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De Ronde Venen – Vorige week 
vrijdag en zaterdag werd het nieuwe 
zwembad feestelijk geopend. Vrij-
dagmiddag voor de bobo’s en zater-
dagmiddag voor het publiek. Twintig 
jaar lang heeft de Mijdrechtse be-
volking erop gewacht. Twintig jaar 
duurde het voor de belofte werd in-
gelost...
De laatste 8 jaar is er keihard ge-
werkt om dit zwembad voor elkaar 
te krijgen door drie raadsleden: Bert 
van Broekhuijsen van Gemeente-
belangen, die in totaal twintig jaar 
heeft gestreden voor een nieuw 
bad, Sandor Harmens VVD, Jan 
Willem Koedam RVB en de meis-
jes Anika Borgstede en Alexandra 
Oudshoorn, toen respectievelijk 9 
en 10 jaar oud. 

Anika en Alexandra gingen handte-
keningen ophalen voor ‘hun beloof-
de nieuwe zwembad’. Zij hadden 
het in deze krant gezien en togen 
aan het werk. Maanden zijn ze in 
de weer geweest en ook zij haalden 
duizenden handtekeningen binnen. 
Allemaal handtekeningen voor het 
plan van Bert, Sandor en Jan Wil-
lem.
Eindelijk in februari 2004 besloot de 
meerderheid van de raad dat het 
nieuwe bad er zou komen en ge-
opend zou worden in 2009. Wel, het 
is 2010 geworden. Het is niet pre-
cies geworden wat de plannenma-
kers voor ogen hadden, een leuk 
kinderbadje met speeltjes bijvoor-
beeld is er niet, maar er is een mooi 
nieuw zwembad.

Afgelopen vrijdag werd het feeste-
lijk, officieel geopend. 
Nu zou je toch gedacht hebben dat 
bij deze opening toch zeker, de bei-
de meiden, Anika en Alexandra, nu 
inmiddels jonge dames, en de drie 
raadsleden hierbij in het zonnetje 
zouden zijn gezet. Zij hebben ge-
vochten om te komen tot dit zwem-
bad. Zonder hen was er nog geen 
zwembad geweest. Maar nee, wet-
houder Dekker opende het en ook 
in zijn toespraak werden niet eens 
deze namen genoemd.

Teleurgesteld
Wij zochten de twee meiden op, en 
teleurgesteld waren ze zeker: “Ja, we 
kregen namelijk wel een uitnodiging 
met ‘jullie hebben er zo hard aan-

Zij haalden duizenden handtekeningen op voor dit 
nieuwe zwembad:

Anika en Alexandra: “We zijn 
teleurgesteld dat we niet eens 
werden genoemd”

gewerkt met de handtekeningenac-
tie enz’, dat we best wel trots waren. 
Dan ga je naar die opening, maar er 
gebeurt verder niets. Niet even ge-
noemd, geen aandacht, niets, jam-
mer hoor.”
Op de vraag of het zwembad was 
geworden wat ze er van verwacht 
hadden bleek dat dat zeker niet het 
geval was: “Nee, het is aan de bui-
tenkant een heel mooi bad, maar 
binnen koud en kil. Het is een bad 
voor baantjes zwemmen, zwemles 
en verenigingen. Geen recreatiebad. 
Je kan er verder niks. Zeker voor 
kinderen niet.
En dan de sportschool: Je moet 18 
jaar zijn, anders moet je onder be-
geleiding van je ouders komen 
sporten. Nou ja zeg, dat is natuur-
lijk helemaal te gek voor woorden. 
Je gaat als je 16, 17 bent toch niet 
sporten met een van je ouders. Nee, 
het is een mooi bad, maar er moet 
nog heel wat aan verbeterd worden 
wil het echt gaan lopen denken wij. 
Op de manier waarop het nu ge-
draaid wordt mis je heel veel klan-
ten denken wij.” 
Ook namen we contact op met Jan 
Willem Koedam en Sandor Har-
mens. Sandor was een weekendje 
op Callantsoog volgens zijn twitter, 
maar Jan Willem Koedam kregen 
we wel te pakken. Ook hij vond, dat 
zeker de twee meiden flink tekort 
was gedaan: “Kijk, als raadslid doe 
je in feite ook waar je voor gekozen 
bent. Het had zeker aardig geweest 
als Sandor, Bert en ik ook even ge-
noemd waren, maar dat heet poli-
tiek. Maar deze meiden hebben 
maandenlang hard gewerkt om 
handtekeningen te krijgen en om 
dan net te doen of de gemeente zo 
hard heeft gewerkt? Nee, laten we 
eerlijk zijn, het liefst had een groot 
deel van de raad, maar ook vele an-
deren in het gemeentehuis, hele-
maal niet zo’n prachtig zwembad 
gebouwd. Mede dankzij deze twee 
jongedames moet ik nu zeggen, 
bleef het leven en is het uiteindelijk 
voor elkaar gekomen.” (Voor een uit-
gebreid verslag over de strijd om te 
komen tot dit mooie nieuwe zwem-
bad zie elders in deze krant).

Amstelhoek - Na de zomermaan-
den zullen de voorbereidende werk-
zaamheden worden gestart voor het 
vervolg van de N201 richting De 
Ronde Venen. Het gaat hier in eerste 
instantie om de bouw van het aqua-
duct onder de Amstel tussen Uit-
hoorn en Amstelhoek nabij de Hol-
landsedijk/hoek Amsteldijk Noord. 
Binnenkort zullen de omwonenden 
en gesitueerde bedrijven door de 
Provincie Noord-Holland middels 
een brief hierover nader worden ge-
informeerd. Dit laat een woordvoer-
ster van het Projectbureau N201 ons 
desgevraagd weten. Zoals men op 
de locatie kan constateren zijn er 
geen enkele bouwactiviteiten waar 
te nemen. Volgens de planning, zoals 

het Projectbureau N201 die hanteert 
en laat zien op haar website, had-
den in maart jl. al voorbereidingen 
getroffen moeten worden. Die lopen 
nu een half jaar uit. “Er is vertraging 
opgelopen in de aanbestedingspro-
cedure. Er waren problemen met 
de aannemer(s). Maar die zijn in-
middels opgelost, zodat de contrac-
ten binnenkort kunnen worden ge-
tekend. Dan kan een en ander van 
start gaan”, aldus de woordvoerster 
van het Projectbureau. Of de opleve-
ring van de weg en de overgang naar 
De Ronde Venen dan nog op het af-
gesproken tijdstip zal zijn, wordt 
even in het midden gelaten. Er wordt 
nog steeds uitgegaan van eind 2012. 
“Knelpunt is ook de kruising bij de 

Zijlweg. Het is de bedoeling dat die 
ongelijkvloers wordt. Omdat de weg 
op Amstelveens grondgebied ligt 
moet de gemeenteraad van Amstel-
veen daarover een beslissing nemen. 
Dat zal op 7 juli plaatsvinden. En dan 
maar duimen dat de beslissing posi-
tief uitvalt. Maar daar is goede hoop 
op zo laat het zich aanzien. Op 22 ju-
ni mochten burgers tijdens een bij-
eenkomst met de raadscommissie 
hun mening geven over de plannen 
betreffende de Zijdelweg. Eerder 
was er een gelijkvloerse kruising ge-
pland. Bij een verandering in het be-
stek of de uitvoering moet dat weer 
een goedkeuringstraject doorlopen 
en dat kost de nodige tijd.” 
Wij houden u op de hoogte!

Voortzetting werk N201 
Amstelhoek na de zomer

Mijdrecht - Het college van B en 
W van De Ronde Venen steunt het 
alternatieve plan voor de toekomst 
van Groot Mijdrecht Noord-oost dat 
de provincie in samenspraak met de 
betrokkenen heeft opgesteld. Kern 
van het alternatieve plan is dat de 
bewoners in het gebied kunnen blij-
ven wonen. De woonbebouwing en 
de noodzakelijke infrastructuur blij-
ven gehandhaafd, terwijl er tegelij-
kertijd invulling gegeven wordt aan 
de natuurdoelen. Het college stelt 
de gemeenteraad voor met deze va-
riant in te stemmen. 
Het alternatieve plan is het resul-
taat van intensieve gesprekken die 
de afgelopen weken zijn gevoerd 
tussen provincie, gemeente, bewo-
ners, Hoogheemraadschap AGV en 
Natuurmonumenten. Aanleiding 
voor de gesprekken vormde het 

besluit van Gedeputeerde Staten in 
maart over de toekomst van Groot 
Mijdrecht Noord en de behandeling 
van dit voorstel in de Provinciale 
Statencommissie Ruimte, Groen en 
Water in april. Op verzoek van de 
Statencommissie is een alternatief 
plan ontwikkeld, de zogenaamde 
Veenribbenvariant. Deze variant 
wordt gesteund door alle betrok-
kenen, waaronder gemeente De 
Ronde Venen en de bewoners van 
het gebied.
Wethouder Ingrid Lambregts is 
bijzonder blij dat er nu een plan 
ligt voor de toekomst van Groot 
Mijdrecht Noord waar alle betrok-
kenen zich goed in kunnen vinden 
en waar breed draagvlak in de pol-
der voor bestaat. 0”De afgelopen 
weken zijn alle partijen naar elkaar 
toegegroeid, hetgeen in de Veen-

ribben-variant heeft geresulteerd. 
Een groot compliment is hier op zijn 
plaats voor de grote inbreng en in-
zet van de bewonersdelegatie en de 
wijze waarop gedeputeerde De Jong 
de uitgestoken hand heeft aangeno-
men. Deze variant vormt een goede 
basis om de komende tijd verder uit 
te werken in een inrichtingsplan. Ik 
ben blij dat de verstoorde verhou-
dingen weer zijn hersteld. Laten 
we nu al onze energie steken in de 
realisatie en daar waar nodig in het 
vinden van maatwerkoplossingen.’’
Het college van B en W heeft dins-
dag 22 juni besloten de gemeente-
raad voor te stellen in te stemmen 
met de Veenribben-variant. Dinsdag 
29 juni bespreekt de gemeenteraad 
het voorstel in een Ronde Tafel Ge-
sprek en donderdag 1 juli wordt het 
behandeld in de gemeenteraad. 

College steunt alternatief 
plan voor Groot Mijdrecht 
Noord-oost



Voorkom dure reparaties achteraf 
Wanda Bo-
dewitz: “De 
voorjaarsnota
laat zien hoe 
krom de pro-
vincie haar 
eigen beleid 
uitvoert. Er 
wordt 1,7 
miljoen euro 
uitgetrokken voor een organisatie die 
werkt aan behoud van mooi land-
schap, zoals het streekeigen boeren-
erf, en tegelijkertijd zijn megastallen 
toegestaan. De provincie gaat de 
komst van megastallen waarschijnlijk 
eind 2012 verbieden, maar tot die tijd 
kunnen boeren uitbreiding aanvragen. 
Een megastal staat in groot contrast 
met het streekeigen boerenerf. De 
provincie moet pro-actiever handelen 
en moet er voor zorgen dat onge-
wenste ontwikkelingen niet plaats 

kunnen vinden. Als het achteraf weer 
gerepareerd moet worden, dan kost 
het handen vol geld. Een voorbeeld 
daarvan is verplaatsing van inten-
sieve veehouderij, die wordt vergoed 
door de provincie, terwijl in hetzelfde 
gebied uitbreiding van veehouderij 
wordt toegestaan.” 

Speciale uitgave

Provinciale ambities 

Ralph de Vries: “De 
huidige voorjaars-
nota ademt terug-
houdendheid uit en 
mist een visie op 
onafwendbare be-
zuinigingen. Zonder 
langetermijnvisie kan 
er niet voorgesorteerd 
worden op de vraag welke spelers 
blijven en welke moeten verdwijnen. 
Er is geen afgeronde takendiscussie. 
Tot nu toe ziet D66 een verdedigend 
spelende provincie met hier en daar 
een goede counteraanval. Het huidige 

spelconcept van de 
provincie Utrecht is 
achterhaald en leidt 
tot achterstand. D66 
wil dat de provincie 
veel assertiever en 
zelfbewuster gaat 
spelen, met een hoge 
balcirculatie, tussen 
gemeenten, maat-
schappelijke partners 
en inwoners. Daarbij 
hoort het focussen 
op de voorste linies, 

innovatie en kenniseconomie, omdat 
daar het provinciale belang kan wor-
den uitgespeeld. D66 kiest voor een 
typisch Nederlands aanvalspel over de 
vleugels met een sterke lobby richting 
Den Haag en Brussel.”  

Nieuwe speltechniek 
voor provincie Utrecht

Provinciale Staten keuren 
Elk jaar stelt het college van Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur van 
de provincie) de Voorjaarsnota op. Het college geeft in de Voorjaarsnota 
aan, aan welke plannen zij extra geld willen uitgeven. Het is een belangrijk 
document omdat hierdoor duidelijk wordt welke keuzen de provincie nu 
en in de toekomst wil maken. De Voorjaarsnota is ook de opmaat voor de 
begroting van 2011, het huishoudboekje van de provincie.

Provincie houdt sociaal 
gezicht met nabijheidsbeginsel

Petra Doornenbal-Van der Vlist: “Wij 
denken na over de vraag: wat voor 
soort provincie willen wij zijn? Het 
CDA vindt dat de provincie zich moet 
beperken tot 5 werkvelden: ruimtelijke 
ordening, mobiliteit, cultuurhistorie, 
landelijk gebied en economische za-
ken. De sociale agenda en jeugdzorg 
zijn, wat ons betreft, primair de taak 
van gemeenten. De provincie moet 
ook blijven verbinden; haar overkoe-
pelende rol spelen en het faciliteren 
van zaken. Deze keuzen zullen wat 
ons betreft bij de komende coalitiepe-
riode gemaakt moeten worden. Het 
komend jaar gaat het CDA vooruit 
denken over hoe we deze zaken straks 
willen inpassen en laten we doorreke-
nen wat het effect is. Neem bijvoor-
beeld het landelijk gebied. Het Rijk 
heeft nu al aangegeven dat er voor de 
periode 2013-2020 minder geld be-
schikbaar is dan in de periode 2007-
2013. De provincie moet daar reke-
ning mee houden en misschien haar 
ambities bijstellen. Dit zou gevolgen 
kunnen hebben voor de realisatie van 
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
De EHS moet nu in 2018 klaar zijn, 
maar als er minder geld te besteden 

is, dan moet die deadline misschien 
verschoven worden of genoegen ge-
nomen worden met het resultaat op 
dat moment. Het CDA is bereid zulke 
keuzen te maken.” 

Sociaal gezicht
Petra: “Ondanks het afstoten van 
de sociale agenda, kan de provincie 
haar sociale gezicht behouden. Vanuit 
de CDA-gedachte werken wij vanuit  
het nabijheidsbeginsel. De provincie 
kan er door middel van ruimtelijke 
ordening en de keuzes bij mobili-
teitsvraagstukken voor zorgen dat 
mensen in hun leefomgeving gebruik 
kunnen maken van verschillende fa-

ciliteiten, zoals ziekenhuizen binnen 
een bepaalde afstand, laagdrempelig 
openbaar vervoer, de garantie van 
dorpshuizen. Het nabijheidsbeginsel 
zal onze rode draad zijn als bepaald 
moet worden welke faciliteiten wij 
willen stimuleren. Voor wat betreft de 
toekomst van het middenbestuur zijn 
wij benieuwd wat het Kabinet hierover 
gaat besluiten. Wij gaan voor een 
slankere en slagvaardige provincie. 
De provinciegrenzen zoals wij die nu 
kennen zijn voor het CDA niet heilig. 
Opschalen is niet per definitie goed. 
Wat er ook uitkomt: het moet een 
meerwaarde hebben voor de inwoners 
en bedrijven van onze regio.”      

Kleinere provincies en meer geld voor gemeenten 

Freek Bersch: “De bezui-
nigingen die we op ons 
af zien komen vanuit het 
Rijk, ziet de SP als kans 
om weer terug te gaan 
naar de basis. We moeten 
terug naar de wettelijke ta-
ken en daar bescheiden in 
zijn. Daarom vindt de SP een kerntakendiscussie overbo-
dig. Het geld is harder nodig op gemeenteniveau, voor bij-
voorbeeld het creëren van werkgelegenheid en armoedebe-
strijding, en op Rijksniveau. De discussie over de toekomst 

van het middenbestuur 
vindt de SP belangrijk. 
Onze visie is dat pro-
vincies kleiner moeten 
worden, omdat politiek 
zo dicht mogelijk bij de 
mensen moet staan. Dit 
in tegenstelling tot de 
trend van schaalvergro-
ting. Kleinere provincies 
kun je bijvoorbeeld 
samenvoegen met vei-
ligheidsregio’s, zodat ze 
meer in de leefwereld 
van mensen komen. 

De waterschappen kunnen hier ook in opgaan. Een extra 
voordeel is dat de veiligheidsregio’s op deze manier demo-
cratischer gemaakt worden en dat het middenbestuur één 
duidelijke bestuurslaag wordt.”    

Provinciale Staten kijken

Bas Nugteren: “Het zou beter geweest 
zijn als het college van CDA, VVD 
en CU de financiële regels die zij nu 
in de voorjaarsnota voorstellen voor 

hun opvolgers ook voor zichzelf had-
den laten gelden. GroenLinks pleit al 
jaren voor een duurzaam financieel 
beleid en daar heeft het de afgelopen 

jaren aan ontbroken. Zo 
weten we al twee jaar 
dat er stevig bezuinigd 
moet worden, maar 
men heeft dat vooruit 
geschoven en onder-
tussen de provinciale 
spaarpot omgekeerd 
gehouden. De klappen 
gaan daardoor extra 
hard vallen. Dat was 
niet nodig, en om nu 
op de valreep te komen 
met verstandige voor-
stellen, is nogal wrang.”

Spaarpot leeg en 
bezuinigingen uitgesteld
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Voorjaarsnota 2010 goed 
Provinciale Staten, de hoogste baas van de provincie, controleren 
de Voorjaarsnota. De keuzen die Gedeputeerde Staten maken in de 
Voorjaarsnota moeten door Provinciale Staten worden goedgekeurd. De 
fractievoorzitters van de politieke partijen in Provinciale Staten, coalitie 
als oppositie, geven op deze pagina’s hun kijk op de keuzen die door het 
college in de Voorjaarsnota zijn gemaakt.

Frits Barneveld Binkhuysen: “We leven 
in een fase waarin we geconfronteerd 
worden met een nieuwe realiteit. De 
wereld om ons heen verandert. Er 
komen bezuinigingen op ons af als 
gevolg van de economische crisis 
en we moeten nadenken over onze 
kerntaken en de positie van het mid-
denbestuur. De VVD wil terug naar de 
taken van de provincie in het ruimte-
lijk economisch domein en de cultuur 
historische taken. De uitvoering van 
de sociale taken die nu bij de provin-
cie ligt, gaat naar de gemeente. De 
provincie blijft, wat de VVD betreft, 
wel toezichthouder en regisseur. Als 
het gaat om het middenbestuur wil de 
VVD verandering realiseren en daarbij 
kan over de huidige provinciegrenzen 
heen gekeken worden.

People, planet, profit
De VVD wil duurzaam naar de toe-
komst kijken en daarvoor is een 
gezonde balans nodig in de zoge-
naamde drie p’s: people (mens), pla-
net (natuur) en profit (economie). De 

economie moet op de juiste manier 
gestimuleerd worden. Geen economi-
sche bedrijvigheid betekent ook geen 
ontwikkeling bij people en planet. 
Daarom is de VVD voor innovatie, 
herstructurering van bedrijventer-
reinen en het aantrekken van nieuwe 
bedrijven. De plannen die de provincie 

maakt op 
het ge-
bied van 
mobiliteit
worden,
als het 

aan de VVD ligt, ondanks de bezuini-
gingen onvoorwaardelijk uitgevoerd. 
In het openbaar vervoer zien wij liever 
dikke routes naar economische cen-
tra’s, dan fijnmazige netwerken van 
niks naar niks. Als provincie zien wij 
geen taak in het vullen van gaten in de 
financiële begroting van locale en re-
gionale kunstgezelschappen, maar we 
zien wel een rol voor ons weggelegd 
als het gaat om het creëren van een 
culturele infrastructuur om de kennis-
economie te stimuleren.

Kortom, als het aan de VVD ligt dan 
wordt de status en de omgeving van 
de huidige provincie gewijzigd. Zij 
krijgt een andere functionaliteit met 
een andere financiële huishouding en 
richt zich op een nieuwe balans van 
de drie p’s.”

Kansen voor economie en schone energie
Carla Dik-Faber: “De Christen-
Unie zet in op duurzaamheid en 
de Strategie Utrecht 2040. Het is 
een inspirerend proces om na te 
denken over de vraag waar we in 
2040 willen staan en welke stap-
pen daarvoor ondernomen moeten 
worden. De provincie kan dat niet 
alleen, maar werkt hierin samen 
met gemeenten, maatschappelijke 
organisaties en bedrijfsleven. Het 
is goed om een horizon te hebben 
en daar samen naar toe te werken. 
Duurzaamheid is voor de Chris-
tenUnie de leidende draad in die 
discussie. Wij willen inzetten op 
schone energie, zoals windmolens, 
zonnepanelen, biogas en biomassa. 
De klimaatproblematiek is volgens 
de ChristenUnie zo urgent dat we als provincie hier voort-
varend mee aan de slag moeten gaan. Duurzaamheid 

betekent ook behoud van de groene 
ruimte, meer openbaar vervoer en 

klimaatneutraal bouwen. Volgens ons gaan economische 
ontwikkeling en duurzaamheid prima samen. Juist door in 
te zetten op schone energie stimuleer je innovatie, techno-
logie en ondernemerschap. De ChristenUnie pleit voor ver-

antwoordelijk beheer van de schepping, 
voor onderlinge solidariteit en sociale 
verbondenheid in de samenleving. Ook 
dat is duurzaam!”

Karin Fokker: “De Partij van de Arbeid 
is blij dat het college betaalbaar wo-
nen binnen de steden en dorpen, als 
prioriteit heeft. Een minpunt is dat 
er te weinig in het openbaar vervoer 
wordt geïnvesteerd, terwijl openbaar 
vervoer voor ons de oplossing is voor 
de bereikbaarheid van de stedelijke ge-
bieden. Verder is de voorjaarsnota be-
scheiden. Het college maakt hiermee 
terecht pas op de plaats, vanwege de 
toekomstige bezuinigingen en de dis-
cussie over de taken van de provincie.
De Partij van de Arbeid is niet van plan 
om rigoureus te gaan snijden in de 
werkzaamheden van de provincie. Het 
is een mythe dat de provincie overbo-
dige dingen doet. Wij vinden dat je op 
andere manieren moet bezuinigen, zo-
als afzien van automatische jaarlijkse 
verhogingen van subsidies of door alle 
gesubsidieerde instellingen een bezui-

nigingstaak van 
5 procent op te 
leggen. Ook kan 
de presentatie 
van de provincie 
allemaal veel 
soberder. De 
Rijksoverheid
haalt steeds 
meer geld 
weg bij onze 

provincie(s). Als we een sterke en 
mooie provincie willen houden dan 
moeten we ook bereid zijn de provin-
ciale belasting op motorrijtuigen een 
klein beetje te verhogen. We willen niet 
zondermeer op personeel bezuinigen. 
Dat is voor de PvdA de laatste optie. 
Een belangrijke rol van de provincie is 
het toezichthouden op de Jeugdzorg 
en zorgen dat de gemeenten hun taken 
goed uitvoeren. De provincie moet par-
tijen verbinden, bij uitstek als het gaat 
om gemeenten/platteland en grote 
stadsproblematiek, maar ook op het 
gebied van economie en cultuur.”

De provincie als bindmiddel 

Tinus Snyders: 
“Mooi Utrecht wil 
meer meningsvor-
ming organiseren bij 
de inwoners van de 
provincie Utrecht. 
De gevestigde partij-
en hebben het con-
tact met de burgers 
verloren. Wij gaan 
naar de gemeenten 
en hun inwoners toe 
om te vragen hoe de kwaliteit van hun 
leven er uit moet zien. Geef aan wat er 

bij jullie speelt? De-
ze discussie wordt 
nu alleen gevoerd 
op het niveau van 
politici en deskun-
digen. Als we weten 
wat de wensen zijn 
van burgers en ge-
meenten, dan kan 
de provincie beleid 
ontwikkelen waar 
lokaal draagvlak 
voor is. Door de 
omgeving vorm te 

geven zoals de gebruikers dat willen, 
creëer je sociale cohesie.”         

Creëer lokaal draagvlak 
en sociale cohesie 

Speciale editie Provinciale Staten
Deze pagina is een uitgave van Provinciale Staten van Utrecht ter gelegenheid 
van de Voorjaarsnota 2010. Heeft u vragen naar aanleiding van deze pagina? 
Dan kunt u contact opnemen met de statengriffie van de provincie op tele-
foonnummer 030-258 2367 of per email naar statengriffie@provincie-utrecht.nl 
Meer informatie over Provinciale Staten vindt u op www.provincie-utrecht.nl. 

met ambitie naar de toekomst

Economie als katalysator 
voor mens en milieu 

Roelof Bisschop: 
“De komende 
periode is voor 
de provincie een 
interessante; 

bezuinigingen, Strategie Utrecht 2040 
en het vervolg van de kerntakendiscus-
sie staan ons te wachten. Als provincie 
moet je – naast het uitvoeren van wet-
telijke taken – zelf bepalen wat tot je 
core business behoort. We moeten ons 
de functie van open huishouding (zelf 
taken op je kunnen nemen) niet laten 
afnemen. Wanneer we alleen maar wet-
telijk vastgestelde taken gaan uitvoeren, 
worden we een uitvoeringsorganisatie 
van het Rijk. Wij zijn een zelfstandig 

overheidsorgaan en moeten ons daar 
naar gedragen. Als het gaat over de 
vorm van het middenbestuur, hoopt de 
SGP dat het nieuwe kabinet voortvarend 
te werk gaat. Herhaling van een discus-
sie is niet goed, het is de tijd om kno-
pen door te hakken. De SGP pleit ervoor 
om de provincies als middenbestuur 
weer het primaat te geven.”

Provincie meer dan uitvoeringsorgaan
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SAMEN
LEVEN

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280
www.stichtingdebaat.nl

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600

Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis: Dorpsstraat 28

Op woensdag is ons Mobiel Kantoor in 
De Hoef, Amstelhoek en Waverveen.

Voor informatie en advies over wonen, welzijn en 
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten 
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeen-
te De Ronde Venen en de Rabobank.

Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.

Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor 
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken 
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, man-
telzorg en vele andere onderwerpen. 

www.servicepuntderondevenen.nl

VAST PROGRAMMA AANVULLEND PROGRAMMA
iedere

maandag

10.00 u. 
Kun je nog zingen, 

zing dan mee

14.15 u.
spelmiddag

13.15-14.30 u. 
volksdansen

do. 1 juli (ophalen 
tussen 12.30-13.30 u)

Film vd maand:
Brad Pitt in Tibet

7 euro

1x p14 dgn eetcafé 
het Pruttelpotje

17.00-20.00 u
in Allround.

