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Slim bekeken!

“Een lage rente plus een spaarplan.
Dat maakte ’t verschil.”

Safari?

Erik Meyer & Anne de Boer,
Mijdrecht

Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.
Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

www.bms-travellers.nl

F i n a n c i e e l D i e n s t e n c e n t ru m m i j D r e c h t

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het burg. Haitsmaplein 29 in mijdrecht

De bocht bij Liefkeshoek in Mijdrecht

Provincie zet projecten N201 weer op de agenda

Strekken bocht Liefkeshoek
en verdiepte aanleg
Vinkeveen weer in beeld
De Ronde Venen - Twee projecten die spelen in de gemeente De
Ronde Venen en verband houden
met de N201 staan op de Samenwerkingsagenda van de Provincie Utrecht. Hierdoor kunnen beide
projecten weer opgepakt en verder
uitgewerkt worden. Voor de doorstart van de projecten heeft het college van B&W in de vergadering op
24 juni ingestemd met de benodigde voorbereidingsbudgetten van totaal 60.000.
Het betreft de projecten ‘Strekken
bocht N201 Liefkenshoek’ en ‘Verdiepte aanleg N201 Vinkeveen’. Het
eerste project betreft het strekken
van de bocht in de provinciale weg
bij Liefkenshoek, in combinatie met
het verbeteren van de entree van
Mijdrecht. En het tweede project

gaat over onderzoek naar de haalbaarheid en kansen voor een verdiepte aanleg van de N201 om de
doorsnijding van de kern Vinkeveen
aan te pakken.
Aandringen
De gemeente De Ronde Venen ziet
voor beide projecten kansen en
heeft bij de provincie Utrecht aangedrongen op het vervolgen van de
projecten en tot het maken van concrete afspraken. De Provincie heeft
in reactie hierop de projecten op de
door Gedeputeerde Staten opgestelde Samenwerkingsagenda met
gemeenten geplaatst. Een benodigde stap in de samenwerking om
voortgang te kunnen geven aan de
projecten.
Voor de aanpak van beide projecten
wordt een bestuurlijk convenant op-

gesteld. Hierin komen de uitgangspunten van beide projecten, de omvang, rollen en verantwoordelijkheden van beide partijen, de bekostiging, de risicoverdeling en de
vervolgaanpak. Naar verwachting
is het bestuursconvenant in oktober 2008 gereed, zodat in december de bestuurlijke besluitvorming
kan plaatsvinden bij gemeente en
provincie over de voorgestelde samenwerking. Hiermee ontstaat duidelijkheid over de bestuurlijke haalbaarheid van beide projecten, of
een samenwerking tussen gemeente en provincie daarbij aan de orde
is en zo ja, op welke wijze de projecten worden vervolgd. Om tot deze
bestuurlijke overeenstemming voor
beide projecten te komen zijn twee
voorbereidingsbudgetten ter grootte
van totaal  60.000 nodig.

Dankzij fracties CDA en RVB geen discotheek in
Mijdrecht:

Wethouder Van Breukelen
komt er weer mee weg
De Ronde Venen – “Het is toch
verschrikkelijk wat er weer gebeurt.
Deze wethouder kan blijkbaar alles
maken. Ondanks het feit dat alles
toch zo duidelijk is als een klontje,
ondanks het feit dat een deel van
de CDA fractie mee heeft geholpen
met het opstellen van de motie van
treurnis (zeg maar een gele kaart,
red.), toch wordt hij weer in het za-

del gehouden en zwijgt het CDA
stil.” Woorden van bijna wanhoop
bij een deel van de raad maandagavond na de raadsvergadering. Reden van deze diepe zucht: het onbegrijpelijke handelen van wethouder
Van Breukelen (CDA) en de rest van
het college bij het verkwanselen van
jongerencentrum Allround.
Dit jongerencentrum is vanaf heden

voor onbegrijpelijk weinig geld verhuurd aan de eigenaar van jongerencafé La Paix in Mijdrecht.
Met goedkeuring van wethouder
Van Breukelen en zijn mede collega’s van het college heeft Stichting
de Baat jongerencentrum Allround
verhuurd voor omgerekend 140 euro per avond en is er voor de vrijdag- en zaterdagavond vergunning
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Korver Makelaars O.G. B.V.
(

• Tel. 0297-569811

Telefoon: (0297) 25 04 21

)

Telefoon:
0297 25 04 21
Korver Makelaars
O.G. B.V.12, 3641
E-mail: welkom@korvermakelaars.nl
Stationsweg
RG Mijdrecht
afgegeven om in het jongerencen- Stationsweg
E-mail: welkom@korvermakelaars.nl
12, 3641 RG Mijdrecht
Internet: www.korvermakelaars.nl
Locatie:
tegenover
het
gemeentehuis
trum disco-activiteiten te ontplooi- Locatie: tegenover het gemeentehuis
Internet: www.korvermakelaars.nl
en.
Dit ondanks het feit, dat het CDA,
Ronde Venen Belang en de VVD tijdens de verkiezingen, na de verkiezingen, en in hun beleidsprogramma hebben vastgelegd dat zij zich er
hard voor zouden maken dat er een
echte discotheek zou komen in de
gemeente De Ronde Venen. Twee
Mijdrechtse ondernemers waren
Dorpsstraat 13 Mijdrecht
tel.: 0297-250 301
serieus met wethouder Van Breuwww.hacderondevenen.nl
kelen in onderhandeling om een
mooie discotheek, annex poolcentrum neer te gaan zetten. De tekeningen waren er al.
KIJK VOOR ONS VOLLEDIGE AANBOD OP ONZE VERNIEUWDE SITE:
Ondanks dat geeft de wethouder
WWW.ROSSUM-MIJDRECHT.NL
zijn toestemming om jongerencentrum Allround voor bijna niets te
verhuren aan een andere ondernemer om er voor jongeren vanaf 16
jaar een disco te organiseren.

Alle aandacht

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

Gele kaart
Felle discussie in diverse vergaderingen. Harde woorden worden
er gesproken tegen de wethouder
(vooral tijdens besloten vergaderingen en via mail-vergaderingen). De
wethouder probeerde zich er op alle mogelijke manieren uit te praten,
maar wankelt. “Hier komt hij toch
niet mee weg”, hoor je in de wandelgangen.
De wethouder zit wat bleek en vertelde onze redactie vorige week
dinsdag, twee dagen voor de raadsvergadering waarin hij toch wel ter
verantwoording zal worden geroepen, dat hij toch wel bang is voor
een gele, maar misschien zelfs wel
een rode kaart.
De gele kaart wordt uiteindelijk ingediend, verwoord in een motie van
D66: ( zie pagina 8).
De spanning stijgt, maar twee coalitiepartijen dekken weer de fouten
van een wethouder af. Ronde Venen

Belang en het CDA gaan niet mee
met de motie. De fractie van de VVD
houdt haar rug recht en steunt voor
de volle honderd procent de motie,
maar staat daarin bijna alleen. Gemeente Belangen gaat mee, maar
de rest van de raad laat het afweten; “Ach, nog anderhalf jaar, dan
komen er weer verkiezingen, laat
hem nog maar zolang zitten. Het
geeft zo’n gedoe”, zo hoor je van enkele raadsleden. Wat voor een raad
heeft deze gemeente toch: een tandeloze tijger noemde de fractievoorzitter van de Combinatie het nog
geen maand geleden. Nu probeerde
een deel van deze tandeloze tijger
(D66, VVD en GB) haar gebit weer
in te doen, maar veranderde de raad
in de drie bekende aapjes van horen, zien en zwijgen. Voor de zoveelste maal kunnen we ons verslag van
een raadsvergadering beëindigen
met: ze dronken een glas, ze deden een plas en alles bleef zoals het
was. (vervolg pagina 50)
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Servicelijn

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

Servicepunten

Proefalarm sirene

Expositie Wijk Press
Photo Proostdijland 2008

www.servicepuntderondevenen.nl
algemeen nr: (0297) 58 76 00

Help mee om van het wijkveiligheidsplan Proostdijland een
succes te maken, door foto’s uit de wijk in te sturen! Deze
oproep kregen de bewoners van Proostdijland om, in het
kader van een te ontwikkelen wijkveiligheidsplan, kenbaar te
maken wat zij pluspunten en minpunten in de wijk vinden en
mee te doen aan deze fotowedstrijd.

Servicepunt Mijdrecht
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Wilnis
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl

Tijdens de wijkinloopavond Proostdijland op 20 mei werden de winnaars
van de ‘Wijk Press Photo Proostdijland 2008’ bekend gemaakt.
De winnaar in de leeftijdscategorie tot 21 jaar, Vincent Burger, heeft
een mooie foto van de skatebaan ingestuurd. De winnaar in de
leeftijdscategorie vanaf 21 jaar is de heer van der Wel. Hij heeft een mooie
foto gemaakt van de brug over de singel in Proostdijland Noord.
Vanaf vrijdag 4 juli vindt er in de oude hal van het gemeentehuis een
expositie plaats van deze fotowedstrijd. Naast de winnende foto’s zijn er
nog 11 andere foto’s van plus- en minpunten in de wijk te bewonderen.
Deze expositie is gedurende de hele maand juli te bezichtigen tijdens
de openingstijden van het gemeentehuis. U dient zich te melden bij de
receptie. De receptioniste geeft u dan toegang tot de expositieruimte.

Geopend:
ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur en
12.30-16.00 uur,
en di 12.30-16.00 uur.
Op dinsdagochtend en
zon- en feestdagen is het
afvalbrengstation gesloten.

Spreekuur college

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

Aanpassingen openbare
verlichting Amstelhoek
en De Hoef
Vanaf 30 juni start Citytec met het verbeteren van de openbare
verlichting in Amstelhoek. De volgende werkzaamheden worden
uitgevoerd:
-

verplaatsen van lichtmasten
vervangen van de armaturen (lampen) door een efficienter type
wat betere verlichting oplevert
plaatsen van lichtmasten in de Mennonietenbuurt ter hoogte
van huisnummers 62 tot en met 72 en huisnummer 120 en de
Amstelkade huisnummers 63, 65 en 74.

De werkzaamheden in Amstelhoek duren tot en met juli 2008.
Aansluitend wordt er in De Hoef aan de openbare verlichting
gewerkt. Daar worden ook de armaturen vervangen.

Meldpunt Zorg &
Overlast

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

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

Beleef het verleden in beeld en geluid in Museum De
Ronde Venen! De provincie Utrecht trakteert in 2008
twee keer op een Gratis Rondje Musea. Zaterdag 5 juli
en zondag 6 juli is Museum De Ronde Venen extra lang
geopend en gratis te bezoeken. Zondagmiddag worden
boeiende verhalen verteld door vertelkring De Schatkist.
Tijdens het Gratis Rondje Musea is ook de expositie “Devotie:
geloven en beleven in De Ronde Venen” gratis te bezoeken. Deze
tentoonstelling biedt een bijzonder kijkje in de huiskamers van twee
verschillende christelijke gezinnen, waarin devotie een grote plaats
inneemt. Een grote verzameling
alledaagse religieuze voorwerpen uit de 20e eeuw vormt samen een
feest van herkenbaarheid.

De vaste presentatie van het museum toont het zware leven van
de veenarbeiders. De Ronde Venen was vroeger een nat gebied,
de thuisplaats van harde werkers die lange dagen maakten met het
ontginnen van het veengebied. Tegenwoordig zijn de dorpskernen
vooral forensenplaatsen voor het
industriële Mijdrecht. De sporen van het verleden blijken steeds
meer te vervagen, maar het museum houdt herinneringen aan
het verleden levend. Indrukwekkende historische kaarten, unieke
documenten, oude foto’s en vele gereedschappen worden
tentoongesteld in het museum en geven met elkaar een beeld van
vervlogen tijden.

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

Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
(0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl

Gratis Rondje Museum
De Ronde Venen

De tentoonstelling komt extra tot leven door de boeiende verhalen
van vertelkring De Schatkist. Op zondag 6 juli laten vertellers zich
inspireren door hun omgeving en nemen bezoekers en toehoorders
mee in een wereld van fantasie en dromen.

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

Afvalbrengstation

Veiligheid in
De Ronde
Venen

Elke eerste maandag van de maand worden de sirenes in
Nederland getest om 12.00 uur precies.
De volgende test vindt maandag 7 juli 2008 om 12.00 uur
plaats. Wanneer u tijdens de maandelijkse test de sirene
niet hoort, dan kunt u dit melden bij de Servicelijn van
gemeente De Ronde Venen, tel. (0297) 29 18 00.

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.

Gemeente De Ronde Venen:

Geen baan maar
een loopbaan!

Tijdens het Gratis Rondje Musea is het museum op zaterdag en
zondag van 9.00 uur tot 17.00 uur geopend. Vertelkring De Schatkist
is zondag 6 juli vanaf 12.00 uur aanwezig om verhalen te vertellen.
Aan dit achtste Gratis Rondje Musea doen 40 Utrechtse musea
mee. Meer informatie: Museum De Ronde Venen, Herenweg 240 in
Vinkeveen, tel. (0297) 26 22 23 of www.museumderondevenen.nl

Gezamenlijke visie
Museumpaviljoen
De Ronde Venen
Maarten Kentgens, directeur van het Museum De Ronde
Venen, heeft op donderdag 26 juni aan wethouder Jan van
Breukelen de notitie ‘Museumpaviljoen De Ronde Venen: De
kracht van interactie’ aangeboden.
De notitie is opgesteld door vier organisaties die samen
invulling gaan geven aan het toekomstige museumpaviljoen
in Marickenland.
De betrokken organisaties zijn het Museum De Ronde Venen, de
Milieudienst Noord-West Utrecht met NME centrum De Woudreus, de
Historische Vereniging ‘De Proosdijlanden’ en de VVV Hollands Midden.
Deze verschillende organisaties die qua werkveld, organisatiestructuur en
doelstelling van elkaar verschillen, gaan nu een samenwerking met elkaar
aan waarin de verschillende organisaties en functies samenkomen in het
museumpaviljoen. Het museumpaviljoen wordt hierdoor een knooppunt in
de samenleving en in het landschap.
In de notitie ‘Museumpaviljoen De Ronde Venen: De kracht van interactie’
wordt een visie gepresenteerd waarin de geïntegreerde samenwerking
tussen de verschillende organisaties centraal staat. Basis voor de
samenwerking is het bijzondere cultuurlandschap van dit veengebied.
Kenmerkend voor dit landschap is het unieke samengaan van natuur en
landschap, milieu, cultuurhistorie, recreatie en toerisme.

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

Redactie

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

Meer informatie over de vacature kunt u vinden op onze website
www.derondevenen.nl of u kunt contact opnemen met ons via
tel. (0297) 29 17 42.
Ook open sollicitaties zijn van harte welkom.
Deze kunt u sturen naar: sollicitatie@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.

Op de foto: van links naar rechts: de heer C. Hoebe van de Milieudienst
Noord-West Utrecht, de heer E. Swaab namens de Historische Vereniging
‘De Proosdijlanden’, wethouder J. van Breukelen, de heer M. Kentgens
van het Museum De Ronde Venen.

Jongeren
en
overlast
Sinds enkele weken
houdt de politie in
Mijdrecht extra toezicht
in het parkje tussen de
Dr. J. van der Haarlaan
en de Ringdijk derde
bedijking. Aanleiding
hiervoor is het stijgende
aantal meldingen
van jeugdoverlast.
Omwonenden melden
dat een groep jongeren
tot ’s avonds laat met
brommers af en aan
rijdt, lawaai maakt en
veel rotzooi achterlaat.
Agenten houden deze
locatie extra in de gaten,
noteren namen van
jongeren die aanwezig
zijn en spreken hen aan
op hun gedrag.
Arjan Daemen, wijkagent
jeugd: “Op deze wijze
proberen wij een bijdrage
te leveren aan het
behouden van een leefbare
woonomgeving. Jongeren
willen graag een eigen
ontmoetingsplek en als
inwoner wil je prettig wonen.
Dat kan in veel gevallen
prima samen. Krijgen wij
toch meldingen binnen van
overlast op een bepaalde
locatie, dan nemen wij dit
soort maatregelen. Als
blijkt dat dezelfde jongeren
steeds opnieuw voor overlast
verantwoordelijk zijn,
nemen wij contact op met
de ouders van de jongeren
die overlast veroorzaken.
Ouders zijn immers de eerst
verantwoordelijke, maar
weten niet altijd wat hun
kind op straat doet. Via een
brief brengen wij de ouders
hiervan op de hoogte. Bij het
constateren van strafbare
feiten, zoals het veroorzaken
van vervuiling of hinderlijk
alcoholgebruik, wordt een
bekeuring uitgeschreven
of wordt de jongere
doorverwezen naar HALT..
Bij zwaardere strafbare
feiten, zoals vernieling,
wordt de jongere
aangehouden en een
proces-verbaal opgemaakt
dat naar de officier van
justitie wordt gestuurd.
Als een minderjarige is
aangehouden, neemt de
politie ook telefonisch
contact op met de ouder(s).”

Samenwerking

De politie werkt in de aanpak
van jeugdoverlast nauw
samen met de gemeente
De Ronde Venen en de
jongerenwerkers van De
Baat. In het maandelijks
JOS (jongeren op straat)
overleg worden informatie
en meldingen met elkaar
gedeeld. Zo ontstaat er
een beter beeld van de
overlast locaties, wat voor
type overlast er is (hoe
erg is het) en wat voor
samenstelling de groepen
jongeren hebben (oud/
jong, allochtoon/autochtoon,
enz.). Aan de hand van deze
gegevens worden concrete
maatregelen genomen
door de gemeente, het
jongerenwerk en/of
de politie.

Nieuwe Meerbode - 25 juni 2008
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Vakantiekrachten
Brandweer
De Ronde Venen

Brandweer De Ronde Venen heeft dit jaar weer vakantiewerkers
aangenomen om de 1000 brandkranen in de gemeente op hun
bereikbaarheid en werking te controleren.
PLASTIC FLESSEN EN FLACONS
Inmiddels zamelen we al bijna een jaar lang de lege plastic flessen
en flacons gescheiden in. De twaalfde inzameling vindt plaats op
vrijdag 4 juli 2008.
Wanneer en hoe laat kunt u de speciale afvalzak aan de weg
zetten?
• Zet de speciale afvalzak op vrijdag 4 juli 2008 uiterlijk om
07.30 uur aan de openbare weg. Ook al komt de inzamelauto
gewoonlijk veel later, dan kan het voorkomen, bv. door inzet van
extra auto’s, of het veranderen van de route, dat de inzamelauto
om 07.30 uur bij u langs komt. Als er op dat moment geen
afvalzakken worden aangeboden, komt de inzamelauto op een
later tijdstip niet terug om uw afvalzak alsnog op te halen.
• Het is gebleken dat veel burgers de afvalzak pas buiten zetten als
de inzamelaar de straat in komt of langs rijdt. De kans dat u dan
te laat bent is heel groot. Zorg er daarom voor dat de afvalzak
uiterlijk om 07.30 uur aan de openbare weg staat.
• Biedt de speciale afvalzak vooral goed zichtbaar aan voor de
inzamelaar.
Vragen?
Mocht u vragen, klachten en/of opmerkingen hebben over de
inzameling wordt u vriendelijk verzocht de Servicelijn te bellen zodat
hierop dan zo goed mogelijk ingespeeld kan worden. De servicelijn
is te bereiken via tel. (0297) 29 18 00. Voor extra
afvalzakken kunt u terecht op het afvalbrengstation en
bij de receptie van het gemeentehuis.

Jeugdbrandweer
Vinkeveen door naar
landelijke finale!

De jeugdbrandweer van Vinkeveen heeft zich afgelopen
zaterdag weten te plaatsen voor de landelijke wedstrijd in de
klasse aspiranten lage druk. In Culemborg werd een keurige
vijfde plaats behaald. Deze uitslag geeft recht op deelname
aan de landelijke finale. Tijdens deze wedstrijd zullen de beste
tien ploegen van Nederland gaan strijden om de landstitel.
De ploeg uit Vinkeveen kreeg dit keer te maken met een brandende
bestelbus op een voormalig fabriekterrein. De wedstrijd startte dit keer
vanuit een brandweervoertuig, waardoor de ploeg net zoals in de praktijk
met een voertuig ter plaatse aankomt bij een incident. Na een verkenning
rondom het voertuig bleek dat de brand was overgeslagen naar een
aangrenzend kantoorpand. Op het dak van het gebouw stond ook nog een
medewerker van een aannemersbedrijf, die was ingesloten door de brand
en niet meer zelfstandig naar beneden kon.
De bevelvoerder zette direct een straal in tussen de brandende auto en
het gebouw om verdere overslag te voorkomen. Door de nummers 3
en 4 werd daarna een binnenverkenning uitgevoerd. Nadat de gehele
begane grond was verkend ging men met de tweede straal naar boven,
waar de branduitbreiding werd gevonden. Er waren geen meerdere
branduitbreidingen, zodat de man die nog steeds op het dak stond kon
worden gered. Binnen de reguliere speeltijd werd de brand afgeblust en het
slachtoffer overgedragen aan de ambulancedienst.
De ploeg was ten opzichte van de eerste wedstrijd iets gewijzigd,
maar niet minder succesvol:
Bevelvoerder		
Bart van Asselen
Pompbediende		
Daan `t Hoen
Nummer 1 		
Jelle Oldenburger
Nummer 2 		
Mark Bijeman (ingevallen, lid van 		
				
Jeugdbrandweer Breukelen
Nummer 3 		
Arjan Lommers
Nummer 4 		
Yordi Borger
Na de zomervakantie zal er nog flink
geoefend moeten worden om mee te
dingen naar de landstitel. De landelijke
wedstrijd zal namelijk nog zwaarder en
gecompliceerder zijn. De landelijke finale
wordt gespeeld op zaterdag 4 oktober in
de gemeente Haaften-Neerijnen. Inmiddels
hebben al een aantal nieuwe jongens zich
aangemeld bij de jeugdbrandweer.
Wil jij ook een keer komen kijken en
heb je interesse in de jeugdbrandweer,
stuur dan een email naar:
jeugdbrandweer-vinkeveen@hotmail.com.

Deze jongens en meisjes rijden
rond op een fiets met een fietskar waar hun gereedschap in zit
en hebben een oranje vestje aan
met op de rug de tekst “brandweer” of de opvallende brandweerjassen (zie foto). Mocht u de
vakantiewerkers in het dorp, in
uw straat of in uw tuin zien dan
weet u dat zij dit werk aan het
doen zijn.

Brandveiligheid van
woningen bij winkels
onderzocht

De gemeente De Ronde Venen gaat de komende weken
de brandveiligheid van woningen onderzoeken die boven
of in de directe nabijheid van winkels zijn gelegen. Bij
het onderzoek wordt gekeken of de bewoners tijdig het
gebouw kunnen verlaten in geval van brand. De controle
wordt uitgevoerd door de brandweer en medewerkers
van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht.
Op veel plaatsen in de gemeente staan winkels met bovenwoningen
of woningen die direct naast of achter winkels zijn gelegen. Zeker
als de panden wat ouder zijn, kan dit brandgevaarlijke situaties
opleveren. Het gemeentebestuur heeft daarom in het belang van de
veiligheid van de gebruikers besloten een onderzoek in te stellen
naar deze panden. Directe aanleiding hiervoor is de brand met een
dodelijk slachtoffer in de Dorpsstraat in Mijdrecht.
De preventiemedewerker van de brandweer en de buitenopzichter
van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht zullen in eerste instantie
alle panden waar het om gaat aan de buitenkant aan een visuele
inspectie onderwerpen. De gebruikers van het pand worden van de
resultaten van deze controle op de hoogte gesteld.
Als na de visuele inspectie aanleiding bestaat voor een inpandig
onderzoek, dan wordt daarvoor een aparte afspraak gemaakt met de
eigenaar / gebruiker van het pand.
Zonodig wordt een advies gegeven ter verbetering van de
brandveiligheid van het pand.
Ook eigenaren / gebruikers van andere panden, die twijfelen over
de brandveiligheid, kunnen via de balie Bouwen en Wonen van de
gemeente contact opnemen voor het maken van een afspraak, tel.
(0297) 19 16 54 of per mail: info@derondevenen.nl

Bijeenkomst ontwerp
bestemmingsplan
“Marickenland”

Woensdagavond 9 juli 2008 vindt in de Willisstee, Pieter
Joostenlaan 24 in Wilnis een bijeenkomst plaats over
het ontwerp bestemmingsplan “Marickenland”. Tijdens
deze avond kan het bestemmingsplan worden bekeken,
kunnen vragen worden gesteld en kunnen (door wie dat
wil) mondelinge zienswijzen worden ingediend.

		

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

5 juli 2008

Rommelmarkt Vinkveen

In het kader van het 125 jarig bestaan van de R.K. Kerk, wordt er
op het plein (bij de R.K. Kerk) aan de Kerklaan, een rommelmarkt
georganiseerd. Op deze zaterdag zullen o.a. keuken- en tuinspullen,
boeken, spelletjes, kinderspeelgoed, lampen, vazen en nog veel en
veel meer worden verkocht. Het verzamelen van al de spullen begint
al in het vroege voorjaar. Iedereen die van hun nog bruikbare spullen
af wil kan contact opnemen met het parochie secretariaat.
Locatie: Plein (bij de R.K. kerk) in Vinkeveen.
Aanvang: 10.00 uur – 16.00 uur.
Meer informatie: tel. (0297) 26 13 75.

VIOS open 2008

Locatie: Raadhuisplein in Mijdrecht. Aanvang: 10.00 uur tot 17.00
uur. Meer informatie: www.vios-midreth.nl
secretariaat@vios-midreth.nl

Vaarexcursie Botshol

Natuurmonumenten organiseert een vaarexcursie op de Botshol.
Aanvang: 10.00 uur. Meer informatie: Excursietelefoon Noordwest
van Natuurmonumenten; tel. (035) 65 59 955.
De excursietelefoon is bereikbaar op dinsdag, woensdag en
donderdag van 09.00 uur tot 15.00 uur.

Provinciaal museumweekend

Tijdens dit weekend is Museum de Ronde Venen extra lang
geopend. Locatie: Herenweg 240 in Vinkeveen. Aanvang: zaterdag
als zondag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Toegang: gratis. Meer
informatie: www.museumderondevenen.nl

		

5 juli 2008 t/m 6 juli 2008

Rap en Ruigrace in Vinkeveen

Zaterdag 5 juli 10.00 uur tot 22.00 uur. Zondag 6 juli 12.00 uur tot
19.00 uur. Locatie: Vinkeveen bij eiland 1. Meer informatie: Joyce
Rijneker ondernemingsvereniging Vinkeveen: tel. (06) 45 16 04 83 of
tel. (0297) 29 26 11, j.rijneker@veenstromen.rabobank.nl

		

10 juli 2008

Zomeravondconcert Regionaal
Operette- en Musicalkoor

Locatie: Raadhuisplein in Mijdrecht. Aanvang: 20.30 uur - 21.30 uur.
Meer informatie: W. van der Schaaf (0297) 28 20 89,
wiebe.schaaf@wxs.nl

Het ontwerp bestemmingsplan “Marickenland” omvat het gebied
tussen Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en Waverveen. In dit gebied
wordt de realisatie van een natuur- en recreatiegebied en
een woonwijk (Marickenzijde) mogelijk gemaakt. Het ontwerp
bestemmingsplan ligt van 17 juni tot en met 28 juli 2008 ter
inzage. Dit is eerder op deze pagina bekend gemaakt. Tijdens de
terinzagelegging kunnen mondelinge en schriftelijke zienswijzen
worden ingediend.
Programma:
19.45 - 20.30 uur
			
			
20.30 - 21.15 uur
21.15 - 21.30 uur
21.30 - 22.00 uur
22.00 - 22.05 uur
			

Inloop, met koffie. Gelegenheid het 		
bestemmingsplan te bekijken en uitleg
te vragen.
Plenaire mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Pauze
Mogelijkheid voor mondelinge zienswijzen
Uitleg mogelijkheden om zienswijzen in te
dienen en vervolgprocedure

Mondelinge zienswijzen:
Na de pauze is er gelegenheid voor mondelinge zienswijzen. Dit
wordt losgekoppeld van het stellen van vragen, omdat zienswijzen
officieel in de bestemmingsplanprocedure worden meegenomen.
Uiteindelijk beslist de gemeenteraad bij vaststelling van het
bestemmingsplan over hoe met deze zienswijzen wordt omgegaan.
Vandaar dat tijdens de bijeenkomst ook geen reactie op zienswijzen
wordt gegeven. Mondelinge zienswijzen worden genoteerd en voor
akkoord toegezonden aan de indiener.
Mondelinge zienswijzen kunnen ook telefonisch of na afspraak in
een gesprek worden ingediend. Hiervoor kunt u contact opnemen
met Henrike Geurkink via tel. (0297) 29 18 16 of via
info@marickenland.nl. Uiteraard kan ook schriftelijk op het plan
worden gereageerd via een brief aan Burgemeester en Wethouders
van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG in
Mijdrecht o.v.v. “zienswijze ontwerp bestemmingsplan Marickenland”.

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.

- Blauwe kinderfiets
- Coolcat damesjas
- Bril roodachtig metaal in zwarte
brillenkoker
- Bruine kinderportemonnee
- Gouden armbandje met
5 gekleurde steentjes
- Zilveren schakelarmband
- Diverse sleutels
Verloren voorwerpen
week 25 en 26

Gevonden
en verloren
voorwerpen
Met ingang van 1 april 2007
is de registratie en opslag
van gevonden en verloren
voorwerpen overgegaan van
de politie naar de gemeente
(afdeling Burgerzaken).
Onderstaande voorwerpen zijn
bij de gemeente als verloren of
gevonden opgegeven:
Gevonden voorwerpen
week 25 en 26
- Zwarte Opoefiets merk Batavus
- Zwarte kinderfiets

- Vergunningsbewijs
nationaal/internationaal
beroepsgoederenvervoer.
- Kentekenbewijs caravan Chateau
- Cantara 495 1VH
- Bruine Gucci zonnebril
- Zwarte bril rechthoekig model
- Zwarte portemonnee met opdruk
doodskop.
- Zwarte portemonnee op opdruk
O’neill
- Bruine portemonnee
- Rode portemonnee rechthoekig
- Gouden trouwring met inscriptie
Petra 25-12-1970.
- Zilveren armband (geen schakel)
- Goudkleurig kinderarmbandje met
naamplaatje Charlotte.
- Zilveren dames schakelarmband
- Oilily handtas
- Zadelfietstasje merk Agu
- Kentekenplaat 19-PN-LB
- Diverse sleutels
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Nieuwe Meerbode - 2 juli 2008
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Afsluiting en omleiding
Provincialebrug
Vreeland
Vanaf zaterdagavond 5 juli tot en met
zondagochtend 6 juli 2008 voert de provincie
Utrecht reparatiewerkzaamheden uit op en rond de
Provincialebrug in Vreeland, gelegen in de provinciale
weg N201. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren,
wordt de N201 volledig afgesloten tussen de Singel en de
Raadhuislaan. De brug zal tevens gestremd zijn voor het
scheepvaartverkeer.

Werkzaamheden

In het weekend van 5 juli verhelpt de provincie Utrecht een aantal defecten
aan de brug. Deze defecten veroorzaken een hoop verkeerslawaai als er
auto’s over de brug rijden.
Hoewel geprobeerd wordt de overlast zoveel mogelijk te beperken, kunnen
bewoners in de omgeving van de brug last hebben van het lawaai als
gevolg van de werkzaamheden. Als de klus is geklaard, zal het verkeer op
de brug echter aanzienlijk minder geluidsoverlast veroorzaken dan in de
huidige situatie.

Afsluiting

Vanaf zaterdagavond 5 juli, 21.00 uur t/m zondagochtend 6 juli, 6.00 uur
is sprake van een volledige afsluiting van de N201 tussen de Singel en
de Raadhuislaan in Vreeland. De provincie Utrecht denkt de klus in één
avond en nacht te kunnen klaren. Mocht dit niet lukken dan maken zij de
werkzaamheden af in de daaropvolgende avond en nacht, ook weer tussen
21.00 uur en 06.00 uur.

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

Bereikbaarheid en omleidingsroutes
•
•
•
•
•

De N402 blijft bereikbaar.
Aanwonenden kunnen hun huis blijven bereiken.
Het verkeer vanaf de A2 richting Hilversum wordt omgeleid via de
N402, de N403 richting Loosdrecht en via ’s Graveland weer terug
naar de N201.
Het verkeer vanaf Hilversum wordt vice versa omgeleid.
Voor fietsers en voetgangers wordt een aparte, korte
omleidingsroute ingesteld.

Nadere informatie

Met vragen of voor nadere informatie over de werkzaamheden,
de afsluiting en de omleiding kunt u contact opnemen met tel.
(030) 258 38 88 (infonummer wegwerkzaamheden provincie
Utrecht) of wegwerkzaamheden@provincie-utrecht.nl

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook
te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde
Venen werkt met servicenormen.
AANVRAGEN BOUWVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende
aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Amstelhoek
Tymon v. Hiltenstr. 12

Aard van het bouwwerk
Plaatsen van een dakkapel

De Hoef

Soort vergunning
Lichte bouwvergunning

Bouwnr.
2008/0315

Ontvangst
datum
22-5-2008

Kromme Mijdrecht 43/43a Oprichten van 2 woningen

Reguliere bouwverg. fase 1 2008/0365 16-06-2008

Mijdrecht
Aquamarijn 60
Diamant 9
Vermogenweg
Waterhoen 27

Vergoten van een woning
Vergroten van een garderoberuimte
Plaatsen van een reclamebord (nabij)
Plaatsen van een dakkapel

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
Lichte bouwvergunning
Lichte bouwvergunning

2008/0368
2008/0370
2008/0354
2008/0376

17-6-2008
17-6-2008
9-6-2008
23-6-2008

Vinkeveen
Winkeldijk 19a R33

Oprichten van een sta-caravan

Reguliere bouwverg. fase 1 2008/0378

23-6-2008

Lichte bouwvergunning

18-6-2008

Wilnis
Wethouder v. Damln. 47 Plaatsen van dakkapellen aan vooren achterzijde

2008/0373

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen.
Deze bouwaanvragen kunt u nog niet inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw
etc, die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
BOUWPLANNEN
Met ingang van 3 juli 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de bouwplannen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

Amstelhoek
Tymon v. Hiltenstr. 12

Plaatsen van een dakkapel

Lichte bouwvergunning

2008/0315

A

Realiseren van een kelder
Oprichten van een winkelruimte/
horeca/appartementen

Reguliere bouwvergunning

2008/0268

B

Reguliere bouwverg. fase 1 2008/0138

C

Vinkeveen
Demmerik 46b
Herenweg 72, 73, 75

Ontvangst
datum

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vergunning:
- Onder A te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening.
- Onder B te verlenen met vrijstelling ingevolge de voorschriften van het bestemmingsplan.
- Onder C te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening.
Zienswijze indienen.
Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving van
het plan waar u uw zienswijze op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijze
verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijze ook
mondeling (aan de balie of telefonisch) bij de betreffende afdeling bekendmaken.
VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Mijdrecht
Groot Mijdrechtstraat 81 Oprichten van een windturbine
met traforuimte
Schattekerkerweg 1b
Oprichten van een woning
(nabij Westerlandweg)
Vinkeveen
Donkereind 44a
Groenlandsekade 31
Groenlandsekade 37
Herenweg 256
Proosdijland 47
Proosdijland 48
Korenmolenweg

Veranderen van raamsparing en
luifelsen schoorsteen aan de achteren zijgevel
Vernieuwen van een bijgebouw (achter)
Vernieuwen van een woning
Vernieuwen van een garage en carport
Vergroten van een woning met een
dakopbouw op het achtergeveldakvlak
Vergroten van een woning met een
dakopbouw op het achtergeveldakvlak
Aanbrengen van een leiding/duiker
onder de weg (Nabij Gagelweg)

Soort vergunning

Bouwnr.

