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Politie Vecht en Venen start
actie tegen fietsendiefstal

De Ronde Venen – Het politieteam van De Ronde Venen is vorige week gestart met een actie ‘registreer je fiets’. Het was de politie
opgevallen dat er in De Ronde Venen op verschillende plaatsen fietsen werden gestolen. Er was echter niet echt een plek aan te wijzen
waar heel veel diefstallen plaatsvonden, een enkele misschien. Waar er
meer verdwijnen zijn bij bushaltes
en sportcomplexen. Dit jaar zijn er
tot op heden al 28 fietsen gestolen
in Mijdrecht, 15 in Vinkeveen en 10
in Wilnis. Dit is in verhouding tot andere jaren veel. Het wijkteam heeft
zich beraden wat men hieraan kon
doen en daar kwam dit plan uit. Op
de locaties met iets meer risico hebben zij de fietsen voorzien van een
fietsregistratiekaart. Deze kaarten
zijn enerzijds bedoeld om mensen

bewust te maken van het feit dat er
fietsendiefstallen plaatsvinden en
wat je er zelf aan kan doen om te
voorkomen dat je slachtoffer wordt.
Anderzijds hopen ze dat burgers
van De Ronde Venen, als ze iets
zien, horen of weten als het gaat om
fietsendiefstallen, zij dit bij de politie melden. Bijvoorbeeld via e-mailadres derondevenen@utrecht.politie.nl. Maar ze gaan meer doen:
komende weken gaat het wijkteam
van de politie De Ronde Venen extra controleren op fietsen. Dit doen
zij door fietsers te controleren, het
framenummer te controleren, op te
vragen of deze is gestolen en de bijzondere ‘risico’locaties meer te bezoeken. Fietsen zonder sloten, kapotte sloten of die qua maat en type
niet bij de bestuurder passen hebben daarbij extra aandacht.

Help mee
Vandaar de actie registreer je fiets.
Samen met gemeente, justitie en
de fietsenbranch pakt de politie de
problemen rond fietsendiefstal aan.
Daarnaast kun je er natuurlijk ook
zelf iets aan doen om te voorkomen
dat je fiets gestolen wordt. Zoals:
gebruik als dat mogelijk is een bewaakte fietsenstalling. Zal in de gemeente De Ronde Venen moeilijk
zijn, want die zijn er niet. Bevestig
de fiets altijd met een of meerdere
goedgekeurde sloten aan bijvoorbeeld een fietsenrek. Maak daarbij
het wiel aan het frame vast.
Maak je fiets uniek, door er bijvoorbeeld een opvallende sticker op te
plakken. Tot slot, laat altijd je postcode op het frame onder het zadel
of onder de trapas graveren.
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EindElijk raak!
“Na 3 hypotheekoffertes bij anderen, kozen we
voor Financiële Diensten Mijdrecht.”
John Peters & Petra de Jong, Mijdrecht

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Korver Makelaars O.G. B.V.
Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

Rendementsweg 4H
3641 SK Mijdrecht
Telefoon: 0297-522443
www.ppersoon.nl

Gevelwerkzaamheden
• Gevelreiniging
• Vochtbehandeling
• Antigraffiti behandeling
• Voegwerken
• Uithakken, slijpen, voegen
• Zandstralen

Schoorsteenwerkzaamheden
• Schoorsteenvegen
• Schoorsteenrenovatie-/bouw
• TNO RVS binnenvoeringen
• Infrarood camera-inspectie

Safari?

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

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

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

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

www.bms-travellers.nl

Auto Berkelaar Mijdrecht B.V.

Genieweg 50
3641 RH Mijdrecht
0297-346050

www.berkelaar.nl
mijdrecht@berkelaar.nl

Vermist omgeving Korenmolen

Grote overwinning van wethouder Dekker

Na jaren onderhandelen
is het rond: Doorvaart De
Heul grote stap vooruit
Vinkeveen - Na jaren van overleg
heeft het college van de gemeente De Ronde Venen voortgang geboekt in het project Doorvaart De
Heul. Om de Vinkeveense Plassen
aan de zuidwestzijde beter te kunnen ontsluiten, besloot de gemeente om overeenkomsten te sluiten
met de huidige grondeigenaren. De
verbreding van de doorvaart en de
aanleg van een fietspad betekent
een impuls voor de toeristisch-recreatieve mogelijkheden binnen de
gemeente. Het project voor de verbetering van de doorvaart kent een
lange historie. Al vele jaren heeft de
gemeente de wens om de Vinkeveense Plassen aan de zuidwestzijde beter te ontsluiten. De gemeente
wil de toegang verbeteren door de

doorvaart te verbreden en de aansluiting op de Vinkeveense Plassen
te verleggen. Tevens is in de plannen de aanleg voor een fietspad van
De Heul naar de Demmerikse Kade
opgenomen.
Lukte niet
Tot nu toe kon de gemeente deze
plannen niet uitvoeren omdat de
gronden niet in eigendom van de
gemeente zijn. Onlangs echter heeft
het college besloten dat zij overeenkomsten met de eigenaren aangaan.
Wethouder Jacques Dekker, die dit
project in zijn portefeuille heeft: “Dit
is écht een doorbraak. Als we onze plannen kunnen uitvoeren, betekent dat een enorme verbetering
van de toegang van en naar de Vin-

keveense Plassen, een van de belangrijkste toeristische trekpleisters
van onze gemeente. Ik heb mezelf
echt in mijn arm geknepen of ik niet
droomde toen bleek dat we er echt
uit waren. Ik ben bijzonder blij met
dit behaalde resultaat en eerlijk gezegd ben ik ook best wel een beetje
trots op mezelf.”
De komende periode wordt gewerkt
aan een plan van aanpak. Voor zowel de doorvaart als het fietspad
zullen herinrichtingsplannen worden opgesteld en de benodigde
planologische procedures worden
voorbereid. Naar verwachting kan
aan het einde van het jaar de gemeenteraad besluiten over de aankoop van de gronden en de verdere
aanpak van het project.

Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4

Jong katertje. Is sinds 25 mei bij ons, maar is nu verdwenen.
Heeft iemand hem gezien. Zijn naam is ‘Liefje’. Hij is 1 jaar
oud en niet gecastreerd. We missen hem heel erg..

Als u iets weet bel: 0643799070
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VAKANTIE
BEZORGERS

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

Chevrolet N ira SW
1.6 Spirit Airco Liub
mted Edition
Slechts

15 stuks!

van € 18.695,- nu

€ 12.995,-

Maximaal
1 per klant

www.vankouwen.nl

Big L. Maak je keuze

SA L E

50% korTing
hErEn, dAMES En kidS

ZoMErcoLLEcTiE
Zijdstraat 61, Aalsmeer,
Tel 0297-321177, www.bigl.nl
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Servicelijn

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

Servicepunten

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

Afvalbrengstation

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

Spreekuur college

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

Meldpunt Zorg &
Overlast

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

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

Redactie

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

Inloopavond
nieuwe N201,
omlegging
Amstelhoek

Eerste wandelpad
Marickenland geopend
Wethouder Ingrid Lambregts en gedeputeerde Bart Krol
hebben woensdag 24 juni het eerste wandelpad in
Marickenland feestelijk geopend. Het pad loopt van de
spoordijk in Wilnis naar Zuiderwaard in Vinkeveen.

De komende jaren zal het gebied tussen Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en
Waverveen veranderen in een natuur- en recreatiegebied. In het westelijk
deel ligt straks de nadruk op recreatie, het oostelijk deel is bedoeld voor
natuurontwikkeling. Op dit moment wordt een inrichtingsplan voor het
totale gebied gemaakt. Om de wandelroute mogelijk te maken, zijn drie
bruggen aangelegd. Kunstenaar Jan Konings heeft hiervoor de ontwerpen
gemaakt. Het zijn niet zomaar bruggen, maar kunstwerken waarop je op
een bijzondere manier het landschap en de veranderingen daarin kunt
beleven. Ook zijn er twee platforms langs de wandelroute geplaatst. Op
de bruggen en platforms beleef je de omgeving heel anders dan wanneer
je gewoon door het gebied wandelt. Op één van de platforms (een klein
huisje) is informatie te vinden over Marickenland door de eeuwen heen en
de toekomstplannen.
Jan Konings heeft
zich bij zijn ontwerp
onder andere laten
inspireren door de
veenarbeidershuisjes
die nog her en der
in de gemeente
te vinden zijn.
De bijzondere
groenblauwe kleur
is onder andere te
vinden op het huisje
langs de Industrieweg
in Mijdrecht, een
rijksmonument.

Het eerste wandelpad in Marickenland
werd officieel
geopend door het
pad te ‘dopen’.
Vlnr: districtshoofd
Pim Louwaars van
Staatsbosbeheer,
Wethouder Ingrid
Lambregts en gedeputeerde Bart Krol.

Afsluiting Prinses
Irenebrug

De provincie Noord-Holland verricht in het weekend van 3 t/m 6 juli
2009 een noodreparatie uit aan de Prinses Irenebrug. Het stalen
brugdek verkeert in zeer slechte staat en moet geheel worden
vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de brug afgesloten. Verder
zullen de werkzaamheden geluidsoverlast met zich meebrengen,
ook ’s nachts. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken en
vanwege het feit dat de N201 een belangrijke verbinding is voor
beroeps- en goederenverkeer, heeft de provincie ervoor gekozen de
werkzaamheden in het weekend uit te voeren.
De werkzaamheden aan de brug worden aaneensluitend (dus
ook ’s nachts) uitgevoerd van vrijdag 3 juli vanaf 20.00 uur tot
uiterlijk maandagochtend 6 juli 5.00 uur. Het autoverkeer zal
worden omgeleid via de N231 (Legmeerdijk en Vrouwenakker) en
De Hoef. De omleidingsroute wordt met gele borden aangegeven.
Voor (brom)fietsers en voetgangers is tijdelijk 24 uur per dag
een pontveer beschikbaar, die vaart tussen het Irenepad en de
Mennonietenbuurt. Ook is er tijdens de werkzaamheden aan de
Prinses Irenebrug geen scheepvaartverkeer mogelijk. Vrijdag vanaf
20.00 uur tot zaterdagochtend moet rekening worden gehouden
met geluidsoverlast door slijpwerkzaamheden. Na zaterdagochtend
moet rekening worden gehouden met geluidsoverlast van bouw- en
werkverkeer.
In hetzelfde weekend verricht de provincie Noord-Holland ook
werkzaamheden aan de kruising N201 met de Thamerlaan / Laan
van Meerwijk. De reden hiervoor is dat het asfalt op de kruising
moet worden vervangen. De werkzaamheden starten op zaterdag 4
juli vanaf 17.00 uur tot uiterlijk maandagochtend 6 juli 5.00 uur. De
kruising zal voor al het gemotoriseerde verkeer zijn afgesloten. De
omleidingsroute wordt met gele borden aangegeven. Fietsers en
voetgangers kunnen wel gebruik maken van het kruispunt. Zaterdag
vanaf 17.00 uur tot 22.00 uur moet rekening worden gehouden met
geluidsoverlast veroorzaakt door freesmachines. Zaterdagavond
na 22.00 uur wordt er niet gewerkt. Op zondag 5 juli, starten de
werkzaamheden om 6.00 uur ’s ochtends en wordt doorgewerkt tot
uiterlijk maandagochtend 5.00 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.

Donderdag 25 juni: Wethouder Jacques Dekker en de heer De Heul
sluiten de eerste overeenkomst

Doorbraak in
plannen De Heul

Na jaren van overleg heeft het college van de gemeente De
Ronde Venen voortgang geboekt in het project Doorvaart De Heul.
Donderdag 25 juni kon de eerste overeenkomst met een van de
huidige grondeigenaren getekend worden. Door de overeenkomsten
die de gemeente gaat sluiten, is het mogelijk om de Vinkeveense
Plassen aan de zuidwestzijde beter te ontsluiten. Daardoor kan
de doorvaart verbreed worden en een fietspad worden aangelegd
wat een enorme impuls betekent voor de toeristisch-recreatieve
mogelijkheden binnen de gemeente.
Het project voor de verbetering van de doorvaart kent een
lange historie. Al vele jaren heeft de gemeente de wens om de
Vinkeveense Plassen aan de zuidwestzijde beter te ontsluiten.
Tevens is in de plannen de aanleg voor een fietspad van De
Heul naar de Demmerikse Kade opgenomen. Tot nu toe kon de
gemeente deze plannen niet uitvoeren omdat de gronden niet in
eigendom van de gemeente zijn, maar daar komt nu verandering
in. Wethouder Jacques Dekker, die dit project in zijn portefeuille
heeft: “Dit is écht een doorbraak. Als we onze plannen kunnen
uitvoeren, betekent dat een enorme verbetering van de toegang
van en naar de Vinkeveense Plassen; een van de belangrijkste
toeristische trekpleisters van onze gemeente”. De komende periode
wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Voor zowel de doorvaart
als het fietspad zullen herinrichtingsplannen worden opgesteld en
de benodigde planologische procedures worden voorbereid. Naar
verwachting kan aan het einde van het jaar de gemeenteraad
besluiten over de aankoop van de gronden en de verdere aanpak
van het project.

Op dinsdag 7 juli organiseert
de provincie Noord-Holland een
inloopavond over de omlegging
Amstelhoek, onderdeel van de
nieuwe N201. De bijeenkomst is
bedoeld voor bewoners en bedrijven
in de directe omgeving van dit
deel van de nieuwe N201. Overige
geïnteresseerden zijn ook welkom.
De bijeenkomst vindt plaats van
18.00 uur tot 20.00 uur in de
Thamerkerk, Amsteldijk Noord 1,
1422 XW Uithoorn.
De omlegging Amstelhoek gaat
de Omlegging Aalsmeer-Uithoorn
verbinden met de bestaande N201
in de gemeente De Ronde Venen.
Het tracé start bij de Middenweg
Bovenkerkerpolder, gaat met een
aquaduct onder de Amstel door,
loopt vervolgens parallel aan de
Tienboerenweg en sluit dan aan op
de bestaande N201. Medewerkers
van het Projectbureau N201+ geven
toelichting op het ontwerp, de
planning van de werkzaamheden
en er is een artist impression te zien
van het aquaduct onder de Amstel.

Asfalteringswerkzaamheden
industrieterrein
Mijdrecht
Op woensdag 1 en donderdag
2 juli wordt de rioolsleuf
op de Nijverheidsweg in
Mijdrecht geasfalteerd door
de firma Verhoef. Tijdens
de werkzaamheden is er
uitsluitend eenrichtingsverkeer
mogelijk op de Nijverheidsweg.
Daarnaast worden de
doorsteken die op de
Constructieweg gemaakt
zijn, ook geasfalteerd.
Na de bouwvak wordt de
Constructieweg afgemaakt.

Tienervakantieweek

Open dag voor
starterswoningen op
Kloosterplein

Een eigen huis, een plek onder de zon… Wie wil dit niet? Veel jongeren
willen graag op zichzelf wonen, maar eigen woonruimte vinden binnen
De Ronde Venen is soms lastig. Om hen tegemoet te komen, heeft
de gemeente tien tijdelijke woningen voor jongeren geplaatst op het
Kloosterplein in Vinkeveen. Tijdens een open dag op zaterdag 4 juli zijn
geïnteresseerden van harte welkom om te kijken hoe de zogenaamde
Startersboxen er van binnen uit zien. De open dag duurt van 11.00 tot
15.00 uur.
De Startersboxen zijn tijdelijke huurwoningen die worden verhuurd aan
jongeren tot 23 jaar die in de gemeente De Ronde Venen wonen. Ben
je tussen de 23 en 30 jaar? Ook dan kun je je inschrijven, je komt dan
op de reservelijst te staan. De woning is bedoeld voor één persoon en
bestaat uit een woon/slaapkamer met een keukentje (inclusief kookplaat en
koelkast) en een aparte badkamer. De huur van de woningen ligt tussen de
€250, - en €300, -, inclusief gas, water en licht. Westhoek Wonen zal de
Startersboxen gaan beheren, in opdracht van de gemeente.
Bij verhuizing naar de Startersbox, behoud je je opgebouwde inschrijftijd
bij WoningNet. Je kunt dus inschrijftijd blijven sparen en ondertussen al
op jezelf wonen. Na vijf jaar ontvang je geen vervangende woonruimte,
hier moet je zelf voor zorgen. De woningen worden tussen 10 en 14 juli
aangeboden via WoningNet, zowel in de Woningkrant als via de website
www.woningnet.nl. Hiervoor moet je je inschrijven bij WoningNet. Met deze
inschrijving kun je op de woningen reageren. Het maakt niet uit of je één
dag of drie jaar bent inschreven: er
wordt geloot dus iedereen maakt
evenveel kans.

Meer weten?

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

In de laatste week van de
zomervakantie, namelijk van
17 t/m 21 augustus 2009,
organiseert Stichting De Baat voor
het eerst een tiener-vakantieweek. Deze week is voor tieners
van 10 t/m 12 jaar uit De Ronde
Venen. Tijdens deze week gaan we
allerlei leuke activiteiten doen. De
week wordt georganiseerd in en
om JC Allround, maar er zijn ook
activiteiten op andere locaties. De
vakantieweek is voor alle tieners uit
De Ronde Venen, maar vooral voor
tieners die door omstandigheden
niet op vakantie kunnen/gaan.
Het wordt natuurlijk gewoon een
super week, vol leuke activiteiten.
En je leert ook nog eens allemaal
leuke mensen kennen. Wil jij nog
even genieten voordat je weer naar
school moet? Doe dan mee aan de
tiener-vakantie-week! We gaan uit
van een groep van 30-50 tieners.
Je kunt je inschrijven tot en met 5
juli 2009. Wil je meer informatie?
Kijk dan op www.stichtingdebaat.
nl. Hier vind je ook de folder en het
inschrijfformulier. Je kunt ook bellen
naar Wendy de Waal, via tel. (0297)
23 02 80.

Nog gezocht!!!

Om de vakantieweek laagdrempelig
te houden, willen we de bijdrage
van de deelnemers ook zo laag
mogelijk houden. Maar we willen
de tieners uiteraard wel een leuke
week, vol activiteiten, lekker eten en
drinken enzovoorts aanbieden. Dat
betekent dat we op zoek zijn naar:
• Vrijwilligers
• Sponsors (voor o.a. eten en
drinken, knutselmateriaal, sporten spel materiaal enz.)
• Samenwerkingspartners (zoals
sportverenigingen, scholen)
Wilt u op een of andere manier
bijdragen aan de tiener-vakantieweek? Neemt u dan contact op
met Wendy de Waal, via tel (0297)
23 02 80 of mail: w.dewaal@
stichtingdebaat.nl.
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info@derondevenen.nl
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Agenda Meningvormende raadsvergadering 2 juli 2009
Informatie vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur

Agenda

1. Opening.
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp kunt u zich
aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda.
4. Vaststelling verslagen rtg Bestuur en Middelen / Samenleving van 16
juni 2009 en rtg
Omgeving van 17 juni 2009.
5. Aanpassing APV (raadsvoorstel nr. 0037/09)
Voorgesteld wordt de Algemene Plaatselijk Verordening 2008 (APV) aan te
passen overeenkomstig bijgevoegd voorstel.
6. Reconstructie Baambrugse Zuwe fase 1 (raadsvoorstel nr. 0030/09)
Dit betreft een voorstel voor het beschikbaar stellen van het krediet
benodigd voor de start van de reconstructie van het gedeelte van de
Baambrugse Zuwe gelegen tussen de Herenweg en huisnummer 128
(fase 1).
7 1. Financiële Voorjaarsrapportage 2009 (raadsvoorstel nr. 0034/09)
2. Rapportage 2006-2009 beleidsplan Samen Sterk met onze Inwoners
(raadsvoorstel nr. 0033/09)
De rapportage over het beleidsplan, met ondermeer een terugblik op de
afgelopen periode, en de voorjaarsrapportage worden in samenhang met
elkaar besproken.

Agenda Besluitnemende raadsvergadering 2 juli 2009
Informatie vergadering

Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: aansluitend aan meningvormende raad

Agenda

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

Tweede workshop
Klankbordgroep
Oeververbinding

Op 10 juni is de tweede workshop van de Klankbordgroep
Oeververbinding gehouden. De klankbordgroep is betrokken bij
het onderzoek dat plaatsvindt naar een nieuwe oeververbinding
tussen Uithoorn en Amstelhoek. De klankbordgroep bestaat uit
een afvaardiging van de winkeliersvereniging ’t Oude Dorp, de
winkeliersvereniging Amstelplein (inclusief een adviseur van het
Hoofdbedrijfschap Detailhandel), het wijkcomité Amstelhoek,
buurtbeheer het Oude Dorp en buurtbeheer Meerwijk. Tijdens de
tweede workshop zijn allereerst de resultaten van de enquête,
gehouden onder de bewoners van Amstelhoek, besproken.
De bewoners van Amstelhoek werd in deze enquête gevraagd
gedurende een week bij te houden hoe vaak en met welke redenen
(bijvoorbeeld werk, school, boodschappen) zij gebruik maakten
van de Irenebrug. Ook hielden de bewoners bij of zij te voet, per
fiets of met de auto de Amstel overstaken en of hun bestemming
Uithoorn of elders was. Van de 525 verstuurde enquêtes zijn er
169 volledig ingevuld terug gestuurd. De resultaten van de enquête
worden vertaald naar een beeld dat geldt voor heel Amstelhoek. De
uitkomsten geven dan een goed beeld van de verkeersbewegingen
van alle bewoners van Amstelhoek richting Uithoorn. De resultaten
worden betrokken bij het onderzoek naar de oeververbinding.
Daarnaast heeft de klankbordgroep gesproken over de verschillende
varianten voor de oeververbinding. Op verzoek van een deel van
de klankbordgroep wordt er op dit moment bekeken of een vierde
variant, de OV-variant, past binnen de randvoorwaarden voor de
nieuwe oeververbinding. In deze variant gaat het autoverkeer over
de huidige busbrug rijden en gaat het openbaar vervoer over de
Irenebrug rijden. Tot slot kondigde de winkeliersvereniging een
enquête naar de herkomst van klanten in onder andere winkels
aan. Deze enquête is vorige week gehouden. Nadat het onderzoek
naar een nieuwe oeververbinding is afgerond, wordt hierover een
onafhankelijke rapportage opgesteld. De colleges en gemeenteraden
van de twee gemeenten zullen vervolgens aan de hand van deze
rapportage een keuze maken uit de onderzochte varianten.

1 juli, 4 juli en 8 juli
Vaarexcursie op Botshol

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

2 juli 2009
Wijkconcert Muziekvereniging Viribus Unitis

Locatie: Veenzijde III in Wilnis. Op het pleintje bij de Herbergier.
Aanvang: 18.30-21.30 uur.

4 juli 2009
Rap& Ruig race (het bouwen)

Teams die zich hebben ingeschreven voor de Rap en Ruigrace gaan
deze dag hun vaartuigen bouwen. Alle teams (8 personen per team)
moeten op deze zaterdagochtend om 11.00 uur een bouwpakket
ophalen op het Kloosterplein in Vinkeveen, met daarin een aantal
platen triplex, panlatten, plastic etc.
Vervolgens gaan zij op locatie, dus bij de ondernemers in de dorpen,
tot 23.00 uur in de avond, een zo leuk, origineel en snel vaartuig
bouwen. Informatie: Joyce Rijneker van de Ondernemingsvereniging
Vinkeveen; 06 45160483 of (0297) 29 26 11 of per e-mail:
j.rijneker@veenstromen.rabobank.nl

Rommelmarkt in Vinkeveen

Locatie: Plein bij de R.K. Kerk aan de Kerklaan, Vinkeveen.
Aanvang: 10.00 uur tot 16.00 uur.
Info: Parochie secretariaat (0297) 61375

VIOS open in Mijdrecht

Locatie: Raadhuisplein in Mijdrecht.