5 euro (niet in juli!)

iedere 
dinsdag

9.30 u.  ouderenkoor
10.30 u. gymnastiek 

14.00 u. koersbal 
14.15 u. soosmiddag 

(koepelzaal)

1e di. v/d mnd 20.00 u. 
klaverjassen

10.30 u. 
stoelgym

1e wo. 14.00-16.00 u. 
spelmiddag

3e wo. 14.00-16.00 u.
bingo

vr. 2 juli (ophalen
tussen 9.00-10.00 u)

Winkelen in
Bisonspoor

6 euro

10.00 u. 
internetcafé

Seniorweb DRV

iedere
woensdag

9.30 u. (Komzaal) 
gymnastiek 

10.00 u 
creatieve- en 

beauty-ochtend

09.30 u.  handwerken 
met Rode Kruis

Elke even wo.dagen
10.30 u 

‘Kun je nog zingen?’
olv dhr. P. Regelink

2e en 4e wo
14.00-16.00 u. div. 

activiteiten ouderen 
buiten Vinkenoord ook 

welkom

wo.middag 
biljarten

wo. 7 juli (ophalen
tussen 9.00-10.00 u)

Winkelen
naar keuze

13.30 u.
ANBO-leden Soos 

in de Meijert

iedere
donderdag

‘s morgens (komzaal) 
handwerken 
Rode Kruis

14.15 u. soosmiddag 
(koepelzaal)

‘s avonds spelavond 
(komzaal)

iedere do. 9.00 u. 
biljarten

do. 9.45 u. 
rozenkransgebed

do. 10.30 u.
Beter Bewegen

18.30-21.00 u.
Avondactiviteit

elke do.
14.00-16.00 u.

koersbal

10.15 u. klaverjassen
14.00-16.00 u.

borrelmiddag met 
muziek

do. 8 juli (ophalen
tussen 9.30-10.00 u)

Kaasmarkt in
Hoorn 
16 euro

iedere
vrijdag

laatste vr.  v/d mnd
14.00 u. bingo

elke za. 17.00 u. 
H. Mis

15.00-16.00 u. 
bibliotheek 

16.15-17.00 u. 
weeksluiting 

vr. 9 juli (ophalen 
tussen 9.00-10.00 u)

Nogmaals varen 
vanuit Katwijk

31 euro

do 1, 8, 15, 22, 29 juli 
10.00 Koken

do. 1, ma 12, 19, 26 juli
14.00 Hartewensactie

do 1, di 6, do 8, 22 
vr 23, do 29, vr 30 juli

14.30 Soos

vr. 2 juli 16.00 u
WK voetbal, kw � nale, 

grote scherm
za. 3 juli 20.30 u

WK voetbal, kw � nale, 
groot scherm

do. 1 juli 14.30 u
‘Seven Years in Tibet’

vr. 2 en 16 juli (ophalen 
tussen 16.00-16.30)

Eten bij het
Kookpunt

10 euro

NIEUW
AVONDLICHT

DRIEHUISZAAL

GERARDUS
MAJELLA

ZUIDERHOF

VINKENOORD

MARIA OORD
(BRINKZICHT)

PROGRAMMA
PLUSBUS

OVERIGE

Cinema 55+ 
1 juli in Maria-Oord (welzijnszaal) 

4 euro of 5x voor 15 euro. Zaal open v/a 
14.00 u. (aanvang 14.30 u.) 

vr. 16 juli 15.00 u
Weeksluiting

PKN Kerken Mijdrecht
di. 20 juli 17.00 u

Barbecue
do. 22 juli 14.30 u

Oudholl. spelmiddag

do. 15 juli 14.30 u
Sjoelen

di. 20 juli 14.30 u
Sjoelen

do. 22 juli 15.00 u
IJsjesmiddag

wo. 28 juli (ophalen 
tussen 9.00-10.00 u)

Amsterdam 
Slotervaartmarkt

12 euro

vr. 23 juli 15.00 u
Weeksluiting

Herv. Kerk Vinkev.
vr. 30 juli 15.00 u

Weeksluiting
Herv. Kerk Wilnis

di. 27 juli 9.30 u
Decibel hoortoestel.

di 27 juli 14.30 u
Sjoelen

vr. 30 juli 15.30 u
Cafe Hans

vr. 30 juli (ophalen 
tussen 9.00-10.00 u)
Naar IJmuiden met

een rondvaart
23 euro

di. 6, 13 en 27 juli
12.30 u 

Vakantiemaaltijd
di 6 juli 19.00 u
Beauty-avond

wo. 7 juli 10.00 u
Creatief

wo. 7 juli 20.30 u
WK voetbal, 1/2 � nale

groot scherm
vr. 9 juli 14.30 u

IVN Natuur
‘Zomer’ ko� er

do. 8 juli 14.00-16.00
Wim Holla speelt 

tijdens borrelmiddag 
in Brinkzicht

do. 15, 22 en 29 juli
(ophalen tussen
12.30-13.30 u)

Markt winkelen
naar keuze

wo. 7 en 21 juli 10.45 u
Rabobank Bus
vr. 9 juli 10.00 u

Diversen
vr. 9, wo 14, 21 en 28 

juli 14.30 u
Er Op Uit

za.  10 juli 20.30 u
WK voetbal, 3e + 4e 
plaats, groot scherm

zo. 11 juli 20.30 u
WK voetbal, de � nale

groot scherm

di. 20 juli 14.00 u
Bingo

vr. 16 juli (ophalen 
tussen 9.00-10.00 u)

Bezoek aan de 
Riga Ranch  

3 euro

wo. 14, vr 16, wo 21, vr 
23, wo 28 en vr 30 juli

10.00 u Spel
do 15 juli 14.30 u
Muziek Buiten

do. 15 juli 14.30 u
Sorbetmiddag

wo. 14 en 28 juli
10.45 u Rabobank 

Servicebus
wo 14 juli 14.15-16.15
Meytex mode nacht/

onder/beenmode

vr. 23 juli (ophalen 
tussen 9.00-10.00 u)
Paleis Het Loo (de 

poppenkraam van de 
majesteit) 33 euro

vr. 9 juli 15.00 u
Weeksluiting Chr. 

Geref. kerk
di 13, 20 en 27 juli

10.00 Zomerprogr.
di 13 en 27 juli

14.30 Zomer� lm

ma. 12 juli 13.45 u
Kaarten (daarna t/m
30 aug. geen kaarten)

di. 13 juli 14.30 u
Franse middag met
chansons & baquette

do 29 juli 14.00-16.00
dhr. Schouten speelt 

in Brinkzicht

wo. 21 juli (ophalen 
tussen 9.00-10.00 u)

Bosmobiel  - 
Amsterdamse bos

12 euro

iedere
maandag

ACTIVITEITEN
VAN 

DE BAAT

Open tafel zomerstop.
Start weer in september

Alzheimer Café
14 juli Iedere 2e wo. 

v/d maand
v/a 19.30 u. 
in Zuiderhof

Rabobankbus woensdag even weken:
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 uur
Mijdrecht Nw. Avondlicht 10.45-11.45 uur
Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 uur

Mantelzorgsalon
30 juli - elke laatste vr. 

v/d maand 14.00-16.00 
u. in het Servicepunt 

Mijdrecht, Hoofdweg 1

Kookpunt in Allround
vanaf 17.00 u. 7 euro

TIENER- EN JONGERENWERK
JC ALLROUND
Rondweg 1a, Mijdrecht
Tel: 0297 272829
w.dewaal@stichtingdebaat.nl

WWW.VEENIG.NL
De informatieve website voor jongeren uit De Ronde 
Venen. www.veenig.nl is bedoeld voor alle jongeren 
uit De Ronde Venen. Zij kunnen hierop (bijna) alle in-
formatie vinden, die ze nodig hebben. Veenig is een 
initiatief van Stichting Pop en Podium en Stichting 
De Baat.

vr. 2, 9, ma 12, 19 en 26 
juli 14.30 u
Spel in HK
vr. 2 15.00 u

Eucharistieviering
ma 5 juli 14.30

Bingo

zo. 4 juli 10.00-11.45 u
Inloopzondag
di. 6 juli 14.30 u

Sjoelen
20.30 u WK voetbal

1/2 � nale, gr. scherm

di. 6 juli 14.00 u
Theater Cascade WK 

voetbal cocktail in 
Brinkzicht

wo. 14 juli (ophalen 
tussen 9.00-10.00 u)

Theehuis 
Rhijnauwen

9 euro

Rabobankbus  woensdag oneven weken: 
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 u.

Mijdrecht Ger. Majella 10.45-11.15 u.
Vinkeveen Zuiderhof 11.30-11.45 u.

Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 u.
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ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN JULI 2010

MAATSCHAPPELIJKE STAGES VOOR 
LEERLINGEN MIDDELBAAR ONDERWIJS
2000 leerlingen uit De Ronde Venen gaan de komende 
jaren maatschappelijke stage lopen. De VMBO leerlingen 
moeten in totaal 48 uur stage lopen, de HAVO-leerlingen 
60 uur en de VWO-ers 72 uur. Tijdens de maatschappelijke 
stage doen de leerlingen vrijwilligerswerk. Zij maken na-
der kennis met de maatschappij. Dat kunnen zij doen bij 
hun (sport)vereniging, hun kerk, een stichting of andere 
maatschappelijke organisatie. Leerlingen komen zo al op 
jonge leeftijd in aanraking met vrijwilligerswerk in beteke-
nis hiervan voor de samenleving. Doel is ook dat zij erva-
ren dat zij iets kunnen bijdragen aan de samenleving door 
iets te doen voor een ander. De maatschappelijk makelaar 
van Stichting De Baat, Dyanne van Tessel, brengt de vrijwil-
ligersorganisaties en leerlingen bij elkaar. Sinds kort is er 
een lokale website over Maatschappelijke Stages (MaS): 
www.baatbijmas.nl . De website biedt allerlei informatie 
over maatschappelijke stages aan (potentiële) organisaties 
die stages aanbieden. Organisaties kunnen gebruik maken 
van de digitale vacaturebank waarmee zij leerlingen voor 
hun maatschappelijke stages kunnen werven. Leerlingen 
kunnen via deze digitale weg een passende stage zoeken. 
Organisaties die stageplekken aanbieden hebben soms on-
verwacht voordeel van leerlingen. Leerlingen brengen ook 
wel vernieuwende ideeën mee over bijvoorbeeld digitale 
toepassingen zoals websites, netwerkmogelijkheden, e.d..
Organisaties kunnen voor ondersteuning bij de ontwikke-
ling van stageplekken terecht bij Dyanne van Tessel. Het be-
lang van de organisatie en de eigen mogelijkheden van de 
medewerkers staan hierbij voorop. Voor meer informatie: 
d.vantessel@stichtingdebaat.nl of 0297 230280.

SAMEN ER OP UIT MET DE 
SCOOTMOBIEL
De Baat organiseert scootmobieltoertochten. Ze zijn 
bedoeld voor vijfenvijftigplussers met een scootmo-
biel (met een elektrische � ets bent u ook welkom). 
Kosten zijn € 5, - per keer. Dit is inclusief ko�  e met 
wat lekkers erbij ergens onderweg. De eerstvol-
gende toertocht vindt plaats op 20 juli, daarna op 
17 augustus en 21 september. Voor informatie zoals 
vertrekpunt, aanvangstijd en ook opgave als deelne-
mer kunt u contact opnemen met de servicepunten 
0297-587600.

ORANJE FONDS: INSCHRIJVING 
BURENDAG GEOPEND
Trommel al uw buren op, start een brainstorm en 
bedenk een origineel plan voor Burendag op 25 
september. Het thema dit jaar is: Een goed idee voor 
de buurt. Deel uw leukste ideeën en vraag € 500 
aan. Op de website www.burendag.nl treft u allerlei 
ideeën en tips aan en ook het inschrij� ormulier. De 
inschrijving is vanaf nu geopend.

MAATJE VOOR TWEE
Maatje voor Twee is er voor alle inwoners in de ge-
meenten Ronde Venen die om welke reden dan ook 
een maatje kunnen gebruiken.
Bent u of zoekt u een maatje? 
Belt u dan naar coördinator Carolien Harbers, 0297-
230280 of per mail: c.harbers@stichtingdebaat.nl. Zij 
maakt met u een afspraak om duidelijk te krijgen wat 
voor maatje u bent of wilt. Kijk ook op de website 
voor actuele oproepjes: www.stichtingdebaat.nl!

BUURTKAMER VOOR GASTVRIJ 
OUDERENCONTACT
Buurtkamer gehele zomer open!
De Buurtkamer aan de G. van Aemstelstraat 5 in 
Mijdrecht heeft een enthousiast team van vrijwil-
ligers. Zij zorgen er voor dat de inloop- en contact-
mogelijkheid voor ouderen de hele zomer door 
gaat. De openingstijden zijn vanaf half juni tot me-
dio september: elke dinsdag- en donderdagochtend 
van 10.00-12.00 (met aansluitend de samen-koken-
samen-etengroepen). We hopen dat veel ouderen 
gedurende de zomerperiode ook gebruik maken 
van de inloopmogelijkheid ’s ochtends en misschien 
daarna samen iets gaan ondernemen! De Buurtka-
mer kan zodoende ook als startplek voor een wan-
deling, rollator-, scootmobiel- of � etstocht dienen.
In de Buurtkamer is altijd wat te doen!
U kunt de krant lezen, een spelletje met elkaar te 
spelen, iets op de computer op zoeken, creatief be-
zig te zijn, gezellig praten in de zithoek. Een kopje 
ko�  e of thee (gratis) hoort er natuurlijk bij! Achter 
de Buurtkamer ligt een jeu-de-boulesbaan waarvan 
gebruik gemaakt kan worden. Er is een jeu-de-bou-
les-set aanwezig. Voor toeschouwers staat een bank 
bij de baan. 
Samen-koken-samen-eten groep
De groep op de dinsdag zit vol! Er is nu ook op don-
derdag met een nieuwe groep mensen gestart. Wie 
wil deelnemen komt ‘s morgens mee helpen bij de 
voorbereidingen. Tussen 12.15 u. en 13.30 u. wordt 
gezellig met elkaar gegeten. Er wordt voor € 5,- een 
afwisselend 3-gangen menu gekookt. Het menu 
voor de volgende week wordt door de deelnemers 
gezamenlijk opgesteld. Als u mee wilt eten dan dient 
u zich, i.v.m. de boodschappen, wel van te voren aan 
te melden.
Interesse? Loop tijdens openingstijden binnen of bel 
de Buurtkamer: tel. 288466. (Op andere tijden Stich-
ting De Baat, tel. 230280). U bent welkom. En leuk als 
u uw buurvrouw of buurman, vriend of kennis mee 
neemt! De Buurtkamer, G. van Aemstelstraat 5 in 
Mijdrecht (t.o. Hema straatje in en dan linksaf ). Tot 
ziens deze zomer!

VOORLICHTING VOOR ZORGVRIJWILLIGERS
Om alvast te noteren: op 9 september komt de Nederlandse 
CVA Vereniging Utrecht voorlichting geven over CVA. Cere-
bro Vasculair Accident, ofwel een beroerte, is de medische 
term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. De 
CVA-vereniging komt op voor de belangen van de mensen 
die zelf een beroerte hebben gehad en voor mensen in hun 
naaste omgeving. Ieder jaar krijgen ruim 41000 mensen 
een CVA. Circa 7000 mensen worden opnieuw getro� en 
door een CVA. Op dit moment is CVA doodsoorzaak num-
mer 1 bij vrouwen en de grootste oorzaak voor invaliditeit. 
Geschat wordt dat in Nederland zo’n 500 000 mensen le-
ven met de gevolgen van CVA. De CVA-vereniging steunt 
mensen om zo goed mogelijk met de gevolgen van een 
CVA verder te leven. Zij geeft daarnaast ook voorlichting 
over het herkennen van en het mogelijk voorkomen van 
een CVA. Belangstellenden kunnen zich schriftelijk aan-
melden voor deze bijeenkomst door een brie� e te sturen 
aan Stichting De Baat, Kerkvaart 2, 3641 EP Mijdrecht met 
de mededeling: “ik meld mij aan voor de bijeenkomst op 9 
september over CVA. Vermeld uw naam, adres, postcode, 
plaats en telefoonnummer en emailadres. Als u vrijwilliger 
bij een organisatie uit de zorg is, vermeldt u dat dan ook. 
Graag uiterlijk 1 september inleveren.

VOORAANKONDIGING DAG VAN DE 
OUDEREN
De dag van de Ouderen vindt dit jaar plaats op 1 okto-
ber in Partycentrum De Meijert. De aanvang is om 14 
00 uur. Het belooft een muzikale dag te worden. Het 
thema is dan ook: “Met de muziek mee!” Dus noteer 
vast in uw agenda 1 oktober dag van de ouderen.

EEN MOBIEL TERRAS IN DE BUURT?
Stichting De Baat beschikt over een Tuk Tuk, die gebruikt 
kan worden om bijvoorbeeld met sport en spelattributen 
de wijken in te kunnen trekken. Jeugd uit de buurt kan 
zich dan onder toezicht en begeleiding van het tiener- en 
jongerenwerk vermaken. Inmiddels is het idee ontstaan de 
Tuk Tuk ook in te zetten als Mobiel Terras. Onder de noe-
mer “Bakkie in de Buurt” zijn al diverse initiatieven elders 
in den lande van start gegaan. “Bakkie in de Buurt is een 
mobiel terras dat uit het niets verschijnt en na enige tijd 
ook weer verdwijnt”. Meestal gaat het om een eenvoudig 
vervoermiddel waarmee diverse attributen vervoerd kun-
nen worden. Vrijwilligers trekken er mee op uit en zijn in 
staat om op snelle en eenvoudige wijze een terrasje neer 
te zetten. Daar is niet veel voor nodig: een inklaptafeltje, 
een paar klapstoelen, een ko�  ezetapparaat en waterko-
ker, kopjes e.d.. Het idee achter “Bakkie in de Buurt” is, door 
bewoners uit te nodigen een voor een “bakkie” dat buren 
elkaar zo beter leren kennen. Overal waar de Tuk Tuk kan 
komen kan een terrasje opgezet worden. De Baat is op 
zoek naar vrijwilligers die het leuk lijkt om het idee van een 
Mobiel Terras verder te ontwikkelen en er ook uitvoering 
aan willen geven. Het idee staat nog in de kinderschoenen. 
Over hoe, hoe vaak, waar, etc. het Mobiel Terras ingezet kan 
worden ligt nog niets vast. Belangstelling om mee te doen? 
Neem contact op met Henk Rikveld van Stichting De Baat, 
tel 0297-230280 of mail naar h.rikveld@stichtingdebaat.nl

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende dien-
sten voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers 
werken. Er is onder andere een digitale vacaturebank 
waar vrijwilligers, die werk zoeken, en organisaties, die 
vrijwilligers zoeken, elkaar kunnen vinden. Ook bemid-
delt het Steunpunt voor maatschappelijke stageplek-
ken, biedt zij deskundigheidsbevordering en biedt zij 
ondersteuning en informatie aan vrijwilligers en orga-
nisaties. Meer informatie over deze vrijwilligerswerkva-
catures en andere vacatures kunt u vinden op de web-
site van het Steunpunt Vrijwilligerswerk van De Baat: 
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info
Een greep uit de vacatures vrijwilligerswerk juli 2010
• Scouting Jan van Speijk zoekt Begeleiding Speltak 7 tot 

11 jarigen, voor de woensdag en/ of donderdagavonden: 
assisteren en leiden van de groep, zelfstandig een spel 
uitleggen, meedenken in het spelaanbod.

• Gilde Noord-West Utrecht zoekt een Vrijwilliger Web-
beheer/PR: het onderhouden van de Website van Gilde 
Noordwest Utrecht (enige HTML-kennis noodzakelijk), 
onderhouden van contacten met de lokale pers, schrij-
ven van persberichten en het opstellen van nieuwsbrie-
ven.

• Het Rode Kruis zoekt een bestuurslid Sociale Hulp: het 
coachen en aansturen van de coördinatoren voor diverse 
taken: Het behartigen van de belangen van de vrijwilli-
gers binnen Sociale Hulp; Het stimuleren van initiatieven 
en beheren van het budget; Deelname aan het plaatse-
lijk/regionaal overleg; Adviseren van het bestuur over 
het aandachtsgebied.

• Stichting De Baat zoekt een Vrijwilliger Belastinghulp: 
men dient in ieder geval vanaf half januari tot eind maart 
voldoende tijd beschikbaar te hebben, Na 1 april is er af 
en toe een klus. Men moet in staat zijn een belasting-
aangifte en aanvraag zorg/huurtoeslag te doen. Volgen 
van bijscholing over de veranderingen van het komende 
jaar.

TRAINING VOOR VRIJWILLIG 
BESTUURDERS
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk organiseert een training 
voor bestuurders, leidinggevenden en coördinatoren van 
vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties. De trai-
ning “een sterke organisatie” wordt verzorgd door Movisie, 
het kennisinstituut op het gebied van zorg en welzijn. De 
training biedt bestuurders handvatten om zich sterker te 
pro� leren en hun beleid daadkrachtiger vorm te geven. De 
Training richt zich op mensen die vrijwillig in een bestuur 
plaats hebben genomen en de organisatie en zich zelf 
graag verder willen ontwikkelen. Aan bod komen beleids-
zaken zoals de visie van de organisatie, het maken van de-
gelijk beleid, het binden van vrijwilligers en medewerkers, 
samenwerking binnen het bestuur, vergadertechnieken en 
verandermanagement. Ook extern gerichte vaardigheden 
en kwaliteiten zoals netwerken, werving (van bestuurs-
leden of vrijwilligers) en PR komen aan bod. Aan de hand 
van de vraag van de deelnemers wordt het programma de-
� nitief vastgesteld. De trainingsbijeenkomsten “Een sterke 
organisatie” vinden plaats op 9 september, 23 september 
en 7 oktober, van 19.30 uur tot 22.00 uur in de Meijert. De 
eigen bijdrage bedraagt € 100,00 per persoon. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Dyanne van Tessel 
0297 230280 (dinsdag en donderdag) of via d.vantessel@
stichtingdebaat.nl. Via bovenstaand e-mailadres kunt u zich 
eveneens opgeven voor de training.

ALZHEIMERCAFÉ
In verband met de zomervakantie is er in juli en au-
gustus geen Alzheimercafé
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INFORMATIEF

COLOFON

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

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

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

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

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

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

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

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

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

WWW.MEERBoDE.Nl

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren & klach-
ten dierenmishandeling op maandag t/m vrij-
dag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt 
u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren, spoedgevallen en gevonden honden: 
tel. 06-53315557.

Vermist
- Oranjelaan in Uithoorn, cyperse grijze kater van 8 jaar. 
 Zijn naam is Steak. 
- Koolmees in Uithoorn, zwarte kater met groene ogen en
 rood halsbandje met belletje. Naam: Jeroen
- Meerwijk-Oost in Uithoorn, tamme agapormis. Ze is geel/groen  
 met een oranje kop. Heeft paars ringetje om haar rechterpoot. 
- Fleur v/d Beerenbroucklaan in Uithoorn, zgn. “koetjespoes”
 zwart-wit, zwarte staart met wit puntje. VI-25

Gevonden 
- Vinkenkade in Vinkeveen, lichtrode kater met donkere ringen op 
 de staart en heup. 
- Proosdijsedwarsweg in Waverveen, lapjespoes.
- Vinkeveen, cyperse bruin-rood gevlekte poes 
- Wilnis, Oudhuyzerweg t.h.v. no 40. Grote zwarte kater met wit 
 vlekje tussen zijn voorpoten 
- Gouwzee in Uithoorn, grote zwart/witte kat.
- BP Tankstation Wilnis, zwarte niet-gecastreerde kater
- Mijdrecht, Hoofdweg t.h.v. 74. Zwarte kater, 3 witte pootjes,
 witte bef vier witte vlekken tussen zijn pootjes.

Goed tehuis gezocht voor:
- 2 Katers van 2 jaar oud (broertjes). 1 kater is zwart/wit en heet
 Whisky. De andere kater is muisgrijs en heet Luna.
 Beide katten zoeken een rustig huis waar ze aandacht krijgen.  
- Tijdelijke opvang gezocht wegens ziekte voor 2 honden voor een
 periode van 3 tot 6 maanden. Het zijn ‘Beagles’, zusjes en
 kunnen bij kinderen.
- 4 kittens geboren op 17 mei en 4 kittens geboren op 30 mei.

Contract ‘Aansluiting A9’ 
ondertekend
Regio - Op donderdag 24 juni is het 
contract tussen aannemer Dura Ver-
meer en de provincie Noord-Holland 
ondertekend. Het project ‘Aansluiting 
A9’ kan daarmee van start gaan. De 
‘Aansluiting A9’ is onderdeel van het 
Masterplan N201+. Het Masterplan 
bestaat uit zeven deelprojecten die 
samen de nieuwe N201 vormen.
Dit project zorgt voor een snellere 
doorstroming van het verkeer rond-
om Schiphol naar de A9. Hierdoor 
wordt de bereikbaarheid van de regio 
verbeterd. De nieuwe aansluiting op 
de A9 begint al bij de Fokkerweg in 
de gemeente Haarlemmermeer, iets 
ten zuiden van de Bosrandweg. Daar 
wordt lokaal verkeer gescheiden van 
het doorgaand verkeer. Het door-
gaand verkeer dat richting Utrecht 
gaat, wordt met een fly-over parallel 
aan de Ringvaart over het kruispunt 
Bosrandweg-Brugstraat geleid. Via 
de Schipholdraaibrug komt het ver-
keer op een nieuwe oprit naar de A9. 
Deze nieuwe oprit loopt deels over en 
deels parallel aan de Burgemeester 
Colijnweg in Amstelveen. Omdat het 
verkeer ongehinderd naar de A9 moet 
kunnen, wordt een aantal wegen in 
de directe omgeving van de nieuwe 
aansluiting aangepast. Een belangrij-
ke verandering is dat de Burgemees-
ter Colijnweg vanaf de Schipholdraai-
brug tot aan de rotonde in de Bur-
gemeester Colijnweg eenrichtings-
verkeer wordt. Lokaal verkeer van en 
naar Amstelveen kan gebruik gaan 
maken van een aangepaste route 
door het Amsterdamse Bos. Ook het 
openbaar vervoer gaat deze route ge-
bruiken. Ook de rotonde in de Schip-
holdijk, ten westen van de Schiphol-
draaibrug verdwijnt. Hier komt een 
T-splitsing met een aansluiting op 
de Oude Schipholweg (N232) en de 
Nieuwemeerdijk. Via deze nieuwe T-
splitsing kan het verkeer naar de be-

staande opritten van de A9. Door de 
nieuwe aansluiting op de A9 moeten 
ook de fietsroutes worden aangepast. 
Er komt een onderdoorgang onder de 
nieuwe oprit naar de A9. Ook voor 
fietsers vanuit Badhoevedorp richting 
Amstelveen en Schiphol-Oost komt 
een aangepaste route. In de directe 
nabijheid van het project ‘Aansluiting 
A9’ bevindt zich de Bosrandbrug. De-
ze brug is aan het einde van zijn le-
vensduur en is niet meer in staat om 
de groei van het verkeer op te van-
gen. Daarom zal de provincie Noord-
Holland de brug met de naastgele-
gen fietsbrug over de Ringvaart van 
de Haarlemmermeer vervangen. De-
ze werkzaamheden worden afge-
stemd met de werkzaamheden voor 
de nieuwe aansluiting op de A9. Ui-
teraard wordt er wel voor gezorgd dat 
de omgeving goed bereikbaar blijft. 
Zodra de Bosrandbrug wordt afgeslo-
ten voor het verkeer, wordt een om-
leidingsroute via de Schipholdraai-
brug ingesteld. De werkzaamheden 
aan de Bosrandbrug gaan naar ver-
wachting medio 2011 van start. Nu 
het contract is getekend kan er snel 
worden gestart met de werkzaamhe-
den om dit deel van de nieuwe N201 
te kunnen realiseren. De verwach-
ting is dat nog in juli gestart wordt 
met de aanleg van de bouwwegen en 
de werkterreinen. De weg is naar ver-
wachting eind 2012 gereed. De pro-
vincie Noord-Holland realiseert de 
vernieuwing van de N201 in het ge-
bied tussen Hoofddorp en Amstel-
hoek. In het project wordt samenge-
werkt met de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, De Ronde Venen, Haar-
lemmermeer en Uithoorn. De nieuwe 
weg verbetert de leefbaarheid, be-
reikbaarheid en verkeersveiligheid in 
het gebied en levert een bijdrage aan 
het versterken van de economische 
kracht van de regio.