Ontvangst
datum

Bouwvergunning fase 2

2008/0346

24-6-2008

Bouwvergunning fase

2008/0073

25-6-2008

Wijzigingsvergunning
Bouwvergunning
Bouwvergunning fase 2
Bouwvergunning

2008/0256
2008/0201
2008/0319
2008/0297

24-6-2008
24-6-2008
24-6-2008
24-6-2008

Bouwvergunning

2008/0331

24-6-2008

Bouwvergunning

2008/0325

24-6-2008

Bouwvergunning

2008/0352

24-6-2008

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen
van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide
fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die
in die fase aan de orde zijn gekomen.
Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de
vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 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.
TIjDELIjKE BOUWPLAATSINRICHTING AAN BURGEMEESTER HAITSMAPLEIN IN MIjDRECHT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 30 juni 2008 een vergunning ingevolge van artikel 2.1.5.1 van de
Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2005 (APV) hebben verleend, voor een tijdelijke bouwplaatsinrichting
aan de Burgemeester Haitsmaplein in Mijdrecht, dit in verband met renovatiewerkzaamheden voor ING bank. De vergunning geldt in de periode vanaf 2 juli 2008 t/m 25 juli 2008.
Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG
Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit
bezwaar gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht,
sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt
griffierecht geheven.
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer
(Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. Zij een aanvraag tot verlening van een vergunning hebben ontvangen en naar aanleiding van deze aanvraag onder het
stellen van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu een ontwerpvergunning hebben afgegeven
aan:
Recreatietuin Zonneweide voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van een inrichting voor
het houden, stallen en verzorgen van paarden en het hebben van een onderhoudswerkplaats, gasflessenopslag en
recreatietuin op het perceel Waverveensepad 15, 3645 CL te Vinkeveen.
De stukken met betrekking tot deze ontwerpbeschikking liggen ter inzage van 3 juli tot en met 14 augustus 2008. Tot
en met 14 augustus 2008 kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) naar voren brengen bij het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht, Postbus 242, 3620 AE
in Breukelen. U kunt niet per e-mail reageren. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze(n) kunt u
binnen de termijn contact opnemen met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst via het genoemde
telefoonnummer. De aanvrager van de vergunning wordt in de gelegenheid gesteld te reageren.
2. Door hen een melding tot wijziging van de inrichting is geaccepteerd van:
- Waternet voor het verwijderen en afvoeren van diverse installaties waaronder de zeefbandpersinstallatie, de PE
aanmaak- en verdunningsinstallatie, de complete gasmotorinstallatie in het slibbehandelingsgebouw; - het vervangen
cq. vernieuwen van een aantal installaties zoals de cv-ketel en slibwarmtewisselaar in de slibbehandelings-ruimte; - het
nieuw plaatsen van een gasfakkel met besturingskast en een 40’’ container voor het opwerken van biogas tot aardgas
behorend bij de RWZI- De Ronde Venen op het perceel Veenweg 162, 3641 SM te Mijdrecht.
Tegen het besluit om deze melding te accepteren kunt u tot en met 14 augustus 2008 bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente de Ronde Venen p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht, Postbus
242, 3620 AE in Breukelen. U kunt niet per e-mail reageren. Het besluit treedt een dag na afloop van de termijn voor
bezwaar in werking, tenzij u naast het indienen van uw bezwaar een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in ‘s-Gravenhage. Het
besluit treedt dan niet in werking voor er op dat verzoek is beslist.
-

De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur
en van 14.00 tot 16.00 uur;
het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht, tijdens openingstijden.

Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een
medewerker van de cluster recht van de milieudienst, tel. (0346) 26 06 41.
3. Bij hen een melding op basis van een algemene maatregel van bestuur is binnengekomen van:
W.j. van Schaik voor het uitbreiden/ wijzigen van een veehouderij waarop het Besluit landbouw milieubeheer van
toepassing is, op het perceel Waverveensepad 1, 3641 RD in Mijdrecht.
j.P.C. Oudshoorn voor het toepassen van andere middelen (tijdelijke mestplaat) t.b.v. een veehouderij waarop het
Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is, op het perceel Westerlandweg 6-a, 3641 PX in Mijdrecht.
Voor het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren
te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur dient
u eerst een afspraak te maken.
OPENBARE KENNISGEVING RECREATIESCHAP VINKEVEENSE PLASSEN
Het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen maakt bekend dat het op 20 juni 2008 de volgende
besluiten heeft genomen:
1. Het Besluit motorschepen Vinkeveense plassen wordt gewijzigd door het opnemen van een extra artikel waarin
is bepaald dat de maximum snelheid voor motorboten op de Vinkeveense Plassen niet geldt voor hulpverlenende
instanties (politie, brandweer, ambulance en erkende reddingsbrigades) wanneer dit voor de dienstuitoefening
noodzakelijk is.
2. Het Verkeersbesluit nr. 2 2007 wordt als volgt gewijzigd:
a. het noordelijke gedeelte van de Ruigkade Ringvaart ter hoogte van de legakker plaatselijk bekend als
dijkterreinen nrs. 10 tot en met 16 wordt opengesteld voor de motorvaart en de borden A12 en C3 en drijfbalken
worden verwijderd aan de kant van de vaarweg bij de toegangen van de Ruigkade Ringvaart;
b. het verbod op motorvaart voor het zuidelijke gedeelte van de Ruigkade Ringvaart blijft gehandhaafd door een
drijfbalk en de borden A12 en C3 (op basis van art. 5.01, lid 3 van het BPR) aan te brengen in de Ruigkade
Ringvaart ter hoogte van de legakker plaatselijk bekend als dijkterrein nummer 9.
Bovenstaande besluiten zijn met onmiddellijke ingang in werking getreden. De volledige tekst van de wijzigingsbesluiten
kunt u opvragen bij het recreatieschap Vinkeveense Plassen, telefonisch te bereiken tijdens kantooruren via tel. (030) 29
74 000. Een belanghebbende kan tegen bovenstaande besluiten binnen 6 weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen, Postbus 8058,
3503 RB Utrecht.

Ik zou het
niet weten.
SteedS meer koeien
Lekker
?
weertje, niet

komen nooit meer buiten.
word wakker! www.wakkerdier.nl
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Geslaagden VLC Vinkeveen
voor het diploma VMBO-T
Vinkeveen - Abcoude:
Saskia Kemp, Lorenz Lee, Janine
Hopman, Jordy Dijkman, Eline van
Schalkwijk, Milou Bon, Lisanne Visser, Cindy Hendrikx.
Amsterdam:
Kimberly Müller, Pamela van Keuk .
Baambrugge: Esther Zwijnenburg,
Mark Blokhuis, Jesse den Ambtman, Kirsten Hazevoet.
Breukelen:
Barry van den Haak.
Mijdrecht:
Steven van Gelderen, Nikita de

Graaff, Mathieu Bax, Patrick van Tol,
Millan Koek.
Uithoorn: Leo Horster.
Vinkeveen:
Lili van Dijk, Patricia Pothuizen, Ricky Koot, Cheyenne Wakeling, Jia
Wijchers, Dieuwertje van Scheppingen, Mitchel Suppan, Faye de Vos,
Azeglio Bartolucci, Natasja Bosboom, Arjan Lommers, Melissa Roeleveld, Alicia Kok, Rosanne Eilander,
Stefan van Vliet, Renzo Meijwaard,
Jurriaan Kwakkel, Amber de Groot,
Samira Maghnouji, Niels van Die-

men, Mike Hartsink.
Vreeland: Tom Patje.
Waverveen:
Niels van Schaik, Denise Strubbe,
Tessa Smit.
Wilnis:
John van den Helder, Anoeska Engel, Jordy Vis, Frederike Feddema,
Linsey Hofkamp, Gaby Bruins, Nathalie de Blieck, Laura de Graaf, Yassin Boudhan, Jefta Verwoerd, Jill
Schuitemaker, Jenny Schoenmaker,
Marvin Vlak, Danny Voshart, Patrick
Griffioen, Armanda Mulckhuijse.

Shirley en Jordi gaan vol vertrouwen het avontuur tegemoet

De ‘Peking Challenge’
een groot avontuur
De Ronde Venen - De Olympische
Spelen die op 6 augustus in de Chinese hoofdstad Beijing van start
gaan, roept bij verschillende Rondeveners avontuurlijke gevoelens op.
Dat vertaalt zich onder meer door
deelname aan de ‘Peking Challenge’ met een (gedateerde) auto. Een
tocht van bijna 12.000 kilometer
naar Beijing. Vaak door grote gebieden met slechte wegen. Een uitdaging die het uiterste vergt van mensen en materieel. Gingen vorige jaar
enkele inwoners van De Ronde Venen deze uitdaging aan, ook dit jaar
gaan er een paar van start. Zagen
we in deze krant van 18 juni een
equipe van Koop Lenstra Makelaars
klaar voor de race met een Volvo
144, dit keer spelen Jordi Twaalfhoven (33) uit De Hoef met zijn partner
Shirley van ’t Hoff (36) uit Breukelen zich in de kijker. Beiden zijn zelfstandig ondernemer. Jordi is chauffeur/machinist en Shirley heeft een
schoonheidssalon. Vorig jaar besloten zij de ‘Peking Challenge’ te willen gaan rijden en troffen daarvoor
de nodige voorbereidingen. Samen
vormen zij een team dat onder de
naam ‘The Dutch Dragon’ de tocht
zal ondernemen. Deelname is uitsluitend toegestaan met een oudere
auto. Om die reden hebben Shirley
en Jordi via Marktplaats een gedateerde Toyota Landcruiser uit 1990
gekocht. Een type auto dat het kennelijk ’goed doet’ is kennelijk deze
Toyota, die je al vaker in beeld ziet
komen als het gaat om dit soort ‘rally’s’. Deze helemaal, want volgens
de kopers heeft deze wagen in 2007
al een keer met goed gevolg aan de
Challenge deelgenomen. Overigens
was die rally een hommage aan de
allereerste die honderd jaar eerder
in 1907 plaatsvond en de eerste in
deze eeuw. Dit betrof de Amsterdam-Beijing rally voor klassieke auto’s. De Peking Challenge staat hier
volledig los van en is meer bedoeld
om via sponsoring geld te fourneren
voor enkele goede doelen. De organisatie van de Peking Challenge
heeft twee goede doelen gekozen
waaraan men als deelnemer minimaal 10 cent per kilometer moet doneren. Dus een totaalbedrag van bijna 1.200 euro. Dat zijn Plan & Dance
for Life en Fight Cancer. Maar ook
de deelnemers willen dat sponsors voor hun eigen goede doelen
een duit in het zakje doen. Zo zouden Shirley en Jordi graag zien dat
er door de sponsors per gereden kilometer één euro wordt gedoneerd.
Dat levert dan uiteindelijk een mooi
bedrag op. Zij hebben daarbij de
stichting KIKA op het oog en als er
genoeg binnen komt willen zij ook
de stichting People’s Trust daarin laten delen. Een organisatie die opkomt voor de allerarmsten in India,
Nepal en Bangladesh.
Met dank aan de sponsors
Technisch is de auto in goede staat
gebracht. Vrienden en sponsors,
waaronder Toyota Ekris en Marcel Venis van Marcel Racing Sport,
leverden hieraan een belangrijke bijdrage in de vorm van sponsoring van onderdelen en het ver-

nieuwen van de bedrading. Schadenet Kranenburg heeft het plaaten het spuitwerk verzorgd waardoor
het weer een strak geheel is. Johan
Catsburg uit Waverveen zorgde samen met Bart Korver voor het oplassen van het imperiaal. Fonz Electronics sponsorde het navigatiesysteem en bouwde het in evenals een
autoradio. Traiteur en slagerij Van
Kruijswijk zorgt voor speciaal voorbereid en verpakt voedsel zodat ze
onderweg eten hebben. Paul Beer
van Generation X verzorgt hun website. Maar ook Restaurant Le Virage
sponsort Jordi en Shirley behoorlijk.
Niet in de laatste plaats moet worden genoemd de firma Schijf (www.
schijf.nl) die als hoofdsponsor optreedt voor ‘The Dutch Dragon’. Verder zijn er nog meer bedrijven en
vrienden die de tocht van Shirley en
Jordi financieren. Ieder op hun ei-

nen we van start gaan. Maar het belangrijkste is dat er ook geld binnenkomt voor de goede doelen. Behalve sponsors kunnen zowel particulieren als bedrijven zich als donateur aanmelden om daaraan bij te
dragen.”
Mede om fiscale redenen is voor
dit doel dan ook een stichting opgericht onder de naam: ‘Drive for
Life’. Voornaamste reden om mee
te doen aan de ‘Peking Challenge’ is het sociale en culturele aspect dat een rol speelt. En natuurlijk het grote avontuur. Shirley: “Ons
leven gaat in haast en kent luxe en
materialistische kenmerken. Er zijn
echter zoveel mensen die helemaal
niets hebben en hun hoofd in een
‘struggle for life’ maar boven water
moeten zien te houden. Zij hebben
vaak niet eens de middelen om in
hun eerste levensbehoeften te kun-

De Toyota Landcruiser, met hulp van sponsors helemaal opgeknapt
gen manier, zodat zij deze challenge kunnen volbrengen. Daaronder:
Utech Klussenbedrijf, Millenaar en
van den Heuvel Installateurs, E.J.
van Ginkel Boomverzorging, Martin Stam Sloopwerken, W.P. de Jong
Loonbedrijf, Twaalfhoven Kerstpakketten, Millenaar Makelaardij o.g.,
Den Blanken Mechanisatiebedrijf,
Muchini, Richard’s Grond en Waterwerken BV en Café ‘Drinken en
zo’ in Uithoorn waar Jordi altijd elke
vrijdag zijn pilsje drinkt.
Het merendeel van de bedrijven
komt uit De Ronde Venen.
Zaterdag 12 juli worden de deelnemende equipes vanaf de Dam in
Amsterdam uitgezwaaid. Bijna vier
weken later, op 7 augustus, hopen
zij gezond en wel in Beijing aan te
komen. Dat is twee dagen voor de
officiële openingsceremonie van de
Olympische Spelen. De reis gaat via
Nederland Duitsland door, via Polen
en Rusland de Oeral over, een stukje zuidelijk Siberié, Mongolië om tot
slot dwars door China in Beijing aan
te komen. Niet gering dus.
Drive for Life
“De ‘Peking Challenge’ brengt natuurlijk de nodige uitgaven met zich
mee. De kosten van de aanschaf van
de auto, reparaties en onderhoud,
de nodige vaccinaties, verzekeringen, eten en drinken en niet te vergeten de brandstofkosten, zijn allemaal zaken die er in hakken”, vertelt
Shirley. “Maar dankzij onze sponsors die zich met hun naam aan de
Challenge hebben verbonden, kun-

nen voorzien. Die willen wij met onze bijdrage laten zien dat het ook
anders kan om uiteindelijk te komen tot betere levenskansen en
omstandigheden. Daarnaast lijkt het
ons een unieke kans eens kennis te
kunnen maken met andere culturen in de verschillende samenlevingen. Niet in de laatste plaats willen
wij zelf eens vier weken ervaren wat
het is om zonder alle luxe en vanzelfsprekendheden te leven die wij
hier als heel normaal ervaren. Kortom, de ontberingen zijn voor onze
rekening. Belangstellenden kunnen
onze reis regelmatig via de website
(en Google Earth) volgen.”
Sponsoren? Het kan nog!
Wie zich in de rij van sponsors wenst
te scharen kan dat alsnog doen. Er
zijn verschillende manieren om de
uitdaging en de daaraan verbonden
doelstellingen met bepaalde vormen
van sponsoring te ondersteunen, zowel particulier als zakelijk. Vanzelfsprekend zijn bronnen als familieleden en talloze vrienden van Shirley
en Jordi reeds aangeboord en met
succes! Op de website www.thedutchdragon.nl kunnen belangstellenden uitgebreide informatie over de
verschillende vormen van sponsoring vinden, zoals zakelijke sponsoring, kilometer donateur en ‘schub
sponsor’. Ga daarvoor naar de homepage van de website en klik op
de balk als u interesse heeft. Kijk en
passant ook eens bij de sponsors en
hoe die zich op de site presenteren.
Er zijn nog diverse andere manieren om als sponsor in beeld en in
de publiciteit te komen. De bedoeling is verder dat elke sponsor na afloop van de Peking Challenge een
blijvende herinnering aan de tocht
krijgt in de vorm van een DVD. Voor
meer inlichtingen en/of nadere informatie kunt u tot en met 10 juli
contact opnemen met Shirley van ’t
Hoff, tel. 06-17456404 of via e-mail
info@thedutchdragon.nl.
De Nieuwe Meerbode wenst Shirley
en Jordi alvast een goede reis zonder al te veel pechgevallen toe en
een veilige aankomst in Beijing. De
redactie blijft graag op de hoogte,
ook van de belevenissen onderweg!

Diverse werkzaamheden
en afsluitingen in verband
met omlegging N201
Regio – De omlegging van de N201
Aalsmeer/Uithoorn is in volle gang.
Onvermijdelijk brengt dit soms overlast met zich mee voor omwonenden en het verkeer.
Plaatsing eerste tunneldek
Op 1 juli wordt het beton voor het
eerste tunnel-dek gestort op het
tunneldeel in de Ringvaart. Hierna wordt gestart met de bouw van
het dienstengebouw. Hierin komen de technische installaties voor
de tunnel. De technische installatie in dit gebouw moet de waterkerende functie overnemen van het
schot dat nu in de Ringvaart staat.
Pas als de waterkerende functie is
gegarandeerd, kunnen de schotten
in de Ringvaart worden verwijderd.
Op deze manier blijven er altijd twee
waterkeringen bestaan. Het schot
aan het einde van de bouwkuip in
Haarlemmermeer fungeert als tweede waterkering.
Afsluitingen lokale wegen
In de zomerperiode zal een aantal kruisende wegen ter hoogte van
het nieuwe tracé voor korte duur
worden afgesloten. Deze afsluitingen zijn nodig voor het plaatsen van
duikers onder de wegen, het verleggen van kabels, leidingen en riool en het aanleggen van tijdelijke

omleggingen. Via deze nieuwsbrief
zullen de afsluitingen worden aangekondigd. De eerste afsluiting betreft de Aalsmeerderweg. Deze is
van zaterdag 12 juli t/m vrijdag 18
juli afgesloten voor autoverkeer. Zowel zaterdag als zondag zal worden
gewerkt. Verkeer wordt met borden
omgeleid via de Hornweg. De afsluiting geldt niet voor fietsers, hulpdiensten en lijnbussen.
Afsluiting Bovenkerkerweg
Na de bouwvak is de Alliantie N201
van plan de Bovenkerkerweg in Amstelveen, ter hoogte van het nieuwe
tracé, tijdelijk af te sluiten voor al het
verkeer. Bewoners zijn hiervan tijdens een informatiebijeenkomst op
de hoogte gebracht.
Deze maand zal gemeente Amstelveen het verkeersbesluit hierover ter
inzage leggen. Voor (brom)fietsers
en wandelaars zal deze afsluiting
zo’n twee maanden duren. In deze
periode worden de damwanden van
het viaduct geplaatst. Hierna komt
er een oversteekplaats voor het
langzame verkeer. Voor auto’s blijft
de weg gedurende 2,5 jaar afgesloten. Automobilisten kunnen omrijden via de Randweg en de Zijdelweg. De afsluiting wordt via bebording op de Zijdelweg, Randweg en

Bovenkerkerweg aangegeven.
Bodemsanering bij
Aalsmeerderweg
Tussen de Aalsmeerderweg en de
Hoge Dijk is gestart met de asbestsanering. De grond wordt tijdens
de werkzaamheden natgehouden
zodat het asbest zich niet kan verspreiden. De eerste fase tussen de
Aalsmeerderweg en Hoge Dijk zal
rond 8 juli worden afgerond. In een
latere fase zal de resterende sanering ter hoogte van de Hoge Dijk zelf
worden uitgevoerd.
Omlegging Middenweg
Een deel van de Middenweg moet
worden verlegd in verband met de
aanleg van het viaduct. In juni en
juli zullen diverse werkzaamheden
plaatsvinden op en langs de rijbaan
van de Middenweg. Het verkeer kan
de werkzaamheden gewoon passeren. Verkeersmaatregelen garanderen de verkeersveiligheid.
Bouwvak
De bouwvakantie is van 21 juli t/m 8
augustus. Het werk aan de N201 zal
in deze periode niet stilliggen.
Gezien de vakantieperiode zullen de
werkzaamheden wel minder worden.

Botshol roei-excursie van het IVN
De Ronde Venen - Nu de vogels
klaar zijn met broeden is het natuurgebied Botshol opengesteld. Gidsen van het IVN zullen dan in het
mooie, stille en afwisselende gebied
een excursie verzorgen. Zij zullen op
zoek gaan naar kranswieren en de
rietorchis en oog hebben voor vissen en kikkers. In het gebied zijn de
heel bijzondere ‘heilige’ ibissen gezien. En wellicht vliegt er een bui-

zerd over of een andere grote vogel
zoals de zeldzame roerdomp. Door
de nabijheid van de nieuwe natuur
van Waverhoek is de vogelrijkdom
alleen maar groter geworden. Het
belooft een mooie excursie te worden. In ieder geval is het gebied zelf
al spannend met zijn vele sloten, het
hoge riet, zijn moerasbos en de Grote en Kleine Wije. Zonder gids zou
je er kunnen verdwalen. Zondag-

ochtend 6 juli om 10.00 uur bij boer
Verweij, Botshol 14 of een kwartier
eerder op het Kloosterplein in Vinkeveen. Kosten zijn voor leden en
donateurs 4,-, voor anderen 5,. Het
aantal deelnemers wordt bepaald
door beschikbare boten en gidsen. Aanmelden: Ria Waal tel. 0297256089 (overdag) en bij Els Raadschelders 0297-288669 (na zes uur
’s avonds).
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Rondo Ensemble van
leerlingen Greetje de Haan

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

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m vr
8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.00-18.00 u;
za 9.00-12.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij apotheek Pelaene Hof,
Terschellingkade 2, 3446 BK
Woerden, tel. 0348-480481.

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

cOLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:

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

EDItIE 3:

UItHooRN,
NEs A/D AMstEl,
DE kWAkEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 14.950
EDItIE 3
oPlAAg 13.150
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.Nl

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

DIERENHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

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

zORg &
DIENsTVERLENINg
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288.
Geopend op werkdagen 8.30-17.00
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). Voor
informatie over allerlei mogelijkheden
van zorg: Zuwe Service, tel. 09002359893.
Jeugdgezondheidszorg: tel.
0346-552930. Pedagogisch bureau:
tel. 0346-581487. Voor ouders van
kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel.
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open:
ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

Expositie kinderschilderijen
in Rabobank Uithoorn
Uithoorn - In de Rabobank Uithoorn (filiaal Heijermanslaan) zijn
tot eind oktober tijdens de openingstijden van de bank zeer kleurrijke schilderijen te bewonderen.
De schilderijen zijn gemaakt door
Uithoornse kinderen van verschillende scholen tijdens een project
georganiseerd door de werkgroep
“De Wijk leeft”.

Heeft u nog een muur vrij in uw huis
of in uw kantoor, dan moet u zeker
een kijkje gaan nemen in de Rabobank.
Meer informatie kunt u krijgen bij
Corrie Eeltink, tel. 0297540444, email: penseelstreek@amateurkunst.
net; internet: www.penseelstreek.
amateurkunst.net.

Beeldend kunstenaar Corrie Eeltink had de algehele leiding van het
schilderproject.
De schilderijen zijn te koop en de
opbrengst komt in zijn geheel ten
goede aan nieuwe kinderprojecten.

www.decombinatie.web-log.nl/
www.decombinatie.info

De Ronde Venen - Op 5 juli is het
weer zover: de leerlingen van Greetje de Haan zullen zingen in Studio
G-Rotschild aan de Bozenhoven 128
te Mijdrecht.
Letske Hofstra zal afscheid nemen
omdat ze naar het Conservatorium in Arnhem gaat voor Zang en
Theater. Ze zal een groot deel van
haar mooie songs voor de toelating
ten gehore brengen. Kinderen voor
Kinderensongs, Operette, Klassiek,
en Musical zullen in de eerste helft
van het programma klinken, in de
tweede helft van het programma zal
Greetje nooit eerder gehoorde muziek van de Hongaarse componist
Mosonyi laten horen. Dit zijn enkele werken die ze een week ervoor in
drie recitals in Hongarije heeft laten
horen. Ze zong onder andere in het
voormalige huis van de Hongaarse
componist Béla Bartók, en in de Residentie van de Ambassadeur van

Nederland in Boedapest. Ook presenteert zich het net in het leven
geroepen ‘Rondo Ensemble’, Greetje
de Haan sopraan, Ira Parfenova piano, Natalia Korniyenko viool en Suzanne Arends fluit.
De naam van het ensemble is afgeleid van Ronde Venen. Ze zullen
muziek van Schubert en Bernstein
ten gehore brengen. U zult binnenkort nog veel van ze horen en kom
vast kennismaken met deze professionele musici!
In de toekomst zijn ze in allerlei formaties inzetbaar voor concerten en
feestelijke gelegenheden. De toegang voor dit concert is voor volwassenen 6,- euro en kinderen 3,euro (leerlingen gratis) - inclusief
consumpties plus hapjes. De musici hopen dat u komt, neem voor de
zekerheid een klapstoel mee, er is
plaats voor 50 mensen En vol is vol!

Rovenians zingt
Praise for Peru
Regio - Komende zomer hopen 30
jongeren uit Loenen, Loosdrecht,
Breukelen, Delft, Loenersloot, Vreeland, Nieuwer ter Aa, Vinkeveen,
Mijdrecht, Weesp, Amsterdam, Goes
en Enschede af te reizen naar Peru.
Drie weken zetten zij zich in de krottenwijken van Lima in. In Lima wonen ongeveer 8 miljoen mensen,
van wie het overgrote deel in sloppenwijken. De kindersterfte in deze
wijken is enorm hoog. Ongeveer 1
op de 3 kinderen sterft daar vóór het
vijfde levensjaar!
De jongeren gaan helpen bij de restauratie van een kerk, een school in
de verf zetten èn een dak op een
klaslokaal plaatsen.
De eerste week zullen zij zelfs bij de
mensen in de sloppenwijken slapen.
Daarnaast zullen zij met sport en
spel de kinderen bezighouden om
ze een geweldige tijd te bezorgen!
Als afsluiting zullen zij een week
met een aantal jongeren uit de sloppenwijken door het Andesgebergte
gaan trekken. Het belangrijkste wat
zij gaan doen is interesse tonen en
hoop geven op een betere en mooiere toekomst!
Deze jongeren hebben al heel veel
actie gevoerd om geld bij elkaar te
brengen om de reis te kunnen bekostigen en ter ondersteuning van
de projecten.
Benefiet
Zaterdag 5 juli organiseren zij een
benefietconcert met de medewerking van Praise Loosdrecht, Peru
praise band en Gospelkoor De Rovenians uit De Ronde Venen. Het
belooft een avondvullend programma te worden met veel muziek
Een van de jongelui die meegaat
naar Peru, Adri de Kruif, is lid van

Gospelkoor De Rovenians en zingt
mee in de Praise voor Peru band!
Adri wil u dan ook van harte uitnodigen deze avond mee te genieten en
hij wil u alles vertellen over deze uitwisseling van cultuur! Iedereen die
de mensen in Lima een warm hart
toedraagt, van muziek houdt, of gewoon een avond lekker wil genieten,
is van harte welkom.
Tijdens deze avond zal ook stichting HoPe aanwezig zijn. Deze stichting houdt zich bezig met scholing
en andere projecten in Cusco en in
het Andes gebergte. Het doel is om
de levensomstandigheden van de
indianen te verbeteren. Tijdens deze avond wordt er een collecte gehouden om geld in te zamelen om
dit project te ondersteunen. Het
concert wordt gegeven in de( katholieke) Ludgeruskerk van Loenen
en begint om 20.00 uur. De deuren
staan open vanaf 19.30 uur en de
toegang is gratis. U bent welkom!
Voor meer informatie kunt u kijken
op diverse websites:
www.perureis2008.nl,
www.stichtinghope.org,
www.rovenians.nl
De Rovenians sluit haar seizoen af
met een optreden in huize Ursula te
Nieuwveen op zondagochtend 6 juli om half 11. Elk jaar weer een feestelijke dienst. De Rovenians draagt
de bewoners van Ursula een warm
hart toe.
In september start De Rovenians
weer met de repetitie-avonden. Nog
steeds zijn nieuwe leden van harte welkom. Kom gerust eens kijken, luisteren of meezingen. De eerste avond in het nieuwe seizoen is
maandagavond 1 september van
20.15 uur tot 22.15 uur in de PKN
Kerk de Rank in Mijdrecht

Grootse rommelmarkten
Vinkeveen
Vinkeveen - Vanwege het 125-jarig bestaan van de R.K. Kerk in Vinkeveen wordt zaterdag 5 juli a.s.
van 10.00 tot 16.00 uur een grootse rommelmarkt georganiseerd.
Op het parkeerterrein voor de kerk
staan veel kramen met daarop veel
spullen om in te snuffelen, te kijken
en te kopen. Speciaal voor de kinderen is er een puzzeltocht in en om
de kerk, waar leuke prijzen mee te
winnen zijn.

Tevens kunt u deze dag de feestelijk
versierde kerk bezichtigen.
Er is deskundige begeleiding aanwezig om iedereen rond te leiden.
Liefhebbers kunnen de toren beklimmen en genieten van het weidse uitzicht. Aan de inwendige mens
is ook gedacht, er wordt koffie en
thee geschonken en er zijn poffertjes en hamburgers verkrijgbaar.
Dit alles komt ten goede voor het
onderhoud van deze kerk.

Nieuwe wet ruimtelijke
ordening
Uithoorn - Op 1 juli jl. is de nieuwe
Wet Ruimtelijke Ordening van kracht
geworden. Die wet biedt nieuwe
mogelijkheden voor gemeenten om
ruimtelijk beleid vast te stellen en
duidelijkheid te geven aan burgers
en bedrijven over gewenste en ongewenste ruimtelijke plannen. In het
kader daarvan wordt nu een Structuurvisie met alle organisaties en bewoners opgesteld. Het college heeft
tevens aan de raad aangegeven
welke nieuwe procedures en regels
nodig zijn. In de nieuwe wet wordt
aangegeven dat gemeenten duidelijk moeten maken aan burgers en
maatschappelijke organisaties hoe

zij betrokken worden bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Per type
ruimtelijk plan wordt dan bekeken
hoe die betrokkenheid en inspraak
geregeld wordt. Alle bestemmingsplannen worden de komende jaren
actueel gemaakt. Elk plan dat op 1
juli ouder is dan vijf jaar moet uiterlijk in 2013 geactualiseerd zijn. Dat
is voor Uithoorn haalbaar. Volgens
de nieuwe wet moeten ook alle bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen op 1 juli 2009 via internet door burgers kunnen worden geraadpleegd. Inmiddels zijn
de voorbereidingen daarvoor samen
met Aalsmeer opgestart.

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

ACH… WAT LIG JE
HIER STIL LANGS DE
KANT VAN DE WEG!

Afgelopen week werd dit dier
gevonden langs de kant van
de weg. Duidelijk een verkeersslachtoffer. Het dier heeft
getracht de provinciale weg
naar Woerden (N212) over te
steken ter hoogte van de Bovendijk in Wilnis. Nieuwsgierig wat het is werd het beest
mee naar huis genomen. Tja
wat is het dan !
Het is een vrouwtjes bunzing
en behoort tot de marterachtige.
In Nederland hebben we
een vijftal marterachtige; de
boommarter, de steenmarter,
de hermelijn, de wezel en de
bunzing.
De boommarter leeft in boscomplexen met hoge bomen
en veel ondergroei en is onder ander te vinden op de
Utrechtse Heuvelrug.
De steenmarter is van origine
een rotsbewoner; menselijke
nederzettingen aanvaardt hij
als goed alternatief.
Zover bekend komen beide
soorten niet voor in De Ronde
Venen. Wel waar te nemen
zijn de wezel en de hermelijn.
Het zijn beide kleine roofdieren
waarvan de wezel het kleinste
is. De hermelijn is in de zomer
moeilijk te onderscheiden van
de wezel. Ze hebben dan dezelfde kleur. Het puntje van de
staart verraadt de hermelijn,
die is namelijk zwart. In de

winter is de hermelijn helemaal wit behalve… het puntje
van zijn staart, die is dan ook
zwart.
Een wezel of een hermelijn
kun je echt wel eens tegenkomen als je buiten op pad bent
in De Ronde Venen. Beide dieren zijn dol op muizen.
Moeilijker is dat met de bunzing, dit is een echt nachtdier.
Als je er dan een ziet is het
meestal een dode. Een bunzing houdt van een afwisselend landschap. Naast muizen lust hij ook ratten en zelfs
de kippen in het kippenhok
zijn voor hem niet veilig.
Dit jaar is het jaar van de
bunzing. In het jaar van de
bunzing wil men vooral meer
te weten te komen over de
spreiding en het aantal bunzingen in Nederland. Ook een
dode bunzing telt. Je waarneming kun je doorgeven bij
www.telmee.nl. Ook ik heb
de bunzing doorgegeven.
Het was de 66e doorgegeven waarneming van dit jaar.
In De Ronde Venen was er
nog niet eerder een melding
gedaan.
Helaas een bunzing armer in
de Ronde Venen maar weer
een bewijs dat een natuurervaring dicht bij huis kan zijn.
Anja de Kruijf
IVN natuurgids

home.wanadoo.nl/ivnrvu
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Legmeer West fase 2 in
rap tempo
Uithoorn - UBA Bouw is op 25 juni jl. gestart met het opleveren van
de eerste woningen in het project
van totaal 103 woningen in Legmeer
West fase 2 te Uithoorn.
Begin oktober 2007 werd de officiële start van dit project gevierd, en
nu, ruim 9 maanden later, worden
de eerste woningen al aan de bewoners overgedragen. De bouw is
zeer voorspoedig verlopen, van fundering tot metselwerk, van tegelen
tot schilderen.
De architecten Ben Kraan uit Bodegraven en Van Manen uit Noordwijk
hebben als een twee-eenheid alle
woningen ontworpen. Het resultaat
is gevarieerd en verrassend.
Alle koopwoningen, bestaande uit
55 eengezins, 8 twee-onder-eenkap en 16 appartementen, zijn verkocht. De 24 huurwoningen zijn van
Woongroep Holland te Amstelveen.
De opleveringen gaan door tot medio januari 2009.