5 juli 2009
Rap en Ruig Race (de Race).

Diverse teams (van acht personen) gaan varen in hun gebouwde
vaartuig. Locatie van deze race is Eiland Eén, nabij het nieuwe
strandpaviljoen (direct naast de A2 en makkelijk te bereiken op de
fiets, met de auto of de boot). De prijsuitreiking is om circa 16.30 uur.
Locatie: Zandeiland 1 Vinkeveen. Aanvang: 12.00 uur. Informatie:
Joyce Rijneker van de Ondernemingsvereniging Vinkeveen;
06 45160483 of (0297) 29 26 11 of per e-mail:
j.rijneker@veenstromen.rabobank.nl

8 juli 2009
Zwaluwen in De Ronde Venen

Het IVN organiseert een “Zwaluwen excursie”.
Locatie: Verzamelen bij Oude Spoorhuis, Demmerik in Vinkeveen.
Aanvang:19.00 uur. Informatie IVN: (0297) 26 13 16.

Inspectie van bruggen

In opdracht van de gemeente De Ronde Venen voert de firma Nebest van
1 juli tot 15 augustus 2009 een inspectie uit aan alle bruggen die eigendom
zijn van de gemeente. De inspectie is noodzakelijk om de onderhoudsstaat
van de bruggen vast te stelen en vindt elke vijf jaar plaats. Het verkeer zal
over het algemeen geen hinder ondervinden van de inspectie. In sommige
gevallen moet de brug echter korte tijd (deels) worden afgesloten om de
onderhoudsstaat goed te kunnen bepalen. Het is helaas niet mogelijk
hiervan een exacte planning te geven. Voor vragen en/of opmerkingen over
de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer G. van Meerkerk
van de firma Nebest via tel. (0184) 60 17 66. Of met mevrouw H. Broers
van de gemeente De Ronde Venen via (0297) 29 17 22.

Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten

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.

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.

Junior websitebouwers
gediplomeerd

Donderdag 25 juni jl ontvingen 9 junior website bouwers uit handen van hun
docenten Cees Kreike en Michel Heijne, hun diploma. Na een cursus van 8
lessen, gegeven in het kader van de brede school activiteiten, lieten zij aan
een groot publiek zien wat zij hadden geleerd. Prachtige websites over hun
geliefde huisdier, sport en over wat “meiden” bezighoudt werden vertoond.
Deze activiteit is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband van
de basisschool Veenzijde, peuterspeelzaal Duimelot en buitenschoolse
opvang de Touwladder. Alle kinderen van 10 t/m 12 jaar mochten zich
inschrijven voor deze cursus. In het volgende schooljaar zal er in de
periode september – november 2009 en januari – maart 2010 wederom
een gevarieerd activiteitenprogramma aangeboden worden voor alle
kinderen van 2 t/m 12 jaar van bovengenoemde organisaties, inclusief
basisschool De Vlinderbos.

Gemeente De Ronde Venen:

Geen baan maar een
loopbaan!

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

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

In Nederland worden jaarlijks miljoenen elektrische en elektronische
apparaten afgedankt. Het gaat om ongeveer 600.000 koel- en
vriesapparaten, 620.000 wasmachines en wasdrogers (witgoed) en
540.000 televisies. Daarnaast worden elk jaar ongeveer 10 miljoen kleine
elektrische apparaten weggedaan. Door hergebruik kan de afvalberg een
flinke kop kleiner worden gemaakt. Met het inleveren van oude apparaten
draagt u direct bij aan besparing van grondstoffen en een schoner milieu.
U heeft verschillende mogelijkheden om een afgedankt elektrisch
huishoudelijk apparaat gratis in te leveren:
- bij de winkel van aankoop: ’oud voor nieuw’
Koopt u een nieuw apparaat, dan kunt u het oude apparaat zonder
bijbetaling inleveren bij de winkel van aankoop. Het moet dan wel een
apparaat zijn dat gelijksoortig is aan het apparaat dat nieuw wordt
gekocht. Dus een oude tv voor een nieuwe tv of een oude stofzuiger
voor een nieuwe stofzuiger. Deze ‘oud voor nieuw’-regeling geldt ook
voor elektrische huishoudelijke apparaten waarvoor bij aankoop geen
verwijderingsbijdrage moet worden betaald.
- bij het afvalbrengstation: Afgedankte apparaten kunnen ook worden
aangeboden op het afvalbrengstation, Industrieweg 50 in Mijdrecht
- bij kringloopbedrijf Kringkoop: Kringkoop zorgt ook voor de
inzameling van elektrische en elektronische apparaten. U kunt ze niet
bij het grof huishoudelijk afval of restafval doen. Heeft u apparaten die
u weg wilt doen, bel dan even met Kringkoop (0297) 250393. Het bedrijf
haalt de apparaten gratis bij u op, ook als ze stuk zijn. Via Kringkoop
krijgen uw apparaten een nieuwe eigenaar of worden op de juiste wijze
afgevoerd.
Transporteurs halen de oude apparaten bij deze locaties op en brengen
ze naar de Regionale sorteercentra. Bij een sorteercentrum worden
alle apparaten gesorteerd: dus bijvoorbeeld koelkasten bij koelkasten,
wasmachines bij wasmachines en alle kleine apparatuur bij elkaar. Daarna
worden de gesorteerde apparaten getransporteerd naar gespecialiseerde
verwerkingsbedrijven. Die recyclen de apparaten.
Veel apparaten worden verwerkt door ze eerst te demonteren in losse
onderdelen. Demontage is nodig om delen met milieuschadelijke stoffen
te kunnen verwijderen en om alle onderdelen die geschikt zijn voor
hergebruik ‘schoon’ te kunnen scheiden. Recycling gaat het makkelijkst als
materialen zo min mogelijk met andere materialen zijn vermengd. Het gaat
dan bijvoorbeeld om ijzer, aluminium, koper, kunststof, glas, hout en PURpoeder.
De ontmanteling van oude elektrische apparaten levert de nodige,
waardevolle grondstoffen op. Daarvan worden tal van nieuwe producten
gemaakt en dat levert een aanzienlijke besparing op voor wat betreft het
winnen van ‘nieuwe’ grondstoffen en het gebruik van energie.

Enkele voorbeelden:

Van oude wasmachine naar nieuwe autovelg
Zonder schroot kan geen nieuw staal worden gemaakt. Oud aluminium
wordt gebruikt om nieuw aluminium te maken. Het vrijgekomen ijzer en
aluminium van een afgedankte wasmachine of koelkast krijgt zo een
tweede leven als autovelg, of als fiets, of als een nieuwe wasmachine.
Van oude beeldbuis naar nieuwe beeldbuis
Het glas van een afgedankte televisiebeeldbuis wordt gebruikt bij de
productie van nieuwe beeldbuizen. Een totaal andere toepassing is het
gebruiken bij het maken van keramische vloertegels.
Van oude koelkast naar nieuwe dakisolatie
Het PUR-poeder dat vrijkomt bij de recycling van koelkasten, wordt in de
afvalverwerkende industrie ingezet als absorptiemateriaal. Het wordt ook
gebruikt als isolatiemateriaal voor vloeren en daken in de bouwwereld.
Van oude koffiezetter naar nieuwe kleerhanger
Het kunststof uit een oude koffiezetter of koelkast is onder andere terug te
vinden in nieuwe kleerhangers.
Van oude televisie naar nieuwe spaanplaat
Het hout van de omkasting van televisies wordt onder meer gebruikt voor
de vervaardiging van spaanplaten.
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Nieuwe Meerbode - 1 juli 2009
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek
staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen
of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf,
en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met
servicenormen.
Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
Constructieweg 8

Plaatsen van een verlicht reclamebord

Vinkeveen
Achterbos 41-8
Donkereind 6
Herenweg 132
Herenweg 240
Proosdijland 7

Reguliere bouwvergunning

2009/0300

Ontvangst
datum
18-6-2009

Oprichten van een berging en carport
Oprichten van een woonhuis
Vernieuwen van de winkel en woonhuis
Oprichten recreatiewoning (nabij nr. 240)
Vergroten van een woning met een
dakopbouw
Vinkenkade 51
Vergroten van een woning
		

Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2009/0312
2009/0311
2009/0310
2009/0307

25-6-2009
24-6-2009
22-6-2009
23-06-2009

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
fase 1

2009/0297

17-6-2009

2009/0301

22-6-2009

Wilnis
Blauwe Zegge 68
Plaatsen dakkapel op het voorgeveldakvlak
Mijdrechtsedwarsweg 22 Oprichten van een bedrijfsruimte
		
Raadhuisstraat 40
Vergroten van een woning met een
dakopbouw

Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
fase 1
Reguliere bouwvergunning
fase 2

2009/0306

23-6-2009

2009/0308

24-6-2009

2009/0313

25-6-2009

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet
inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
Voornemen tot ontheffing bestemmingsplan
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 2 juli 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontheffingen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Vinkeveen
Achterbos 95, 97
Oprichten van 2 woningen
		
Baambrugse Zuwe 3
Oprichten van een woning (nabij nr. 3)
Baambrugse Zuwe 95
Vernieuwen van een woonhuis
Arkenpark De Plashoeve 42 Vernieuwen van een schuur
Winkeldijk 19a-R21
Vernieuwen van een recreatie stacaravan

Soort vergunning

Bouwnr.

Opm.

Reguliere bouwvergunning
fase 1
Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2009/0271

A

2009/0293
2008/0722
2009/0228
2009/0232

B
C
D
E

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

Verzenddat.
vergunning

Bouwvergunning

2009/0217

23-6-2009

Toermalijn 20

Plaatsen van een corridor tussen
twee gebouwen
Plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak van de woning
Vergroten van een woning

Bouwvergunning
Bouwvergunning

2009/0267
2009/0250

23-6-2009
23-6-2009

Vinkeveen
Potmeer 1

Plaatsen van een terrasoverkapping

Bouwvergunning

2009/0276

23-6-2009

Plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde

Bouwvergunning

2009/0286

23-6-2009

Toermalijn 10

Wilnis
Zwenkgras 1a

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de
orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250,
3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit
bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht,
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van
een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Verleende Bouwvergunningen in combinatie met vrijstelling
Ingediend vóór 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Vinkeveen
Prins Bernhardlaan 2
Herenweg 114

Oprichten van 12 zorgwoningen en een
gemeenschappelijke ruimte

Bouwvergunning

2007/0579

Verzenddat.
vergunning
22-6-2009

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

Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				



Oprichten van één woning

Rij jij

Bouwvergunning

Bouwvergunning

2009/0059

23-6-2009

Verleende kapvergunningen
De gemeente heeft een kapvergunning verleend voor
Straatnaam
Soort boom
Reden
gemeentelijke bomen			
Mijdrecht			
Naast Albertijn nr. 11
2 berken
dunning
Achter Alexandriet nr. 16
1 haagbeuk
Staat te dicht op de erfgrens
Schuin tussen Constructie weg nrs 14 en 15.
3 essen
Aanleg duiker en verlegging nutsvoorziening
T.o. Hofland nrs 126/128
1 Meerstammige iep
Slechte conditie
Achter Smaragd nr. 25
2 elzen
dunning
in park de Meijert achter Heemraadsingel nr 1 1 kastanje
ernstige kroonsterfte/ scheefstand
Schuin voor Zwaan nr.33
1 berk
Staat te dicht op de erfgrens/ scheefstand
Wilnis			
Bovendijk t.h.v. ingang golfclub veldzijde
1 iep
Slechte conditie
t.o. Dorpsstraat nrs 30 t/m 74
16 lindes waarHerinrichting Dorpsstraat Wilnis
onder 13 leilindes
Vinkeveen			
Schuin naast Ringdijk nr. 1
1 treurwilg
Slechte conditie (ernstige inrotting en zwamaantasting)
De verleende kapvergunning liggen van 1 juli tot 12 augustus 2009 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Iedereen die
rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen deze termijn van zes weken nadat 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 er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Het 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. Voor een toelichting op de overwegingen voor deze kapvergunningen kunt u bellen met
de afdeling Groen, tel. (0297) 29 17 86.
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en
de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat: 1. door hen een melding tot wijziging van de inrichting is geaccepteerd van:
Tentego B.V. voor het wijzigen van de silo-opstelling behorend bij een fabriek voor melkvervangende veevoeders op het adres Nijverheidsweg 11, 3641 RP Mijdrecht.Tegen het besluit om deze melding te accepteren kunt u tot en met 12 augustus 2009 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 te 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 te ‘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 te Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; het gemeentehuis van De Ronde Venen, 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. 0346-260641. U kunt de stukken
ook digitaal inzien op onze website www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Infonet, menu-optie de Burger. 2. bij hen een melding op
basis van een algemene maatregel van bestuur is binnengekomen met betrekking tot het Besluit landbouw milieubeheer van: M.
Meijers voor het bouwen van een nieuwe stal en mestkelder bij een melkrundveehouderij, op het adres Veldhuisweg 3, 3645 TH
Vinkeveen. 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 deze melding op basis van een algemene maatregel van bestuur dient
u eerst een afspraak te maken.

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ex artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3:42 en
3:45 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 mei 2009 het bestemmingsplan
“Omlegging N201 De Ronde Venen” gewijzigd heeft vastgesteld. Dit vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 2 juli
2009 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de balie Bouw- en Woningtoezicht in de centrale hal van het gemeentehuis. De openingstijden zijn: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur en ma. avond 17.30-19.30 uur. Het vastgestelde
bestemmingsplan is ook te downloaden via de gemeentelijke website www.derondevenen.nl. Het bestemmingsplan omvat het
planologisch kader voor het omleggen van de N201 nabij Amstelhoek. Naast de aanpassingen als gevolg van de binnengekomen
zienswijzen is besloten om aanvullende aanpassingen te doen aan het bestemmingsplan. Kort samengevat heeft dit geleid tot de
volgende aanpassingen aan het bestemmingsplan:

Toelichting van het bestemmingsplan:
• Er is een onderbouwing opgenomen ten aanzien van de calamiteiten weg Amstelkade;
• P. 29 het woord “de brug” is vervangen door “het aquaduct”;
• P. 43 de zinsnede “het tijdstip van het ter inzage leggen van het plan” is vervangen door “het tijdstip van inwerkingtreding van
het plan”;
Plankaart:
• De aansluiting van de rotonde naar het Fort is aangepast;
Voorschriften:
• Lid 5.2.3 van de bestemming water is geschrapt;
• In lid 8.1 van de bestemming Waterkering is de tekst “mede bestemd voor de waterkering en de waterhuishouding” gewijzigd
in “primair bestemd voor de waterkering en de waterhuishouding”;
• Lid 10.1.b van de algemene ontheffingsregels is geschrapt en de rest van het artikel is vernummerd.
De natuurtoets is redactioneel aangepast. Daarnaast zijn de regels redactioneel en de plankaart qua codering en gebruik van
bestemmings- en aanduidingsbenamingen aangepast aan de voorwaarden zoals opgenomen in de SVBP 2008. Voor de exacte
wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel en –besluit, de zienswijzennota en de daarbij behorende bijlage.
Beroep
Een belanghebbende kan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag binnen de periode van zes weken dat dit besluit ter inzage ligt. Voor het instellen van beroep is een griffierecht
verschuldigd.
Voorlopige voorziening
Indien beroep is ingesteld, en er tijdelijke maatregelen nodig worden bevonden waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift
kan worden gewacht, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Een verzoek om voorlopige voorziening moet
worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.
Inwerkingtreding van het besluit
Op grond van artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking
met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking
alvorens op het verzoek is beslist.
Publicatie
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit betreft
de volgende verkeersmaatregel: Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van
• Grondzeiler 10, 3642 AM Mijdrecht
• Proostdijland 32, 3645 LC Vinkeveen
Dit besluit ligt met ingang van 1 juli 2009 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan
111 te Mijdrecht.
Bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag
waarop dit besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit heeft genomen. Dit bezwaarschrift dient te worden verzonden naar Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verleende Bouwvergunningen in combinatie met ontheffing

Mijdrecht
Ringdijk 2e bedijking 21

Oprichten van een steiger

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de
orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van
een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek
om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht.
Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Bestemmingsplan “Omlegging N201 De Ronde Venen”

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

Mijdrecht
Eendracht 6

Vinkeveen
Waeterrijck 26

2009/0157

Verzenddat.
vergunning
25-6-2009

Taxidriver

Roel (36, met MS) na

Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereist, kan de President van de rechtbank op verzoek van
o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden ingediend
nadat reeds een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is aangegeven.
Dit verzoek, vergezeld van een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de President van de arrondissementsrechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht (gevestigd Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht, tel. 0302233000). Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.

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

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

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

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

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

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

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

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

Summertime…..
Bijzonder zomerconcert
in Nieuw Avondlicht

Mijdrecht - Komende zaterdag
4 juli vindt in Zorgcentrum Nieuw
Avondlicht in Mijdrecht een bijzonder concert plaats, georganiseerd
door Stichting Troupe A’dour uit Wilnis. De pianiste Irina Parfenova, verbonden aan Troupe A’dour, treedt
samen op met de bas-bariton Gijs
Nijkamp. Deze Nederlandse zanger werkt en woont al geruime tijd
in Duitsland.
Het concert begint om 19.30 uur. De
toegang voor bewoners en bezoekers is gratis. Gijs Nijkamp en Irina Parfenova brengen een bijzonder
zomersprogramma met de titel “Een
muzikale wereldreis” dat bestaat uit
licht klassieke en populaire werken
van diverse componisten van W.-A.
Mozart tot Jaques Brel.
Gijs Nijkamp zingt liederen en aria’s
in 10 verschillende talen: Nederlands, Duits, Frans, Engels, Italiaans,
Spaans, Fins, Zweeds, Russisch en
in het Latijn. Naast de pianobegeleiding speelt Irina Parfenova twee solo werken van A. Dvo ák en Fr. Liszt.
De bas Gijs Nijkamp is geboren in
Amsterdam, waar hij zijn zangstudie
voltooide aan het Sweelinck Conservatorium en Russisch studeerde
aan de Universiteit van Amsterdam.
Hij heeft een bijzondere belangstelling voor de Russische cultuur en

treedt vaak op met Russisch repertoire. Met name met zijn vertolking
van de “Liederen en dansen van de
dood” van Moesorgski in het Concertgebouw oogstte hij veel succes.
Vanaf 1999 volgt Gijs zanglessen bij
James McCray en Prizrenka McCray
en was hij een van de deelnemers
aan de masterclass van Galina Visjnevskaja in het Concertgebouw.
Vanaf 2003 is hij geëngageerd als
solist in het Nordharzer Städtebundtheater te Halberstadt in Duitsland, waar hij debuteerde als Rocco
in Fidelio. Sindsdien heeft hij er grote baspartijen gezongen zoals Ferrando, Sarastro, Daland en Don Basilio. Met name met zijn interpretatie van Mephistopheles in Gounods
Margarethe(Faust) kreeg hij grote
erkenning.
Op het concertpodium oogstte hij er
veel respect in de 14de Symphonie
van Schostakovich. In het seizoen
2006-2007 zingt hij er onder meer
Padre Guardiano in Verdi’s La forza
del Destino en Herr Reich in Nicolai’s Die lustigen Weiber von Windsor.
De aanvang is 19.30 uur. Toegang:
voor bewoners is gratis; voor bezoekers 10,00 / 65+ 7,50 inclusief een
drankje in de pauze. Kinderen tot 16
jaar gratis.

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

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

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

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.
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.
Deze week ontvingen we deze foto’s.....

... en de boer
hij ploegde voort

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

Zaterdagochtend schitterde de zon volop over het boerenland langs de
Mijdrechtse Zuwe. Er wordt hard gewerkt om de oogst binnen te halen.
Een boerenwijsheid zegt immers : ”Geen stro en hooi van het land, dan
ligt de schade voor de hand”. Maar in deze toch al zo’n slechte tijd voor
de boer valt het niet mee de schade te voorkomen, zo te zien op bovenstaande foto.
Groeten Ina Bakker, Mijdrecht

De rupsen van deze vlinder
leven van half april tot in juli op
grassoorten zoals de gladde
witbol, kropaar, timoteegras
en kweek. De metamorfose
van de rups levert dit mooie
vlindertje op.
Behalve mooie vlinders zie
je nu overal bloemen zoals
bloeiende valeriaan, met
mooie roze bloemschermen,
en zwanebloemen langs de
sloten. In het water waterlelies en gele plompen, net zo
mooi als elders in de wereld
de lotusbloemen.
Ook is overal rode- en witte
klaver te vinden. In de bermen van de Oude Spoorbaan
vind je onder andere moerasvlasleeuwebekjes.
Een
prachtig bloeiend plantje, Let
er maar eens op. De eerder
genoemde moerasrolklaver
is niet alleen geliefd bij het
zwartsprietdikkopje
maar

ook bij onze vertrouwde
hommels.
Veel vogels zijn al minder
gaan zingen of bijna gestopt.
Alleen in het riet wordt nog
doorgezongen. Luister naar
het knarsende lied van de
karekiet in het riet. De grutto’s hebben hun jongen nu
vliegvlug en vertrekken eind
juli naar het Waddengebied
om op de vetten vóór de grote
trek naar Afrika in het najaar.
Ook de tureluurs gaan tegen
die tijd voor een deel naar
Afrika. Een ander deel blijft
hangen in het Waddengebied. Ook de kieviten blijven
hier hangen en vertrekken
pas als het gaat vriezen.
De Wilde Eend mannetjes zijn
nu al begonnen aan de rui.
Andere vogels volgen in de
loop van de zomer. Eenden
en ganzen verblijven dan in
groten getale op het water:
de Botshol en de Vinkeveense Plassen. De reden hiervan
is dat, als de slagpennen zijn
uitgevallen, ze een tijdje niet
meer kunnen vliegen .De vogels zijn dan erg kwetsbaar.
Trekvogels zijn tegen het eind
van de zomer allemaal klaar
voor de grote trek. (Trek) vogels hebben elk jaar opnieuw
een volle agenda: twee keer
per jaar een trektocht langs
twee continenten. Broeden en
jongen groot brengen. Ruien.
Ga er maar aan staan!
Nel Bouwhuijzen
Natuurgids
IVN- Meldpunt Natuurwaarnemingen:
0297 563813

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn

Rommelmarkt in Vinkeveen
Vinkeveen - Komende zaterdag 4
juli zal er weer een drukte van belang zijn aan de Kerklaan in Vinkeveen. Dan worden er op het kerkplein van 10.00 tot 16.00 uur allerlei spullen(tjes), boeken en andere
frutsels aangeboden die de afgelopen maanden in grote hoeveelheden zijn ingebracht. Tevens is er ge-

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

Ha, het is weer zomer!
Summertime…….
Lange dagen, veel zon en veel
vlinders zoals het zwartsprietdikkopje – een echt zomervlindertje dat zojuist in ons
land weer tevoorschijn is gekomen. Het vlindertje heeft
een dik lijfje en oranjebruine
vleugels met een donker
randje. Dit vlindertje houdt
van hoog gras met veel bloemen. Straks typisch een vlinder voor Marickenland en de
bloemrijke bermen in onze
gemeente. Zwartsprietdikkopjes besteden heel veel
tijd aan het drinken van nectar bij de bloemen van onder
andere de moerasrolklaver,
de akkerdistel en andere
bloemen.

legenheid om iets te drinken.
De opbrengst van de markt komt
ten goede van de H. Hart kerk.
Ook kunnen belangstellenden, vanaf 13.00 uur, de kerk bezichtigen en
eventueel de toren beklimmen, dit
alles onder klanken van het door
Wander Beekes in 1827 gebouwde
monumentaal kerkorgel.