Teen Event Speelwoud 
Wilnis 6 tot 9 juli

De Ronde Venen - Ben jij tussen 
de 13 en 17 jaar? Dan zijn dit tof-
fe avonden voor jou! Niet twijfelen, 
komen!!
Dinsdag 6 juli: sports & games, 
19.30–22.00 uur;
Woensdag 7 juli: Boys & Girls event, 
19.00–22.00 uur;

Donderdag 8 juli: praise with shine, 
20.30–22.00 uur;
Vrijdag 9 juli: hamburgerfestijn met 
praatje van ex-drugsbaron en boks-
kampioen Joop Gottmers 
aanvang 18.30 uur (kosten 5 euro).
Voor meer info:
Bel 06-52185096.

 MORPHEUS RUIMT OP!

TOT 

70% KORTING

boxspringcombinatievanaf 999,-

matrasvanaf
169,-

dekbed-

overtrek

vanaf

19,95

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 Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

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

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

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

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

De tropische storm 
Agatha

Op de avond van 29 mei van dit jaar kwam in het pacifische grensgebied 
van Guatemala en Mexico de tropische storm Agatha aan land. Agatha, in 
het gebied van de oostelijke Stille Oceaan de eerste van het hurricanesei-
zoen 2010, zou zich ontwikkelen tot de zwaarste storm die Midden-Amerika 
sinds 1997 heeft getroffen. In het geweld van Agatha kwamen in Nicaragua, 
Mexico, Honduras, El Salvador en Guatemala honderdachtennegentig men-
sen om het leven, 119 worden er nog altijd vermist. Het veruit zwaarst ge-
troffen land was Guatemala: 165 doden, 113 vermisten, een financiële scha-
de van één miljard Amerikaanse dollars.

Ook in de provincie Solola, waar de Rondeveense Stichting Mayaschool Gu-
atemala sinds 1996 actief is met (onderwijs)projecten ten behoeve van de 
Maya-bevolking, sloeg Agatha toe. Talloze huizen begaven het onder het 
geweld van de wind, door de gigantische regenval traden rivieren buiten 
hun oevers, landverschuivingen sleurden alles mee - mensen, vee, woon-
huizen, bedrijfjes, gewassen. Het gehucht Pixabaj, een gemeenschap beho-
rende tot het district Solola, lag midden op het pad van Agatha. Van het ge-
hucht bleef zo goed als niets over. In Pixabaj wonen drie leerlingen van het 
Colegio Maya – hun ouders verloren hun huis, hun huisraad en hun bedrijf-
je. Op andere plaatsen in en rond Solola raakten, met talloze anderen, de 
families van nog vijftien leerlingen van de school zo goed als al hun bezit-
tingen kwijt.

Voor de achttien kinderen van de getroffen families is het gevolg van dit 
hevigste natuurgeweld sinds jaren, dat hun ouders in zulke grote financië-
le moeilijkheden zijn geraakt dat zij de opleiding van hun kinderen aan het 
Colegio Maya niet langer kunnen betalen. Dat mag natuurlijk niet gebeu-
ren. Het bestuur van de Stichting Mayaschool Guatemala heeft gelden vrij-
gemaakt om de hoogste nood te kunnen lenigen. Maar er is in Solola, ook 
buiten het verband van de Mayaschool zoveel schade aangericht dat ingrij-
pen op grotere schaal noodzakelijk is. Daarom een oproep aan iedereen die 
met ons meent dat geen tropische storm ooit bij machte mag zijn ons stre-
ven omver te blazen: een eeuwenoude beschaving te helpen zijn weg naar 
de toekomst te vinden. 
De schade aangericht door Agatha moet worden gerepareerd, en dat kan 
natuurlijk, want waar praten we over: 500 euro voor een woning, 100 voor de 
inboedel, 250 om een bedrijfje weer op te bouwen. Daarom: geef ! De Stich-
ting Mayaschool zorgt er voor dat het geld niet naar de overheden maar 
rechtstreeks naar de getroffen gezinnen gaat. 

Stort uw bijdrage op rekeningnummer 19 52 27 700 t.n.v. Stichting Maya-
school Guatemala onder vermelding van “Agatha”.
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DE NIEUWE N201,
DE WEG VOOR IEDEREEN!

Regio - Het werk aan de nieuwe N201 is volop bezig. Niet alleen de Omlegging Aals-
meer-Uithoorn is in uitvoering, maar ook de aansluitende projecten komen op gang. 
De nieuwe aansluitingen bij de A4 worden gerealiseerd, en er is gestart met de verbre-
ding van de Fokkerweg. Kortom, er wordt hard gewerkt. Dit zult u ook gemerkt heb-
ben, overal zijn ze bezig. Voor de Alliantie N201 geldt dat het laatste jaar van bouwen 
is ingegaan. In juni 2011 moet de Omlegging Aalsmeer–Uithoorn worden opgeleverd. 
De openstelling van de weg volgt later, op een nog te bepalen moment. De oplevering 
is exclusief de ongelijkvloerse kruising Zijdelweg.
Het bestemmingsplan N201-Zijdelweg is in afwachting van nadere onderzoekgege-
vens aangehouden door de Amstelveense gemeenteraad. Hopelijk komt de beslissing 
nog voor de zomer, zodat er duidelijkheid komt over de Zijdelweg en ook daar gestart 
kan worden.

KLANKBORDGROEPEN
De laatste jaren hebben veel bewoners hun steentje bijgedragen aan het N201+-program-
ma in vijf klankbordgroepen: Oude Meer, Oosteinderweg, Hornweg, Legmeerdijk en Ams-
telveen/ Uithoorn. De leden van de klankbordgroepen vertegenwoordigden de bewoners 
langs het tracé van de Omlegging Aalsmeer-Uithoorn. Zij kennen als geen ander de situatie 
ter plekke en wezen op locale problemen en situaties. Zij dachten mee over creatieve en 
nuttige oplossingen voor soms lastige problemen. Nu het ontwerp helemaal vast ligt en 
er geen belangrijke wijzigingen meer zullen komen, is de tijd van het klankborden voorbij. 
De klankbordgroepen zijn hierover geïnformeerd en bijna alle klankbordgroepen zijn afge-
rond. 

KEERLUS AALSMEERDERDIJK, OUDE MEER
Met grote regelmaat wordt op de Aalsmeerderdijk de slagboom bij de keerlus vernield. Op 
dit moment is de slagboom om die reden niet in gebruik. Erg jammer; dit kost niet alleen 
veel geld, maar zorgt ook voor veel overlast voor bewoners. 

VRAGEN/KLACHTENNUMMER N201
Indien u vragen of klachten heeft over de werkzaamheden aan de N201 kunt u tijdens kan-
tooruren bellen met: 06 - 5138 8980. In een brief aan bewoners rondom de Legmeerdijk is 
per abuis het verkeerde nummer vermeld. 

OVERZICHT VAN HUIDIGE EN GEPLANDE WERKZAAMHEDEN
‘NIEUWE’ OUDE MEERWEG
Na de zomer zal de ‘nieuwe’  Oude Meerweg geo-
pend worden. Op dit moment is de aannemer nog 
bezig met het wegmeubilair (lichten, markering, 
etc.).

WATERWOLFTUNNEL
De bouw van de Waterwolftunnel onder de Rin-
gvaart vordert in hoog tempo. De verbinding tussen 
het noordelijke en zuidelijke tunneldeel is gereed. 
Op dit moment vindt de afwerking van de  diens-
tengebouwen plaats.

OOSTEINDERWEG, AALSMEER
De kabels en leidingen op de Oosteinderweg in Aals-
meer zijn verlegd. Het werk is naar tevredenheid 
verlopen. Voor het verkeer is er weer een normale 
doorgang mogelijk.

MIDDENWEG, AALSMEER
Er is gestart met de bouw van het viaduct over de 
Middenweg. De liggers van het viaduct zijn 8 juni 
geplaatst.

HORNWEG, AALSMEER
Ook met het viaduct aan de Hornweg is begonnen. 
Het heien van de fundering is voorbij en  voorspoe-
dig verlopen. In week 36 zal de Hornweg 3 dagen 
zijn afgesloten vanwege het plaatsen van de liggers 
voor het viaduct. Hierna geldt er een hoogtebepe-
rking van 2,60 meter voor de Hornweg ter hoogte 
van de kruising met de nieuwe N201. Van 28 juni tot 
20 augustus zal de Hornweg tussen de
Legmeerdijk en de Machineweg eenrichtingsverkeer 
zijn (in die rijrichting) vanwege de werkzaamheden 
aan de Legmeerdijk. Dit is besloten omdat de Hor-
nweg te smal is als omleidingsroute voor vrachtver-
keer. Bewoners uit de klankbordgroep hebben hier 
vanwege de veiligheid op aangedrongen.

LEGMEERDIJK
Van 28 juni tot 20 augustus vinden er aan de Leg-
meerdijk diverse wegwerkzaamheden plaats. De 
werkzaamheden zijn opgedeeld in twee projecten:

1 | Legmeerdijk Noord: eenrichtingsverkeer, uitge-
voerd door provincie Noord-Holland. Het project 
van de provincie Noord-Holland op de Legmeerdijk 
Noord vindt plaats tussen de Machineweg en de 
Marshallsingel en wordt uitgevoerd tussen 28 juni 
en 25 juli. De werkzaamheden zijn verdeeld in drie 

fases. De Legmeerdijk zal voor dit project tussen de 
Machineweg en de Marshallsingel (in die rijrichting) 
te maken krijgen met eenrichtingsverkeer.
Fase 1:
• Opknappen Legmeerdijk vanaf kruising Machi-
neweg tot kruising Hornweg.
• Eenrichtingsverkeer tussen kruising Machineweg 
en kruising Hornweg (in die rijrichting).
• Fase 1 duurt van 28 juni tot en met 11 juli.
Fase 2:
• Opknappen Legmeerdijk tussen kruising Horn-
weg/Legmeerdijk en rotonde Snoekbaarsstraat/
J. Adamslaan.
• In verband met asfalteringswerkzaamheden zal dit 
wegvak één nacht worden afgesloten. Houdt u de 
borden daarvoor in de gaten.
• Fase 2 duurt van 12 juli tot 15 juli.
Fase 3:
• Opknappen Legmeerdijk vanaf rotonde Snoek-
baarsstraat/J. Adamslaan tot aan de Marshallsingel.
• Fase 3 duurt van 16 juli tot 25 juli.

Ná 25 juli zal op de Legmeerdijk tussen de Mars-
hallsingel en de kruising Legmeerdijk/Bosrandweg/ 
Beneluxbaan onderhoudswerkzaamheden plaats-
vinden. Deze werkzaamheden vinden plaats in het 
verkeer; er wordt dus gewerkt terwijl het verkeer 
doorgang houdt. Tijdens deze periode zal er op de 
Legmeerdijk minder verkeer zijn vanwege de afslui-
ting tussen FloraHolland en de Machineweg.

2 | Legmeerdijk Zuid: volledige afsluiting, uitgevoerd 
door projectbureau N201+
Het project Masterplan N201+, Omlegging Aals-
meer-Uithoorn, wordt uitgevoerd door de Alliantie 
N201 in opdracht van de provincie Noord-Holland. 
Tussen FloraHolland en de Machineweg zal de Leg-
meerdijk volledig worden afgesloten van 28 juni tot 
20 augustus. Fietsers, voetgangers en hulpdiensten 
houden doorgang. Er vinden diverse werkzaamhe-
den tegelijkertijd plaats.

De werkzaamheden zijn:
• Realisatie van de aansluiting van de nieuwe N201 
op de Legmeerdijk.
• Aanleg van de rotonde in de Legmeerdijk met de 
Meerlandenweg.
• Ophoging van de Legmeerdijk met 20 cm vanwege 
de waterkerende functie.

Vooruitlopend op deze werkzaamheden worden voorbereidende werkzaamheden ge-
tro� en bij de inritten van de percelen op het stuk tussen FloraHolland en de Machi-
neweg. Betrokken eigenaren zijn hierover geïnformeerd. Het verkeer ondervindt hier 
geen hinder van. Het werk aan de Legmeerdijk is een enorme klus met veel gevolgen 
voor omwonenden en omliggende bedrijven. Er is gekozen voor een volledige afsluiting 
in de zomermaanden. Dit is een relatief rustige periode, vooral voor de bloemenveiling. 
Ook de scholen zijn dicht. Het is onmogelijk om veilig te werken op dit gedeelte van
de Legmeerdijk (FloraHolland–Machineweg) als er ook doorgaand verkeer is.
De ruimte is te beperkt. Een gedeeltelijke afsluiting zou maandenlange overlast voor de 
omgeving betekenen. Door deze volledige afsluiting van acht weken kan er veiliger en 
sneller gewerkt worden.
Zie voor meer info en omleidingen over deze werkzaamheden op www.n201.info.

MEERLANDENWEG
De rotonde in de Legmeerdijk ter hoogte van de Meerlandenweg wordt tussen week 
26 en 33 gerealiseerd. De gemeente Amstelveen realiseert vervolgens de aansluiting 
tussen de Legmeerdijk en de Meerlandenweg.
NOORDDAMMERWEG
In april is begonnen met de werkzaamheden aan de � etsbrug over de N201. Volgens de 
huidige planning zal de Randweg ter hoogte van de Noorddammerweg van week 35 tot 
en met week 42 worden afgesloten. Dit is nodig om de veiligheid tijdens het plaatsen 
van de � etsbrug te kunnen garanderen. Uiteindelijk wordt de Noorddammerweg ter 
hoogte van de nieuwe N201 afgesloten van de Randweg. Exacte data volgen nog.
ZIJDELWEG
Het bestemmingsplan N201-Zijdelweg is in afwachting van nadere onderzoekgege-
vens aangehouden door de Amstelveense gemeenteraad. Naar verwachting kan het 
plan deze maand  alsnog door de gemeenteraad worden vastgesteld. 
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Je hebt de grote en de kleine karekiet. Maar 
zelfs de grote karekiet is met z’n 16 cm een 
kleine vogel. Grote en kleine karekiet leven 
allebei in het riet, bouwen daar hun nest van 
plantenmateriaal tussen overjarige takken en 
zingen dat het een aard heeft. In het Ronde-
veense Wickelhofpark waar het riet inmiddels 
oud genoeg is, nestelen kleine karekieten. Ze 
zingen om hun territorium kenbaar te maken 
aan andere rietzangers. 

Maar zien doe je de karekiet maar zelden. Een 
kinderversje gaat er ook over: ”karre-karre-kar-
rekiet-kiet-kiet, ik hoor je wel maar ik zie je niet”. 
Die zang klopt wel zo ongeveer. De grote ka-
rekiet zingt inderdaad karre-karre-karre-kurrk-
kurrk-kurrk met een wijdopen rood keeltje bo-
venaan een stevige rietstengel of op een hoge 

tak in een struik. Als je geluk hebt, kun je hem 
zien zitten zingen. In het Botsholgebied komt de 
‘bedreigde’ grote karekiet nog voor. 
De grote karekiet beweegt traag en log met 
zware ‘sprongen’ en de kleine karekiet is leni-
ger en acrobaat. Hij kan tegen een rietstengel 
omhoog klimmen. Maar als de kleine karekiet 
zingt, blijft ie gewoon middenin het riet zitten. 
Zijn liedje is melodieuzer en zachter. Hij komt 
wel buiten het riet, maar valt dan niet echt op.
Karekieten zijn trekvogels, ze komen uit Afrika 

om hier eieren te leggen en hun jongen op te 
voeden. 
In de paartijd en de broedtijd eten ze vooral 
insecten, later ook wel bessen. In insecten zit 
veel eiwit en dat eiwitrijke voedsel hebben ze 
nodig om hun jongen groot te brengen. Aan 
de lange dunne snavel kun je zien dat het 
insecteneters zijn. 
Als karekieten pech hebben, legt een koekoek 
zijn ei in hun nest. Dan voeden ze het koekoeks-
jong en overleeft hun eigen kroost niet. Die hele 
reis uit Afrika hebben ze in dat geval gemaakt 
zonder dat de eigen soort er baat bij heeft. Dat 
is wel jammer.

Behalve in het Wickelhofpark leven in het Bots-
holgebied karekieten en andere rietzangers. In 
beide gebieden kom ik graag. Het kinderversje 
over de karekiet is voor mij inmiddels achter-
haald. Maar roeiend op de Kleine Wije van 
Botshol heb ik een andere rietzanger gehoord 
en niet gezien. Een zanger met de Nederlandse 
naam ‘snor’ die zijn naam dankt aan zijn mo-
notone geluid, een  mechanisch rrrrrrrrrrr… 
Steeds weer hoorde ik rrrrrrrrrr… en dacht ik: 
“snorren, ik wil je zien en niet alleen horen”.

Ria Waal
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De grote karekiet heeft een lange staart.

De kleine karekiet is acrobaat

Informatieavond over 
Montessori basisonderwijs
Uithoorn - Op dinsdagavond 6 juli 
organiseert de stichting Zelfontwik-
kelingsonderwijs Uithoorn in Sport-
hal De Scheg een informatieavond 
voor degenen die meer willen we-
ten over de hernieuwde vorm van 
het Montessori basisonderwijs. Deze 
vorm van onderwijs zal vanaf augus-
tus 2011 in Uithoorn voor kinderen 
mogelijk zijn. Als locatie zal dienen 
de voormalige school van de Dolfi jn 
aan de Johan de Wittlaan. De ge-
meente Uithoorn heeft hieraan haar 
medewerking toegezegd. “De ge-

bruikte term ‘vorm van Montesso-
ri onderwijs’ roept vragen op. Men-
sen proberen dit voor zichzelf te ver-
klaren, denken kennelijk na over het 
onderwijs en zijn daardoor meer ge-
interesseerd in het onderwerp. Tij-
dens de informatiebijeenkomst zul-
len we dit in elk geval ter sprake la-
ten komen om één en ander uit te 
leggen”, aldus Addy Vork, initiatief-
nemer en docent Montessori onder-
wijs die deze vorm van onderwijs in 
Uithoorn gestalte wil gaan geven.
Belangstellenden zijn dinsdagavond 

6 juli vanaf 19.45 uur van harte wel-
kom op de informatieavond in Sport-
hal De Scheg aan de Arthur van 
Schendellaan 100A. Aanvang 20.00 
uur.
Een samenvatting van wat de stich-
ting Zelfontwikkelingsonderwijs Uit-
hoorn beoogt, is verwoord in een fol-
der die belangstellenden op verzoek 
gratis toegestuurd kunnen krijgen. 
Raadplegen op de website kan ook: 
www.zelfontwikkelingsonderwijs.nl. 
Daar vindt u ook de contactgege-
vens voor nadere informatie.

Het voormalige pand van de basisschool De Dolfi jn waar vanaf 2011 een hernieuwde vorm van Montessori basison-
derwijs zal worden gegeven

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Karekiet, ik hoor je wel maar 
zie je niet

Een zonnig geluid vanuit de woningmarkt

Makelaars zijn trots op 
woonproject ‘De Stelling’
Regio - Langs de historische Vuur-
lijn, onderdeel van het werelderf-
goed ‘De Stelling van Amsterdam’ 
wordt een prachtig woonproject ge-
realiseerd onder de toepasselijke 
naam ‘De Stelling’. Het betreft ver-
schillende typen woningen in één 
ruim opgezet deelplan, dat onder-
deel is van Park Krayenhoff. Het 
deelplan bestaat uit vrijstaande wo-
ningen met uitzicht over het land-
schap achter de Vuurlijn (Stelling-
woningen), twee-onder-één-kap-
woningen (Parkwoningen), wonin-
gen aan het water (Waterwoningen) 
en eengezinswoningen aan een hof 
(hofwoningen). Er is een veelheid 
van varianten mede omdat twee ar-
chitectenbureaus (Spring en TIB) 
betrokken zijn bij het ontwerp. Het 
gaat in totaal om 55 koopwonin-
gen. Daarbij kan men al voor on-

der 240.000 euro een complete een-
gezinswoning kopen en een twee-
onder-één-kap al voor onder de 
vier ton! Kortom, er is voor elk wat 
wils. De Stelling is een project van 
Park Krayenhoff CV; een samenwer-
kingsverband tussen Bouwbedrijf 
UBA en Woongroep Holland Projec-
ten BV. De woningen in het project 
worden aangeboden door EKZ Ma-
kelaars en Koop Lenstra Makelaars 
in Uithoorn die hierin gezamenlijk 
optreden.
“Het bijzondere van dit project is 
dat het hier om woningen gaat waar 
vanuit de visie van de consument 
behoefte aan is. Bij het ontwikkelen 
van dit soort projecten is het heel 
belangrijk te luisteren naar de vraag 
uit de markt, dus wat de consument 
wil! Dat is vertaald in dit bouwpro-
gramma”, legt Maurice Sterk van 

Koop Lenstra Makelaars uit. Samen 
met Chris van Zantwijk van EKZ Ma-
kelaars is hij een tijd geleden om de 
tafel gaan zitten met de projectont-
wikkelaars en de gemeente om tot 
een dergelijk concept te komen. Het 
gaat om woningen die heel bijzon-
dere maar ook mooie eigenschap-
pen hebben. Zo worden de water-
woningen compleet met houten ter-
rassen en tuinbergingen opgele-
verd. Het mooie is dat er tussen de 
woningen allerlei doorkijkjes naar 
de Vuurlijn worden gemaakt om de 
open structuur van het plan te ver-
sterken.

Kick-off op de Woondag
Chris van Zantwijk van EKZ Make-
laars: “Op 5 juni jl. hebben wij sa-
men met Koop Lenstra een Woon-
dag georganiseerd waar we het 

plan voor het eerst hebben gepre-
senteerd. Een soort beursplein waar 
twintig bedrijven uit de bouwsec-
tor en projectontwikkelaars acte de 
présence hebben gegeven. Ruim 
vierhonderd mensen hebben de-
ze Woondag bezocht en iedereen 
waardeerde de opzet. Het was te-
vens de kick-off van het inschrijf-
moment. Belangstellenden kunnen 
zich nog tot 6 september bij een 
van de makelaars inschrijven voor 
dit prachtige woningplan. Informa-
tie is ook beschikbaar op de website  
www.wonenindestelling.nl. Het plan 
is heel goed ontvangen door talloze 
belangstellenden die enerzijds tij-
dens de Woondag de kans kregen 
de verkoop van hun bestaande wo-
ning bekend te maken aan derden 
en anderzijds kennis konden nemen 
van de mogelijkheden die De Stel-
ling biedt. Op die dag hebben ook 
ongeveer 150 belangstellenden met 
een bus een bezoek aan de bouwlo-
catie gebracht waar het project ge-
realiseerd zal worden.”

Opgemerkt zij dat ook de gemeen-
te Uithoorn zich sterk heeft ingezet 
voor dit plan met verkoopbevorde-
rende maatregelen door het weg-
nemen van een groot aantal rem-
mende factoren en belemmerin-
gen. Maar ook alle andere partners 
hebben zich ruimhartig opgesteld. 

Daardoor is dit project bereikbaar 
voor iedereen, ook voor hen die van 
buiten Uithoorn afkomstig zijn. Voor 
het project is een fraai magazine 
met voorbeelden en impressies van 
de woningen ontworpen, waar met 
name de gevoelswaarde hoge prio-
riteit heeft.
Niet de techniek, maar de emotie, 
de impressie en de sfeer genieten 
daarbij voorrang. Een woningkoper 
koopt geen stapel stenen maar zijn 
gevoel van thuiskomen, want een 
woning betekent emotie.

Veel belangstelling
Het magazine wordt samen met het 
inschrijfformulier aangeboden aan 
belangstellenden die op het pro-
ject willen inschrijven. “Veel poten-
tiële kopers hebben op de Woondag 
al aangegeven dat te willen doen. Er 
bestaat dus al veel belangstelling 
voor het project. Dat zegt wel iets 
over de locatie en het product!

De eerste honderd inschrijvers wor-
den beloond met een fraai woon-
boek,” laat Maurice Sterk weten. 
“De aandacht die dit project krijgt 
is opzienbarend als je dat afzet te-
gen dit tijdsbeeld met zijn bezuini-
gen en een slecht lopende woning-
markt. Kennelijk geldt dat niet voor 
De Stelling en daar mogen we als 
makelaars toch best trots op zijn, 

evenals de projectontwikkelaars en 
andere partners die aan dit succes 
hebben bijgedragen.”
Omdat de woningen consumentge-
richt gebouwd worden, zijn er veel 
aanpassingen in mogelijk. Zo zijn 
er mogelijkheden om de woonfunc-
tie bij de vrijstaande eenheden van 
de verdieping te verplaatsen naar 
de begane grond. En dat zelfs zon-
der meerprijs! Verder profi teren de 
eengezinswoningen, door hun lig-
ging, van de fraaie doorkijkjes naar 
de Vuurlijn. De verscheidenheid aan 
woningen en het bijzondere ont-
werp dragen extra bij aan de exclu-
siviteit. Van het deelproject is een 
fraaie maquette gemaakt, plus een 
aantal losse huisjes op schaal. Bei-
de makelaars tonen hun betrokken-
heid door zich één te voelen met de 
maquette, zoals zij dat graag sym-
bolisch willen laten zien. Maurice: 
“De verwachting is dat de verkoop 
van de woningen van dit deelplan 
voorspoedig zal verlopen. De be-
doeling is dat er dan nog dit najaar 
wordt gestart met de bouw. Opleve-
ring van de eerste woningen zal dan 
eind 2011, begin 2012 zijn. In Park 
Krayenhoff is de bouw van 323 wo-
ningen gepland, waarvan 200 koop-
woningen. De 55 woningen van De 
Stelling zijn daar een onderdeel van. 
Zie ook de advertentie elders in de-
ze krant.