Buurtprogramma Thamerdal aan wethouder overhandigd

Belangrijk onderdeel: te hard
rijden over de drempels
Uithoorn - Nog net voor het zomerreces worden de buurtprogramma’s
overhandigd. Dit keer was dat buurtprogramma Thamerdal dat ook weer
overhandigd werd aan wethouder
Jeroen Verheijen in zijn functie als
voorzitter van de stuurgroep. Deze
was wel enigszins teleurgesteld dat
zo weinig bewoners aanwezig waren bij een toch voor hen belangrijk
moment. Wel gaf de wethouder aan
dat hij toen hij net aangetreden was
als wethouder onder de indruk was
gekomen van het ‘Thamerdalgevoel’.
“Ik zie nog die shirtjes met ‘Ik ben
Thamerdaller’ tijdens het festival”.
Het buurtprogramma is tot stand
gekomen in samenwerking met verschillende instanties. Dat zijn dan
Woongroep Holland, Cardanus, de
politie Amstelland Meerlanden, de
gemeente en de bewoners. Op 8
oktober 2007 was de eerste buurtconferentie. Als positieve punten
werden genoemd het groene karakter en de ruimte opzet van de
buurt en de sfeer in Thamerdal. Ook
vindt men de buurt goed toegankelijk voor mensen met een rolstoel,
het woningbestand is divers en ziet
er leuk uit en het is rustig wonen.
Als negatieve punten kwamen naar
voren een matig onderhoud van de
groenvoorziening en de vijvers en
sloten. En een belangrijk punt is het
te hard rijden en de verkeersdrempels. Bovendien vindt men dat er te
weinig verlichting is en is er lange
leegstand van woningen, een tekort
aan woonruimte voor jongeren en
te weinig controle van de politie ’s
avonds met het oog op de hangjongeren bij de busbaan.
Speelvoorzieningen
Wat nog te verbeteren valt zijn de
speelvoorzieningen in de buurt,
meer activiteiten. Ook is een aantal
professionals naar hun mening gevraagd en daar kwam qua positieve
punten ongeveer hetzelfde uit als de
bewoners vonden, maar vindt men
het moeilijk om tijdens de spits Tha-

merdal in of uit te komen. Een aandachtspunt is de kwaliteit van de
woningen. Wat de gemeente betreft
is er een aantal zaken dat voortgezet wordt zoals het onderhouden
van de openbare ruimte. Er wordt
gewerkt aan een nieuw plan van
aanpak van zwerfvuil en men denkt
na over een herziening van het hondenpoepbeleid en de bewegwijzering. Er is nu een lijst met waardevolle bomen opgesteld waarbij
de bewoners nog kunnen aangeven of zij bepaalde bomen ook op
die lijst willen hebben die dan wel
aan bepaalde criteria moeten voldoen. Er is een nieuw speelbeleidsplan ontwikkeld waarbij in de periode van 2008 tot en met 2012 een
aantal speelplaatsen wordt heringericht. Er wordt meer aandacht besteed aan veiligheid. Er is een regeling opgesteld met Woongroep Holland voor de verlichting van achterpaden. Verder zijn er nog de schouwen en de bewonersoverleggen. De
sterke punten die uit de algemene analyse naar voren kwamen zijn:
aanbod van betaalbare woningen,
aantal grote speelterreinen, veel onderwijsvoorzieningen en goed bereikbaar, goede openbaar vervoerverbindingen.
Woningen
Als zwakke punten kwamen naar
voren: oude woningen, onderhoud
bestrating, weinig en slechte straatverlichting en weinig voorzieningen
voor jongeren, lichte tendens van uit
elkaar groeien van jongere en oudere bewoners en sluipverkeer vrachtwagens. De conclusies zijn dat men
niet zo tevreden is, dus is over het
onderhoud van de buitenruimte zoals openbaar groen en privétuinen
en gebrek aan verlichting en als
tweede de verkeerssituatie. Dat zijn
dan vooral te veel en te hoge verkeersdrempels in de Prinses Christinalaan en de hoge snelheid van het
autoverkeer zoals in de Tromplaan
en de Admiraal de Ruyterlaan, het

sluipverkeer vindt men hinderlijk en
er zijn te weinig speelvoorzieningen.
Op het programma voor de komende twee jaar staat dan ook het groen
wat aan de ene kant als een positief
punt wordt gezien maar aan de andere kant dus ook als hinderlijk wat
betreft overhangende takken en het
onderhoud. Er moet meer aandacht
worden besteed aan het oppervlakte water omdat zwerfvuil en grote hoeveelheden waterkroos voor
stankoverlast zorgen.
Er moet gekeken worden naar een
alternatief voor de drempels in de
Christinalaan, het tegengaan van
hardrijdende automobilisten op de
Admiraal de Ruyterlaan en de achterpadenverlichting moet verbeterd
worden. Als geplande werkzaamheden staan vermeld het aanbrengen
van natuurvriendelijke oevers aan
de Colijnlaan, Thorbeckelaan en Karel Doormanlaan.
Wat verkeer betreft staat als geplande werkzaamheid het aanpassen
van de geluidsmuur bij het busstation en de verkeersstructuur van het
Dorpscentrum. En als nieuwe maatregel het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Admiraal de
Ruyterlaan met verkeersremmende
maatregelen en een alternatief voor
de drempels in de Prinses Christinalaan zoals plantenbakken, wegversmalling, het tegengaan van sluipverkeer door verbodsborden.
Verder wil men een schouw met
jongeren inzake de speelvoorzieningen. In 2009 is het streven dat de
herontwikkeling van de schoollocaties Pr. Christinalaan/J. Wittlaan en
H. Swarthlaan klaar is. In 2008 wordt
gekeken naar een locatie voor de
Emmaschool. Dat zal dan gaan om
Thamerdal of Zijdelwaard. Ook vindt
in dit jaar de afronding plaats van
het appartementengebouw Bestevaer. Weer veel zaken die onder de
aandacht zijn gekomen of nog komen.

Zomerfeest peuteropvang
De Quakel groot succes
De Kwakel - Dit jaar stond het zomerslotfeest in het teken van het
thema vervoer. Alle kinderen droegen zelfgekleurde T-shirts met verschillende vervoersmiddelen.
De grote zaal in het dorpshuis was
omgetoverd tot een waar verkeersplein en ook een springkussen en
kiddieride ontbraken niet.
De hele ochtend konden de kinderen genieten van activiteiten zoals
pittenzakken gooien door een stoplicht, behendigheidscircuit op karretjes en fietsen, limonade tanken,
schminken, bootjes hengelen, auto’s stapelen, snoephappen, kleuren
en verven.

Rond half
twaalf mochten alle kinderen met hun
eigen groepje
picknicken
en smulden ze
van de broodjes, mandarijnen en kibbeling. Na het
eten was er nog

de gelegenheid om flink gek te doen
op het springkussen. Tot slot werd
het feest buiten afgesloten met een
overheerlijk softijsje, verzorgd door
Piet.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Verleden, heden en vooral
toekomst in De Morgenster
Uithoorn - Een prachtig kerkje aan
de Amstel, een stiltemomument
om bij stil te staan en een fraai gebouw achter de kerk met de naam
Morgenster. Wie zou daar niet willen werken? De Morgenster werd in
1933 in gebruik genomen als verenigingsgebouw van de Hervormde Gemeente van Uithoorn. In 2006
kocht Ons Tweede Thuis, een instelling voor mensen met een handicap,
het en het wordt nu flink verbouwd
om straks ruimte en werkplek te
bieden aan zo’n twintig cliënten.
Verleden
We beginnen maar eens bij het verleden. Piet Buis was er als veertienjarige jongen bij toen de eerste
steen gelegd werd in januari 1933
en hij heeft vele en goede herinneringen aan de Morgenster: “We gingen elke maand met zegeltjes langs
de kerkleden om geld op te halen
voor de meubilering. Er kwamen 200
stoelen, een hele vracht, uit Oostenrijk. Het vervoer kostte 17 gulden.
Mijn vader had een interieurzaak en
verzorgde de gordijnen. Ook voor het
toneel, er was namelijk een echt podium in de Morgenster. Er zijn heel
wat toneeluitvoeringen geweest. Wij
hadden met Orpheus, de mondorgelclub, onze jaarlijkse uitvoeringen
in de Morgenster. Er zaten soms
wel 300 mensen in de grote zaal.
Je moest je in de kelder omkleden,
daar stond ook de verwarming, lekker warm dus. Toen de Morgenster
centrale verwarming kreeg, direct
bij de bouw, had de Thamerkerk alleen nog maar een potkachel. Ze
hebben vanuit de Morgenster een
pijp aangelegd, onder de begraafplaats door, naar de Thamerkerk. Er
waren er die zeiden dat de doden er
warm bijlagen.” Voordat de Morgenster er was, stond er al een verenigingsgebouw achter de Thamerkerk
maar dat was oud en te klein. Tijd
voor een nieuw gebouw. Initiatiefnemer was dominee Tonsbeek die van
1929 tot 1953 in Uithoorn heeft gestaan. Het nieuwe gebouw herbergde ook de kleuterschool. Jan Brandse herinnert zich nog dat de klassen van de Nederlands Hervormde
School aan de overkant waar nu The
Mix staat, in de Morgenster gymnastiekles hadden. Jan zelf heeft jarenlang gezorgd dat de Morgenster
droge voeten hield toen hij machinist was op het gemaal van de polder Bovenland waarin Thamerkerk
en Morgenster staan.
“De Morgenster was hard nodig
voor alle activiteiten, niet alleen voor
de mensen uit Uithoorn maar uit de
hele buurt”, aldus Piet Buis. Hij kan
een hele opsomming geven van wie
of wat er allemaal gebruik maakte

van de Morgenster en welke functie het gebouw had. Mondorgelclub
waar Piet Buis lid van was, toneelverenigingen, kleuterklas, zondagsschool, catechisatie voor jongeren
van de kerk, stembureau, gymzaal,
oefenruimte voor koren, badmintonclubjes, meisjes-, jongens- en damesverenigingen, vergaderzalen. En
niet te vergeten het oliebollen bakken dat de Hervormde Gemeente en
later de Samen op Weggemeente
ieder jaar in december deed. Kilo’s
appels schillen, enorme pannen en
een doordringende oliebollenlucht
die er nog dagen hing. Maar heerlijke oliebollen.
Heden
Over het heden valt wat minder te
zeggen: er wordt verbouwd. Vloeren
zijn weggebroken waarbij de houten vloer vervangen zijn door een
betonnen. De bouwer plaatst nieuwe balken onder de vloer om het
geheel stevig te maken, zo liggen
houten en stalen balken gebroederlijk of gezusterlijk naast elkaar. Om
een verdieping mogelijk te maken
zijn palen geplaatst. Het gebouw,
langwerpig en vrij ondiep, bleek wat
uit het lood te staan. Daarvoor had
de kerk al eens palen langs de wand
gezet en ankers geplaatst maar nu
is het geheel flink gestut met dwarse balken. Overhellen kan niet meer.
De mensen die dachten dat het gebouw op instorten stond, gezien de
steunpalen aan de buitenkant, kunnen gerust zijn: het staat misschien
nog wat gebogen maar is stevig genoeg en kan nog heel wat jaren mee.
In de grote zaal komen een kantine
en een scholingsruimte. Op de verdieping in de grote zaal zijn enkele individuele werkplekken en twee
grotere kantoorruimtes voor cliënten gepland. Links van de ingang en
in de ruimtes helemaal aan de linkerkant van het gebouw komen een

kopieerafdeling en grotere ruimtes
waar cliënten aan het werk kunnen.
Toekomst
Wat is de toekomst van het pand,
wat wil Ons Tweede Thuis er eigenlijk mee?
De Morgenster wordt een werkplek voor uiteindelijk zo’n 24 cliënten. Het zijn cliënten die een stoornis hebben in het autismespectrum,
zoals het officieel genoemd wordt.
Zij hebben over het algemeen een
normale intelligentie maar redden
het (nog) niet zonder begeleiding.
Structuur is voor hen heel belangrijk en die wordt in de Morgenster
geboden. Deze structuur of de specifieke begeleiding die vaak blijvend
nodig is, is meestal niet beschikbaar
op gewone werkplekken. Vandaar
dat Ons Tweede Thuis het arbeidstrainingscentrum de Morgenster is
gestart, nu nog op de locatie van
De Hoepel (voorheen ouderensociëteit) in Ouderkerk aan de Amstel.
De cliënten kunnen aan het werk op
het gebied van allerhande ICT werkzaamheden, het leren bouwen van
een website, administratief werk,
ze worden bij een schriftelijke studie begeleid, het digitaliseren van
Lp`s en het monteren van videobewerkingen, vervaardigen van taarten en cakes op bestelling, schrijven
een nieuwsbrief, daarnaast worden
ze getraind in ‘werken’: hoe ga je
om met een baas, met collega’s, hoe
plan je je werk etc. De Morgenster
zal zo zeer persoonsgericht werken:
kijken wat de mogelijkheden, vaardigheden en beperkingen zijn van
iemand en de arbeid en trainingen
daarop aanpassen.
Voor de liefhebbers: de naam Morgenster komt uit een bijbelgedeelte, de tweede brief van Petrus (1:19),
en verwijst naar de morgenster die
aangeeft dat de dag aanbreekt.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja! Ja!
De juni raad
Het was me het avondje wel (26
juni de avond van de raad). Wel
eens gekeken en geluisterd tijdens een Raadsvergadering?
Sommige mensen zijn er twee
keer geweest. “De eerste en de
laatste keer.” Je moet geduld
hebben. Het is net zo als kijken naar een schilderij. Pas na
de derde keer ga je het zien. De
derde keer zie je wat de schilder heeft bedoeld. Zo is het ook
met de raadsvergadering. De
eerste keer denk je wat een geleuter. Wat een drukte maken ze
over zo’n ellig punt. Maar als je
meerdere keren geweest bent
dan zie je het spel. Ze spelen
spelletjes met elkaar en met de
inwoners.
Ja! Ja! B&W (de burgemeester) speelt met de Raad. B&W
(ZIJ) probeert op handige wijze de macht over de Raad uit
te breiden. ZIJ probeert steeds
haar eigen macht te vergroten
en de raad buiten spel te zetten.
De raadsleden proberen dat tegen te gaan. Ho! Ho! Dat lijkt
wel zo, maar ze graven hun eigen graf omdat ze het niet met
elkaar eens kunnen zijn (dat is
politiek). Een goed idee van een
collega nooit steunen. Daarbij
hebben ze nog te maken met
een burgemeester met twee
petten op. ZIJ is voorzitter van
Burgemeester&Wethouders (de
uitvoerende macht. De macht
die de ‘wensen’ van de Raad geacht wordt uit te voeren). (Neem
dat laatste maar met een korreltje zout) en zij is ook nog voorzitter van de Raad. Dat is een
mooie positie toch. Ja! Ja! Voorzitter van B&W is leuker omdat
je daarbij elke dag aan de touwtjes kunt trekken. Dat ze lekker
dingen kan regelen naar eigen
inzicht en omdat ze ook nog
voorzitter van de Raad is kan ze
lekker de grenzen van de mogelijkheden opzoeken Ja! Ja!

‘Tot de kruik natuurlijk te barsten gaat’, (is het spreekwoord).
Als je toehoorder bent dan kun
je dat makkelijker overzien. Het
gekke is dat de raadsleden zich
gewoon laten inpakken en dat
ze onderling zo verdeeld zijn en
elkaar het licht niet in de ogen
gunnen en dat ZIJ (het lijkt wel
een beetje goddelijk met die
hoofdletters) ze gewoon onder
tafel kan ellen. Ze laten bij ieder voorstel weer een stukje van
hun eigen zeggenschap verloren gaan. Praatjes verkoopt ZIJ
en 23 raadsleden zitten erbij. Ze
zijn er wel, maar ze zijn er eigenlijk niet. Die raadsleden in
de verschillende fracties (afgevaardigden van de partijen in de
Raad), die wegen niet het belang van het onderwerp, maar
zitten te kissebissen tegen elkaar en Zij maar lachen. Het valt
nog mee dat ze het er allemaal
mee eens waren dat de vrijwilligers van de brandweer nadrukkelijk bij de regionale samenvoeging betrokken moeten worden. Daar waren ze het allemaal
mee eens.
Ja! Ja! Er waren zelfs wat brandweerlieden onder de handvol
bezoekers van de Raadsvergadering. Ja! Ja! Een handvol. Het
is gewoon beschamend. Dat is
nu de betrokkenheid van de bevolking. Ik vraag mij af hoeveel
mensen die gemeentelijke pagina’s lezen? Dat vraag ik mij af.
Ja! Ja! Dat vraag ik mij af. Het
kan het gemeentebestuur geloof ik niet schelen. De raadsleden niet. De ambtenaren niet.
Het kan ze allemaal geen donder schelen. Dan kunnen ze des
te meer doen wat ze zelf goed
uitkomt. Neem nou de APV. Iedereen zegt Algemene ‘Politie’
Verordening. (het is plaatselijke Verordening). Je begrijpt natuurlijk wel dat Zij en de politie
daar gebruik van kunnen maken. De burgemeester wil het zo

regelen in de APV dat als ik met
een blikje bier over straat loop
de politie mij op kan pakken. Ja,
zelfs in de cel kan plaatsen als
ik een beetje adrem ben. Ja! Ja!
Onze ouders hebben hard voor
de vrijheid gevochten tegen
de Duitsers, maar ZIJ wil het
ons stukje bij beetje afpakken.
Yousouf Rasnabe voelde dat uitstekend aan en diende een motie in tot wijziging van het voorstel. Het werd zoals gewoonlijk
opzij geschoven. (Kleine partij).
Dan is ZIJ ineens weer B&W- er.
Maar hij sloeg de spijker wel op
de kop. Dan die kwestie met
betrekking tot de vestiging van
een Discocentrum. Ja! Ja! Foute
boel. Hartstikke foute boel. Wethouder Van Breukelen heeft de
boel bedonderd met het contract met Allround. Hij probeerde met rooie koontjes en oortjes
onder de aantijgingen uit te komen door de schuld op Baat te
schuiven. Dat is een spelletje.
Ja! Ja! Een spelletje (zeg maar
spel). Het zou eigenlijk zijn kop
moeten kosten. Cees Houmes
van D66 legde bloot dat de hele zaak stonk. Het gekke is dat
Wim Klaassen van de Combinatie ineens tegen ging piepen.
Die snapt helemaal niet wat er
gaande is. Door persoonlijke
antipathie laat hij zo’n belangrijke zaak kennelijk schieten. Dat
komt omdat hij ze niet op een
rijtje heeft en Cees wel.
Ja! Ja! Zo ellig zijn de raadsleden van De Ronde Venen. Overigens en hoewel Cees gelijk
heeft, vraag je je wel af hoe onafhankelijk zo’n Raadslid nou
eigenlijk is. Van Breukelen zou
eigenlijk af moeten treden, maar
dan komt in onze gemeente het
dreigement weer naar boven
dat alle Wethouders opstappen.
Je weet wel “Wij zijn één voor
allen en allen zijn wij één”. Ja!
Ja! Wie van de inwoners van De
Ronde Venen zou het nou erg
vinden als ze opstapten? Wie?
Ik! Waar moet ik dan over schrijven. Jammer dat ik het vervolg
van maandag 29 juni moet missen. Ja! Ja! Let op hoor, de burgemeester is in die situatie weer
voorzitter van B&W en niet van
de Raad. Het wordt een hete
week.
John B. Grootegoed

Negatieve reactie parochiebestuur
reddingsplan Schanskerk
De reactie van het parochiebestuur op het voorstel van de
gemeente is typerend voor de
houding van het huidige parochiebestuur. Ieder die kritische
vragen stelt over de sluiting van
de kerk aan de Schans of komt
met creatieve voorstellen om
de kerk te heropenen of op te
knappen, krijgt van het bestuur
een reprimande of vermanende
brief. Eerder hielpen leden van
dit dagelijks bestuur een advies
van een onafhankelijke commissie van Bisdom en Dekenaat
om zeep, omdat het zich positief uit liet over de mogelijkheden van de locatie en kerk aan
de Schans. Nu de gemeente
Uithoorn door een onafhankelijk bureau een onderzoek heeft
laten doen naar de veiligheid
van de kerk is het weer hommeles omdat de kerk helemaal niet
gevaarlijk wordt geacht. Oei, dat
is een vervelende uitkomst, het
rapport deugt niet!!
Nu mensen, laat u niets wijsmaken. De uitkomst van het rapport liegt er niet om, de kerk
heeft op korte termijn een restauratie nodig maar gaat niet
zichtbaar achteruit. We weten
allemaal dat verzekeringsmaatschappijen niet graag uitbetalen, zeker niet als er een bestuur
is dat met de verzekering mee
wil denken. Wij weten ook dat
de gefuseerde parochie bij het
aannemen van dit voorstel van
de gemeente over voldoende
middelen beschikt om nog jarenlang de jaarlijkse kosten van
de kerk te kunnen betalen. Zeker als ook bedrijven en particulieren een duit in het restauratiezakje doen, maar dat mag van
het parochiebestuur vooral niet.
Ondertussen spaart het bestuur zoveel mogelijk geld. Afgezien van de pastores hebben
vrijwel alle personeelsleden van
de kerk uit onvrede ontslag ge-

nomen (spaart lekker geld uit),
en waar mogelijk wordt geprobeerd in hoog tempo het resterende onroerend goed van de
Schans te verkopen om dit te
gelde te kunnen maken. Niet
voor de restauratie van de kerk
natuurlijk, dat is toch niet in de
geest van de parochianen die
het geld hebben geschonken?
Wij hopen van harte dat het Bisdom dit arrogante bestuur laat

vervangen door een constructief bestuur dat op een nette
wijze omgaat met het gemeentebestuur, alle parochianen, en
de wensen en belangen van onze Uithoornse gemeenschap.
De gemeenschap en vele parochianen die zich herhaaldelijk zeer duidelijk hebben uitgesproken voor behoud van dit
gemeentelijke monument en dit
Godshuis.

De stadsregio Amsterdam
- hoe democratisch
kunnen we het maken?
Enkele overwegingen vanuit het
CDA Uithoorn/De Kwakel om de
discussie hierover te voeren.
Constaterende dat
Het werk dat voortvloeit uit de
stadsregio voor raadsleden ‘plus’
werk is, geen i.p.v.
De werkplek is letterlijk verder
weg gelegen.
Er staat geen tijd, geld of andere
ondersteuning tegenover
Je wordt gekozen als lokaal bestuur, ongemerkt word je een regionaal bestuurder met alle taken
van de stadsregio.
Op nog verderweg gelegen processen, bijv. de Noordvleugel, is er
nog minder invloed.
Ten eerste
Het probleem is niet zozeer de democratische legitimatie op zichzelf. Het stuk legt inderdaad prima uit hoe de legitimatie procesmatig in elkaar zit. Het probleem
zit ‘m meer in de schaalgrootte om
deel te nemen aan de democratische processen.
De stadsregio is geen vierde bestuurslaag, maar is wel zo ingericht. Dat betekent dat je als raadslid ongeveer provinciale afstanden
moet afleggen om je werk goed te
kunnen doen, dat is er in geslopen. Gemeenteraadsleden hebben de sleutel in handen, ja, maar
Mijn collega’s in Amsterdam kunnen het regiowerk uitvoeren op
dezelfde plek als hun dagelijks
raadswerk, krijgen voor dat dagelijks raadswerk al een vergoeding
die 3x zo hoog ligt als in Uithoorn,
en hebben bovendien fractiebudgetten tot hun beschikking van
meer dan 100.000 euro. De taken
en verantwoordelijkheden zijn de
afgelopen jaren gegroeid, de invloed, status e.d. is van groter belang geworden, maar het takenpakket van raadsleden is daar nog
niet op aangepast. Ik vind dit overigens ook een punt voor de landelijke politiek bij de evaluatie.

Ik vind het wat te gemakkelijk om
dan maar te zeggen dat de raadsleden hun verantwoordelijkheid
onvoldoende nemen, want er is
toch voldoende informatie te halen en voldoende gelegenheid om
het politieke proces te volgen en
er in deel te nemen. Het is ongelijk verdeeld, daarom vind ik dat
de politieke locaties van de stadsregio daarmee rekening dienen te
houden: het zou een rondreizend
circus moeten zijn.
Ten tweede
De stadsregio zegt een samenwerkingsverband te zijn van 17
gemeenten, waarin iedereen een
even zware stem heeft – zie de democratische legitimatie. Ik begrijp
dan niet dat de voorzitter van dit
gezelschap altijd de burgemeester
van Amsterdam is. Gelijk de Europese Unie zou dit moeten rouleren tussen alle gemeenten, zodat andere gemeenten ook eens
de kar kunnen trekken en bepaalde problemen vlot moeten kunnen trekken. Als je kijkt naar het
regionale overleg van de stadsregio – het noordvleugeloverleg, dan
is natuurlijk ook uit te leggen dat
dit getrapt democratisch gelegitimeerd is. Ook dit overleg bestaat
uit een DB (bestuurlijke kerngroep noordvleugel) en een AB
(de gemeenten). Hoe kan het dat
het DB bestaat uit afgevaardigden
van grote gemeenten: Velsen en
Amstelveen zijn onlangs toegetreden. Het is prachtig dat daar spijkers met koppen worden geslagen om de problemen in de regio
op niveau aan te pakken, er worden vergaande besluiten genomen die verspreid worden in glossy folders met champagnedrinkende bestuurders. Maar ondertussen is de boodschap dat de visie gebruikt moet worden als basis van de structuurvisie van alle
gemeenten en de provincie. Ik ben
opgehouden met het volgen van
de democratische weg in dit dos-

sier, ik kom er niet uit en word er
niet gelukkig van.
Mijn grootste ergernis is dat de
kleinere gemeenten niet of nauwelijks (zichtbaar) betrokken zijn
bij deze vergaande besluitvorming, maar wel worden geacht
volop mee te doen. Elk kritisch geluid wordt in de kiem gesmoord of
overruled. Er wordt niet met Uithoorn gesproken, maar over (het
gebied) van Uithoorn. Dit doet
geen recht aan ons bestaan en dat
doet mij zeer.
Ten derde
De organisatie vanuit de gemeenten. Onze burgemeester zit als
portefeuillehouder in het overleg voor Algemene Zaken. Vanuit
Uithoorn zijn afgevaardigd: Monique Oudshoorn en Joop Hoogkamer. Ik heb geen klagen over iemands functioneren, integendeel:
ik vind dat ze Uithoorn op een uitstekende wijze vertegenwoordigen. Maar vind het wel lastig om
uit te zoeken wie ik waarvoor wanneer moet aanspreken? Wie is eigenlijk verantwoordelijk in het college om de uitkomsten van onze
discussie over te brengen?
Kortom: de regioraad is een gekunstelde oplossing om tot een
cosmetische democratische legitimatie te komen. En oké, het wordt
best goed ingevuld met de informatievoorziening en de mogelijkheden tot meepraten, maar het is
en blijft gekunsteld. Ik vraag me
af wat de stem van de regioraad
waard is.
Oplossingen
Roulerende voorzitterschap
Rondtrekkend vergadercircus
Kunnen we de regioraad, niet het
samenwerkingsverband, opheffen?
Trudy Veninga
Fractievoorzitter CDA
Uithoorn/De Kwakel
Tel. 06 48114860

JOP Wilnis exit
Waar eens de JOP stond is nu, letterlijk en figuurlijk gesproken, een
open plek ontstaan. Onwillekeurig
keek ik altijd even naar rechts als
ik over de brug richting huis reed,
maar het ziet er nu kaal en verlaten uit. Dat de JOP er niet meer
staat, is wel wennen hoor, maar
zoals het met veel dingen gaat,
het went snel.
Gelukkig zoekt de ‘harde kern’ elkaar regelmatig op en heeft nog
leuk contact, dus met die vriendschap zit het helemaal goed! Maar
de JOP frequentie, elkaar 3 of 4
keer in de week ontmoeten en

even bijpraten, dat is er niet meer.
Nu is het anders, maar nog steeds
gezellig.
Grappig eigenlijk, ik realiseer me
nu pas dat ik zo’n 10 of 12 jaar
HOK (zo heette het vroeger) en
JOP, weliswaar vanaf de zijlijn, heb
meegemaakt en dat ook ik een
bepaalde periode afsluit. De eerste ‘lichting’ ging naar het Spoor,
ze ontmoetten elkaar in een voormalige kolenopslag van de fa. Vis.
Het toenmalige HOK was heel primitief en basic, geen stroom of
water, overal kieren en gaten, dus
‘s winters was het afzien. Moest
iemand nodig naar het toilet, dan

kwamen ze bij mij aankloppen. Als
het koud was, bracht ik ze warme chocolademelk met wat lekkers erbij en zomers uiteraard frisdrank. Na deze primitieve HOK
periode brak het JOP tijdperk aan,
een echt comfortabel en luxueus
onderkomen; nu konden ze zichzelf bedruipen.
Nog even terugkijkend, het waren
leuke jaren, fijn dat ik ze heb mogen meemaken.
Binnenkort zien we elkaar weer en
praten over ‘sweet memories’.
Dus tot gauw, tot pils!
Lieve groetjes van Marjo

Dieren ehbo
Tegenwoordig wandel ik vaak naar
m’n werk; zo kom ik aan mijn lichaamsbeweging. Toen ik vrijdagmiddag over de spoordijk in
Uithoorn terugliep, zag ik in een
volkstuintje ter hoogte van het
woonwagenkamp een jonge merel
bungelen, die verstrikt was geraakt
in een bessennet. Ik weet niet hoe
lang hij daar al op z’n kop hing.
Men heeft het wel eens over een
‘schijtlijster’, maar een merel kan
er ook wat van. Er lag voldoende
uitwerpsel onder het vogeltje om
de snorgroei van een dozijn jonge
knapen te bevorderen.
Ik aarzelde geen moment en stapte over het prikkeldraad. Het mereltje was geheel verstrikt met
vleugeltjes en pootjes en vastgedraaid. Helaas had ik geen schaar
of mes bij me, en er was niemand
in de buurt. Ik brak de tak af waar
hij aan vast zat (met excuses: vijf
bessen minder voor eigenaar) en
liet het uiteinde van het net onder
invloed van de zwaartekracht terugdraaien. De merel tolde in de
rondte en de staart kwam vrij. On-

willekeurig moest ik lachen om de
gedachte dat ‘t beestje nu ook nog
dronken werd. Hoewel ik zeer met
het diertje te doen had.
Heeft u dat wel eens gevoeld,
zo’n donzig, warm, pikkend, trillend, kloppend, trappelend, piepend wezentje? Je hart gaat open!
Al zou het me nog een tand, een
oog en een boete kosten, dit voelende medeschepseltje Gods zou
ik redden!
Ik zette er dus letterlijk mijn tanden in (in het net, ik ben al 25 jaar
vegetariër), om openingen te creëren, waar vleugels en pootjes
doorheen gewurmd konden worden. Ik mis toch al een stukje uit
een voortand… Ik zag nog net
dat een pootje gebloed had, maar
toen werd het mistig. Het diertje
was kennelijk nog tierig genoeg
om mij in mijn oog te pikken. Met
gesloten ogen en een betraand
gezicht beet ik mij nogmaals vast
in het karwei. Dit ondanks het feit
dat ik bij EHBO-vereniging St. Camillus als punt 1 heb geleerd: Let

op gevaar! (Voor wie? Op de eerste plaats voor jezelf!).
Ik denk dat de operatie een klein
half uur geduurd heeft. Toen kon
ik mijn birdie zijn vrijheid hergeven. Ik zag dat hij letterlijk een
poot stijf hield en een vleugel
deed niet mee. Toch zag hij kans
om zich in no-time onder het bramenstruikgewas te verschansen. Ik kon hem niet meer vinden,
laat staan vangen. En als dat wel
was gelukt… ik had van een meneer van de dierenambulance vernomen dat men helaas niet meer
kan uitrukken voor jonge nestverlaters… Ik strooide de vijf bessen
uit bij de braamstruiken.
Mijn nederige excuses aan de eigenaar van het bessennet. Het zal
u verbazen: een volwassen mens
heeft het net met eigen tanden
stukgebeten (of zo u wilt: heeft
de tanden er op stuk gebeten).
En toch… ik zou het de volgende
keer weer doen!
Marian Vermaas

