd, op een laag tempo, uitgereden. Nu was er een tijd op de
klokken gezet en daarmee nog kans
op een finale. Want om je te kwalificeren voor een finale plek, moet
men minimaal twee tijden hebben
gezet.
Na aankomst in de service tent van
het team, bleek de schade toch te
groot om te reparen. Het team was
bang dat er ook binnen in de versnellingsbak het een en ander stuk
was gegaan. Voor het materiaal was
het niet meer verantwoord om te
starten in de derde manche. Geen
finish en finaleplek voor Van Rijn
Racing, maar het team en coureur
melden zich steeds vaker vooraan.
Tegenslag hoort bij de sport, ook die
zal het team gaan overwinnen.
Aankomende week wordt de wagen
gedemonteerd, waaronder de versnellingsbak, om de diverse schades op te knappen. Met nog 2 wedstrijden te gaan voor het NK gaan
we er weer vol tegenaan om een top
tien klassering te behalen. Een ding
is zeker: het team schakelt volgende
wedstrijd weer een tandje bij!

Vijf meisjes van G.V.M.
turnen de finale divisie 7
Mijdrecht - Zaterdag 20 juni werd
in Hooglanderveen de finale divisie
7 geturnd.
In de eerste wedstrijdronde kwam
Ilse Meeuwis uit voor G.V.M ’79, in
de categorie jeugd NTS 11.
Op de sprong behaalde Ilse een
7.100, op brug 7.800, op balk 7.650
en op vloer 6.400, met een totaal van
28.950 was de 25ste plaats voor Ilse.
In ronde twee waren bij de instap
NTS 14 de turnsters Sarah Roodenburg en Lynn de Bruin actief. Lynn
behaalde op sprong een prachtig
cijfer, een 9.350, op brug een 7.800,
bij balk 6.450 en op de vloer 7.800,
de 21ste plaats met een puntentotaal van 31.400 was voor Lynn de
Bruin. Sarah behaalde evenals Lynn
ook een prachtig cijfer op sprong,
een 9.200, na een val op de brug bij
het inturnen behaalde Sarah toch
een 7.700 op dit toestel, op balk
7.550 en tenslotte op vloer 7.900,
met een puntentotaal van 32.350
was de 16de plaats voor Sarah.
Bij junior NTS 10 turnde Justine
Oudshoorn haar finalewedstrijd. Op

sprong behaalde zij een 7.200, op de
brug turnde Justine een strakke oefening die beloond werd met 8.400,
op balk een 7.700 en tenslotte op
vloer een 7.850, de 13de plaats met
een puntentotaal van 31.150 was er
voor Justine.
Voor Sara Kroon was het behalen van de finale een hele prestatie, daar dit haar eerste jaar bij de
selectie was. Sara kwam uit bij de
pupillen 1 NTS 13. Voor haar sprong
kreeg zij 8.850, op de brug miste
zij helaas een onderdeel maar toch
nog een 7.750, op de balk een 7.600
en op vloer een 8.850, met een puntentotaal van 33.050 eindigde Sara
op de 11de plaats.
Met nog één wedstrijd te gaan, namelijk de onderlinge wedstijd van
G.V.M’79 op zaterdag 27 juni in De
Willisstee te Wilnis, kan G.V.M. nu
al terugkijken op een geslaagd seizoen.
De trainster wil dan ook alle turnsters van G.V.M”79, zowel de recreatieve turnsters als de selectieturnsters, bedanken voor hun inzet!

HSV’69
doet oproep!
De Hoef - De Hoef heeft ± 960
inwoners en is gelegen aan het
riviertje de Kromme Mijdrecht.
HSV’ 69 is de sportclub van dit
kleine dorpje en heeft voor de
voetbal 6 jeugdteams. De leden
van HSV’69 hebben een groot
saamhorigheidsgevoel. De kinderen die in de prille jeugd speelden in de jeugdteams hebben een
fijne band opgebouwd en spelen nog steeds samen in de seniorenteams. Het begrip “teamsport” en plezier in het spel is belangrijk voor HSV’69 en ze zullen zelfs een wedstrijd staken als
ze merken dat de tegenstander
zich niet aan fair-play houdt. Verwacht daarom niet dat bij HSV’69
de basis ligt voor een professionele baan bij de topclubs, hoe-

wel natuurlijk niets onmogelijk is.
Als je echter je bekwaamheid als
teamspeler wilt opbouwen dan
ben je bij HSV zeker aan het juiste adres.
Voel je er voor om bij zo’n voetbalclub als HSV’69 te starten, wil
je switchen van je huidige club of
misschien vinden je ouders het
zelfs belangrijk om deze ervaring
op te doen, dan nodigt HSV’69 je
van harte uit om je op te geven
voor het komende seizoen en ze
zullen je opnemen in een van hun
voetbalteams.
Opgeven kan bij coördinator
jeugd voetbal van HSV’69: Dries
van Bemmelen (0297593469).
Zie ook: www.hsv69.nl

Open Toernooi bij Tennisvereniging De Ronde Vener

Mijdrecht - Het was even wennen.
Tijdens de eindstrijd in de speelsterkte 3 bij de mannen van het VIDA open toernooi van Tennis Vereniging Mijdrecht (TVM) stonden
voor het eerst in jaren eens niet
‘thuisspelers’ op het gravel. Normaliter verwacht je dan toch namen
tegen te komen als Steffan Kokkelink, Marc Derksen of Jeroen Wichers. Het bewijst maar weer eens
hoe sterk dit 34ste Mijdrecht open
bezet was. Uiteindelijk stonden Bart
Cordemeijer en Bas van Bentum in
de finale. Beide competitiemaatjes,
tennissend in Badhoevedorp, gaven
elkaar in de onderlinge strijd weinig toe. De in Uithoorn woonachtige van Bentum toonde zich na 2
sets de sterkste (6-2 , 6-4). Eerder
in de week had Amsterdammer Cordemeijer afgerekend met nr. 1 geplaatste Marc Derksen (1-6, 7-6, 63). Van Bentum wees in de halve finale Wichers terug (6-4, 6-3). Nadia Adnani schreef, als eerst geplaatste niet echt verrassend, de titel bij de vrouwen in de speelsterkte 3 op haar conto. Wel een surprise
was dat Adnani niet de als tweede
geplaatste Lindsey Groot in de eindstrijd trof, maar Natasja Terpstra. De
eerste set haalde Adnani op regelmatige wijze binnen (6-4). Na een 3-

0 achterstand in de tweede set leek
een derde in het verschiet. Terpstra
kon de weelde echter niet aan en
gaf het alsnog uit handen (6-4.).
Als het aan mede organisator Bas
Blom ligt maakt TVM jaarlijks een
stapje. ‘Nu begonnen we met 12
tennissers aan het toernooi in categorie 3, voor volgend jaar is het
streven om door te groeien naar
een 32-schema. Dat moet kunnen.
Uiteindelijk moet het toernooi nog
meer uitstraling krijgen.’ Uiterst tevreden was Blom ook met de komst
van Sjeng Schalken naar Mijdrecht.
Schalken organiseerde op woensdag een clinic voor de jeugd, waar
bijna 100 jonge TVM-ertjes aan
hebben deelgenomen. “Of we iets
dergelijks volgend jaar ook weer
gaan doen, weet ik nog niet. Dat ligt
voornamelijk ook aan de financien.”
Aldus Blom.
Al met al werd deze versie van het
TVM open een doorslaand succes.
Mooie partijen, fantastische catering onder leiding van ’Chef kok’ Ellen Prins, twee gloednieuwe sponsors, VIDA en Duo Sport, en vele gezellige activiteiten rondom het sportieve gebeuren, aangevuld met prima weersomstandigheden maken
dat ze bij TVM nu alweer uitkijken
naar de 35ste editie.