   Goed geschoten...

Eén
ooievaars-

jong
leeft nog

Uithoorn – Deze week ontvingen 
we deze foto met de volgende tekst 
van Petra Hoogendoorn: “Weer even 
wezen kijken bij het ooievaarsnest 
in Uithoorn. Tot mijn verbazing zag 
ik nog één kleintje Deze redt het 
zeker wel.”
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Toeren door ’t Hollands 
natuurschoon met UWTC
Regio - In 1977 kwamen twee wiel-
renners van de Uithoornse Wieler 
Trainings Club met het voorstel om 
naast de Wielerafdeling, een Toeraf-
deling op te richten. Vanuit de 400 
leden tellende vereniging werd het 
voorstel aangenomen en een nieu-
we tak van het fietsen maakte haar 
opwachting. Het lange afstand-
fietsen werd enorm populair bin-
nen de vereniging. Over de presta-
ties van de toerders die destijds met 
hun sterritten soms afstanden van 
400 km per dag reden, wordt he-
den ten dage nog gesproken. Met 
een toerboekje op zak reden zij door 
Nederland. Bij cafés, benzinestati-
ons of fietswinkels stempelden zij 
het rittenboekje af. Een totaal van  
25.000 km per seizoen was geen uit-
zondering.

Lange afstandfietsen
Favoriet bij de toerders was het 
‘rondje’ IJsselmeer. 350 km in twee 
dagen. “Onder begeleiding van 
een materiaalwagen die je van een 
nieuw wiel voorzag als je lek reed, 
ondernamen we dan met 20 tot 25 

man de rit”, vertelt Gijs van der Vlist, 
lid sinds 1980. “De vrouwen zetten 
koffie, zwaaiden ons uit en bij te-
rugkomst stonden ze ons met bloe-
men op te wachten in het clubge-
bouw. Vrouwen deden vroeger so-
wieso veel voor de vereniging.  Ach-
ter de schermen zorgden zij dat het 
clubgebouw gerund werd en waren 
zij een paar dagen per week aanwe-
zig om te stempelen voor leden van 
andere fietsverenigingen. Op zater-
dagavond zochten zij gezelligheid 
bij elkaar en gingen ze klaverjassen. 
Van de opbrengst werd een week-
end gefietst in Limburg”.
Toeren is wielrennen zonder wed-
strijdelement!
“Dat is nu wel het geval maar vroe-
ger deels waar”, herinnert Nol de 
Heus zich. “Toen werd na elke 
toertocht de laatste 10 km om het 
hardst gereden. We namen kop over 
kop om te kijken wie als eerste te-
rug bij het clubgebouw was voor 
de z.g. derde etappe.” Nol, met zijn 
73 jaar het oudste lid, maakt sinds 
1984 deel uit van de toer. We vra-
gen hem naar zijn geheim om op 

zijn leeftijd vier keer per week fa-
natiek te fietsen. Twee UWTC club-
ritten en twee ritten samen met zijn 
vrouw. “Dat is het geluk van een 
goede gezondheid en de discipline 
om consequent te fietsen”, vertelt 
Nol en zijn vrouw Gon vult hem aan. 
“Ik kan niet zo goed fietsen als Nol 
maar als we samen zijn weggeweest 
doet Nol nog een extra uurtje.” Op 
zijn veertiende reed hij al wedstrij-
den in heel Nederland.
Ook de Ronde van Uithoorn heeft 
hij een paar maal gedaan. “Ik woon-
de toen in Hilversum en herinner mij 
dat alle bewoners van het Thamer-
dal waren uitgelopen om de wed-
strijd te bekijken. Samen met twee 
andere rijders mocht ik bij een parti-
culier douchen. Die douche was niet 
meer dan een lavet waar ook kle-
ding in werd gewassen. We spreken 
dan ook over 1956. Maar zo gastvrij 
was men toen wel. Of ze achteraf blij 
waren met het aanbod vraag ik me 
af want wij gingen met zijn drieën 
tegelijk in het lavet staan. Dat kon 
ons gewicht niet houden en het la-
vet zakte zeker 10 centimeter.

Is er binnen de toer van UWTC 
sprake van sportiviteit?
“De toer bestaat momenteel uit een 
heel gezellige groep fietsers”, vertelt 
Nol zichtbaar tevreden. “Er komen 
veel jonge mensen bij die in een ei-
gen tempo rijden maar er is geen 
sprake van jaloezie of pocherij. Er is 
een goede onderlinge sfeer en van 
groepsvorming binnen de vereni-
ging is geen sprake. Heel belang-
rijk. Ik geniet van de ritten, van de 
natuur maar ook het sociale contact 
is erg belangrijk. Bij de koffie met 
appelpunt kletsen we over van alles 
en nog wat”, aldus Nol.

Was het vroeger beter?
“Henk van Diemen en Jan van Grie-
ken, beiden oud-toervoorzitter, wa-
ren drijvende krachten achter de 
toerritten van de jaren tachtig. Voor 
een weekend fietsen hoefde er niet 
ingeschreven te worden, iedereen 
ging gewoon mee. Henk leende dan 
een auto van Klinkenberg Meubelen 
waar de fietsen in werden opgehan-
gen. “Overnachten deden we soms 
ook in diezelfde auto”, vertelt Henny 

Cornelissen. ”Ik was eigenlijk wed-
strijdrijder maar met die toertochten 
ging ik graag mee.” “Veel lol hadden 
we”, herinnert Nol zich “toen we met 
10 man in een 4 persoonstent over-
nachtten. We hadden last van het 
gesnurk van anderen en ’s morgens 
kon niet iedereen snel genoeg op-
staan. We hebben wel eens iemand 
met bed en al op zijn kant moeten 
zetten om hem wakker te krijgen.” 
Dat het vroeger wellicht heel gezel-
lig was wil niet altijd zeggen dat het 
ook beter was. Met name Gijs her-
innert zich dat er vaak (te) veel ge-
dronken en gerookt werd. “Voor het 
stoplicht kwamen de pakjes shag al 
te voorschijn en werden de eerste 
sigaretjes gerold.” 

Avondfiets4daagse
De avondfietsvierdaagse, in 1979 
voor het eerst georganiseerd, was 
een succesnummer van de UWTC 
en stond vele jaren op het program-
ma. Speciaal voor dit jubileumjaar 
wordt het evenement weer opnieuw 
georganiseerd. Na de zomervakan-
tie kunnen alle inwoners van Uit-
hoorn en omgeving een paar avon-

den fietsen voordat de herfst invalt. 
De afstanden zijn zodanig dat voor 
het donker gefinisht wordt. We ho-
pen op net zoveel deelnemers als in 
de jaren 80 en 90. In die tijd deden 
hele gezinnen mee voor de sport en 
was het aanbod aan dergelijke toer-
tochten erg klein. Nu is er veel con-
currentie en rijdt men veel fiets-
tochten in andere regio’s. Het hui-
dige concept van de fiets4daagse 
van UWTC is daarom volledig ver-
nieuwd. Men laat zich tegenwoor-
dig graag verwennen. Grote, goed 
georganiseerde evenementen zijn 
erg in trek. Nieuw is de verzorging 
onderweg, heel belangrijk.
Er is een materiaalwagen die bij 
pech onderweg ingeschakeld kan 
worden, er is EHBO, er worden ap-
pels en krentenbollen uitgedeeld 
en alle deelnemers ontvangen een 
herinnering. Ook worden onder de 
deelnemers ANWB fietswaarde-
bonnen verloot. In het clubgebouw 
is de bar elke avond geopend voor 
het bestellen van koffie en snacks. 
Op vrijdagavond is het terras ge-
opend en worden de deelnemers 
met muziek ingehaald.

HKU rijdt alweer voor de 
vijfde keer naar Ermelo 
heen en weer
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 26 
juni was het dan zover, de wierklas-
sieker Uithoorn-Ermelo-Uithoorn 
stond weer op het programma. Dit 
jaar werd hij voor de 5e keer ge-
reden door wielerploeg HKU (“Het 
Kruispunt Uithoorn”). Dit is een wie-
lerploeg van ca. 20 vrienden die het 
plezier en de sportieve prestaties 
met elkaar combineert.

Zo worden er her en der door HKU 
in Nederland en Europa allerlei toer-
tochten, cyclo’s en zelfs wedstrijden 
gereden. De ploeg is te bewonde-
ren in de eigen lichtblauw/witte te-
nues met de namen van Rosen-
krantz Spreadsheet Solutions, Tripo-

de Informatica, Pieterse  Rozen en 
H.J van Rijn & Zn., de fietsenspeci-
alist, die hen op gang houdt, erop. 
Vanuit Uithoorn reden ze deze editie 
met 10 man richting Ermelo (Marcel 
Janzing, Patrick Thiesen, Eric Fronik, 
Marty Pieterse, Rens Jan Ossewaar-
de, John Sassen, Hennie Courtier 
jr., Theo van Soest en Mark Rosen-
krantz). Via Vinkeveen, Hilversum, 
Baarn, Spakenburg, Nijkerk en Put-
ten om dan in Ermelo op Camping 
“de Paalberg” te eindigen. Het weer 
was echt prachtig, lekker warm en 
weinig wind. In Ermelo worden zij 
ieder jaar met groot enthousiasme 
ontvangen door Hennie sr. en Anne-
ke Courtier. Tot in de puntjes worden 

ze verzorgd. Elk jaar staan er twee 
verschillende soepen, koffie, thee, 
energiedrank, fruit en allerlei ande-
re heerlijkheden op hen te wachten. 
Na deze lekkere lunch is het weer 
tijd om op de fiets te stappen rich-
ting Uithoorn. Alles bij elkaar zo’n 
140 km die weer in de boeken bij-
geschreven kunnen worden.

Er wordt nu alweer uitgekeken naar 
de volgende Uithoorn-Ermelo-Uit-
hoorn in 2011. Na afloop ‘s avonds 
met de groep nog genoten van 
“Goud van Oud” bij de Herbergh 
(van Herold) in het Oude Dorp en 
dat was een mooie afsluiting van 
een sportieve dag.

Duivensport
Verweij en Ginkel/Berg 
winnaars
Regio - Vorige week zondag werd 
de Koninginnevlucht van het jaar 
Nationaal St. Vincent vervlogen. We-
gens de slechte weersomstandighe-
den was deze vlucht uitgesteld naar 
zondag 2.30 uur, zodat de duiven op 
maandag thuiskwamen. 
Het was Verweij-Castricum uit 
Mijdrecht die als eerste een duif 
klokte en wel om 13.46.22 uur. De-
ze duif maakte een snelheid van 
927,487 meter per minuut en dit was 
goed voor een tweede prijs in rayon 
F en een 6e prijs in geheel Noord-
Holland en de Fondclub. De gemid-
delde afstand was 1056 Km. Gin-
kel & Berg uit De Kwakel werd 2e 
in de club, en 5e in rayon F en 10e 
in Afdeling en Fondclub. Paul Baas 
uit Uithoorn werd 3e. zowel Gin-
kel & Berg als Paul Baas wist een 
100% score neer te zetten, alle ge-
zette duiven in de uitslag. Afgelopen 
zaterdag 26 juni stonden weer twee 
vluchten op het programma, weder-
om een Overnacht fondvlucht van-
uit het Franse Cahors, en een Dag-
fond vlucht vanuit het Franse Tours. 
De duiven in Cahors (gemiddelde 

afstand 940 km) werden vrijdag om 
13.00 uur gelost, en de eerste duif 
meldde zich zaterdag om 11.40.46 
uur in Mijdrecht bij Verweij-Castri-
cum. Deze duif wist met dit resultaat 
de 21e plaats in de Sector 2 Noord- 
en Zuid-Holland te veroveren. Te-
vens werden ze 1e in Rayon F en 4e 
in de Afdeling Noord-Holland en de 
Fondclub. Paul Baas werd 2e en 3e, 
met twee duiven mee (dus weer een 
100% score) en 7e en 8e in het ray-
on en 47e in de Afdeling. 

Zaterdagmorgen om 06.45 uur wer-
den de duiven in Tours gelost, en 
mede door het mooie weer zou het 
net als bij de Overnachtvlucht een 
pittige vlucht worden. Om 16.05.44 
uur klokte Ginkel & Berg in De Kwa-
kel de eerste duif, en deze maakte 
1097,548 meter per minuut. De ge-
middelde afstand van deze vlucht 
was 615 km. Hans Half uit Amstel-
hoek zette een prachtige prestatie 
neer, hij werd 2e en had drie dui-
ven bij de eerste 10 in de club, en 
was tevens eerste in de B-Groep.
Voor Ginkel & Berg betekende dit 

een 10e in rayon F en een 23e in de 
Afdeling. Hans Half werd 33 in ray-
on F, Wim Könst uit Uithoorn 3e in 
de vereniging, en 47e in het rayon, 
Piet van Schaik werd 80e en Hennie 
Pothuizen 91e in het rayon.

Uitslagen
St. Vincent 34 duiven in 
concours en 6 deelnemers
Verweij-Castricum
Ginkel & Berg
P. Baas
H. Hendriks
R. v.d. Wal

Cahors 36 duiven in concours 
en 5 deelnemers
Verweij-Castricum
P. Baas
R. v.d. Wal
Ginkel & Berg 
H. Hendriks

Tours 227 duiven in concours 
en 16 deelnemers
Ginkel & Berg
H. Half
W. Könst
P.J. van Schaik
C. Pothuizen
A.M. Duivenvoorde
R. den Boer
P. Baas
W. Wijfje
R. v.d. Wal
H. Hendriks

Zomerdrive De Legmeer 
blijft populair
Uithoorn - Ondanks de zware con-
currentie van het WK voetbal blij-
ven de bridgeliefhebbers onverdro-
ten komen.
Ook de vierde avond had weer twee 
lijnen met een totaal van 22 paren 
waar de organisatie heel blij mee 
was.
In de A-lijn waren Cees Bergkamp 
& Ruud Lesmeister weer onge-
naakbaar met een eerste plaats en 
61,46%. Ze kunnen zo langzamer-
hand wel een wijnhandeltje begin-
nen.
Edoch, Wim Slijkoord & Francis Ter-
ra zijn in opmars en scoorden met 
58,33% een tweede plaats. De ver-
rassing was de aanwezigheid van 
Ben ten Brink, die wel zeer voor-
spoedig herstelt van het aanmeten 

van een nieuwe knie. Met zijn ver-
trouwde maat Jan Bronkhorst greep 
hij de derde plaats met 54,69%.
Bep Schumacher & Jenny de Jonge 
tekenden voor de vierde positie en 
bleven met een totaal van 50,52% 
nog net aan de goede kant van de 
helft.
Reina Slijkoord & Gijs de Ruiter 
haalden die bij lange na niet, maar 
gingen wel met de smakelijke prik-
prijs naar huis.

In de B-lijn zaten de paren wel heel 
dicht bij elkaar met hun scores. Pri-
mus inter pares werd het duo Wies 
Gloudemans & Rie Sudmeijer met 
57,92% en de flessen wijn. De num-
mers twee tot en met zes verzamel-
den allen procenten in de 52! An-

ton Berkelaar & Hetty Houtman, al-
weer, eindigden gelijk met Anneke 
Houtkamp & Marianne Jonkers met 
55,83%. Thea Kruyk & Ria van Geel-
kerken volgden te samen met Mieke 
van den Akker & Debora van Zand-
wijk met 52,50% en Lenie Pfeiffer & 
Jannie Snabel kwamen op zes uit 
met 52,08%.
Zelfs de prikprijs voor Truus Over-
mars & Klaas Verrips vergde 50%,  
zodat echt van een zinderende wed-
strijd gesproken kan worden.

Wilt u ook eens zinderen, anders 
dan bij een WK wedstrijd of in de 
zomerhitte, kom dan naar de zo-
merdrives van Bridge Vereniging De 
Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.15 
uur in de barzaal van sporthal De 
Scheg.
Aanmelden bij voorkeur per e-mail: 
niekschavemaker@hetnet.nl of voor 
19.30 uur aan de zaal. Kosten 5 eu-
ro per paar.

Seizoen KDO meiden-
voetbal in stijl afgesloten
De Kwakel - Hoewel de competi-
tie al een aantal weken ten einde is, 
hebben de MC1, MD1 & ME1 de-
ze maand het leuke seizoen in stijl 
afgesloten. Zo was er begin deze 
maand het Meiden-Voetbal-Kamp 
en was er 24 juni een laatste ‘bijeen-
komst’ waarbij werd gebarbecued, 
gezwommen, het kampioenenteam 
MD1 gehuldigd werd en naar de 
WK-wedstrijden Nederland-Kame-
roen werd gekeken. Tijdens deze 
middag/avond werd het seizoen dus 
echt afgesloten en is het nu tot half 
augustus vakantie!
Het werd een zeer geslaagde afslui-
ting met een hoop plezier en gezel-
ligheid. Ook de ouders, broers en 
zussen van de meiden waren van-
af 20.30 uur aanwezig om de wed-
strijd van Oranje te kijken en kon de 
organisatie wederom van een top-
avond spreken!
Een ander recent spektakel was het 
kamp dat voor het meidenvoetbal 
van KDO georganiseerd was. In het 
weekend van 4, 5 en 6 juni verble-
ven alle meiden inclusief leiders en 
trainers tussen de bossen op de Ve-
luwe in Vierhouten.
Na een voorspoedige heenreis 
kwam de groep rond 18.00 uur aan 
bij de groepsaccommodatie. Na het 
eten en installeren op de kamers 
was er een vrij programma waar-

in werd gezwommen in de zwem-
plas, gevoetbald op het veld en ge-
speeld in de speeltuin. Tussendoor 
waren er nog enkele feestelijkhe-
den aangezien de trainer die dag ja-
rig was. Nadat hij enorm en blij ver-
rast was door de slingers, cadeaus 
en alle zoenen, kon de taart aange-
sneden worden en beleefde hij een 
hele fijne verjaardag die hij niet snel 
zal vergeten. Toen de schemering 
intrad werd er een plek in het bos 
opgezocht om daar ‘levend stratego’ 
te spelen. Bij terugkomst stond het 
hout voor een kampvuur klaar en 
werden de marshmallow en afbak-
broodjes te voorschijn gehaald. Te-
gen middernacht werden de bed-
den opgezocht, maar bleef het nog 
lang gezellig en roemoerig op de za-
len... 
Na weinig slaap en het ontbijt op 
zaterdag stonden diverse activitei-
ten op het programma. Zo ging de 
groep paintballen, een GPS-tocht 
op een moderne step en allerlei 
spelonderdelen in een kano doen. 
Door het fantastisch weer en en-
thousiasme van de meiden werd het 
een zeer geslaagde dag. Bij terug-
komst kon iedereen een frisse duik 
nemen en werd de barbecue ontsto-
ken. Na het smakelijke diner stond 
er bowlen op het avondprogramma 
en werd er vol fanatisme, zoals ie-

dereen de meiden kent, en stuite-
rende ballen gestreden om de pun-
ten. Terug bij de accommodatie was 
het alweer ‘bedtijd’ en was het op-
vallend stiller dan de avond ervoor. 
Echter, door een ‘vreemde wind’ die 
tegen de ramen en gordijnen van 
de slaapzaal tekeer ging, leefden de 
meiden weer even op. Iets wat de 
pret in feiten niet mocht drukken. 

Op de zondag waar, na veel aan-
dringen van met name de leiding, 
uitgeslapen wilde worden (de lei-
ding heeft verder heerlijk geslapen 
dit weekend), ontwaakte iedereen 
haast vanzelf. Door het warme weer 
werden verfrissende activiteiten ge-
daan waaronder flessenvoetbal, wa-
terballonnen gooien, en een partij-
spelvoetbal waarbij scoren werd be-
loond met een duik in het meer. 

Na de lunch werd toen om 15.00 uur 
weer richting De Kwakel vertrokken, 
waar de gehele groep anderhalf uur 
later aankwam. De organisatie kan 
spreken van een zeer geslaagd, leuk 
en succesvol kamp!
Daarbij willen de meiden nog graag 
Slagerij Gert Stronkhorst, Kwekerij 
de Noordpoel en alle sponsoren van 
de Italiaanse Avond bedanken voor 
dit fantastische kamp en hun bijdra-
ge daarin!
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Judo examens PK Sport
Vinkeveen - Afgelopen week wa-
ren weer de jaarlijkse PK Sport Ju-
do examens. Er deden in totaal 60 
kinderen mee aan het examen. Voor 
veel kinderen was het de eerste 
keer dat ze mochten opgaan voor 
een band of slip. Natuurlijk waren 
familie en kennissen van harte wel-
kom om het examen bij te wonen. Er 
waren bij sommige groepen zoveel 
mensen, dat er bijna geen ruimte 
meer was om te Judoën. De meeste 
judokas waren erg gespannen maar 
toen eenmaal het examen begon 
was de spanning snel verdwenen. 
Heupworpen, houtgrepen iedere ju-
doka deed zijn uiterste best. Uitein-
delijk is iedereen geslaagd voor zijn 
band of slip examen.

Dit zijn de examen uitslagen van de 
judoka´s die geslaagd zijn voor een 
band. Geslaagd voor gele band vijf-
de Kyu zijn Chiara Breedijk, Robert 
Lanting, Kit Verbruggen, Brent van 
Bockel, Casper Ho Dac, Tim Homan, 
Jimmy vd Wilt, Christiaan Dronkert, 
Bob Homan, Willem Maas Stef Sam-
son, Edwin Drost. Oranje band vier-
de Kyu Bas van Dijk, Mason mulier, 
Thijs Winters, Remko van Vliet. Groe-
ne band derde Kyu Kees Otting, Jor-
di Meyer. Blauwe band tweede Kyu 
Timon Ho Dac, Maarten Bakker. De 
rest van de Judokas zijn geslaagd 
voor een tussen slip op hun band. 
Ook dit jaar kunnen we weer terug 
kijken naar een zeer geslaagd maar 
vooral leuk Judo examen.

Spetterende week bij 
Midreth Open
Wilnis - Afgelopen zaterdag 26 ju-
ni is het 10e Midreth Open van start 
gegaan bij Tennisvereniging Wilnis. 
Met mooi weer en ook geweldige 
vooruitzichten lijkt het een fantas-
tische week te gaan worden. Toe-
schouwers kunnen zich deze week 
opmaken voor een week vol span-
nende partijen, mooie prijzen bij 
de tombola en op donderdagavond 
een spetterende pré feestavond on-
der leiding van de band El-Fisch and 
The Coversolution. De band zal vrij-
wel de hele avond voor vertier zor-
gen. Van 21.00 tot 00.00 uur kun-
nen zowel de deelnemers als ande-
re aanwezigen genieten van het op-

treden. Zaterdag vind de feestavond 
plaats, met DJ Rob van Dijk en daar-
naast een grote loterij voor de deel-
nemers. Een ware jubileumweek!

Iedereen is welkom op het park om 
alle spelers en speelsters deze week 
aan te moedigen onder het genot 
van een heerlijk drankje en een ver-
snapering verzorgd in ons eettentje. 
Deze week kunt u naast de feest-
avonden genieten van de bloedstol-
lende partijen, van categorie 3 tot 
en met 8. Waai even aan en kijk op 
www.tvwilnis.nl voor de partijen van 
die avond. Tot ziens bij Tennisvereni-
ging Wilnis!

Kevin en Martijn 
presteren goed in Nijkerk
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag werd er een skeelerwed-
strijd in Nijkerk verreden. De Ron-
de Veners Kevin Regelink en Mar-
tijn de Groot van schaatsteam Ma-
rino/Goesting deden mee bij de C1 
rijders.
Er werd eerst een tijdrit van 800 me-
ter verreden op het industrieterrein 
van Nijkerk. Kevin reed de derde tijd 
en Martijn werd vijfde. Daarna werd 
er een marathon verreden van 35 
minuren en drie ronden. Het was erg 
warm en Kevin had het in het begin 
erg moeilijk en moest zelfs een keer 
van het peloton af. Met een versnel-
ling kwam hij op karakter weer te-
rug in het peloton. Martijn was al 
een paar keer in de aanval geweest. 

In de finale reed Martijn weer weg 
uit het peloton om naar een rijder 
toe te gaan die eerder was ontsnapt. 
Hij kon niet meer bij die rijder ko-
men maar bleef wel uit de greep van 
het groepje wat zich achter Martijn 
gevormd had en waar Kevin in zat 
die weer op zijn tweede adem was 
gekomen. Martijn werd dus tweede 
en Kevin won de sprint van de groep 
en werd derde. Alles bij elkaar op-
geteld was Kevin 2e en Martijn 3e 
geworden en allebei op het podi-
um. In de tussenstand van alle gere-
den wedstrijden staat Martijn 2e in 
het klassement en kevin die niet alle 
wedstrijden heeft gereden staat 20e. 
De volgende wedstrijd is a.s. zater-
dag 3 juli in Arnhem.

Kwinkslag badmintonjeugd 
gaat voor diploma wit
Vinkeveen - Zo tegen het einde van 
seizoen kan de jeugd van Kwinkslag 
weer proberen om een diploma te 
behalen. Uiteraard is er eerst weer 
een aantal weken getraind onder 
deskundige leiding van de badmin-
tontrainer Kenneth van Leeuwaarde, 
voor vele clubs uit regio een beken-
de. Over belangstelling was er niet 
te klagen, want vele ouders en fa-
milie waren aanwezig om hun kind 
aan te moedigen. Voor de mees-
te kinderen was het de eerste keer 
dat zei het niveau hadden om mee 
te kunnen doen en je kon duidelijk 
merken dat er toch een aantal een 

beetje nerveus was. Na de warming 
up gedaan te hebben werd begon-
nen met de examenstof. 
Iedereen kon Geert Dubbeldam, 
Rens Duikersloot, Erik Rydfors, Thijs 
de Vries en de jongste van de club,  
Wouter Pappot, van harte feliciteren 
met hun behaalde diploma wit Spe-
ciaal willen we nog vermelden dat 
Kelly Berkelaar voor groen is ge-
gaan en ook is geslaagd.
Wil jij misschien ook een diploma 
behalen, kom dan op de eerste trai-
ning van donderdag 19 augustus 
om 19.00 uur naar De Boei in Vin-
keveen.

AKU in de prijzen in 
Midzomernachtcross
Regio - De top van de lopers groep 
was in de kortste lopers nacht van 
het jaar zeer goed op dreef in het 
Amsterdamse bos. Tussen een re-
cord aantal deelnemers van ver bo-
ven de duizend werden vier prijzen 
in de wacht gesleept.
John van Dijk en Jolanda ten Brinke 
vielen beiden in de prijzen op de 10 
km. in respectievelijk 34.45 en 40.57. 
Jolanda, nog maar nauwelijks her-
steld van een hardnekkige blessu-
re, moest opkomende misselijkheid 
”vrouwmoedig”negeren om de con-
currentes bij te kunnen benen. Het 
resulteerde in een fraaie tweede 
plaats in haar klasse en derde over-

all. Echtgenoot John bereikte het 
zelfde resultaat, zodat Amstelhoek 
weer eens op de lopers kaart is ge-
zet! De Kwakel werd goed vertegen-
woordigd door Mandy Plasmeijer en 
Karin Versteeg. Mandy werd keu-
rig tweede in haar groep in 44.14 en 
Karin scoorde een prima 42.02.