Spelend schilderen
Deze week ontvingen wij bovenstaande foto van de heer Ton Kamminga.
Zijn onderschrift was kort maar duidelijk: “Deze zwaan kwam in de etalage zichzelf tegen en was onmiddellijk verkocht.”

Uithoorn - Kom in beweging en
schilder wat je voelt. Tijdens de lessen “Spelend Schilderen” gaat het
om het schilderproces, niet om het
resultaat. Juist dan ontstaan onder
je handen beelden, waarvan je niet
wist dat je ze in je had. Je werkt tijdens de workshops onder leiding
van Joke Zonneveld met houtskool,
acrylverf en krijt. Data: 4 en 5 augustus “Spelend schilderen vanuit

de beweging” en 12 en 13 augustus
“Spelend schilderen en de impuls”,
9.30-13.00 uur, kosten 50 euro inclusief alle materiaal, koffie en thee.
Geschikt voor beginners en gevorderden. Plaats: Atelier De Rode
Draad in Centriek 86, Prinses Margrietlaan 86 in Uithoorn. Uitgebreide informatie www.jokezonneveld.
nl, info@jokezonneveld.nl en 0206418680.
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VVD fractie stelt vragen aan college over omlegging N201

Omlegging N201 blijkt
niet de oplossing van
verkeersdrukte te zijn

Foto van de heer Voortjes die de hoofdprijs won

Rendementsdagen Dirk Stam
IJzerwaren een groot succes
Mijdrecht - Op vrijdag 19 juni was
het een drukte van belang aan de
Rendementsweg in Mijdrecht bij de
afsluiting van de Rendementsdagen
bij Dirk Stam IJzerwaren. De hele
week waren er vele (prijzen)acties
en demonstraties van allerlei verschillende fabrikanten. De spectaculaire acties volgden elkaar op.
Een daverend succes was de exBTW dag van Festo. Op vrijdag was
er een vakman aanwezig van de
stichting BouwLood die lood klopte in allerlei vormen. Milwalkee demonstreerde een boor die moeiteloos door een Azobé blok boor-

de, dat door een klant was meegenomen. Er werd een Kranzle hogedrukspuit gedemonstreerd waarbij
ook autoramen van klanten werden
gewassen door een paar leuke dames. Kortom, activiteit alom!
Heerlijke happen, genoeg te drinken
en een grote opkomst resulteerden
in een zeer geslaagde borrel op het
tot StamKroeg omgebouwde voorterrein van Dirk Stam. De Nederlandstalige zanger Benjamin vertolkte met verve de hits van Jan
Smit, André Hazes en anderen. Het
was een gezellige boel en de dikke
bui die aan het eind van de middag

viel mocht de pret in de grote tent
niet drukken. Vele Stamgasten vielen in de prijzen tijdens de verloting.
Niet zomaar prijzen maar onder andere een mooie Batavus herenfiets,
Weber barbecue en luxe hangmatten. De hoofdprijs, een arrangement naar keuze bij Center Parcs
ter waarde van 750 euro was voor
Michiel Voortjes van Voku kozijnentechniek (zie foto).
Heeft u nog Dirk Stam rendementsloten in huis? Tot en met 3 juli kunt
u nog prijzen afhalen bij Dirk Stam.
Kijk voor de winnende nummers op
de website: www.dirkstam.nl

Rol gemeente bij incident
Neville/Cindu geëvalueerd
Uithoorn - De Gemeente Uithoorn
heeft naar aanleiding van het veiligheidsincident op 1 juli 2008 bij Nevile/Cindu haar rol en taak binnen de
crisisbeheersingsorganisatie laten
evalueren. Een extern onderzoeksbureau komt nu met een rapport
met aanbevelingen om geïnventariseerde knelpunten te verbeteren.
Op 3 juli 2008 heeft het college ingestemd met een zogenoemde
Quick Scan door het onderzoeksbureau B&A Consulting. Dit naar aanleiding van de zogenoemde GRIP
1 situatie op 1 juli 2008 bij Neville
Chemical Europe B.V.
Hoewel de incidentbestrijding goed
verliep, was de burgemeester niet
tevreden over de manier waarop de
gemeente gedurende het incident
betrokken werd bij het proces. De
gemeente was te beperkt in beeld
geweest bij de hulpdiensten. Ook
was de informatievoorziening naar
de gemeente onvoldoende.
Deze situatie baarde de burgemeester zorgen. Ondermeer omdat de
gemeente stond aan de vooravond
van de grootschalige rampenoefening RADAR. Dit was een doorlichting van de crisisbeheersingsorganisatie door de inspectie openbare
orde en veiligheid van het Rijk. De

burgemeester besloot extern te laten onderzoeken wat de procedures
zijn bij een zogenoemd GRIP1 - incident en of deze zijn nageleefd tijdens het incident op 1 juli 2008.
Rapport
Het rapport maakt duidelijk wat
de rol/taak van de gemeente is bij
GRIP 1 binnen de huidige crisisbeheersingsorganisatie waar de knelpunten zitten en hoe deze verbeterd
kunnen worden. Het rapport bevat
een beoordelingskader, het feitenrelaas, de beoordeling en een aantal
bijlagen. Het is tot stand gekomen in
overleg met de betrokken partners:
brandweer, politie en het bedrijf.
Op 20 april 2009 is het rapport besproken in het veiligheidsbestuur.
Dit bestuur heeft de stuurgroep
multidisciplinaire crisisbeheersing
opdracht gegeven om de aanbevelingen uit het rapport over te nemen
en uit te werken. De stuurgroep zal
de afwikkeling terugkoppelen naar
de gemeente. Daarnaast is geconstateerd dat er regionaal eenduidige
afspraken moeten worden gemaakt
over de manier waarop bij crises/
incidenten burgemeesters worden
geïnformeerd en de ambtelijke or-

De Ronde Venen – De fractie van
de VVD, heeft bij monde van Sandor Harmens, schriftelijk vragen gesteld aan burgemeester en wethouder over het feit, dat uit een kersvers
onderzoek van de provincie NoordHolland blijkt dat de omlegging van
de N201 blijkbaar niet gaat zorgen
voor minder verkeersdruk voor gemeente De Ronde Venen.
Hij schrijft: “In het NH weekbericht
van de Provincie Noord-Holland van
26 juni jl. staat het volgende citaat:
De wegcapaciteit tussen Cruquius en de A2 zal op termijn op een
aantal plaatsen onvoldoende zijn.
Dat blijkt uit de studie naar de verkeersafwikkeling tot het jaar 2030
in het N201-gebied. Het eerste deel
van de studie heeft de belangrijkste
knelpunten in kaart gebracht.
Deze stelling verontrust de VVD
fractie. Deze verontrusting wordt
nog vergroot wanneer er gekeken
wordt naar welke knelpunten die
geïnventariseerd zijn. De belangrijkste aandachtspunten zijn de wegvakken N201 tussen de A4 en de
Fokkerweg en de N201 tussen de
Zijdelweg en Amstelhoek (Amstelaquaduct) en de Fokkerweg tussen de tunnel in de nieuwe N201 en
de A9.
Het argument in de discussie rond
verkeersdoorstroming op de N201 is
altijd geweest dat de verkeersdrukte
gaat afnemen omdat het vrachtverkeer van Schiphol en de bloemenveiling Aalsmeer niet langer via De
Ronde Venen naar de A2 gaat rijden
maar via de Fokkerweg naar de A4
geleid wordt. Nu blijkt dat dit alternatief geen oplossing is! Het alternatief wordt gekwalificeerd als knelpunt. Er wordt gesteld dat de gemeente De Ronde Venen heeft deelgenomen aan dit onderzoek.
De VVD heeft naar aanleiding van
dit onderzoek de volgende vragen:
• Op welke wijze heeft onze gemeente deelgenomen aan dit onderzoek?
• Welke visie heeft het College ingebracht in dit onderzoek?
• Wat is de reactie van het College

op de genoemde onderzoeksresultaten?
• Welke oplossingsrichtingen gaat
het College aandragen bij de provincie Noord-Holland om de doorstroming van het verkeer op de N201 in
onze gemeente te waarborgen?”, aldus de VVD
Het bericht
Om u een duidelijk beeld te geven van het bericht dat de provincie
Noord-Holland heeft rondgestuurd,
zullen wij deze in zijn geheel weergeven. De kop luidt: Verkeersafwikkeling N201-gebied onderzocht
De wegcapaciteit tussen Cruquius en de A2 zal op termijn op een
aantal plaatsen onvoldoende zijn.
Dat blijkt uit de studie naar de verkeersafwikkeling tot het jaar 2030
in het N201-gebied. Het eerste deel
van de studie heeft de belangrijkste
knelpunten in kaart gebracht.
De planning is om nog voor het einde van 2009 voor deze knelpunten oplossingsrichtingen in beeld te
brengen, waarmee de doorstroming
in dit gebied ook in de toekomst kan
worden gewaarborgd.
De verkeersafwikkeling in het N201gebied is beoordeeld aan de hand
van de ‘trajectsnelheid’. Dat is de
gemiddelde rijsnelheid op een specifiek traject in het wegennetwerk.
Knelpunten worden zo niet geïsoleerd bekeken en opgelost, maar in
samenhang met de rest van het wegennetwerk. Er is niet alleen gekeken naar trajecten op de N201 zelf,
maar ook naar trajecten op de Fokkerweg, de Bosrandweg/Legmeerdijk (N231), de Zijdelweg (N521) en
de Beneluxbaan.
Project N201
De algemene conclusie die op
grond van de studie kan worden getrokken over het project N201, zoals
dat thans wordt uitgevoerd, is dat gemeten naar de norm - het project voldoet. Wel zijn er enkele aandachtspunten.
Aandachtstrajecten
Van de 14 onderzochte trajecten zal

op vijf trajecten de gemiddelde rijsnelheid naar verwachting onvoldoende zijn om een goede doorstroming blijvend te waarborgen:
• de N201 tussen de A4 en Heemstede (traject 1);
• de Fokkerweg tussen de tunnel
in de nieuwe N201 en de A9 (traject 5);
• de N231 tussen de nieuwe N201
en Vrouwenakker (traject 6);
• de Zijdelweg (N521) tussen Uithoorn en Amstelveen (traject 7 en
8);
• de Bosrandweg (N231) (traject
12).
Andere aandachtspunten zijn de
wegvakken N201 tussen de A4 en
de Fokkerweg en de N201 tussen
de Zijdelweg en Amstelhoek (Amstelaquaduct). Hoewel beide wegvakken deel uitmaken van een traject waarop de gemiddelde rijsnelheid voldoende is, zijn deze wegvakken in de toekomst zwaar belast. Voor een duurzame verkeersafwikkeling in de N201-regio worden nog dit jaar oplossingsrichtingen verkend.
Bovenstaande conclusies zijn opgenomen in de ‘Vervolgstudie N201,
probleemanalyse (fase 1)’, onderdeel van een onderzoek naar de
verkeersafwikkeling in Amstelland
en Meerlanden via de N201 na 2015
in relatie tot de opgewaardeerde A2
en A9.
De rapportage van de eerste fase is in samenwerking met de provincie Utrecht, de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Uithoorn,
De Ronde Venen en Amstelveen en
de Stadsregio Amsterdam tot stand
gekomen. Rijkswaterstaat NoordHolland is agendalid. Schiphol, Flora
Holland Aalsmeer, VNO-NCW en de
Kamer van Koophandel zijn eveneens bij de studie betrokken. Bij de
start van de studie is als belangrijke randvoorwaarde gesteld dat de
huidige omlegging van de N201 in
overeenstemming met ‘de Realisatieovereenkomst N201+ onverkort
en ongehinderd wordt uitgevoerd.’

ganisatie wordt gealarmeerd. Het
veiligheidsbureau zal hiervoor zorgdragen.
Uitkomsten
Over de uitkomsten van het rapport
heeft een gesprek plaatsgevonden
met de brandweercommandant, de
milieucoördinator van Neville/Cindu en de adviseurs crisisbeheersing
en communicatie van de gemeente
Uithoorn. Tijdens dit overleg zijn de
afspraken over het informeren van
de gemeente en burgemeester aangescherpt. Afgesproken is dat bij
elk incident waarbij er voor de omgeving van Neville/Cindu, inclusief
Amstelhoek, een effect merkbaar is
de gemeente via het piketnummer
Openbare Orde en Veiligheid wordt
geïnformeerd.
Deze afspraken zullen ook op worden opgenomen in de geactualiseerde versie van het rampbestrijdingsplan Cindu dat binnenkort ter
kennisgeving aan het college en ter
vaststelling aan de burgemeester
zal worden voorgelegd. De aanbevelingen uit het evaluatierapport die
betrekking hebben op het rampbestrijdingsplan zijn ook bij deze actualisatie meegenomen.

Stoffeerwerk, maatwerk, projectstoffering

Meubelstoffeerderij
De Brug opent haar deuren
Aalsmeerderbrug - Sinds enkele weken is Aalsmeer een meubelstoffeerderij rijker. In het pand waar
voorheen herenkledingzaak Metro
Centrum zat in Aalsmeerderbrug,
op de hoek Kruisweg en N201, heeft
ambachtelijke stoffeerder De Brug
zich genesteld.
Eigenaar is Wesley de Jong en het
stofferen en repareren van meubels
zit in zijn bloed. “Mijn hele familie zit
in de meubelstoffeerderij en het is
van generatie op generatie gegaan”,
vertelt Wesley. Naast het deskundig stofferen van meubels, kunnen
klanten ook bij De Brug terecht voor
allerlei reparaties.
“We zorgen ervoor dat de meubels
weer zo goed als nieuw worden. Zo
kunnen wij de vering van zitmeubelen herstellen en gescheurde bekleding maken en tevens reinigen. Ook

lederen bekleding kunnen wij repareren en weer de natuurlijke kleur
teruggeven.”
Service is belangrijk voor meubelstoffeerderij De Brug. De meubels
worden gratis gehaald en gebracht,
de klant krijgt twee jaar garantie en
er worden geen voorrijkosten berekend. “Wij vinden het belangrijk
eerst bij de mensen in hun thuissituatie te gaan kijken en hun wensen
te bespreken.
Wij geven ze goed advies, een vrijblijvende prijsopgave en leveren
snel. Maar ze zijn ook in onze showroom welkom waar we een grote
collectie meubelstoffen hebben.”
Het bedrijf is gespecialiseerd in ambachtelijke werkzaamheden, maar
gebruikt ook moderne technologie.
De producten zijn van hoogwaar-

dige kwaliteit en de stoffen worden
allemaal geleverd met certificaat en
KIM keurmerk (Kwaliteit Informatie
Meubelstoffen).
Een andere specialisatie van De
Brug is het stofferen van boten, auto’s of caravans. Er worden speciale
materialen voor de scheepvaart gebruikt. Duurzame stoffen zijn hiervoor erg belangrijk, die tegen vocht
kunnen om schimmels te voorkomen. “Door onze jarenlange ervaring en eigen specialiteit durven we
gerust te zeggen dat klanten bij ons
aan het juiste adres zijn voor vakmanschap en deskundigheid.”
De winkel, net over de brug, is van
dinsdag tot en met vrijdag open van
elf tot vijf uur en op zaterdag tussen
twaalf en vier uur. Voor een vrijblijvende prijsopgave kan gebeld worden naar 0297-368626.
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Peuters van Dribbel leren
spelenderwijs verkeersregels
Mijdrecht - Woensdagochtend 24
juni hebben de kinderen samen met
de juf en mama’s van Peuterspeelzaal Dribbel een rondje door de wijk

gewandeld. Daarbij werd gelet op
het verkeer. De kinderen moeten
bewust worden van de auto’s, fietsers en brommers in het verkeer.,

zodat ze weten dat ze niet zomaar
kunnen oversteken. Maar dat ze
eerst goed naar links en naar rechts
moeten kijken.

Europese delegatie UDiTE
doet gemeente De Ronde
Venen aan
V.I.O.S. Open 2009
Mijdrecht - Ook deze zomer komt
V.I.O.S. naar je toe. Op 4 juli presenteert V.I.O.S. 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. Tijdens het programma zal ook de nieuwe show
niet gaan ontbreken, dus als je daar
naar benieuwd bent moet je zeker
even komen kijken.
Presentatie vereniging
Heel V.I.O.S. zal zich tijdens dit ruim
2 uur durende ongedwongen gebeuren aan u voorstellen. Zo zijn er
naast de showbandoptredens van
de leerling-majorettes, minirettes
en majorettes, slagwerkKidz en het
opleidingsorkest. En ook het V.I.O.S.
dweilorkest DORST komt de feestvreugde verhogen.
Na de vakantie starten de nieuwe
opleidingen. De V.I.O.S. Open is het
moment om informatie in te winnen
en je hiervoor aan te melden. En de
eerste 4 lessen zijn altijd gratis.
Bij de verschillende onderdelen van
het programma van de V.I.O.S. Open
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 promotiekraam op het Raadhuisplein kunt u zich laten informeren over muziek- en showmaken bij

V.I.O.S. en dweilorkest DORST. Hier
kunt u zich ook aanmelden als lid
en kunt u uw kind(eren) inschrijven voor de gratis muzikale opleiding. Deze “V.I.O.S. MusicKidz” is
voor kinderen van ongeveer 7 tot 12
jaar en bestaat uit 20 gratis lessen
van een uur. Vanwege het enorme
succes wordt er na de zomervakantie met twee groepen gestart en wel
op de donderdag- en vrijdagnamiddag. De eerste lessen zijn op 4 en 5
september en op dit moment zijn er
nog enkele plaatsen vrij.
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,
dwarse blokfluit, trompet en allerlei kleine en grote 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. Er
wordt geknutseld en 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 instrumenten uitproberen. Een hoogtepunt wordt zeker het optreden tijdens de V.I.O.S. jaaruitvoering in de
Meijert. 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 de kinderen na die 20 lessen de smaak zo
te pakken hebben dat ze lid worden

van V.I.O.S. en verder worden opgeleid tot muzikant. Al heel snel kunnen de kinderen doorstromen naar
het leerlingenorkest. Na het behalen
van het HaFaBra A examen kunnen
de kinderen toetreden tot de Show& Marchingband om na een oefenperiode mee de straat op te gaan.
U2
V.I.O.S. is in 2008 gestart met een
het U2-project De doelstelling om
in 2009/2010 aan het al gevarieerde repertoire een spectaculaire taptoeshow toe te voegen is gehaald.
Onlangs is tijdens de taptoe van Hazerswoude de show op muziek van
de wereldberoemde Ierse rockformatie U2 in première gegaan. Tijdens de V.I.O.S. Open zal de show
“With or without you” worden opgevoerd.
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, verenigings barbecue enz.
Ook kan V.I.O.S. altijd wel een paar
extra helpende handen gebruiken.
Voor informatie kunt u op 4 juli terecht bij de promotiekraam op het
Raadhuisplein. En anders zijn er altijd nog de websites 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 contact met u op.

Vinkeveen - Het afgelopen weekend
heeft UDiTE, de Europese vereniging van gemeentesecretarissen, in
De Ronde Venen haar vergadering
gehouden. UDiTE heeft als doel een
Europees netwerk op te bouwen, informatie uit te wisselen, te leren van
elkaar en bij te dragen aan de ontwikkelingen in Europese unie.
De gemeentesecretaris van De Ronde Venen, E. de Lange, is bestuurslid
en treasurer van UDiTE. Vrijdagmid-

dag startte het weekend met een
mini congres “Lokale overheid en de
financiële crisis” in Hampshire Hotel-Mijdrecht, georganiseerd door
UDiTE en VGS. De sprekers vertelden over wat de crisis voor de Nederlandse gemeentes betekent, wat
gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft
meegemaakt omtrent het uitstaande geld bij een bank in IJsland en
hoe gemeente Rotterdam de crisis aan pakt. Daarna werd informa-

tie uitgewisseld tussen de Europese
landen. Na afloop werd de delegatie
op het gemeentehuis van De Ronde Venen verwelkomd door burgemeester Burgman en de wethouders
Rosendaal, Van Breukelen en Lambregts. Zaterdag vonden de vergaderingen plaats. Deze dag werd afgesloten met o.a. een bezoek aan museum De Ronde Venen. Voor meer
informatie over UDiTE zie:
www.udite.eu.

Iedereen is welkom!

Grote actiemiddag voor Peru
op schoolplein van De Schakel
Vinkeveen - Komende zaterdag
4 juli is er op het schoolplein van
basisschool De Schakel in Vinkeveen een grote actiemiddag georganiseerd. De Schakel gaat namelijk samen met de stichting HoPe een kleuterschool bouwen in Peru. Zij hopen door het beschikbaar
stellen van onderwijs in de Peruaanse bergdorpen, de leefomstandigheden voor de hooglandindianen te
verbeteren.

Op het schoolplein zal er een hoop
te beleven zijn. Bij de diverse kramen zullen zelfgemaakte artikelen
zoals kettingen, oorbellen, schilderijen en mooie versierde serviezen
en bloempotten te koop zijn. Er zijn
ook genoeg mooie houten plantenbakken voor de verkoop en als klap
op de vuurpijl wordt er een prachtige houten tuinset per opbod verkocht. Er zullen diverse activiteiten
zijn voor de kinderen. Er staat een

springkussen op het plein. Kinderen kunnen geschminkt worden en
hun haren laten vlechten. Ook kunnen zij op de foto in Peruaanse kleding. Het een en ander wordt opgeluisterd door Peruaanse muziek.
Iedereen is van harte uitgenodigd
om dit festijn mee te maken. Vanaf
14.00 uur is het plein geopend. Kijk
voor meer informatie op de website
www.schakelvinkeveen.nl en
www.stichtinghope.org .