Vernielingen aan auto’s op
de Heulweg in Vinkeveen
In de nacht van woensdag 25 juni op donderdag 26 juni zijn er bij
verschillende auto’s op de Heulweg in Vinkeveen spiegels vernield. Een schoenafdruk achterlatend op de spiegelbehuizing. Deze vernielzucht heeft ogenschijnlijk kleine schade tot gevolg, echter wel met grote financiële gevolgen voor de eigenaren. Ook on-

dergetekende kwam de twijfelachtige eer ten deel om eerst langs
een garage te gaan in plaats van
naar het werk. Hier werd een nieuwe elektrisch verstelbare en verwarmde spiegelunit geplaatst. Ik
zal het bedrag maar niet noemen
en daarbij heb ik de kras in de lak
op de deur maar laten zitten. Deze auto heb ik slechts 2 weken en

was tot dit moment puntgaaf. Dergelijke laffe vernielingen stemmen
mij zeer somber en ik hoop dat de
dader zich realiseert wat hij teweegbrengt en zich alsnog meldt
en de verantwoordelijkheid neemt
voor zijn daad. Daar zou ik waardering voor kunnen opbrengen.
Kees de Kuijer Vinkeveen
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Bestuur van Koningin
Julianaschool draait de
Poldertrotsschool de nek om
Als gevolg van onbehoorlijk bestuur vanuit Wilnis is de Poldertrots plotseling gesloten.
De Poldertrots is een aantal jaren terug samengegaan met de
Julianaschool, omdat de school
niet groot genoeg was om zelfstandig verder te kunnen gaan.
De Julianaschool werd de hoofdvestiging, en de Poldertrots de
nevenvestiging met samen één
schoolbestuur.
Op 11 juni 2008 (minder dan 4
weken voor het einde van het
schooljaar) werd in Wilnis aan de
ouders van beide schoollocaties
een onderzoek van de besturenraad gepresenteerd. Er was in de
presentatie ook een sheet opgenomen dat het bestuur ging voor
goed en verantwoord onderwijs
op twee vestigingen. De presentatie liet ook een doorkijk in de
financiën zien, en hoe en waar
het personeel is/was ingezet.
De hoofdlocatie Juliana heeft te
maken met een leerlingenaantal
dat groeit, en de locatie de Poldertrots heeft te maken met een
leerlingenaantal dat geen groei
laat zien, en door de jaren heen
is afgenomen.
In verhouding is de locatie de
Poldertrots duurder dan de
hoofdlocatie Juliana.
Het schooljaar 2007/2008 laat
nog geen financieel probleem
zien. De jaarrekening 2007 is afgesloten met een positief resultaat. Maar er werd door de besturenraad geschetst dat de financiële onbalans zou toenemen. Die onbalans maakt het
volgens de besturenraad lastig
om een noodzakelijke parttime
leerkracht op de hoofdlocatie
aan te nemen.
De oplossing zou volgens de besturenraad overheveling van for-

matie-uren vanuit de Poldertrots
naar de Julianaschool zijn. Met
als resultaat dat op de Poldertrots een combinatiegroep van
0,1,2,3 in één lokaal zouden ontstaan. En ook de groepen 4,5 en
6 in een combinatieklas samen
zouden gaan.
Hoe kan groep 3 ooit leren lezen en schrijven met die leuke
lieve speelse kleutertjes er omheen???????
Dit voorstel is volledig afgewezen door de ouders van de Poldertrots, omdat er op deze manier van goed onderwijs en goede zorg voor de leerlingen geen
sprake kan zijn.
Na 11 juni kregen de ouders van
de Poldertrots 2 dagen om ideeën in te dienen. Enkele aspirantPoldertrots ouders van bijna 4jarigen die ook op de presentatie aanwezig waren hebben gelijk eieren voor hun geld gekozen, en hun inschrijving op de
Poldertrots ingetrokken. Ze waren geschrokken van de gang
van zaken en het perspectief wat
die avond werd gepresenteerd.
Ideeën zijn ingediend en ouders hebben een week lang iedere avond met het bestuur gepraat/scenario’s besproken. Het
bestuur wilde geen kant op en
nergens over nadenken, er werd
geen enkele opening gegeven.
In dezelfde week zijn veel ouders gaan informeren bij andere
scholen voor het geval het fout
zou lopen. Want er was immers
geen tijd meer, en de eerste regio
zou 26 juni met vakantie gaan!
Vooral de ouders van zorgkinderen en jongere kinderen kregen
het erg benauwd.
Op 20 juni is op de locatie Poldertrots een vervolgvergadering
gehouden met de ouders en het
bestuur, waar enkele opties/al-

ternatieven zijn besproken. Eén
van de bestuursleden ging tijdens de vergadering staan en
vond dat de discussie best heftiger kon en dat juist op een moment dat er weer positieve ideeën werden geopperd. Na enig
aandringen van de ouders en
de voorzitter ging het betreffende bestuurslid weer zitten. (tjonge tjonge!!).
Tot grote verbazing en ergernis
bleek dat de optie van het inzetten van een klassenassistent, die
door ouders was ingediend niet
was onderzocht!!!!!! (De Poldertrots had immers supergoede ervaringen met een klassenassistent, die overigens toen plaats
moest maken doordat er een
kleuterjuf werd aangesteld).
Toen deze nalatigheid duidelijk
werd, werd de vergadering geschorst. Na de schorsing kwam
het schoolbestuur met een strohalm voor de dag. Ze stelden dat
de ouders 2 dagen de tijd kregen
om aan te geven of hun kinderen
op school bleven of niet. Ze stelden een bepaald gemiddeld aantal leerlingen dat behaald moest
worden. Als dat werd behaald,
dan zouden ze een klassenassistent aannemen en zou de Poldertrots open blijven.
Nu is achteraf gebleken dat het
schoolbestuur op dat moment
al naar andere schoolbesturen
had gebeld om te polsen wie
zich waar had gemeld voor info
of inschrijven. Op basis daarvan
wist het bestuur naar alle waarschijnlijkheid al dat ze een voorstel deden dat nooit ehaald kon
worden.
Op woensdag 25 juni (2 weken
voor het einde van het schooljaar) kregen de ouders een brief
dat de locatie de Poldertrots ging
sluiten. Nog voordat alle ouders

De Poldertrots, de dag
er voor en de dag er na
Onze school, de
Poldertrots, wordt
opgeheven na ons
125-jarig feest. Dit
komt in mijn ogen
door een tweetal
factoren. Ten eerste was het de negatieve manier van
praten over een
niet zo goed verleden. Dus mensen
gaven hun kinderen niet op, maar
ze wisten gewoon
niet hoe het nu
is, volledig anders
dan een aantal jaren geleden. Ten
tweede door een
verkeerde manier
van uitleg door
het bestuur dat op
de Julianaschool werd verteld,
waardoor er een aantal ouders
zeer negatief werden en ook uitingen, zowel van de Poldertrots
als ouders van de Julianaschool,
ik voelde me aangevallen want
wat was er mis met de Poldertrots, HELEMAAL niets.
Ik dacht: de school gaat gewoon
door. Er werd een tweede voorstel gedaan door het bestuur. Ik
had vertrouwen in de mensen
dat ze bleven, maar toen het er
op aankwam gingen zij ook weg
en werd het minimaal aantal kinderen niet gehaald.
Natuurlijk kreeg de negatieve
manier van praten van personen
weer de bovenhand en hoe geweldig het wel was op de nieuwe
school. Ondertussen werd ik niet
goed, kon niet meer slapen, werd
misselijk wakker en ik mocht de
mensen die een andere keuze
hadden genomen voor hun kind
het niet kwalijk nemen, want zij
hadden het toch ook goed met

waren ingelicht had de school
al een persbericht laten uitgaan,
waardoor ouders die op woensdag
hun kinderen uit school kwamen
halen werden geconfronteerd met
een journalist van het AD die hen
een reactie op de sluiting vroeg,
terwijl de ouders nog niets wisten omdat ze de meegekregen envelop nog open moesten maken.
Bovendien kregen enkele ouders
van kleuters pas op donderdag de
brief!!!!!!!!!!!!!!!!!

dan sprake geweest zijn van een
nette afbouw.

DUS:

6. Het bestuur heeft besloten de locatie acuut te sluiten, terwijl kinderen/ouders tijd nodig hebben om
af te bouwen/ronden en een andere school te kiezen. Het bestuur
is onzorgvuldig en nalatig met de
kinderzorg en kinderziel omgegaan
door ouders en kinderen hiermee
slechts 2 weken voor het einde van
het schooljaar te confronteren.

1. Het is meet af aan de bedoeling
van het bestuur geweest om de locatie de Poldertrots te sluiten, ze
kwamen immers met een groepsindeling waar ze van tevoren al van
wisten dat het zeker in het belang
van de leerlingen niet kon. Men
wist ook van tevoren dat de ouders
dit geen goed voorstel zouden vinden.
De besturenraad heeft het bestuur gewaarschuwd voor de effecten van de presentatie in Wilnis, dit heeft het bestuur naast zich
neergelegd. Op deze manier zijn
de Wilnisse ouders als drukmiddel gebruikt, en zijn de kansen tot
overleven van de Poldertrots ondermijnd.
2. De leerkrachten hadden ook
aangegeven dat het een hele lastige klus is om 3 of 4 groepen tezamen, met daarbinnen ook niveauverschillen per groep aan te sturen.
(ook al zijn het minder leerlingen).
Maar de leerkrachten zouden zich
wel schikken in het voorstel, als
het niet anders kon.
3. De leerkrachten van de Poldertrots hebben de volledige waardering van de ouders.
4. Het bestuur heeft in eerste instantie geweigerd om de optie van
een klassenassistent te onderzoeken. Pas toen het te laat was hebben ze dat (toen pas) wel aan de
ouders voorgehouden als mogelijke oplossing. Wij zijn van mening
dat die optie vóór de eerste vergadering had moeten worden onderzocht, dan had de Poldertrots (misschien voorlopig) nog trots in de
polder kunnen functioneren! Zonder alle ellende! In ieder geval zou

5. De presentatie van het bestuur
met als voorstel de groepen 0, 1,
2 en 3 gezamenlijk onderwijs aan
te bieden (in 1 klas en onder toezicht van 1 leraar) heeft ouders
van aspirant-leerlingen, die ook
bij deze presentatie aanwezig waren, zodanig afgeschrikt dat zij hun
kind(eren) hebben afgemeld (dat
was dan ook de bedoeling dus).

7. Het bestuur had zich verheugd
om op een volledige integratie van
de leerlingen vanuit de Poldertrots
richting de Julianaschool. Maar
omdat vele ouders diep gekwetst/
verdrietig en bedrogen zijn verhuizen vele leerlingen zeker niet naar
de hoofdvestiging (Julianaschool).
Bovendien was de Poldertrots weliswaar een christelijke school maar
de leerlingen waren van alle gezindten en gebiedsgebonden. Op
de Juliana vestiging is alles wat
zwaarder op de hand.
Andere basisscholen zijn dus plotseling overvallen door allerlei ouders die een plek voor hun kind
zoeken, terwijl die scholen hun
klassenindeling voor het schooljaar 2008/2009 natuurlijk al lang
rond hadden. Vooral het plaatsen
van zorgleerlingen en leerlingen in
hogere groepen is niet altijd even
gemakkelijk.
Overigens een compliment voor
de inzet van directeuren (en leerkrachten) van diverse basisscholen die zijn benaderd door de ouders, en proberen kinderen op de
betreffende scholen onder te brengen!
8. Let op: we hebben het notabene
over een hele rijke school.
En bovendien hoort bij de locatie
De Poldertrots ook nog een on-

derwijzerswoning, die binnenkort
te koop komt. Het bestuur heeft
vanuit Wilnis schriftelijk laten weten dat de opbrengst van deze
woning volledig in de kas van de
schoolvereniging (Wilnis) zal vloeien. En dat is toch wel extra onbehoorlijk zullen we maar zeggen!
Het zou toch op z’n minst een idee
zijn iets voor de Waverveense gemeenschap te doen (de woning is
toch ooit gekocht met geld dat toekwam aan de Waverveense kinderen, nu gaat het bestuur in Wilnis
op het geld zitten!
Waarom heeft het schoolbestuur
niet het fatsoen gehad om de Poldertrots netjes af te bouwen? Misschien was het op de duur onvermijdbaar, alhoewel er weer huizen
zullen worden gebouwd in Waverveen, maar waarom zo??????
Het is een Christelijke school, dan
mag je toch wel enig fatsoen verwachten?
Samenvatting: Het bestuur is nalatig, onbehoorlijk, gemeen, star en
stiekem.
De gemeenschap is verscheurd!
De betrokkenen zijn diep geraakt
en de kinderen van slag en verdrietig, het bestuur geeft geen
snars om de kinderen.
Het schoolbestuur kom je niet meer
tegen, en als we niet opletten krijg
je onder de betrokken ouders heel
veel narigheid, er is immers al veel
gezegd. Laten we proberen het elkaar niet kwalijk te nemen; onze
ouders zijn niet de schuldigen!!!!!!
Rest ons om jezelf weer bij elkaar
te pakken een goede keuze te maken voor de kinderen.
De laatste schoolweek zullen we
deze mooie schoollocatie met elkaar vaarwel zeggen, “begraven”
en de koffie drinken. Vervolgens
kunnen de erfgenamen uit Wilnis
de bemachtigde nalatenschap inclusief de onderwijzerswoning uit
Waverveen opeisen.
Door en namens
teleurgestelde ouders
R. van Ettikhoven
Was getekend
De trots op de polder groep….

Poldertrots gaat dicht....
Dit jaar is heel moeilijk voor alle
kinderen van de Poldertrots.
Want de school gaat sluiten en dat
vind ik (wij) heel moeilijk.
Ik zit nog een paar weken in groep
7 en bijna in 8, maar dan opeens
hoorde de hele school dat we gaan
sluiten en dat vinden wij heel jammer, en anders als groep 1, 2 en
3 groep 4,5 en 6 en groep 7 en 8
in een klas zouden gaan zou de
school niet sluiten, maar een he-

hun kinderen voor. Op woensdag
25 juni jl. was het zover, er werd
een brief uitgedeeld met daarin de mededeling dat de school
ging sluiten. Aankomend schooljaar, dat geloof je toch niet. Ondertussen ben ik boos en teleurgesteld. Natuurlijk begrijp ik het
wel dat iedereen het beste voor
zijn kind doet, maar ondertussen
moet ik een andere school zoeken waar ik helemaal geen zin in
heb, ik koos voor de Poldertrots,
ik wil in de polder blijven waar
ruimte is.
Maar wat nu, dacht ik, wil ik wel
naar de Julianaschool, ik moet
mijn kinderen naar een andere school doen, ik kan niet naar
de Nes aan de Amstel want die
is al dicht i.v.m. zomervakantie, o ja, daar heeft het bestuur
niet aan gedacht, het is natuurlijk wel aangegeven in brieven,
maar hebben ze denkelijk even
over het hoofd gezien, zoals zoveel denk ik nu. Ik heb de Poldertrotsvlag op donderdag half-

stok gehangen, want ik (en gelukkig meerderen met mij) rouw
om het enige dat we nog hadden. Ik wil alle leerkrachten bedanken, want aan hen heeft het
zeker niet gelegen.
Ik heb met veel plezier altijd voor
de krant geschreven over de belevenissen van de Poldertrotskinderen. Maar de koek is op en
wat me rest is een heel naar gevoel waar ik niet zomaar vanaf kom. Gelukkig gaat de school
gewoon door, wordt er nog het
25-jarig huwelijk gevierd van juf
Gery, de schoolmusical wordt natuurlijk weer leuk en als laatste
is er de afscheidsbarbecue. Dat
zal het laatste zijn waar ik over
schrijf, zodat iedereen dan nog
kan lezen hoe leuk en geweldig de Poldertrots wel is en was,
want in mijn ogen is er geen betere school waar veel aandacht
voor de leerlingen was. Ik vergeet dat niet!
Thecla van den Bosch

leboel ouders wouden dat niet, en
ze zeiden wij willen niet dat al die
groepen in een klas gaan zitten en
ze zeiden dat ze hun kinderen van
school af gaan halen.
Alleen dit jaar nog blijven ze op
deze school en daarna niet meer
en nu als ze er af gaan zijn er nog
maar 27 kinderen over en dat zijn
te weinig voor een school daarom
gaat de school sluiten.
Nu ben ik heel verdrietig en teleur-

gesteld en ook heel boos.
Een kind uit mijn klas gaat al naar
een andere school dus die zullen
we niet zo vaak meer zien en dat is
heel jammer.
Het zal nooit meer hetzelfde zijn alle volgende schooljaren.
Geschreven door Scarlett
van De Basis School
De Poldertrots.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen.

Wat is er gebeurd, dit is zo
ongelofelijk, dit kan niet waar zijn!!!
Schooljaar 2007–2008 stond in teken van het jubileum dat in de 3e week van mei gevierd werd. Iedereen werd opgeroepen toch vooral te helpen en
er met elkaar een mooi feest van te maken. Een
school, een feest, Waverveen en Wilnis!! Er werd
gezongen, het lijflied van de jubileumweek, en het
thema: er zit muziek in deze school !!
Daarna
Op 11 juni was een voorlichtingsavond over volgend jaar, we werden dringend verzocht allemaal te komen, want het was erg belangrijk. Deze avond werd georganiseerd op de Juliana. Andere jaren altijd op de PT, maar nu juist op de Juliana, één school hè?
Daar werd eerst verteld hoe de financiële onbalans tussen Wilnis en Waverveen eruit zag, en aan
de hand daarvan, hoe de positie van het lerarenaantal was.
De conclusie
Een aantal lerarenuren moest weg van de PT en
overgeheveld worden naar de Juliana, want daar
hadden ze afgelopen tijd al te weinig zorg cq IB en
RT gehad in verhouding tot het aantal leerlingen.
Bij PT waren er teveel leraren op het aantal kinderen. Duidelijk werd, dat Wilnis leed onder Waverveen. Daarmee is meteen een toon gezet van de
ouders op de Juliana richting de PT
Gevolg
Juliana meer leraren, meer uren voor zorg en geen
combi-klassen meer.
PT groep 1+2+3 bij elkaar de hele week,
Groep 4+5+6 bij elkaar en dan groep 7+8 bij elkaar.
Dit was het plaatje en daar konden we het mee
doen. Op deze avond is meteen al door de directeur gezegd: hij zal alles doen om de ouders te
helpen een andere school te zoeken, voor hun
kinderen!!
Het bestuur had er blijkbaar geen rekening mee
gehouden, dat de ouders hier moeite mee zouden hebben, zij kennen blijkbaar niet de mensen
die naar de PT gaan, zelfs nadat 3 jaar geleden
reeds heel veel commotie was geweest op dergelijke plannen. Alleen na heel wat reacties werd
er dan afgesproken dat de ouders hier hun reactie op konden geven en oplossingen konden aandragen.
De manier waarop 11 juni ’s avonds het plan werd
‘meegedeeld’ heeft al meteen zoveel kapot gemaakt, dat er meteen over sluiten is gedacht en
iedereen in paniek naar andere scholen is gaan
kijken!

Op de zaterdag na DE 11e Juni, is door de ouders
een vergadering belegd, waarin onze gevoelens
en onze angsten benoemd zijn. En hebben wij een
voorstel richting bestuur gedaan, in de vorm van
een brief. Tevens is in de brief verwoord, hoe onze
gevoelens, angsten en vragen waren. Bovendien
hebben diverse ouders zelf ook nog een brief of email naar het bestuur gestuurd. Maandagavond is
de brief in een bestuursvergadering toegelicht. De
dames die dit gedaan hadden, hadden een rotgevoel overgehouden aan de manier waarop het bestuur op de brief reageerde.
Toen is er besloten, dat het bestuur enige scenario’s zou uitwerken en dat die scenario’s donderdagavond met de 2 dames besproken zouden
worden om te kijken welke er eventueel uitgewerkt zouden kunnen worden. Van de dames begrepen, dat ze niet eens zover kwamen en dat het
een hele negatieve uitstraling had allemaal.

Ik zit in groep 7 van de Poldertrots. Ik hoefde nog
maar een jaar en dan ging ik naar de middelbare
school. Maar nu word onze school gesloten omdat
we te weinig leerlingen op onze school hebben zitten. Daardoor zou dus groep 1, 2 en 3 bij elkaar komen te zitten 4, 5 en 6 bij elkaar komen te zitten en
groep 7 en 8 zouden dan bij elkaar komen. Heel veel
ouders waren het daar dus niet mee eens en haalden
hun kind dus van school af.
Daardoor bleven er dus te weinig kinderen over om
de school nog staande te houden.
Daarom moest de school sluiten. Dus groep 8 kan ik
waarschijnlijk niet meer met de kinderen uit mijn oude klas doen. Bijvoorbeeld een jongen uit mijn klas
gaat al naar een andere school dus van hem worden we al gescheiden. Als we het nieuwe schooljaar beginnen wil ik dat graag met alle kinderen uit

er 2 leerkrachten uit in Wilnis en anders hadden ze
daar komend jaar een probleem gehad van iemand
aannemen, en dat wilden ze niet.
Tot het eind toe had ik de hoop dat het allemaal wel
los zou lopen en dat de PT toch door zou draaien, al
zou het desnoods maar voor een jaar zijn, dan had
iedereen tijd genoeg om inderdaad tot zich door te
laten dringen dat het zo niet langer zou gaan. En dat
alle oplossingen serieus doorgenomen zouden zijn.
En als conclusie eventueel inderdaad de kinderen
voor te bereiden op een andere school. Het heet wel
een school te zijn, maar voor onze kinderen is het
toch niet meer de vertrouwdheid die ze hier hadden,
andere gebouwen, kinderen noem maar op. Maar...

Vrijdagavond 20 juni, grote opkomst, door ons
aandringen op de PT, vanuit het bestuur wilde
men het op de Juliana houden. Bestuur begon
Het welzijn en de veiligheid van de kinderen staat
met de scenario’s, dit had voor de ouders geen
altijd voorop, alleen nu even niet; we hebben geen
meerwaarde boven het plan dat al was gepresentijd gekregen om onze kinderen voor te bereiden op
teerd. Uiteindelijk is er door heen en weer prahet feit, dat de PT binnen 2 weken haar deuren sluit.
ten, en na overleg van het bestuur, een plan geHet wereldje van mijn dochter, nu in groep 7, stort
presenteerd; Dit hield in dat er wel in drie groein elkaar.
pen gewerkt ging worden met ondersteuning van
De kinderen, met wie zij al 7 jaar lang in een groep
onderwijsassistentie. Dit wilde ze gaan doen voor
zit, blijven niet bij elkaar. De eindmusical die door
4 jaar en er moesten minimaal 35 leerlingen zijn
groep 7 en 8 gedaan wordt, beschouwt zij maar als
op 25 aug.
haar eindmusical. Ze is al dagen chagrijnig, wat zijn
Het leek een hele handreiking. Maar er kon nog
weerslag heeft op het hele gezin en ze begrijpt het
geen antwoord gegeven worden op de invulling
gewoon niet (ik ook nog steeds niet) zelf neem ik
van die onderwijsassistentie of op IB en RT. Dit
w.s. maandag of dinsdag de beslissing pas waar zij
met nog 2 weken te gaan tot de zomervakantie.
heen gaat, dus ook die onzekerheid speelt een groDus een aantal ouders is afgehaakt op toch de onte rol. Maar tot afgelopen woensdag het doek viel
zekerheid. Want ze zeggen het nu wel, maar hoe
heb ik en toch velen ook met mij gehoopt, dat dit
gaan ze het invullen? Het bestuur had totaal geen
toch een redelijk eind zou hebben. Maar hoe lanhuiswerk gemaakt (of willen maken, want het was
ger ik erover nadenk, hoe meer ik ervan ben overaangegeven in een brief aan bestuur en boventuigd, dat het bestuur erop uit was de PT te sluidien in afgelopen jaren mee gewerkt op school).
ten. Maar nu moet dus in de 2 weken voor het eind
In een brief van een ouder aan het bestuur is gevan het schooljaar ineens een nieuwe school gesproken over onderwijsassistentie, maar daar
zocht worden. Juliana is voor mij nu niet bepaald
hebben ze helemaal niets mee gedaan. Net als
de eerste keus, gezien de manier waarop de kindemet andere ideeën, oplossingen en vragen!!
ren en de ouders nu behandeld zijn. Wellicht wordt
Wat was de rol van het bestuur?
het wel de Juliana, maar dat is dan dat de kindeWat was de rol van de directeur?
ren bij elkaar blijven ( helaas toch al niet allemaal
Wat was de rol van de MR?
meer), maar verder is die warme jas een koude douWanneer zag men aankomen dat het niet goed
che geworden.
ging en waarom is er niet eerder aan de bel geTekst Berliner Editie: x
Week: xxOngeloof,
Dokumentnaam:
x
trokken?
verwarring, verbijstering,
verdriet en boosheid, dit alles zorgt voor een vertekend beeld, maar
Mij is inmiddels duidelijk dat er naar toe gewerkt
desondanks moeten we nu kiezen wat te doen met
is om de PT te sluiten. De leerkrachten kunnen ze
onze kinderen.
in Wilnis goed gebruiken, aankomend jaar gaan
Financiële overwegingen zijn de oorzaak van dit dra-

Is uw huisdier
zoek?

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

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

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”.
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in
Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto.....
Wilnis - Afgelopen vrijdag werden we gebeld door de juf van Tom en Camiel van de basisschool Vlinderbos. Of we wisten dat de vriendjes bij de
rotonde aan een tafeltje zaten ? Gauw gaan kijken en inderdaad: ze hadden zelf het tafeltje met 2 stoelen uit de tuin naar de rotonde gesleept en
zaten daar lekker een boekje te lezen. Op de vraag of dit niet een beetje
gevaarlijk is, kregen we het antwoord: “nee hoor, we zitten precies tussen
de palen”.
Matthijs Dull (vader van Tom)

Geslaagden bij
Kunstencentrum de Hint
Regio - Vijftien leerlingen van de
Hint hebben zaterdag 21 juni met
goed gevolg de diverse Harmonieen Fanfare praktijkexamens afgelegd in de locatie van Kunstencentrum de Hint te Uithoorn.
De examens werden afgenomen
door Stephan Koppelaar en Andries Faber (klein koper), Leon van
Mil (saxofoon), Tjaco Oostdijk (slagwerk), Theo de Groot (klarinet),
Judith Glasbeek (dwarsfluit) en Reinold van Zijl (directeur). De ge-

Uit elkaar

slaagde kandidaten hebben zowel
het theorie- als het praktijkexamen
behaald voor de erkende opleiding
voor de harmonie- en fanfareorkesten.
De geslaagde kandidaten zijn:
A examen
Nico Jan de Haan – cornet, lid van Concordia, Kevin van Vliet – bariton, lid van
Concordia, Lisanne Lek en Cintha Kooistra – dwarsfluit, lid van VIOS, Rowan
Groeneveld – slagwerk, lid van Flora, Jonne Schreuder – klarinet, lid van

Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Dierenambulance, tel. 06-53315557.
Vermist:
- De Kwakel, omgeving Boterdijk. Poes, gesteriliseerd. Roepnaam
Mause. Kleurstelling rood met wit, schouders wit witte buik en voorpootjes wit 7 jaar oud.
- Amstelhoek, omgeving Mijdrechtse Zuwe . Twee Poezen, gesteriliseerd. Kleurstelling één zwart met witte neus, witte voetjes, één grijs
cypers met veel wit, witte voetjes met zwarte kussentjes.
- De Hoef, omgeving Kromme Mijdrecht, kat, gecastreerd. Roepnaam Zeuss Kleurstelling zwart met witte teentjes, klein, 1 jaar oud.
Chipnummer 528210002043508.
- Uithoorn, omgeving Arthur van Schendellaan. Kater Kleurstelling
zwart met wit befje en witte sokjes. Roepnaam Najid is een jaar oud.
Heeft een kunststof bandje om blauw met grijs.
Gevonden:
- De Hoef, omgeving Schatterkerkerweg. Kat E.K.H. Rood met wit,
voetjes wit ( Tel 06-1755133 ).
- Vinkeveen, omgeving Vinkekade. Hond. Kleurstelling Zwart met
bruin. Heeft een paarse halsband en een chipnummer wat niet
geregistreerd is. (Asiel Amstelveen ).
- De Kwakel, omgeving Drechtdijk, Mechelse herder, teef, - bruin,
(Asiel Amstelveen ).
- Vinkeveen, omgeving bij de Boeier. Kater kleurstelling rood met wit Het is een pers. ( Asiel Amstelveen ).
- Uithoorn, EKH poes, rood-wit vacht, halsbandje roze met daarop
zilver streepje.
- Uithoorn, omgeving Willem Klooslaan. Kat. Kleurstell;ing zwart
normaal postuur. ( Tel 06-1755133 ).
- Uithoorn, omgeving Jan van Galenlaan. Poes. Kleurstelling
Cypers grijs gemeleerd. ( Tel 06-1755133 ).

KnA,
Wouter Pijper, Koen van Wermeskerken, Susan Nieuwenhuis – saxofoon, lid
van VIOS, Diana Buskermolen – saxofoon, lid van Flora.

B examen

Beau de Jong, Amy van Vliet, Emma
Schrama – dwarsfluit, lid van VIOS,

Sandra van Kruijssen – saxofoon, lid van
VIOS

C examen

Erik v.d. Heijden – trompet, lid van VIOS

Na afloop van elk examen werd het
diploma uitgereikt en ontvingen de
geslaagden een kleine attentie.

mijn oude klas doen maar dat gaat dus waarschijnlijk niet lukken. Groep 8 is ook het jaar van de Citotoets. Ik weet nog goed dat wij niet altijd een even
brave groep waren.
Dus na de entree toets mochten we niet in een groep
zitten omdat we dan meer zouden gaan kletsen dan
werken. Toen zij de meester : ’als jullie volgend jaar
de Cito-toets hebben gemaakt mogen jullie in een
groep zitten’. Maar dat zal dus wel niet meer gebeuren.
Groep 8 is ook het laatste jaar van de basisschool dat
betekent dus het jaar van de musical en het kamp.
Dat wil je dan dus in beiden gevallen doen met de
kinderen waarmee je al acht jaar in de klas heb gezeten. Maar dat lukt dus niet. Nu ben ik heel verdrietig en boos want ik zou zo graag willen dat onze school bleef zoals die was maar dat is dus jammer
genoeg niet zo.
Geschreven door Marjon de Bruijn.
Leerling van de Poldertrots

ma!! Hoe ironisch, het huis in Waverveen bij school
komt zeer binnenkort te koop. Dit huis is vroeger
opgebracht, door ouders die hun kinderen naar de
Waverveense school deden. Nu gaat de opbrengst
van dit huis naar de VERENIGING!! Zelfs deze reserve en andere bestemmingsreserves (het is een
zeer rijke school) wilde men niet aanwenden om ons
door te laten draaien!!
En zelfs nu het allemaal definitief is, is er geen enkele handreiking. Toen vroeger in het buurthuis de
Waver de school haar deuren sloot, is er vervoer geregeld voor de overgebleven leerlingen naar een
andere school en als men daar geen gebruik van
maakte, kreeg men een fiets. Dit is nog eens een
gebaar, waaruit blijkt, dat men meedenkt en vooral voelt met de ouders en het verdriet toch wat wil
verzachten!!!
Hier niet, vervoer moet je zelf maar regelen, je bent
vrij om op de Julianaschool te komen en als je dat
niet wilt, ga je ergens anders heen!!
Het geeft ons een koud gevoel, het lijkt op een bedrijf, de ene locatie is niet rendabel, dus hevel maar
over naar de andere. Hieruit blijkt totaal geen medegevoel, medeleven, respect voor de kinderen en
de ouders.
Ik ben ervan overtuigd dat, als wij dit in januari hadden gehoord, je een redelijke termijn hebt om eventuele oplossingen te toetsen op haalbaarheid en
blijkt dan dat het niet lukt, wij in alle overeenstemming een definitieve einddatum hadden bepaald en
we met een redelijk gevoel van eensgezindheid die
beslissing hadden kunnen nemen. Dan hadden we
nu niet met een naar gevoel gezeten, dat wij als inwonenden van de polder net zo goed 100 km verderop hadden kunnen wonen, en dat gewoon over
ons beslist is en vooral over onze kinderen en niet
in goed overleg!!
Nu blijkt al wat de school betekende voor de polder,
alle kinderen zwermen allemaal andere kanten uit,
het hart is uit de polder getrokken. Dit is grote sociale armoede!!
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Was getekend,
zeer verdrietige Fam J. de Bruijn,
ouders van 3 kinderen op de PT (Poldertrots)

Stars and Stripes op de
Twistvliedschool
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag 27
juni was het weer Twist-Inn op de
Twistvliedschool. Er was deze keer
door de commissie voor een Amerikaans thema gekozen.
De spelletjes waren hierop gebaseerd, zoals hoefijzer gooien, basketballen, goudklompjes zoeken,
glamourfoto’s nemen en een open
podium waar kinderen uit verschillende groepen konden optreden.
Een kinder- en volwassencafé mocht ook niet ontbreken, zoals popcorn, hotdogs en hamburgers. Het Rad van Fortuin was ook
deze keer een groot succes, mede dankzij de donaties van bedrijven en giften van ouders. Te denken aan leuke pakketten, een hightea, waardebonnen van verschillende Mijdrechtse bedrijven en als klap
op de vuurpijl een weekendje weg
in een bungalow.
Een heuse rodeostier mocht niet ontbreken en de vaders die hun krachten aanspanden om hem te doen bewegen, nogmaals hartelijk bedankt.
Voor de jongsten was er het luchtkussen en dat had gretig aftrek. Wie
zijn moeder wilde verrassen kon dat

ook doen, want er kon een keuzeboeketje worden gemaakt. Dit jaar
kon je ook nog een tattoo laten zetten, waar lange wachtrijen voor waren. Het weer was, op wat wind na,
uitzonderlijk goed. Het laatste kwartier was jammer genoeg iets verregend, maar dat mocht de feestvreugde niet drukken. De ouders
die geholpen hebben met het supersnel opruimen, voordat de toestellen erg nat werden, hartelijk bedankt hiervoor. De kinderen, ouders,
leerkrachten en Twist-Inn commissie kunnen terugkijken op een geslaagde avond.
Met vriendelijke dank aan alle ouders die geholpen hebben en gedoneerd hebben, Boni, Hema, El Feugo, IntoTuition, Jeroc 2000, KidsParty Time, Patrick/Joko Sports, Ortel Telecom, Autorijschool M. Kistemaker, Bouwbedrijf Midreth, Karwei, Restaurant Le Canard Sauvage (Golden Tulip Amsterdam-Vinkeveen), Marcel v.d. Schraaf/Midpoint
Radio en de sponsors die niet genoemd willen worden. Leerkrachten
en Twinst-Inn commissie hartelijk
bedankt en tot volgend jaar.

Handige mannen gezocht!
De Ronde Venen - Er zijn in De
Ronde Venen ongetwijfeld mannen
die graag iets met hun handen doen.
En dan bedoelen wij niet biljarten of
kaarten, maar speelgoed repareren
of verven, bouwpakketten in elkaar
zetten, aan de gang met prefab vogelhuisjes, eventueel poppenhuizen renoveren, speelgoed kruiwagentjes, pakhuizen, boorduurlijstjes maken, enz. Het kost niets en de
koffie zal ook niet duur zijn. Plaats:
Rode Kruis gebouw, Hoofdweg 13 in Mijdrecht. Voorlopig iedere 3e
dinsdag van de maand van 9.30 tot
12.00 uur.
Mannen die maar één hand kunnen
gebruiken, rolstoelers of zij die vergeetachtig worden en die ook wel
eens wat anders willen dan thuiszitten en vooral als ze handig zijn en
vroeger ook al knutselden, kom en
bel Jolanda.
Er is nog niets, maar als u zich aan-

meldt dan horen we wat u wilt en
kunt. Materiaal en eenvoudig gereedschap kan daarna worden aangeschaft. Vrijwillige begeleiding
heeft zich aangemeld, maar zijn
geen experts.
Wij vragen basisscholen en kinderdagverblijven zich te melden als
er speelgoed of iets dergelijks opgeknapt moet worden, wij proberen aan uw vraag te voldoen. Meldt
u aan bij Jolanda Engel, tel. 0610581268. U bent van harte welkom. De echte start is op dinsdag
16 september.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Safarifeest bij
peuterspeelzaal Duimelot
Wilnis - De afgelopen weken is
peuterspeelzaal Duimelot in Wilnis
omgetoverd tot een safaripark. De
kinderen hebben wilde dieren geknutseld en verrekijkers gemaakt.
Toen alles klaar was was het tijd om
op reis te gaan naar de wilde dieren.