Ronald Velten en Richard Mayen-
burg bleven dicht in de buurt van 
Mandy en finishten in 44.39 en 
44.43. Baukje Verbruggen volgde in 
48.26. Op de 10 EM veroverde Theo 
Noij een knappe tweede plaats bij 
de veteranen in een tijd van 1 uur 
en 10 minuten.

Duivensport
Ton en Theo op landelijke 
teletekst
Regio - Donderdagavond werden 
244 duiven ingekorfd voor de Mid-
fond (midden afstand) vlucht van-
uit het Franse Morlincourt/Noyon. 
De vooruitzichten voor zaterdag wa-
ren twijfelachtig, maar iedereen was 
hoopvol op een goede afloop. In ge-
val dat er niet gelost kan worden ko-
men de duiven gewoon weer met de 
auto terug naar Nederland. Maar 
zoals verwacht, er kon zaterdag 
niet gelost worden, zowel in Frank-
rijk (heel veel regen), België als Ne-
derland was het weer te slecht om 
te lossen. De vluchten werden uit-
gesteld naar zondag. Omdat het een 
NPO (Bondsvlucht) was, hield men 
de mogelijkheid open om de vlucht 
gewoon vanuit Frankrijk te laten 
plaatsvinden, maar al gauw bleek 
dit geen haalbare kaart. Men be-
sloot terug te rijden naar Nivelles/
Nijvel in België, (voor Uithoorn een 
gemiddelde afstand van 186 km) 
en de duiven daar om 12.40 uur te 
lossen met een noord-noordwes-
tenwind, en dat betekende weer 
dat het een pittig vluchtje zou wor-
den. Er waren kansen om op Tele-
tekst te komen, want de wind was 
in het voordeel van de kortste af-
standen, en dat bleek later ook zo 
te zijn. Om 15.26.09 uur klokte Ton 
Duivenvoorde in De Hoef zijn eerste 
duif, en om 15.28.51 uur klokte Theo 
Kuijlenburg in Amstelhoek ook zijn 
eerste duif, en deze werden gemeld 
bij het meldpunt van de afdeling. 

Bij het uitslaan van de klokken om 
19.00 uur, kwam het bericht dat Ton 
als 2e en Theo als 9e op Teletekst 
vermeld stonden, waar ruim 7600 
duiven in concours stonden, en dat 
de gehele vereniging goed gedraaid 
had met 20 duiven bij de eerste 100 
in het rayon. Bosse & Zn werd 3e in 
de vereniging, en Wim Könst uit Uit-
hoorn werd eerste in de B-Groep. In 
rayon F werd Ton dus ook 2e, Theo 
3e, Bosse & Zn 5e, Henk Snoek uit 
De Kwakel 22e, Wim Wijfje uit De 
Kwakel 38e, Martien v.d. Hoort Uit-
hoorn 54e, Ron den Boer Uithoorn 
55e, Hennie Pothuizen Vinkeveen 
66e, Ginkel & Berg De Kwakel 83e 
en Wim Könst 96e. een goed week-
end voor Rond de Amstel. 

Uitslag 
Nivelles/Nijvel 244 duiven
en 15 deelnemers.
A.M. Duivenvoorde
Th. Kuijlenburg
Bosse & Zn
H.P. Snoek
W. Wijfje
M. v.d. Hoort
R. den Boer
C. Pothuizen
Ginkel & Berg
W. Könst
C. van Bemmelen
H. Half
R. v.d. Wal 
M. Bosse
Th. Vlasman

Nieuwe recordopbrengst 
Lotusbloemtoer
De Ronde Venen – Zondag 20 ju-
ni werd traditiegetrouw de Lotus-
bloemtoer gefietst. Deze recreatie-
ve toertocht van 35 of 65 kilometer 
(of 90 kilometer in groepsverband) 
werd georganiseerd door fietsclub 
TTC De Merel in samenwerking met 
de oudercommissie van de Lotus-
bloem. De opbrengst komt volledig 
ten goede aan de kinderen van het 
Kinderdagcentrum de Lotusbloem. 
Dit is een instelling voor meervoudig 
gehandicapte kinderen uit de regio 
in de leeftijd tot 18 jaar. 

Er is een gezegde dat luidt: “Het 
weer is je koopman.” Dit geldt ze-
ker voor het organiseren van een 
fietstocht. De weersberichten waren 
niet gunstig en dat had direct effect 
op het deelnemersaantal. Achter-
af bleek die ‘angst’ voor het slech-
te weer ongegrond.

Uitgepijld
Er kon gestart worden in Aalsmeer 
of in Vinkeveen. De routes waren 
volledig uitgepijld. Gemakkelijker 
kon het niet: gewoon de pijlen vol-
gen. Voor het geval dat men toch 
een pijl gemist had, kon men de weg 
weer terug vinden door de duidelij-
ke routebeschrijving.
De oudercommissie kreeg veel 
complimenten van de deelnemers 
over de mooie route die zij hadden 
uitgezet. De routebeschrijving en de 
gele pijlen waren zeer duidelijk: nie-

mand is verkeerd gereden of heeft 
zelfs moeten nadenken over de te 
volgen route.

Zoals de traditie wil, stond er in 
Aalsmeer op de Lotusbloem voor 
de deelnemers een vers kopje kof-
fie klaar met een fris stuk appeltaart 
(eventueel met een toefje light slag-
room).
Velen maakten daarvan gebruik om 
even op adem te komen voordat de 
tocht werd voortgezet of men naar 
huis ging.
Ondanks het geringe aantal deelne-
mers aan de fietstocht kijkt de ou-
dercommissie toch terug op een 
succesvolle dag. Dit jaar werd aan 
inschrijfgeld en donaties een re-
cordbedrag opgehaald van 830 eu-
ro. Dat zal worden gebruikt om aan-
gepast speelgoed aan te schaffen of 
aan een uitje voor de kinderen van 
het kinderdagcentrum de Lotus-
bloem. 
De oudercommissie wil dan ook alle 
deelnemers hartelijk bedanken voor 
hun gift. En in het bijzonder fiets-
club TTC De Merel uit Vinkeveen 
voor hun (belangeloze) inzet die 
mede deze Lotusbloemtoer tot een 
groot succes maakte.
De deelnemers waren, zonder uit-
zondering, allemaal zeer tevreden 
over de mooie tocht en de manier 
waarop deze was uitgezet. Volgend 
jaar hoopt de oudercommissie op 
nog meer deelnemers.

UWTC’ers gaan opnieuw 
met bloemen naar huis
Regio - De afgelopen weken stond 
voor de Amateurs van UWTC weer 
een aantal wedstrijden op het pro-
gramma. Zo werd er onder andere 
gereden in Weesp, Rozenburg, Rij-
senhout en Wervershoof. Frans van 
der Does reed op zondag 13 juni 
een ijzersterke wedstrijd in Weesp 
en haalde met een derde plaats een 
fraaie podiumplek.

Gerben van de Knaap werd namens 
UWTC 21e en Edwin de Graaf 42e. 
John Oudshoorn haalde in Weesp 
bij de Amateurs B een prima 4e 
plaats. Frans van der Does reed za-
terdag 12 juni ook in Rozenburg en 
werd daar 14e. Henk de Jong pak-
te op donderdag 10 juni in Rijsen-
hout net als Frans een 3e plaats en 
werd zondag 13 juni vierde in Wer-
vershoof.

Op zaterdag 19 juni startte Henk de 
Jong in Nieuwendijk. In een winde-
rige en levendige wedstrijd ontstond 
er een kopgroep van vijf man. Met 
nog 8 ronden te gaan kwam Henk in 
een tweede groep terecht van drie 
man. Door de sprint van een ach-
tervolgende groep te winnen eis-
te Henk de 6e plaats voor zich op. 
Op zondag 20 juni stond voor Henk 
de ronde van Ouderkerk a/d Am-
stel op het programma, meetel-
lende voor een klassement met de 
ronden van Amstelveen en Weesp. 
Hierdoor stond er een sterk deelne-
mersveld aan de start. Het was een 
snelle wedstrijd, waarin niemand 
ruimte kreeg. Uiteindelijk ontsnap-
te er twee man en werd er daar-
achter door het uitgedunde pelo-
ton gesprint voor de overige plaat-
sen. Henk de Jong werd 6e en Frans 
van der Does 8e, hetgeen voor Frans 
voldoende was voor de 3e plaats in 
het overkoepelende klassement.
 
Veteranen 60+
Op zondag 20 juni stond Guus 
Zantingh namens UWTC aan de 
start  in Rotterdam. Doordat er veel 
wind stond werd het peloton vanaf 
het vertrek op een lint getrokken. 

Dit had tot gevolg dat na 20 minu-
ten een groep van 19 renners zich 
van het peloton kon losmaken. Er 
werden nog wel enkele uitlooppo-
gingen ondernomen, maar uiteinde-
lijk moest de winnaar komen uit de 
groep van 19 renners.

Direct na de laatste bocht, met nog 
150 m. te gaan, werd de spurt in-
gezet door Guus Zantingh, niemand 
was in staat om hem van de over-
winning te houden en hiermee be-
haalde Guus Zantingh zijn tweede 
overwinning van dit seizoen. Op za-
terdag 19 juni behaalde Guus Zan-
tingh in Beverwijk een 3e plaats  
door de eindsprint van het peloton 
de winnen. Zondag 14 juni stond 
Guus Zantingh namens UWTC aan 
de start voor een wedstrijd in het 
Gelderse Laren. Op een mooi par-
cours van 5,5 km moesten de ve-
teranen 9 ronden afleggen. Vanaf 
het vertrek werd er een hoog tem-
po onderhouden. Na circa 20 minu-
ten ontstond er een kopgroep van 
10 renners, met daarbij Guus Zan-
tingh. Doordat er niet goed werd sa-
mengewerkt hield deze uitloop geen 

stand. Nadat alles weer samen was 
gekomen werd er weer gedemar-
reerd en ontstond een kopgroep 
van 13 renners, welke uit de greep 
van het peloton bleef. Door een 
goede samenwerking liep de voor-
sprong goed uit.

Nadat de renners hadden consta-
teert dat de voorsprong voldoende 
was om niet meer ingelopen te wor-
den begonnen diverse renners te 
demarreren. Uiteindelijk lukte het 2 
renners, met nog 2 km te gaan, uit 
de kopgroep weg te springen en 
deze werden niet meer achterhaald. 
Guus Zantingh wist de sprint van de 
overige kopgroep renners te winnen 
en behaald een mooie derde plaats.
 
NIEUWELINGEN
Op zondag 20 juni stond in Zoeter-
woude (de woonplaats van Glenn 
van Nierop) namens UWTC Glenn 
van Nierop, Jeroen van Pierre en 
Etienne Lenting aan de start. Glenn 
was er erg op gebrand om te win-
nen. Na 3 ronden koers kon Glenn 
zich niet meer inhouden en demar-
reerde samen met een andere ren-
ner. De 2 kregen al gauw 35 secon-
den voorsprong op het peloton. Er 
volgde continue felle uitlooppogin-
gen om de 2 koplopers terug te pak-
ken. Ook Etienne Lenting bevond 
zich in zo’n achtervolgende groep, 
maar ook deze renners werden 
weer terug gepakt. Toch lukt het 2 
renners om op 12 seconden van de 
2 koplopers te komen. Glenn moest 
hierdoor goed met zijn medevluch-
ter blijven samenwerken.

Met de bel voor de laatste ronde 
maakte de twee koplopers zich op 
voor een eindsprint. Glenn kwam 
als 2de door de laatste bocht en 
wist niet meer over zijn medevluch-
ter heen te komen. Met een 2de 
plaats had Glenn toch wel een vol-
daan gevoel. Jeroen van Pierre en 
Etienne Lenting finishte in het pe-
loton op een goede 17de en 19de 
plaats. Op Zaterdag 19 juni stond 
voor UWTC Etienne Lenting aan de 
start in Nieuwendijk. Het vertrek 
was in de stromende regen. Er ont-
stond na een kwartier wedstrijd een 
kopgroep van 5 renners. Er werd in 
het peloton niet stil gestaan, waar-
door er nog eens een groep van 11 
renners los kwam van het peloton. 
Etienne finisht als 28ste.

Op zondag 13 juni stond de ronde 
van Weesp op het programma. Het 
was een mooie ronde van 1500 me-
ter, midden in het centrum. Het was 
een zware ronde met veel klinkers 
en bochten. In tegenstelling tot de 
ronde van Hazerswoude-Dorp werd 
deze ronde linksom verreden. Vanaf 
de start werd er direct voluit gere-
den. Door de hoge snelheid moes-
ten veel renners het peloton laten 
gaan. De 40 km werd binnen het 
uur volbracht.

Een kopgroep van 4 renners was in 
staat vooruit te blijven, met daarach-
ter nog een achtervolgende groep 
van vijf. Helaas zaten daar geen ren-
ners van de UWTC bij. In de sprint 
eindigde Thijs Leijgraaf op plaats 
12 en Jeroen van Pierre op een 42e 
plaats.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur

Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

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

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

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

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

SpReeKuuR cOlleGe
Als u iets aan de burgemeester en/
of wethouder wilt voorleggen, 
kan dat tijdens hun spreekuur op 
dinsdag van 11.00-12.00 uur. 

Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 

De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 25 juni 2010.

Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
 Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- 

kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-
291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.

3. Vaststellen agenda
4. Vaststelling notulen rtg Samenleving van 14 juni, notulen rtg Bestuur & Middelen van 15 

juni en rtg Omgeving van 16 en 17 juni 2010
5. Initiatiefvoorstel verkeersoverlast Dukaton van fractie De Combinatie
 De kwestie van de verkeersoverlast op de Dukaton is nog steeds niet opgelost. Het belemmeren 

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

6. Nota van uitgangspunten De Heul (raadsvoorstel nr. 0091/09)
 Voor het project ‘Doorvaart De Heul’ is de nota van uitgangspunten geformuleerd. Hierin zijn 

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

7. Masterplan Haitsmahof / Molenhof (raadsvoorstel nr. 0039/09)
 Voorgesteld wordt om in te stemmen met het stedenbouwkundige Masterplan Haitsmahof / Mo-

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

8. Nota van uitgangspunten Structuurvisie Amstelhoek (raadsvoorstel nr 0026/10)
 Voorgesteld wordt in te stemmen met de Nota van Uitgangspunten voor de Structuurvisie Amstel-

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

9. Groot Mijdrecht Noord - Oost (raadsvoorstel nr. /10)
 Voor het project “Groot Mijdrecht Noord” is door het college van Gedeputeerde Staten het besluit 

genomen dat voor de inrichting van GMN-Oost de Veenribbenvariant (Plan B) de voorkeur heeft 
boven de variant van het schetsontwerp. Uw raad wordt geadviseerd in te stemmen met de Veen-
ribbenvariant als basis voor het opstellen van een inrichtingsplan voor GMN-Oost.

10. Sluiting.

De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

AGenDA MeninGVORMenDe RAADSVeRGADeRinG 1 juli 2010

informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 

De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 25 juni 2010.

Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
 Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- 

kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-
291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.

3. Vaststellen agenda
4. Kadernota wijkgericht werken (raadsvoorstel nr. 0034/10)
 Het college heeft in de kadernota “Bewoners Centraal” weergegeven op welke wijze zij invulling 

wil geven aan wijkgericht werken. De nota biedt een kader waarbinnen door bewoners en profes-
sionals in de wijken samengewerkt kan worden aan leefbaarheid en veiligheid. Integrale aanpak 
en een actieve participatie van zowel professionals als bewoners zijn kernbegrippen. Om hier in de 
proeftuinen Proostdijland en Vinkeveen de komende jaren verder vorm aan te geven wordt de raad 
voorgesteld hiervoor € 137.500 beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van de bestem-
mingsreserve wijkplannen. 

5. Programmarekening 2009 (raadsvoorstel nr. 0033/10)
 De beleidsmatige verantwoording en het gevoerde financieel beheer is opgenomen in de pro-

grammarekening 2009. Deze programmarekening wordt ter vaststelling aangeboden aan de ge-
meenteraad. Uit de verantwoording in de programmarekening blijkt dat veel zaken in gang gezet 
zijn en resultaten behaald zijn om optimaal te kunnen wonen, werken en recreëren in de gemeente 
De Ronde Venen. Bij de behandeling wordt ook het eindverslag van het onderzoek, dat door de 
raad is gehouden, besproken.

6. Gewijzigde planning wegenonderhoud 2010 (raadsvoorstel nr. 0023/10)
 Voor de dekking van meerkosten voor het wegenonderhoud 2010 wordt een voorstel gedaan dit te 

bekostigen uit de bestaande onderhoudsbudgetten voor wegen. Gevolg hiervan is dat de planning 
voor het wegenonderhoud wordt gewijzigd.

7. Beheerplan kunstwerken 2010-2014 (raadsvoorstel nr. 0024/10)
 Voor de uitvoeren van het kunstwerkenbeheerplan wordt een voorstel gedaan dit voor 2010 te 

bekostigen uit de eenmalige ruimte en voor de jaren 2011 tot en met 2019 op te nemen in het bij 
de voorjaarsrapportage aan te beiden meerjarenperspectief.

8. Financieel herstelplan / Voorjaarsnota (raadsvoorstel nr. 0036/10)
 Er is een inventarisatie gemaakt van mogelijkheden tot het verbeteren van de financiële positie. 

In het Financieel Herstelplan/Voorjaarsnota zijn voorstellen gedaan om te komen tot keuzes. Bij 
het financieel herstelplan worden ook de raadsvoorstellen Beheerplan kunstwerken 2010-2014 en 
Gewijzigde planning wegenonderhoud 2010 betrokken.

9. Monumentenverordening (raadsvoorstel nr. 0030/09) 
 Om vanaf 1 juli 2010 conform de WABO te kunnen werken en aan overige nieuwe wetgeving te 

voldoen is het noodzakelijk de huidige Monumentenverordening De Ronde Venen 1998 te vervan-
gen.

10. Wijziging legesverordening in verband met de Wabo (raadsvoorstel nr. 0035/09) 
 In verband met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een wijziging van de 

tarieventabel, behorende bij de legesverordening nodig 
11. Beleidsregel uiterlijke verschijningsvorm kleine gebouwen van openbaar nut (trafohuisjes 

etc.) (raadsvoorstel nr. 0040/09)
 Ter aanvulling op de welstandnota is voor kleine gebouwen van openbaar nut (trafohuisjes etc.) 

een beleidsregel ontwikkeld om de kwaliteit in de openbare ruimte verder te borgen. Deze beleids-
regel voorziet daar in. Ten einde de planologische procedure correct te volgen, heeft de regel vanaf 
8 april, zes weken ter inzage gelegen en geen reacties op geleverd.

12. Sluiting.

De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

AGenDA MeninGVORMenDe RAADSVeRGADeRinG  5 juli 2010

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

AAnVRAGen bOuWVeRGunninG
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aan-
vragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
  
Straatnaam Aard van het bouwwerk  bouwnr. Datum  
    ontvangst

Amstelhoek   
Mennonietenbuurt Plaatsen van een dubbelwoonhuis  2010/0339 16-6-2010

Mijdrecht   
Dorpsstraat 37 Veranderen van magazijn en winkelruimte  2010/0343 18-6-2010
Hoofdweg 85 Plaatsen van 2 flexunits voor opslag en kantoor 2010/0356 18-6-2010
Houtzaagmolen 32, 34 Vergroten van 2 woningen  2010/0351 23-6-2010
Mijdrechtse Zuwe 3 Vergroten van een bedrijfswoning  2010/0352 23-6-2010
Oosterlandweg 37c Veranderen van de voorgevel en rechterzijgevel 2010/0358 23-6-2010

Vinkeveen   
Achterbos 18 Oprichten van een woning met garage  2010/0355 22-6-2010
Molenkade 23 Oprichten van een recreatiewoning  2010/0316 22-6-2010
Plaswijk 62 Plaatsen van een dakopbouw  2010/0346 22-6-2010
Vinkenkade 69 Vernieuwen van een woning  2010/0353 23-6-2010
Waeterrijck 26a Plaatsen van een hekwerk  2010/0340 18-6-2010
Winkeldijk 19a – 59 Plaatsen van een recreatieverblijf  2010/0345 17-6-2010

Wilnis   
Blauwe Zegge 2 Vervangen van een garagedeur voor een vaste pui 2010/0338 16-6-2010
Burg. Padmosweg 168 Vernieuwen van een schuur  2010/0357 23-6-2010
Zwenkgras 33 Plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning 2010/0341 18-6-2010
Zwenkgras 33 Plaatsen van een dakkapel op de voorgevel van de woning 2010/0342 18-6-2010

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet 
inzien. 
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 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.)

 
VOORneMen tOt VRijStellinG beSteMMinGSplAn

ingediend vóór 1 juli 2008
Met ingang van 1 juli 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter inzage, de vrijstellingen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk  bouwnr. Opm.

Vinkeveen   
Herenweg 112 Oprichten van 10 woningen en 6 appartementen 2008/0410 A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde bouwvergunning:
- Onder A te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimte-

lijke Ordening.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan eenieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij 
burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van de 
vrijstelling 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.

VOORneMen tOt OntheffinG/WijZiGinG beSteMMinGSplAn
ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 1 juli 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter inzage, de ontwerp-onthef-
fingen met bijbehorende ontwerp-bouwvergunningen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk  bouwnr. Opm.

Mijdrecht   
Waterhoen 14 Veranderen van een garage/bergruimte  2010/0285 A

Vinkeveen   
Herenweg 227 Vergroten van een woonhuis  2010/0288 B
Vinkenkade 49 Vergroten en gedeeltelijk vernieuwen van een woning 2009/0600 C

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
- Onder A te verlenen met toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
- Onder B te verlenen met toepassing van een tijdelijke ontheffing ingevolge artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening voor de pe-

riode van 5 jaar.
- Onder C te verlenen met toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke orde-

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

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk  bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

Mijdrecht   
Rietveld 23 Oprichten van een veranda en berging 2010/0326 22-6-2010
Vermogenweg  Oprichten van een bedrijfverzamelgebouw 2010/0186 22-6-2010
(ongenummerd) 
Vermogenweg 45 t/m 103  Veranderen van bedrijfsruimten  2010/0295 22-6-2010
(oneven) (aanbrengen verdiepingsvloeren) 

Vinkeveen   
Herenweg 121 Vergroten van een woning  2010/0297 17-6-2010
Loopveltweg 120 Vergroten van een woning met een aanbouw 2010/0278 17-6-2010
Rendementsweg 10a t/m 10d Vergroten van een bedrijfspand met een nieuwe entree 2010/0198 17-6-2010
Waeterrijck 7 Legaliseren van een schuur  2010/0283 22-6-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats 
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase 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 we-
ken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 
250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen 
het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector 
bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van 
de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 
VeRleenDe bOuWVeRGunninGen in cOMbinAtie Met OntheffinG/WijZiGinG

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk  bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

Wilnis   
Wilnisse Zuwe 21 Oprichten van een vakantiewoning  2009/0612 22-6-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats 
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase 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. De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerp-besluit een 
zienswijze heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) 
kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de 
rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er 
tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, 
sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. 
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Vervolg op volgende blz.

GeMeentelijKe beKenDMAKinGen
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Gratis kabaal
lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels r
 3 regels a
 4 regels t
 5 regels i
 6 regels s

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht anselmusstraat 19 - 3641 aM

Vinkeveen Herenweg 12 - 3645 DP

Gratis kabaaltjEs WOrdEN GEPlaatst
ONdEr dE VOlGENdE VOOrWaardEN:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

2

Vervolg van vorige blz.

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 Stadhouderlaan 81, 3641 

ke in Mijdrecht.
Dit besluit ligt met ingang van 30 juni 2010 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 geno-
men. Dit bezwaarschrift dient te worden verzonden aan burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereisen, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank op 
verzoek van o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend wor-
den 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 voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht, gevestigd: Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht, 
telefoonnummer (030) 22 33 000. Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.

AAnVrAAg Vergunning ex. Artikel 9 MonuMentenVerordening de ronde Venen 1998
Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen maken bekend, dat een aanvraag is ingediend voor een vergunning 
op grond van artikel 9 van de Monumentenverordening De Ronde Venen 1998 ten behoeve van diverse instandhoudingswerk-
zaamheden aan Dorpsstraat 74, 3648AJ in Wilnis. De Monumentencommisie van Welstand en Monumenten Midden Nederland 
is overeenkomstig artikel 10 van de Monumentenverordening De Ronde Venen 1998 om advies gevraagd en heeft positief op de 
aanvraag geadviseerd. Het ontwerpbesluit ten aanzien van deze aanvraag ligt vanaf 17 juni 2010 ter inzage op het gemeentehuis. 

Op grond van het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende tot 5 augustus 2010 
een zienswijze tegen deze aanvraag indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
 

tweede wijziging VAn de tArieVentAbel VAn de legesVerordening 2010
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 mei 2010 heeft besloten de Tarie-
ventabel behorende bij de legesverordening 2010 te wijzigen. De Legesverordening regelt de heffing en invordering van diverse 
belastingen teneinde de gemeente in staat te stellen dienstverlenende taken uit te voeren doordat de kosten deels in rekening 
worden gebracht bij de burger. Hoofdstuk 5 wordt gewijzigd. Er is sprake van een hernummering door een wijziging in de Wo-
ningwet en de percentages bij de artikelen 5.1.1, 5.1.1.1. en 5.1.1.2 worden aangegeven. De wijziging van de Tarieventabel treedt 
in werking met ingang van de dag na publicatie en werkt terug tot 2 april 2010.
terinzagelegging
Genoemde verordening met bijbehorende tarieventabel ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen ge-
meente De Ronde Venen bij balie 10 en/of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Op verzoek van eenieder 
kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen. Daarnaast is de verordening tevens te 
raadplegen op www.derondevenen.nl.

VAststelling beleidsregels MAntelzorg “woningen” 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 december 2008 de beleidsregels 
mantelzorg “woningen” heeft vastgesteld. De beleidsregels mantelzorg “woningen” zijn vastgesteld zodat burgemeester en wet-
houders ontheffing kunnen verlenen van de regels van het bestemmingsplan ten behoeve van het creëren van huisvestingsmo-
gelijkheden voor mantelzorg, in de vorm van inwoning of een afhankelijke woonruimte met in acht neming van een aantal regels. 
De beleidsregels treden in werking op de dag na die van bekendmaking.
terinzagelegging
Genoemde beleidsregels liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij 
balie 10 en/of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de 
daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen. Daarnaast is de verordening te vinden op www.derondevenen.nl.

gemeentehuis de ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16

openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur

Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

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

geMeentelijke bekendMAkingen

Dit weekend bij uw AMBACHTSBAKKER

Mijdrecht, Vinkeveen, WilnisVE
RS

E 
A

A
N

BI
ED

IN
G vrijdag en zaterdag 

(2 en 3 juli)

4 vikorn bollen
van € 1,88

voor € 1-,

Martine Hoogendijk, Gewichtsconsulente

Slanker, fitter, gezonder

Succes gegarandeerd met
het Prodimed proteïnedieet
• Verlies van 6 tot 10 kg per maand 
• Geen verlies van spiermassa 
• Duurzaam afvallen 
• Medisch onderbouwd 
• Gemakkelijk en comfortabel 
• Geen hongergevoel 
• Geen slappe huid 
• Geen vermoeid gevoel 
• Energiek en fit

Dominee
Bleekerhof 1

1391 BH  Abcoude

Voor meer informatie kijk op de website:
www.dietsolutions.nl   tel.: 06 524 375 98

Feestje?
Partyservice Proostdij

Voor al uw hapjes,
salades en buffetten
0297 - 28 33 49
www.proostdij.nl

Kijk ook even op www.proostdij.com
voor het overzetten van uw videobanden.