IVN zwaluwenexcursie
Regio - Met het thema: ‘Een zwaluw is nog geen zwaluw’ organiseert
de IVN-afdeling De Ronde Venen &
Uithoorn een fiets-/wandelexcursie
op woensdag 8 juli vanaf het Oude
Spoorhuis aan de Demmerik in Vinkeveen. Vertrek 19.00 u.
Wist u dat er in Vinkeveen twee
soorten zwaluwen rondvliegen en
een zwaluw die geen zwaluw is? We

zijn dus een zwaluwrijke gemeente.
En dat heeft ook zo zijn voordelen
voor ons mensen: zwaluwen leven
namelijk van insecten die wij vaak
lastig vinden.
Dus zuinig zijn op die vogels. Zwaluwen hebben een bepaalde levenswijze en stellen hun eisen aan
hun leefomgeving. Willen wij zwaluwen hebben zullen we dus op on-

ze leefomgeving moeten letten. Wat
de vogels willen en hoe ze leven horen wij van de IVN-natuurgidsen die
deze excursie begeleiden. We gaan
zien waar ze nestelen en hoe ze dat
doen. We gaan hun vliegkunst bewonderen en genieten van hun gezellige gekwinkel. Opgeven voor
7 juli 12.00 u bij Elza Vis, tel 0297
261316

Peuters Duimelot door de
wasstraat
Mijdrecht - Deze week is het feest
bij peuterspeelzaal Duimelot. Het
zomerfeest heeft als thema verkeer. Het lokaal en het plein zijn dan
ook versierd met verkeersborden en

Verzoek van gemeente De Ronde Venen aan Provinciale Staten

Uitstel van behandeling voorstel Groot Mijdrecht Noord
De Ronde Venen - Het college van
B en W heeft dinsdag 23 juni een
brief gestuurd aan Provinciale Staten van de provincie Utrecht waarin, namens de gemeenteraad, wordt
verzocht de behandeling van het
statenvoorstel over Groot Mijdrecht
Noord met drie maanden uit te stellen. De gemeenteraad heeft die periode nodig om een gedegen inhoudelijke reactie te kunnen geven op
het statenvoorstel.
Begin juni heeft Gedeputeerde Staten een voorstel naar Provinciale Staten gestuurd over wat er in
de toekomst met de polder Groot

Mijdrecht Noord moet gebeuren.
Behandeling van dit voorstel staat
geagendeerd voor een speciale provinciale commissievergadering op
donderdag 25 juni en voor besluitvorming in Provinciale Staten op 6
juli.
Op dinsdag 16 juni heeft wethouder Lambregts tijdens het gemeentelijke Ronde Tafel Gesprek Bestuur
en Middelen indringend van gedachten gewisseld met de fractievoorzitters in de gemeenteraad over
het statenvoorstel. Daaruit bleek dat
het voorstel veel vragen oproept en
dat de gemeenteraad het noodzakelijk vindt op een zorgvuldige ma-

nier hierover zijn mening te bepalen, opdat Provinciale Staten dit bij
hun besluitvorming kunnen betrekken. Hiervoor is meer tijd noodzakelijk dan nu beschikbaar is. Daarom
heeft het college Provinciale Staten
verzocht de behandeling van het
voorstel drie maanden uit te stellen.
Gezien het feit dat er geen dringende noodzaak is nu snel een besluit
te nemen, is enig uitstel geen probleem. De lange geschiedenis die
het onderwerp kent en het feit dat
de gevolgen voor inwoners en gebied ingrijpend zijn, rechtvaardigen
een zorgvuldig besluitvormingsproces, vinden college en raad.

stoplichten. De kinderen kunnen
door de wasstraat, dozen omver rijden maar natuurlijk ook gewoon lekker in de zandbak spelen. Uiteraard
is er ook iets te snoepen, er komt

een bus van ontbijtkoek langs en ze
kunnen langs de mc-drive voor een
ijsje. Met het mooie weer en de leuke bezigheden vermaken de peuters
en de juffen zich prima.
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Een oprechte dankbetuiging aan gemeente De Ronde Venen

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! Westhoek
Drie maanden hebben
wij lopen mopperen dat
het maar steeds niet
warm wou worden?
Drie maanden vlogen
wij naar warmer oorden in de wereld met het
risico dat het ook daar slecht kon zijn voor een
weekje. Velen mopperen nu op onze eindelijke
warmte en vluchten nu weer naar het buitenland
omdat daar de warmte prettiger is. Toch is het
wel leuk dat wij Nederlanders dat kunnen doen
maar lang niet allemaal. Wij Rondeveners hoeven
om mooi bruin te worden niet meer naar Turkije
of de Balkonranden, wij kunnen gewoon hier
blijven en rust zoeken op de Drentse heide of
in de Ardennen. Daar is de lucht niet zo vochtig
en dus niet zo benauwd. Ja! Ja! Mijn torteldoffer
is het zo bevallen in het bloemenmandje op mijn
balkon dat hij alweer om een tortelduifje heeft
geroepen en met resultaat. Ja! Ja! Dat gaat snel!
Ze wisselen elkaar alweer af bij het broeden. Ja!
Ja! Westhoek Wonen gaat binnenkort verhuizen.
Dat grote kantoor op het industrieterrein is
niet meer nodig. Het is nog alleen maar een
soort van statussymbool. Een soort vergrote
reclamezuil. Het ligt ook zo onpraktisch ver
van de bewonerswereld af dat je daarvandaan
eigenlijk geen service kan leveren aan gewone
burgers. Dat gebeurt dan ook uitstekend vanuit
de servicepunten. In de verschillende dorpen.
Voor dat personeel hoeft het kantoor er dus niet
te zijn. Die hebben daar geen bureau nodig.
Het onderhoudswerk is uitbesteed, dus daar
heb je ook geen ruimte voor nodig. Weer
een bureau vrij. Ja! Ja! Vroeger werd er een
ledenadministratie bijgehouden die is nu zoals
uit het correspondentieadres blijkt kennelijk
ook overgedaan aan een kantoor in Utrecht.
Weer een bureau minder in het statussymbool.
De huuradministratie is overgeheveld naar
een deurwaarder in Utrecht, dus daar hebben
ze ook geen omkijken meer naar. Ja! Ja!
De loonadministratie zal ook wel ergens
ondergebracht zijn. Dus staat er op het
industrieterrein een heel groot leeg kantoor voor
een directeur, een secretaresse, een telefoniste
een controleur en ja, voor wie eigenlijk, want
aanpassingen aan woningen ontwerpen ze
ook niet zelf, dat laten ze door een deskundige
doen. Een deskundige. Ja! Ja! Een architect. Zo
iemand die voor heel veel geld voor anderen
bedenkt hoe je prettig kunt wonen. Ho! Nu moet
ik even aan de bel trekken. De bewoners van
de flats in Proostdijland-noord zetten daar nog
steeds vraagtekens bij. Grote vraagtekens. ???
Ja! Ja! Hele grote vraagtekens. Neem nou de
trappenhuizen van de flats zonder liften. Dat zijn

glazen serres geworden met felle kleuren. Daar
is ook nooit inspraak over geweest. Over het
hele project is trouwens nooit inspraak geweest.
Wel hebben de bewoners onafhankelijk van
elkaar bepaalde tegenwerpingen gemaakt maar
dat wisten ze niet of nauwelijks van elkaar. Dat
werkt lekker voor een organisatie, dan hoef je
nergens naar te luisteren want het zijn toch maar
eenlingen die aanmerkingen hebben of bezwaar
maken. (verdeel en heers). Toch? Ja! Ja! Die
trappenhuizen met al die overbodige verlichting
leverden bij Westhoek een aanhoudende
reeks bezwaren op, mede ook omdat de
elektriciteitskosten met 300% of meer werden
verhoogd, terwijl de oude bewoners niets zouden
merken in de kosten van de vernieuwingen en
dat pas de nieuwe huurders daar meer voor
moesten betalen. Ja! Ja! Die moeten wel betalen
voor de extra kosten. Ook ongelukkig, want je zou
verwachten van een woningbouworganisatie dat
zij er alles aan zouden doen om dat soort kosten
te drukken. Maar nee! Toch is er wel iets positiefs
te melden. Gelukkig heeft de huidige directie de
veiligheid op de trappen wel wat vergroot door
de onderste tree in het trappenhuis een andere
kleur te geven dan de vloer. Ja! Ja! Wat blijft is
de waanzinnige hitte in de glazen trappenhuizen
van de Hertogenstraat, Landherenstraat en de
Assessorstraat (die zijn oost/west gebouwd;
bij de andere flats zit het trappenhuis aan de
noordkant). De bewoners van die flats zullen
weer een gezamenlijk front moeten vormen om
voor elkaar te krijgen dat er voldoende ventilatie
komt in de trappenhuizen zodat de mensen van
de tweede en derde verdieping geen hartinfarct
krijgen van de hitte die in de trappenhuizen
heerst (hoe hoger je komt op de trap des te
heter is het). Als je je eigen huis uit komt, dat
je goed ventileert en tegen hitte beschermt, valt
de hitte op de trap gewoon op je. Erger is het als
je met boodschappen naar boven moet sjouwen.
Ja! Ja! Architecten!! Bij de bouw zijn er toen al
aanmerkingen over dat probleem bij Westhoek
terechtgekomen. Die hebben toen hals over kop
nog een paar ventilatiegaten aan laten brengen
onder in de betonpui. Maar boven niets gedaan.
Ja! Ja! Dat moet dus nog steeds gebeuren. Ja!
Ja! Architecten!! Westhoek.!! Ja! Ja! Dat bewijst
weer dat het voor de Woningbouwvereniging wel
degelijk belangrijk is om naar haar klanten te
luisteren. Het is hoogst belangrijk. Wat doen ze
nu? Zouden ze komen kijken en iets veranderen
of zouden er eerst ongelukken moeten gebeuren.
Ja! Ja! We zullen het zien. Wat er vanuit het
bijna lege statussymbool op het industrieterrein
gebeurt.
John B. Grootegoed

Groep 8 van De Schakel overtuigt
de gemeente tijdens de Kinderraad
Dit is het verslag geschreven door leerlingen van De
Schakel over de Kinderraad 2009.
De kinderen van De Schakel in Vinkeveen en van de
Vlinderbosschool uit Wilnis hadden een plan bedacht
om te verdedigen in de raadzaal op 18 juni 2009. Eén
van de plannen zou uitgevoerd worden en het mocht
maximaal 15.000 euro kosten.
- Het plan van de Schakel:
De Schakel vond dat de skateboardbaan (halfpipe) in
het Zwanenpark in Vinkeveen te weinig wordt gebruikt
en daarom een feest te geven ter promotie van de
halfpipe, met suikerspin, popcorn, DJ, bmx’ers en vele
andere dingen.
- Het plan van de Vlinderbosschool:
De Vlinderbosschool had een trampolinepark bedacht
achter het NME-centrum in Wilnis. Omdat veel ouders
niet genoeg geld hebben of te weinig ruimte om een
trampoline neer te zetten hadden ze daarvoor een
trampolinepark bedacht. Uiteindelijk was het 18 juni.
De raad zou om 19.00 uur beginnen maar er zou vooraf
nog een panoramafoto gemaakt worden. Dus moest
iedereen om 18.50 uur aanwezig zijn. Om 19.00 uur
begon het. De voorzitter ging eerst wat uitleggen hoe
het werkte als je wat zou zeggen. Toen ging eerst Martijn
Burggraaff van de Schakel in het kort uitleggen wat het
plan was en daarna kregen de raadsleden de tijd om
wat vragen te stellen aan de kinderen van de Schakel.
Na een heleboel vragen mochten de raadsleden ook
nog vragen stellen aan de wethouder. Toen kregen de
kinderen van de Vlinderbosschool de tijd om hun plan
uit te leggen en vragen te beantwoorden.

De wereld op zijn
kop in Vinkeveen
Gemeente laat inwoners Vinkeveen bewust teveel
betalen voor boodschappen en houdt creatie van
nieuwe banen tegen.
Het lijkt de wereld op z’n kop in Vinkeveen. Gezinnen
worden gedwongen boodschappen te doen bij één
van de duurste supermarktketens van Nederland. Op
het moment dat hier verandering in lijkt te komen,
presteert onze gemeente het dit tegen te houden.
Onder het mom van te weinig parkeerruimte en
verkeerschaos wordt een prachtig initiatief de grond
ingeboord.
De enige manier om op zaterdag de ergernis over de
drukte en de hoge prijzen bij Super De Boer te ontlopen,

Na een korte pauze werden er door een paar raadsleden
een amendement ingediend dat de Vlinderbosschool
dan 10.000 euro kreeg en De Schakel dan 5.000 euro.
Er waren in de zaal 13 raadsleden en er stemden er 6
voor en 7 tegen. Daarna stemden alle raadsleden voor
het plan van De Schakel en nu komt er op 26 augustus
2009 een feest ter promotie van de skateboardbaan
(halfpipe) in het Zwanenpark te Vinkeveen. Het feest
begint om 15.00 uur tot 18.00 uur en het is gratis.
Iedereen is uitgenodigd om te komen kijken, luisteren
en eten. Tot dan!!!
Dit verslag is gemaakt door Kirsten de Haan, Mirjam
Oussoren en Corelisa van Veen.

is de auto te pakken en naar Mijdrecht of Uithoorn
te rijden. Albert Heijn reageert door het bieden van
een kostenneutrale oplossing, waarmee nieuwe banen
worden gecreëerd en ook het afzichtelijke straatbeeld
drastisch wordt aangepakt.
Hoe is het mogelijk dat onze gemeente deze
unieke kans bewust voorbij laat gaan? Nieuwe
arbeidsplaatsen zijn een welkom cadeau ten tijde
van een economische recessie. Als twee winkels met
elkaar de concurrentiestrijd aangaan, levert dat altijd
voordeel op voor de consument. Dit fenomeen heet
marktwerking.
De gemeente heeft nu de mogelijkheid zich te
manifesteren door de inwoners van Vinkeveen te
vertegenwoordigen in plaats van politiek te bedrijven
en de mensen in de kou te laten staan.
Marc Martojo
uit Vinkeveen

Vernieuwde speelplaatsje
enthousiast ontvangen

Mijdrecht - De kinderen van de Karekiet zijn erg
in hun nopjes met het nieuwe door de gemeente
geplaatste speeltoestel. De bewoners van de Karekiet
hadden enige tijd geleden een brief ontvangen dat het
speelplein zou worden gerenoveerd.
Enkele bewoners hebben contact gezocht met de
heer Pieterse van gemeente De Ronde Venen om te
informeren of er ook nieuwe speeltoestellen geplaatst
konden worden. Waarop er direct een afspraak gemaakt
werd om met de omwonenden en de gemeente een
keuze te maken, waarin iedereen zich kon vinden.
Inmiddels heeft het pleintje een ware metamorfose
ondergaan en is het nieuwe speeltoestel geplaatst.
Getuige de foto is te zien dat alle kinderen er inmiddels
dankbaar gebruik van maken. Sterker nog, er zijn nog
nooit zoveel kinderen op het pleintje geweest! Plan
geslaagd. Hierbij willen wij nogmaals de gemeente
en met name de heer Pieterse bedanken voor de fijne
samenwerking en het mooie resultaat!
Namens de omwonenden van de Karekiet,
Roy en Ineke Spraakman

Cultuurhuis van de baan
De gemeenteraad heeft met het aannemen van een
motie van de VVD het eventuele bouwen van een
cultuurhuis van de baan geveegd. Dit werd duidelijk op een bijeenkomst om toekomstige bewoners
van het cultuurhuis voor te lichten. Teleurstelling en
boosheid om alle gesprekken en genomen moeite
de afgelopen 5 jaar hebben door een simpele opmerking van een VVD-lid de gemeenteraad, met 14
stemmen voor en 7 stemmen tegen, de gewraakte motie aangenomen. De verenigingen die nu nog
het prinsenhuis bewonen worden met spoed overgebracht naar diverse plekken zodat het Prinsenhuis gesloopt kan worden en er woningen kunnen
worden gebouwd, dat levert voor de gemeente veel
meer op. De verschillende verenigingen, die de cultuur en voor ontspanning zorgdragen binnen onze
gemeente worden simpel aan de kant gezet. Als er
bezuinigd moet worden zijn juist de vereningingen
het eerst aan de beurt. Ambtenaren probeerden het
nog goed te praten door te zeggen dat er in de toekomst waarschijnlijk wel weer over een cultuurhuis
gesproken kan worden en dat het dus niet helemaal van de baan is maar dan in een afgeslankte
vorm bijvoorbeeld: De bibliotheek plus 1 of 2. Het
eigenlijke doel van een cultuurhuis is dus voorbij
en de bibliotheek zit niet te wachten op een nieuwbouw voor henzelf plus 1 of 2. Ook de directeur van
de Hint noemde het een kapitale blunder, zij zitten al meer dan 8 jaar te wachten op een definitie-

ve huisvesting en kregen dus te horen dat het nog
wel 8 jaar kan duren. Ook zal de provinciale subsidie van € 200.000,- die bij een nieuw te bouwen
cultuurhuis kon worden verkregen zal nu niet meer
aan de orde zijn.
Jammer dat de vooruitgang in het culturele leven
binnen onze gemeente geen doorgang mag vinden
zoals verdergaande samenwerking, het waar mogelijk samengaan door fusie of in een andere vorm,
het gebruik maken van dezelfde ruimte voor diverse
doeleinden. Jammer voor de vele honderden vrijwilligers die dagelijks bezig zijn om leven in deze gemeente te krijgen. Weggestopt worden ze, ergens
op een fabrieksterrein zonder toezicht, zonder bewoning. Tijdelijk worden ze onder gebracht wordt
er gezegd, tijdelijk is net zo lang tijdelijk, als tijdelijk in het Prinsenhuis, zo ongeveer 25 jaar De VVD
heeft met het voordragen van deze motie waarschijnlijk haar doel bereikt en zo al die vervelende
clubjes even een lesje geleerd. Weten de raadsleden wel waar ze achter gaan staan en/of lezen ze
wel de drie rapporten die de afgelopen 5 jaar zijn
verschenen over het cultuurhuis, waarschijnlijk niet
want er zal weer een nieuw rapport moeten verschijnen. Boosheid en teleurstelling blijft maar we
zullen optimistisch ons werk blijven doen.
Harry de Jong, Waarnemend directeur
Regionale Bibliotheek AVV

Naar aanleiding van de vele stukken
over jongerenoverlast in Uithoorn
Beste lezers van de Nieuwe Meerbode, wij zijn de
jongeren waarover de afgelopen weken pagina’s over
geschreven is. Omdat wij vinden dat het verhaal zo wel
eenzijdig wordt. Zowel in de Nieuwe Meerbode van
29 april als in de editie van 20 mei 2009, staan twee
stukken waarin er geklaagd wordt door bewoners
met betrekking tot overlast. Allereerst wordt er gal
gespuugd op de jongeren omdat ze op de Ebro de boel
“ontregelen”, later staat er in de krant een stuk over de
jongeren op het Amstelplein, wat zorgt voor overlast
en rotzooi. Ook in andere media komen wij vaak
negatief naar buiten. Graag willen wij ook ons verhaal
vertellen. In maart 2008 zijn wij in samenwerking met
een jongerenwerker in gesprek geweest met Politie
en Buurtbewoners van de Ebro. Hier hebben wij
aangegeven dat wij bewust zijn van de overlast die wij
veroorzaken. Mede door groepsgedrag en omdat we
nu eenmaal graag bij elkaar willen komen. Ontstond er
op deze plek een onhandelbare situatie. Wij als groep
hebben toen besloten om ergens anders bij elkaar te
komen. We vonden het niet leuk om omwonenden tot
overlast te zijn. Iedereen is jong geweest, en daarom
is het natuurlijk niet altijd leuk om bij je ouders thuis
te zitten. Graag ontmoeten we elkaar daarom op straat
zodat we even geen “last” hebben van onze ouders.
Omdat we naar de Ebro niet meer konden gaan zijn
we op zoek gegaan naar een andere oplossing. De
doorgang onder het busviaduct aan het eind van de
Thamerweg bleek toen de uitermate goed voor ons te
zijn. Mede doordat we hier droog en verlicht bij elkaar
konden komen. Toentertijd was er nog geen bebouwing
om het viaduct. Dus geen omwonenden die we hier last
konden bezorgen. Kortom, de ideale hangplek. Maar
tevergeefs aan al het goede komt een eind. Ook hier
bleken we niet gewild en werden we door verschillende
instanties weggestuurd. Wel zijn we weer om tafel
gaan zitten met omwonenden om deze problematiek
op te lossen. Dit mocht niets baten, er kon geen plek
voor ons gerealiseerd worden. Dit gaf te gevolg dat we
ergens anders naartoe moesten. Een deel van de groep
is weer terug gegaan naar de Meerwijk en een deel
is weer terug gegaan naar Thamerdal. Maar nergens
heeft de groep een plek gevonden waar we niemand
tot last zijn. Doordat we vaak op straat staan hebben
we goed contact met de buurtregisseurs, zij noteren
onze naam, vaak begrijpen we niet waarom. Zij geven
ook aan dat er vaak meldingen gedaan worden over
ons. Wij geven constant aan dat we willen bijdragen

Koe in sloot
Op vrijdag 26 juni jl. om 17.30 uur reden mijn
kleindochter en ik vanuit Mijdrecht via de rotonde over
de Mijdrechtsedwarsweg naar Vinkeveen. 50 meter na
de rotonde zei zij, dat zij dacht dat er een koe in de
sloot lag, ik kon stoppen, heb de auto gekeerd en ben
naar de bewuste sloot gereden. En inderdaad, daar lag
de koe in de sloot. Mijn mobiel is voor noodgevallen en
dit was een noodgeval, ik belde 112. Nadat ik gezegd
had waarvoor ik belde werd ik doorverbonden met de
Brandweer, ik heb verteld waar wij ons bevonden en
al snel kwam een personenauto, de brandweerman
wist van wie het weiland was en ging de boer
waarschuwen.
Binnen 10 minuten kwam de boer aanrijden met een
aanhangwagen vol balen gras. Snel daarna reed hij het
weiland op met de tractor, hij legde de “strop” om de
nek van de koe en trok haar langzaam uit de sloot. De

aan een betere plek om samen te komen. Er wordt bij
de politie vaak melding gedaan van dingen waar wij
op aangesproken worden. Soms is het zelfs zo dat wij
daar helemaal niets mee van doen hebben. Ook als
jongere voel je je soms niet veilig, wetende dat ieder
moment een boze bewoners op je af kan stappen met
de meest uiteenlopende intenties. Deze verschillen
van een goed gesprek tot een serieuze bedreiging.
Graag zouden wij wat meer als persoon benaderd
willen worden en niet als een crimineel of anderszins,
want geef nou toe, iedereen is toch wel eens jong
en rondhangen kennen we al uit de tijd van de oude
Grieken. De behoefte om elkaar te ontmoeten zal
blijven. Vooral het ontMOETEN, het even niets hoeven
te doen buiten school en/of werk. Liever worden
we benaderd door een bewoner, om met een goed
gesprek een aantal problemen op te lossen, dan dat
we dit moeten doen met de Politie. We zeggen ook
niet dat iedereen zich als engeltjes gedraagt, maar
om nu in de Nieuwe Meerbode foto’s te plaatsen van
jongeren die verder niets verkeerd doen gaat ons te
ver. We hebben het recht om overal in Uithoorn samen
te komen zolang we daar niemand mee van overlast
zijn. Overlast is natuurlijk relatief. Diegene die in
Amsterdam wonen ervaren overlast toch weer anders
als degene die in een klein dorpje wonen. Uithoorn
is niet alleen maar voor ouderen, ook wij hebben
recht op een eigen plek. Daarentegen hebben wij ook
plichten, maar ongelijke behandeling vraagt om een
tegenwoord. We willen aangeven doormiddel van deze
brief dat we niet allemaal onwelwillend zijn, en dat
de jongere groep al snel in een slecht daglicht wordt
gezet. Mede doordat er een aantal jongeren zijn die
het voor anderen verpesten zijn wij vaak de pineut.
Hopelijk hebben we met het bovenstaande stuk
kunnen aantonen waarom wij op straat samenkomen,
en waarom juist daar. Graag willen wij met respect
behandeld worden en niet door iedereen over een kam
geschoren worden. Voordat er mensen overgaan tot
overlast klachten, bekijk de situatie ook eens van een
andere kant. Neem daarbij ook de moeite om ons aan
te spreken. Mocht u ons niet kunnen bereiken kunt
u altijd contact opnemen met Jongerenwerker Tobias
Ooijevaar 06-12286038 of tooijevaar@cardanus.nl.
Namens de jongeren op het Amstelplein en
omstreken, Tobias Ooijevaar,
Jongerenwerk Uithoorn
overige koeien kwamen allemaal aanlopen om te kijken
wat er gebeurde, een geweldig leuk gezicht, maar het
belangrijkste was dat de koe gered was, dankzij de
oplettendheid van mijn 10-jarige kleindochter Naomi.
In de tijd, die wij daar stonden, was er geen enkel
persoon die de koe had opgemerkt. Misschien kunnen
wij met z’n allen wat minder hard rijden, zodat wij een
beetje meer op de omgeving kunnen letten.
En wanneer gaan de boeren in Nederland eindelijk
eens “zon schuilplaatsen” plaatsen, hoe simpel is het,
een paar palen in de grond en een dak erboven zodat
de dieren uit de zon kunnen staan. Met dit warme
weer is een koe ook wel toe aan een verfrissend bad,
maar helaas weet de koe er wel in te komen maar er
niet meer uit te komen.
Welke kleur de koe had? Geen idee. Het beest zat
onder de zwarte bagger.
Sonja Dillions, Vinkeveen
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Sorry! Foutje van de redactie

Niet Jan Rouwenhorst CDA
maar Cor Versteegh CDA
bereidt motie voor

Dit weekend: de Rabo Rap
& Ruigrace 2009
Vinkeveen - Komend weekend, zaterdag 4 en zondag 5 juli, vindt de
Rabo Rap & Ruigrace plaats. Zaterdag te bewonderen op meer dan
30 locaties in De Ronde Venen en
zondag de race op zandeiland één
te Vinkeveen. Het belooft weer een
groots spektakel te worden. Zaterdag bouwen meer dan 30 teams
hun ideale Rap & Ruig boot, waar ze
vervolgens op zondag mee strijden
voor de snelheid en originaliteit.
De bouwteams krijgen zaterdag om
10.00 uur een bouwpakket uitgereikt door de organisatie van Rap
& Ruig op het Kloosterplein in Vinkeveen. Met dit pakket gaan zij vervolgens hun boten bouwen, dit jaar
zal er zeer streng worden gecontroleerd op materialen die worden gebruikt die niet uit het bouwpakket
komen. Enkele materialen die gebruikt worden ter decoratie van de
boot worden toegestaan. Op zondag

Reactie
Jan Rouwenhorst reageerde direct
naar ons toe met een vriendelijk
mailtje waarin hij uitlegde dat hij er
die avond niet was.

wordt weer een groots publiek verwacht, afgelopen jaar werden ruim
3000 bezoekers vermaakt met het

waterspektakel. U wordt op zondag
verwacht vanaf 13.00 uur op zandeiland één te Vinkeveen.