Arno van Vliet de grote
verrassing in de finale

Regio - Afgelopen weekend (zaterdag 20 en zondag 21 juni) werd
de 4e TC verreden, en net als vorige week waren we te gast bij De
Wheelys in Baarn. Het weer was
een stuk beter dan vorige week, wel
hadden de rijders zondag erg veel
last van de wind die pal op de start
stond. En af een toe viel er wat regen. Deze wedstrijd was de laatste
kans om je te plaatsen voor het NK
op 5 juli a.s.
Iedereen was er dus op gebrand om
een goede race te rijden.
Van UWTC wisten 6 rijders zich te
plaatsen voor de finale. Donne van
Spankeren, rijdend in de klasse
Boys 7 jaar, reed een goede wedstrijd en dat na een nacht ziek zijn.
Klasse! Dat resulteerde voor hem in
een 5e plaats in de finale.
Bart van Bemmelen (Boys 8 jaar)
moest in Wessel van Dijk zijn meerdere erkennen, volgende keer wint
Bart waarschijnlijk weer.
In de klasse boys 12 jaar behaalde Tom Brouwer in de finale de 5e
plaats.

Erik Schoenmakers reed in de cruiserklasse naar een 8e plaats in de
finale.
En dan de sportklasse. Mike Pieterse verspeelde zijn kansen in de 1e
manche door een val waarbij ook
nog zijn ketting eraf liep. Helaas
voor hem geen finale vandaag.
De grote verrassing was Arno van
Vliet, hij reed een prima wedstrijd.
Je zou haast zeggen dat hij fluitend door de manches kwam. De
halve finale werd hij 3e. In de finale moest hij het onder anderen opnemen tegen zijn ploeggenoot Michael Schekkerman. Michael werd
2e en Arno 6e.
Arno is nu ook zeker van deelname aan het NK. Volgende week is
er een NoordHollandCup wedstrijd
in Velsen waar zeer zeker weer heel
veel rijders van UWTC aan mee
gaan doen.
Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk
op www.uwtc.nl/bmx en bekijk daar
de foto’s van alle wedstrijden die tot
nu toe verreden zijn.

NK wielrennen wisselend
voor UWTC
Uithoorn - Waar bij de professionele wielrenners vooral gekeken wordt
naar de Tour de France, is voor de
Nederlandse toppers in opleiding
het Nederlands Kampioenschap altijd een doel om naar uit te kijken.
Zo ook voor de UWTC renners.
Bij de nieuwelingen waren het Dennis Looij, Thijs Leijgraaff en Nick Vis
die het groene tricot lieten zien in
hun Nederlands Kampioenschap. In
het Noordgroningse vestingplaatsje
Bourtange was het de wind die vrij
spel had en de kasseistroken zoals

in Parijs-Roubaix die voor het verschil zorgden.
Al gauw konden Nick, Dennis en
Thijs aansluiting maken bij de kop
van de wedstrijd. Hieruit werd door
diverse mannen gedemarreerd
waardoor het tempo enorm hoog
laag. Door het hoge tempo, de vele regenbuien en het gladde parcours waren er helaas ook enkele
valpartijen. Hierdoor werden Nick
en Dennis ver teruggeslagen in de
wedstrijd waardoor ze geen kans
meer maakten op een korte klassering. Thijs wist zich goed van voren
te handhaven en wist daardoor een
knappe 11e plek veilig te stellen. De
winst ging naar Danny van Poppel,
zoon van oud-sprinter Jean-Paul
van Poppel, die daarmee een sterk
seizoen nog meer glans gaf.
Ook bij het NK voor Elite renners
zonder contract deed de UWTC
indirect van zich spreken. Joost
Spring in ’t Veld uit Mijdrecht wist
in het tricot van Ruiter Dakkapellen een zwaarbevochten 4e plaats
uit de brand te slepen nadat hij zijn
ploeggenoot perfect had afgezet.
Deze won dan ook zeer verdiend.
De UWTC laat daarmee ook op dit
vlak van zich horen!

Mijdrecht - In het kader van het
900-jarig bestaan van de gemeente Mijdrecht organiseerde Tennisvereniging De Ronde Vener in 1985
voor de eerste keer in de verenigingsgeschiedenis een open tennistoernooi. Het toernooi kreeg de
naam Open Toernooi “Mijdrecht
900”.
Nu is alweer de 25e editie van het
Ronde Vener Open Toernooi dat dit
jaar de naam Ruijgrok Makelaars
Open 924 draagt. Omdat het een
bijzondere editie is heeft Tennisvereniging De Ronde Vener een extra
leuk thema aan het toernooi verbonden, namelijk: muziek.
Deelnemers kunnen op haar website www.tvdrv.nl een stem uitbrengen op hun favoriete nummer uit de
top 100 van 1985. Tijdens het finaleweekend presenteert TVDRV dan

de door de deelnemers samengestelde TVDRV Top 40.
Verder is er een openingsact met
live muziek, is er donderdagavond
2 juli Hollandse Avond en komt de
Vinkeveense zanger Quincy op vrijdagavond 3 juli de traditionele feestavond muzikaal omlijsten. Het clubhuis wordt omgebouwd tot een gezellig muzikaal café.
U bent van harte welkom om uw
collega’s, vrienden of familie aan
te komen moedigen en te genieten
van de sfeer op deze tennislub.
De inschrijving is ondertussen gesloten en er zijn 430 deelnemers in
29 onderdelen! Daarnaast nemen
maar liefst 30 koppels deel aan het
Veteranentoernooi. Conclusie: een
fantastisch aantal. Volle bak en een
spannende uitdaging!

Ricardo winnaar golfwedstrijd
Wilnis - Afgelopen zondag werd er
gestreden om het matchplay jeugdkampioenschap op Golfpark Veldzijde Par 3 baan te Wilnis. Onder goede omstandigheden en een prachtige baan, perfect verzorgd door de
greenkeepers, streden maar liefst 18
jeugleden om de wisselbeker.
Na het spelen van maar liefst 30
holes kwam Ricardo Pruijssers als

winnaar van de baan af. Eerst werd
Merlijn Kamerling in de halffinale
verslagen. Met een 4-0 moest Ricardo aantreden tegen GVBer Stijn v.d.
Bosch. Na twee holes stond het 1-1,
maar de daaropvolgende holes waren in het voordeel van Ricardo door
zijn goede afslagen en zijn putts.
Hij won uiteindelijk met 4-1. Trots
nam hij de bekers in ontvangst.
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Karate-examens bij
Budo Ryu Blaauw

Mijdrecht - Afgelopen dinsdag en
donderdag werden er bij Budo Ryu
Blaauw karate examens afgenomen. Na de warming up werd begonnen met het examen. De karateka’s moesten verschillende onderdelen laten zien, namelijk: Kihon
(basistechnieken), stoten, schoppen, blokkeringen en combinaties
daarvan. Sanbon en Ippon kummite’s, 3 en 1 staps aanvallen met een
partner. Kata en vrij vechten. Het

publiek genoot met volle teugen
van de technieken die de karateka’s demonstreerden. Een warm applaus viel hun dan ook ten deel. Nadat de examencommissie, de prestaties van de karateka’s had besproken maakte de voorzitter van
de examencommissie de uitslag bekend. De volgende leden van Budo
Ryu Blaauw zijn geslaagd.
Gele Band: Kay Kruyswijk, Bas Vink,
Karim Oulahsen.