Mandy Leek 

Burg. Haitsmaplein 23, 3641 EW Mijdrecht 
Postbus 425, 3640 AK Mijdrecht
Telefoon 06 111 38 949

* BEHANG
Openingstijden
Dinsdag t/m Donderdag 10.00 tot 18.00 uur
Vrijdag 10.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Mandy Leek 

* MEUBELSTOFFERING * GORDIJNEN
* BEHANG

Openingstijden10% korting op alle gordijnen

Voor het stofferen van uw meubels,
kussens voor caravan of boot,

tevens verkoop van tapijt en raamdecoratie.

Sto� eerderij Henk Rass
Wethouder van Damlaan 77 • Wilnis
Tel. 06-52088902 • www.henkrass.nl

Gratis o� erte
aan huis

Heeft u een afvalcontainer nodig.
Wilt u zelf uw afval komen brengen.
Of een opslagcontainer huren.
Heeft u een sloop- of opruimklus.
Bel dan 0297-241613
Voor onze scherpe tarieven.
Ook kopen wij materialen in.
Zoals ijzer-metalen-plastic-papier-oude accu-elektronica en kabelafval.

Bel dan: De Dukdalf Transport B.V.
Achter de Kringloop winkel

Constructieweg 22, 3641 SB Mijdrecht
Tel.: 0297-241613

Verbouwen?

De klussenier
Doet het!

ook:
Onderhoud
Badkamers

Keukens
Dakkapellen

Jack den Ambtman
Cornelis Beernickstraat 88

3641 DD Mijdrecht
tel.: (0297) 28 80 12

Mobiel: (06) 53 85 23 08
j.denambtman@klussenier.nl

www.klussenier.nl

Rioolproblemen?

• Bestratingen e.a. verhardingen (schoolpleinen, zandbakken, e.v.a.)
• Verbouwingen en onderhoud (complete verbouwingen groot en klein)
• Graafwerkzaamheden (funderingen, zwembaden, vijvers en tuinen)
• Blokhutten en schuurtjes (leveren, plaatsen en bouwen naar wens)

Burggraaf

Mijdrecht, Tel: 0297-288764/06-11300682  www.burggraafaannemingsbedrijf.nl

Aannemingsbedrijf

• verstoppingen  • doorspuiten
• repareren  • nieuwe aanleg
• dakgoten leeghalen • camera inspectie
Geen voorrijkosten/vrijblijvende prijsopgave

KIJK VOOR ONZE UITGEBREIDE WERKZAAMHEDEN OP DE WEBSITE

te koop:
Nw. 6 pers. bungalowtent 99 
euro. Wit hemelbed + latten-
bodem voor meisjes 100 euro.
Matras 160x200 40 euro. 
Tel. 0297-288679/06-19690678
te koop:
Leuke rode kater 9 wkn. oud 
veel in handen geweest 20 euro. 
Tel. 0297-564196
te koop:
Kinderledikant 70x140 met ma-
tras, dekbed, met hoeslaken 
50 euro. 
Tel. 0297-775795

te koop:
Bobike voorzitje met stuurtje 
en scherm 30 euro. Camping-
bedje 15 euro. Rozenboog ijzer 
15 euro. 
Tel. 0297-282796
gevraagd:
Diepvrieskist voor in de schuur. 
Tel. 0297-273150
Aangeboden:
Laptop Dell nw.st. + intern paint 
+ Office + prog. spelend te zien 
extra batt. 8 uur + virus progr. 
100 euro. 
Tel. 0297-285178

te koop:
Verzameling half edelstenen. 
Tel. 0297-362601

OP ZOEK NAAR DE 
BESTE BIJVERDIENSTE?
Begin een krantenwijk! 

Word  ’s morgens bezorger van AD,
Trouw en de Volkskrant of ’s middags
van o.a. Het Parool. Dat is de snelste

bijverdienste voor alle leeftijden.
Voor de vakantie of voor vast.

En het betaalt prima voor
één uurtje werk per dag. 

Plus een gratis regenpak en
elke dag een gratis krant.

Ben je 15 jaar of ouder,
dan kun je direct aan de slag in

Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen.

Interesse? Bel gratis: 0800 0230 351 
of surf naar www.krantenbezorgen.nl

te koop:
Kaaskast dr. eiken 3 laden, 2 
deuren, 3 planken br. 150 hg. 
180 80 euro. 
Tel. 0297-263450
te koop:
Peugeot 405 GR 1,9 11-1989 
110 pk APK t/m 12-2-201
 vr.pr. 350 euro. 
Tel. 0297-272647
te koop:
Vaste tuinplanten o.a. phlox, 
akelei, vrouwenmantel. Set jeu 
de boules 10 euro. Picknickser-
vies 4 pers. 10 euro. Rugzaktrol-
ley 10 euro. Fitnessset met gew. 
1 kg 10 euro. 
Tel. 0297-264904

* Verloren: 
gouden kinderoorbel 

in bloemvorm 
met diamantjes. 

tel. 0297-273150
te koop:
Veiligheidscilinders p.st. 20 eu-
ro. Nw. fonduepan in doos 10 
euro. Waterkoker 4 euro. 2 pers. 
grill gourmetset nw. 6 euro. 
Tel. 0297-264082

te koop:
Opoefiets 80 euro. Dames-
fiets Gazelle 7 versn. 175 euro.
Herenfiets 100 euro. Kranten-
fiets 30 euro. 
Tel. 0297-283372
te koop:
Betonklinkers 5x 20 cm 550 st. 
5,5 m2 30 euro. Autoradio cd 
mp3 35 euro. 
Tel. 06-23481531/0297-567033
te koop:
Rode dames mountainbike
Gazelle 26 inch 51 cm i.g.st.
200 euro. 
Tel. 0297-286138 na 19.00 u.

te koop:
Chinees kleed oudrose ge-
bloemd ovaal 35 euro. 
Tel. 0297-778052
te koop:
Nost. gebakstel jr. 30 wit m. roos 
bijp. thee kop 6 st. 20 euro. Ge-
haakte sprei plaid geen wit 230-
200 10 euro. 
Tel. 0297-264070
te koop:
Bobike voorzitje met stuurtje 
en scherm 30 euro. Camping-
bedje 15 euro. Rozenboog ijzer 
15 euro. 
Tel. 0297-282796

te koop:
Gele reiskoffer op wieltjes 
met harde schaal i.g.st. met
cijferslot 12,50 euro. 
Tel. 0297-255012
te koop:
Hardhouten tuintafel 8-kan-
tig 150x1m uitgeklapt 190x1m 
80 euro. 
Tel. 0297-288842
te koop:
Gazelle Twister meisjesfies 
z.g.o.h. 28 inch 4 versn. hand- 
en terugtrap framehg. 48 cm alu 
velgen 175 euro. 
Tel. 0297-273053



Mijdrecht - Ruim 30 jaar staan 
Han en Irene Franke alweer aan het 
roer van kapsalon Buddies Hairde-
sign. Zij hebben de salon weten uit 
te bouwen van een kapsalon tot een 
gespecialiseerd kappersbedrijf, waar 
u met al uw vragen en wensen te-
recht kunt op het gebied van haar-
verzorging. 
Buddies Hairdesign heeft hierdoor 
haar stempel weten te drukken als 
het gaat om haarmode in De Ron-

de Venen. Tijd dus om eens een kijk-
je te nemen.

Specialisatie:
Bij binnenkomst valt meteen op dat 
het hier gaat om een eigentijdse sa-
lon, die kwaliteit en gezelligheid uit-
straalt. De klantenkring is zeer ge-
mêleerd te noemen, van jeugd tot 
‘jonge ouderen’. De ideale mix vin-
den Han en Irene. Zo hebben zij ook 
bewust gekozen zich met hun kap-

salon te specialiseren in alle facet-
ten die haarmode biedt. Duidelijk is 
niet gekozen om er allerlei nevenac-
tiviteiten als nepnagels, visagie enz. 
bij te doen. Han: “Het staat leuk om 
een totaal beauty aanbod te kunnen 
bieden. Maar wij investeren liever 
extra in het kapper zijn. Zo zijn wij 
onder andere kleurambassadeur van 
de firma Goldwell geworden. 
Dit betekent dat wij continu worden 
getraind en op de hoogte worden 
gehouden op het gebied van haar-
trendontwikkelingen in zowel bin-
nen als buitenland.” 

Betrokken
Dat ze bij Buddies niet van half werk 
houden, blijkt o.a. uit de vele acti-
viteiten waar zij deel van uitmaken 
binnen de kappersbranche. Zo zijn 
Han en Irene nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van het nieuwe leerlin-
gentraject op het ROC Amsterdam, 
maken zij deel uit van een ledenpa-
nel binnen de ANKO (kappersor-
ganisatie) en zijn zij regelmatig ge-
sprekspartner bij diverse toeleveran-
ciers, wanneer het gaat om nieuwe 
ontwikkelingen. 

Vacature/carrière: 
Han blijkt erg betrokken als het gaat 
om het overbrengen van kennis aan 
zijn stylistes. Han: “Ik kan hierover 
wel een hele krant vullen. De stylis-
tes krijgen bij ons alle mogelijkheden 
aangeboden om zich het vak eigen 
te maken. Maar ook om zich verder 
te specialiseren als men dit wil.” Han 
vervolgt: ”Ik wil graag even van de 
gelegenheid gebruik maken om een 
vacature te melden. In verband met 
aanlopen van de klantendrukte zijn 
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Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2010 CU/SGP

Eerste vrouw op lijst: Trineke Palm 
op nummer zes
De Ronde Venen - Zoals we eind 
mei al berichtten, doen Christen-
Unie en SGP ook dit jaar weer met 
een gezamenlijke lijst mee aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in no-
vember a.s.
De afgelopen week hebben de be-
sturen de kandidatenlijst vastge-
steld. Een lijst met een gelijk aan-
tal leden van de ChristenUnie en de 
SGP. Een lijst met kandidaten uit alle 

(grotere) kernen, zowel uit De Ron-
de Venen als uit Abcoude. Hiermee 
denken zij een goede afspiegeling 
vanuit onze nieuwe gemeente te 
presenteren.
De ChristenUnie levert de lijsttrek-
ker voor de verkiezingen: het hui-
dige raadslid Kees Schouten. Kees 
heeft een lange staat van dienst in 
onze gemeenteraad. Hij wil zich ook 
de komende vier jaar voluit voor de 

nieuwe gemeente gaan inzetten. 
Ook kandidaat twee van de lijst 
komt uit de ChristenUnie: Wim Stam 
uit Wilnis. Wim is de afgelopen vier 
jaar actief geweest als voorzitter 
van de steunfractie en heeft zo als 
klankbord voor de raadsfractie ge-
diend. De meeste dossiers die in De 
Ronde Venen spelen, kent hij en met 
Kees Schouten heeft hij zich ook al 
verdiept in de thema’s die in Abcou-

Kees Schouten

de spelen.
De derde kandidaat is een SGP-er, 
namelijk Arie Vossestein, de huidi-
ge fractieassistent. Ook Arie loopt al 
heel wat jaren mee in de lokale po-
litiek en heeft vooral ruimtelijke or-
dening als aandachtgebied.
Op plek vier hebben ze dan de eer-
ste kandidaat uit de gemeente Ab-
coude, namens de ChristenUnie: 
namelijk Harmen Hoogenhout. Hij 

is in zijn gemeente zeer welbekend. 
Harmen kent de Abcoudense poli-
tiek van binnenuit, want een aantal 
jaren geleden was hij wethouder in 
die plaats. Daarbij is hij, namens de 
ChristenUnie/SGP, lid van het be-
stuur van het waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht.

Weer terug
De vijfde plek is weer voor de SGP: 
Kees Leeflang uit Waverveen. Vier 
jaar na het afscheid van de Steun-
fractie, keert hij nu weer terug om 
een actieve rol in de plaatselijke po-
litiek te gaan spelen.

Op de zesde plaats presenteren 
zij namens de ChristenUnie Trine-
ke Palm uit Wilnis. Zij is de eerste 
vrouw van de lijst. Voor de CU/SGP 
combinatie in onze gemeente een 
nieuw uniek feit. Zij studeert Politi-

cologie en is de dochter van de hui-
dige fractievoorzitter Hendrik Palm.
Naast Trineke hebben ze op nummer 
16 een tweede vrouw staan: Agaath 
Visser uit Mijdrecht. Verder zijn de 
plaatsen 9 en 10 eveneens voor le-
den uit Abcoude of Baambrugge. 
De overige plaatsen worden bezet 
door kandidaten uit Mijdrecht, Wil-
nis, Vinkeveen of Waverveen. 

Hendrik Palm, de huidige fractie-
voorzitter, wil na 17 jaar raadswerk 
het stokje overdragen aan zijn op-
volgers. Hij heeft daar het groot-
ste vertrouwen in, want zo zegt hij: 
“Ik ben blij dat ik deze taak nu kan 
overdragen aan capabele en gemo-
tiveerde opvolgers. Ik sta nu op een 
niet-verkiesbare plek op de lijst en 
wil daarmee mijn onverminderde 
steun aan de lijst ChristenUnie/SGP 
tot uitdrukking brengen.”

Wim Stam Arie Vossestein Harmen Hoogenhout Kees Leeflang Trineke Palm

Buddies Hairdesign: 
haardeskundigen van huis uit

wij op zoek naar een haarstyliste 1, 
2 of 3 of topstyliste met een klantge-
richte, positieve instelling. De invul-
ling kan zowel full-als parttime.”

Vakmanschap:
Bij Buddies draait echt alles om haar. 
Het maakt niet uit wat voor behan-
deling u komt doen. Permanent/wa-
tergolf, kleuren, extensions, of knip-
pen: niets is te gek. De gediplomeer-
de stylisten staan garant voor eigen-
tijds vakmanschap. Hierbij wordt er 
geen onderscheid gemaakt tussen 
de jeugd en de jonge ouderen. Bud-
dies is voor velen een soort familie-
kapper omdat zij vaak het haar van 
diverse generaties binnen één fami-
lie verzorgen. 

Zonder afspraak:
Wat ook opvalt is dat de klanten 
zonder afspraak binnenlopen en ge-
lijk worden geholpen. 
Irene vertelt: “Onze klanten stellen 
het op prijs gewoon naar de kapper 
te kunnen gaan wanneer hij of zij dit 
wensen. Ook is er geen tijdsbelem-
mering als men, terwijl men in de 
stoel zit, besluit tot een extra behan-
deling. Hét (enige) tegenargument 
op het werken zonder afspraak is ‘de 
wachttijd’. Het team van Buddies is 
zich hier van bewust. Zij hebben zich 
op zo’n manier ingesteld, dat lange 
wachttijden worden voorkomen. 

Klantenactiviteiten
Wat Buddies nog meer onderscheidt 
van andere salons zijn de klanten-
activiteiten. Deze maken een bezoek 
aan de salon altijd weer tot een be-
levenis. Verder zijn er ook met grote 
regelmaat introducties van nieuwe 

producten. Zoals het laatste nieuw-
tje, de ‘Flip In Hair’.
Voor de klant die extra lengte wil of 
meer volume. Dit kan nu zelfs bin-
nen 1 minuut zonder clips, lijm, of 
weaving. Het is zomaar een greep 
uit de vele introducties. 

Metamorfosegevoel:
Dat men bij Buddies staat voor spe-
cialisme in haar, dat is wel duidelijk 
geworden. Han en Irene raken hier 
niet over uitgepraat. Een echt kap-
persechtpaar met een (h)eerlijke no-
nonsense mentaliteit. Het enthousi-
asme werkt aanstekelijk op het team 
stylistes. De adviezen die zij geven 
laten zien dat zij verstand van zaken 

hebben, als iets niet kan zeggen ze 
het ook. Geen wonder dat klanten al 
jaren met veel plezier en vertrouwen 
bij hen komen. Een aanwezige klant 
zegt: “Ik verlaat hier de salon altijd 
met een metamorfosegevoel”. “Dat 
is nu precies waar het om gaat. Ik 
kan het niet beter verwoorden”, al-
dus Han Franke. 

Het is tijd voor de zomer, tijd voor 
een nieuwe coupe, het is tijd voor 
Buddies Hairdesign. U vindt de kap-
salon in het winkelcentrum Adelhof 
in Mijdrecht.  

Of kijk even op de website
www.buddieshairdesign.nl

Henri Daelman krijgt het 
Draaginsigne Gewonden 
uitgereikt

Mijdrecht - Burgemeester Marian-
ne Burgman van De Ronde Venen 
heeft woensdagmiddag op het ge-
meentehuis het Draaginsigne Ge-
wonden uitgereikt aan de heer Hen-
ri Daelman uit Mijdrecht.

Dit Draaginsigne, dat beschouwd 
wordt als een ereteken, wordt uitge-
reikt aan militairen of veteranen die 
onder oorlogsomstandigheden dan 
wel tijdens vredesoperaties licha-
melijk of psychisch letsel hebben 
opgelopen. Het Draaginsigne Ge-
wonden (DIG) is voor de betreffen-
de militairen en veteranen een be-
langrijke vorm van erkenning voor 
hun militaire inzet en de offers die 
zij daarbij hebben gebracht.
Het draaginsigne is te vergelijken 
met het bekende Purple Heart in 
de Verenigde Staten. Deze eerste 
Amerikaanse onderscheiding werd 
in 1787 ingesteld door George Wa-
shington. Eerst werd hij toegekend 
voor moed in de strijd, tegenwoor-
dig wordt hij verleend aan gewon-
den en posthuum aan gesneuvel-
den. De Nederlandse versie betreft 
een zilveren, kruisvormig insigne 
met daarop de spreuk: ‘vulneratus 
nec victus’ wat ‘gewond, maar niet 
verslagen’ betekent.

Henri Daelman werd begin jaren 
negentig als 20-jarige militair, beho-
rende tot het Korps Mariniers, uit-
gezonden naar Cambodja. Hij was 
een van de 900 Nederlandse mili-
tairen die deelnam aan de VN-vre-
desmissie UNTAC, (United Nati-
ons Transitional Authority in Cam-
bodia). Belangrijkste taken van de 

VN-missie waren het toezien op het 
staakt-het-vuren, het mijnenvrij ma-
ken van vitale gebieden, toezien op 
terugkeer van vluchtelingen en ver-
trek van buitenlandse, niet tot VN 
behorende, eenheden, ontwapenen 
en demobiliseren van militairen en 
de organisatie van vrije verkiezin-
gen. Daelman heeft tijdens de mis-
sie meerdere keren in direct levens-
gevaar verkeerd.

De verschrikkingen die hij heeft 
meegemaakt tijdens deze missie 
hebben jaren later bij hem posttrau-
matische stress stoornis (PTSS) ver-
oorzaakt waarvoor hij is (en tot op 
heden nog wordt) behandeld. Dit 
gaat aan zijn vrouw en zoon Jurian 
(9) niet ongemerkt voorbij. Zijn zoon 
is alles voor Henri en hij liet dat tij-
dens de bijeenkomst die werd bij-
gewoond door zijn naaste familie 
en relaties, duidelijk merken. Omdat 
Jurian zich op zijn leeftijd kennelijk 
realiseert wat zijn vader heeft door-
gemaakt en daar fantastisch mee 
omgaat, werd ook hij voor het voet-
licht gehaald en door burgemeester 
Burgman ‘gedecoreerd’ als ‘Dappe-
re Ridder in de Orde van de Fami-
lie Daelman.’ 

In 1990 ingesteld
Tot op heden is aan meer dan 4.300 
personen het Draaginsigne Gewon-
den uitgereikt van de 650.000 militai-
ren die zich sinds de meidagen van 
1940 hebben ingezet voor de verde-
diging van het land en de overzee-
se gebiedsdelen. Pas in 1990 werd 
in Nederland een Draaginsigne Ge-
wonden ingesteld voor de oorlogs-

gewonden van de Tweede Wereld-
oorlog, de Politionele acties in Ne-
derlands-Indië, de Korea-oorlog en 
de militaire acties in het kader van 
de vredesmissies van de Verenig-
de Naties zoals in Libanon, Cam-
bodja en voormalig Joegoslavië. Ne-
derland kwam pas laat tot het instel-
len van het  Gewondeninsigne. In de 
Verenigde Staten werd het Purple 
Heart al in 1917 ingesteld.

De onderscheiding is voor alle Ne-
derlandse (gewezen) militairen die 
het Koninkrijk dienen of hebben ge-
diend onder oorlogsomstandighe-
den, of daarmee overeenkomen-
de situaties, inclusief internationale 
vredesmissies binnen en buiten het 
verband van de Verenigde Naties 
bestemd. Ook de vaarplichtige zee-
lieden in oorlogstijd - de Nederland-
se koopvaardij heeft in de Tweede 
Wereldoorlog zware verliezen gele-
den - en leden van het voormalige 
Koninklijk Nederlands Indisch Le-
ger, komen voor het Insigne in aan-
merking.

Men kan na lichamelijke verwondin-
gen en psychisch letsel het Insigne 
uitgereikt krijgen. Meestal reikt de 
burgemeester van de woonplaats 
van de gedecoreerde het Insigne 
uit. Het Draaginsigne kan zowel op 
de uniform als op de burgerkleding 
worden gedragen, maar het minia-
tuur wordt alleen op de burgerkle-
ding gedragen.
Militairen dragen hun Insigne op 
hun linkerborst; op burgerkleding 
ziet men het Insigne meestal op de 
revers.

Jurian Daelman krijgt zijn ‘decoratie’ opgespeld door burgemeester Burgman. Zijn vader Henri, links van hem, heeft zo-
juist het Draaginsigne Gewonden uitgereikt gekregen.



Vinkeveen - Komende zaterdag 3 
juli wordt in de gemeente de fusie 
tussen Abcoude en De Ronde Ve-
nen gevierd. Museum De Ronde Ve-
nen maakt deel uit van deze feeste-

lijkheden. Het museum zal op 3 ju-
li de gehele dag gratis geopend zijn 
van 10.00 tot 17.00 uur. De feeste-
lijke openingceremonie door burge-
meester Burgmans zal in een feest-

tent op de parkeerplaats bij het mu-
seum plaatsvinden. Kinderen kun-
nen zich uitleven op een springkus-
sen en meedoen aan een ballon-
nenwedstrijd. De muzikale bijdrage 
komt van shantykoor Ahoy. 
Hierna zal één van de topstuk-
ken van Museum De Ronde Ve-
nen, de Veensteekmachine, weer 
gaan draaien. U kunt de machine 
van dichtbij bekijken, en zien hoe de 
machine vroeger heeft gewerkt. U 
kunt leren hoe deze machine heeft 
bijgedragen aan het uitgraven van 
de Vinkeveense Plassen. De technici 
van Museum De Ronde Venen, die 
zich inzetten voor het beheer en be-
houd van deze machine, zullen aan-
wezig zijn om uw vragen te beant-
woorden.
Als de Veensteekmachine weer is 
stilgevallen kunt u luisteren naar 
veendichter Hans Krüse. Hij zal ver-
schillende gedichten ten gehore 
brengen. De hele dag wordt er een 
film vertoond over het ontstaan van 
het veenweidegebied. De vaste pre-
sentatie is toegankelijk, en u heeft 
nog de laatste kans een bezoekje te 
brengen aan de tentoonstelling “Mi-
litair Landschap, waterlinies in De 
Ronde Venen” die speciaal voor de-
ze gelegenheid is verlengd. 

Zaterdag 3 juli open van 10.00 -17.00 
uur, gratis toegang.
Geopend van april t/m oktober.
op woensdag, donderdag en zater-
dag van 14.00 tot 17.00 uur.
In juli en augustus ook op zondag 
van 14.00 tot 17.00 uur.
Expositie ‘Militair Landschap, wa-
terlinies in De Ronde Venen’  tot en 
met 30 juni verlengd!
Museum de Ronde Venen kunt u 
vinden aan de Herenweg 240 in Vin-
keveen, tel. 0297 262 223.
www.museumderondevenen.nl

De Ronde Venen - De afgelopen 
drie donderdagen ( 10, 17 en 24 ju-
ni) konden de groepen 7 en/of 8 van 
diverse basisscholen uit de gemeen-
te De Ronde Venen een snuffeltech-
niekles bijwonen. 

De St Jozefschool, De Pijlstaart, 
De Hoeksteen, De St Antonius, De 

Veenzijde, De Julianaschool, Drie-
huisschool, Proostdijschool, Molen-
land, Trekvogel, de Willespoort zelf 
en de Eendracht schreven zich hier-
voor in en konden met hun leerlin-
gen 1 à 2 rondes techniek in de Top-
techniekwerkplaats beleven. 

Er stond een circuit opgesteld be-

staande uit de volgende 7 onderde-
len: koken en chemie, werken met 
de tempexsnijder, ontdekken van de 
E-sense (computerprogramma ge-
richt op het werken met een sensor), 
naaien van een DS- of mobiele te-
lefoonzakje (met een mooie appli-
catie door Brouwer fournituren ge-
schonken, evenals de textielstiften, 
het naaigerei en de textiellijm, waar-
voor de scholen de gever hartelijk 
danken), houtbewerking (waarbij de 
kinderen leerden werken met de fi-
guurzaagmachine, de boormachine 
en de schuurmachine en een mooie 
tangram of naamsleutelhanger kon-
den ontwerpen en uitvoeren), het 
werken op de laptop met een we-
do programma (waarbij de kinderen 
apparatuur konden leren besturen) 
en tot slot activiteiten met een zee-
praam van het NEMO met bijbeho-
rende proefjes. 

Veel kinderen vonden het zo leuk dat 
het uurtje snuffelen eigenlijk alweer 
veel te snel om was. 

Voor het nieuwe schooljaar gaat ge-
keken worden hoe dit een vervolg 
kan krijgen!
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Teambuildingdagen op maat met 
scoutinggroep Jan van Speyk
Mijdrecht – Vrijwilligers van Stich-
ting Thuis Sterven en medewerkers 
van Pauw Bedrijven hebben zich de 
afgelopen weken vermaakt op de 
boerderij van Scoutinggroep Jan 
van Speyk met leuke teambuilding-
activiteiten.

De Scouts organiseerden teambuil-
dingdagen op maat om de eerder 
gemaakte beursmatches in te los-

sen. De matches werden vorig jaar 
gemaakt op de Beursvloer De Ron-
de Venen,  waar bedrijven en vereni-
gingen elkaar ontmoeten om te kij-
ken wat ze voor elkaar kunnen be-
tekenen. 