College ligt op schema met uitvoering motie:

Integrale huisvesting van
culturele instellingen
De Ronde Venen – Het college van
burgemeester en wethouders hebben de raad per memo laten weten
dat zij hard bezig zijn met het uitvoeren van een motie. In de motie
stond:
“Het college wordt opgedragen:
• Uiterlijk 1 oktober 2009 met een
voorstel te komen voor een integrale aanpak voor de huisvesting van
sociaal culturele instellingen gericht
op deelnemers uit de gemeente De
Ronde Venen, gebaseerd op de bestaande huisvesting in De Boei, Willisstee, het huidige NME/Paraplucentrum, de Phoenixhal, de Springbok in De Hoef en andere ter beschikking staande locaties van de
gemeente;
• Daarbij zo nodig door verbouwing
uitbreiding van deze locaties te beschouwen;
• Te onderzoeken welke sociaal
culturele instellingen zodanig aan
Mijdrecht zijn verbonden, dat zij in
principe in Mijdrecht gehuisvest
moeten worden;
• Om op onafhankelijke, integrale,
transparante wijze te onderzoeken

De Ronde Venen – Zoals we u vorige week al mededeelden, had de
gemeente De Ronde Venen heel veel
vergaderingen in een week. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdagavond en dat in een week. Onze
redactie is daar altijd bij aanwezig.
Nu hebben we helaas een foutje gemaakt in een verslag van de woensdagavond waarin wethouder Roosendaal bekendmaakte dat het college had besloten dat het geen verdere stappen ging ondernemen om
de vestiging van een AH in Vinkeveen er door te krijgen. De fractie
van de Combinatie liet weten dat zij,
samen met het CDA, een motie aan
het voorbereiden waren om toch te
proberen toestemming te kunnen
geven. Een CDA fractielid gaf toen
nog een korte toelichting. Helaas
maakten wij met het uitwerken van
het artikel een foutje. We schreven
dat Jan Rouwenhorst van het CDA
het zei. Sorry, dat was fout. Hij was
er niet die avond, zijn fractiegenoot
Cor Versteegh zat er en die zei het.

in hoeverre het wenselijk en mogelijk is om in het functioneren van
de dorpshuizen de meest doelmatige werking te realiseren binnen de
al bestaande, dan wel in een andersoortige bestuursstructuur;
• Te onderzoeken of er daarnaast
binnen Mijdrecht behoefte is aan
lokale wijkcentra.”
Drie lijnen
“Via deze memo willen wij u informeren over de wijze waarop wij de
motie gaan afdoen”, zo schrijft het
college. “In de motie onderscheiden
wij de volgende 3 lijnen.
Onderzoek, inclusief conclusies en
aanbevelingen naar de beheersstructuur van de diverse accommodaties in de gemeente. Op dit
moment wordt een Plan van aanpak voorbereid dat via een Memo
in september aan u ter informatie
wordt aangeboden.
Het onderbrengen van ondermeer
de in het Prinsenhuis gehuisveste
instellingen in bestaande accommodaties. Het betreft De Boei, Willisstee, NME/Paraplu-centrum, de

Phoenixhal en de Springbok. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de instellingen die aan
de kern Mijdrecht zijn gebonden en
de instellingen die ook elders kunnen worden gehuisvest. Ook moet
worden bezien in hoeverre de gebouwen aangepast moeten worden
om de instellingen te kunnen huisvesten.
Onderzoek naar de mogelijke realisatie van een cultuurhuis in afgeslankte vorm waarin in ieder geval
de bibliotheek Mijdrecht is gehuisvest en mogelijk nog andere instellingen.
De uitkomsten van het onder 2 en
3 genoemde onderzoek worden in
de oktobervergadering aan u aangeboden.
In verband met de aanstaande sloop
van het Prinsenhuis hebben wij tijdelijk onderdak gevonden voor de
instellingen in een pand aan de
Energieweg. Wij gaan het pand per
1 juli 2009 voor een jaar huren. Alle
instellingen hebben met deze tijdelijke huisvesting ingestemd”, aldus
het college.

“Het gaat over een motie om de vestiging van een AH mogelijk te maken in Vinkeveen.
In het artikel wordt gemeld dat er
vorige week woensdag een vergadering (RTG?) was waar Bram Roosendaal een en ander vertelde over
de supermarkt van AH. In dat artikel
word ik geciteerd en ik zou dus de
komst van een motie hebben aangekondigd. Ik herinner me echt helemaal niets van een bijeenkomst
die ik vorige week woensdagavond
heb bijgewoond. En al helemaal niet
in de aanwezigheid van Bram en zeker niet dat ik iets over de komst van
een motie heb gezegd.
Vorige week ben ik slechts twee
keer ten gemeentehuize getogen: ’s
maandags het vervolg van de raadsvergadering en dinsdagavond 16 juli naar de “bijzondere” bijeenkomst
van de samengevoegde RTG Samenleving en Bestuur. Erewoord:
dat waren al mijn politieke activiteiten van die week, want ik kreeg
– nadat ik op school van een trap
afkwam en dacht dat ik beneden

was (maar ik moest nog een tree)
een enorme steek in mijn rug en zat
vervolgens met een verschrikkelijke
rugpijn thuis.
Terug naar de kern. In het genoemde artikel word ik geciteerd, terwijl
ik er helemaal niet was. Dat wil ik je
wel even melden! Ik kan het dus niet
geweest zijn.
Bijeenkomst
Bovendien – en dat even ter aanvullende informatie – persoonlijk zie
ik helemaal niets in het faciliteren
van zo’n grote AH op de Herenweg.
We hebben daar in 2007 een structuurvisie over aangenomen en daar
houd ik me in dit geval aan. Er lopen
nu juridische procedures. Ik kan me
overigens wel voorstellen dat als er
een bestemming supermarkt is (in
feite de vergunning van de oude supermarkt) dat die wellicht toch nog
rechtsgeldig blijkt. Maar dan gaat
het volgens mij om een voorziening
ter grootte van de oude supermarkt
en dat was – zo meen ik te weten
– een oppervlakte van 300 vierkante meter en dat is dus substantieel
minder dan de ca. 900 die er zou
moeten komen volgens het plan van
de projectontwikkelaar.
Gisteravond is er in De Boei een bijeenkomst geweest om de raadsleden voorlichting te geven. De avond
was georganiseerd door de winkeliers (bestuur) van Zuiderwaard
winkelcentrum en er waren ook
twee vertegenwoordigers van de investerings/beleggingsmaatschappij
Achmea, die voor ruim 50 pensioenfondsen beleggingen in onroerend
goed doet en de eigenaresse is van
het winkelcentrum.
Het was een wat bizarre avond en
ik ben op een bepaald moment opgestapt.
Mijn opvatting is als volgt.
Ik ga uit van de structuurvisie en
daarin is eigenlijk geen ruimte voor
een grote AH op de Herenweg.
Als er juridisch wel mogelijkheden
zijn, dan is het aan een ondernemer om het te proberen, maar dan
(wat mij betreft) geen gemeentelijke
medewerking om er een veel grotere supermarkt neer te plempen dan
vroeger (als we 300 vierkante meter
niet kunnen voorkomen, dan doet
het maar geen 900 vierkante meter met allerlei kunst en vliegwerk

en aanpassingen van een gemeentelijk plan).
Er is bij mij zorg dat als er op de Herenweg een grote AH komt, dit nadelige gevolgen zal hebben voor het
totale winkelcentrum Zuiderwaard,
omdat er dan waarschijnlijk minder
inloop zal zijn naar de kleine winkels die er nu (nog) zitten dankzij
het uitstralingseffect van Super de
Boer. Ik ben er namelijk niet gerust
op dat een kleiner wordend klantenbestand bij Super de Boer geen negatieve gevolgen zal hebben. En zo
zou indirect de teloorgang van het
winkelcentrum kunnen worden ingeluid. Ik heb er niets op tegen dat
Super de Boer concurrentie krijgt,
maar ik wil niet dat de bewinkelingsstructuur van het winkelcentrum dan achteruitgaat en we als
gemeente daar dan later de schuld
van krijgen van zowel Vinkeveense consumenten als allerlei winkeliers, die werkgever zijn en personeel moeten ontslaan of zelfs hun
deuren sluiten.
Nu wordt het postagentschap (belangrijk aanlooppunt voor het winkelcentrum) door het verdwijnen
van het postkantoor in Vinkeveen al
geëxploiteerd door dezelfde eigenaren die Super de Boer hebben (!).
Volgens de vertegenwoordigers
van Achmea is er juist een goed
en voortdurend overleg met de gemeente om het winkelcentrum op te
knappen en zelfs iets uit te breiden.
Als ik het goed begrepen heb wil
de beleggingsmaatschappij als verhuurder graag een “harde discount”
(zoals Lidl of Aldi) als extra nieuwe
huurder hebben en dat zou goed
kunnen zonder hun huurder Super
de Boer te “hinderen”.
De heren van Achmea lieten niet het
achterste van hun tong zien, maar
ik kan me voorstellen dat ze in een
(eventueel) vernieuwd en enigszins
uitgebreid winkelcentrum een AH
niet als huurder zullen willen.
Kortom: Ik heb dus zeker geen motie aangekondigd”, aldus Rouwenhorst. Hij heeft helemaal gelijk.
Maar zijn fractiegenoot deed het
wel. De motie zal wel komen of het
moet na deze bovengenoemde, voor
de pers stilgehouden, bijeenkomst
weer veranderd zijn. De raadsvergadering waarin de motie zou worden
ingediend is morgen, dus we wachten maar af.

Christen Unie/SGP schrikt
van brief college over
zondagopenstelling

Raadslid wil nu wel een antwoord op vragen

Hoe zit het nu met busverbinding met Utrecht?
De Ronde Venen – Raadslid Emiel
Hoogendijk van het CDA is nu het
wachten moe. Hij wacht al maanden
op antwoorden die hem zijn toegezegd, maar hij ontvangt niets. In
een kort, maar duidelijk briefje stelt
hij nu de volgende vragen aan het
college: “Op 6 april hebben Youssef Rasnabe en ondergetekende
een bespreking met wethouder Jac
Dekker en een ambtenaar gehad
over de busverbinding naar Utrecht.
Er zijn tijdens dat gesprek allerlei
afspraken gemaakt. Er zou een memo naar de raad worden verstuurd,
die al sinds februari klaar lag. Deze memo hebben we tot op heden
nog steeds niet ontvangen!! Daarnaast zou er een gesprek plaatsvinden met de Provincie in juni en we
zouden de resultaten van de evaluatie die door de Provincie is gehouden ontvangen. Maar we hebben
sinds het gesprek in april helemaal
NIETS gehoord of ontvangen. Ik wil
u er aan herinneren dat dit onderwerp al sinds de begrotingsraad van
november 2008 loopt, dus graag horen wij zo spoedig mogelijk wat de
stand van zaken is”, was getekend
Emiel Hoogendijk.

De raadsleden Emiel en Youssef zijn al maanden bezig met deze zaak, maar
worden steeds met een kluitje het riet ingestuurd

Als het aan de Christen Unie/SGP ligt zal dit nooit gebeuren in gemeente De Ronde Venen
De Ronde Venen – De fractie van
de Christen Unie/SGP heeft verschrikt gereageerd op de reactie
van het college, op vragen van de
VVD, over extra zondagopenstelling van supermarkten. Het college schreef in haar antwoord dat de
raad en zij alleen zeggenschap heeft
over extra zondagopstelling wel of
niet. De Christen Unie: “Wij hebben
met verbazing en verontrusting kennis genomen van het slot van deze
beantwoording. Citaat: Het college
heeft pas een mogelijkheid om met
de aanvragen van de C1000 en de
Albert Heijn in te stemmen als in de
Verordening winkeltijden De Ronde
Venen alsnog de bevoegdheid wordt
opgenomen om ontheffing te verlenen van het verbod voor openstelling van winkels na 16.00 uur op
zon- en feestdagen. In programmapunt 7.7 is echter opgenomen dat
ten aanzien van zondagsactiviteiten
een terughoudend beleid wordt gevoerd. Gezien de herindeling is besloten niet te inventariseren of er
politiek draagvlak is om de verordening op dit punt aan te passen. Het
wijzigen van de Verordening winkeltijden De Ronde Venen zou een extra belasting betekenen voor de huidige gemeente, met het risico dat
doorgevoerde wijzigingen in de Verordening winkeltijden van de nieuwe gemeente weer ongedaan kunnen worden gemaakt. Inmiddels is
het wetsvoorstel voor de herinde-

ling aangehouden. Het risico dat
wijzigingen in het beleid door een
herindeling op korte termijn ongedaan kunnen worden gemaakt vervalt daarmee. Er zal daarom alsnog
geïnventariseerd worden of er politiek draagvlak is om in de verordening winkeltijden De Ronde Venen
alsnog de bevoegdheid op te nemen
om ontheffing te verlenen van het
verbod voor openstelling van winkels na 16.00 uur op zon- en feestdagen.:, einde citaat uit de brief van
het college aan de VVD.
Helder
“Dit is reden voor onze fractie voor
een vervolgvraag”, zo vervolgt de
Christen Unie/SGP. “Als voorafgaande inleiding/toelichting het volgende. In het begin van uw beantwoording zet u in de eerste plaats
helder uiteen dat en waarom zondagopenstelling van supermarkten
binnen de bestaande Rondeveense regelgeving niet mogelijk is. In de
tweede plaats geeft u aan, dat een
verruiming van de bestaande regelgeving nadrukkelijk niet spoort
met het geldende beleidsplan. In
het beleidsplan is expliciet een bepaling opgenomen over zondagsactiviteiten in het algemeen en koopzondagen in het bijzonder. Met als
strekking dat in deze bestuursperiode wordt afgezien van uitbreiding/
verruiming van het staande beleid:
citaat: punt 7.7 uit het beleidsplan:

Consolideren zondagsactiviteiten.
Met betrekking tot het aantal zondagsactiviteiten wordt een terughoudend beleid gevoerd. De huidige situatie wordt geconsolideerd en
het aantal koopzondagen wordt niet
uitgebreid”, einde citaat. Het moge
u genoegzaam bekend zijn, dat wij
zeer hechten aan deze bepaling. Wij
zien geen zwaarwegende redenen
om dit nu ter discussie te stellen. Wij
zien nog minder waarom u als college daartoe enig initiatief zou moeten willen ontplooien. Tenslotte ontgaat ons ten enenmale waarom uitstel van de herindeling met één jaar
hier het verschil zou moeten maken.
Als dit punt al opnieuw ter discussie zou moeten komen, laat dat dan
zoals tot dusver gebruikelijk aan de
orde komen bij de opstelling van het
beleidsplan na de komende verkiezingen. Tegen deze achtergrond verzoeken wij u dringend af te zien van
ieder initiatief tot (onderzoek naar
draagvlak voor) verruiming van de
zondagopenstelling van winkels”.
Concrete vraag
“Dat is ook onze concrete vraag:
Bent u als college alsnog bereid om,
gezien de afspraken in het geldende
beleidsplan, af te zien van de voorgenomen inventarisatie naar politiek draagvlak voor verruiming van
de zondagopenstelling voor supermarkten?”, was getekend fractievoorzitter Hendrik Palm.
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Ici Paré na 26 jaar
weer in andere handen

Mijdrecht – Ici Paré oftewel ‘de kippentent’. Een begrip in De Ronde Venen, maar ook ver daarbuiten. Al 26
jaar zijn het broer en zus Ger en Karin Versteeg die er de scepter zwaaien. Met zijn tweeën in de bediening
en twee vaste krachten in de keuken. De kip is echt beroemd. Nu, na
zes en twintig jaar, stoppen ze ermee. “Zes en twintig jaar geleden
hebben we deze zaak overgenomen
van Berkhout en nu hebben we besloten te stoppen”, zo vertelt Ger.
Was je dit allang van plan of kwam
het op je pad?

AutoRent Amstelveen en
Van Kouwen Groep een
sterke combinatie!
Regio - Afgelopen dinsdag heeft
Lex Hendrikse namens de Van Kouwen Groep de 20ste auto in een jaar
tijd afgeleverd aan Norbert Sijpkens
en Marc Peereboom van AutoRent
Amstelveen!
Zowel voor Van Kouwen als voor
AutoRent Amstelveen een bijzonder
moment, niet alleen door het aantal
auto’s dat binnen een jaar is afgenomen maar ook omdat het een zeer
exclusieve Opel GT Cabriolet was.
AutoRent Amstelveen is gevestigd
aan de Smederij 2 in Amstelveen op
het bedrijventerrein Legmeer en is
uw partner voor verhuurder voor de
hele regio. Vervangend vervoer voor
scherpe prijzen met de allerbeste
service is het motto. Voor de zakelijke rijder staat AutoRent Amstelveen
bekend om de zeer goede en flexibele Shortlease contracten. Het uitgebreide wagenpark bestaat uit 120

auto’s, van een kleine personenauto tot bestelbussen met laadklep.
Maar ook het huren van een motorscooter behoort tot de mogelijkheden en sinds vorige week dus ook
van een gloednieuwe Opel GT, uiteraard zonder reclame!
Van Kouwen Groep heeft vestigingen in Mijdrecht, Aalsmeer, Amstelveen en Amsterdam en maakt
veel gebruik van AutoRent Amstelveen. Klanten die hun auto voor service in de werkplaats brengen en
vervangend vervoer nodig hebben,
maken gebruik van het eigen wagenpark van Van Kouwen en AutoRent Amstelveen. Ook als een auto voor schade in de werkplaats
komt, neemt Van Kouwen alle zorgen uit handen en regelt alles. AutoRent Amstelveen regelt direct een
vervangende auto gedurende de reparatie en Van Kouwen zorgt dat

de auto zo snel mogelijk weer gereed is.
Kortom, AutoRent Amstelveen en
Van Kouwen, een sterke combinatie
die er samen voor zorgen dat u altijd mobiel blijft!
Speciaal voor deze gelegenheid
biedt AutoRent Amstelveen de Opel
GT bij een reservering in de maand
juli aan voor 250,00 euro!!
Vrijdagmiddag ophalen en maandagochtend weer terug, een unieke mogelijkheid om in de legendarische roadster, voorzien van een 2.0l
Turbo motor met 265 pk, te cruisen!
En als klap op de vuurpijl vergoedt
Van Kouwen deze huurkosten indien u voor 31 augustus overgaat
tot aanschaf van een nieuwe auto
in één van de vestigingen van Van
Kouwen!
Voor meer info zie advertentie elders in dit blad

”Nee, het is een weloverwogen besluit. We weten het zelf al ruim een
jaar dat we wilden stoppen. Ik ga
niet rentenieren, ik ga best nog wel
iets anders doen, maar niet meer in
de horeca”, zo zegt Ger. Ook zijn zus
zal, als ze nog iets zou gaan doen,
niet meer in de horeca terugkeren.
“We blijven de eerste drie maanden
nog meedraaien met de nieuwe eigenaresse en haar vriend. Ik 4 dagen per week en om de week zondags en Ger 1 dag in de week en de
zondag dat ik vrij ben. Daarna is het
over en ga ik voorlopig leuke dingen
doen met bijvoorbeeld mijn dochter. We hebben 26 jaar keihard gewerkt en nu is het genoeg geweest”,
aldus Karin.

snel eens.
De nieuwe ‘baas’ is nu Kelly Haveman en ze gaat het samen doen
met haar vriend Edmar Dermijn. Het
zijn nog heel jonge mensen, allebei
18 jaar, dus er komt echt heel jong
bloed in.

Vaste klanten van Blok in Uithoorn
uit Arnhem, Haarlem, Hillegom,
noem maar op, ze komen hier voor
de kip. We hebben een klantenkring
die loopt van zeg maar Hillegom,
Amsterdam, Buitenveldert, Hilversum, Arnhem, noem maar op.

Jullie hebben de zaak altijd met z’n
tweeën gedraaid

Het geheim van de heerlijke kip, geef
je dat over aan de nieuwe eigenaresse?