Op maandag en dinsdag was het
zover, zomerfeest op Duimelot.
De kinderen konden spelen in
een echte junglehut, kiezen trekken bij een krokodil, vlinders vangen uit een olifantenslurf, wilde dieren kleuren, wildedierenblikken om-

gooien en ga zo maar door. Uiteraard was er ook iets lekkers tijdens
de reis, er werd gepicknickt met safarikoekjes en safarilimonade, en de
reis werd afgesloten met een lekker
ijsje. Na deze reis gingen de peuters
moe maar vol wilde verhalen weer
naar huis.

Vlinderbosschool beweegt!
Wilnis- Op basisschool Vlinderbos
in Wilnis wordt momenteel hard gewerkt aan het project ‘Olympische
spelen’. Het accent ligt hierbij op bewegen en gezondheid. In beweging
zijn ze zeker!! Op woensdag 18 juni
is er een sponsorloop gehouden op
het opengestelde terrein van CSW,
hiervoor nog hun hartelijke dank!
Al vroeg in de ochtend kwamen
de eerste sporters vol goede moed
aangewandeld en na een korte uitleg gingen ze er vandoor. Dat de
kleuters van plan waren om veel
rondjes te rennen was duidelijk bij
de stempeltafel. De kinderen wisten niet hoe snel ze een stempeltje
moesten bemachtigen en daar gingen ze alweer. Na de prestatie even
een heerlijk glaasje limonade en de

volgende groep aanmoedigen. Alle
kinderen hebben heel erg hun best
gedaan gezien het aantal rondjes
dat werd gelopen.
Ze hebben dan ook een gigantisch
bedrag bij elkaar verdiend, waarvan de helft tijdens het eindfeest
aan een medewerker van stichting
“Right to Play” wordt overhandigd.
Deze stichting maakt het mogelijk
dat kinderen in arme landen en in
oorlogsgebieden ook de mogelijkheid krijgen om te spelen.
Afgelopen zaterdag was er een
fietspuzzeltocht.
Ondanks
het
slechte weer waren er toch tientallen sportievelingen op de fiets gestapt. Langs de route waren vreemde voorwerpen te vinden, zoals de

Olympische fakkel, een badpak, een
badmintonracket, de 5 Olympische
ringen en nog veel meer. Onder de
goede inzendingen is een overheerlijke taart verloot.
Naast deze twee activiteiten gebeurt er nog veel meer sportiefs en
gezonds op Vlinderbos. Te denken
valt aan workshops in verschillende
sporten, lessen van een sportconsulent en diëtiste, bezoek aan een supermarkt, met de hele school gezond ontbijten en nog veel meer!
Kortom: een zeer geslaagd project!!
Een project dat de school a.s. vrijdag afsluit met een heel gezellig
eindfeest, dat natuurlijk ook in het
teken zal staan van de Olympische
Spelen.

Start verkoop 18 bedrijfsunits op bedrijventerrein
‘Het Werkeiland’
Mijdrecht - Op een uitstekende locatie op het nieuwste bedrijventerrein “Het Werkeiland” in Mijdrecht
gaat Vida bedrijfsmakelaars og beginnen met de start verkoop van 18
bedrijfsunits; genaamd “De Mijver”.
Agere ontwikkeling uit Zaandam
is de initiatiefnemer van dit nieuwbouwproject.

Groep 8 van de Molenlandschool
rondt basisschool als volwaardig
ondernemer af
Mijdrecht - Groep 8 van OBS Molenland heeft de laatste periode van
de basisschool afgesloten met het
project “BizWorld”. Dat is een project waarin de leerlingen de kans
krijgen om een eigen bedrijfje op te
starten en te leiden.
De leerlingen hebben de basisbeginselen van het bedrijfsleven, ondernemerschap, economie, en geldmanagement geleerd, waarvoor
ze gebruik maakten van rekenen,
maatschappijleer, taal en economie.
BizWorld benadrukt het belang van
teamwork, samenwerking en communicatie. Het project heeft ongeveer 3 weken in beslag genomen en
vormde na het schoolkamp een welkome afwisseling met het oefenen
voor de eindmusical. De leerlingen
raakten erg gemotiveerd en hebben
het project met veel enthousiasme
uitgevoerd.

Er zijn drie bedrijfjes van start gegaan waarvoor een echte sollicitatieprocedure gevolgd moest worden. Ook kwam er een aantal keren
een ondernemer, meneer Bun van
Biotrading. Hij legde aan de hand
van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk enthousiast uit, hoe een
echte onderneming in elkaar steekt.

Paar cijfers
Een paar cijfers: 14 units hebben
een bruto vloeroppervlakte van ca.
192 m2 incl. tussenvloer.
Deze betonnen tussenvloer wordt
in de basis direct meegenomen. U
heeft dus straks 96 m2 op de begane grond en nog eens 96 m2 op de
verdieping!
Naast genoemde units zijn er vier
prachtige kopunits beschikbaar met
elk hun eigen uitstraling en charme. De kopunits hebben een bruto
vloeroppervlakte van ca. 201 m2 incl. tussenvloer. De units hebben een
nokhoogte van maar liefst 6,5 meter. De vrije hoogte van de begane
grond is ca. 3,25 meter; de verdie-

ping meet een vrije hoogte van 2,7
meter.
Het draagvermogen van de units is
royaal; 1.000 kg/m2 op de begane
grond en 450 kg/m2 op de verdieping. Per unit worden drie parkeerplaatsen beschikbaar gesteld.
De units worden in principe casco
opgeleverd. Geeft u liever de voorkeur aan een geheel afgebouwde
unit, dan kunt u kiezen uit verschillende afwerkingpakketten.
Prijzen zijn vanaf 184.000,- v.o.n. excl. btw. Uiteraard is een passende financiering prima te regelen. Rabobank Veenstromen helpt u graag op
weg!
Voor meer informatie, verkoopprijzen en documentatie kunt u contact opnemen, of langskomen bij de
verkopend makelaar van dit nieuwbouwproject:
Vida bedrijfsmakelaars og, is gevestigd aan de Industrieweg 23 (schuin
t.o Karwei) te Mijdrecht. Telefoonnummer:0297- 242 383
info@vidabedrijfsmakelaars.nl
Eerst op internet kijken?
www.vidabedrijfsmakelaars.nl .

Juf Joyce stapt in het
huwelijksbootje!

Daarna kon ieder bedrijfje aan de
slag met het ontwerpen en produceren van de vriendschapsbandjes.
Ieder bedrijfje zette een reclamecampagne op en de groepen 4 en
5 mochten met Biz-euro’s de armbandjes kopen.
Subsidie
Donderdag 26 juni werd op de Rabobank, die dit project gesubsidieerd heeft, gekeken hoe de bedrijfjes gedraaid hadden en of er winst
of verlies geleden was.

De Mijver wordt een echt ondernemerscentrum. De bedrijfsunits zullen gerealiseerd worden aan de Vermogenweg op een gedeelte van het
bedrijventerrein van Mijdrecht dat
beter bekend staat als “Het Werkeiland”. De gemeente De Ronde Venen heeft dit deel van het bedrijventerrein vrijgemaakt voor kwaliteitsontwikkelingen. Het bedrijventerrein is dan ook erg populair. Daarnaast heeft het een gunstige bereikbaarheid. “Het Werkeiland” grenst
vrijwel direct aan de N201 en sluit
aan op de uitvalswegen richting de
A2 (Amsterdam, Utrecht) en de A4
(Aalsmeer, Hoofddorp, Schiphol).
Het moderne ondernemerscentrum
De Mijver biedt onderdak aan 18
bedrijfsunits in een groene setting

door de vele groen- en waterpartijen. Een uitstekend ondernemersklimaat!
De Mijver is uitstekend geschikt
voor ondernemers in het middenen kleinbedrijf.
De gebruiksmogelijkheden zijn optimaal. Denkt u aan een mooie showroom met veel glaspuien, een ruim
kantoor en uiteraard pure bedrijfsruimte voor vele doeleinden.

Gelukkig had geen enkel bedrijf verlies geleden maar er was wel verschil in de stand van de aandelen
van ieder bedrijf.
Alle leerlingen ontvingen ook nog
een ondernemerscertificaat en op
donderdag 3 juli a.s. gaat de hele
groep op excursie naar het bedrijf
van meneer Bun.
Op de vraag wat ze er van vonden,
zei Tessa; “ik heb er veel van geleerd,
want ik wist eerst niks van aandelen af. Misschien heb ik het later wel
nodig voor mijn huisartsenpraktijk.
Het leukste vond ik dat we naar de
Rabobank gingen en dat er uitgelegd werd hoe je geld kunt lenen en
hoe de aandelenmarkt werkt.”
Sam vond het ook heel leuk, vooral het werken in groepjes was erg
gezellig, we hebben ook veel gelachen, maar ik wil later toch geen
eigen bedrijf beginnen. Ik ben niet
zo’n zakenman.

Vinkeveen – Voor de kinderen van
groep 1/2 B van de Pijlstaartschool
uit Vinkeveen was 25 juni wel een
heel bijzondere dag. Deze dag stapte hun juf Joyce in het huwelijksbootje met haar Jorre.
Al weken hadden ze
naar deze dag uitgekeken. Alle kinderen hadden een uitnodiging
gekregen om, voorafgaand aan het huwelijk, naar de kinderreceptie in IJssalon de
IJsbeer te komen. Hier
meerde het bruidspaar
met hun bootje aan.
De kinderen keken
hun ogen uit. Wat zag
de juf er prachtig uit,
ze leek wel een prinses. Maar niet alleen
het bruidspaar zag er
op en top uit. Ook de
kinderen zelf. Alle kinderen stonden langs
de kant als bruidjes
en bruidegommetjes.
De kinderen verrasten
het bruidspaar met een
mooi lied, een prachtig

toneelstuk over Muis en Egel die met
elkaar gingen trouwen en mooie cadeaus. Na afloop van deze kinderreceptie kregen de kinderen allemaal een overheerlijk ijsje. Voor al-

le kinderen, maar zeker ook voor juf
Joyce en haar man was het een dag
om nooit te vergeten. Wij wensen juf
Joyce en Jorre veel liefde, geluk en
gezondheid voor de toekomst!!!!
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Geen gedwongen ontslagen

Basisschool de Poldertrots
wordt gesloten
Waverveen - De Poldertrots te Waverveen, nevenvestiging van de Kon.
Julianaschool te Wilnis, sluit aan het
einde van het schooljaar 2007/2008.
De oorzaak is het sterk teruglopend
leerlingaantal.
De ontwikkelingen in de polder rond
het dorp Waverveen, gecombineerd
met de toegenomen mobiliteit van
ouders, hebben de laatste jaren bijgedragen aan het teruglopend leerlingaantal.
Het bestuur van de Kon. Julianaschool heeft door een onafhankelijk bureau een analyse op bedrijfsvoering en financiën laten uitvoeren.
Daaruit blijkt dat de personele inzet
op de Poldertrots te hoog is en niet
is aangepast aan verminderde leerlingaantallen. Gevolg is een aan-

zienlijk nadelig effect op de exploitatierekening. Om de onbalans in
groepsgrootte en personele lasten
op te lossen, is besloten personeel
van de Poldertrots over te plaatsen
naar de Kon. Julianaschool. Overplaatsing van lesgevend personeel
leidt op de Poldertrots tot combinatieklassen van twee of drie groepen
in één lokaal.
Ouders
Voor ouders van de leerlingen van
de Poldertrots is dit de aanleiding
om een andere school te gaan zoeken voor hun kinderen. Daardoor
daalt het leerlingaantal aan het begin van het schooljaar 2008/2009
tot 27 leerlingen. Gezien de ontwikkelingen blijkt dat de school uitein-

delijk onder de door het Rijk gestelde opheffingsnorm komt. Daarom zal de Poldertrots ophouden te
bestaan. De school is van oudsher
een belangrijk ontmoetingspunt in
de polder en is zo al vele generaties
een belangrijke factor in het gebied.
Afgelopen mei werd nog het 125-jarig bestaan gevierd. Gedurende een
periode van twaalf jaar is intensief
samengewerkt met de Kon. Julianaschool en zijn goede onderwijskundige resultaten behaald. Helaas is
het onontkoombaar dat er een einde komt aan het protestants christelijk basisonderwijs in Waverveen.
Het personeel dat werkzaam is op
de Poldertrots wordt ondergebracht
op de Kon. Julianaschool. Hierdoor
zullen geen ontslagen vallen.

Jazzfestival voor goede
doel voor jong en oud
een feest
De Ronde Venen - Nu al weer
voor de derde keer het inmiddels
wel bekende Chazz festival, afkorting van Charity Jazz met, zoals de
naam al aangeeft, artiesten die voor
het goede doel spelen en zingen.
Jan Heijlman, voorzitter van Stichting Mayaschool, vertelt dat zij samen met SOS de Ronde Venen het
initiatief hebben opgepakt met hetzelfde doel, namelijk geld inzamelen
voor het onderwijs in ontwikkelingslanden.
Bij de Mayaschool in Guatemala
gaat het om voortgezet onderwijs
en in Nepal, Kenia en Tanzania om
basisonderwijs. “Wij organiseren allerlei acties. Allereerst gaat het dan
natuurlijk om het bouwen van een
school en als die eenmaal staat om
de inrichting ervan te bekostigen en
ook het schoolgeld te betalen omdat
het in ontwikkelingslanden vaak om
grote gezinnen gaat waar er voor de
jongste kinderen geen geld meer is
om naar school te gaan.

er komen mensen om naar de muziek te luisteren en je kunt ondertussen nog een hapje eten of een
drankje nemen.” En dat was inderdaad het geval. Bij de ingang stond
een kraam waar je bonnen kon halen en voor een bepaald aantal bonnen kon je wat halen.
Zo was er een stand waar je koffie
of thee kon krijgen met een koekje erbij. Er stond een grote bar waar
je verschillende drankjes kon halen, een viskar, een ijscokar en een
stand waar je een sateetje kon halen of een salade. Het was eigenlijk
de bedoeling om een podium in de
tuin op te bouwen maar omdat het
ernaar uitzag dat het zou gaan regenen moest in allerijl het podium

gelijkheden genoeg om je te amuseren onder de klanken van de muziek. In totaal waren er ongeveer
veertig artiesten. Gestart werd met
een jeugdband uit Zeeland met de
grappige naam Vota Fonzie met jaren zestig muziek en er is ook een
aantal toppers uit de jazzmuziek aldus Poulissen, namelijk Henny Vonk
op basgitaar, Lex Lammen die een
jazzprogramma heeft gehad bij de
KRO en Nicolaas heel apart op jazzviool.
In memoriam
Door enkele artiesten werd een in
memoriam gespeeld voor de overledene Frans de Wijs die elk jaar van
de partij was en helemaal in de stijl
van Erroll Garner kon spelen. Hal-

Per jaar moet er 40 euro betaald
worden en dat is voor veel gezinnen
een hoop geld. Vandaar dat verleden
jaar het accent bij het inzamelen op
het schoolgeld lag. Wij krijgen ook
elk jaar keurig een lijst waarop vermeld staat waar het geld aan besteed is: Madelon van der Stap initiator heeft een broer in de jazzwereld, dus via zijn contacten komen
wij aan de musici”, aldus Jan Heijlman.
Op de vraag waarom het nu bij boerderij Stroomzicht is in De Hoef, terwijl het andere jaren bij van Yperen
in Mijdrecht werd gehouden, antwoordt Heijlman dat de tuin veranderd werd, dus dat er naar een andere locatie gekeken moest worden.
Wat de Mayaschool betreft wil men
nu geld inzamelen voor een computerlokaal en ook moet het lokaal
voor het koken opnieuw ingericht
worden.
Een beroep
Paul Poulissen die de boel aan elkaar praat zoals hij zelf aangeeft en
zelf ook musicus is vindt jazz een
soort fundraising: “het is een beroep waar je normaal voor geld
speelt maar in dit geval dus niet en

weer afgebouwd worden en vonden de optredens uiteindelijk in de
schuur plaats. Voor de schuur waren in rijen stoelen geplaatst met
aan de zijkanten dus de kramen
waar je eten en drinken kon halen.
Er stond nog een grote picknicktafel
en ook stoelen her en der verspreid
en achterin bij het huis ook nog grote tafels. In de boomgaard waar de
kinderen zich konden vermaken lag
er hier en daar een groen appeltje
en zelfs dat was speelgoed.
De verschillende bloemenperken
stonden in bloei en je kon ook nog
even een rondwandelingetje maken
langs het water. In ieder geval mo-

verwege de avond kwam ook nog
de Laundry Big Band met Pieter van
de Dolder als dirigent en zanger
Shai Shahar. Maar ook Jan Vermey
met jazzharmonica. Echt de highlights vindt Poulissen.
Opvallend was ook het optreden
van Ingram Washington “het is een
Noorse naam, bedacht door mijn
moeder die geboren is in een reservaat in Oklahoma en Amerikaans
Indiaanse is. Mijn moeder was entertainer en al heel vroeg ging ik
met haar mee naar concerten van
Count Basey, Frank Sinatra en Duke Ellington.
Ik ben geboren in Detroit, de Motown city. De meesten van mijn
vrienden speelden R @ B maar ik
had een kleine transistorradio en
als ik eigenlijk hoorde te slapen lag
ik naar de liedjes van Billy Hallliday en anderen te luisteren. Ik ging
naar de Katholiek school voor piano maar heb vele malen een liniaaltik op mijn handen gekregen omdat
ik mijn huiswerk niet had gemaakt”,
lacht Ingram die bij de Airforce in
Vietnam zat en daar een band vormde en speelde voor de militairen. In
1967 ging hij weer naar de universiteit en hield op met spelen en ging
werken:
“Getting a real job”, zoals Ingram
het uitdrukt. Toen, begin jaren tachtig, maakte een vriend een weddenschap met hem voor de zangcontest
in Nieuw Zeeland en richtte daar
een band op.
In 1988 kwam hij naar Nederland.
“het verschil met Amerika is dat in
Europa zo veel verschillende stijlen worden beoefend die je allemaal moet kunnen spelen.” Een paar
nummers die Ingram zong samen
met zijn band waren het bekende
Route 66, When I fall in love en Georgia in my mind. Maar hij zong ook
nog een prachtig (onverwacht) duet met de zangeres Simone Honijk.
Gelukkig bleef het droog en kon iedereen lekker buiten blijven zitten
met een drankje luisteren naar de
muziek.

Leerlingen De Schakel
krijgen demonstratie
boemerang gooien
Vinkeveen - Vol verwondering hebben de kinderen van PCB De Schakel uit Vinkeveen vorige week gekeken naar een demonstratie boemerang gooien. De demonstratie werd
verzorgd door de Wereldkampioen,
Europees kampioen en Nederlands
kampioen bij de junioren Lars Overzee uit Vinkeveen. Er wordt op dit
moment op De Schakel gewerkt aan
een project over Australië. In het kader daarvan kwam de boemerang
natuurlijk ook aan bod. Lars vertelde dan ook enthousiast over de
geschiedenis van het boemerang
gooien en liet ‘ouderwetse’ boemerangs zien.
Na de inleiding was het tijd voor de
daadwerkelijke demonstratie. Het
waaide stevig maar Lars kon toch
diverse mooie worpen laten zien.
Ook het vangen van de boemerang
was spectaculair. Vooral de vangst

van de boemerang tussen de voeten, de footcatch, werd met een luid
applaus beloond.
Lars Overzee, bedankt voor de leu-

ke kennismaking met de boemerangsport. De kinderen en het team
van De Schakel wensen je veel succes hiermee!

Filius van Os uit Mijdrecht gelukkige winnares

Kia Picanto uitgereikt bij
Karwei Mijdrecht
Mijdrecht – In het kader van het
thema ‘Lintjesregen’ organiseerde Karwei landelijk een internetactie met als hoofdprijs vier Kia Picanto auto’s, ter waarde van 8759 euro.
Bijna 100.000 Karwei klanten namen

hieraan deel en een van de hoofdprijzen, die prachtige auto, werd gewonnen door mevrouw Van Os uit
Mijdrecht. Vrijdag jl. werd de auto
aan haar uitgereikt door de dealer
autobedrijf E.A.V.B. bv uit Vreeland

en natuurlijk een blij team van Karwei. Op bijgaande foto ziet u de blije
winnares, de assistent bouwmarkt
managers, Chris Claris en B.J. Fischer, Martin van autobedrijf E.V.A.B
en enkelen van het Karwei team.
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Cursus: Intuïtieve
Ontwikkeling in Vinkeveen

Agnes Rademaker van sportvereniging HSV uit De Hoef krijgt de eerste AED overhandigd van Rabofondsvertegenwoordiger Irene Brakband

Meer dan twintig AED’s
extra op plaatsen in de
gemeente
Mijdrecht - Mede dankzij de financiële inbreng van het Rabofonds Dividend voor de Samenleving van
Rabobank Veenstromen kan een
aantal sportverenigingen en maatschappelijke instellingen na de zomer de beschikking krijgen over een
Automatische Externe Defibrillator,
kortweg AED genoemd. Daarmee
kunnen mensen met een hartstilstand in combinatie met reanimatie
(vaak) van de dood worden gered.
De ruim 22 AED’s waar het hier om
gaat worden geplaatst op punten
waar doorgaans veel (sport)mensen
samenkomen of verblijven. Ze worden toegevoegd aan de AED’s die
op sommige locaties in De Ronde
Venen al aanwezig zijn en herkenbaar aan het beeldmerk van het gespleten hart. Met de investering van
het Rabofonds is een bedrag gemoeid van ongeveer 30.000 euro.
Eén en ander werd dinsdagavond
24 juni tijdens een informatieavond
over de noodzaak en het gebruik
van AED’s bekendgemaakt. Een
slechts matig gevulde New York zaal
met betrokken toehoorders van het
verenigingsleven, enkele bedrijven
en EHBO-ers, was getuige van deze toezegging. Gelet op het belang
van het onderwerp had men toch
wat meer mensen kunnen verwachten. Het gaat immers om levensreddende activiteiten die voor iedereen,
jong en oud, sporter of niet, opgeldt
doen. Desgevraagd zei beleidsmedewerker Welzijn van de gemeente,
Petra ter Bekke, dat zij toch tevreden
was met de pakweg 50 belangstellenden die de moeite hadden genomen de informatieavond bij te wonen. “Wij hebben bijna 500 uitnodigingen de deur uit gedaan naar het
verenigingsleven en het bedrijfsleven. Daar is dus toch tien procent
van komen opdagen”, aldus Petra
die de inbreng van het Rabofonds
bijzonder op prijs stelde. “Wij hebben voor deze actie een samenwerkingsverband opgezet met de Rabobank. Het fonds heeft gezorgd voor
de financiering, de gemeente heeft
de coördinatie, inbreng en de aansturing verzorgd met inbegrip van
de correspondentie naar buiten en
het organiseren van de informatieavond. Het blijft niettemin lastig om
mensen voor een onderwerp als dit
enthousiast te krijgen om naar De
Meijert te komen.” Als een ontspannend intermezzo bij de verschillende voordrachten werden de aanwezigen getrakteerd op zang van het
damesduo Solid uit Uithoorn met
een medley van uitstekend (live) gezongen liedjes (www.solid.nu).
Samen sterk in AED-gebruik
Wethouder Ingrid Lambregts stak
haar waardering voor het Rabofonds
eveneens niet onder stoelen of banken en bedankte Irene Brakman
die namens de Rabobank het fonds
vertegenwoordigt. “Wij zijn hier als
gemeente heel blij mee, want het is

méér dan een zinvolle inbreng. Bij
juist gebruik van een AED spreken
we hier van levensreddende situaties en dan kun je echt spreken van
een buitengewone méérwaarde dan
uitsluitend een financiële inbreng.
Dat brengt het Dividend voor de Samenleving op een hoger plan.”
Zij refereerde aan het persoonlijke verlies van een vriend op de tennisbaan door een hartstilstand. “Dat
zou niet nodig zijn geweest als er op
tijd een AED beschikbaar zou zijn
geweest en iemand die het apparaat had kunnen bedienen en hartreanimatie had toegepast. Iedereen
in zijn omgeving zal met iets dergelijks wel eens zijn geconfronteerd
of daarmee nog worden. Dan moet
men voorbereid zijn.” In dat licht gezien verwees zij naar de kadernota
‘Samen sterk in sport’, waarbij meer
bewegen wordt gezien als een gezonde en levensverlengende activiteit, maar tevens risico’s in zich
bergt. Zeker als dit de doelgroep
van vijftigplussers betreft. Naarmate men ouder wordt neemt de kans
op hartkwalen ook toe. Met een bereikbare en toegankelijke AED in
de omgeving kunnen er veel levens
worden gered, althans bij een acute
hartstilstand. Wat dat betreft kan de
benaming van de kadernota aangevuld worden met de toevoeging ‘…
ook in AED gebruik’. Voorwaarde is
wel dat er dan ook iemand moet zijn
die het apparaat op de juiste manier
kan bedienen en hartreanimatie kan
uitvoeren. “Ik ben blij dat de EHBOvereniging St. Lucas uit Vinkeveen
de taak op zich heeft genomen om
mensen hiervoor een cursus te geven. Dat is ook de voorwaarde die
wij als gemeente aan de ’verstrekking van de AED om niet’ verbinden. De verenigingen en deelnemende instanties moeten zelf zorgen voor niet alleen een toegankelijke plaats voor een gebruiksklare
AED, maar ook minimaal vier vrijwilligers die het apparaat kunnen bedienen en hartreanimatie kunnen
uitvoeren.”
Lambregts gaf verder aan dat een
werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van betrokken instanties en verenigingen, zich de afgelopen tijd heeft gebogen over de vraag
wie er in aanmerking zouden komen
voor een gratis AED. Dat zijn voornamelijk die clubs geworden welke
de beschikking hebben over een eigen locatie met sportvoorzieningen
en daar waar geregeld veel mensen samenkomen. In overleg zijn de
volgende locaties geselecteerd: Argon, CSW en HSV, TVM, TVW, HVM,
Hertha, De Vinken, De Springbok,
Ons Streven, Atlantis, VLTV, Sporthal
De Phoenix, het Veenbad, dorpshuizen Willisstee en De Boei, de NHkerk in Waverveen en de drie Servicepunten Wilnis, Mijdrecht en Vinkeveen.
Komende maand worden zij aangeschreven voor hun opgave van vrij-

lans kunt krijgen tussen je gevoel en
je verstand, waardoor je beter leert
hoe je de juiste besluiten voor jezelf
kunt nemen. We leren hoe we onze
eigen energie kunnen terug halen
(als blijkt dat je energie weg geeft of
als iemand jouw energie weg haalt)
en vasthouden.
Je kunt jezelf beter leren te waarderen en van jezelf houden, met
al je positieve en negatieve stukjes. De hokus-pokus van energiewerk wordt vertaald naar hoe je die
kunt gebruiken in de dagelijkse realiteit. We doen dit door oefeningen
en meditaties. Acceptatie, veiligheid
en humor zijn belangrijke aspecten
tijdens de cursus. De cursus is ook

geschikt voor mensen die nog niets
bewust met energie gedaan hebben. Na het basisdeel is het mogelijk om meerdere vervolgdelen van
de cursus te volgen.
Het basisdeel van de cursus bestaat
uit 7 achtereenvolgende woensdagavonden vanaf 3 september
2008, van 19.30-22.00uur. De cursus
wordt gegeven in De Boei, Kerklaan
32 in Vinkeveen. De kosten voor de
cursus bedragen 175,- euro. Durf jij
het aan met jezelf geconfronteerd te
worden!!! Voor meer informatie (of
folder), bel gerust naar Monique:
0297-213302 of kijk op www.intuitieveontwikkeling.org

willigers die aan de cursussen zullen deelnemen. In september gaat
St. Lucas die verzorgen. De wethouder kon tot haar vreugde meedelen
dat een behoorlijk aantal leden van
de diverse verenigingen te kennen
heeft gegeven de cursussen te willen gaan volgen. Voorts heeft ook
het bedrijfsleven zich niet onbetuigd
gelaten in de belangstelling voor
een AED. Tenminste 25 bedrijven uit
De Ronde Venen hebben zich bij de
gemeente gemeld in het kader van
de lopende actie een AED te willen aanschaffen en vrijwilligers van
de interne bedrijfshulpverlening een
opleiding te laten volgen.
6 minuten zone
Projectmanager bij de Hartstichting,
Maaike van Wissen, refereerde aan
het feit dat elke week driehonderd
Nederlanders buiten het ziekenhuis
worden getroffen door een hartstilstand. Dat zijn er 16.000 per jaar!
Tussen de 20 en 30 procent vindt
buitenshuis plaats en 5 tot 10 procent overleeft het. Als iemand wordt
getroffen door een hartstilstand zijn
de eerste 6 minuten cruciaal. Binnen
die tijd moet er gereanimeerd worden en met de AED gedefibrilleerd
worden (elektrische schok toedienen) om het hart weer aan de praat
te krijgen. Als men daarin slaagt
ligt de overlevingskans tussen de
50 en 70 procent! Dat scheelt nogal wat. Alle reden om voor voldoende AED’s in de omgeving te zorgen:
de zogeheten ‘6 minuten zone’ (zie
voor uitgebreide informatie hierover:
www.6minuten.nl). “Hoe meer mensen in Nederland kunnen reanimeren en een AED weten te gebruiken,
des te groter is de kans dat slachtoffers het overleven en weer een
toekomst krijgen. Want een leven
hoeft niet te stoppen bij een hartstilstand. Maar na 6 minuten nemen
de levenskansen per minuut met 10
procent af. Er snel bij zijn is dus een
must. De Hartstichting streeft ernaar
dat in 2012 het ‘6 minuten automatisme’ bij iedereen is ingeburgerd.
Daardoor moet het aantal overlevingskansen met 25 procent zijn gestegen.” Aldus Van Wissen.
Eerste AED voor HSV
De Hartstichting voert al geruime
tijd campagne om mensen duidelijk
te maken dat de eerste 6 minuten
na een hartstilstand van levensbelang zijn. Het is om die reden dat de
gemeente en Rabobank Veenstromen via het Rabofonds dit als een
gezamenlijk project uitvoeren. Met
de AED’s kunnen immers levens
worden gered.
Naast de ruim twintig verenigingen
en instellingen die een defibrillator
dit jaar ontvangen, bestaat tevens
de mogelijkheid voor bedrijven, instellingen en scholen om een AED
met korting aan te schaffen. Nadere
inlichtingen daarvoor kan men krijgen bij Petra ter Bekke van de Afdeling Welzijn bij de gemeente De
Ronde Venen.
EHBO-vereniging St. Lucas gaf bij
monde van voorzitter Bert van Asselen tot besluit van de avond een korte toelichting over de opleidingscursussen op het gebied van reanimatie en gebruik van de AED die onder meer door de vereniging worden gegeven. Een vrijwillige EHBOdocent, Gerard van Leeuwenkamp,
gaf uitleg hoe de lessen zijn georganiseerd en wat men ervan kan verwachten. Herkennen van een hartstilstand, reanimeren en een ARD
gebruiken leert men in ruim drie
uur onder leiding van een gecertificeerd instructeur. Vervolgens is een
of twee keer per jaar een opfrissingcursus nodig.

Leden van de EHBO-vereniging St. Lucas uit Vinkeveen geven cursus in reanimatie en bediening van de AED

Vinkeveen - In september start het
basisdeel van de intuïtieve ontwikkelingscursus ‘Bewust worden van
jezelf en energie’, o.l.v. Monique van
der Drift, met medewerking van aurareaders en aurahealers. Waar gaat
het basisdeel van de cursus over?
In de lessen gaan we o.a. kijken hoe
je meer in je kracht kunt komen, en
dus steviger met beide benen op
de grond kunt leven. Aarden, ofwel gronden, komt veel aan bod. Bij
elkaar gaan we de aura voelen en
je wordt je bewuster van jouw aura en hoe je die kunt beïnvloeden,
zodat die beter op jou is afgestemd.
Je leert energie te stromen door de
chakra’s, waardoor je o.a. meer ba-

Tot besluit van de avond werd de
eerste (gratis) AED symbolisch voor
het project door Irene Brakband in
samenspraak met wethouder Ingrid
Lambregts overhandigd aan Agnes Rademaker van sportvereniging
HSV uit De Hoef.

Hoflandschool bouwt mee
in Sierra Leone
Mijdrecht - Het jaarlijkse ‘kinderen
helpen kinderen‘-feest van de Hoflandschool is weer achter de rug en
de centen zijn geteld. De school kan
terugkijken op een zeer geslaagde avond waarop er voor iedereen,
van jong tot oud, het nodige viel te
beleven. Woensdag 2 juli is er een
cheque van 1200 euro overhandigd
aan een medewerker van het project “Scholen voor Scholen” van de
stichting Wereldkinderen. Dit geld
gaat besteed worden aan de voltooiing van een bijgebouw van de
lagere school in Makambie in Sierra
Leone. Het is voor het derde jaar dat
de Hoflandschool deze basisschool
ondersteunt. Eerder dit jaar ontving
de school brieven van de schoolkinderen waardoor er een innige
band is ontstaan met de school. De
school dankt alle sponsors en vrijwilligers voor hun bijdrage aan het
slagen van deze feestavond.

Speciale verkeersles voor
groep 6 Twistvliedschool
Mijdrecht - Voor de kinderen van
groep 6 van de Twistvliedschool was
er een speciale verkeersles. William Breewel kwam op school met de
vrachtwagen om het een en ander
te vertellen over de gevaarlijke dode
hoek van de vrachtwagen.
Met een echte
vrachtwagen kan je
makkelijker uitleggen wat de gevaarlijke plekken zijn
rondom de vrachtwagen en zo kunnen de kinderen
zelf zien waar de
dode hoek zit en
hoe weinig je soms
kan zien.
De kinderen gingen
zelf achter het stuur
zitten en de andere
kinderen stonden
op de weg.
Zo konden ze zelf
zien dat je dus
nooit vlak voor een
vrachtwagen moet
oversteken,
omdat je de eerste 2 à
3 meter niet wordt
gezien.