Oranje Band: Thomas Blaauw, Daniel Koek, Koen de Jongh, Albert
Hendriksma.
Groene Band: Bart van Bodegom,
Paul Wolzak.
Na het bekend maken van de uitslagen ging een ieder tevreden en
met een diploma rijker weer naar
huis. Voor meer informatie over karate kunt u contact opnemen met
Budo Ryu Blaauw onder tel.nr. 0297272629 / 06-10484259

Argon E-Top naar Texel
Mijdrecht - Na een lang seizoen
van hard trainen, veel wedstrijden
spelen en de traditionele toernooien aan het eind van het seizoen, was
er dan eindelijk het uitje van de Etop van Argon waar al zo lang naar
uit werd gekeken. In het weekend
van 13 en 14 juni was er een bezoek
geregeld aan het waddeneilanden
Texel. Iedereen had er ontzettend
veel zin in en ook de weergoden
waren hen gunstig gezind: warm
en zeer zonnig. Omdat er nogal wat
drukte op de weg werd verwacht
stond het vertrek vrijdagmiddag al
vroeg gepland, nl. om 14.00 uur. Op

de boot naar Texel nog even met
de jongens van de A1 gebabbeld,
waarna bij aankomst in onze accommodatie begonnen kon worden
met spelen, naar het strand gaan,
zwemmen in zee, garnalen vissen
op de waddenzee, barbecuen, het
maken van marshmallows, het vertellen van sterke verhalen en het tot
vroeg in de ochtend blijven hangen
bij het kampvuur. Ook stond er zondag bij terugkomst nog een warm
en koud buffet op ons te wachten;
alles verzorgd door enkele ouders
en de hoofdsponsor van de E-Top.
Alle sterke verhalen van de jongens

en begeleiders konden zo direct in
geuren en kleuren aan de daar aanwezige ouders worden verteld.
Graag willen wij langs deze weg de
volgende mensen hartelijk danken
voor hun medewerking aan dit uitje,
zonder hun was dit alles niet mogelijk geweest. Supportersvereniging
de Lijnkijkers, Club van 100, Argon
Zondag 1, van Hulst Onderhoud en
Electrawerken, EHBO Diensten Nederland, Cafetaria van Dijk uit Loosdrecht, Eric en Saskia, Harold en Petra, Eartha en Jeroen, Kim, Ellen en
Rob en alle andere ouders van de
spelers van de E-top.

Argon E1 sluit seizoen af
in Zwolle

De strijd om de sterkste!
Mijdrecht - In het weekend van 13
en 14 juni is de E1 van Argon afgereisd naar Zwolle om daar het seizoen af te sluiten met een prachtig
toernooi bij sv Zwolle om vervolgens
het kampvuur te ontsteken in Hattem.
Zaterdag 13 juni
Eindelijk was het dan zover. De spelers van de E1 kwamen aan in een
prachtig tenue dat speciaal voor dit
weekend werd ontwikkeld en gesponsord door Architectenbureau
Van der Laan uit Mijdrecht. Dit was
een totale verrassing voor de jongens en zij waren dan ook helemaal
uitgelaten bij aankomst op het parkeerterrein. Aangezien de mannen
dit weekend zouden overnachten
in Hattem moest er natuurlijk gedurende 2 dagen gegeten en gedronken worden. Ook hiervoor werd
een sponsor gevonden, namelijk
Kingsalmarkt delicatessen uit Amstelveen.
Om 11.00 werd er koers gezet richting Zwolle. Daar aangekomen werden wij ontvangen in een gezellige,
knusse kantine. Het bleek een leuk
en overzichtelijk toernooi te zijn
waar sfeer en sportiviteit bovenaan
stond. In een poule met 5 tegenstanders werd er verloren, gelijk ge-

speeld en gewonnen wat uiteindelijk resulteerde in een 3e plaats. De
trainer/coach Swer Elbertsen was
dan ook dik tevreden.
Aangekomen bij het overnachtingadres, een scoutinggebouw in Hattem moest het kampvuur direct van
de mannen ontstoken worden maar
gezien het tijdstip wilde de leiding
daar toch nog even mee wachten.
We hoorden van verschillende mensen dat er wilde zwijnen in de bossen rondliepen, die wilden wij natuurlijk eerst wel even zien. Na dit
spektakel (er werd maar 1 wild zwijn
ontdekt) kon eindelijk het kampvuur
aangestoken worden en werden er
heerlijke marshmallows verwarmd.
Op het avondprogramma stond ook
het spel; ‘petje op, petje af’. Met geweldige prijzen welke voor een deel
beschikbaar waren gesteld door de
HEMA werd er behoorlijk gegokt en
geraden door de mannen. Het was
nog lang onrustig...
Zondag 14 juni
Na het ontbijt stond Bingo op het
programma. Ook hier waren leuke
prijzen te winnen en de mannen waren voor het eerst dit weekend redelijk stil.
Op naar het zwembad in Putten. Dit
zwembad had zowel binnen als bui-

ten geweldige faciliteiten. De lunch
was ’s morgens al klaar gemaakt en
de broodnodige vitamientjes waren
beschikbaar gesteld door Wessels,
groente en fruit uit Amsterdam.
Ook aan deze leuke zwemactiviteit
kwam helaas een einde en om 15.00
uur vertrokken we naar het restaurant met de gouden boogjes.
De mannen hadden natuurlijk wel
in de gaten dat het weekend op zijn
einde liep. De volgende locatie was
namelijk die van het parkeerterrein
waar zij waren opgestapt.
De leiding werd door de mannen dan ook vriendelijk verzocht
om de maandag vrij te nemen zodat we er nog een dagje aan vast
konden plakken. De opmerking dat
ook school weer op het programma
stond werd weggewuifd. Ze vonden
dat ze nog lang genoeg naar school
konden dus die ene dag konden ze
wel missen...
Op het nummer Sweet Caroline
werd om 17.15 uur de parkeerplaats
opgereden waar de ouders stonden
te wachten en het seizoen nu echt
ten einde was. Al met al een fantastisch sluitstuk van een geweldig seizoen.
Sponsoren enorm bedankt, we hebben mede dankzij jullie steun een
geweldig weekend gehad.

Mijdrecht - Daar ging het allemaal
om tijdens de clubkampioenschappen bij Tennisvereniging de Ronde Vener. Tijdens het weekend van
13 en 14 juni was het park van de
jeugd. Er werden spannende partijen gespeeld op veel verschillende
speelniveau’s.
Tussen de wedstrijden door kon iedereen op het terras genieten van
versgebakken poffertjes, Hamburgers en hotdogs.
Een kleine week later op vrijdag 19
juni, kwamen alle kinderen opnieuw
naar de club. Nu met luchtbedden
en slaapzakken. Voor het eerst dit
jaar werd er een tenniskamp gehouden.
Tijdens het kamp werden er op vrijdagavond nog een paar spannende
finale wedstrijden gespeeld. Daarna
kon iedereen zich lekker uitleven tijdens de disco!
Na een kort nachtje was er een
heerlijk ontbijtje met versgebakken
croissantjes en een eitje!