”Nee, niet echt. Nel Vergeer–van
Dijk bijvoorbeeld werkt hier al zeven en veertig jaar in de keuken en
dan hebben we nog Corrie Strijk die
werkt ook al 35 jaar in de keuken.
Die blijven hier werken, die gaan
door.” Karin en Ger zijn dus over drie
maanden verleden tijd voor Ici Paré
Hoe voelt dat nou, al je vaste klanten straks niet meer, of veel minder
te zien? “Ach, alles went”, aldus Ger.
“Ik ben niet zo’n afscheidsmens. Ik
wil wel iedereen bedanken voor al
die jaren, maar verder, ja over en
sluiten. Ik ben daar vrij nuchter in.
We zijn er naar toe gegroeid. Ik heb
geen opvolging.
Het is een zaak die moet je echt met
zijn tweeën doen. Alleen red je het
niet. Samen met mijn zus ging het
perfect. We hebben er allebei hard
in gewerkt en met veel plezier en nu
mag een ander het gaan doen.”

Een moeilijk besluit?

Is dit nu een wegrestaurant, gezien
de ligging?

”Nee”, zegt Ger heel duidelijk, “als ik
eerlijk ben, nee, niet moeilijk. Ik heb
de zaak ook niet te koop gehad. Dit
is een kennis van me, we zaten te
praten en hij gaf aan dat hij het wel
wilde kopen voor zijn dochter. We
zijn gaan praten en we waren het

Nee, dit is echt een kipspecialiteitenrestaurant. Ze komen uit heel
Nederland vandaan voor de kip,
echt waar. We hebben echt klanten
die bijvoorbeeld eens per jaar een
beurs hebben in Amsterdam, dan
komen ze hier kip eten.

”Ja, dat kan niet anders, anders zou
dat weg zijn. Ja, dat krijgt ze mee.”
Die ander is Kelly. Zij schuift aan,
aan de tafel.
Je bent nog heel jong. Achttien. Heb
je horeca ervaring?
“Ja, ik heb een poosje bij Rendez
Vous gewerkt en ik heb twee jaar
op school een horeca opleiding gedaan, bakken, koken, serveren.”
Hoe ben je er toegekomen om deze
zaak te kopen? Was je op zoek?
”Nee, ik was eigenlijk niet op zoek.
Ik werkte bij mijn moeder in de zaak,
bij Wouda in Wilnis, maar dat was
niet echt mijn ding bleek al snel.
Toen kwam mijn vader met het idee
om de horeca in te gaan.
Ik zei ja, en toen heeft hij deze zaak
voor me gekocht. Ik heb er heel veel
zin in. Ik ga voorlopig niets aan de
zaak veranderen. Alles blijft hetzelfde. Misschien dat we de openingstijden nog wat gaan uitbreiden, zaterdag open bijvoorbeeld en met de
lunch, maar daar zijn we nog niet
helemaal uit. Eerst maar even de
komende weken veel leren en keihard werken.”

Rugpijn?

Unieke behandelmethode bij
Paramedisch Centrum Aalsmeer (PACA)
Aalsmeer - Last van uw rug? Sinds
kort kunt u direct terecht voor een
unieke behandelmethode van Dr.
Wolff bij Paramedisch Centrum
Aalsmeer (PACA). Als één van de
eerste in Nederland, werkt PACA
sinds enkele maanden met deze methode.
Het bijzondere aan deze methode
is dat de trainingsapparaten, door
middel van een ingebouwd metertje,
laten zien of de onderrug in de goede houding wordt gebruikt. Vooral
mensen met langdurige rugklachten hebben baat bij deze aanpak.
De behandelmethode is afkomstig
uit Duitsland en wordt daar al veel
gebruikt.
Spierkracht meten = weten
De behandelmethode start met een
rugmeting. De spierkrachten van de
romp worden gemeten en vergeleken met de norm voor iemands leeftijd en gewicht. Uit deze metingen
kan blijken dat de spierkracht goed
is, maar de balans tussen bijvoorbeeld de buik- en de rugspieren onvoldoende of zelfs slecht is. Op ba-

sis van de meetresultaten wordt een
trainingsprogramma doorlopen van
9 weken, met een frequentie van
tweemaal per week. Thuis worden
dagelijks twee eenvoudige oefeningen uitgevoerd, ook gericht op coördinatie.
Eenvoud
De heer Kattenberg, manager FloraHolland: “Vorig jaar dacht ik nog dat
ik in een rolstoel terecht zou komen
door veranderingen in mijn wervelkolom. Ondanks allerlei soorten behandelingen kon ik steeds minder.
Sinds ik gestart ben met de ruglijn
van Dr Wolff, merk ik verbetering. Ik
heb altijd veel gesport en heb dan
ook voldoende spierkracht. Ik weet
nu dat ik de kracht niet goed gebruikte tijdens mijn werk en thuis.
Daardoor belastte ik juist mijn onderrug extra. Het anders leren uitvoeren van bekende oefeningen was
nog best lastig. Het prettige aan deze ruglijn is de eenvoud van oefeningen, en je kunt zelf controleren of
het goed gaat. Je ziet wat je doet!”
Afspraak maken?

Wilt u weten of de nieuwe behandelmethode ook geschikt is voor uw
rugklachten?
Maak een afspraak voor een oriënterend gesprek, tel. 0297-329606.
Een deel van de kosten wordt vergoed door verzekeraars vanuit de
aanvullende verzekering.
PACA
PACA bestaat sinds 1966 en is uitgegroeid tot een breed georiënteerd fysiotherapeutisch centrum in
Aalsmeer voor alle leeftijdsgroepen
(van 0 tot 80 jaar).
De afgelopen 10 jaar is PACA ook
als interventiecentrum actief voor
werkgevers. Steeds meer bedrijven
in Aalsmeer e.o. schakelen PACA in
voor het behandelen, begeleiden en
re-integreren van werknemers met
fysieke en/of mentale klachten.
Sinds november 2008 heeft PACA
een locatie geopend in Aalsmeer op
het terrein van FloraHolland, binnen
het ECA, 1ste verdieping 140.02, tel
0297-329606.

United viert 25-jarig jubileum
Uithoorn - Onder de bezielende begeleiding van dirigent/pianist
Rob van Dijk viert interkerkelijk koor
United uit Uithoorn dit jaar haar 25
jarig jubileum. Dit doen zij door middel van een feestelijk concert op 21
maart a.s. in De Schutse aan de De
Mérodelaan 1 in Uithoorn. Tijdens
het concert zal United zowel oude
als ook vele nieuwe nummers ten
gehore brengen.
Naast het swingende gospelrepertoire zal United ook enkele nummers uit musicals zingen, waaronder
een medley uit Jesus Christ Superstar, een medley uit Bubbling Brown
Sugar en als klap op de vuurpijl een

medley uit de musical Joseph and
the Amazing Technicolor Dreamcoat, welke nu te zien is in de Nederlandse theaters. Tijdens het concert wordt United vanzelfsprekend
begeleid door haar eigen dirigent/
pianist Rob van Dijk. Hij zorgt al jarenlang voor de grote dosis enthousiasme en inzet van alle koorleden.
Voor dit concert is er echter voor
meer gekozen dan alleen de vaste
pianobegeleiding. United zal muzikaal en vocaal ondersteund worden
door een zeer talentvolle jonge band
Boys ‘n’ Jewels, bestaande uit louter
conservatorium studenten. Samen
met Rob van Dijk en Boys ‘n’ Jewels
zal United zeker weer voor een su-

perswingend avondje muzikaal plezier zorgen. Toegangskaarten 14,50
voor volwassenen en 7,50 voor kinderen tot 12 jaar zijn te koop in de
voorverkoop bij Van Hilten (Oude
dorp, Uithoorn), Ten Hoope boek en
kantoor (Zijdelwaard winkelkcentrum, Uithoorn) en Poelier van Egmond (Passage 16, Mijdrecht) en op
de avond zelf aan de zaal.
Het concert begint om 20.00 uur en
de zaal is vanaf 19.15 uur open.
Voor meer informatie en het bestellen van toegangskaarten kunt
u contact opnemen met Berith van
Lier, tel. 06-24251267 (na 18.00 uur)
en Diana James, tel. 0297-561488.

Dierenbescherming:

Korting op het chippen
van honden en katten
Uithoorn/Mijdrecht - Traditioneel
staan de maanden juni en juli weer
in het teken van chippen en registreren van huisdieren. Voor juni en
juli is bewust gekozen omdat deze
maanden voorafgaan aan de vakantie en juist in deze periode blijken de
meeste eigenaren hun huisdier als
vermist op te geven. Er wordt dan
ook geadviseerd aan huisdiereigenaren om nog voor de zomervakantie hun huisdier te laten chippen.
Honden- en katteneigenaren kunnen deze maanden een korting krij-

gen op het laten chippen en registreren van hun huisdier. De Dierenbescherming Aalsmeer en omstreken
heeft hierover afspraken gemaakt
met de dierenartsen in Aalsmeer,
Uithoorn en De Ronde Venen. Deze
kortingsactie wordt mede mogelijk
gemaakt door een financiële bijdrage van de Dierenbescherming. Tijdens de chipmaanden wordt tevens
aandacht gevraagd voor het belang
van het controleren van de geregistreerde adresgegevens. Want ook
als een huisdier wel geregistreerd

is, wordt er vaak niet aan gedacht
om aan de databank een telefoonnummer- of adreswijziging door te
geven. Dat is heel jammer, want bij
het vermist raken van een dier heeft
de vinder niets aan een chipnummer zonder de daaraan gekoppelde juiste gegevens van de eigenaar.
Op de website www.chipnummer.nl
kunt u controleren of het chipnummer van uw huisdier en de bijbehorende registratie nog kloppen. Het
is wenselijk om dit voor de vakantie
nog even te checken.
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V.I.O.S: een muziekvereniging is niet oubollig
Mijdrecht - Op 20 juni had taptoe
Hazerswoude de primeur. Vanaf 8
uur ’s avonds was V.I.O.S. één van
de korpsen die op het Frederik van
Eedenplein in Hazerswoude Rijndijk
haar opwachting maakte. Het publiek was zichtbaar onder de indruk
en goed te spreken over de nieuwe show op muziek van de legendarische Ierse rockformatie U2. Een
show waarmee V.I.O.S. zich de komende jaren weer nadrukkelijk op
de taptoevelden wil manifesteren.

Netwerkbijeenkomst ZZP
De Ronde Venen
goed bezocht
De Ronde Venen - Woensdag 17
juni vond de tweede netwerkbijeenkomst voor ZZP’ers van De Ronde Venen plaats. Zeker 65 zelfstandig ondernemers zonder personeel
hadden zich aangemeld voor deze netwerkbijeenkomst. Vanaf half
acht kon men binnenlopen bij het
gemeentehuis van De Ronde Venen. Om acht uur werden de ondernemers welkom geheten door
de Kamer van Koophandel Midden
Nederland in de persoon van Taco
Jansonius. Na een warm welkom introduceerde hij de hoofdspreker van
de avond: David Uijl.
David Uijl heeft de basis van marketing uitgelegd aan de hand van het

verhaal van Mozes en de brandende braamstruik, wat leidde tot de 5
belangrijkste stappen in een marketingaanpak.
Een interessant betoog voor marketing in de praktijk.
Met deze wijsheid op zak begon
het netwerken. Naast visitekaartjes
werden vooral de eigen bevindingen in de huidige markt uitgewisseld en rolde de ene na de andere
tip en suggestie over tafel. Afsluitend werd onder genot van een borrel verder genetwerkt.
Gezien de hoeveelheid aanmeldingen en de drukte na afloop van het
officiële gedeelte, beschouwt de organisatie de bijeenkomst als geslaagd.

stuk. Het schoolplein zag er gezellig
uit met vrolijke kleuren en er klonk
salsamuziek.
Vele vaders waren bereid om te helpen met de barbecue en zo werd het
één groot feest. Compleet met ech-

Naast de netwerkbijeenkomst van
17 juni kunnen zzp-ers in De Ronde Venen elkaar ook ontmoeten op
internet. ZZP De Ronde Venen heeft
een speciale groep op LinkedIn. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op www.linkedin.com en
dan zoeken naar de groep ‘ZZP De
Ronde Venen’. Vanaf september zult
u op LinkedIn ook informatie gaan
vinden over het ZZP-café, evenals
de volgende thema avond.

te salsadanseressen en een limbodanswedstrijd. Wederom een geslaagd feest op de Veenzijdeschool.
Nog twee weekjes naar school en
dan lekker genieten van de vakantie !

Kinderen en natuur:
Veldwerk bij Ministek
De Ronde Venen - Afgelopen donderdag was op kinderdagverblijf Ministek een filmploeg aanwezig van
Stichting Veldwerk.
Deze stichting is gespecialiseerd

in de relatie tussen natuur en jonge kinderen.
Medewerkers van kinderdagverblijf
Ministek hebben de kinderen diverse activiteiten aangeboden met na-

With or without you
Logische stap in het geheel is de
ontwikkeling van een nieuwe taptoeshow. Want ben je eenmaal mu-

met het instuderen van de muziek.
Parallel hieraan is in september
2008 contact gezocht met showchoreograaf en -instructeur René Ranzijn. René is een gevestigde naam in
de wereld van showbands en taptoes. De shows van topbands als de
Van Limburg Stirumband en Wilhelmina Sleeuwijk zijn van zijn hand. In
oktober kreeg hij van het bestuur
van V.I.O.S. de opdracht om de U2
show te gaan schrijven. Gelijk zijn
voor 2009 de datums voor de showinstructies bepaald en is de sporthal afgehuurd. Gaandeweg is er in
de lokale en regionale media de nodige aandacht aan het project gegeven. Er zijn flyers en posters ontworpen en gedrukt. Vanaf december 2008 is het V.I.O.S. PR-team gestart met het aanschrijven van impresario’s en taptoes in het gehele
land. Deze partijen zijn alle ook telefonisch benaderd door de voorzit-

In september zal er een informeel
zzp-café worden georganiseerd
en in november weer een themaavond. Het onderwerp van de thema
avond is vooralsnog vastgesteld op:
Online netwerken.

Groot salsafeest op
Veenzijdeschool in Wilnis
Wilnis - Vrijdag 26 juni was het weer
zover, het jaarlijkse schoolfeest van
de Veenzijdeschool. Dit jaar was het
thema ‘Salsa’. Om 17.00 uur barstte
het feest los en mede door het fantastische weer kon het eigenlijk niet

Niet de eerste taptoeshow
V.I.O.S. is geen onbekende op de
Nederlandse taptoevelden. Vanaf de
tachtiger jaren heeft zij verschillende themashows met bijbehorende
uniformen gelopen. Een Zuid-Amerikaanse show, Gildeshow en shows
met titels als “Een reis rond wereld” en als laatste “Relight my fire”.
Shows waarmee niet alleen tap-

majorettes en muzikanten op. Vorig jaar is begonnen met de V.I.O.S.
MusicKidz. 20 gratis lessen van een
uur waarin kinderen tussen de 7 en
12 jaar op speelse wijze kennismaken met de vele facetten van muziek
en show. Een project dat van harte wordt ondersteund door het Rabofonds “dividend voor de samenleving”. Het eerste jaar mocht de
vereniging zich verheugen in maar
liefst 40 leerlingen. In maart zijn de
eerste MusicKidz, 20 in totaal, lid
geworden van de vereniging. Voor
het nieuwe seizoen, dat in september start, hebben zich alweer 25 kinderen gemeld. Dat geeft de burger
moed en perspectief voor de toekomst

tuurlijke materialen om kinderen uit
te dagen in hun spel in de tuin. De
kinderen deden enthousiast mee en
ze zijn erg benieuwd naar het resultaat van de dvd.

toes werden gelopen, maar waarmee ook op concoursen hoge ogen
werden gegooid. Totdat er in 2001
de klad in kwam. Een aantal muzikanten verliet de band, majorettes
bereikten een leeftijd waarop andere zaken belangrijker zijn terwijl tegelijkertijd de toestroom van nieuwe en vooral jonge leden stagneerde. Tijd om de bakens te verzetten.
Weg met dat stoffige en
oubollige imago.
Muziekverenigingen als V.I.O.S. hebben in de loop der jaren steeds meer
concurrentie gekregen van andere
“takken van sport”. Trad je vroeger
in de voetsporen van je ouders, had
je één hobby en bleef je jouw keuze trouw, is dat tegenwoordig geen
vanzelfsprekendheid meer. Kinderen kunnen in de huidige tijd uit vele hobby’s kiezen. En vaak blijft het
niet bij één. Ook het stoffige imago
van een marsenspelend dorpsbandje dat met Koninginnedag voor de
verzamelde troepen uitloopt werkt
niet al te uitdagend. Inspanningen
met open dagen, scholenbezoek en
workshops leverden maar mondjesmaat nieuwe leden op. Het roer
moest en ging drastisch om. Muziek
maken en met een muziekkorps op
straat lopen moet weer leuk zijn. Het
stoffige en oubollige imago moet
worden afgeschud. V.I.O.S. moet
(weer) stoer worden. Men moet er
weer trots op zijn in een showkorps
te lopen. Het bestuur ontwikkelde
daarom een plan met samenhangend pakket aan maatregelen om
de vereniging weer op de kaart te
zetten.
Andere benadering,
nieuw perspectief
Allereerst werd het repertoire gemoderniseerd. Een nieuwe dirigent
kwam er in de persoon van jazztrompettist Diederik Ruisch. Er werd
door de leden zelf een nieuw en
stoer showuniform ontworpen. Met
geldelijke steun van het bedrijfsleven en meer in het bijzonder Bouwbedrijf Midreth B.V. werd het ook
mogelijk het uniform te laten maken. Een straatshow werd gemaakt
en ingestudeerd. En, de Show- &
Marchingband ging vaker en onverwachts de wijken in. Want als de
mensen niet naar je toekomen, dan
ga je naar ze toe. Zo wordt alweer
een aantal jaren, de V.I.O.S. Open op
het Raadhuisplein in Mijdrecht georganiseerd. Ook dit jaar, op 4 juli,
zal de hele vereniging hier weer laten zien en horen hoeveel plezier je
aan muziek en show kunt beleven.
Hopelijk levert dit weer de nodige

zikant of majorette, dan moet er ook
een uitdaging zijn en blijven. Bovendien bevordert het gezamenlijk naar
een doel toewerken het groepsgevoel. In juni 2008 is daarom het U2project “With or without you” gestart. Het idee om de show te maken op muziek van de Ierse rockformatie U2 kwam bij de leden zelf
vandaan. De muziek van U2 is tijdloos en zowel binnen de vereniging
als in de periferie sprak het de mensen en dan vooral de jeugd direct
aan. Bovendien heeft U2, niet in het
minst door leadzanger Bono, charisma. Een uitstraling die je niet vaak
ziet bij en verwacht van een muziekkorps. En dat is nou net waar V.I.O.S.
naar op zoek is.
Een taptoeshow maken kost geld
Aan het maken van een taptoeshow
zijn behoorlijke kosten verbonden.
Veel kan in eigen beheer worden
gedaan, maar als je “Vooruitgang Is
Ons Streven” heet, is dat niet altijd
voldoende. Bovendien hebben buitenstaanders vaak een frisse kijk op
de zaken en kunnen zij een groep
onbevangen benaderen. Daarom
koos de vereniging ervoor expertise
in te huren. Omdat een vereniging
niet per definitie ruim bij kas zit, is
ondersteuning gevraagd en gekregen van Het Rabofonds en het VSBfonds. Met de bijdragen van deze
twee fondsen blijven de risico’s beperkt. En dat is een hele zorg minder. Dat neemt niet weg dat het restant van de kosten met optredens
moet worden terugverdiend.
Muziek, show en promotie
Allereerst zijn er 5 nummers gekozen uit het grote aantal hits van U2.
Voorwaar al een hele klus. Voor de
opmars is gekozen voor: “I still haven’t found”. De show gaat verder
met “Where the streets have no name”, “Angel of Harlem”, een slagwerksolo overgaand in het legendarische “Sunday, bloody Sunday” en
de finale “With or without you. Via
dirigent Diederik Ruisch is vervolgens contact gezocht met arrangeur
en jazz-muzikant Anton Burger. Deze heeft in juni 2008 zich tijdens één
van de repetities een beeld gevormd
van het muzikale niveau van de vereniging. Vervolgens heeft hij de arrangementen geschreven van 5 U2
hits. Ook dit was best een hele klus.
De muziek moet geschikt worden
gemaakt voor de bezetting, speelbaar zijn voor een lopend en zelfs
showlopend orkest en kolosaal klinken omdat er meestal buiten en
zonder versterking wordt opgetreden. In augustus 2008 is begonnen

ter Marcel van Scheppingen. Dit leverde al de nodige boekingen op.
Naast Hazerswoude meldde zich Ter
Aar en het Belgische Deurne. Ook
is er contact met een koor uit Deventer dat een soortgelijk U2 project
heeft. Als alles volgens plan verloopt
zal de U2-show dan ook op 13 september in Deventer tijdens een parkconcert worden opgevoerd. Tijdens
de jaaruitvoering in januari 2009 is
de muziek voor het eerst voor publiek ten gehore gebracht. Hiervoor
waren de vijf U2 hits aan elkaar gekoppeld door interludes (overgangstukjes) zodat het één groot concertstuk werd van 20 minuten. De
positieve reacties na de uitvoering
bevestigden de goede weg die de
vereniging was ingeslagen. Op 9 februari 2009 presenteerde de showchoreograaf aan de leden van de
Show- & Marchingband en belangstellenden de bedachte loopfiguren.
Vanaf half februari is gestart met
het instuderen in de sporthal en op
het parkeerterrein van de firma Van
Walraven in Mijdrecht. Aan de hand
van showchoreograaf René Ranzijn,
showinstructeur Marcel Verschoor,
majorette-instructrice Chantal van
Ballegooij en tambour-maître Juan
Rodriguez is er de afgelopen maanden door de leden keihard gewerkt
om zich die showfiguren eigen te
maken. Aan de vooravond van Koninginnedag is het eerste gedeelte van de show onder grote publieke belangstelling opgevoerd. En ook
nu waren er lovende kritieken. Het
resultaat is een show waar V.I.O.S.
trots op kan zijn! Het bestuur van
muziekvereniging V.I.O.S. is het instructieteam en haar leden dan ook
dankbaar voor hun positieve inzet
en wenst hen veel plezier toe met
de volgende optredens. Hazerswoude Rijndijk was de eerste van hopelijk nog vele “stoere” optredens.
De volgende taptoe waar de U2
show zal worden gelopen is die
van Ter Aar op 27 juni. En achter
de schermen? Achter de schermen
wordt al weer hard gewerkt aan het
nieuwe straatrepertoire. Veel willen ze er nog niet over kwijt, maar
in de wandelgangen hoor je regelmatig Sting en Motown fluisteren. Voor meer informatie over de
U2 show en de Show- & Marchingband V.I.O.S. verwijzen wij u naar de
website www.vios-midreth.nl. Om
V.I.O.S. voor een optreden te boeken
kan contact worden opgenomen
met manager Pleun Groen via telefoonnummer 0297-271920 of door
een e-mail te sturen naar management@vios-midreth.nl.
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Zeven spelers van Michiel
de Ruyter naar het EK

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

ten. Het publiek genoot met volle teugen van de technieken die
de karateka’s demonstreerden. Een
warm applaus viel hun dan ook ten
deel. Nadat de examencommissie
de prestaties van de karateka’s had
besproken maakte de voorzitter van
de examencommissie de uitslag bekend. De volgende leden van Budo
Ryu Blaauw zijn geslaagd.

Oranje Band:
Charlotte Hartgers,
Jongh.

Gele Band:
Max Vink.