Afgelopen zaterdag 26 juni is een 
zogenaamde ‘driehoeksmatch’ uit-
gevoerd. 
Vrijwilligers van de Stichting Thuis 

Sterven kwamen op bezoek bij de 
scoutingboerderij aan de Ooster-
landweg voor een leuke ochtend 
met een typische scoutingactiviteit. 
In het heerlijke zonnetje werd een 
uitdagende hike – oftewel speur-
tocht – gelopen door Mijdrecht. 
Maar niet voordat de vrijwilligers 
wat uitleg kregen over scouting 
en de routetechnieken.  Onderweg 
moesten de vrijwilligers werken met 
kaart en kompas, een strippenroute, 
foto’s en ook nog eens vragen be-
antwoorden. 

Na deze tocht kreeg de groep een 
heerlijke lunch aangeboden van de 
Rabobank. En zo hebben twee ver-
enigingen en een bedrijf op een 
mooie zomerdag wat voor elkaar 
gedaan.

Eerder al kregen de medewerkers 
van Pauw Bedrijven de vuurdoop 
van de teambuildingsessies van 
Scouting Jan van Speyk. Eind mei 
waagden zij zich aan het triangel-
touwtrekken, A-frame lopen en Me-
ga Mikado. In de vernieuwde kamp-
vuurkuil – de coniferenheg is in de 
winter gesnoeid door Pauw Bedrij-
ven – werden broodjes en knakwor-
sten boven het vuur gebakken.

Juffendag voor groep 6C 
van de Sint Jozefschool
Vinkeveen - Ideaal weer om je ver-
jaardag lekker buiten te vieren. Op 
maandag 28 juni vierden juf Mau-
ra en juf Lieke van groep 6C van de 
Sint Jozefschool hun verjaardag. In 
de klas werden de cadeaus uitge-

pakt en na wat gegeten en gedron-
ken te hebben, werd de hele groep 
door behulpzame ouders afgezet 
bij eiland 1. Wat een feest: op een 
schooldag de hele dag doorbren-
gen met zwemmen, spelen en ge-

graven in het zand! Af en toe even 
op de handdoek om in te smeren, 
een broodje te eten en wat te drin-
ken. Het was genieten. Op school 
nog een lekker ijsje ter afsluiting 
van een geweldige dag.

Ruim 300 leerlingen bezoeken 
Toptechniekwerkplaats voor 
snuffeltechniekles

Gratis toegang op zaterdag 3 juli!

Feest in Museum
De Ronde Venen

Show 2010 overtreft alle 
verwachtingen
Regio - Het is bijna niet te geloven 
maar Show 2010 van Dance Centre 
Jolanda van Beek overtrof weder-
om alle verwachtingen. Studio 21 
in Hilversum, de show verdeeld in 7 
dansstijlen, prachtige choreografie-
en en ongelooflijk veel, hele goede 
en gemotiveerde leerlingen maak-
ten het weer waar. Show 2010 is de 
beste show tot nu toe!
Alle dansstijlen die in het Dance 
Centre worden gegeven waren ver-
tegenwoordigd in Show 2010. Van 
Jazz/show tot Klassiek, van Hip-
Hop tot Show/Musical en van Fun-
kyJazz tot Modern. De stijlen waren 
in blokken bij elkaar gezet en wer-
den vooraf aan ieder blok geïntro-
duceerd door 1 van de leerlingen. 

Werkelijk overweldigend waren de 
blokken Klassiek, met meer dan 100 
leerlingen op het toneel tijdens een 
prachtige compilatie van La Bay-
adere en het knallende finaleblok; 
een ode aan de King of Pop, Mi-
chael Jackson, waarin uiteindelijk 
ongeveer 150 leerlingen verdeeld 
over de hele zaal meededen aan het 
ijzingwekkende ‘Thriller’. 
Het HipHop blok waaraan alle jon-
gens meededen was echt VET! 
Live ‘Beatboxen’, live  rappen, coole 
trucs, niets was deze jongens te gek 
en het zorgde voor een echte New 
Yorkse straatsfeer.  Ook het Show/
Musicalblok met een hele medley 
van Ja Zuster Nee Zuster scoorde 
hoge ogen.

‘Wat een geweldige show’, ‘Ik heb 
werkelijk nog nooit zoiets gezien’ 
en ‘ongelooflijk wat jullie ieder jaar 
weer neerzetten’ zijn enkele reac-
ties van het zeer enthousiaste pu-
bliek. Ook het introductiefilmpje 
dat op de 50 meter brede projectie-
schermen rondom werd getoond bij 
aanvang van de show scoorde ho-
ge ogen. In dit filmpje zie je leerlin-
gen van het Dance Centre keihard 
werken voor de voorstelling en wor-
den ook alle stijlen getoond op de 
prachtige klanken van een Michael 
Jacksonmedley. 
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan 
op dancecentrejolandavanbeek.nl 
voor het filmpje en alle foto’s van 
Show 2010!

Rap En Ruig Race
Vinkeveen - Het is weer zover; 
het is weer tijd voor de Rap & Ruig 
Race! Dit jaar vindt het evenement 
plaats aanstaande zaterdag 3 en 
zondag 4 juli 
Op zaterdag wordt er gebouwd 
en op zondag wordt er gevaren bij 
zandeiland 1. Vanaf 12.00 uur is ei-
land 1 open voor publiek. De opzet 

is net als andere jaren. Een team van 
8 personen ontvangt op zaterdag 3 
juli om 10.00 uur een bouwpakket 
met daarin een aantal platen triplex, 
panlatten, plastic e.d. Hiermee gaat 
het team aan de slag om een ori-
gineel, snel en/of ludiek vaartuig te 
bouwen. Publiek is ook altijd wel-
kom op de zaterdag. Op zondag 4 

juli wordt de wedstrijd gevaren. De 
teams mogen bouwen bij het ei-
gen bedrijf, bij de (sport)vereniging 
of ergens anders in de Gemeen-
te De Ronde Venen. De volgende 
dag brengt elk team zijn vaartuig 
naar zandeiland 1. Daar vindt de ju-
rering plaats en gaat het hele team 
aan boord van het vaartuig om een 
zo snel mogelijke tijd neer te zetten. 
Ook dit jaar zijn er prijzen te verdie-
nen voor het meest originele vaar-
tuig c.q. de beste/leukste teampre-
sentatie. Dit jaar doen er ook weer 
30 teams mee. Spektakel gegaran-
deerd!! Dus kom komende zaterdag 
3 juli kijken of aanmoedigen bij al-
le bouwlocaties. Voor alle bouwlo-
caties kijk op: www.rapenruig.nl. Of 
kom gezellig op zondag 4 juli van-
af 12.00 uur kijken naar de race met 
een hapje en een drankje. 
Verder wil de organisatie haar excu-
ses aanbieden aan teams die zich 
onverhoopt hebben aangemeld via 
de vernieuwde website. Op een of 
andere manier zijn enkele aanmel-
dingen niet aangekomen. Zij be-
treuren het ten zeerste. Helaas is de 
inschrijving al helemaal vol nu.



Vinkeveen - Ze hadden geen betere 
dag kunnen treffen voor de school-
reis. De zon scheen stralend en de 
temperatuur was goed. Iedereen 
had er zin in. Alle ingrediënten voor 
een geslaagde dag waren dus aan-
wezig. En geslaagd was het afgelo-
pen vrijdag in Rotterdam. Met twee 
bussen vertrokken de groepen 5 en 
6 van de Sint Jozefschool naar Drie-
vliet: een pretpark met voor elk wat 
wils. Van de theeleut en de monorail 
tot de zweefmolen en het spookslot. 
De waaghalzen konden zich uitle-
ven in onder andere de spectacu-
laire achtbanen en de Lunatic. Moe 
maar voldaan werden de kinderen 
rond de klok van vieren weer terug-
gebracht naar school.

Mijdrecht - Wil jij ook majorette 
worden? Dan ben je van harte wel-
kom bij Show- en marchingband VI-
OS.
Je begint als leerling-majorette. In 
een klein groepje, waar veel per-
soonlijke aandacht is voor je, ga je 
elke week nieuwe technieken leren. 

Je zult versteld staan hoe snel jij ook 
de knappe kunstjes met de baton 
kunt maken! Om met de show- en 
marchingband mee te mogen naar 
optredens, zul je wel enige tijd moe-
ten trainen. Maar als leerling zullen 
er genoeg momenten zijn waarop jij 
je kunstjes aan het publiek kunt la-

De Ronde Venen - Het is bijna 
het einde van dit speeljaar en dus 
tijd voor een kabouterfeest. Peuter-
speelzaal Duimelot was helemaal 
omgetoverd tot een heus kabouter-
bos. De peuters mochten verkleed 
komen en alles was anders. Kabou-
ters hebben het best druk, er waren 
kabouterwasjes en kabouterklusjes 
te doen, er konden kabouterdansjes 
gedaan worden en er waren kabou-
terliedjes om te zingen.
Het weer werkte gelukkig mee, dus 
er kon ook buiten geklust worden. 
Moe van al het werken, zingen en 
dansen konden de kabouters uitrus-
ten bij de poppenkast waar Kweb-
bel, Plop en Klus hun verhaal kwa-
men vertellen. Met af een toe iets 
lekkers te eten en te drinken zijn de 
kabouters niets te kort gekomen en 
moe maar voldaan gingen ze vanuit 
het kabouterbos weer naar huis.
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Actie voor kleuterschool in Peru

De Schakel presenteert
musical De Anti Pest Club
Vinkeveen - Basisschool De Scha-
kel uit Vinkeveen is nu ruim een jaar 
bezig om geld in te zamelen voor de 
bouw van een kleuterschool in Pe-
ru. Het bouwen van de school ge-
beurt samen met de stichting Ho-
pe. Er is het afgelopen jaar al ruim 
10.000 euro opgehaald. Om dit be-
drag te verhogen heeft het team van 
De Schakel afgelopen week de mu-
sical “De Anti Pest Club” gespeeld. 
Dat was een groot succes. De school 
mocht gebruik maken van de aula 
in het Veenlanden College. De musi-
cal was compleet uitverkocht. Voor-
afgaand aan de musical konden de 
kinderen heliumballonnen kopen. 
Deze werden gezamenlijk opgela-
ten. Zoals het bij een avondje uit 
hoort konden ook popcorn en een 
drankje gekocht worden. De op-
brengsten kwamen dankzij de ve-
le sponsors allemaal ten goede aan 
de stichting Hope. Het was voor de 
kinderen, ouders en opa’s en oma’s 
wel heel bijzonder om de meesters 
en juffen eens te zien toneelspelen. 
Meester Hergo speelde de directeur 
van een school. Het was een nare 
school waar veel gepest werd. En 
de directeur was misschien wel de 
grootste pestkop. Totdat de gepes-
te kinderen samen met een gepeste 
meester en juf besluiten dat het ge-
noeg is geweest. Ze richten de Anti 
Pest Club (APC) op. Opeens zijn de 
rollen omgedraaid. De APC wordt 

populair. Het journaal komt langs 
en Jan Smit ontvangt als bekende 
Nederlander het eerste polsbandje 
van de APC. Als je geen polsbandje 
hebt hoor je er niet bij. Alle pesters  
willen bij de club. Zij onderteke-
nen daarvoor het antipestcontract. 
En zo verbetert de sfeer op school 
enorm. Iedereen gaat weer met ple-
zier naar school. Aan het eind van 

de musical kregen alle leerlingen 
van De Schakel een eigen antipest 
polsbandje. Maar net als in het to-
neelstuk moesten ze daarvoor eerst 
een antipestcontract tekenen. Het 
was een geweldige avond, met een 
mooie opbrengst voor Peru en alle 
leerlingen van de school zijn lid ge-
worden van de Anti Pest Club. Dat is 
een goed resultaat.

Kabouterfeest bij Duimelot

Indianenfeest bij Pino
Mijdrecht - Vorige week vierden de 
peutertjes van peuterspeelzaal Pino 
hun zomerfeest, dat dit jaar helemaal 
in het teken van indianen stond. Af-
gelopen weken waren er totempalen 
en wigwammen gemaakt en ook een 
echte indianentooi voor alle peuter-
indiaantjes. De peuterspeelzaal was 
omgetoverd in een indianendorp en 
de peutertjes gingen de indianeny-

el oefenen. Ook leerden ze hoe ze 
konden laten horen waar ze waren 
door te trommelen. Er waren veel in-
dianen-dingen te doen, de peuter-
tjes konden indianen-wasjes doen, 
de totempaal omver rijden, er werd 
een dromenvanger gemaakt en er 
werd natuurlijk een echte indianen-
ketting van snoepjes geregen en op-
gegeten. De geschminkte peuter-

indiaantjes konden ook visjes van-
gen en deze “visworstjes” rooste-
ren in een echte vuurpot (met dank 
aan slagerij Gelderblom). Het feest 
werd afgesloten met een indianen-
dans met heeeel veeeel beweging. 
Moe maar voldaan gingen de peu-
tertjes, met een leuk zomerfeest-ca-
deautje, weer met hun mama’s mee 
naar huis.

Vijf leerlingen van Brassband 
Concordia zijn geslaagd
Vinkeveen - Op zaterdag 19 ju-
ni heeft een vijftal leerlingen van 
Brassband Concordia uit Vinkeveen 
een spannende dag beleefd.

Zij deden het praktijk onderdeel van 
het muziekexamen A of B. Een aan-

tal weken eerder hadden zij al het 
theoretische gedeelte behaald. 

De volgende leerlingen zijn ge-
slaagd: 
William Leeflang (cornet), Teunis 
Both (cornet) en Benjamin Engel-

schman (bariton) met hun A-diplo-
ma en Kevin van Vliet (bariton) en 
Nico Jan de Haan (cornet) met het 
hun B-diploma.

De muziekvereniging is heel trots op 
deze prestatie!

Zaterdag: Vios Open 2010
Mijdrecht - Komende zaterdag 3 
juli presenteert VIOS zich weer tij-
dens de jaarlijkse “VIOS Open” op 
het Raadhuisplein in Mijdrecht. Van 
13.00 tot 16.00 uur zijn de verschil-
lende afdelingen van de muziekver-
eniging te zien en te horen. Ook dit 
jaar is er een promotiestand waar 
informatie kan worden ingewonnen 
en waar je je als lid kunt laten in-
schrijven.
Ben je blazer of slagwerker? Vind 
je het leuk om te majoretten? Of wil 
je één van deze “takken van sport” 
gaan beoefenen? Zoek je een ge-
zellige vereniging? Dan is VIOS echt 
iets voor jou! VIOS combineert op 
een evenwichtige wijze het samen 
muziek en show (leren) maken met 
hele gezellige verenigingsactivitei-
ten. Je kunt bij VIOS mee (gaan) lo-
pen in de Show- & Marchingband 
en/of spelen in dweilorkest DORST.

Gratis MusicKidz
Ook dit jaar is het weer mogelijk 
mee te doen met de VIOS Music-
Kidz. Vrijdag 3 september starten 
in het clubgebouw van VIOS twee 
groepen. De eerste groep is van 

17.15-18.15 uur en de tweede groep 
van 18.30-19.30 uur. Er zijn nog een 
paar plekken. De “VIOS MusicKidz” 
is voor leerlingen van de basisscho-
len vanaf de 6-jarigen in groep 4 tot 
12 jaar. Het gaat hier om 20 gratis 
muzieklessen van een uur. Je leert 
van alles over hard en zacht, snel 
en langzaam, hoog en laag, enz. Je 
leert noten lezen, wat ondersteund 
wordt door les op de blokfluit. Ver-
der bespeel je ritmische instrumen-
ten, krijgen je slagwerkles en leer je 
bewegen op muziek. Het aanbieden 
van gratis muzieklessen kan VIOS 
slechts doen, omdat zij hiervoor ook 
dit jaar weer gesponsord wordt door 
de RABO bank, met een bijdrage uit 
het RABO fonds “Dividend voor de 
Samenleving”.
Geïnteresseerd? Bezoek dan op 3 
juli de stand op het Raadhuisplein. 
Je kunt ook contact opnemen met 
Conny Wijchers, tel. (0297) 26 36 84 
of e-mail: 
c.wijchers-oosterlaag@kpnmail.nl.

Majorette
Na de zomervakantie start VIOS ook 
weer met een nieuwe groep leer-

ling-majorettes. Meisjes, maar ook 
jongens, kunnen zich vanaf zes jaar 
opgeven. Om te kijken of je het echt 
leuk vindt mag je eerst vier gratis 
lessen meetrainen!
De trainingen zijn op woensdag-
middag van 15.30 tot 16.30 uur en 
worden verzorgd door Linda Daal-
huizen. De eerste les is woensdag 
18 augustus. Voor meer informatie 
kun je terecht bij de promotiestand 
of bellen met Chantal de Groot, tel.  
0297-272862. Mailen kan natuurlijk 
ook: chantal.degroot@xs4all.nl.

VIOS is meer
Door het hele jaar zijn er nog tal 
van andere verenigingsactiviteiten 
voor jong en oud. Jeugdmiddagen, 
jeugdkamp, kaart- en feestavonden, 
gezelligheidsdag voor de hele fami-
lie, verenigingsbarbecue,enz. 
Ook kan VIOS altijd wel een paar 
extra helpende handen gebruiken. 
Voor informatie kun je terecht op de 
websites van VIOS 
(www.vios-midreth.nl) en DORST 
(www.dweilorkest-dorst.nl). Je kunt 
ook een mailtje sturen naar 
prco@vios-midreth.nl. Als je je 
naam en telefoonnummer daarin 
vermeldt, neemt de vereniging con-
tact met je op.

Wil jij ook graag majorette 
worden bij VIOS?

ten zien. Wat dacht je van het jaar-
concert van VIOS? Dit is altijd een 
groot spektakel. En ook bij de VIOS-
Open is er veel publiek. Voor de ei-
gen clubleden en hun familie is er 
de kijk- en luisterdag. Je mag dan 
zelf een showtje laten zien. Dit kan 
natuurlijk ook het dansje zijn waar je 
tijdens de les mee bezig bent. En als 
je het aandurft kun je ook op school 
misschien wel eens laten zien wat 
je allemaal leert als majorette! Ook 
treed je op tijdens het straattheater 
festival en laat je met je groep zien 
wat je allemaal geleerd hebt. De 
combinatie techniek en beweging 
op verschillende muziekstijlen ma-
ken de lessen afwisselend! 

Leuk
Door het hele jaar heen zijn er ver-
der leuke activiteiten waar je meest-
al gratis aan mee kunt doen. Een 
vriendje of vriendinnetje kan voor 
een kleine bijbetaling met je mee-
komen naar jouw gezellige club. Wat 
dacht je van een knutselmiddag, 
kamp of Halloweenfeest?!
Heb jij ook zin om majorette te wor-
den? Kom dan vier gratis proeflessen 
volgen. De trainingen zijn op woens-
dagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur 
en starten op 18 augustus. Ook ben 
je van harte welkom om komende 
zaterdag 3 juli naar de VIOS-Open 
te komen kijken. Daar kun je je aan-
melden, maar als je dat nu al wilt 
doen, kan dat via de site 
www.vios-midreth.nl. VIO heet je van 
harte welkom! Wie weet tot ziens!

Dagje Drievliet voor kinderen 
van de Sint Jozefschool



Tot onze grote schrik en teleurstelling hebben 
we moeten constateren dat door de plantsoe-
nendienst de berm langs de Heulweg in Vinke-
veen aan de evenkant van de huisnummers op 
door wel zeer ondeskundige en ongeïnteresseer-
de bermmaaiers is gemaaid. Ter hoogte van huis-
nummer 8 stonden namelijk een paar pollen zeer 
zeldzame gevlekte orchis te bloeien en deze heeft 
men zeer rigoureus omgemaaid. Wij hopen dat u 
uw plantsoenmedewerkers er van wilt overtuigen 
dat hun oog voor zeldzame planten ook tot hun 
vakmanschap behoort en dat we daar zeer zuinig 
op moeten zijn.
 

J.B. Hartsink, Bloemhaven 27, Vinkeveen

Nieuwe Meerbode  - 30 juni 2010 pagina 19

E
A
C
T
I
E

V
A
N

E
E
N

L
E
Z
E
R

REACTIE VAN EEN LEZER

Waarom moet dit nu 
zo? Ondeskundigheid?

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 on-
derwerpen 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 bijeen-
komst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis 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.

Veiling voor nieuw speeltoestellen een groot succes

Een superzomerfeest voor
de kinderen van De Fontein
Mijdrecht - Afgelopen woensdag 
vierde basisschool De Fontein in 
Mijdrecht het jaarlijkse zomerfeest 
ter afsluiting van het schooljaar. In 
het warme, prachtige avondzonne-

tje genoten kinderen en ouders van 
allerlei buitenspelactiviteiten en een 
heerlijke bbq. Ook was er een vei-
ling waar diverse artikelen, royaal 
beschikbaar gesteld door de loka-

le ondernemers, onder bezielende 
leiding van de veilingmeester on-
der opbod werden verkocht. De op-
brengst komt ten goede aan nieuwe 
speeltoestellen op het schoolplein.

Gezellig eindfeest op 
basisschool Vlinderbos
Wilnis - Vrijdag 25 juni werd er op 
basisschool Vlinderbos in Wilnis een 
gezellig eindfeest gegeven. Van-
af 16.00 uur waren alle kinderen 
en ouders/verzorgers van het Vlin-
derbos welkom. Na het welkomst-
woordje van de directeur Cock Ver-
ver begon het feest met een span-
nende wedstrijd van het leraren-
team op het levendtafelvoetbalkus-
sen. Dankzij de sponsoring van Tri-
nité Automatisering en Handling 
Company Mijdrecht konden alle 

kinderen genieten van het levend-
tafelvoetbalkussen en het Monkey 
springkussen.
Er waren nog andere activiteiten te 
doen waaronder spelletjes, een dis-
co in de gymzaal en konden de kin-
deren heel mooi geschminkt wor-
den door een paar ouders.
Om 17.00 uur gingen de etenskra-
men met hamburgers, saté, knak-
worsten en heerlijk verse fruitsala-
de open.
Tussendoor kon er door iedere groep 

een mooie prijs gewonnen worden 
met  “petje op petje af”.
Er werden prijzen uitgereikt voor de 
winnaars van de Vlinderbos WK-
poule en voor de winnaar van de 
Vlaaienactie.
Dit alles werd muzikaal begeleid 
door de geweldige Fortnight Swing 
Bigband.
Dankzij de hulp van heel veel ouders 
was het een geweldig feest maar 
was het even na 20.00 uur helaas 
weer tijd om alles op te ruimen.

Veenweidebad officieel 
geopend

De Ronde Venen - Het nieuwe 
zwembad in De Ronde Venen is ge-
opend! Vrijdagmiddag 25 juni vond 
onder zomerse weersomstandighe-
den de officiële openingshandeling 
plaats. Die bestond uit het verwijde-
ren van het doek over de naam die 
in fraaie letters vóór het zwembad 
wordt weergegeven: Veenweidebad! 
Hij deed dat in samenwerking met 
projectambtenaar van de gemeente 
De Ronde Venen Helga Sieckmeijer 
en Olympisch zwemkampioen lange 
afstand, Maarten van der Weijden. 
Wethouder Dekker presenteerde 
de afbouw en ingebruikname van 
het nieuwe zwembad op zijn ei-
gen ludieke wijze. Dekker wees er 
ten overvloede op dat ondernemers 
van sportscholen uit de regio niet 
moesten zeuren over ‘concurrent’ 
Optisport omdat zij ‘hun kans’ had-
den gehad deel te nemen aan de-
ze nieuwe combinatie van fitness 
en zwemmen. Hij zei er echter niet 
bij dat de lokale ondernemers pas 
konden deelnemen als zij een zak 
geld meebrachten, terwijl zij boven-
dien onder supervisie van Optisport 
kwamen. Daarnaast zijn de onder-
nemers niet bevoegd zich met het 
zwemmen te bemoeien. Zij konden 
dus op die gronden niet meedoen. 

Trots
Ton Haagmans ven Vaessen Bouw 
was er bijzonder trots op dat het 
complex met een grootte van zes-
duizend vierkante meter in 17 
maanden was gebouwd en opgele-
verd. Dit ondanks wat tegenslagen 
van het grondwater en de langduri-
ge winterse omstandigheden begin 
dit jaar. De directeur mag inderdaad 
trots zijn. Het nieuwe complex ziet 
er in eerste aanblik fraai uit. In detail 
zal het zich echter nog moeten be-
wijzen. Na een eerste openingsfa-
se komt het immers nog niet te pas 
meteen juichend uit de startblokken 
te schieten. Haagmans stak zijn vol-
doening niet onder stoelen of ban-
ken dat elders in het complex na de 
zomermaanden ook een bowling-
centrum het licht zal zien. Een meer-
waarde voor het complex.

Prijswinnaars naamgeving
Na de onthulling keerde eenieder 
weer terug naar het ‘binnenplein’ 
waar men onder het genoegen van 
een hapje en een drankje de offici-
ele ingebruikname in een feestelij-
ke sfeer verder kon bijwonen. In een 
blauwpaars gestoken vissenpak be-
wogen zich steltlopende waternim-
fen tussen de aanwezigen waar-
mee het feestelijke gebeuren ex-
tra cachet kreeg. Wethouder Dek-
ker rondde de officiële opening af 

door met een krachtige tred via een 
manshoge poster de toegang bij de 
draaideur vrij te geven. Vervolgens 
riep de wethouder een aantal men-
sen bij zich die hadden deelgeno-
men aan de oproep in de gemeen-
te een nieuwe naam voor het zwem-
bad te bedenken.
De naam van het zwembad is door 
twee verschillende inzenders be-
dacht. De eerste is mevrouw J.C. van 
Walderveen uit Wilnis. Zij won met 
haar inzending een half jaar gratis 
zwemmen. Daarnaast heeft de groep 
Reactiveringszwemmen verscheide-
ne namen bedacht, waar de win-
nende naam ook tussen zat. Er wa-
ren daarom drie leden uit de groep 
uitgenodigd om de prijs in ontvangst 
te nemen. Dat waren mevrouw Con-
nie Wijchers, Frank de Vries en Louis 
Honkoop. De groep kreeg als prijs 
eenmaal gratis zwemmen met aan-
sluitend koffie en wat lekkers. Ver-
volgens kon iedere aanwezige zijn 
of haar belangstelling tonen door 
deel te nemen aan de rondleidingen 
en/of demonstraties.