In de ochtend stond er een gigantische hindernisbaan klaar! Er werden spellen gedaan en aan het einde van de ochtend kwamen de ouders voor de officiële prijsuitreiking
van de clubkampioenschappen.
De Clubkampioen bij de meisjes is
Franciska Oudshoorn geworden en
bij de jongens Dennis Pauw.
De overige winnaars dit jaar waren:
Meisjesenkel t/m 8 jaar 1e Kirsten
Kaptein, 2e Robin Bakker. Meisjesenkel t/m 10 jaar 1e Kim Dijkstra, 2e
Julia Ruijgrok. Meisjesenkel t/m 12
jaar 1e Anouk van Tricht, 2e Nandy
van Kroonenberg Meisjesenkel t/m
14 jaar 1e Franciska Oudshoorn, 2e
Linda Lemkes. Jongensenkel t/m 8
jaar 1e Stefan Dijkstra, 2e Niels Oliemans. Jongensenkel t/m 10 jaar 1e
Jimmy Kok, 2e Julian Bunschoten.
Jongensenkel t/m 12 jaar 1e Bjarne
Vedder, 2e Ruben Ruijgrok. Jongensenkel t/m 14 jaar 1e Jarni van der
Wilt, 2e Dennis Bunschoten Jongensenkel t/m 17 jaar 1e Dennis Pauw,

2e Wesley van ’t Hart. Jongensdubbel t/m 17 jaar 1e Dennis Pauw en
Wesley van ’t Hart, 2e Dennis Bunschoten en Thomas Oudshoorn. Gemengddubbel t/m 8 jaar 1e Robin
Bakker en Stefan Dijkstra, 2e Brendan van Heertum en Bram van Wijk.
Gemengddubbel t/m 10 jaar 1e David Haspels en Bob Schijf, 2e Kim
Dijkstra en Julia Ruijgrok. Gemengddubbel t/m 12 jaar 1e Tim Bakker en
Ruben Ruijgrok, 2e Kim Dijkstra en
Joi Des’ree Luyt. Gemengddubbel t/
m 14 jaar 1e Bjarne Vedder en Jarni
van der Wilt, 2e Anouk van Tricht en
Franciska Oudshoorn
Tennisvereniging de Ronde Vener
organiseert het hele jaar door leuke activiteiten voor de jeugd. Voor
informatie over jeugdtennis kunt u
telefonisch contact opnemen met
Marianne Oudshoorn 0297-274370
en over lidmaatschap kunt u contact opnemen met Marijke ten Dam,
0297-285469. Kijk ook eens op onze
website ww.tvdrv.nl.

Jaarlijkse mini uitwisseling
TVM en TVW

De Ronde Venen - Woensdag 17
juni was het weer zover. De jaarlijkse mini-uitwisseling tussen de tennisverenigingen TVM uit Mijdrecht
en TVW uit Wilnis. Hierbij spelen de
kinderen die nog niet zo lang tennissen wedstrijden tegen elkaar op
een verkleinde tennisbaan. Ook kin-

deren van 6 jaar deden al mee. Dit
jaar vonden de wedstrijden plaats in
Wilnis, bij TVW. Er werd met veel enthousiasme gespeeld en de kinderen werden door de vele toeschouwers aangemoedigd. Jeugdleden die
al een paar jaar meer ervaring hebben, hielpen de kinderen met de tel-

ling en de spelregels. Er waren heel
spannende wedstrijden bij. Tussen
de wedstrijden door was er limonade met iets lekkers. Na 24 wedstrijden, waarin de kinderen hun uiterste best hadden gedaan was TVM
met een minimaal verschil de uiteindelijke winnaar.
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Jetze Plat op de handbike
naar Zuid Frankrijk

Twee Uithoornse sportmannen deden mee:

Spectaculaire non-stop
wandeltocht voor het
onderwijs in Mali!
Uithoorn/Mali - De Uithoornse Tim
Zoutendijk en Benny Goede, beiden
23 jaar, zijn twee van de teamleden
van het Aviatores team en hebben
meegedaan aan de loodzware, nonstop wandeltocht Oxfam Novib Trailwalker. 150 teams hebben op 20 &
21 juni jl. 100 kilometer te voet af gelegd binnen een tijdsbestek van 30
uur. Het parcours liep over de Veluwe met start en finish in Ede en ging
grotendeels onverhard over heide,
zandduinen en door bossen.
18.000 kinderen naar
school in Mali
Vier van de vijf Malinezen kunnen
met moeite hun naam schrijven.
Laat staan dat ze gebruiksaanwijzingen bij medicijnen of landbouwproducten kunnen lezen. Een derde
van de kinderen in Mali maakt de
basisschool niet af. Dat komt doordat hun ouders het schoolgeld (2
euro per maand) niet kunnen betalen. Of omdat ze moeten werken

op het land, of de dichtstbijzijnde
school te ver is. Meisjes haken vaker af dan jongens.
Wat is de Oxfam Novib
Trailwalker?
Oxfam Novib Trailwalker is ’s werelds grootste teamuitdaging! Oxfam Trailwalker bestaat al meer dan
25 jaar en vindt jaarlijks plaats in
Hongkong, Japan, Australië, Nieuw
Zeeland, Engeland en in 2008 voor
het eerst in België. Een non-stop
wandeltocht van 100 kilometer door
het prachtige natuurgebied de Veluwe, met start en finish in Ede. Ieder team van vier personen moet
de afstand binnen 30 uur afleggen.
Daarmee halen ze geld op voor onderwijsprojecten van Oxfam Novib.
En geven zo mensen de kans op
een betere toekomst; een zelfstandig bestaan zonder armoede. Doel
van de eerste editie: 18.000 kinderen naar school.
Oxfam Novib is een internationa-

le organisatie die streeft naar een
rechtvaardige wereld zonder armoede.
Tim en Benny hebben hun voeten
ingezet voor dat goede doel
Tim Zoutendijk, coördinator activiteitenteam van een Kinderopvangorganisatie uit Schiedam, is één van
de Aviatores. Zoutendijk: ‘Bij Kinderopvang MUNDO vinden we dat
Sport en opvang een hele “slimme“
combinatie is. Ook nu is het heel
“Slim“. Wij hebben aan wandelsport
gedaan en 120 kinderen uit Mali kunnen door onze inzet en onze
sponsoren naar school.
Benny Goede, wildlife manager: Ik
weet hoe belangrijk het is als kinderen goed onderwijs volgen. Ik
gun dat ieder kind. Het was slopend, vooral mijn voeten hebben er
erg onder geleden. Maar de wetenschap dat er nu in totaal 635 duizend euro is opgehaald en wij daar
een bijdrage aan hebben geleverd
maakt alles weer helemaal goed.”

Wedstrijd voor UWTC
renners bij A.R.C.-Ulysses
Uithoorn - Afgelopen zondag 21 juni had een aantal renners van UWTC
een wedstrijd op het parcours van
ARC-Ulysses in Amsterdam. Iemand
had ‘s morgens nog opde buienradar gekeken en het beloofde een
mooie en droge dag te worden. Wel
een beetje wind maar daar hebben
de jonge renners van UWTC geen
moeite mee. Om 10.00 uur begonnen de eerste renners met de tijdrit. Daniël Wiegmans en Leon Buijs
gingen als 1e UWTC-ers de strijd tegen de klok aan. Het rijden van een
tijdrit is een zware klus maar beide jongens hebben het goed gedaan Daniël eindigde als 14e en Leon als 15e.
Na de tijdrit stond er ook nog een rit
in lijn op het programma, zoals het
hoort bij een omnium. Ook hier wisten Daniël en Leon hun mannetje te
staan. Daniël eindigde in het eindklassement op een 14e plaats, op
de voet gevolgd door Leon die 16e
werd.
Na de pauze mocht Jeroen van Goor
starten in categorie 5 voor zijn tijd-

rit. Jeroen had al aangegeven dat
tijdrijden niet zijn sterkste kant was
maar hij wist toch een mooie 14e
plaats te behalen. In de rit in lijn wist
Jeroen de eerste rondjes in het peloton mee te draaien maar na een
ronde of 4 moest hij dit opgeven en
reed samen met 3 andere renners
de rit met veel kopwerk op een 14e
plaats uit. In het klassement eindigde hij op een 14e plaats.
Jouke Schelling mocht in categorie 6 starten met zijn grote favoriet, de tijdrit. Hierin liet Jouke zien
waarom hij tijdrijden zo leuk vond
en eindigde als 1e in zijn categorie.
Britt Versteeg reed haar 1e tijdrit en
reed niet onverdienstelijk maar was
niet tevreden, ze eindigde op de 16e
plaats. Bij de rit in lijn regende het inmiddels behoorlijk (toch niet zo betrouwbaar die buienradar) maar dit
deerde Jouke niet, hij deed het nodige kopwerk en wist in een mooie
eindsprint beslag te leggen op de
4e plaats waardoor hij in het klassement als 2e eindigde. Britt had veel