Ook kan de chauffeur je rechts
naast de auto en achter de auto niet
goed zien!
Hij gaf tips met als belangrijkste
zorg dat de chauffeur je ziet: probeer oogcontact te maken met de

chauffeur, dan weet je zeker dat hij
jou heeft gezien!
Zo heeft groep 6 een bijzondere les
gehad, maar ook een aantal andere groepen van de Twistvliedschool
heeft een kijkje kunnen nemen in de
vrachtwagen.
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Politieteam Bike2Play
in Krasnojarsk
Uithoorn - Inwoner Ruud Stolte, in
het dagelijks leven politieman bij
het korps Amsterdam-Amstelland
en met het Bike2Play-team op weg
naar Beijing in China om voor Right
to Play geld bij elkaar te fietsen, is
met zijn medefietsers aangekomen
in Krasnojarsk. Via e-mail laat hij
ons weten op dat moment in een
zeer pover hotel te zitten met op de
gang een gezamenlijk toilet en in de
kelder één douche voor het hele hotel (!) voor 200 personen…
“Maar voor net 12 euro per persoon
per nacht mag je niet teveel eisen
stellen,” zo schrijft Ruud. “Wij zijn
aangekomen in Krasnojarsk, een
grote stad vlak na Novosibirsk en
800 kilometer voor Irkursk. Krasnojarsk is tot enkele jaren geleden nog
verboden gebied geweest voor buitenlanders en toeristen. Dat was zo
vanwege het nucleaire programma
wat de voormalige USSR hier gehad heeft. Er zijn nog steeds dorpen in de omgeving die op geen enkele landkaart voorkomen en sommige kennen alleen een nummer.
Wat daar ook de betekenis van mag
zijn... Erg geheimzinnig allemaal. Kijk
maar eens via Google wat over deze geheimzinnige plaats bekend is.
De afgelopen dagen waren voor mij
als fietser even afwisselend als eentonig. Tot voor Novosibirsk werd het
landschap bepaald door zeer lange, eentonige rechte wegen. Ze waren vlak en hadden aan de linker en
rechterzijde uitsluitend moerasgebieden. We hebben iedere dag regen gehad. Soms een uurtje, soms
een hele dag. Na de kou van de afgelopen weken, loopt de temperatuur overdag nu lekker op. Soms
hebben we 20 tot 22 graden. Maar
na een bui zakt die temperatuur
snel. Vaak gaan we ‘wildkamperen’.
We zoeken op een afstand van on-

geveer 120 km vanaf ons vertrekpunt van die dag een plaats waar
we in de vrije natuur kunnen overnachten. Je hoeft er geen toestemming voor te vragen, dus je staat er
en niemand valt je lastig.
Wel hebben we veel last van insecten, van muggen tot horzels. Alles
wat hier vliegt steekt!
Als we aankomen op ons bivak moet
je je meteen inspuiten met DEET of,
wat anderen ook doen, is gewoon je
regenkleding aandoen. Een muskietennet op je hoofd, handschoenen
aan en dan je tent opzetten. Buiten
eten is een crime. Nog erger is wanneer je in de buitenlucht de grote
boodschap moet doen. Daar wordt
iedere keer een snelheidsrecord gebroken, want die bezigheid is absoluut geen rustpunt….”
Eremedaille
“Gedurende de hele reis door Rusland worden we dagelijks begeleid
door politie die soms voor- of achter het peloton het wegverkeer in de
gaten houdt. Begeleiding gaat anders dan bij ons in Nederland. De
sirenes gaan aan als er tegemoetkomend verkeer is. Soms wordt er
geschreeuwd door de dakmegafoon. Het verkeer wordt gedwongen
om óf heel veel vaart te minderen, óf
zelfs in de berm tot stilstand te komen. Als het verkeer stil staat gaat
het nog, maar als het droog weer
is en alle grote vrachtwagens door
de berm rijden, levert dat een enorme stuiftroep op. Adem inhouden
en doortrappen. ‘s Avonds zien we
er vaak uit als zwarte piet. De troep
van de wegen gaan op je lijf en in je
kleding zitten. Hygiëne is een item,
waar we dagelijks bezig mee zijn! In
de grote plaatsen worden we vergezeld/begeleid door de diverse secties van de IPA (International Police

BMX - Summerrace 1
Regio - Voor de fietscrossers die allemaal nog niet op vakantie zijn was
er afgelopen weekend 28-29 juni
een europese wedstrijd georganiseerd te Valkenswaard.
Voor de Uithoornse W.T.C. waren
er vijf fietscrossers afgereisd naar
het zuiden van het land op de zeer
drukke vrijdagmiddag, maar allemaal nog wel op tijd om hun middag/avondtraining te volgen.
Er waren twee wedstrijddagen voor
de challenge klassen. De Junior
Men en de Elite rijders hadden zaterdagavond een avondwestrijd volgens supercrossreglement en leuke
geldprijzen.

Uitslagen zaterdag 28 juni 2008
Pim de Jong; manches 1-1-1, kwartfinale 3,
halve finale 7.
Arno van Vliet; manches 4-4-4, halve finale 7.
Mike Pietersen;manches 1-2-1, finale 3.
Erik Schoenmakers Cr.; manches 5-4-7, finale 5.
Michiel Jansen; manches 3-3-3, finale...

Uitslagen zondag 29 juni 2008
Pim de Jong; manches 2-2-2, kwart finale 3,
halve finale 5.
Arno v Vliet; manches 4-4-4, halve finale 7.
Mike Pietersen; manches 2-3-3, finale 4.
Michiel Jansen; manches 2-2-.., finale 5.
Erik Schoenmakers Cr.; 3-3-3, finale 5.
E Schoenmakers; manches 4-4-4, finale 7.
Willem Kleinveld; manches 6-6-6.

Zomerdrive bij bridgevereniging ‘De Legmeer’
Uithoorn - Woensdagavond 25 juni jl. werd de 4e speelavond van onze zomerdrive gehouden. 21 paren
hadden zich aangemeld en werden
ingedeeld over 2 lijnen in de “A” lijn
10 en de “B“ lijn 11 paren. Voor iedere lijn 2 prijzen een 1e plaats (wijn)
en een prikprijs (chocolade) voor
het paar dat als 8e zou eindigen.
In de A lijn zijn eerste geworden Cora de Vroom en Gerda Schavemaker
met 60,94%, tweede Brita en Jan
Bosse met 56,77%, de prikprijs was
een gedeelde plaats Wim Slijkoord
en Francis Terra en Tini van Drunen
met Wouda Roos.
In de B lijn eindige overtuigend als
eerste Cobie Bruine de Bruin en Wil
de Groot met 65,63%, tweede werd
Maria Baas en Auwert Dekker met
58.75%, de prikprijs was voor Truus
de Ruiter en Els Yssenagger. Voor de
volledige uitslagen kijk dan op het

internet, www.nbbportal.nl/1007/index.html.
Het voetballen is voorbij maar u
hoeft zich niet te vervelen onze zomerdrive gaat nog even door. Deze wordt gehouden van 4 juni tot
en met 27 augustus elke woensdag
in de Scheg (hoofdingang) te Uithoorn, een ieder kan hier aan deelnemen u bent van harte welkom.
De kosten bedragen e 5,00 per
paar. Het bridgen vangt aan om
19.45 maar om de speellijnen tijdig
te kunnen indelen wordt u verzocht
om op 19.30 uur aanwezig te zijn.
Vooraanmelding kan geschieden
telefonisch bij Erika Noord 0297261977 of bij Luuk Smit maar dan na
17.00 uur tel 0172/575523. U kunt
zich ook aanmelden aan de zaal
vanaf 19.15 uur.

Zomerdrives bij BVM
Mijdrecht - Net als vorige week
was afgelopen maandag de zomerdrive van de BridgeVereniging
Mijdrecht weer goed bezet met
drie lijnen van 12 paren. De winnaars deze week waren respectievelijk Wim Slijkoord met Nico van
der Zwaard (70,42%), Dick Elenbaas
met Ad Zijerveld (59,58%) en Ellen
met Krijn van Dijke (64,17%). Elke
week is er een extra prijs, de zogenaamde prikprijs, voor het paar wat
het dichtst bij een van te voren bepaalde score uitkomt. Deze keer was
die bepaald op 100% minus de gemiddelde leeftijd van de organisatie. Ondanks de jeugdige uitstraling
van die organisatie bleek dat neer te
komen op 42%, een score die exact
werd behaald door Henk en Martha
de Vries. We zijn benieuwd wat de
organisatie de volgende week weer
verzint, want dan wordt de voor-

laatste ronde gespeeld. Om mee te
doen hoeft u geen lid van de BVM
te zijn. Iedereen is welkom. Het inschrijfgeld bedraagt slechts 5 euro
per paar. Omdat veel bridgers deze
drives aangrijpen om eens met iemand anders te spelen, is er naast
de dagprijzen op de laatste speelavond (14 juli) een extra prijs voor
degene die alle avonden heeft meegespeeld en daarbij het hoogste gemiddelde heeft behaald.
Hoewel u zich op de speelavond
aan kunt melden, wordt aanmelding
vooraf op prijs gesteld (286469 of
abkroes@orange.nl). Er wordt gespeeld in de Meijert, Dr. J. vd. Haarlaan 6 in Mijdrecht. Het bridgen start
om 19.45 uur, maar om de speellijnen tijdig in te kunnen delen wordt
u verzocht om op 19.30 uur aanwezig te zijn. Vanaf 19.15 uur kunt u
zich aanmelden aan de zaal.

Association) van Rusland. In onze
laatste provincie (Karguss) hebben
ze ons 5 dagen vergezeld. We worden vaak in de watten gelegd als
Nederlandse delegatie van de IPA.
Zo hebben we in Novosibirsk een
eremedaille van de stad ontvangen van de Gouveneur van Karguss,
hebben we een koningsmaatlijd gekregen en hebben we iedere nacht
in een motel of school kunnen overnachten. Allemaal in het kader van
collegiale hartelijkheid. Daarmee
hebben we niet alleen veel luxe,
maar sparen daarmee ook gereserveerd geld uit wat aan het eind van
ons project allemaal ten goede komt
aan Right to Play! Onze spullen
staan overigens altijd veilig. Of we
nou wildkamperen of in een aangeboden hotel overnachten, er is altijd
bewaking/beveiliging door politiemensen. Men is kennelijk zeer bevreesd dat ons als Nederlandse politiemensen iets overkomt wat negatieve publiciteit voor Rusland op
zou kunnen leveren. Ik moet overigens vertellen dat de steden waar
wij ook ‘s avonds tijdens onze rustdagen doorwandelen, erg Europees
aandoen. Veel reclame (ook in voor
ons herkenbare karakters/leestekens), eettenten en veel kleine kiosken, waar je 24 uur per dag iets kunt
kopen. De mensen zijn over het algemeen zeer vriendelijk en proberen je altijd te helpen. Vaak is er wel
iemand die Engels spreekt en anders doe je het gewoon met handen en voeten. En dat lukt. Ik heb
het al eerdere vermeld: ik heb mijn
mening over Rusland en haar inwoners bijgesteld.”
Pondje vet kwijt
“Binnen de groep gaat het goed. Ik
merk wel dat een aantal het zwaar
gaan krijgen. Niet alleen fysiek. Da-

gelijks op de fiets en een behoorlijk
lichamelijke inspanning gaat je niet
in de koude kleren zitten. Ondanks
de goede verzorging van onze koks
Gunter en Gerard is een aantal van
ons al een menig overtollig pondje vet kwijt geraakt. Maar ook mentaal valt het niet mee. Na 10 weken onderweg raakt de onderlinge
gespreksstof ook wat uitgeput en
ben je soms tijdens het fietsen tijden alleen met je eigen gedachten.
En die dwalen vrijwel altijd af naar
huis. Hoe zal het thuis gaan, je mist
je geliefden en je denkt na over de
dingen die voor jou belangrijk zijn
in het leven. Ook valt deze groepsreis niet te vergelijken met mijn solotocht die ik in 2003 had vanaf de
Noordkaap naar Gibraltar. De urenlange rechtdoorgaande wegen
waar nu helemaal niets te beleven
valt is een schril contrast met toentertijd. Dat neemt niet weg, dat deze reis weliswaar anders, maar zeker niet minder is! Ik kan nog steeds
genieten van de onverwachte, leuke dingen die op mijn weg komen.
En ondanks alle mooie dingen die
ik meemaak tijdens deze reis, denk
ik vaak al aan de ontmoeting die ik
met mijn vrouw Hannie in Beijing zal
hebben.”
Ontstekinkjes
“Het gaat met mij in ieder geval nog
steeds goed. De warme weer zorgt
er voor dat er wat ontstekinkjes op
het zitvlak komen. Dat is op dit moment mijn enige vervelende lichamelijke ervaring. Iedere avond val ik
als een blok in slaap en geniet voldoende nachtrust.
Gelukkig hebben we nog geen vervelende dingen meegemaakt, zoals
valpartijen of grote materiele mankementen. De fietsen en het andere materiaal houden zich uitstekend. De fietsgroep is divers van samenstelling en onderlinge irritaties
worden uitgesproken. In ieder geval voordat de tenten dichtgeritst
worden. En dat maakt de groep ook
weer sterk.
Binnen het peloton heb ik een vaste maat met wie ik het uitstekend
kan vinden. Ondanks dat we van
elkaar verschillen, zijn we het toch

G.V.M. ’79 turnsters in
finale 7-de divisie
Regio - Zaterdag 28 juni, werd in
Hooglanderveen de finale divisie 7
gehouden. Er waren 10 G.V.M turnsters die zich in de twee voorronden
hadden weten te plaatsen voor deze finale. Helaas moesten Vicky de
Jong en Lotte Zoutman verstek laten gaan bij de finale. In de eerste
wedstrijd ronde, bij jeugd NTS 11,
deden er 4 turnsters van G.V.M mee
in een wedstrijd veld van maar liefst
38 turnsters. Op de 21ste plaats eindigde Anouk Jansen, zij had wat
problemen bij de sprong maar behaalde daar toch een mooie 8.000,
haar brug oefening werd met beloond met 7.850, op de balk 7.050
en haar vloer kreeg een 7.500 van
de jury, dit gaf een totaal van 30.400
voor Anouk. Justine Oudshoorn
werd 15de, voor haar sprong kreeg
zij 8.200, op brug 8.500, bij de balk
behaalde zij 7.050 en haar vloer
werd beloond met 7.700, wat haar
een totaal van 31.450 opleverde. Op
de 8ste plaats eindigde Rebecca
Janmaat, Rebecca had last van een
blessure aan haar voet, maar turnde ondanks dit ongemak een goede
wedstrijd. Voor haar sprong kreeg zij
een 7.300, op brug 8.800, op de balk
7.900 en haar vloer werd beloond
met maar liefst een 9.100, dit bracht
Rebecca op een totaal van 33.100
punten. Op de tweede plaats eindigde Manoek Ottevanger, stond zij na
drie toestellen nog op de 5de plaats,
met haar vloeroefening turnde zij
zich naar deze mooie tweede plaats.
Manoek´s jury beoordeling was dan
ook prachtig!!! Op sprong, 8.650, op

de brug, 8.650, op de balk 8.000 en
op de vloer het hoogste cijfer van de
dag een 9.200, deze cijfers brachten
Manoek een totaal van 34.400 en de
bij de tweede plaats behorende zilveren medaille.
Finale
In de tweede wedstrijd ronde was

Derde clubcompetitie
fietscross uwtc
Regio - Donderdag 26 juni jl. werd
de derde clubcompetitie gereden
op de fietscross baan te Uithoorn.
Fietscrossers uit Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, Uithoorn, Amstelveen,
Abcoude, Hoofddorp en omstreken
stonden weer klaar om met elkaar
te strijden voor de eerste plaats. Aan
de kant aangemoedigd door broers
en zusjes, ouders en oma’s en opa’s
. Rond half 8 was de indeling gemaakt en waren de baanmedewerkers en juryleden op de baan . Bij de
jongste rijders streden Jaap Hoogendoorn, Maarten van der Mast en
Jurre Overwater in de finale voor de
1ste, 2de en 3de plaats. Jaap werd
eerste. Groep 2 ging Mitchell Vink
voor plaats 1 en Jim Pieters voor de
2de plaats. In Groep 3 streden Bart
van Bemmelen, Scott Zethof, Jewan
Kodde en Sjors de Wit. Scott had
een goede start maar Bart ging er
met de eerste plaats vandoor. Groep
4 bestond uit 7 rijders. Het was een
hele mooie strijd tussen Jaivy Lee
Vink en Sam Verhulst, vooral in de
bochten en bij de staart werd er
goed gestreden. Deze mannen werden goed gevolgd door Thomas van

der Wijngaard, Joep Jongkind, Miquel Bos, Jonne Metselaar en Jesse Postma. Mats de Bruin, Danny
de Jong en Boris Doodkorte reden
4 maal het zelfde rondje. Bij de zesde manche eindige Tom Brouwer op
de eerste plaats, Michael Bon werd
tweede, Roberto Blom 3de en Sven
Wiebes en Bart de Veer deelden samen de vierde plaats. Mike Veenhof
reed 4x, in zijn leeftijdklasse, op de
eerste plaats. In de finale werd Rick
Doornbos 2de, Wiljan Brouwer 3de,
Fedor Loos 4de en Kevin de Jong
5de. Wouter Plaisant van de Wal en
Arno van Vliet deelden samen de
eerste plaats in groep 8. Bij de heren ging Erik Verhulst voor goud gevolgd door Maarten de Jong 2de en
Olaf van der wijngaard. De laatste
wedstrijd werd gereden door onze
dames, Nina Doodkorte 1ste werd
gevolgd door Kimberley Kleinveld
en Tessa Harmsen 3de plaats. Als
afsluiting met zijn allen op de foto
met een van onze sponsors “Blom
Metselwerk“uit Vinkeveen. Uitslagen van de wedstrijd zijn na te lezen
op de site.Voor meer informatie kunt
u terecht op www.uwtc.nl.

ook vaak met elkaar eens. En zo zijn
we een groep die weliswaar verschillend, maar toch eensgezind, op
weg zijn naar Beijing. Om door middel van deze expeditie geld te verzamelen voor Right To Play.

Bedankt voor alle reacties
“Ik ben dankbaar voor alle mailtjes die ik van allerlei kanten ontvang op mijn emailadres ruud.
bike2play@gmail.com of dat ik

SMS-jes ontvang op mijn nummer
0037253296802. Vanuit verschillende onverwachte hoeken krijg ik heel
leuke reacties die ik zeer op prijs
stel ! Dank daarvoor! Verder onderhoud ik zoveel mogelijk de website www.bike2play.nl, waar belangstellenden door middel van de link
naar ons ‘Online Reisverslag’ kunnen gaan. Daar is om de drie, vier
dagen een reisverslag van een van
onze teamleden, inclusief wat foto’s,
op te zien. Men kan ook ons afzonderlijk fotoalbum bekijken dat uitgebreider is en je via de link op onze hoofdpagina van www.bike2play.
nl kunt benaderen. Overigens heb
ik inmiddels ruim 2.200 foto’s gemaakt. En als iedere foto een verhaal is kan ik je verzekeren dat ik je
een hoop te vertellen heb!”
Tot zover Ruud Stolte uit middenRusland.
Tot een volgende keer.

het de beurt aan Cynthia Pauw en
Tamara Jongeling, in de categorie junior NTS 10, en in de categorie instap NTS 14 hadden B’lana
Siereveld en Maxime Kok zich weten te plaatsen voor deze finale. Tamara heeft elke keer problemen op
de sprong, zo ook deze dag, geen
cijfer voor sprong dus, op de brug
werd er mooi geturnd en haar oefening werd beloond met 8.400, op
balk behaalde zij een 7.400 en op
vloer een 8.350, totaal 24.150 en de
35ste plaats. Cynthia´s sprong werd
beloond met 6.750, haar brug met

13de plaats, in een deelnemers veld
van 31 finalisten is dit een mooi resultaat!!! Haar club genootje Maxime turnde echter net iets beter en
met een punt verschil, dat Maxime
dus op 34.250 punten bracht, wist
Maxime beslag te leggen op de 4de
plaats. Op sprong behaalde Maxime een 8.700, op brug een 8.400, op
balk een 8.900 en tenslotte op vloer
een 8.250, een prachtig resultaat!!!
Op zaterdag 5 juli worden de club
kampioenschappen van G.V.M gehouden in de Willisstee te Wilnis.
Vanaf 09.30 uur tot ± 16.30 uur

7.450, op balk 8.000 en op vloer behaalde zij 8.700, dit geeft een totaal
van 30.900 en de 22ste plaats. B’lana
sprong heel mooi en werd ook dik
beloond met een 8.800, op brug behaalde zij 7.750, op balk 8.950 en
voor de vloer kreeg zij 7.750, dit
geeft een totaal van 33.250 en een

kunt u komen kijken wat de vereniging G.V.M zoal te bieden heeft. Van
09.30 tot 12.45 uur turnen de recreanten groepen. Van 11.45 tot 13.30
is dan ook de acro te zien met oefeningen en demo’s. En vanaf 14.00
uur kunt u naar de selectie meisjes
turnen kijken.

We zien, dat de teller voor het goede doel de 51.000 euro heeft overschreden. Een goed teken, dat ons
blij maakt. In dat kader vernam ik
dat Bureau Vitaliteit van de APAA
initiatieven heeft ontplooid om door
middel van een sportieve actie aandacht te vragen voor Bike2Play en
zodoende ook voor het goede doel
waar wij voor fietsen. Ik ben benieuwd naar de resultaten!”

Nieuw Bestuur
bij Hockeyclub Qui Vive
Uithoorn - Na 3 jaren succesvol
bouwen aan de groei van hockeyclub Qui Vive zijn afgelopen maandag tijdens de algemene ledenvergadering van Qui Vive 3 bestuursleden afgetreden. Onder leiding van
voorzitter Rick Moorman is Qui Vive
in de afgelopen 3 jaar tijd gegroeid
van 600 naar 1000 leden, zijn 2 nieuwe kunstgrasvelden aangelegd en
is 1 gewoon kunstgrasveld vervangen door een waterveld waarop het
meest moderne hockey gespeeld
kan worden. Rick Moorman werd
hiervoor door de leden met een
staande ovatie bedankt en benoemd tot erevoorzitter. Ook Johan
Haanstra (penningmeester, reeds lid
van verdienste) en Robert Westenberg (technische zaken, benoemd
tot lid van verdienste) traden af. Een

nieuw bestuur (van 6 nieuwe leden)
onder leiding van de nieuwe voorzitter Marcel van Eijk trad aan. Zij mogen Qui Vive na deze jaren van sterke groei in iets rustiger vaarwater
brengen. Hierbij staat voor het behoud van het familiekarakter en tradities gekoppeld aan sportieve ambities voorop. De club heeft door de
uitbreiding van velden nog steeds
mogelijkheden om verder te groeien
en heeft de mogelijkheid om nieuwe leden ieder gewenst spelniveau
aan te bieden. Dit loopt via benjamins, junioren, senioren tot veteranen en recreanten. Ook voor het bedrijfsleven biedt de vereniging vele
interessante mogelijkheden om een
grote groep mensen uit Uithoorn en
omstreken op een plezierige manier
te bereiken.
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Brug bij Vrouwenakker met veel
fanfare nu officieel geopend
Regio - Nog voor vieren stond er
al een heel gezelschap te wachten
bij het Fort aan de Drecht tot de
trossen los gegooid zouden worden
en zij konden instappen in de ‘Dame
van Amstel’ de mooie salonboot

die naar de nieuwe brug bij
Vrouwenakker zou varen. Er waren
nog even wat misverstanden welke
boot nou precies voor zou varen.
Want de salonboot werd begeleid
door twee sloepen. Maar uiteindelijk
had iedereen toch een plaatsje
bemachtigd. Halverwege dreigde
het nog even mis te gaan omdat de
salonboot linksaf de Amstel op wilde
varen en de brug bij Vrouwenakker
toch echt de andere kant op was.
Maar ook dat ging nog op het

laatste nippertje goed en toen de
boot in het zicht kwam van degenen
die al stonden te wachten werd er
vuurwerk afgestoken waarbij je bijna
door de rookwolken niets meer kon
zien en een kanon schoot confetti

af. Op de brug stond Tavenu want bij
zo’n feestelijke gelegenheid hoort
ook muziek. Langzaam ging de brug
omhoog zodat de salonboot en de
sloepen onder de brug door konden
varen en aan de andere kant werd
uitgestapt om even naar de nieuwe
brug te gaan kijken. Gedeputeerde
Cornelis Mooij is blij met de nieuwe
brug. “Het heeft veel voeten in de
aarde gehad. Veel overlast want de
bewoners van de Kwakel waren hun
verbinding kwijt. Maar ook voor de

scheepvaart was het gedurende die
periode moeilijk”. De gedeputeerde
sprak zijn waardering uit voor het
feit dat de bewoners zoveel begrip
hebben getoond. Er is veel geld en
energie in deze brug gestoken maar
het resultaat is er dan ook naar”.
Mooij is van mening dat de brug
een mooie vormgeving heeft. "Aan
lelijkheid hebben we niks”. Volgens
de gedeputeerde zijn er in heel
Noord Holland veel bruggen die aan
vervanging toe zijn.
Niet optimaal
“Deze brug was meer dan 70 jaar
oud en dit was de eerste investering.
In de komende tien à twintig jaar
worden de andere bruggen ook
vervangen of gerestaureerd”. Nog
niet alles is optimaal. Want de
fietsopstelstrook is nogal gevaarlijk
maar er is nauwelijks ruimte om dat
aan te passen maar er wordt nog naar
gekeken. Ook de beide wethouders
van Uithoorn en Nieuwkoop zijn blij
met de nieuwe brug. “De veiligheid
voor fietsers is verbeterd nu een
apart fietspad is aangelegd en een
apart deel van de brug voor fietsers
en voetgangers is bestemd”aldus
wethouder Monique Oudshoorn die
ook nog een kritische kanttekening
maakte ten opzichte van de
fietsopstelstrook. “Door de raad is
daarover een motie aangenomen.
Wij gaan zoeken naar een betere
oplossing samen met de andere
partners. In het kort gaf Oudshoorn
nog even de reden aan waarom men
over gegaan tot vernieuwing. "Er
bestond al heel lang de behoefte om
het knelpunt in de N231 ter hoogte

van de Vrouwenakkerse brug aan te
passen. Daarnaast wilde provincie
Zuid Holland het fietsprobleem langs
de Bloklandseweg oplossen. Zo zijn
de koppen bij elkaar gestoken en
een en ander werd concreet in 2006
toen de onderhoudstoestand van
de brug tot snelle actie leidde”. Ook
de wethouder sprak over de vele
energie die in het project gestoken
is. “Zoals de toeleidingsroute en de
tijdelijke brug. Er werden wegen
afgesloten. Op vrijdag waren er toch
nog even wat verkeersproblemen
wat te maken had met niet
gemelde
werkzaamheden
van
Rijkswaterstaat dus dat had
niets met de werkzaamheden
rond de brug te maken. Voor
het achterliggende gebied van

en naar de Bloemenveiling Flora
Holland is de nieuwe brug waarop
in tegenstelling tot de vorige brug
vrachtauto’s elkaar wel kunnen
passeren geen knelpunt meer”. Ook
wethouder Henny Brouwer is trots
op de nieuwe brug
Overleg
“Een mooie brug en futuristisch”
aldus de wethouder. Deze is vooral
blij met de samenwerking die
er geweest is:”Dat was echt top.
Tenslotte gaat het bijna om drie
provincies, verschillende gemeenten
en verschillende kernen. Er zijn
veel overleggen geweest. Er was
eerst nog sprake van om de brug
een aantal weken eruit te halen
maar dat hoefde gelukkig op het

laatste moment toch niet”Ook
deze wethouder sprak over de vele
werkzaamheden die nodig waren
zoals het ophalen van de weg om
gelijk te komen in hoogte met de
brug. De wethouder vertelt dat de
besprekingen rond 2000 gestart zijn.
“Er was eerst sprake van een andere
brug en er lag een ander plan maar
uiteindelijk is toch gekozen voor
deze brug”. De werkzaamheden zijn
nog niet helemaal voltooid. Er komt
ook nog een brugwachtershuisje.
Wat het openstellen van de brug
betreft wordt volgens de provincie
gekeken naar de situatie. “In de
spits zal dat één keer per half uur
zijn voor de beroepsvaart”. De totale
kosten van de brug bedragen rond
de 4 ½ miljoen euro.

Deze zomer: sportief
zomerlezen in de bibliotheek
De Ronde Venen - De zomer komt
eraan, en het wordt dit jaar een
sportieve zomer. Voetbal is voorbij, maar er staat ons nog een lange sportzomer te wachten met de
Olympische Spelen, Wimbledon en
de Tour de France.
Ook de bibliotheek volgt deze lijn
en organiseert een zomerlezen-fotowedstrijd, met vier sportverslaggevers in de hoofdrol: Barbara Barend, Mart Smeets, Humberto Tan
en Jack van Gelder. U komt ze deze zomer overal tegen.

Zomerfeest bij
kinderdagverblijf Dribbel
Uithoorn - Zaterdag 21 juni was
het tijd voor het jaarlijks terugkerende zomerfeest op kinderdagverblijf Dribbel, een dagverblijf van de
Uithoornse Kinderopvang. Het feest
was in het thema dieren en alles
was daar prima op aangepast. Alle kinderen waren vanaf 10.00 uur
welkom om gezellige spelletjes te
doen. Er was een springkussen en
er was ook een clown, die wel hele
mooie creaties maakte van een ballon. De kinderen kregen een strippenkaart, zodat ze langs alle spelle-

tjes kwamen. Van kegels gooien, tot
schminken en van vissen vangen tot
kleuren. Er was voor ieder wat wils.
De leidsters van het dagverblijf waren er ook allemaal en enkelen van
hen waren met een paar ouders verantwoordelijk voor de gang van zaken.
Het was zeer goed georganiseerd
en alle kinderen hadden het prima
naar hun zin gehad. Ook het weer
zat nog eens heel goed mee! Al met
al een zeer geslaagd zomerfeest
voor kinderdagverblijf Dribbel.

Gemeentegaranties en
geldleningen onder de
loep genomen
Uithoorn - Zeker met het oog op
het besluit van de raad om aan KDO
een lening te verstrekken en hoe dit
met andere verenigingen en instellingen wordt geregeld werd het tijd
om de gemeentelijke garanties en
geldleningen nog eens nader te bekijken. In principe blijft het huidige
beleid gehandhaafd maar wordt wel
gekeken bij aanvragen of op grond
van de meerjarige begroting en de
rekening van het afgelopen jaar of
een bepaalde vereniging of instelling in staat is de geldlening af te
lossen.
Voorgesteld wordt om de garantieverstrekking uit te breiden voor
zorg/welzijn en volkshuisvesting
en sport. Voor de sportverenigingen wordt dit uitgebreid behandeld
in de sportnota. Wat betreft de lening aan KDO wordt geadviseerd
om deze aanvraag te laten toetsen
door SWS (Stichting Waarborgfonds
sport).
Maar er waren toch wel een aantal
vragen van de raadsleden. Zo wilde
een aantal fracties, vooral de PvdA,
het CDA en Gemeentebelangen weten wat er gebeurt als de toetsing
een negatief resultaat heeft. Met name GB wilde weten of er dan vertraging optreedt voor KDO als de SWS
de aanvraag afwijst. Volgens wethouder Jeroen Verheijen blijven de
gemaakte afspraken staan. “Maar
het hangt er wel van af of KDO aan

haar verplichtingen zal kunnen voldoen.
Partner
Wat de Stichting zelf betreft gaf de
wethouder aan dat deze door de
sportverenigingen zelf in het leven
is geroepen en dat dit een potentiële partner is om de risico’s bij garanties te delen. Volgens de wethouder
is er een periodiek contact met de
sportverenigingen en wordt er actief toezicht op financieel gebied
gedaan die ook altijd voor steun bij
de gemeente terecht kunnen. Wat
betreft de woningbouw of daar ook
gemeentelijke garanties voor gelden naar aanleiding van een vraag
van het CDA gaf de wethouder aan
dat Woongroep Holland een waarborggarantie heeft gevraagd voor
sociale woningbouw in Legmeer
West evenals renovatie aan de Europarei. “De prestatieafspraak met
Woongroep Holland is gekoppeld
aan het nieuwe beleidsplan wonen”,
aldus de wethouder.
Jules Bosma van GB had moeite
met het feit dat deze aanvraag van
Woongroep Holland op het laatste moment is gedaan terwijl zij ook
nog voor 1 juli een beslissing willen
hebben. “Er moet aan Woongroep
Holland wel even duidelijk gemaakt
worden dat dit de laatste keer is dat
dit op deze manier gebeurt”, aldus
Bosma.

Fotowedstrijd
Welk boek scoort bij u het hoogst
deze zomer? De Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen heeft
weer een zomerlezen-fotowedstrijd.
Maak van uw favoriete boek een
leuke, grappige, mooie of kunstzinnige foto en win een boekenbon.
Mail uw foto vóór 27 augustus naar
info@bibliotheekavv.nl. Zet in uw
mail duidelijk uw naam, adres en
woonplaats.
Uit alle inzendingen worden drie
winnaars gekozen die worden be-

loond met een boekenbon. In september zal in alle AVV-vestigingen
een tentoonstelling te zien zijn van
een selectie van de ingezonden foto’s. De drie winnende foto’s worden op de website van de bibliotheek geplaatst: www.bibliotheekavv.nl.
Nog op zoek naar uw hoogst scorende boek? Loop eens binnen bij
de bibliotheek.
In iedere vestiging van de AVV treft
u een themahoek aan met boeken
en materialen die u kunnen inspireren voor een mooie en sportieve zomer. Reisgidsen – immers, de zomer
is bij uitstek het reisseizoen - en
reisverhalen om lekker weg te dromen bij verre bestemmingen. Zomerse kookboeken voor een heerlijke zomerse maaltijd. Mooie romans
of spannende thrillers voor een zomerse vakantiedag. Luisterboeken
of een dvd’tje voor onderweg in auto, trein of vliegtuig. En natuurlijk
veel sportboeken!
In uw bibliotheek scoort u altijd voor
het ultieme Zomerlezen.