Bruine Band:
Fabienne de Jongh, Sanne Wouters.

Juliette

de

Groene Band:
Cindy van der Weijden, Claudia Verwei.
Blauwe Band:
Mike van Leeuwen.

BMX Noord-Hollandcup
Uithoorn - Op de prachtige baan
van Wijkeroog in Velzen waren alle Noord-Hollandse ploegen vertegenwoordigd om in een onderlinge
strijd uit te maken wie de sterkste
rijder of rijdster is.
Tussen de spoortunnel en de autotunnel ligt de baan verscholen en
kreeg je het gevoel dat er in een
broeikas werd gereden. Omdat BMX
Willem als commentator miste kreeg
Olaf er een leerling bij op de baan
om verslag te doen. Petje af dat hij
dat doet en zo zie je maar weer hoe
moeilijk dat vak is. Olaf vertelde op
een snelle plezierige manier hoe de
koers verloopt en met zijn ervaring
kent hij bijna alle rijders. In de manche’s werd er hard gestreden om de
finaleplaatsen. De UWTCers staken
deze zondag in grote vorm. Om verder te komen moet er bij de eerste
vier gefinisht worden en in alle manches werden er finaleplaatsen verdiend. Het leuke van het rijden op
de BMX is dat er ook b-finales worden gereden.Het werkt heel inspirerend voor de rijders dat het ergens
om gaat. In Velsen deden maar liefst
36 rijders van UWTC mee. Hier volgen de resultaten.
Bij de cruisers werd Kevin de Jong
4e.
Boys 6 girls 7: Jochem 2e, Melvin 4e,
Max 5e in de a-finale
Boys 7 girls 8: Donne 1e, Izar 4e in

de a-finale en Reno 2e in de b-finale
Boys 8 girls 9: Maarten 1e Gijs 5e in
de a-finale. Moreno1e Max 6e in de
b-finale
boys 9 girls 10: Bart 1e Mitchel 3e
jurre 7e Joey 8e in de a-finale Stan
1e davy 7e in de b-finale
boys 11 girls 12:Jaivy Lee 1e Arjan
2e Thomas 3e in de a-finale
boys 12 girls 13:Roberto 1e Mats
2e in de a-finale Jonne 5e Guven

6ejesse 7e Tim 8e in de b-finale
boys 13 girls 14:danny 6e Boris 7e
in de a-finale Tom 2e Nina 3e in de
b-finale
boys 14 girls 15:Mike 1e in de a-finale en Fedor 2e in de b-finale
WEGENS EEN COMPUTERSTORING BIJ DE JURY IS DE UITSLAG
VAN DE BOYS 10 GIRLS 11 VERLOREN GEGAAN MAAR WE WETEN ZEKER DAT Jeno,Jim,Ulysse en
scott hardstikke goed gereden heb-

Kevin Bos grijpt net naast
podiumplaats
Regio - Het voortijdig afbreken van
de wedstrijd in de Dutch Supersport
betekende voor Kervin Bos van het
Van der Sleen – Van der Heyden
Motors Racing dat hij geen kans
meer zag zich naar een podiumplaats te rijden. Een massale valpartij in de Geert Timmerbocht deed de
wedstrijdleiding besluiten de race
voortijdig af te vlaggen waardoor
Bos genoegen moest nemen met de
vierde plaats.
De valpartij in de laatste wedstrijd
van de dag betekende een anticlimax voor een tot dan toe prima verlopen, zonovergoten TT, die
door maar liefst 97.000 toeschouwers werd bezocht. Het betekende tevens het voortijdige einde van
de race in het bijprogramma van de
Alice Dutch TT. Maar liefst vijf coureurs waren bij het incident betrokken. Kervin Bos werd indirect
slachtoffer van het voortijdig stilleggen van de race omdat hij bezig was
de voor hem op de 3e plaats liggende Kevin van Leuven onder druk te
zetten. “Allereerst ben ik natuurlijk
erg blij dat de gevallen coureurs, zoals het nu blijkt, er zonder noemenswaardige blessures vanaf zijn gekomen, “ was zijn eerste commentaar
na afloop van de race. Een uur later
zat Bos er toch wat met gemengde
gevoelens bij. “Er had meer ingezeten dan de 4e plaats. Ik ben er van
overtuigd dat ik Van Leuven van de

3e plaats had kunnen stoten. Vooral in de bochten was ik sneller en
mijn bedoeling was om hem tegen
het einde de wedstrijd te passeren.
Ik ben dus niet echt tevreden.”
Slippende koppeling.
Na in de 1e kwalificatie de snelste
tijd neergezet te hebben, wist Bos in
de afsluitende kwalificatie van vrijdag niet verder te komen dan de 4e
plaats op de startrij. “Ik zat in behoorlijk wat verkeer en werd daardoor te veel gehinderd om een snellere tijd neer te zetten.
Ook reed ik met een te zachte achterband,” aldus Bos. Een slippende koppeling was de oorzaak dat
de Yamaha-coureur bij het uitgaan
van het rode licht geen aansluiting
kon krijgen bij de kopgroep die gevormd werd door Swen Ahnendorp,
Jarno van der Marel en Roy ten Napel. Daarachter streed Bos met Nigel Walraven, Leon Bovee, Kevin
van Leuven, Hugo van den Berg,
Marcel van Nieuwenhuizen, Randy Gevers en Twan van Poppel om
de 4e plaats waarbij het steeds stuivertje wisselen was. Bos belandde
gaandeweg de race zelfs op de 8e
plaats maar wist zich weer richting
de kop van het groepje te rijden. In
de tussentijd moest Ahnendorp afhaken bij de kopgroep omdat zijn
banden minder werden en zijn uitlaat een mankement had waar-

door hij opgenomen werd in de grote groep achter de top twee. Op het
moment dat Bos een snellere ronde
neerzette dan de voor hem op de 3e
plaats liggende Van Leuven en snode plannen had die daar vanaf te
stoten, wist de achter hem liggende
Van den Berg zijn motor vlak voor de
12e doorkomst in de GT-bocht niet
meer onder controle te houden en
konden Uitterdijk, Ahnendorp, Ott
en Walraven de op de baan liggende motor niet meer ontwijken. Gezien de aard van het ongeval, waarbij veel coureurs betrokken waren,
werd de race stilgelegd en vanwege de reeds afgelegde afstand niet
meer hervat. Jarno van der Marel kon daardoor zijn 2e opeenvolgende overwinning boeken. Door
het behalen van de 3e plaats is Van
Leuven Bos in het tussenklassement
gepasseerd en neemt Bos daarin nu
de 6e plaats in. Als het aan de coureur van het Hoogeveense racingteam ligt is dat van korte duur.
Komend weekend zijn er op het circuit van het Duitse Oscherleben
twee wedstrijden voor het kampioenschap in de Dutch Supersport.
“Hoewel het al weer twee jaar geleden is dat ik er voor het laatst heb
gereden is het een circuit dat mij
wel ligt. Ik ga in iedere geval voor
een podiumplaats en wil ik weer
stijgen in het klassement” blikt Bos
alvast strijdvaardig vooruit.

Uithoorn - De Uithoornse roei- en
kanovereniging Michiel de Ruyter
vaardigt voor het eerst in haar geschiedenis spelers af naar een Europees kampioenschap kanopolo. Dat
kampioenschap wordt in augustus
gespeeld in Essen (Duitsland).
Marlèn Wessels (18) en Lisanne
Dreyfus (19) maken deel uit van
jong oranje bij de dames. De overige vijf spelers komen uit voor jong
oranje bij de heren. Bryce Hollman
(18) is als enige al eerder uitgekomen op een eindtoernooi, maar toen
speelde hij nog niet bij MdR. Sjoerd v/d Helder (20), Ralf Veltman (21),
Martijn de Vries (20) en Tim Schrama (21) komen voor het eerst uit
voor jong oranje.
De vijf heren hebben een uitgebreid
selectietraject gehad. Aan de eerste
twee selectietrainingen deden zeven
spelers van MdR mee. Toen de voorselectie van twaalf man werd gemaakt, vielen onder ander twee Uithoornse spelers af. In de EK-selectie
is slechts plaats voor acht man, dus
er moesten er nog vier afvallen.
In het voorjaar werkte de voorselectie een trainingskamp in Groningen
af, waarbij er werd geoefend tegen
jong Denemarken en Nederland B.
In Alkmaar deed de voltallige voorselectie mee aan een toernooi in
Alkmaar. De teams van jong oranje deden het niet slecht en eindigden op plaatsen twee en drie in de
hoogste klasse.
Eind mei werd er voor het eerst
een selectie van acht man gemaakt
voor een ‘serieus’ oefentoernooi:
de Deutschland Cup in Essen. Vier
spelers van MdR mochten toen mee
(Bryce, Sjoerd, Ralf en Martijn). Het
toernooi verliep redelijk, maar niet
super. Jong oranje kon zich voor het
eerst meten met andere juniorenteams en werd vijfde.
Selectie
De selectie voor het afgelopen
weekend was opvallend te noemen.
In plaats van de gebruikelijke acht
man, werden er negen geselecteerd.
Dit hield in dat er elke wedstrijd één
speler op de kant moest blijven. Aan
de selectie van de Deutschland Cup
werd één speler (Tim) toegevoegd.
De boodschap van de coaches was

duidelijk; het niveau van de spelers
lag te dicht bij elkaar om vóór Mechelen al een definitieve keuze te
maken.
In Mechelen werd er bij tijd en wijle
bijzonder goed gespeeld. In de poulefase werd onder meer vice-wereldkampioen Frankrijk verslagen.
In de halve finale werd Polen verslagen, maar de finale ging helaas verloren. Toen iedereen was bijgekomen van de finale, werd de selectie
voor de Europese kampioenschappen bekendgemaakt. Erik Boes van
de Alkmaarse vereniging Odysseus
was de laatste afvaller. Dit zorgde
ervoor dat MdR met vijf van de acht
spelers het leeuwendeel van het EKteam mag leveren.
Door de tweede plaats in Mechelen,
is jong oranje ook in de ECA tweede
geworden. De ECA is een competitie voor landenteams. Bij twee toernooien (Essen en Mechelen) waren
het afgelopen seizoen punten te halen voor deze beker. De nummers
één, twee en drie gaan er vandoor
met een geldprijs. Dit jaar werd de
ECA voor het eerst georganiseerd.
Volgend jaar is er waarschijnlijk
nog een toernooi onderdeel van de
‘kanopolo-Champions Leage’.
Twee dames
De twee dames van MdR wisten al
veel eerder dan de heren waar ze
aan toe waren. In de eerste week
van juni werd hun EK-selectie al

bekend gemaakt. Lisanne was in
maart nog in the picture voor een
plaatsje bij het ‘grote’ oranje. In mei
mochten Lisanne en Marlen allebei mee naar het toernooi van Essen, waar jong oranje helaas laatste
werd. Vóór het afgelopen weekend
waren ze al zeker van deelname aan
het EK. Tijdens dat weekend vond
het toernooi van Mechelen (België)
plaats. Hier werden ze helaas wederom laatste. Hopelijk doen ze het
in augustus beter!
Het juniorenteam van de dames
kwam nog nooit uit op een EK. Het
resultaat van komende zomer wordt
dus een maatstaf voor de komend
jaren. Jong oranje van de heren
deed al een paar keer mee aan het
EK. En niet zonder succes. Het team
kwam twee keer terug met zilver en
ook tweemaal met brons. De prestaties van het afgelopen weekend
bieden perspectief. Wellicht dat de
hoogste tree van het podium eindelijk mag worden beklommen.
Afgelopen weekend kwam er overigens nóg een speler van Michiel de
Ruyter in actie. Maurice Bos speelde zijn tweede toernooi voor Nederland B. Sponsor Verlaan zal hier bijzonder tevreden mee zijn, aangezien
Bos één van zijn werknemers is. Nederland B is opgericht om het gat
tussen jong oranje en Nederland
A te verkleinen. Helaas voor Maurice komt Nederland B niet uit op
het EK.

Wouter Heinrich en Eva
Lubbers Nederlands junioren
kampioenen steeple en sprint
Regio - Bij de Nationale kampioenschappen atletiek voor junioren
in Emmeloord hebben Eva Lubbers
en Wouter Heinrich beiden een nationale titel veroverd bij de junioren.
Eva Lubbers sprintte eerst al naar
een zilveren plak op het koningsnummer, de 100 meter sprint. In een
tijd van 12,15 seconden wist de AKU
atlete die al zeker is van deelname
aan de Europees Jeugd Olympische
Dagen in de finale de teleurstelling
van het hoogspringen van zich af te
sprinten waar ze zich voor het hoogspringen moest afmelden met een
knieblessure. Een dag later wist Eva
haar favorietenrol op de 200 meter
sprint helemaal waar te maken.
In de finale troefde ze iedereen af en
met een tijd van 24,76 werd ze Nederlands kampioene bij de B meisjes. Wouter Heinrich tekende verrassend genoeg voor de derde NK
medaille voor AKU dit weekend. Op
de 2000 meter steeple chase wist
hij, mede door een goede waterbaktechniek en een goed opgebouwde
race, in de laatste bocht de koploper te verschalken en van hem weg
te sprinten om als winnaar over de
streep te komen. Met een tijd van
6.38,29 mag Wouter Heinrich zich
ook een jaar lang Nederlands Kampioen noemen.
De andere atleten van AKU vielen niet in de prijzen maar ook hun
prestaties waren meer dan goed te
noemen. Op de 100 meter kwam
ook Linda Sprenger uit voor AKU.
Linda is nog maar C juniore en dus
1 tot 2 jaar jonger dan de rest van de
dames maar toch haalde zij de halve
finales in een mooi persoonlijk record van 12,93 seconden.
Meisjes
Op de vrijdagavond kwamen Linda Sprenger, Kim Hittinger en Githa de Wildt uit op de 800 meter voor
meisjes B. Linda kwam als eerste in
actie en wist in een prachtige race
haar persoonlijk record met maarliefst 6 seconden te verpulveren tot
een tijd van 2.26,76 wat een 15e plek
opleverde. In de serie erna kwamen
Kim en Githa in actie. Die serie ging
erg hard van start en Githa probeerde zo lang mogelijk mee te gaan om
zicht te houden op een plek in de finale. Na een hele harde eerste deel
kwam ze uit op 2.18,68, nipt boven
haar persoonlijke record en weder-

om (net als indoor) net buiten de finale, zo bleek later en een negende
plek. Kim liet de kop direct gaan en
liep haar eigen race. De nog maar
14 jarige C1 juniore kwam desondanks weer tot een persoonlijk record, een prachtige 2.25,50 en een
13e plek.
Githa mocht de dag erna ook nog
uitkomen op de 400 meter. Ondanks
dat ze al een 800 meter in de benen
had wist ze toch nog een mooi persoonlijk record te noteren van 61,34
seconden. Helaas miste ze ook hier
de halve finale op 1 plek.
1500 meter
Wouter Heinrich en Lotte Krause
sloten de zaterdag af op de 1500
meter. Onder de dreiging van het
onweer kwam Lotte als eerste in actie. De AKU atlete die dit jaar nog
geen echt goede 1500 meter gelopen had, had haar zinnen gezet op
dit NK en de race verliep ook heel
voorspoedig tot 1100 meter.
Helaas kwam Lotte in de laatste
ronde de man met de hamer tegen
en strandde ze in de series in een
tijd van 5.04,01. Wouter Heinrich zag
de lastige taak zich te plaatsen voor
de finale 1500 meter na 100 meter nog lastiger worden. Een ande-

re atleet trapte op zijn hak waardoor zijn spike half uit ging. Hij trapte zijn schoen uit en moest dus de
resterende 1400 meter op 1 schoen
afleggen. De uiteindelijke tijd van
4.22,50 was nog opmerkelijk goed
maar onvoldoende voor plaatsing
voor de finale.
Dit weekend waren de senioren van
AKU te vinden bij “De keien meeting” in Uden, een grote internationale wedstrijd. Marcel de Jong wist
zijn kersverse clubrecord op de 800
meter hier nogmaals aan te scherpen. Voor het eerst in zijn leven wist
hij de barrière van de 1.55 min te
slechten en kwam uit op een geweldige tijd van 1.54,25. Erwin Koopstra
is nog steeds op zoek naar een tijd
onder de 2 minuten en naderde die
grens tot op 32 honderdste van een
seconde. Hij liet een tijd van 2.00,32
noteren.
Het lijkt dus een kwestie van tijd
voordat die grens geslecht wordt.
Anouk Claessens tenslotte kwam uit
op de 5000m. Tot 3km ging het prima maar daarna wierp het lichaam
de handdoek in de ring. De warmte
speelde haar parten en na 3 km was
het gedaan. Anouk kwam na een
op wilskracht uitgelopen race ‘uitgewoond’ over de streep in 19.38.36.
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Clubkampioenschappen
TVM Jeugd wederom
succesvol
Mijdrecht - Zondag, de finaledag,
werden er maar liefst 18 wedstrijden
gespeeld.
Al eerder werden de finale wedstrijden in de categorieën Meisjes dubbel mini t/m 10 en Meisjes dubbel
t/m 10 jaar gespeeld. In beide gevallen werden Danielle en Nathalie
Roest
2e. De eerste prijs in de meisjes
dubbel mini t/m 10 jaar was voor
Noa Deken en Kiki van Nieuwkoop.
De eerste prijs in de meisjes dubbel
t/m 10 jaar was voor Sophie Berger
en Denise Govers.
Al heel vroeg werd begonnen aan
de spannende wedstrijd tussen

en Julia Govers. En derde werden
Lisanne Helmers en Dylan Koek.
Helaas waren er maar twee bekers
beschikbaar maar voor ons zijn het
alle drie winnaars!
De volgende finale was die van
de JD t/m 12 jaar. Wederom werd
dit een ontmoeting tussen de vier
vrienden. Ditmaal trokken Luc Taal
en Bas Boelhouwer aan het langste eind en moesten Patrick Prins en
Quinten Limburg genoegen nemen
met een tweede plaats (4-0, 4-1).
De finale bij het Gemengd Dubbel
t/m 12 jaar ging tussen Babette en
Quinten Limburg en Ana Banjanin
en Alexander Govers.

en Thimo van Eijk
2e Stijn Bouwmeester
en Olivier Burgers

MD mini t/m 10 jaar
1e prijs Noa Deken
en Kiki van Nieuwkoop
2e prijs Danielle en Nathalie Roest
GD mini t/m 10 jaar
1e prijs Sophie Burgers
en Max Bakker
2e prijs Noa Deken
en Lars van der Sluijs
JD ¾ t/m 10 jaar
1e prijs Jeroen Croonen

Dreamteam wint Rabobank
Stratenkorfbaltoernooi
Mijdrecht - Het Dreamteam, gesponsord door Rendez-vous heeft
het jaarlijkse Rabobank stratenkorfbal toernooi gewonnen. Het team
samengesteld uit ouders van verschillende jeugdteams begonnen
vol goede moed aan de eerste wedstrijd. Er mogen per team maar 2 actieve korfballers meedoen, dus velen
van het team korfballen maar af en
toe eens. De eerste wedstrijd werd
gespeeld tegen het recreantenteam
van Atlantis. Iedereen moest weer
wennen, maar door sterk spel werd
er met 2-1 gewonnen van de recreanten. De eerste 2 punten waren
binnen. Wedstrijd 2 en 3 werden vrij
makkelijk gewonnen veelal van veel

Max Bakker en Sophie Burgers tegen Noa Deken en Lars van der
Sluijs. Sophie Burger verving Romy
ter Punt. Romy was bij de gymnastiek op school geblesseerd geraakt.
We weten zeker dat ze er de volgende keer wel weer bij zal zijn. In een
spannende wedstrijd wonnen Sophie en Max en werden Noa en Lars
tweede.
De jongste categorie was de categorie ‘Jongens Dubbel mini t/
m 8 jaar’. De eerste wedstrijd was
ook direct de finale wedstrijd. Het
werd een erg leuke wedstrijd waarin Thimo van Eijk en Max Bakker
een wedstrijd speelde tegen Stijn
Bouwmeester en Olievier Burgers.
De jongens maakte het elkaar heel
erg moeilijk. Er waren erg leuke rally’s waarbij de bal diverse malen
over het net werd geslagen. Uiteindelijk wonnen Thimo en Max met 41, 4-1.
Strijd
Vervolgens brak de strijd los in de
¾ categorie. Bijna alle deelnemers
namen deel aan twee categorieën,
een Jongens en een Gemengd dubbel of een Meisjes dubbel en een
gemengd dubbel. Hierdoor werden
er door deze deelnemers deze week
heel veel wedstrijden gespeeld.
Het leuke was dat alle koppels aan
elkaar gewaagd waren. Veel wedstrijden werden drie setters waardoor de tijd die de kinderen op de
baan stonden erg lang was.
In de JD ¾ t/m 10 werd de finale
gespeeld tussen Bram Flick/ Jeroen
Croonen en Mathis Bretin/Sander
van de Sluijs. In een spannende drie
setter werden Bram en Jeroen uiteindelijk eerste. Ze wonnen van Mathis en Sander met 3-4, 4-1, 4-1.
Bij de MD ¾ t/m 10 jaar was het wederom spannend. Uiteindelijk werden Lisa Post en Birgit Heijnemans
eerste en werden Merel Aufenacker
en Nubia Spaltman tweede.
Bij het Gemengd Dubbel ¾ t/m 10
jaar ging het tussen Niek van der
Horst/Julia Veerhuis en Lisa Post/
Joep Troost. Dit werd een spannende wedstrijd waarbij Lisa en Joep
uiteindelijk wonnen met 4-1, 4-1.
Finale
Vervolgens werd de finale JD t/m 10
jaar gespeeld tussen Floris Berkelder/Martijn Kooijman en Stan Scheper/Thijs Visser. Er werd gespeeld
op het scherpst van de snede. Dat
TVM nog heel wat kan verwachten
in de komende jaren is wel duidelijk
met deze talenten.
Uiteindelijk waren Stan en Thijs
de uiteindelijke winnaars van deze wedstrijd. In een spannende drie
setter wonnen zij met 3-4, 4-1 en 43.
In de categorie GD t/m 10 jaar bleef
de strijd in eerste instantie onbeslist. Alle drie de koppels hadden
twee punten. Er werden vervolgens
sets geteld en ook hierbij bleven alle drie de koppels gelijk staan. Uiteindelijk door het tellen van de winnende en verliezende games werden Sophie Berger en Bob Pietersen
eerste. Tweede werden Arthur Prins