gegeven in de tijdrit en moest in de
wedstrijd het peloton al snel laten
gaan. Samen met 2 andere renners
trapte zij aardig door maar moest in
de één na laatste ronde afhaken en
eindigde in het klassement op een
15e plaats.
Als laatste mochten Jeroen van Pierre, Etienne Lenting en Kevin Schelling hun rondjes draaien. Kevin eindigde bij de tijdrit op een 12e plaats.
Jeroen werd 15e en Etienne nam
de 20e plaats in beslag. Bij de start
van categorie 7 was het inmiddels
droog geworden, zoals beloofd, en
werd er in de 1e rondes een behoorlijk tempo gedraaid. Toch lukte het
niemand om weg te rijden en konden de UWTC-ers keurig bij het peloton blijven rijden. Etienne en Kevin
namen af en toe de kop maar konden ook niet demarreren. Na wederom een regenbui eindigde Kevin
op plaats 12e plaats in de einduitslag. Jeroen werd netjes 18e en pal
daarachter zat Etienne met een 19e
plaats. Alles bij elkaar opgeteld was
het een natte maar gezellige dag.

Regio - “Mijn naam is Jetze Plat, ik
heb al vanaf m’n geboorte een afwijking aan m`n benen en fiets daarom op een handbike in plaats van
op een normale fiets. Een handbike
is een fiets die je met je armen aandrijft, en je benen hoeven dan niks te
doen. Vroeger ging ik altijd al op de
handbike naar school, en ik doe sinds
2005 wedstrijden. Het begon met het
NHC (Nederlandse Handbike Circuit)
en sinds dit jaar doe ik ook het gehele EHC (Europese Handbike Circuit).
Maar dit jaar heb ik er een doel bij, op
de handbike naar Zuid-Frankrijk, namelijk Marseille. Dit is ongeveer 1400
kilometer en ik hoop er ongeveer
twee weken over te doen. Eerst wilde ik overnachten in een tent, maar ik
kwam er al snel achter dat het onmogelijk is, omdat je dan alleen al een
tent, slaapzak en een kussentje mee
moet nemen, en dat gaat nooit passen op de fiets. Daarom wil ik gaan
overnachten bij Bed&Breakfast of in
een hotel. Het enige probleem is wel
dat dit een stuk duurder is dan een
camping. Ook zit ik met het probleem
dat ik zonder prothese of krukken
niet kan lopen, dus heb ik besloten
om krukken mee te nemen omdat die

licht zijn en niet veel ruimte in nemen.
Ik vertrek op woensdag 29 juli a.s.
Sponsoring
Ik hoop nog wel op wat sponsoring
om de reis te kunnen betalen, u kunt
daarvoor contact met me opnemen.

M`n website is www.jetzeplat.nl en
dan kunt u mij onder ‘contact’ een email versturen. Als ik terug ben zal er
op m`n website een verslag van de
reis komen. Ook ben ik dit jaar te zien
bij de triatlon van Aalsmeer, hier ga
ik meedoen aan ¼ triatlon.”

Heren uit de kleren voor
het goede doel!

Mijdrecht - Zelfs een goed seizoen
hoeft niet te voldoen aan gestelde
doelstellingen, een ervaring die ook
het Heren 2 team van Argon Basketball nu geleerd heeft. Nog geen
jaar geleden is in alle enthousiasme en vertrouwen in zichzelf een
pakket aan doelstellingen bepaald
voor het seizoen ‘08-‘09. Daarbij is
ook afgesproken dat het niet halen hiervan zou leiden tot een ludieke tegenprestatie van het team ten

goede van de club. Natuurlijk is dit
iets waar niemand zich gedurende het seizoen zorgen om heeft gemaakt, maar uiteindelijk zijn ze toch
tot de conclusie gekomen dat er een
tegenprestatie nodig is om het seizoen af te kunnen sluiten. Vanuit deze gedachte is dan ook het idee voor
de Argon Basketball Undressed kalender ontstaan. De opbrengst van
de kalender komt deels ten goede van Argon Basketball maar, be-

Zomerdrive bij
Bridge Vereniging Mijdrecht
Mijdrecht - De Bridgevereniging
Mijdrecht (BVM) organiseerde op
maandag 22 juni j.l. de derde sessie
van de zomerbridgedrive van 2009.
In een bijna volle zaal werd wederom in gezellige sfeer gespeeld.
De paren met de hoogste scores
gingen weer naar huis met een fles
wijn. De toppers in beide lijnen waren:
A-lijn (20 paren):
Peter van Rossum en
Jan Stekelenburg
61,20%

Ellen en Krijn van Dijke
59,21%
Ankie Bots en Agnes Kroes 58,01%
B-lijn (19 paren):
Jo van Wijngaarden en
Leo van der Meer
57,81%
Anton Berkelaar en
Maarten Roelvink
57,55%
Gerard van Beek en
Auri Block
57,19%
Elke maandagavond bent u welkom. De laatste zomerdrive wordt
gespeeld op 13 juli.
De drives worden gehouden in Partycentrum De Meijert aan de dr. J.

langrijker nog, het grootste deel van
de opbrengst gaat naar de Stichting Jongeren Actief. Deze stichting
maakt het mogelijk dat alle kinderen en jongeren in de regio lid kunnen worden van een sport- of spelclub, ook als daar thuis geen geld
voor is. In groepsverband deelnemen aan sport of andere activiteiten
is erg belangrijk voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van
jongeren en mede door uw bijdrage zouden meer jongeren in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning door Stichting Jongeren Actief. Alleen op het eindfeest
van Argon Basketball zijn er zaterdag 20 juni al meer dan 50 kalenders verkocht en de eerste gesigneerde druk is geheel ten goede van
de stichting Jongeren Actief geveild
voor 100 euro.
Wilt u ook bijdrage leveren aan deze actie van Argon Basketball, dan
kunt op www.actionbreak.nl de komende vier weken uw eigen verjaardagskalender bestellen. Steun de
Stichting Jongeren Actief en bestel
uw eigen heren 2 basketball verjaardagskalender. Het Heren 2 team van
Argon Basketball hoopt dan ook dat
u de komende jaren nog kunt genieten van hun tegenprestatie.
van de Haarlaan in Mijdrecht. Er
wordt gespeeld in twee lijnen. Indeling vindt plaats tijdens de inschrijving aan de zaal vanaf 19.00 uur.
U hoeft niet per se een gevorderd/
ervaren bridger te zijn om mee te
doen. Gezelligheid staat voorop. De
drives vangen aan om 19.45 uur. Inschrijfgeld per paar vijf euro. U kunt
per avond inschrijven en meedingen naar de dagprijzen. Ook is er
een prijs voor de Zomerkampioen.
Dit is het paar dat (of degene die)
de hoogste gemiddelde score heeft
gehaald aan het einde van de competitie.
U kunt zich zowel aan zaal als telefonisch opgeven voor deelname
aan de drive(s) bij Agnes Kroes, tel.
0297-286469.