Groot feest op De Dolfijn
Uithoorn - Meester Henk nam
afscheid .en had aangegeven dat
hij geen toestand wilde ,maar een
leuke sportdag voor de kinderen.
Juf Suzanne en juf Eveline hadden
bedacht dat ze wel samen met de
Oudervereniging een feest konden organiseren in het thema van
de Olympische spelen. Alle klassen
werden landen en in de sport hal
de Scheg stonden 14 verschillende onderdelen te wachten op leerlingen. In de vroege morgen werd
alles klaargezet door enthousiaste
hulp ouders en om 9.00 uur vertrok
het hele gezelschap van af de vestiging van de Helene de Swartlaan op
naar de Scheg. De kinderen waren
dol enthousiast en hebben zich dan
ook 100% gegeven.
Er waren onderdelen als zaklopen,
hockey parcours , een groot dartspel, doelschieten etc, Maar waar ze
zich het meest konden uitleen was
toch wel de hindernis baan!Zelfs de

leerkrachten en enkele ouders lieten zich even gaan!Halverwege de
ochtend was er even tijd voor eten
en drinken,en tussen door kregen
de kinderen nog een heerlijk ijsje
van de Amstelhoeve,wat ook dit jaar
weer was aangeboden door de ouders van Koen vd Pol.
Toen eind van de ochtend alle onderdelen waren volbracht,gingen
de leerkrachten nog even los op de
skippy slangen! En werden onder
tussen de punten op geteld.
En kregen de winnaars een echte wissel beker genaamd De Henkie Hoofd prijs! De klas van Juf Tessa hadden zich in het zweet gewerkt
en gingen er dus van door met de
wissel beker.
Ook alle andere kinderen kregen
nog een aandenken aan de super
geslaagde dag. En wat iedereen betreft volgend jaar weer!
Alvast een hele fijne vakantie en tot
volgend jaar!!!!!

Zomerstop voorleesproject
’t Buurtnest
Uithoorn - Op 25 juni vond in ’t
Buurtnest aan de Europarei een
poppenkastvoorstelling plaats als
feestelijke afsluiting van de wekelijkse voorleesmiddagen. Gedurende het schooljaar kunnen kinderen van twee tot acht jaar hier iedere woensdagmiddag om twee uur
terecht. Een team enthousiaste vrijwilligers leest dan voor uit kinderboeken die door de Uithoornse bibliotheek beschikbaar worden gesteld. Over belangstelling bij de kinderen valt niet te klagen. “Het begint met taal: de Nederlandse taal
verbindt ons allemaal”. Niet voor
niets is de overheid deze maand
met een campagne begonnen om
de taalvaardigheid van oude en

nieuwe Nederlanders te verbeteren. En je kunt niet jong genoeg beginnen! Door het voorlezen vergroten de kinderen spelenderwijs hun
woordenschat.
De vaste voorlezers constateren dat
kinderen die geregeld aanwezig zijn
daadwerkelijk vooruitgang boeken.
Er is nu een zomerstop, maar vanaf 13 augustus kunnen alle kinderen die belangstelling hebben weer
in ’t Buurtnest terecht. Nieuwe vrijwilligers zijn ook van harte welkom.
Heb je op de woensdagmiddag een
of twee keer per maand een uurtje beschikbaar, meld je dan aan
als voorlezer. (contactpersoon: Ria
Swart tel. 564949, riaswart@tiscali.nl).

R.O.M. koor houdt
openbare repetitie
De Ronde Venen - Op donderdagavond 10 juli, de laatste repetitieavond vóór de zomervakantie, houdt
het R.O.M. koor een openbare repetitie op het Raadhuisplein. Deze repetitie begint om 20.30 uur en zal
± tot 21.30 uur duren. De bedoeling van deze openbare repetitie is
bekendheid te geven aan het koor
en het publiek kennis te laten maken met de manier waarop er gerepeteerd wordt en de sfeer te laten proeven van dit koor dat al bijna
25 jaar met veel enthousiasme zingt.
Natuurlijk hoopt het koor door middel van deze repetitie nieuwe leden
aan te trekken. Vooral bassen en tenoren. Zingen is gezond. Het leidt af
van de dagelijkse beslommeringen,
verdrijft stress en men leert op een
goede manier de adem te gebruiken. Het kunnen lezen van noten is
geen noodzaak, veel belangrijker is
interesse en enthousiasme.
Het koor heeft al vele optredens
en uitvoeringen gegeven. Recentelijk op 4 mei bij de dodenherdenking en ook op het straattheater in
Mijdrecht stonden ze er. Producties
met groot orkest van complete musicals en operettes, maar ook Europese premières van Walt Disney tekenfilms. Rond Kersttijd is het koor
veel gevraagd om in Charles Dickens kleding op te treden o.a. bij de
Kerstfair bij kasteel De Haar en de
Charles Dickens dagen in Deventer waar in 2 dagen 250.000 bezoe-

kers komen. In het najaar wordt medewerking gegeven aan de Monumentennacht. Kortom een actief en
dynamisch koor! Op deze openbare repetitie worden stukken uit musicals, filmmuziek, opera en operette doorgenomen. Als het weer tegen
zit zal de openbare repetitie gehouden worden in de ruimte waar het
koor op donderdagavond repeteert,
de Christelijke basisschool De Fontein in de Johan van Renessestraat
in Mijdrecht, waar iedereen hartelijk
welkom is. Verdere informatie over
het koor kunt u vinden op www.
romkoor.nl

Dringende
oproep!
Regio - Voor de rolstoel vierdaagse
in Uithoor welke gehouden wordt
van15 t/m 18 juli a.s. zijn wij nog
op zoek naar enkele vrijwilligers die
een rolstoel willen duwen. Ook als
u maar 1 dag zou kunnen zijn wij
daar erg mee geholpen..
Inlichtingen en opgave bij Jurriën
Westera, Harlekijneend 12, 1423SH
Uithoorn, Tel: 0297 565493 of 0624180055- e-mail: j.p.j.westera@
zonnet.nl
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V.I.O.S. OPEN 2008
Mijdrecht - Ook deze zomer komt
V.I.O.S. naar je toe. Op 5 juli presenteert deze Mijdrechtse muziekvereniging zich tijdens de jaarlijkse
‘V.I.O.S. Open’ op het Raadhuisplein
in Mijdrecht. Het spektakel wordt
om 13.30 uur geopend met een optreden van de Show- & Marchingband en wordt tegen 16.00 uur afgesloten met de grote finale waaraan alle onderdelen van de vereniging meedoen.
Heel V.I.O.S. zal zich tijdens dit ruim
twee uur durende ongedwongen
gebeuren aan u voorstellen. Zo zijn
er naast de showband optredens
van de leerling-majorettes, miniret-

tes en majorettes. Na de vakantie
start op de woensdagmiddag tussen
16.00 en 17.00 uur weer een nieuwe
groep met leerling-majorettes. De
V.I.O.S. OPEN is het moment om je
hiervoor aan te melden.
Natuurlijk ontbreken de stoere blokfluitkidz niet. Ze zullen laten horen
wat zij in korte tijd zoal van ‘blokfluitmum’ Renata Groen hebben geleerd. Ook de slagwerkers in opleiding zullen zich van hun beste kant
laten horen. En hebt u het drumspektakel Drums4All gemist of wilt
u op herhaling? Dan moet u zéker
naar het Raadhuisplein komen! De
slagwerkmannen en -vrouwen van

V.I.O.S. zullen u nogmaals met hun
“Masters of Show” versteld doen
staan.
Bij de verschillende onderdelen van
het programma zal door het professionele instructiekader uitleg worden gegeven over wat er zoal bij
komt kijken om muzikant of majorette bij V.I.O.S. te worden en te zijn.
MusicKidz
Bij de stand op het Raadhuisplein
kunt u zich laten informeren over
muziek en show maken bij V.I.O.S.
en dweilorkest DORST. Hier kunt
u zich aanmelden als lid en kunt u
uw kind(eren) ook inschrijven voor

Twee brandweermannen
Koninklijk onderscheiden
De Ronde Venen - Bij Speciale Gelegenheid is in gemeente De Ronde
Venen een Koninklijke Onderscheiding toegekend aan twee Rondeveense brandweermannen en wel
de heer Bakker uit Amstelhoek en
Lex Tillart uit Mijdrecht. Deze twee
brandweermannen zijn gedecoreerd
als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer H.B.P.M. Bakker (55 jaar) uit
Amstelhoek heeft vanaf 1979 activiteiten ontplooid voor de vrijwillige

brandweer. De heer Bakker was van
1979 tot 1993 in actie voor de vrijwillige brandweer van Amstelhoek.
Van 1978 tot 2003 zette hij zich in bij
de bedrijfsbrandweer van SC Johnson: eerst als lid, later als commandant.
Verder zet de heer Bakker zich vanaf 2003 in als lid bij de vrijwillige
brandweer De Ronde Venen, post
Mijdrecht.
De heer A. Tillart (45 jaar) uit
Mijdrecht is vanaf 1983 tot 1996 lid

de nieuwe gratis muzikale opleiding die V.I.O.S. gaat verzorgen. Deze ‘V.I.O.S. MusicKidz’ is voor kinderen van 7 jaar en ouder en bestaat
uit 20 gratis lessen van een uur. De
start is op vrijdagnamiddag 19 september.
Tijdens de lessen krijgen de kinderen veel te leren. De beginselen van het notenschrift worden bijgebracht en daarmee gaan ze ook
direct aan het werk. Ze leren over
hard en zacht, snel en langzaam en
hoog en laag. Dit gaan ze natuurlijk
zelf uitproberen met een blokfluit en
slagwerkinstrumenten. Naast muziek maken gaan ze ook bewegen
op muziek. Zo leren ze op de maat
te lopen en verschillende commando’s uit te voeren. In de laatste lessen passeren diverse instrumenten
de revue, wordt verteld over hun
ontstaansgeschiedenis en wordt
de werking uitgelegd. En natuurlijk mogen ze de verschillende in-

strumenten uitproberen. De lessen
kosten niets. Ook de instrumenten en het lesmateriaal krijgt u van
V.I.O.S. in bruikleen. En het zou mooi
zijn als uw kind na die 20 lessen de
smaak zo goed te pakken heeft dat
hij of zij lid wordt van V.I.O.S. en verder wordt opgeleid om als muzikant
met de Show- & Marchingband de
straat op te gaan.
U2
V.I.O.S. is onlangs gestart met een
2 jaar durend project, genaamd U2.
De doelstelling is om in 2009/2010
aan het al gevarieerde repertoire
een spectaculaire (taptoe) show toe
te voegen op muziek van de wereldberoemde Ierse rockformatie U2. Bij
de ontwikkeling van een dergelijke
show wordt niet over één nacht ijs
gegaan. De nummers worden uitgekozen en speciaal voor V.I.O.S. gearrangeerd. De muziek wordt ingestudeerd. De showpassen- en be-

wegingen worden uitgedacht, gesynchroniseerd met de muziek en
getraind. En dat alles naast de gewone optredens, repetities en wedstrijden. Een hele uitdaging die de
gedreven V.I.O.S. bandleden maar
weer al te graag aangaan.
Informatie
Door het hele jaar zijn er nog tal
van andere verenigingsactiviteiten
voor jong en oud. Jeugdmiddagen,
jeugdkamp, kaart- en feestavonden, gezelligheidsdag voor de hele familie etc. Ook kan V.I.O.S. altijd
wel een paar extra helpende handen gebruiken. Voor informatie kunt
u terecht op de geheel vernieuwde site van V.I.O.S. (www.vios-midreth.nl) en DORST (www.dweilorkest-dorst.nl). U kunt ook een mailtje sturen naar prco@vios-midreth.
nl. Als u uw naam en telefoonnummer daarin vermeldt, neemt de vereniging met u contact op.

geweest van de vrijwillige brandweer De Ronde Venen. Sinds 1996
is hij beroepsmatig actief voor de
brandweer. Vanaf 2000 is de heer
Tillart commandant van de brandweer De Ronde Venen.
Vanaf 1983 tot heden is hij vrijwillig
actief als lid van de duikploeg van
de brandweer. Verder geeft de heer
Tillart wekelijks de cursus ‘Oefenleider’ en de cursus ‘Bevelvoerende’.

Half augustus wordt eerste paal verwacht

Extra zand tegen
het verzakken van
nieuw zwembadcomplex
Drukbezochte open dag
bij Netsquare
Mijdrecht - Dinsdag 24 juni hield
Netsquare ter gelegenheid van de
opening van het nieuwe kantoorpand aan de Industrieweg een open
dag. Elke geïnteresseerde had de
mogelijkheid om dit jonge internetbedrijf eens van binnen te bewonderen. Netsquare bestaat sinds
2005 en is inmiddels uitgegroeid tot
een volwaardig en professioneel
bedrijf. Tijdens de open dag zijn de
winnaars van de kleurwedstrijd bekend gemaakt. Deze succesvolle en ludieke actie werd georgani-

seerd om nu al het grafische talent
van de toekomst te scouten, zodat
het bedrijf in de toekomst de hoge
kwaliteit van hun grafische vormgeving kan waarborgen. Tevens heeft
Netsquare tijdens de open dag bekend gemaakt wie de winnaar van
de website is. Ondernemers konden
via de website hun gegevens achterlaten en een nieuwe website winnen. Deze prijs is gewonnen door de
heer L.C. Vos uit Mijdrecht.
Uit de vele ingezonden kleurplaten
heeft Netsquare de volgende zes

Nederland gaat weer
terug in de tijd
De Ronde Venen – Dankzij een
paar whizzkids kunnen heel veel
gemeenten in Nederland, waaronder ook de gemeente De Ronde Venen, weer heel veel geld gaan uitgeven. In de tijd waarin de technologie steeds weer verder gaat, waarbij een computer niet meer is weg
te denken, waar bijna alles digitaal gaat, moeten de gemeenten
door deze whizzkids, die beweren

dat elektronisch stemmen ‘gevaarlijk’ is, dat ‘men’ indien men daar de
technische apparatuur voor heeft
en daar winst inziet, misschien wel
zou kunnen zien wie iemand stemt.
Of... misschien zou iemand wel het
stemmen op afstand kunnen beïnvloeden. Wat ze al niet verzinnen. Zo
de waard is vertrouwt hij zijn gasten, zei mijn moeder vroeger altijd.
Maar goed, ze krijgen hun zin. Het

winnaars gekozen.
- Categorie tot 9 jaar:
Zhi Niessink
Wendy de Jong
Roy Tanger
- Categorie van 9 tot 12 jaar:
Elvira Batenburg
Ruben Stam
Emily Bierman
Allemaal hartelijk gefeliciteerd en
bedankt voor het meedoen. En wie
weet worden de winnaars over 10
jaar misschien wel medewerker &
grafisch talent van Netsquare.
elektronisch stemmen is weer van
de baan. Weer vele miljoenen euro’s naar de maan. Weg elektronische stemkasten. De gemeenten die
grote opslagplaatsen hebben en de
oude spullen bewaard hebben, hebben geluk en kunnen de boel weer
uit de mottenballen halen.
De gemeente De Ronde Venen, en
met haar vele andere gemeenten
echter moeten de beurs trekken en
alles weer nieuw gaan aanschaffen.
En wat denkt u van het tellen. Alles
weer met de hand, alles weer uren
en uren later. Dank jullie wel, whizzkids...

De Ronde Venen - Om grote verzakkingen en wateroverlast in de
toekomst te voorkomen, is het aanbrengen van een extra zandpakket
nodig op de bouwlocatie van het
nieuwe zwembadcomplex. Dit blijkt
uit aanvullend grondonderzoek dat
is uitgevoerd. De benodigde maatregelen worden gefinancierd uit het
budget voor het nieuwe zwembadcomplex. De gemeente De Ronde
Venen heeft een succesvolle aanbesteding gehouden voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie
van een zwembad met aanvullen-

de voorzieningen. Er is een overeenkomst gesloten met het consortium
Vaessen/Optisport, dat het zwembad en de aanvullende voorzieningen zal gaan realiseren. Zoals afgesproken met de gemeente heeft het
consortium aanvullend grondonderzoek laten verrichten. Uit het onderzoek blijkt dat het bouwterrein dieper moet worden bemaald vanwege
de opbouw van de grond. Daarnaast
is minimaal 1,5 meter extra zand nodig om het verzakken van het parkeerterrein en de buitenruimte te
voorkomen. Wanneer er niet wordt

opgehoogd, treden binnen korte tijd
grote verzakkingen en wateroverlast
op en kan zelfs het drijven van de
bestrating niet worden uitgesloten.
De gemeente wil dit risico niet nemen.
Zodra de procedure voor de bouwvergunningen is afgerond, wordt gestart met de werkzaamheden. Deze
procedure loopt conform de planning en zal naar verwachting geen
consequenties hebben voor de opleverdatum van het zwembad en de
aanvullende voorzieningen in maart
2010.
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Het oude dorp was afgezet, dus je moest er
vroeg bij zijn om nog een parkeerplaatsje te
bemachtigen. Maar het beste was natuurlijk
met de fiets komen of gewoon lopen. En dat
werd dan ook door velen gedaan. Al van verre
hoorde je de muziek en eigenlijk al vanaf het
begin was het druk en stonden er grote groepen
mensen, zowel jong als oud, bij de verschillende
podia die in het dorp opgesteld stonden of bij
de wagens zoals bij de Schans.
Discover was de band die bij het Geveltje zong
waarbij Esther en Steven de zangers waren,
Jeroen op toetsen, Tjaco drums, Lasse gitaar en
Pieter op bas. Qua muziek is het een mix van
disco, soul en funk, maar Esther vindt vooral de
soul te gek zoals zij het zelf uitdrukt. “De naam
zegt het al SOUUl”, aldus een lachende Esther.
Een aantal nummers dat Discover speelde en
zong: Celebration, Ain’t nothing van Chakaka,
Let’s Groove, I’m so excited en Shake your body.
“Vroeger kwamen wij allemaal uit Amsterdam,
maar nu zijn er ook twee die uit Den Haag en
Utrecht komen. Wij lopen echt de Amstel langs”,
aldus Esther. Eigenlijk zijn alle ‘kroegbazen en
bazinnen’ het er wel over eens dat het gaat om
de gezelligheid. “Je ziet alle oude bekenden
weer eens terug. Er komen natuurlijk ook
mensen van buitenaf, maar het merendeel
zijn toch bekenden van hier”, aldus Ronald van
café Riverside.” “Het moeilijkste is altijd mensen
regelen, want die doen het allemaal vrijwillig.
Maar gelukkig lukt het altijd op het laatste
moment.

Initiatief
Het is een initiatief van de horecawerkgroep.
Eerst werd er alleen de Tropical Night
georganiseerd en later is dit evenement erbij
gekomen. In januari beginnen we meestal met
de voorbereidingen.” Wat het weer betreft vindt
Ronald dat zij het altijd treffen. “Eigenlijk altijd
wel meegevallen door de jaren heen. Wat de
drank betreft is het voornamelijk bier en wijn wat
wij schenken. Breezers zijn echt uit. Die zijn een
aantal jaren heel erg in geweest maar jongelui
bestellen dat nauwelijks meer.” Ook Corien
van het Spoorhuis zegt dat altijd de hele buurt
uitloopt. “Dit jaar hebben wij de band K’Bam. Elk
jaar hebben we weer een andere band en het
is heel grappig, want je ziet de ouderen meer in
de buurt van de band zitten en de jongeren bij
de disco.” En dat was wel een heel leuk gezicht,
een openluchtdisco met alle lichteffecten zoals
die in een gewone disco ook te zien zijn. Er
was natuurlijk een bar en halverwege werden
hamburgers gebakken voor diegenen die toch
nog wel trek in iets hartigs hadden. De groep
Tendance trad op bij café de Herbergh in een
enorme wagen. “Het was eerst Tendens, een
naam bedacht door onze toetsenist, maar dat
is nu dus Tendance geworden”, aldus Nathalie
die afwisselend solo zingt of samen met Sun en
Ron meerstemmig zingt. Verder was er nog Kees
op bas, Ron gitaar en ook zang Cynthia toetsen

ho o
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en Mandy op drums. “Wij spelen voornamelijk
dance classics uit de jaren zeventig, tachtig en
negentig, maar ook Jazz en Latin en juist die
variatie is leuk om te doen.” Nathalie en Sun
vinden het meerstemmig zingen toch wel het
leukste om te doen. Ook hier was een grote
buitenbar neergezet en kon je een sateetje
halen.

Op je gemak
Er waren stoelen neergezet en hangtafels,
zodat je lekker op je gemak kon zitten luisteren.
Bij de cafés langs de Wilhelminakade en de
Julianalaan stonden de mensen in groepjes bij
elkaar. Er waren ook enkele hangtafels neergezet
waar diegenen die vroeg aankwamen meteen
gebruik van maakten. Maar ook langs de
overkant zaten de mensen en zelfs op de
gemeerde boten zaten mensen gezellig met
een drankje in de hand naar de muziek te
luisteren. Overal waren buitenbars neergezet
waar degenen die achter de bar stonden hun
handen vol hadden aan het inschenken van
vele biertjes en glazen wijn. Alles natuurlijk plastic,
zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Het
leuke was toch dat je al lopend door het oude
dorp al die verschillende bandjes ziet en hoort
met allemaal weer andere muziek. Je hoefde
niet bij een band te blijven maar als je een tijdje
geluisterd had ging je weer wat verderop. Dat
is ook het leuke van zo’n avond. Voor elk wat
wils zoals dat dan heet en als je weer eens ging
lopen kwam je ook weer andere bekenden
tegen. Het was af en toe wel even dringen en
duwen om door de menigte heen te komen
maar dat hoort er tenslotte bij. Han Nollen vertelt
dat zij acht jaar geleden dit evenement hebben
opgestart omdat de horeca van mening was
dat er te weinig verschillende evenementen
waren. Als band trad op bij Drinken & Zo The
Alley Cats, een Rockabilly band. Een beetje uit
de vetkuiventijd aldus Nollen. Veel nummers
van The Stray Cats. Dus gewoon leuk. “Maar
toch was er ook een wanklank, want er waren
vechtpartijen uitgebroken en verschillende
jongelui hebben een proces-verbaal gekregen”,
aldus Han Nollen die dit buitengewoon betreurt.
“Er wordt teveel gedronken en ook drugs
gebruikt en dan krijg je die soort dingen. Maar
de ellende is dat zij het voor een grote groep
die het wel leuk vindt verzieken. De maat is nu
echt vol. Er moet gewoon wat gebeuren. Dit kan
zo niet langer. Zo kunnen wij niet eens meer een
evenement organiseren. Misschien is het een
idee om volgend jaar op dezelfde avond iets
in the Mix te organiseren voor de jeugd.” Wel
vindt Nollen de samenwerking met de politie
dit keer heel goed gegaan. “Wij willen echt wel
onze verantwoordelijkheid nemen maar dan
wel samen met de politie en de gemeente.
Het is gewoon belangrijk dat het allemaal leuk
verloopt”, aldus Han Nollen die al weer druk
bezig is met de voorbereidingen voor de Harley
Davidson dagen op 19 en 20 juli.
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Velen geslaagd
voor het witte
badmintondiploma!

K5 Rabobank Open Jeugd
Toernooi TV Mijdrecht
Mijdrecht - Dit jaar gaat, voor alweer de 26e keer, ons Open Jeugd
Toernooi van start en wel van 18 t/
m 26 augustus! Er wordt gespeeld in
de categoriën t/m 8, 10, 12, 14 en 17
jaar. Je kan je ook inschrijven voor
de dubbels en mixed-dubbels. Met
de wedstrijden zijn ook nog punten
te verdienen voor de KNLTB ranglijst!
Dit is niet het enige. Wij vinden de
gezelligheid rondom het toernooi
al jaren heel belangrijk, misschien
wel belangrijker. Zo worden er elke
dag veel activiteiten gepland om alle toeschouwers en spelers te vermaken. Denk aan Round-the-Court,
tennishockey, een BBQ met speur-

tocht en nog veel meer. De spelletjes zijn verbonden aan een thema,
maar wat dat thema is, dat verklappen we natuurlijk nog niet! Uiteraard is er weer casinogeld te verdienen om mee te spelen in het casino
op zaterdagavond. Om alle activiteiten te bekijken kun je onze hyves
bezoeken of de verenigingswebsite
goed in de gaten houden.
De kampeerders van vorig jaar zijn
er ook weer dus het zal weer een
ouderwets gezellig toernooi worden!
Schrijf je nu snel in en vergeet niet
al je (niet)-tennissende vrienden en
vriendinnen uit te nodigen want iedereen is welkom!

Goede wedstrijd voor
Frank van Mastwijk
Regio - Op de open clubcross in
Heerde is Frank van Mastwijk met
een 3de en een 2de plaats, 2de geworden. De overwinning ging naar
Ramon van Mil, en 3de werd Tony
v/d Laan.
In de eerste manche dook van
Mastwijk als 2de de bocht in achter Van Mil. Maar het was Tony v/d
Laan die meteen de 2de stek overnam. Hierdoor kwamen Frank en Tony in een strijd om de 2de plaats.
Polaris rijder Van Mil maakte van
de strijd gebruik en pakte resoluut
de leiding en stond deze niet meer
af. Ondertussen pareerde de yamaha collega’s v/d Laan alle aanvallen
van Van Mastwijk en zo kwamen ze
ook over de finish. Maureen Brekveld werd vierde.
Kopstart was er in de tweede manche voor de door Lasbedrijf Alphen
gesteunde V/d Laan., Van Mastwijk zat hier kort achter. Na enkele bochten pakt Tony het verkeerde spoor waar Van Mastwijk meteen gebruik van maakte. Ook de dame in de wedstrijd, Maureen Brekveld ging er voorbij. Van Mil kwam
na een late start opgerukt van-

achter het veld meteen naar voren
toe. In enkele ronden zat hij al achter van Mastwijk en in de 4de ronde wist hij aan de leiding te komen
en deze niet meer af te staan. Van
Mastwijk kon na enkel pogingen
geen vuist meer maken tegen Van
Mil en reed zodoende naar de 2de
plaats. Hierachter was de strijd om
de 3de plaats hevig losgebarsten
tussen Maureen Brekveld en Tony
v/d Laan. Toch wist V/d Laan haar te
verschalken in de voorlaatste ronde
en eindigde zodoende op de laatste
podiumplek.

Regio - Afgelopen donderdag was
het dan weer zover. De jeugd van de
badmintonvereniging “De Kwinkslag” heeft er een diploma bij. Zo
worden ze elk jaar weer een stukje beter en ze worden gestimuleerd
om door te gaan.
Ook worden ze klaar gestoomd voor
de competitie die weer na de zomer
gaat beginnen. Dit jaar doen er twee
jeugdteams mee.
Onder de bezielende leiding van
Kenneth onze trainer, moesten de

TVM jongens tot en met
10 jaar kampioen district
Mijdrecht - Het jongensteam tot
en met 10 jaar van TVM is districtskampioen geworden door op 25 juni
jl. op de banen van TC Domstad te
Utrecht met maar liefst 6-0 te winnen van tegenstander ’t Laer.
Dit is een bijzondere prestatie, aangezien ook alle eerdere competitiewedstrijden met 6-0 werden gewonnen. De bij de finalewedstrijd aanwezige Richard Krajicek wilde maar

al te graag met het kampioensteam
op de foto, uiteraard hadden (vlnr)
Luc Taal, Rix Ronday, Bas Boelhouwer, Patrick Prins en Quinten Limburg hier geen enkel bezwaar tegen!
Spelers, ouders, begeleiders, supporters en sponsor Koop Lenstra
Makelaars van harte gefeliciteerd
met dit prachtige resultaat.

Postduiven Vereniging
Rond de Amstel

Commentaar Frank: In de eerste
manche kon ik slecht andere lijnen
vinden om Tony te pakken. In de
tweede manche ging dat al stukken
beter. Helaas was Ramon nog een
maatje te groot voor mij. Maar dit
was weer een goede training voor
komend EK op 6 juli in Tjechië
Uitslag:
Ramon van Mil
Frank van Mastwijk
Tony v/d Laan
De volgende wedstrijd is op 6 juli in
Redhost Tsjechië voor het EK Imba

Sterk deelnemersveld aan de start
in 44e editie

Vrijdag wielerronde van
Nes a/d Amstel

Fietsers van IJsclub Nooit
Gedacht naar Limburg
De Ronde Venen - Afgelopen
weekeinde heeft IJsclub Nooit Gedacht uit Wilnis met 25 man het
Limburgse Simpelveld bezocht.
Zaterdagmorgen om 7 uur was het
vertrek en een enkele uitzondering
daargelaten was iedereen op tijd.
We kunnen wel zeggen dat het een
bezoek was met ups en downs. We
verbleven in een voormalig klooster
dat nu was ingericht om groepen te
ontvangen. Van daar uit hebben we 2
dagen lang de heuvels en hellingen
van heel Zuid Limburg beklommen.
En natuurlijk ook weer afgedaald,
Dat waren uiteraard de downs. Alles was goed georganiseerd en geregeld! Goed eten en drinken en wat
natuurlijk niet onbelangrijk is, goed
slapen. Het weer was op zaterdag
iets minder, we hadden in het begin een miezerig regentje dus was
het oppassen geblazen. De zondag daaren tegen was voortreffelijk geregeld. Strakke lucht, zonnetje en een lekker temperatuurtje. Je
zou zeggen: Wat kon er mis gaan?
Nou, het volgende! Op de eerste de

beste beklimming lag een van onze veteranen al na 6 meter en 33cm
met zijn snufferd op het asfalt! Hij
zegt zelf dat zijn ketting vast zat, wij
houden het op verkeerd schakelen.
Misschien moet hij z’n fiets wat vaker schoonmaken dan kunnen we
beter zien wat er mis is met zijn mechanisme. Vervolgens had een van
onze aanstormende talenten tijdens
de afdaling een bocht verkeerd ingeschat en hij stormde zo de voortuin binnen van een nietsvermoedend ouder echtpaar. Alle plantenbakken hebben opeens een andere
plek in die tuin! De bewoners kwamen met de schrik vrij.
Ondanks die paar ongemakken een
prachtig weekeind. U zult wel denken: Wat heeft een IJsclub nu in
Limburg te zoeken? Ik kan U verzekeren, het ijs in Limburg is prima.
Soft ijs, Bananenijs, Aardbeien ijs,
slagroomijs enz enz. Allemaal van
prima kwaliteit. Als het aan ons ligt
kan Simpelveld ons volgend jaar wel
weer verwachten.

kinderen eerst nog bewijzen, dat ze
diploma waardig waren.
Er werd een examen afgenomen,
om te kijken of de kinderen de oefeningen beheersten. Uiteraard was
iedereen geslaagd. De diploma’s
werden uitgereikt door Kennet aan
Owen v.d. Aardweg, Jesper Rijnders, Alexander van Kouwen, Thijmen Westenbrink, Juliette Barre,
Dena Stalenberg, Sterre Westenbrink en Bo Stoof .
Gefeliciteerd!!!!

Regio - Vrijdagavond 4 juli a.s. staat
Nes a/d Amstel weer in het teken
van de wielersport. Net als de Tour
de France gaat deze unieke plaatselijke ronde opnieuw van start met
een vol deelnemersveld. Het doorgaan van de 44e editie hing aan
een zijden draadje maar in samenspraak met de Wielerunie en de Gemeente Amstelveen is er een oplossing gevonden voor het verwijderen
van wegversmallingen. Om 19.30 zal
het startschot klinken van het door
de Supportersvereniging in samenwerking met WTC de Amstel georganiseerde wielerfestijn. Geen
rondje om de kerk maar een ‘Belgische’ wedstrijd op een loodzwaar
parkoers van 12 kilometer lengte door de polders tussen Nes a/d
Amstel en Amstelveen. Er wordt gestart in drie groepen. Er komt een
sterk deelnemersveld van bijna 150
renners aan de start. De categorieën Amateurs A en junioren rijden een wedstrijd over 60 kilometer.
Kanshebber is Frank Egberts, winnaar van de ronde van Amstelveen.
Bij een massaspurt is Nico Kingma favoriet. Hij schreef dit jaar de
ronde van Sloten op zijn naam. Oud
prof Dion Murk, tempobeul Marcel
de koning en voormalig winnaar Richard Louman zijn zeker ook kanshebbers.
Amateurs
Ook de Amateurs B en Nieuwelingen (36 kilometer) zullen evenals
in voorgaande jaren voor spektakel
gaan zorgen. Er vallen immers aan-

trekkelijke prijzen, geschonken door
een groot aantal sponsors, te verdienen. Hoofdsponsor is Rabobank
‘Amstel en Vecht’. District kampioen
bij de veteranen, Willard Gerritsen,
sprinter John Oudshoorn behoren
tot de favorieten. Ook dit jaar wordt
er weer veel van de jeugd verwacht.
Premiejager Derk Abel Beckeringh,
Bart Harmsen winnaar van de ronde van Hoorn en Joost Mouris die
dit jaar ook al een keer het peloton
verrasten staan op scherp. De derde groep wordt gevormd door Amateurs C, recreanten/vrije renners en
dames (24 kilometer) In deze categorie zijn de oud RABO renner Ron
Jacobs samen met Frank Wessenlingh en Jo Thewessem de te kloppen mannen.

Regio - Het was een druk weekend voor de duivenliefhebbers van
Rond de Amstel, zaterdagmorgen
om 07.00 uur werden de duiven van
de het organiserende Zuid Limburgse Unie (organiseren internationale vluchten) in Bordeaux gelost, en
het was wederom Peter de Haan
die een Nationale klassering bij de
eerste 30 nationaal wist te behalen.
Zijn duif overbrugde de afstand van
907 Km in 12 uur en ….minuten, en
maakte een snelheid van …..meter per minuut, dat is …Km per uur.
Om 13.35 uur werden de jonge duiven in het Belgische Duffel gelost,
en om 14.59.34 uur had Henk Snoek
uit De Kwakel als eerste een duif in
het hok. Deze duif maakte een snelheid van 1522,016 meter per minuut,
ruim 91 Km per uur. Met dit resultaat werd Henk 24e in het rayon,
Ron den Boer die 2e werd behaalde de 46e prijs in het rayon, Hennie Pothuizen werd 57e, Theo Kuijlenburg 59e en 70e, Cor Stevens
69e en Ton Duivenvoorde 71e,84e
en 86e. de gemiddelde aftand was
129 Km. De laatste Midfond vlucht
zou vanuit het Franse Chantilly komen, maar wegens werkzaamheden
op deze losplaats werd uitgeweken
naar Nanteuil le Haudouin, waarvan de gemiddelde afstand 374 Km
is. Zaterdag was het weer van dien
aard, dat er niet gelost kon worden
en uitgeweken werd naar zondag.de
duiven werden om 08.00 uur geloste, en de eerste duif werd door Bosse & zn geklokt om 12011.37 uur,
daarmee was hij de eerste in de
club, en 58e in het rayon. Ton Duivenvoorde was 2e, en 70e in het rayon, Hennie Pothuizen was 3e en 75e
in het rayon. Ondanks de ongunstige wind toch goede resultaten voor
de leden van Rond de Amstel.