Schoonheidsfoutjes?
De mooie buitenkant van het com-
plex ten spijt kan niet verhinderen 
dat het binnen nog niet overal koek 
en ei is. Zo vertonen de tegels aan 
de zijwanden van het wedstrijdbad 
groen/grijze vlekken van cemen-
tresten. De tegels zijn dus niet goed 
schoongemaakt voor het opleveren 
en dat mag je toch wel verwach-
ten van een 13 miljoen euro kostend 
zwembad. Ook in de afwateringsgo-
ten zijn cementresten te vinden. Het 
geheel doet onverzorgd aan. Ver-
der zijn de lockers klein uitgevallen. 
Wie zijn kleding op het hangertje, 
schoenen en zwemtas (laat staan 
een sporttas!) in de locker opbergt, 
zal dit najaar grote moeite hebben 
zijn winterjack er nog bij te proppen. 
Wie banen gaat zwemmen en tus-
sendoor even naar het recreatiebad 
wil of in de jacuzzi, mag daar ‘offici-
eel’ niet naartoe en omgekeerd. De 
eerste week was de glijbaan al twee 
keer defect. Verder vinden bezoe-
kers dat het bad er (te) sober en on-
gezellig uitziet. Geen leuke aankle-
ding met ligstoelen en hier en daar 
een stukje (kunst)groen. In het re-
creatiebad niets voor de kinderen, 
zoals een paddenstoeltje, knuffel-
muurtje of watervalletje, niks van 
dat alles. Ja, ho even! Dat was van 
te voren aangekondigd door de op-
drachtgever (gemeente): geen toe-
ters en bellen en een functioneel 
driebaden bad. Anders wordt het te 
duur! Dat is letterlijk genomen. Wat 
niet wegmeent dat Optisport mis-
schien daar best zelf wat aan kan 

doen. Zulke hoge investeringen 
zijn het nu ook weer niet om er wat 
leuks van te maken.
Hoewel er sprake van zal zijn dat er 
een badlift (voor mindervaliden) zal 
komen, is die er nog niet. Misschien 
een oud zeer, maar een lift naar de 
eerste verdieping is er eveneens 
nog niet. Het argument dat beneden 
méér vierkante meters sport wordt 
bedreven in verhouding tot boven 
is je reinste kul! Ook een eventue-
le traplift die ter sprake komt blijkt 
geen soelaas te bieden. Een rol-
stoelganger moet gewoon naar bo-
ven en beneden kunnen komen en 
dat gaat niet met een traplift! Het 
zwembad staat immers geheel los 
van het sportgebeuren boven, zo 
wordt gezegd? Anders zouden er 
toch ook geen twee aparte recep-
ties nodig zijn?

Buitenom s.v.p!
Een in Mijdrecht woonachtige da-
me die, revaliderend van haar ge-
compliceerde enkelbreuk, na oefe-
ningen op de fitnessafdeling wilde 
gaan zwemmen, moest eerst de lan-
ge trap naar beneden afdalen, haar 
kaartje tonen aan de receptionis-
te beneden in de hal, waar bezoe-
kers van het zwembad in de rij voor 
één kassa stonden. Dus ‘buitenom’ 
hinkelepinken. In de verkleedruim-
te ging zij vanuit haar sportkleding 
in haar badpak. Vervolgens zwem-
men, waarbij zij door omstanders in 
het zwembad werd gezet en er la-
ter op haar verzoek weer werd uit-
getrokken, omdat de traptreden in 
de zijwand van het bad voor haar 
niet te beklimmen zijn. Dan afdro-
gen en weer in sportkledij buiten-
om naar boven de trap op. Iets wat 
voor haar met die enkel een bezoe-
king is! Bovendien twee keer extra 
verkleden! Een beetje discreet ‘bin-
nendoor’ (dus niet via de centrale 
hal) en het ontlopen van de trap van 
het een naar het ander in één spor-
toutfit of zwempak is kennelijk niet 
mogelijk. Zij bleek spijt als haren op 
haar hoofd te hebben dat zij zich 
heeft laten verleiden tot een twee-
jarige verbintenis.
Het hier genoemde voorbeeld geeft 
aan dat het hier wel degelijk om 
twee aparte sportaccommodaties 
gaat binnen één behuizing. Ver-
der dient men zich af te vragen hoe 
na een jaar de ‘afrekening’ voor de 
zwemsubsidie tot stand komt. Bij 
één centrale administratie wordt 
dat moeilijk. Immers bij de afgeslo-
ten jaarabonnementen fitness is ook 
zwemmen inbegrepen. Als er nu een 
tekort dreigt op het zwemgebeuren 
worden deze abonnementen dan 
ook meegeteld in het kosten/ba-
tenplaatje of subsidieert de (lokale) 
gemeenschap vrolijk het hele Opti-
sportprogramma? Overigens is het 
zwemrooster inmiddels aangepast 
aan de zomerse (vakantie)periode. 
Dat loopt vanaf 5 juli tot 15 augus-
tus. Het recreatief zwemmen op 
woensdag blijkt te zijn uitgebreid 
naar 17.00 uur. Op zaterdagmiddag 
14.00 uur sluit het zwembad. Maar 
dan mag je dan ook al vanaf 9.00 
uur banen zwemmen en recreatief 
zwemmen. Meer weten?
Kijk op de website:
www.optisport.nl/rondevenen.

Zaterdag 26 juni konden de in-
woners van De Ronde Venen van-
af 13.00 uur tijdens een open dag 
zelf kennismaken met het nieuwe 
zwembad. Ook hier was een prijs-
uitreiking naar aanleiding van een 
door de gemeente uitgeschreven 
prijspuzzel. Henk Schuurman won 
de derde prijs, zijnde een snorkel-
set; de tweede prijs, een twaalfba-
denkaart, werd gewonnen door me-
vrouw Carla van der Meer en de 
eerste prijs, een waardebon voor 
zwemkleding, werd gewonnen door 
mevrouw Marita Wierts.

Tot slot was er een kleurwedstrijd. In 
de leeftijdcategorie tot en met 6 jaar 
won Sem Snoeren waterspeelgoed 
en Farimah Zandjani (t/m 10 jaar) 
een opblaasbare orka en luchtbed.

Wethouder Jacques Dekker samen met de prijswinnaars van het bedenken van de naam voor het zwembad. De wet-
houder reikt de prijzen uit aan (v.l.n.r.) mevrouw Wijchers, de heren De Vries en Honkoop en mevrouw Van Walder-
veen
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Onderlinge wedstrijden 
bij GVM ‘79
Mijdrecht - Zaterdag 26 juni wer-
den de onderlinge wedstrijden van 
turnvereniging GVM gehouden in 
de Willisstee te Wilnis.

Voor elke categorie was er voor de 
nummer 1 een wisselbeker en na-
tuurlijk voor de eerste drie plaatsen 
een medaille.
De selectie meisjes begonnen de-
ze dag om half negen met hun wed-
strijd.
Het werd een gezellige ontspannen 
wedstrijd zo aan het einde van het 
seizoen.
De selectie werd verdeeld in drie 
groepen. In de groep met de jong-
ste turnsters werd Marjolein Werk-
hoven 3de, Eva Vergeer werd 2de en 
de 1ste plaats was er voor Babette 
Veenbrink. In de middengroep was 
de 3de plaats voor Joline Twaalfho-
ven, de 2de plaats voor Florien Werk-
hoven en 1ste werd hier Saki Kato. 
Bij de groep met de oudste turnsters 

ging de 3de plaats naar Mirjam de 
Graaff, de 2de plaats was er voor 
Safa Asafiati en de 1ste plaats was 
voor Safa’s zus Owefa Asafiati. 

Recreanten turnen
In elke groep A en B oefenstof wa-
ren er bij de recreanten drie medail-
les te verdelen.
Bij de turnster met de hoogste score 
hoort ook nog de GVM wisselbeker.
Na de wedstrijd van de selec-
tie meisjes, kwamen de recrean-
ten meisjes 6 en 7 jaar in actie op 
de wedstrijdvloer. Voor veel van de-
ze meisjes was het hun eerste indi-
viduele wedstrijd en dat was reuze 
spannend. Bij de meisjes die de B 
oefenstof turnden was de 3de plaats 
voor Maud Aarsen, de 2de plaats 
voor Daniek Kuykhoven en de 1ste 
plaats ging naar Nicky van Rossum. 
Bij de meisjes 6 en 7 jaar A oefen-
stof ging de 3de plaats naar Zhi 
Niessink, de 2de plaats naar Lisa 

van Nobelen en de 1ste plaats was 
voor Madelief Voorbij en ook de wis-
selbeker ging naar Madelief.
In de derde en laatste wedstrijdron-
de was het de beurt aan de meis-
jes 8 en 9 jaar en de meisjes 10 jaar 
en ouder.
Bij de oefenstof meisjes 8 en 9 jaar 
werd Bowien Kuykhoven 3de, de 
2de plaats ging naar Shay-lynn Turk 
en de 1ste plaats was voor Juliette 
Adema. Bij de meisjes 8 en 9 jaar 
die de A oefenstof turnden ging de 
3de plaats naar Britt van Wijngaar-
den, de 2de plaats was er voor De-
nise Helmer en de 1ste plaats ging 
naar Linsey van Wijngaarden die 
ook de wisselbeker mee naar huis 
mocht nemen.
Bij de meisjes 10 jaar en ouder werd 
Miranda van Schaick 3de, de 2de 
plaats ging naar Claudia van Ave-
zaath en 1ste werd Quinty van Dijk. 
Ook Quinty mocht de wisselbeker in 
ontvangst nemen.

Een fantastisch HSV’69 
Sport en Spel 2010
De Hoef - Na een jaar rustpau-
ze vanwege het 40-jarige bestaan 
van HSV’69 kon er weer een tradi-
tioneel Sport & Spelweekend geor-
ganiseerd worden. Dit jaar vond dit 
plaats op vrijdag 25 en zaterdag 26 
juni jl. met als thema WK South Afri-
ca 2010. De organisatie, begeleiders 
en de jongens F1, F2, E1, D1  (voet-
bal )en de meisjes C1 ,C2 (handbal) 
werden getrakteerd op fantastisch 
mooi weer. Vrijdagmiddag was het 
verzamelen om 15.30 uur en werd 
het – inmiddels befaamde - Sport 
& Spelweekend geopend door de 
Hopman. Na het oppompen van de 
luchtbedden en het veroveren van 
een slaapplaats in een van de le-
gertenten kon worden aangevan-
gen met het eerste spel. De teams 
moesten met minimale middelen, 2 
vaten, een paar houten palen en wat 
pallets een vlot bouwen om de bre-
de sloot over te varen. De 6 teams 
hadden ieder een andere strategie, 
dit met alle gevolgen van dien. Wei-
nigen haalden met droge kleren de 
overkant. Inmiddels had de keuken-
ploeg een reuze Braai voorbereid en 
konden de jonge sporters hun le-

ge magen weer vullen. Het avond-
programma werd gevuld met een 
ware vossenjacht en een afsluiten-

de openlucht disco. Voor sommigen 
stond er nog een flinke nachtwan-
deling op het programma, anderen 

bleven liever chillen bij het kamp-
vuur om daarna allemaal voldaan 
de slaapzak in te duiken. Vanwe-
ge het volle programma moest men 
na een korte nacht vroeg uit de ve-
ren. Tegen 7 uur kwam de man met 
de bladblazer langs en blies ieder-
een uit de tent. Na een zumba-war-
ming-up en een verrukkelijk ont-
bijt was het tijd voor de zeskamp. In 
teams werden de spellen afgelopen 
en werd er fanatiek gestreden te-
gen de tijd om zoveel mogelijk pun-
ten te behalen.  De handicapsfac-
toren waren niet alleen het gebrek 
aan slaap maar ook de felle zon en 
de hoge temperatuur.  

Het bijzonder mooie weer gaf nog 
een extra positieve dimensie aan 
het weekend. In het vrije middag-
programma kon iedereen zich uit-
leven op de buikschuifbaan en de 
Mep-‘m-Erin-attractie (zie foto’s). 

Hierbij werden de onderlinge krach-
ten gemeten en moest de verliezer 
het doen met een kopje onder in 
een geïmproviseerd zwembad met 
slootwater. Aan het einde van de dag 
werden de lootjes getrokken van de 
loterij, welke door de kinderen zelf 
waren verkocht om het weekend fi-
nancieel mogelijk te maken. Met 
voldane gezichten en een fantasti-
sche herinnering vertrok iedereen 
in de namiddag richting huis. De or-

ganisatie wil via de Meerbode nog-
maals het HSV’69-bestuur, de spon-
sors en de donateurs bedanken die 
op financieel gebied dit evenement 
mogelijk hebben gemaakt. Verder 
bedanken zij de keukenploeg die 

met een Zuidafrikaanse menukaart 
originele gerechten heeft bereid en 
natuurlijk alle vrijwilligers, begelei-
ders en deelnemende kinderen voor 
het fantastische Sport en Spel 2010. 
Tot volgend jaar !

Diamanten huwelijk 
in Wilnis!
Wilnis - Je bent toegetreden tot de 
allersterksten als je tachtig jaar of 
ouder bent. En wanneer je dan ook 
nog kans ziet het met elkaar 60 jaar 
samen vol te houden, krijg je het 
predicaat ‘diamant’ opgespeld.
Met die honneurs vierde het echt-
paar Krijn en Alie de Vries-van het 
Groenewoud afgelopen dinsdag 22 
juni het feit dat zij (al) zestig jaar 
met elkaar getrouwd zijn. Weder-
om een diamant in de Rondeveen-
se samenleving, want anderen gin-
gen hen al voor. Stuk voor stuk unie-
ke gebeurtenissen. Krijn en Alie zijn 
geboren en getogen Amsterdam-
mers. Ze woonden de laatste keer in 
Buitenveldert, maar daar was geen 
lift.
Dochter Elma zorgde er 12 jaar gele-
den voor dat zij een seniorenwoning 
konden bewonen aan de Burge-
meester de Voogtlaan, aan de voet 
van de dijk bij de Ringvaart. Krijn 
zag het levenslicht op 24 augustus 
1929, Alie op 30 mei 1930. Zij trouw-
den in het stadhuis van Amsterdam 
op 22 juni 1950. Beiden woonden 
destijds in de nabijheid van de wijk 
waarin Joodse mensen met hun kin-
deren woonden. Zij kunnen zich de 
momenten dat velen van hen in de 
oorlogsjaren werden weggevoerd, 
nog goed herinneren. Alie en Krijn 
hebben elkaar ontmoet ‘in de mu-
ziek’. Krijn: “Ik speelde accordeon in 
een band op feesten en partijen en 
tijdens dansavonden op de zater-
dagavond. Dat heb ik jarenlang ge-
daan. Maar Alie speelde ook accor-
deon en deed zelfs mee aan con-
coursen. Daar wonnen ze altijd met 
lof van de jury. Samen hebben we 

in de loop van de tijd heel wat op-
tredens gehad, onder meer tijdens 
bedrijfsfeesten bij Gerzon waar Alie 
werkte.”
Krijn is zijn leven lang marktkoop-
man geweest. “Hij ‘deed 13 markten’ 
in de week. Krijn handelde in stof-
fen, eerst met tafelkleden en huis-
houdelijk linnengoed, later in gor-
dijnen en vitrages. En dat doet hij 
nog steeds, ook al is hij nu bezig de 
eindvoorraad uit te verkopen. Ik zeg 
wel eens dat hij nog steeds niet met 
zijn poten van de handel kan afblij-
ven en dat is ook zo. Maar ik heb wel 
bewondering voor de manier zoals 
hij dat ook al meer dan zestig jaar 
doet”, vertelt Alie. Krijn kan zich her-
inneren dat hij met de trein naar de 
markten ging. Niet alleen in Amster-
dam, maar ook in Haarlem, Eindho-
ven en Hilversum. Hij sjouwde dan 
zijn spullen mee. Totdat hij een be-
stelbus kocht om zijn waar in te ver-
voeren. “De rollen gordijnen wer-
den steeds groter en zwaarder en 
die waren niet meer te tillen, voor-
al als er loodveters in zaten”, vertelt 
Krijn met een lach. Hij heeft de bus 
die nu 23 jaar oud is, nog steeds en 
die komt telkens goed door de APK. 
Alie vond hem altijd maar een druk 
baasje. Alle dagen op de markt en 
dan ‘s avonds voetballen, wielrennen 
en vooral veel muziek maken. Alie is 
enig kind, net zoals Krijn. Zij kregen 
ook één dochter, Elma, die de tradi-
tie voorzet en ook maar één dochter 
heeft. De laatste wil de familie toch 
wat krachtiger op de kaart zetten en 
heeft drie kinderen. ‘Drie muske-
tiers’ zoals Alie haar achterkleinkin-
deren noemt. “Die kinderen zijn ons 

grootste cadeau. Dat geluk is voor 
geen geld te koop.” 

Gezond beroep
Wat het echtpaar zeven jaar geleden 
erg heeft aangegrepen was de dijk-
verschuiving waarbij het rijtje wo-
ningen onder aan de dijk als eer-
ste volop werd getroffen… “Maar 
alles is weer goed gekomen, ook al 
hebben we niet alle schade vergoed 
gekregen”, vertelt Krijn die het in 
geuren en kleuren nog eens in het 
midden brengt hoe zij die bewuste 
nacht hebben ervaren.
Naast gelukwensen van de Com-
missaris van de Koningin in Utrecht 
was er ook een brief met felicitaties 
van Koningin Beatrix. Burgemees-
ter Marianne Burgman kwam per-
soonlijk het bruidspaar feliciteren 
en overhandigde hen een boek over 
het Vinkeveense plassenlandschap. 
Iets wat altijd erg gewaardeerd 
wordt. Zaterdag 26 juni is er ter ge-
legenheid van het jubileumhuwelijk 
een ‘feestje’ gevierd in sportcom-
plex Bindelwijk in Ouderkerk a/d 
Amstel. Daar verwachtte het bruids-
paar ruim 140 gasten(!). Naast fami-
lie, vrienden en bekenden ook een 
groot aantal relaties van Krijn en 
Alie. Onder hen ook collega’s die ja-
renlang met Krijn op de markt heb-
ben gestaan, sommigen zijn al net 
zo oud als hij. Kennelijk is markt-
koopman een gezond beroep…
Namens de Nieuwe Meerbode van 
harte gefeliciteerd met deze mijl-
paal. Mocht het een beetje meezit-
ten met de gezondheid ligt briljant 
in het verschiet. Dat is dan 65 jaar. 
Als de Heer het wil!...
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De Ronde Venen – Vorige week vrijdag en zaterdag  werd 
het nieuwe zwembad feestelijk geopend. Vrijdagmiddag 
voor de bobo’s en zaterdagmiddag voor het publiek. Twin-
tig jaar lang heeft de Mijdrechtse bevolking erop gewacht. 
Twintig jaar duurde het voor de belofte werd ingelost...
Jarenlang hebben de partijen Gemeentebelangen, Ronde 
Venen Belang en de VVD gestreden: eerst om het open-
luchtbad te behouden en later om de belofte: “binnen vier 
jaar komt er minimaal een gelijkwaardig, zij het niet veel 
mooier bad terug”.
Niets van dat al. Er is wat over vergaderd en nog eens over 
vergaderd. Burgers en ook onze krant hebben diverse 
handtekeningenacties gehouden. Duizenden handteke-
ningen werden binnengehaald. Werden overhandigd aan 
wethouders en raad. Steeds werden de bewoners aan het 
lijntje gehouden. Steeds bleek er geen meerderheid in de 
toenmalige raad te vinden om de belofte na te komen.

Volhouders

In 1990 lag er al een compleet plan van Ronde Venen Belang. 
Maar dat verdween weer in de la. In 1992 besluit de raad in 
beginsel te kiezen voor de bouw van een nieuw zwembad. In 
1993 is er een rapport samengesteld door een werkgroep. He-
laas doet het toenmalige college er niets mee.Het duurde tot 
2000, toen er in de raad weer eens een felle discussie was ont-
staan, dat er weer over een zwembad werd gesproken.
De conclusie kan worden getrokken, dat de colleges die er za-
ten van 1994 tot en met 2002 nalatig zijn geweest in het uitvoe-
ren van de opdracht van een raad de doelstelling te behalen 
om te komen tot een nieuw bad.
En ook kan worden vastgesteld dat de raden van toen veel 
te passief en te weinig doortastend zijn omgegaan met deze 
gang van zaken.

Jonge honden

Zou het te maken kunnen hebben dat er in een raad en in een 
college vaak ouderen zitten? Mensen die de tijd van zwemmen 
wel hebben gehad en dat hun kinderen vaak al een diploma 
hebben? Je zou het bijna gaan geloven gezien het feit dat bij 
het aantreden van de nieuwe raad in 2002 er twee jongen man-
nen van halverwege de twintig, Sandor Harmens (VVD) en Jan 
Willem Koedam (RVB), in de raad zaten. Zij hadden elkaar al snel 
gevonden en natuurlijk kwam ook de vechter van het eerste 
uur, Bert van Broekhuijsen, erbij en gezamenlijk bliezen zij het 
plan weer nieuw leven in. In februari 2003 kwamen zij met zijn 
drieën met een nieuw uitgewerkt plan, dat niet alleen een reëel 
plan was, maar bovenal � nancieel haalbaar. Een plan waarbij 
niet alle reserves van de gemeente gebruikt behoefden te wor-
den.
Al snel bleek dat zij zowel  in politieke kring als daarbuiten 
steeds meer medestanders kregen. Dat plan was, om het bad 
te bouwen, waar hij nu uiteindelijk ook is gekomen.
De bedoeling was dat het bad in 2006 klaar zou moeten zijn. 
Er zouden twee baden komen en het Veenbad zou nog tien 
jaar  jaar open blijven. Zodra het Veenbad zou sluiten zou het 
nieuwe bad er een derde bad bij krijgen.
Het zou zeker geen tropisch zwemparadijs worden, maar wel 
zou het zwembad buiten de drie banden voorzien worden van 
een peuter/kleuterbad, inclusief waterpaddestoel, spuit- en 
speelelementen en natuurlijk een perronruimte.

Handtekeningen

De fractie van de Combinatie (PvdA, GroenLinks en D66, inclu-
sief hun wethouder Poortman) voelde er helemaal niets voor, 
maar hoewel zij alle zeilen bij hadden gezet om dit plan van 
tafel te vegen vond de meerderheid van de raad dat het plan 
meegenomen moest worden in de geplande enquête, dit 
dankzij de steun van VVW, CDA en de CU/SGP. Zij vonden dat 
‘ deze jongens’ (Sandor en Jan Willem, red.) een kans moesten 
krijgen.
Helaas deed het college niet wat ze toegezegd had en kwam 
er een enquête waarbij slechts 2000 burgers hun mening kon-

den geven. “Een gekleurde’ enquête zoals Sandor en Jan Willem 
hem betitelden. 
In samenwerking met deze krant werd er een bon in de krant 
afgedrukt waarbij de burgers hun mening konden geven. Dui-
zenden reacties kwamen er, waarvan meer dan 92% voor het 
plan een nieuw bad.
Al snel kwamen er twee Mijdrechtse meisjes in actie, Alexandra 
Oudshoorn (10) en Anika Borgstede (9). Zij gingen handteke-
ningen ophalen voor ‘hun beloofde nieuwe zwembad’. Zij had-
den het in deze krant gezien en togen aan het werk. Maanden 
zijn ze in de weer geweest en ook zij haalden duizenden hand-
tekeningen binnen. Allemaal handtekeningen voor het plan 
van Sandor en Jan Willem.

Besloten

Eindelijk in februari 2004 besloot de meerderheid van de raad 
dat het nieuwe bad er zou komen en geopend zou worden in 
2009. Wel, het is 2010 geworden. Het is niet precies wat Sandor 
en Jan Willem voor ogen hadden, een leuk kinderbadje met 
speeltjes bijvoorbeeld is er niet, maar er is een nieuw zwem-
bad.
Afgelopen vrijdag werd het feestelijk, o�  cieel geopend. Nu 
zou je toch gedacht hebben dat bij deze opening toch zeker, 
de beide meiden, Anika en Alexandra, nu inmiddels jonge da-
mes, die zo hard gewerkt hebben, Sandor Harmens, Jan Willem 
Koedam en Bert van Broekhuijsen hierbij in het zonnetje zou-
den zijn gezet.
Zij hebben gevochten om te komen tot dit zwembad. Zonder 
hen was er nog geen zwembad geweest. 
Maar nee, wethouder Dekker opende het en ook in zijn toe-
spraak werden niet eens deze namen genoemd.  De twee mei-
den waren wel aanwezig. Ze hadden een uitnodiging gehad 
om bij de opening aanwezig te zijn. Ze namen vrij en waren 
er. Maar daarmee was ook alles gezegd. Ze werden niet eens 
genoemd, in niet een van de vele toespraken. Ze zaten er en 
verder niets. Ook de drie belangrijkste raadsleden werden niet 
genoemd,  nee, een ambtenaar werd geëerd, een ambtenaar 
die gewoon haar werk heeft gedaan waar ze voor ingehuurd is. 
Jammer, een gemiste kans.

Teleurgesteld

Wij zochten de twee meiden op, en teleurgesteld waren ze ze-
ker:  “Ja, we kregen namelijk die uitnodiging met ‘jullie hebben 
er zo hard aan gewerkt met de handtekeningenactie, enz.’, dat 
we best wel trots waren. En dan ga je, maar verder niets. Niet 
even genoemd, geen aandacht, jammer.” Op de vraag of het 
zwembad was geworden wat ze er van verwacht hadden bleek 
dat dat zeker niet het geval was: “Nee, het is aan de buitenkant 
een heel mooi bad, maar binnen koud en kil.  Het is een bad 
voor baantjes zwemmen, zwemles en verenigingen. Geen re-
creatiebad. Je kan er verder niks. Zeker voor kinderen niet. En 
dan de sportschool: Je moet 18 jaar zijn, anders moet je onder 
begeleiding van je ouders komen sporten. Nou ja zeg, dat is 
natuurlijk helemaal te gek voor woorden.  Je gaat als je 16, 17 
bent toch niet sporten met een van je ouders? Nee, het is een 
mooi bad, maar er moet nog heel wat aan verbeterd worden 
wil het echt gaan lopen denken wij. Op de manier waarop het 
nu gedraaid wordt mis je heel veel klanten denken wij.”

Ook namen we contact op met Jan Willem Koedam en Sandor 
Harmens. Sandor was een weekendje op Callantsoog, volgens 
zijn twitter, maar Jan Willem Koedam kregen we wel te pakken. 
Ook hij vond, dat zeker de twee meiden � ink tekort was ge-
daan:  “Kijk, als raadslid doe je in feite ook waar je voor gekozen 
bent. Het had zeker aardig geweest als Sandor, Bert en ik ook 
even genoemd waren, maar dat heet politiek.
Maar deze meiden hebben maandenlang hard gewerkt om 
handtekeningen te krijgen en om dan net te doen of de ge-
meente zo hard heeft gewerkt? Nee, laten we eerlijk zijn, het 
liefst had een groot deel van de raad, maar ook vele anderen 
in het gemeentehuis, helemaal niet zo’n prachtig zwembad 
gebouwd. Mede dankzij deze twee jongedames moet ik nu 
zeggen, bleef het leven en is het uiteindelijk voor elkaar geko-
men.”

Jammer dat de echte voorvechters niet in zonnetje zijn gezet

Opening zwembad: 
waar waren Anika, Alexandra, 
Jan Willem en Sandor?

Alexandra Oudshoorn en Anika Borgstede hier met hun eerste duizend handtekeningen in oktober 2003

Jan Willem Koedam RVB, Sandor Harmens VVD en Bert van Broekhuijsen GB zij bliezen het plan nieuw zwembad weer nieuw leven in met nieuw plan

Sandor Harmens en Jan Willem Koedam in 2003 in het Veenbad 

in hun strijd voor een nieuw zwembad

Jan Willem Koedam met Alexandra 
en Anika bij het nieuwe bad