Organisatoren winnen wederom
schutterstoernooi K.V. De Vinken
Vinkeveen - Ook dit jaar werd traditiegetrouw het korfbalseizoen bij
K.V. De Vinken afgesloten met het
schutterstoernooi. Over twee avonden verspreid streden twintig duo’s
voor de schutterstitel 2009. Vorig
jaar gingen de organisatoren er met
de titel vandoor en dit jaar bleken zij
wederom de sterkste te zijn.
Op maandag- en woensdagavond
15 en 17 juni genoten ze van twee
mooie zomerse avonden waardoor
iedereen vol goede moed aan het
toernooi begon. Uit alle teams uit de
competitie waren spelers en speelsters vertegenwoordigd. Van mensen uit de selectie tot aan niet-spelende leden.
Spelregels:
Tijdens het schutterstoernooi moet
ieder duo tegen ieder ander duo
schutteren. Bij het schutteren wordt
er over een afstand van zes meter tegen elkaar geschoten, waarbij doorloopballen niet zijn toegestaan. Een wedstrijd is afgelopen
wanneer één van beide duo’s één
keer tot de tien doelpunten is gekomen. Het duo dat begon, moest het

andere duo nog een naschot geven.
Hierdoor waren er ook gelijke spelen mogelijk. Dit kwam gedurende
het toernooi slechts drie maal voor.
Competitie:
Na de eerste avond ging de organisatie wederom aan de leiding
nauw gevolgd door diverse andere koppels. Opvallend was dat Rudy Oussoren vorig jaar zonder zijn
maatje Janno vd Plas in de onderste regionen eindigde, dit jaar echter waren zij weer herenigd en gingen ze op zoek naar hun vierde titel.
De tweede avond zou bepaald worden welk duo er met de titel vandoor
zou gaan, doordat iedereen van elkaar won en er niet één duidelijk de
sterkste was. Koppels gevormd met
vooral mensen uit het vlaggenschip
gingen de strijd met elkaar aan om
uit te maken wie het beste schutterduo was.
Uiteindelijk bleken de organisatoren Mariska Meulstee en Susanne Kroon wederom de sterksten en
mochten zichzelf voor de derde keer
uitroepen tot schutterskampioen.

Uitslag Schutterstoernooi 2009
1. Mariska Meulstee
en Susanne Kroon
2. Peter Koeleman
en Peter Kooijman
Janno vd Plas en Rudy Oussoren
Angela Sloesarwij
en Charita Hazeleger
5. Jaap Meulstee en Johan de Haan
6. Jacco Kroon en Ralf Zaal
7. Anne van Vliet en Lisette Kok
en Mariëlle Wilde
Aad en Maaike van Peursem
9. Mar van Spengen
en Renske de Haan
10. Kelvin Hoogenboom
en Rogier Schoenmaker
11. Rutger Woud en Stefan Gijsen
12. Pauline Koedijk en Ria Bos
13. Ingrid Hagenaars
en Monique Kroon
14. Marco Gijsen en Ruben Strubbe
15. Ellen Roos en Sonja Brommer
16. Lisa Kroon en Linsy Zaal
17. Jasper van Peursem
en Jeroen Langelaar
18. Dirk vd Vliet en Gert Langelaar
Ronald Mul en
Vincent Verbruggen en Arco Mul
20. Engel Zaal en Sjaak Rijnders
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Zomerbridgedrive
Mijdrecht (sessie 2)

Kees van den Brand zesde
op NK turnen

Mijdrecht
Bridgevereniging
Mijdrecht (BVM) organiseerde op
15 juni jl. de tweede sessie van de
zomerbridgedrive van 2009.

Mijdrecht - Kees van den Brand uit
Mijdrecht turnde afgelopen weekend een heel mooi Nederlands
Kampioenschap. Een medaille zat er
helaas net niet in. Hij eindigde in de
meerkamp als zesde, en in de toestelfinales als vierde (ringen) en vijfde (brug). Zijn trainingsmaatje Luc
Verwijs uit Wilnis mag trots zijn op
zijn twaalfde plek in de eindrangschikking.

De tweede drive uitslag:
A-lijn (18 paren):
Gerard van Beek en
Leo v.d. Toorn
Janny en Gerard Telling
Nel en Hans Leeuwerik
Elly Degenaars en
Thea Steen
B-lijn (18 paren):
Ben ten Brink en
Gijs de Ruiter
1.Peter van Rossum en
Jan Stekelenburg
Leo van der Meer en
Janny Streng
Delia Kenter en
Ria van Bergen

63,59%
61,43%
57,81%
54,69%

65,63%
65,63%
62,24%
60,68%

De volgende avonden zijn: 22 juni,
29 juni, 6 juli en 13 juli.
De drives worden gehouden in Partycentrum De Meijert aan de dr. J.
van de Haarlaan in Mijdrecht. Er
wordt gespeeld in twee lijnen. Indeling vindt plaats tijdens de inschrijving aan de zaal vanaf 19.00 uur.
U hoeft niet per se een gevorderd/
ervaren bridger te zijn om mee te
doen. Gezelligheid staat voorop. De
drives vangen aan om 19.45 uur. Inschrijfgeld per paar vijf euro. U kunt
per avond inschrijven en meedingen
naar de dagprijzen. Ook is er een
prijs voor de Zomerkampioen. Dit is
het paar dat (of degene die) in de Alijn als hoogste is geëindigd aan het
einde van de competitie.
U kunt zich zowel aan zaal als telefonisch opgeven voor deelname
aan de drive(s) bij Agnes Kroes, tel.
0297-286469 of 0297-241241.

Volleybal Veenland 2to2
Toernooi
De Ronde Venen - Voor de eerste
maal werd er dit jaar door de volleybalafdeling van Veenland een
mix twee tegen twee toernooi georganiseerd. Drie donderdagavonden
speelden 9 teams van 2 personen
op een half volleybalveld tegen elkaar om daarna op de finaledag te
bepalen wie winnaar zou gaan worden van de door Flynth adviseurs en
accountants BV beschikbaar gestelde wisselbeker te winnen.
De eerste donderdagavond was het
aftasten hoe er op het halve veld
gespeeld moest worden en kwamen
de spelers er ook achter dat het zeer
vermoeiend is om maar met 2 man/
vrouw in het veld te staan. Gedurende het toernooi begon men er
steeds meer aan te wennen en er
ontstonden spannende wedstrijden, waarbij de sportiviteit en ge-

zelligheid niet uit het oog werden
verloren. Op de finaledag werd er
in 3 poules gespeeld om de uiteindelijke eindstand te bepalen. Winnaar van de poule 7t/m9 werd Koco ‘C’hanel lie, winnaar van de poule 4t/m6 werd Ankie & Co en winnaar van het toernooi werd Jut&Jul.
De poulewinnaars kregen een medaille, gesponsord door Kringkoop
en de toernooiwinnaar ging met de
Flynth wisselbeker naar huis. Daarnaast was er ook nog een medaille
voor Bert van Asselen als beste speler van het toernooi.
Al met al is het een zeer geslaagd
toernooi geweest en een prima manier om het seizoen na de competitie af te sluiten. Gezien de vele positieve reacties krijgt dit Veenland
2to2 toernooi volgend jaar zeker een
vervolg.

Sterk deelnemersveld aanstaande
vrijdag aan de start in 45e editie

Wielerronde van
Nes aan de Amstel
Nes aan de Amstel - Komende vrijdagavond 26 juni staat Nes a/d Amstel weer in het teken van de wielersport. De unieke plaatselijke ronde gaat opnieuw van start met een
vol deelnemersveld. Het parkoers is
als gevolg van de werkzaamheden
N201 iets anders dan in voorgaande edities.
Om 19.30 uur zal het startschot klinken van het door de Supportersvereniging in samenwerking met WTC
de Amstel georganiseerde wielerfestijn. Geen rondje om de kerk
maar een ‘Belgische’ wedstrijd op
een loodzwaar parkoers van 12 kilometer lengte door de polders tussen Nes a/d Amstel en Amstelveen.
Er wordt gestart in drie groepen. Er
komt een sterk deelnemersveld van
bijna 150 renners aan de start.
De categorieën amateurs A en junioren rijden een wedstrijd over 60 kilometer. Kanshebber is Joost Francke, winnaar van de Ronde van Amstelveen. Ook Marcel Jacobs, 2e in
de Ronde van Weeps behoort tot de
favorieten. Tempobeul John Mens
uit Almere, voormalig winnaar Richard Louman en de WTC de Amstel-renners Marcel Witte, Jan Buisman en Alex de Vries (Ouderkerk a/
d Amstel) zijn ook kanshebbers.
Ook de Amateurs B en Nieuwelingen (36 kilometer) zullen evenals
in voorgaande jaren voor spektakel gaan zorgen. Er vallen immers
aantrekkelijke prijzen te verdienen
die zijn geschonken door een groot
aantal sponsors. Hoofdsponsor is
Rabobank ‘Amstel en Vecht’. Favorieten zijn de WTC de Amstel talenten Dylan Groenewegen en Stefan
Wolfenbuttel. Samen al goed voor
meer dan 10 overwinningen bij de
nieuwelingen. De organisatie tipt
ook de gebroeders Hans en Ton van