Jammer voor Ron den Boer op de
vlucht vanuit Nanteuil le Haudouin,
zijn elektronisch systeem liet hem in
de steek, anders had hij hoge ogen
gegooid op deze vlucht.
De uitslagen waren als volgt:
Duffel Jonge duiven, 520 duiven 18 deelnemers.
H.P. Snoek
R. den Boer
C. Pothuizen
Th. Kuijlenburg
C. Stevens
A.M. Duivenvoorde
Bosse & Zn
Verweij-Castricum
C. van Bemmelen
M. v.d. Hoort
W. Könst
P.J. van Schaik
J. Koek
W. Wijfje
R. v.d. Wal
H. Brugman
G. Stevens
Bordeaux ZLU 47 duiven 2 deelnemers
P. de Haan
R. v.d. Wal
Nanteuil le Haudouin 252 duiven 17 deelnemers
Bosse & Zn
A.M. Duivenvoorde
C. Pothuizen
R. v.d. Berg
P.J. van Schaik
H.P. Snoek
C. van Bemmelen
Th. Kuilenburg
W. Wijfje
C. Stevens
M. v.d. Hoort
Verweij-Castricum
H. Brugman
Th. Vlasman

Afgesloten voor verkeer
De start en finish van de wielerronde zijn zoals gebruikelijk voor restaurant “de vergulde zon” in de
dorpskern van Nes a/d Amstel. De
Amsteldijk zuid tussen “langs de akker” en “de rode paal”, de Nesserlaan, het fietspad langs de Bovenkerkerweg, de oude Bovenkerkerweg en de Hollandsedijk zullen tussen 19.00 uur en ongeveer 21.00 uur
voor al het doorgaande verkeer en
bestemmingsverkeer worden afgesloten. Toeschouwers voor de wielerronde dienen dus uiterlijk om
19.00 uur in de dorpskern aanwezig
te zijn. Er is voldoende parkeergelegenheid bij de Urbanus kerk. De
toeschouwers ontvangen een gratis
programma.

Derde clubcompetitie
fietscross uwtc
Regio - Donderdag 26 juni jl. werd
de derde clubcompetitie gereden
op de fietscross baan te Uithoorn.
Fietscrossers uit Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, Uithoorn, Amstelveen,
Abcoude, Hoofddorp en omstreken
stonden weer klaar om met elkaar
te strijden voor de eerste plaats. Aan
de kant aangemoedigd door broers
en zusjes, ouders en oma’s en opa’s
. Rond half 8 was de indeling gemaakt en waren de baanmedewerkers en juryleden op de baan . Bij de
jongste rijders streden Jaap Hoogendoorn, Maarten van der Mast en
Jurre Overwater in de finale voor de
1ste, 2de en 3de plaats. Jaap werd
eerste. Groep 2 ging Mitchell Vink

voor plaats 1 en Jim Pieters voor de
2de plaats. In Groep 3 streden Bart
van Bemmelen, Scott Zethof, Jewan
Kodde en Sjors de Wit. Scott had
een goede start maar Bart ging er
met de eerste plaats vandoor. Groep
4 bestond uit 7 rijders. Het was een
hele mooie strijd tussen Jaivy Lee
Vink en Sam Verhulst, vooral in de
bochten en bij de staart werd er
goed gestreden. Deze mannen werden goed gevolgd door Thomas van
der Wijngaard, Joep Jongkind, Miquel Bos, Jonne Metselaar en Jesse Postma. Mats de Bruin, Danny
de Jong en Boris Doodkorte reden
4 maal het zelfde rondje. Bij de zesde manche eindige Tom Brouwer op

de eerste plaats, Michael Bon werd
tweede, Roberto Blom 3de en Sven
Wiebes en Bart de Veer deelden samen de vierde plaats. Mike Veenhof
reed 4x, in zijn leeftijdklasse, op de
eerste plaats. In de finale werd Rick
Doornbos 2de, Wiljan Brouwer 3de,
Fedor Loos 4de en Kevin de Jong
5de. Wouter Plaisant van de Wal en
Arno van Vliet deelden samen de
eerste plaats in groep 8. Bij de heren ging Erik Verhulst voor goud gevolgd door Maarten de Jong 2de en
Olaf van der wijngaard. De laatste
wedstrijd werd gereden door onze
dames, Nina Doodkorte 1ste werd
gevolgd door Kimberley Kleinveld
en Tessa Harmsen 3de plaats. Als
afsluiting met zijn allen op de foto
met een van onze sponsors “Blom
Metselwerk“uit Vinkeveen. Uitslagen van de wedstrijd zijn na te lezen
op de site.Voor meer informatie kunt
u terecht op www.uwtc.nl.
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St. Jozefschool wint
scholendriekamp

Atalante 3-3 beachtoernooi op 19 juli
Vinkeveen - Beachvolleybal is super populair. Vanaf eind jaren tachtig is het uitgegroeid tot een internationale topsport en sinds de Spelen van Atlanta in 1996 een Olympische sport. Het beach circuit kent
wereldwijd meer dan 2.000 professionele spelers, exacte cijfers van het
aantal beachvolleyballers in Nederland zijn er niet, maar zeker is dat
iedere zomer tienduizenden beachfanaten het strand weten te vinden
om aan één of meerdere beachtoernooien deelnemen. En dat aantal
blijft groeien, iedere zomer weer. Inmiddels zijn de eerste beachvolleybalverenigingen en -centra in Nederland opgericht.
In de maand mei hebben de aspiranten van Atalante een beachclinic van 4 lessen gevolgd en veel
verschillende onderdelen geleerd.
Beachvolleyballers zijn all-round
spelers. Een veld van 8 bij 8 meter moet met 2 of 3 personen verdedigd worden, dat vraagt om goed
tactisch inzicht en afspraken tussen de spelers. Het was daarom erg
leerzaam en een mooie aanvulling
op het zaalvolleybal en zeker voor
herhaling vatbaar, ook voor de senioren. En de Atalanters kunnen hun
hart ophalen want naast het 50-jarig jubileumfeest op 20 september,
gaat de club halverwege het jubile-

zij zich bij dit laatste spel van hun
beste kant zien. Helaas kon de Pijlstaart de goede start bij dit onderdeel niet tot het eind volhouden en
op het nippertje werden zij uiteindelijk door de St. Jozefschool gepasseerd.
Na het tellen van de verdiende Vinken-dukaten kon de eindstand opgemaakt worden. St. Jozefschool 2
werd hekkensluiter met 9 dukaten.
De Pijlstaart, die het extra zwaar
had doordat ze het minste aantal
leerlingen had, werd derde met 12
dukaten. De Schakel had er 14 en
de winnaar St. Jozefschool 1 had er
17. De prijs die daar bij hoorde - een
heerlijke taart - werd met gejuich
ontvangen en verorberd.
Al met al kan het organiserende De
Vinken terugkijken op een zeer geslaagd evenement. De deelnemers
en ook de leerkrachten hadden er
zichtbaar plezier in en er werd fanatiek, maar fair, gestreden om de
punten. En zo hoort het ook bij een
Scholendriekamp.

umseizoen beachen met alle clubleden. Zie meer via de site www.vvatalante.nl
Net als vorig jaar zal volleybalclub
Atalante een beachtoernooi organiseren op het feestweekterrein in
Vinkeveen. Op zaterdagmorgen 19
juli worden twee beachvelden geprepareerd en we hebben geleerd
van vorig jaar, deze tweede keer
wordt voor extra zand gezorgd! Het
toernooi is voor jong en oud, gezelligerds en sportievelingen. Er kan gespeeld worden in een gezellige poule voor de recreatieve spelers en een
sportieve poule voor sporters en volleyballers.
Er is plek voor maximaal 20 teams
(met minimaal 1 dame in het veld).
Het toernooi speelt van ongeveer
12:30u tot 17:00u. Inschrijfgeld is 12
euro/team. Meld je aan via beach@
vv-atalante.nl

Clubkampioenschappen
enkel junioren TVM
Mijdrecht - Van 21 juni tot en met
29 juni zijn bij TVM weer de clubkampioenschappen voor de junioren gehouden. 20 mini’s namen deel
op de minibaan in de categorieën t/
m 8 en t/m 10 en 69 kinderen speelden op grootveld. Dit jaar was het
voor het eerst mogelijk om op ¾baan te spelen voor de kinderen t/
m 10 jaar, die de minibaan al ontgroeid waren, maar de wedstrijden
op grootveld nog niet helemaal aandurfden.

Vinkeveen - Groep 8 van de St. Jozefschool heeft op donderdag 21
juni de jaarlijkse scholendriekamp
gewonnen. De ploeg onder aanvoering van juf Marjolein bleek de
sterkste in de strijd met de groep 8
van de Pijlstaart, de Schakel en de
andere groep 8 van de St. Jozefschool.
Na een ruim twee uur durende spannende strijd hadden zij de
meeste Vinken-dukaten gewonnen. Na de warming-up die elke
ploeg zelf moest verzorgen, nam de
St. Jozefschool bij het overloopspel
het heft in handen. En ook bij het
Zweeds Renspel, waarbij het niet alleen om snelheid en behendigheid
ging, maar ook om samenwerking
bij het oplossen van allerlei problemen, bleken zij de sterkste.
Het laatste spel, de estafette, zou alles nog kunnen veranderen. Directe concurrenten De Schakel en de
Pijlstaart gaven de strijd nog niet op
en gingen er voor. Luid aangemoedigd door hun klasgenoten lieten

Grootveld meisjes t/m 10 jaar: 1e
Demi Coenraads, 2e Ana Banjanin; meisjes t/m 12 jaar 1e Ismay Verbeek, 2e Babette Limburg; t/m 14
jaar 1e Ilse Hoogenboom, 2e Si-

Tweede open jeugdtoernooi in Vinkeveen
Vinkeveen - Vanwege het grote
succes van vorig jaar wordt vanaf
zaterdag 12 juli het 2e open jeugd
toernooi op het park van VLTV georganiseerd. Tijdens de week zal de
tennisjeugd uit de regio in verschillende categorieën tegen elkaar strijden. De finales zullen op vrijdag 18
juli worden gehouden.
De organisatie hoopt opnieuw op
een super gezellige week met mooi
weer. Het is niet alleen tennis wat de
klok slaat. Tijdens het gehele toernooi worden verschillende leuke activiteiten georganiseerd.

de deelnemers maken ook kans op
andere geweldige prijzen, waaronder een Playstation 2 en een mobiele telefoon.
Op woensdag 16 juli van 16.30 uur
tot 18.00 uur staat een rolstoelclinic
van de beroemde rolstoeltennissers
Ronald Vink (nummer 5 van de wereld) en Erik Stuurhuis op het programma. Beide heren doen mee aan
de Paralympische Spelen in Peking.
Een aantal sterke spelers van de
vereniging zal mee tennissen en de
clinic belooft een waar spektakel te
worden. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken.

Net als vorig jaar zal de Playstation competitie voor de nodige spanning zorgen. Voor de winnaars liggen Playstation 2 games klaar. Maar

De organisatie heeft heel veel zin in
het toernooi en hoopt alle tennissers
en toeschouwers met veel plezier op
de tennisbaan terug te zien.

Nieuwe sponsor bij
De Vinken
Vinkeveen - Op de jaarlijkse afsluitdag van De Vinken onthulden
Bas Bobeldijk en Vincent Schuijt
van Super de Boer Vinkeveen haar
nieuwe bord. Onder luid applaus
werd de sportieve slogan ‘Scoren
doe je met ...’ getoond. De komende jaren sponsoren zij de Vinkeveense korfbalvereniging. Maar niet

alleen met een bord. Dezelfde slogan zal namelijk vanaf september
ook de shirtjes van maar liefst zeven
jeugdteams (de C2, D1, D2, D3, E1,
E2 en F1) sieren. Vanzelfsprekend is
De Vinken zeer blij met deze steun
en hoopt de komende seizoenen de
slogan ‘Scoren doe je met ...’ meer
dan waar te maken.

De wedstrijdleiding bestaande uit
Lucille Berkelder, Ingrid Koek en
Carla Koeman trok daarvoor speciaal een extra ‘baselijntje’ op het grote veld. Dankzij het mooie weer konden alle wedstrijden op schema gespeeld worden. Alleen de laatste zaterdag heeft een paar spelers hun
wedstrijd even moeten onderbreken vanwege de regen. Dankzij de
nieuwe smashcourtbanen kon al
snel weer verder gespeeld worden.
Op zondag 29 juni werden de clubkampioenschappen afgesloten met
spannende finalewedstrijden van de
poulewinnaars.
De gelukkige winnaars
van 2008 zijn:
Meisjes mini t/m 8 jaar: 1e Lisa Post,
2e Birgit Heijnemans; t/m 10 jaar 1e
Lisa Post, 2e Birgit Heijnemans.
Jongens mini t/m 8 jaar 1e Joep
Troost, 2e Bob Pietersen; t/m 10 jaar:
1e Thijs Visser, 2e Jeroen van Venrooij.
Meisjes ¾ t/m 10 jaar: 1e Lisanne
Helmer, 2e Sophie Berger.
Jongens ¾ t/m 10 jaar: 1e Martijn
Kooijman, 2e Floris Berkelder.

ta Coenraads; t/m 17 jaar 1e Fiona
Kranenburg (clubkampioen 2008),
2e Sita Coenraads.
Grootveld jongens t/m 10 jaar 1e
Luc Taal, 2e Bas Boelhouwer; t/m 12

jaar1e Joost Berger, 2e Luc Taal; t/m
14 jaar 1e Robert de Kuijer, 2e Tom
Visser; jongens t/m 17 jaar 1e Stefan
Tichelaar, 2e Thomas Ykema (clubkampioen 2008).

Piraten Minikamp K.V.
De Vinken geslaagd!
Vinkeveen - Ter afsluiting van het
seizoen organiseerde K.V. De Vinken voor de jongste jeugd een minikamp. De kinderen bleven overnachten in het Vinkennest onder
toezicht van o.a. coaches en trainers. Al tientallen jaren wordt er
voor de oudere jeugd (aspiranten en
junioren) een kampweek gehouden.
Dit jaar werd er voor de zesde keer
een heus minikamp voor de pupillen
georganiseerd. Kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar mochten in hun
eigen kantine of tent overnachten.
Voor dit spektakel was de kantine in
piratenstijl aangekleed.
Vrijdag 27 juni
Het “Piraten” feest begon op vrijdag
27 juni. Bij aankomst werd de kinderen verteld in welke kleedkamer of
tent zij de nacht zouden gaan doorbrengen. Nadat alle plekjes verdeeld
waren, alle luchtbedden opgepompt
waren en de laatste ouders vertrokken waren, gingen we met z’n allen
eten. De broodjes knakworst viel bij
iedereen goed in de smaak.
Na het eten gingen de kids attribu-

ten knutselen voor het avondspel.
Zo konden ze hun piratenoutfit nog
mooier maken.
Voor het “piraten zig zag” avondspel
moesten de pupillen in groepjes het
dorp in om opdrachten te vervullen.
Met behulp van opdrachten en een
landkaart werd er door de groepjes gestreden voor de munten die ze
konden verdienen. Vinkeveen kan
de groepjes bijna niet gemist hebben, in veilgheidsvestjes lieten de
pupillen meerdere malen hun piratenlied hard horen om de rovers op
een afstand te houden.
Na dit leuke avondprogramma was
het tijd om de slaapzakken op te
zoeken en te slapen. Maar daar
werd anders dan vorig jaar weinig
gehoor aan gegeven. Bij zowel de
oudste als de jongste kinderen werd
er in de kleedkamers nog lekker gekeet en gesnoept. Maar tegen twee
uur vielen er toch veel oogjes dicht
en tegen half 4 was het heerlijk stil.
Zaterdag 28 juni
Iedereen werd om half 8 met het piratenlied en toeters uit hun dromen

gehaald. Onder begeleiding werd de
ochtendgymnastiek ingezet. Op lekkere muziek werden alle spieren ff
wakker geschut. Zo ook de maag,
dus was het tijd om te ontbijten. Een
voordeel van het late slapen is dat
het heerlijk rustig is tijdens het ontbijt.
Na het ontbijt konden de kinderen
in groepjes allerlei piraten spelletjes
afwerken. Met de spellen kon geld
verdiend worden wat nodig was om
een ontvoerde leiding vrij te kopen.
Door regen werd het spel iets ingekort. Gelukkig was er genoeg geld
verzameld om de leiding vrij te kopen. Als afsluiting kreeg iedereen
een ijsje en een echt piraten diploma voor hun heldhaftige optreden
gedurende het kamp. Dit werd natuurlijk vastgelegd op foto. Inmiddels waren de eerste ouders, die
heimwee hadden gekregen naar
hun kinderen, gearriveerd. En zo
kwam ook aan het zesde zeer geslaagde Piraten Minikamp 2008 helaas een einde.
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Judo-examens Budo Ryu Blaauw
Mijdrecht - Op donderdag 26 juni, vrijdag 27 juni en zaterdag 28 juni zijn bij Budo Ryu Blaauw de judo-examens afgenomen. Sommigen
hadden al eerder examen gedaan
maar voor de meesten was dit het
eerste examen en sommigen waren
dan ook zichtbaar nerveus. Na een
korte uitleg van de examencommissie, bestaande uit André Blaauw,
Edwin Blaauw, Nol van Rijnsoever,
Bas Vink, Eddie Offerman, Charissa
van Bruggen en Jos Koek werd er
begonnen met valbreken. De judoka’s lieten zien dat ze al diverse valtechnieken beheersten.
Na het uitvoeren van de judorol, zijwaartse val, achterwaartse val, achterwaarts over een bokje en de gestutte val over een bokje, lieten de
judoka’s hun kennis van de judotechnieken zien. Zowel staande als

op de grond trakteerden de judoka’s het toegestroomde publiek bestaande uit ouders, opa’s en oma’s
vrienden en vriendinnen, op diverse
worpen, houdgrepen, armklemmen
en verwurgingen. De wat ouderen
lieten al echte worpen en klemmen
zien maar ook de kleintjes deden
het goed en het was dan ook een
genot om naar te kijken. Nadat de
examencommissie de prestaties van
de judoka’s had besproken maakte de voorzitter van de examencommissie de uitslag bekend.
De volgende leden van Budo
Ryu Blaauw zijn geslaagd.
Gele slip: Sander van Weldam, Jarni van der Wilt, Floris de Groot, Marielle van Dijk, Lucas van Dijk, Janieck Lindeman, Jasper van der Elsken, Felipe Baart, Olaf Driessen, Jelle van Santen.

BMX Summerrace
Regio - Voor de fietscrossers die allemaal nog niet op vakantie zijn was
er afgelopen weekend 28-29 junieen Europese wedstrijd georganiseerd te Valkenswaard. Voor de Uithoornse W.T.C. waren er vijf fietscrossers afgereisd naar het zuiden
van het land op de zeer drukke vrijdagmiddag, maar allemaal nog wel
op tijd om hun middag/avondtraining te volgen.
Er waren twee wedstrijddagen voor
de challenge klassen. De Junior

Men en de Elite rijders hadden zaterdagavond een avondwestrijd volgens supercrossreglement en leuke
geldprijzen.
Uitslagen zaterdag 28 juni
Pim de Jong; manches 1-1-1, kwartfinale 3, halve finale 7.
Arno van Vliet; manches 4-4-4, halve finale 7.
Mike Pietersen; manches 1-2-1, finale 3.
Erik Schoenmakers Cr.; manches 54-7, finale 5.

Gele band:
Ruben Visser, Ronnie Breewel, Max
van Veen, Trevor de Waal, Luc van
Dijk, Marc de Waal, Mark van Kreuningen, Deán van der Wilt, Sem Balvert, Jelle van Scheppingen, Niklas
van Vliet, Jari van den Heuvel, Rik de
Vries, Tycho Maas, Michelle Steenbergen, Jordy van der Meer.
Oranje slip:
Bram de Best, Merijn Molenaar,
Teun Gortenmulder, Rogier Hendriksma, Rianne Gortenmulder, Stefan Dijkstra, André van den Bosch,
Sebastiaan Steenbergen..
Oranje Band:
Jamaico Lamers, Wesley van Dijk,
Sem Geerts, Daan van Heteren,
Wouter de Groot, Ruben Ruygrok,
Thijs Visscher, Tommy van Zoomeren, Adlaine Hoogvliets,
Leon Pijning, Arnoud Schaap.

Michiel Jansen; manches 3-3-3, finale...
Uitslagen zondag 29 juni
Pim de Jong; manches 2-2-2,
kwart finale 3, halve finale 5.
Arno van Vliet; manches 4-4-4, halve finale 7.
Mike Pietersen; manches 2-3-3, finale 4.
Michiel Jansen; manches 2-2-.., finale 5.
Erik Schoenmakers Cr.; 3-3-3, finale 5.
Erik Schoenmakers; manches 4-44, finale 7.
Willem Kleinveld; manches 6-6-6.

Groene Slip:
Daan van Beek, Hessel Hooglugt,
Chantal Offerman, Kevin Valentijn,
Tijmen Molenaar, Kristie Rijneveld,
Esther Treur, Tim van Putten, Naomi Koek.
Groene band:
Manito Lamers, Susan Blaauw.
Blauw Slip:
Bram Visscher.
Bruine Slip:
Mike van Genegten, Thomas
Blaauw.
Nadat de examencommissie de uitslag bekend had gemaakt ging iedereen tevreden en met een diploma rijker weer naar huis. Voor meer
informatie over jeugd judo vanaf 4
jaar, volwassenen judo, en karate
kunt u contact opnemen met Budo Ryu Blaauw onder tel.nr 0297272629 / 06-10484259.

Deze
krant
op
internet
www.meerbode.nl

Afsluiting seizoen HSV A1
De Hoef - Vorige week werd het
seizoen 2007-2008 feestelijk afgesloten met een boottochtje over de
en met Amstel naar Amsterdam.
Het moest een rustig tochtje worden voor trainer Dries, want het raften op een wildwaterbaan te Zoetermeer was hem al te gortig.
Alleen het water is echter rustig gebleven. Door de dress-code “oranje”
werd het feestelijk tochtje.
Terugkijkend op het seizoen hebben
we een spannend jaar gehad.

werd een (niet terechte) gele kaart
genoteerd. Ook in het bekertoernooi
ging het voortvarend.
We hebben zelfs tweedeklassers
uitgeschakeld, maar door een foutje
bij de KNVB mochten we helaas niet
verder bekeren.
Ook de arbitrage van zowel thuisal uitwedstrijden was in goede handen. Bedankt Gerard en Martin, onze “thuisfluiters”.

Alleen net geen kampioen. Echt
jammer. Sportief gezien was het
ook een goed jaar. Slechts eenmaal

Uiteraard alle moeten we alle vrijwilligers van HSV bedanken, want
zonder hun inzet draait de vereniging niet.
En de klaverjasclub bedankt voor
het sponsoren van het boottocht.

seizoen is er nog plek voor nieuwe
acrobaten!!
De onderlinge wedstrijden worden gehouden op zaterdag 5 juli in

sporthal de Willestee, in Wilnis. De
acrogymmers hebben hun wedstrijd
van 11:30 – 12:45 en de demo zal direct opvolgend worden uitgevoerd.

Laatste wedstrijden van
Acrogymnasten GVM
Mijdrecht - Aankomend weekend,
5 juli, worden de onderlinge wedstrijden van GVM’79 weer gehouden. Op deze wedstrijddag zullen alle gymnasten van GVM in actie komen. Zo ook de acrogymnasten.
De acrobaten van GVM hebben dit
jaar zeer veel bereikt, zo hebben
we tweemaal een eerste plaats op
het NK behaald en daarna plaatsten meer dan de helft van de teams
zich voor de finale. Op de onderlinge wedstrijden zullen alle teams nog
éénmaal aan u laten zien met welke
oefeningen zij dit jaar om de titels
hebben gestreden. U kunt prachtige elementen en goed uitgevoer-

de choreografieën verwachten een
beetje á la cirque du soleil. U zal uw
ogen uitkijken naar wat deze gymnasten allemaal kunnen.
Ook zal de demo, waar GVM dit
jaar een eerste plaats mee behaalde, aan u getoond worden. In deze demo werken alle teams samen
om een echte JUNGLE sfeer neer te
zetten. Wij hopen dat u zult komen
kijken. Ook als je het misschien leuk
vindt om ook op acrogym te komen
is dit een uitgelezen kans om eens
kennis te maken met deze sport. De
trainster: Esther de Vries, zal de gehele dag aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. Voor volgend

Afsluiting sportproject
Kies voor Hart en Sport
Mijdrecht Donderdagmiddag 26
juni werd op de locatie van Jazz
en Showballet Nicole aan de Groot
Mijdrechtstraat 2 in Mijdrecht het
sportproject ‘Kies voor Hart en
Sport’ in een vrolijke stemming afgesloten. Wethouder Ingrid Lambregts deed voor deze gelegenheid
actief met een aantal kinderen mee
aan een demonstratieles jazzballet. Zij liet zich daarin van haar beste (lenige) zijde zien. Kies voor Hart
en Sport is een jaarlijks terugkerend
programma dat in opdracht van de
gemeente De Ronde Venen wordt
verzorgd door Sportservice Midden-Nederland. Sportconsulent Erik
Leus fungeert hierbij als aanspreekpunt en organisator. Bij dit project
kunnen leerlingen uit de groepen 5
tot en met 8 van de basisscholen in
De Ronde Venen op vrijwillige basis kennis maken met verschillende sporten. Daaronder wordt verstaan écht meedoen aan een van de
sporten naar keuze in de vorm van
drie- tot vijfwekelijkse lessen die na
schooltijd en in het weekend worden gegeven. De bijdrage is zeer
laag: slechts € 5,- per cursus. Dat
is inclusief gebruik van sportmateriaal. Waar de kinderen zelf voor
moeten zorgen is sportkleding en
sportschoenen. Dat voor dit gebeuren veel belangstelling bestaat blijkt
uit het feit dat dit jaar meer dan 550
kinderen zich hadden ingeschreven
voor 19 verschillende sportactiviteiten op locatie bij de sportaanbie-

ders. Daaronder drie nieuwe, te weten Fitness bij PK Sport, Fun Fighting For Kids bij J-Sports en zwemmen in Zwembad Blijdrecht. De
meeste kinderen hebben tijdens de
cursussen de eerste kneepjes onder de knie kunnen krijgen van de
door hen gekozen sport. De bedoeling is dat de kinderen met de gekozen sport verder gaan. Dat kost natuurlijk meer geld. Toch hoeven kinderen van ouders die dat financieel
niet kunnen opbrengen niet te wanhopen. Er is door de gemeente een
fonds in het leven geroepen waardoor alle kinderen van gezinnen die
niet genoeg financieel draagkrachtig zijn, toch kunnen sporten. Behalve het plezier van sporten en teamgeest opdoen, is het doel ook kinderen meer te laten bewegen dan
uitsluitend passief achter de PC te
zitten en TV te kijken. Behalve dat
de wethouder tijdens deze afsluiting
zich actief toonde was ook sportconsulent Erik Leus van de partij om
vragen te beantwoorden. Wie meer
wil weten hoe er in De Ronde Venen
gesport kan worden en dat geldt
voor jong en oud, kan daar op de
website meer over te weten komen:
www.sportinderondevenen.nl.
Volgend jaar zal aan het begin van
de zomer het project weer van start
gaan. Inschrijvingen voor een kennismakingssport vinden al vroeg in
de lente plaats. Tegen die tijd zal er
in 2009 in de media ruimschoots op
worden geattendeerd.
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Emiel Hoogendijk

Jan van Loo

Gerard Verlaan

Cees Houmes

Rob Blans

Dankzij fracties CDA en RVB geen discotheek in Mijdrecht:

Wethouder van Breukelen komt er weer mee weg
vervolg van voorpagina

Motie
Cees Houmes van D66 bleek de man die uiteindelijk
alle feiten op een rijtje zetten in een motie. Een motie
waarin de raad het college de opdracht zou meegeven
te zorgen dat de ‘nieuwe commerciële activiteiten in
Jongerencentrum Allround in goede banen zou worden
geleid en dat op die manier ook andere ondernemers
de gelegenheid kregen op een eerlijke, gelijke wijzen,
hun discotheekplannen voort te zetten. In deze eerste
motie stond: De gemeenteraad van De Ronde Venen,
overwegende dat in het beleidsplan Samen Sterk staat
opgenomen dat het college actief medewerking wil
verlenen aan de vestiging van een discotheek.
Dat bij de voortgang over dit onderwerp steeds door
de portefeuillehouder (wethouder Van Breukelen, red)
is gesteld dat het een ondernemer moet zijn die hiertoe
het initiatief moet nemen. Dat op 26 juni 2007 een
ondernemer zich bij de gemeente heeft gemeld om dit
gewenste initiatief op te pakken. Dat deze ondernemer
interesse had voor een discotheek in het pand Allround.
Dat de gemeente dit afwees en deze ondernemer met
tekening en alternatieve plek aan de Rondweg heeft
aangeboden. Dat betreffende ondernemer op basis
daarvan plannen heeft ontwikkeld om op die plek een
discotheek en poolcentrum te realiseren, waarbij op een
viertal punten met de gemeente nog overeenstemming
moest worden verkregen”, aldus de motie.

Vertrouwen

Het college op te dragen al die maatregelen te nemen ten
aanzien van de commerciële horeca activiteiten in Allround
dat deze dusdanig worden beperkt dat deze het oprichten
en exploiteren van een echte discotheek/poolcentrum naast
Allround niet in de weg blijven staan. Zich eendrachtig op te
stellen bij het herwinnen van vertrouwen bij de ondernemers.
Ten aanzien van overige randvoorwaarden voor de realisatie
van een discotheek, met een positieve instelling in gesprek te
gaan met horecaondernemers om een haalbare, acceptabele,
gewenste oplossing en invulling voor een discotheek op
de door het college aangewezen plek langs de Rondweg te
verkrijgen en de raad hierover uiterlijk binnen drie maanden
uitgebreid te informeren”, aldus motie 1 van D66.

Niet mis

Onderhuurder

” Daarnaast overwegende dat de wethouder in de commissie
Welzijn van 11 september 2007 meldt dat de Stichting
Leefbaarheid (nu een jaar later valt Leefbaarheid onder
Stichting Baat, red) een onderhuurder heeft gevonden om
op vrijdag en zaterdag een discoavond te organiseren van
jongeren van 16 tot 20 jaar. Tevens wordt gemeld dat hierbij
gedacht wordt aan een contractperiode van twee jaar, de
achterliggende gedachte is de verbouw van café La Paix
(het café van de onderhuurder, red.).
Deze week is pas bekend geworden dat naast de vrijdag
en de zaterdag ook een 12-tal zondagen en ook een
ongelimiteerd aantal gelegenheden zoals WK’s en EK’s
wordt onderverhuurd. Dat het niet wenselijk is dat in een
jongerencentrum sterke drank wordt geschonken.
Tenslotte overwegende dat het college geen consistente
lijn heeft bewandeld. Dat de raad slecht en te laat is
geïnformeerd en betrokken bij de afwegingen. Dat er naar de
ondernemers geen correcte en gelijke kansen benadering is
toegepast. Dat bij ondernemers het vertrouwen in het college
is verdwenen, besluit:

Schrik in het college. Wat nu. Geen gele kaart, zelfs geen
rode kaart, maar de wethouder moest wel met zijn billen
bloot en daar voelden de wethouder en de rest van het
college helemaal niets voor. Maar het werd nog erger. Cees
Houmes stelde dat als deze motie niet werd aangenomen
door de raad hij een tweede motie zou indienen en dit was
wel degelijk een “ gele kaart” oftewel in de raadstermen,
een motie van treurnis. In deze motie stond de niet mis
te verstane tekst: “Overwegende dat een reële kans
voor realisatie van een belangrijke doelstelling uit het
beleidsprogramma, door handelen van het college en de
portefeuillehouder in het bijzonder, de mist is ingegaan.
Dat daarmee met de belangen van onze jongeren slecht
is omgegaan. Dat de raad op het verkeerde been is gezet
door het geven van onjuiste, onvolledige en niet tijdige
informatie. Dat de raad hierdoor niet de kans heeft gekregen
om betrokken te zijn bij de gemaakte afwegingen. Dat
het college geen consistente lijn heeft bewandeld. Dat
derden op het verkeerde been zijn gezet door het geven
van onjuiste, onvolledige en niet tijdige informatie. Dat er

naar ondernemers geen correcte en gelijke benadering is
toegepast,en dat er met meerdere maten is gemeten. De
raad spreekt uit dat het handelen van het college en de
portefeuillehouder in het bijzonder ernstig te betreuren.”
Wel, daar kon het college het mee doen. Toen donderdag
deze twee moties werden ingediend werd het onrustig in
diverse fracties. Al luisterend in de wandelgangen kon het
wel eens spannend worden.

zwijgen

Gezien de vakantieperiode was de raad zeker niet compleet
aanwezig. Van de 23 raadsleden waren er 19. Dus er waren
slechts 10 raadsleden nodig om een van de moties er door te
krijgen. Even tellen: D66, 1 stem, VVD bestaande uit drie leden
steunden de motie, dat is 4. Gemeente Belangen, bestaat uit
twee man, was er maar 1 van, was voor de motie, is vijf. Toon
van der Meer van VVW, dat weet je bijna nooit wat hij doet.
Men zegt wel eens, het is maar net wie er het laatste met hem
praat, dus een onzekere factor.
Christen Unie/SGP stemt zeker tegen de motie, zij voelen
niets voor een disco. De Combinatie, heel vreemd, vindt de
gang van zaken prima en stemt tegen de motie, hoewel dat
volgens ons meer is omdat hun oud-fractielid Cees Houmes
hem indient, zij stemmen zij tegen. Ronde Venen Belang,
gezien hun instelling dat iedereen gelijke kansen moet
krijgen, dat alles open, doorzichtig en eerlijk moet verlopen
moet je er eigenlijk van uit kunnen gaan dat zij voor de motie
zullen. De fractie bestaat uit vier man/vrouw, maar er waren
er maar 2, dus hangt het af van de CDA fractie Zij bestaan uit
zes man, er waren er vijf, waarvan bekend is dat er zeker twee,
maar misschien wel drie, voor de motie willen gaan stemmen.
Het werd spannend.

Gered

De vergadering liep verschrikkelijk uit, dus maandagavond
verder. En dit is waarschijnlijk de redding geweest van
het college en met name wethouder Van Breukelen. Er zal
het weekend wel weer heel wat gemaild en gepraat zijn
onderling, want maandag was de stemming omgedraaid. Van
de coalitie was er slechts een fractie die zijn rug recht hield
en met de motie meeging, dat was de VVD en Gemeente
Belangen, ook zij stemden voor. Het CDA en RVB stemden
zonder te blozen tegen. Ook Toon van de Meer was ‘om’ en
stemde tegen. En zo werkt het vaak bij deze raad in De Ronde
Venen. Veel geschreeuw maar uiteindelijk regeert de leugen.
Het was weer zover: ze dronken een glas, deden een plas
en alles bleef weer als het was. De wethouder komt er
gewoon mee weg. Hoewel.... de fractie van de
VVD was meer dan boos en het laatste wat wij
hoorden was: “hier stopt het niet mee.
Dit krijgt nog een staartje”. We wachten af.

Jan Rouwenhorst

Marja Borst

Sandor Harmens

Cor Versteegh