Eerste 2to2 volleybaltoernooi Veenland
Wilnis - De afgelopen weken heeft
de volleybaltraining bij Veenland
plaats gemaakt voor het eerste
Veenland 2to2 toernooi.
Teams van 2 spelers moesten zich
van te voren opgeven om op een
half (in de lengte) volleybalveld tegen elkaar te spelen. Dit leverde in
totaal 9 teams op met uiteenlopende
namen, zoals Ankie & Co, GEENIDDEE en De Tegenstander.
Alle begin is moeilijk en zo ook het
2to2en. Het smalle veld maakte dat
er bewuster geserveerd moest worden en ook in de rally moest daar
rekening mee gehouden worden. Er
moest dus slim, beheerst maar ook
weer niet te gemakkelijk voor de tegenstander gespeeld worden. Naarmate het toernooi vorderde zag je
hierin een duidelijke verbetering komen. Daarnaast werd er ook enige
conditie vereist. Eerst een bal verdedigen en daarna ook nog moeten aanvallen vraagt toch een korte sprint van een meter of 6 en dat
elke bal weer. De wedstrijden werden zonder scheidsrechter gespeeld
en de spelers moesten zelf de stand
bijhouden, maar dit had geen invloed op de sportiviteit en de gezelligheid .
Nadat de eerste 3 avonden een
complete halve competitie afgewerkt was, kwam er een vierde finale avond met 3 poules voor de
nummers 1 t/m 3, 4 t/m 6 en 7 t/m
9. Hierna kon er een eindstand op-

gemaakt worden. Voor de winnaars
van de verschillende poules was er
een medaille, door Kringkoop beschikbaar gesteld en voor de nummers één was er een door Flynth adviseurs en accountants BV beschikbaar gestelde wisselbeker.
Na telling van alle punten was de
eindstand van het Veenland 2to2
toernooi:
De uiteindelijke winnaar was het
team Jut & Jul. De partner van Jul
heeft door omstandigheden niet
mee kunnen spelen vandaar dat de
wisselbeker alleen naar Jul (Tom
Pasteuning) is gegaan.
Naast de medailles voor de winnaars was er ook een medaille voor
de “beste” speler. Deze medaille ging naar Bert van Asselen. Als
een soort algemeen reserve heeft hij
elke avond in een ander team gespeeld en geen enkele keer verloren.
Gezien de vele positieve reacties
mag het toernooi geslaagd genoemd worden. Dit is mede de verdienste van de sportieve instelling
van de deelnemers. Door dit succes en het inzetten van een wisselbeker, zal het 2tot2 toernooi volgend
seizoen, na de reguliere competitie, zeker weer georganiseerd worden . De resterende weken tot 9 juli,
wordt er nog steeds sportief/recreatief gevolleybald op de donderdagavond in de Willisstee. Wie zin heeft
kan mee komen doen.

Straatvoetbaltoernooi
Mijdrecht - Op zaterdag 27 juni organiseert Rabobank Veenstromen
voor de zesde keer het Rabobank
Straatvoetbaltoernooi. Het toernooi is voor jongens en meisjes in
de leeftijd van 8 tot 12 jaar en wordt
gespeeld op het Raadhuisplein in
Mijdrecht. Het Rabobank straatvoetbaltoernooi is in zes jaar uitgegroeid tot een van de leukste evenementen voor de jeugd.
Inmiddels hebben 25 teams zich
aangemeld die gaan strijden om de

eerste plaats in de poule. Natuurlijk
is er voor iedere deelnemer een leuk
aandenken.
Naast het toernooi is er ook een
sportief event voor alle belangstellenden. ‘Het Rabobank Latje trap’
waarbij zo vaak mogelijk de lat geraakt moet worden. Ieder uur is er
een gesigneerde bal te winnen!
Kortom: het belooft weer een gezellige dag te worden in het centrum
van Mijdrecht.

Eijk uit Hillegom en de Nessers Rene Markus (winnaar Ronde van Sloten), Ton van ‘t Schip en Cor Baas.
Het is ook goed mogelijk dat de
winnaar van vorig jaar, John Oudshoorn, zijn titel gaat prolongeren. Hij
was dit seizoen immers alweer goed
voor 3 overwinningen.
De derde groep wordt gevormd
door Amateurs C, recreanten/vrije
renners en dames (24 kilometer)
In deze categorie zijn de oud-RABO renner Ron Jacobs samen met
Ruud Verbeek en Rens Boekhoff
kanshebbers. In deze categorie is er
een sterk deelnemersveld met veteranen uit Ouderkerk a/d Amstel
met: Herman Baas, Jos Geijsel, Piet
van Leeuwen, Jan van Oosterom en
Cees de Wit.
Parkoers afgesloten voor verkeer
De start en finish van de wielerronde zijn zoals gebruikelijk voor restaurant “Cantina del Corazon” in de
dorpskern van Nes a/d Amstel.
De Amsteldijk zuid tussen “langs de
akker” en “de rode paal”, de Nesserlaan, het fietspad langs de Bovenkerkerweg en de Zijdelweg, de
Randweg en de Hollandse Dijk zullen tussen 19.00 uur en ongeveer
21.00 uur voor al het doorgaande verkeer en bestemmingsverkeer
worden afgesloten.
De oude Bovenkerkerweg maakt dit
jaar geen onderdeel uit van het parkoers. Toeschouwers voor de wielerronde dienen dus uiterlijk om
19.00 uur in de dorpskern aanwezig te zijn. Er is voldoende parkeergelegenheid bij de Urbanuskerk. De
toeschouwers ontvangen een gratis
programma.
Start bij Restaurant “Cantina del Corazon” (voorheen De Vergulde Zon).
In ‘Belgische’ sfeer.

Duivensport

Hennie Pothuizen wint
vlucht Blois
Regio - Zaterdag stonden drie
vluchten op het programma, Pau
Internationaal, Nationaal Mont de
Marsan en Nationaal Blois. Mont
de Marsan had vrijdag gelost worden, maar werd wegens slecht weer
in Frankrijk uitgesteld naar zaterdag.
Zaterdag werd Pau om 06.50 uur gelost, Blois om 07.30 uur en Mont de
Marsan om 13.15 uur. Peter de Haan
uit De Hoef klokte zondagmorgen
om 09.35 uur een duif van Internationaal Pau, de definitieve uitslag
komt later, en Mont de Marsan was
ook nog niet bekend. Nationaal Blois
werd een pittige vlucht, mede door
de harde noordwestenwind die er
stond, maar de duiven kwamen toch
weer sneller naar huis dan menigeen had verwacht. Hennie Pothuizen uit Vinkeveen klokte om 15.30.15
uur de eerste duif van de vereniging,
en deze maakte een snelheid van
1199,244 meter per minuut en dat is
bijna 72 Km per uur. Hiermee werd
Hennie 3e en met zijn 2e duif 66e

in Rayon F waar zo’n 2000 duiven in
concours stonden, en 12e in de afdeling Noord Holland met ongeveer
9000 duiven in concours. Ton Duivenvoorde uit De Hoef werd tweede, en in Rayon F 21e en 87e en Wim
Wijfje uit De Kwakel werd 3e en in
Rayon F 30e. Nationaal werd Ton 19e
en Wim 36e in Noord-Holland. Ginkel & Berg werd 1e in de B-Groep.
Om Nationaal te spelen, moet je de
duiven daarvoor inschrijven, en kom
je in de Nationale uitslag van de afdeling. Mooie resultaten voor de leden van Rond de Amstel, die volgende week een Midfondvlucht (midden-afstand) en de eerste jonge duivenvlucht op het programma hebben
staan. De uitslag is als volgt:
Blois 294 duiven en 18 deelnemers:
C. Pothuizen
A.M.Duivenvoorde
W. Wijfje
M. v.d. Hoort
P.J. van Schaik

Kees en Luc sloten dit seizoen waarin ze overstapten naar turnvereniging TOOS in Waddinxveen af met het bondskampioenschap in
Zwijndrecht. De Ronde Venen was
daar goed vertegenwoordigd: naast
Kees en Luc deden ook Thomas
Zonneveld en Dylan Brugman mee.
Laatstgenoemde turnde fantastisch
en mag zich kampioen van Nederland noemen bij de junioren.
De jongens turnen alle vier op hoog
niveau, Kees en Luc in de categorie instap eerste divisie. Dat dit een
sterk veld is, met talentvolle turners uit heel Nederland, bleek al
tijdens de plaatsingswedstrijden
in het voorseizoen. Van de 29 jongens mochten er uiteindelijk veertien meedoen aan de finale. Het was
al een prestatie op zich dat Kees en
Luc daarbij zaten.
De jongens hadden zich dit weekend voorgenomen om nog één keer
te vlammen. Kees mocht licht hopen
op een medaille in de meerkamp en
had zich ook geplaatst voor de toestelfinales brug en ringen. Voor Luc
leek een plek op het podium nog
iets te hoog gegrepen. Als eerstejaarsinstapper moest hij het opnemen tegen jongens met meer jaren
turnervaring.
Fraaie zwaaien
Beide turners startten op het onderdeel voltige, oftewel de ‘paddenstoel’ - niet echt een lekker toestel
als je nog niet helemaal warm bent
gedraaid. Kees leverde met zijn score (16,90) iets in op de concurrenten. Luc liet door een aantal slordige
flanken nog meer kostbare punten
liggen en kwam uit op 15,60. Daarna, aan ringen, lieten ze met fraaie

zwaaien en sterke spreid-hoeksteunen zien dat ze wel degelijk meetelden. Kees noteerde de vijfde score
(16,70) en Luc de zesde (16,60).
Op sprong presteerden ze vervolgens goed, alhoewel Luc een paar
tienden lager uitkwam dan de
meeste anderen. Dat maakte hij
daarna goed met een mooie oefening op brug (17,10), voor velen het
spannendste toestel. Kees kwam
uit op een iets tegenvallende 16,95,
maar hij stelde weer orde op zaken
aan het hoge rek. Een vloeiende oefening leverde hem de vierde score
(17,70) op. Ook Luc ‘slingerde’ goed,
maar omdat hij aan rek nog niet de
hoogste moeilijkheidsgraad turnt,
moest hij genoegen nemen met
16,10. De jury, behoorlijk streng bij
alle onderdelen, gaf niks cadeau.
Met nog één toestel te gaan, was
het podium voor zowel Kees als Luc
onbereikbaar. Dat weerhield ze niet
om fantastische oefeningen op het
laatste onderdeel - vloer - te turnen,
met mooie overslagen, handstanden heffen en flikflakken. Luc kreeg
als beloning een 18,05, een score
die hij het hele seizoen nog niet had
gehaald. Kees deed daar nog een
schepje bovenop. Zijn 18,90 was de
hoogste score van het hele veld en
bracht hem naar een mooie zesde
plek in het eindklassement (eindscore 105,45 punten). Luc eindigde
met 101,30 punten als twaalfde.
Trots
Kees reisde daarna op zondagochtend opnieuw naar Zwijndrecht om
twee toestelfinales te turnen. Op
ringen was hij dicht bij een medaille (17,15) maar hij kwam een halve
punt te kort voor brons. Op de brug
eindigde hij als vijfde met een score
van 17,10, wederom een halve punt
lager dan nummer drie. Even slikken
dus, maar achteraf een prestatie om
trots op te zijn.
De jonge turners gaan zich de komende maanden op nieuwe turnelementen storten en laten volgend seizoen ongetwijfeld weer van
zich horen. Kees stroomt dan door
naar de leeftijdscategorie pupil. Luc
turnt nog een jaar instap.

Kimberley Bouman
tweede bij regiofinale
Regio - Eindelijk de laatste wedstrijd van het seizoen voor gymnastiekvereniging Veenland. Een lang
seizoen, maar een mooi seizoen met
prima resultaten.
Men moest vroeg op pad voor Denise Offerman. Er werd met de vloer
gestart. Een keurige oefening zette ze hier neer. En daarmee waren
gelijk de zenuwen ook van de baan.
Vervolgens de sprong, haar favoriete onderdeel. Deze werd dikbeloond met een ruime acht. Super!
Na het derde onderdeel werd er
een tussenstand bekend gemaakt.
Een welverdiende 8ste plaats. Toen
werd het wel heel spannend, want
toen moest er nog geturnd worden
op de balk. De balk is altijd al een
lastig onderdeel, maar nu helemaal.
Helaas speelde nervositeit hier weer
een rol. Ze viel twee keer van de
balk en dat kostte heel wat puntjes.
Hierdoor kwam ze uiteindelijk op
een 22ste plaats. Maar desondanks
een superwedstrijd gedraaid!
Hierna de beurt aan Kimberley.
Ze moest beginnen op balk en daar
was nog wel iets van nervositeit te
merken maar ze draaide een mooie
oefening zonder te vallen. Op naar
de vloer, hier turnde Kimberley een
prachtige oefening. Met inturnen
ging alles nog fout maar gelukkig
op de wedstrijd niet.
Ondertussen werd er een tussenstand bekendgemaakt en Kimberley
stond op een 5de plaats.
Op naar de sprong. Hier doet zij een

zweefrol op een verhoogd vlak. Ze
sprong de sterren van de hemel en
dat werd beloond met een 9.2. Weer
een tussenstand en tot ieders verbazing was Kimberley geklommen
naar de eerste plek. Maar ja, wel
spannend want de brug moest nog,
Kimberley liet iedereen hier achter
zich en turnde zich naar het hoogste cijfer.
Bij de prijsuitreiking bleek helaas
dat er eentje haar net met 0.1 punt
voorbij was gegaan. Maar een tweede plaats is ook hartstikke mooi en
dikverdiend.
De dag werd afgesloten door Eva
en Lois. Ook bij deze dames speelde nervositeit een gote rol. Ze gingen van start op de brug. Hier en
daar wat foutjes, maar met 2 ruime
voldoendes in de pocket op naar de
balk. Met inturnen ging het allemaal
wat minder, maar op de wedstrijd
lieten ze keurig zien wat ze in hun
mars hebben. En dat werd beloond
met een dikke 7,5 voor beiden.
Toen door naar de vloer. Een sterk
onderdeel voor beiden. De handstanddoorrol mislukte bij Eva, maar
ze liet zich hierdoor absoluut niet uit
het veld slaan en zij ging stug verder met haar oefening. Op naar de
sprong. Het favoriete onderdeel van
Lois. En dat was ook wel te merken.
Met een 8,8 werd ze beloond.
Uiteindelijk met een 14e plaats voor
Lois en een 32ste plaats voor Eva
kijkt Veenland terug op een hele gezellige en sportieve dag.