Hier werd het echt heel spannend.
Helaas voor Quinten en |Babette
gaan we bij de wedstrijden t/m 12
jaar maar tot de 4 games. Alexander
en Ana wonnen de wedstrijd met 43, 4-3.
Spannend
De finale bij de JD t/m 14 jaar was
een spannende wedstrijd. Beide finalisten hadden in de halve finales
een zware strijd moeten leveren om
de finale te bereiken. Patrick Prins
en Yoram Overmars knokten voor
wat ze waard waren maar uiteindelijk waren het toch Joost Berger en
Max Meulemans die de overwinning
in de wacht sleepten (6-2, 6-2).
Bij de meisjes dubbel t/m14 jaar waren Lisanne van Dijk en Julia Voorbij duidelijk de sterkste. Een 6-2, 6-0
overwinning op Demi Coenraads en
Ana Banjanin en een 6-3, 6-4 overwinning op Alissa Buskermolen en
Ismay Verbeek leverden hun de eerste prijs op. Demi en Ana werden
tweede. In het Gemengd Dubbel t/
m 14 jaar was het een verrassende
overwinning van Bas Boelhouwer en
Demi Coenraads op Luuk Schroen
en Alissa Buskermolen. Klein maar
fijn zullen we maar zeggen. De wedstrijd werd in twee sets beslist ( 76. 6-4).
In de JD t/m 17 jaar streden Vincent
van Zelst/Wouter Spronk en Glenn
Berkelaar/Tom Visser om de clubeer. In een twee setter waren Vincent en Wouter uiteindelijk te sterk
voor Glenn en Tom ( 6-2, 6-4).
Gemengd dubbel
Het Gemengd Dubbel t/m 17 jaar
was eerder op de dag al gespeeld.
Deze strijd ging tussen Ilse Hogenboom/Tom Streefkerk en Fiona Kranenburg/Wouter Spronk. Een hele
spannende drie setter waarin beide koppels alles uit de kast moesten
halen. Uiteindelijk waren het Ilse en
Tom die de eerste prijs binnen haalden ( 6-1, 6-7, 7-6).
De MD t/m 17 jaar ging tussen de
competitie maatjes Ilse Hogenboom/Maret Spronk en Vera Hogenboom/Fiona Kranenburg. Het
werd een goede twee setter waarin alle tennis onderdelen verwerkt
zaten. Nadeel was dat op het terras
al een groot aantal deelnemers zat
te wachten op de prijsuitreiking die
omstreeks 16.00 uur zou plaats vinden. Om 16.00 uur stonden Ilse en
Maret met 1 set voor en werd het
tijd voor een tiebreak van de tweede set. Tot 6-6 ging deze strijd gelijk
op, maar uiteindelijk waren het toch
Maret en Ilse die de langste adem
hadden.
Einduitslag 6-4, 7-6.
De prijzen werden aan alle deelnemers uitgereikt door onze voorzitter
Anton van Dijk.
Op naar de clubkampioenschappen Enkel die in de week van 1 t/m
7 september worden gespeeld. Hopelijk met even veel sportieve wedstrijden en mooi weer.
Uitslagen:
JD mini t/m 8 jaar
1e prijs Max Bakker

jongere tegenstanders; de eerste
plaats in de poule lonkte. De vraag
kwam, gaan we voor de eerste poule plaats of maken we het ons gemakkelijk en verliezen we de laatste wedstrijd. Maar iedereen had de
smaak van het winnen te pakken en
ook de laatste wedstrijd werd gewonnen.
Er waren 3 teams over voor de finale. De eerste wedstrijd was meteen
tegen een sterke tegenstander, jonge spelers met 2 spelers uit het eerste team. Het werd een spannende
en mooie wedstrijd en we hielden
elkaar in evenwicht: 2-2. De tweede wedstrijd speelden de 2 tegen-

standers ook gelijk en zouden wij bij
winst de winnaar zijn van het toernooi.
We begonnen de wedstrijd met goede moed tegen weer de recreanten van Atlantis. In het begin werd
er meteen druk gezet en de tegenstander had geen schijn van kans;
er werd gewonnen met 4-0.Het
Dreamteam gesponsord door Rendez-vous had de eerste prijs en de
wisselbeker werd in ontvangst genomen. Een geweldige prestatie van
dit team . Na afloop van het toernooi
was er de traditionele BBQ en zat de
gezellige dag er weer op. Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk
bedanken voor de gezellige dag.

en Bram Flick
2e prijs Mathis Bretin
en Sander van der Sluijs
MD ¾ t/m 10 jaar
1e prijs Lisa Post
en Birgit Heijnemans
2e prijs Merel Aufenacker
en Nubia Spaltman
GD ¾ t/m 10 jaar
1e prijs Lisa Post en Joep Troost
2e prijs Julia Veerhuis
en Niek van der Horst
JD t/m 10 jaar
1e prijs Thijs Visser
en Stan Scheper
2e prijs Floris Berkelder
en Martijn Kooijman
MD t/m 10 jaar
1e prijs Sophie Berger
en Julia Govers
2e prijs Danielle
en Nathalie Roest
GD t/m 10 jaar
1e prijs: Sophie Berger
en Bob Pietersen
2e prijs Julia Govers
en Arthur Prins
3e prijs Lisanne Helmers
en Dylan Koek
JD t/m 12 jaar
1e prijs: Bas Boelhouwer
en Luc Taal
2e prijs: Patrick Prins
en Quinten Limburg
GD t/m 12 jaar
1e prijs Ana Banjanin
en Alexander Govers
2e prijs Babette Limburg
en Quinten Limburg
JD t/m 14 jaar
1e prijs: Joost Berger
en Max Meulemans
2e prijs: Patrick Prins
en Yoram Overmars
MD t/m 14 jaar
1e prijs: Lisanne van Dijck
en Julia Voorbij
2e prijs Ana Banjanin
en Demi Coenraads
GD t/m 14 jaar
1e prijs: Demi Coenraads
en Bas Boelhouwer
2e prijs: Alissa Buskermolen
en Luuk Schroen
JD t/m 17 jaar
1e prijs: Wouter Spronk
en Vincent van Zelst
2e prijs: Glenn Berkelaar
en Tom Visser
MD t/m 17 jaar
1e prijs: Ile Hogenboom
en Maret Spronk
2e prijs: Vera Hogenboom
en Fiona Kranenburg
GD t/m 17 jaar
1e prijs: Ilse Hogenboom
en Tom Streefkerk
2e prijs: Fiona Kranenburg
en Wouter Spronk

HVM Jongens C1 lopen
2.750 euro bijeen
Mijdrecht - Geld ophalen voor je
shirtsponsor; het klinkt een beetje
vreemd. Maar de jongens C1 van
Hockey Vereniging Mijdrecht hebben deelgenomen aan de 22e Sponsorloop van Amnesty International,
shirtsponsor van het team, om geld
op te halen voor dit goede doel.
Een delegatie van 17 lopers, bestaande uit 12 jonge helden en 5
veteranen, heeft in Utrecht deelgenomen aan de 22e Sponsorloop van
Amnesty International. Doel was

om in twee uur tijd zoveel mogelijk (hard)looprondjes van 800 meter af te leggen in de binnenstad. Alvorens aan de start te verschijnen,
hadden de deelnemers zich moeten
verzekeren van ‘sponsors’: familie,
buren, vrienden, opa’s en oma’s die
allen naar keuze een bedrag per gelopen ronde of een vast bedrag konden doneren.
Gemiddeld wist het team in twee
uur tijd zo’n 20 rondjes per persoon
af te leggen, een geweldige presta-

tie. Nadat alle sponsorbedragen waren opgeteld kwam dit neer op een
bedrag van ruim 2.750 euro voor
Amnesty.
René Savelsbergh, die het komend
seizoen de coaching overneemt
van Marcel Biesmans: “Ik ben onwijs trots op jullie. Wat ’n prestatie
hebben jullie geleverd! Jullie waren
sportief, gedreven, gezellig en daarnaast hebben jullie ook nog eens
HVM & Amnesty van de allerbeste kant laten zien. Marcel heeft een
knap team afgeleverd!”
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Willis-ruiters scoren op
selectiewedstrijd

Erg geslaagd eerste
Rondje IJsselmeer

De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag 27 juli werd in Maarssen de
tweede selectiewedstrijd van het
outdoorseizoen gehouden. Op verschillende niveaus probeerden de
Willis-ruiters een goed resultaat te
behalen. De eerste selectiewedstrijd
vond plaats in Breukelen en ook
daar werd de eer van Willis hoog
gehouden. De wedstrijd in Maarssen was niet alleen een selectiewedstrijd, maar de deelnemers konden ook kringkampioen worden. De
provincie Utrecht is in de paardensport opgedeeld in drie kringen. Iedere kring organiseert zijn eigen selectiewedstrijden en eind juli zullen de provinciale kampioenschappen plaatsvinden. Deze wedstrijd
wordt ook wel de Regiokampioenschappen genoemd. Een startbewijs
verdienen voor de Regiokampioenschappen is een hele prestatie en
ruiters trainen ook extra hard voor
deze wedstrijd.
In Maarssen deden bij elkaar twaalf
Willis leden mee aan de selectie en
tevens de kringkampioenschappen,
en met een klinkend resultaat! Veel
Willis-ruiters zijn in de prijzen gevallen. Valerie van der Werff is nog
maar net lid van Willis, maar houdt
nu al de eer hoog. Met haar kleine
pony Flake haalde ze twee eerste
plaatsen binnen en werd zij kringkampioen in de klasse B. In de klasse L2 bij de pony’s haalde Milou
van Wieringen twee eerste plaatsen
binnen met daarbij maar liefs vier

Regio - Vorige week zaterdag organiseerde Fietsvereniging De Merel voor de eerste keer een Rondje IJsselmeer. De weersverwachting
was vooraf niet al te best: een stevige noordwestenwind en met regelmaat een flinke bui.
Toch trokken veertien clubleden en
belangstellenden zich daar niets van
aan en reden in 315 kilometers het
IJsselmeer rond.
Degenen die thuisblijven vanwege de weersverwachting, hebben
ongelijk: vooral ‘s ochtends valt de
wind ontzettend mee. En de buien?
Die hebben de fietsers niet gezien,
afgezien van een paar druppeltjes
tijdens een stop in Emmeloord.

winstpunten. Ook zij werd daarmee
samen met haar pony Virgil kringkampioen van kring West. In de
klasse M1 werden zelfs twee Willis-ruiters kringkampioen, maar dan
beide in een andere categorie. Yoeki Bos met haar B-pony Kim en Josine Blommestijn met haar D-pony
Holthausen Sindar mochten beide
het kampioenslint in ontvangst nemen.
Na het succes van de ponyruiters
was het de beurt aan de paardenruiters. Bij de paarden is Vallerie
Vork kringkampioen geworden. Met
haar paard Winston werd zijn twee
keer eerste in de klasse M2 en werd
daarmee kringkampioen.
Naast al die kringkampioenen hebben de overige Willis-ruiters ook
heel goed gepresteerd. Er werden
bij elkaar zoveel prijzen gewonnen
dat men bij de prijsuitreiking verzuchtte: “Alweer Willis!”
Het was een geslaagde wedstrijd en
Willis is weer een paar kringkampioenen rijker. Nu maar hopen dat
het op de Regiokampioenschappen net zo goed gaat. Alle deelnemers die door mogen naar de Regio krijgen deze week een brief van
de kring waarin ze persoonlijk worden uitgenodigd. Veel ruiters wachten in spanning op de postbode of
die dé brief zal bezorgen. Een spannende periode en voor een aantal
ruiters zal het nog even hard trainen worden om alle puntjes op de
“i” te zetten.

Zomer Prijsklaverjassen
Vinkeveen - Dinsdag 7 juli organiseert klaverjasclub Onder Ons weer
een prijs kaartavond voor iedereen
die van klaverjassen houdt, dus ook
voor recreanten en vakantiegangers. Er zijn weer veel mooie prijsjes te winnen.
Er worden drie partijen gespeeld van
zestien giffies, de aanvang is 20.30
uur in café Het Meertje Achterbos
101 in Vinkeveen. Deze Kaartavon-

den worden iedere eerste dinsdag
van de maand herhaald.
Bij de vorige kaartavond werd niet
hoog gescoord, de uitslagen zijn: 1e,
Gerda Vaneman met 5076 punten
2e, Martien de Kuijer met 4733 punten 3e, Frans Bierstekers met 4709
punten 4e, Corrie van Kouwen met
4382 punten 5e, Rob van Achterbergh met 4376 punten. Edwin van
der Schaft werd laatste met 4066
punten.

Verlies voor Thamen
Softbal Aspiranten
Uithoorn - Maandagavond 29 juni
speelden de softbal aspiranten van
Thamen thuis tegen de Flags uit Lisse. Het team was ietwat gehavend
omdat Lisa niet kon spelen omdat
haar knie in het gips zat en ook Anne kon niet spelen want zij had haar
teen gebroken. Thamen begon met
Madelon als pitcher, Daphne als
catcher, Esmée op het 1e, Iris op het
2e en Melany op het 3e honk, Evelien als korte stop en Artemis, Nicky en Lisan verdedigden het achterveld.
Tijdens de slagbeurt werden er
3 punten gehaald. De eerste nul
werd gemaakt door een snelle aktie van Evelien naar Esmée en Madelon gooide 2 keer 3slag. In de tegenbeurt wist Thamen niet te scoren. Door 1 keer 3slag en 2 vangballen werd er weer snel gewisseld.
De 2e inning duurde ook niet lang.
Alhoewel de 1e slagvrouw van de
Flags nog wel wist te scoren, gingen er 2 speelsters uit door 3slag en
door goed pakken van Iris en aangooien naar Esmée op het 1e honk,
werd ook de 3e nul gemaakt. In de
slagbeurt van Thamen werd er wederom niet gescoord. Esmée kwam
nog wel op het 3e honk terecht,
maar met een vangbal werd de 3e
nul gemaakt en moest er weer gewisseld worden. De 3e inning begon goed voor de Flags. De eerste
3 speelsters wisten te scoren. Dat

werd Madelon te gortig en zei zette er een tandje bij en gooide achter
elkaar 3 keer 3slag. Nu moest het er
toch bij Thamen ook van komen. Of
zou het tekort aan slaap tijdens het
zeer geslaagde jeugdweekend toch
nog een rol spelen? Wie zal het zeggen? Feit is dat alleen Evelien deze
inning scoorde en dat 3 speelsters
net te laat bij hun honk waren. Tussenstand: 1-7.
Vierde inning
Tijd voor de 4e inning. Wederom
wist Flags punten te scoren. Na het
4e punt was het echter afgelopen,
door een vangbal van Evelien, een
goede bal van Madelon naar Esmée
en een keer 3slag. Helaas kon Thamen het goede veldwerk niet vertalen naar goed slagwerk en werd
er in de tegenbeurt geen punt gescoord. Omdat er nog tijd over was
werd er aan de 5e inning begonnen.
Hierin kon Flags nog 3 punten maken, ondanks goed pitchen van Madelon. Ook deze inning gooide zij 2
keer 3slag.
Na een zeer indrukwekkende
speech van gelegenheidscoach Anne-Myrte die niet met maar 1 punt
de wedstrijd wilde beeindigen, besloten de meiden er op het laatste
moment nog iets van te maken en
werd zowaar het publiek ook nog
enthousiast. Alhoewel ze begonnen met 2 nullen door 3slag en een

Duivensport

Cor van Bemmelen en
Wim Wijfjes winnaars
Regio - Vorige week was de Overnacht fondvlucht vanuit Mont de
Marsan (Frankrijk) uitgesteld en
konden we de uitslag nog niet meenemen. Het was Michel Verweij en
Jan Castricum uit Mijdrecht die het
hele Rayon en Afdeling versteld deden staan. Met 12 duiven mee, wisten ze in de Afdeling noord Holland
en in Rayon F 11 duiven in de uitslag te draaien. In de Afdeling werden ze 6e, 30e enz. in Rayon F wisten ze iedereen te verslaan met de
1e, 8e, 9e, enz. een knal uitslag zo
je zelden ziet. Alleen Harry Hendriks
wist zich in de strijd te mengen, hij
werd 2e , en 5e in Rayon F en 18e in
de Afdeling.de gemiddelde afstand
was 1007 Km. Zaterdag 27 juni dus,
was er voor de jonge duiven de eerst
vlucht op het programma vanuit het
Belgische Meer met een gemiddelde afstand van 82 Km. Hier was het
Cor van Bemmelen uit De Hoef die
er met de eer vandoor ging, en in
het Rayon de 3e en 82e plaats pakte. Dit duifje maakte 1218,505 meter per minuut, ruim 73 Km per uur.
Ron den Boer werd 2e in de vereniging en 27e in het Rayon, Ginkel &
Berg werden 3e in de vereniging en
28e in het Rayon. Ton Duivenvoorde werd 71e in het Rayon, en Wim
Könst 76e. Vanwege slecht weer in
Frankrijk werd de oude duivenvlucht
vanuit Nanteuil le Haudouin met
een gemiddelde afstand van 374 Km
uitgesteld naar zondag, en werden
daar om 07.30 uur gelost. Het werd
net als bij de jonge duiven zaterdag
een zware vlucht, en om 12.35.38 uur
klokte Wim Wijfje uit De Kwakel de
eerste duif van de vereniging. Later
bleek dat deze duif ook de snelste
van Rayon F was en 18e in de Afdeling Noord Holland, met een gemiddelde snelheid van 1221,863 meter
per minuut, ruim 73 Km per uur. Ook
de 63e plaats was voor hem. Ron
den Boer werd 2e, en 9e en 70e in
Rayon F, Hennie Pothuizen uit Vinkeveen werd 3e, en 20e, 29e en 52
in het Rayon. Piet van Schaik werd
26e en 59e in het Rayon, Ton Duivangbal, werden er daarna punten gescoord. Iris kwam op het 1e
honk terecht. Tijdens de honkslag
van Daphne rende zij naar het 2e
honk die zij bereikte met een mooie
sliding want dat had Anne-Myrte
haar geadviseerd. Door een slechte aangooi van de pitcher van Flags
naar het 2e honk, kon zij echter nog
verder lopen en kwam zo over de
thuisplaat gerend. Inmiddels stond
Daphne op het 3e honk. Madelon
sloeg met een harde klap hoog door
het midden een echte homerun. Esmée sloeg een 2honkslag en kwam
tijdens de honkslag van Melany
over de thuisplaat. Jammer genoeg
werd daarna de 3e nul gemaakt en
was de wedstrijd ten einde. Eindstand: 5-14.

Eerste Kung fu examen in
Uithoorn
Uithoorn - Afgelopen woensdag 24 juni hebben de JING WU KIDS UITHOORN hun eerste KUNG FU examen
gedaan. Zij hebben les van ROY DONKERSLOOT en het examen werd afgenomen door de master instructor SIFU BENNO L.WESTRA De oudere kinderen Bob Kortlevers, Tim Drubbel, Ramon Porcel, Noa en Full beten de spits
af en daarna volgden de wat jongere jongens en meisjes. Na uitgebreid anderhalf uur lang getest te zijn door de
meesters van de kung fu sport zijn alle kinderen geslaagd!

venvoorde 31e,45e en 89e, VerweijCastricum werd 54e en 90e en Cor
van Bemmelen 92e. Twee geweldige
weken voor de leden van Rond de
Amstel met echte top uitslagen. De
uitslagen waren als volgt:
Mont de Marsan 22 duiven
3 deelnemers.
Verweij-Castricum
H. Hendriks
Meer Jonge duiven, 561 duiven
15 deelnemers
C. van Bemmelen
R. den Boer
Ginkel & Berg
A.M. Duivenvoorde
W. Könst
H.P. Snoek
N. Oussoren
Nanteuil le Haudouin 201 duiven
15 deelnemers.
W. Wijfje
R. den Boer
C. Pothuizen
P.J. van Schaik
A.M. Duivenvoorde
Verweij-Castricum

Vroeg in de ochtend, om halfzes,
wordt gestart vanaf het parkeerterrein bij café De Paddestoel in
Mijdrecht. Al snel worden de Schellingwouderbruggen bij Amsterdam
bereikt en ligt het kale Noord-Hollandse landschap voor hen open. De
wind is veel minder sterk dan voorspeld. Daardoor heeft de groep de
eerste stop in Wognum al bereikt,
terwijl de volgwagen nog in Broek in
Waterland staat te wachten. Dankzij de mobiele telefoons ontmoeten
volgwagen en fietsers elkaar in Medemblik en kan de voorraad eten
worden aangevuld. Ook kunnen wat
overtollige kledingstukken worden
afgegeven.
De Afsluitdijk is een ‘makkie’: wind
in de rug. De wind is namelijk wat
naar het westen gedraaid. Bovendien is de zon lekker doorgebroken.
In het Friese Zurich, op 150 kilome-

ter het meest noordelijke punt van
de tocht, wordt de lunch gebruikt.
Friesland
Het stuk door Friesland is mooi met
allerlei kleine plaatsjes die we passeren, afgewisseld door smalle Friese dijkjes. In Lemmer is het gezellig
druk, zelfs een orkest op een boot
heet de renners van harte welkom
in deze Friese Elfstedenstad. Na het
mooie Friesland rijden ze de Noordoostpolder binnen. En dat is te merken. Kaarsrechte wegen en een
saaie vlakte. Na 210 kilometer wordt
Emmeloord bereikt, de derde stop
van de dag. Daarna wordt het echt
pittig: de renners koersen richting
het westen en door de gedraaide
wind hebben ze die pal tegen. Niet
iedereen lukt het meer om kopwerk
te doen. Af en toe kraakt het achteraan en meerdere malen worden
de koprijders tot de orde geroepen.
Maar aan teamwork en samenwerking is vandaag geen gebrek!
Op het ‘oude land’ is de wind een
stuk minder. In het centrum van
Muiden is een volksfeest gaande.
Begeleid door op de muziek dansende Muidenaressen, geurende
braadworsten en poffertjes, en drinkende Muidenaren slalommen de
fietsers zich een weg door het feestgedruis. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal wordt om 7 uur ‘s avonds De
Paddestoel weer bereikt.
Het eerste Rondje IJsselmeer van
De Merel is bijzonder geslaagd.
Volgend jaar staat ongetwijfeld de
tweede editie op het toerprogramma van Fietsvereniging De Merel.

Zomerbridgedrive in
Mijdrecht
Mijdrecht - Bij de Bridgevereniging
Mijdrecht (BVM) werd op maandag
29 juni j.l. weer een avond afgewerkt
van de zomer-bridgedrive van 2009.
Ondanks de hoge temperatuur buiten kwamen 36 paren zich melden
aan de wedstrijdtafel. Wellicht zocht
men verkoeling in de airco van De
Meijert! De paren werden wederom
willekeurig verdeeld over de twee
lijnen.
De paren met de hoogste scores
gingen weer naar huis met een fles
wijn. De toppers in beide lijnen waren:
A-lijn:
Jan Breedijk en
Annemarie Smit
60,42%;
Jan Bronkhorst en
Marika Romijn
59,11%;
Corine Kooke en
Ria van Zuylen
58,07%
B-lijn:
Krijn en Ellen van Dijke
65,18%;
Ton Keuning en
Agnes Kroes
61,01%;
en 4 Gerda Ruijgrok met Jo van

Wijngaarden en Nel Leeuwerik met
Ans Bruggeman beide paren met
59,23%.
Elke maandagavond bent u welkom. De laatste zomerdrive wordt
gespeeld op 13 juli a.s.
De drives worden gehouden in Partycentrum de Meijert aan de dr. J. de
Haarlaan te Mijdrecht. Er wordt gespeeld in twee lijnen. Indeling vindt
plaats tijdens de inschrijving aan de
zaal vanaf 19:00uur. U hoeft niet per
se een gevorderd/ervaren bridger te
zijn om mee te doen. Gezelligheid
staat voorop.
Aanmelden om 19.30u, waarna de
drive start om 19:45 uur. Inschrijfgeld per paar euro 5,-.
U kunt per avond inschrijven en
meedingen naar de dagprijzen. Ook
is er een prijs voor de Zomerkampioen. Dit is het paar dat (of degene die) de hoogste gemiddelde score heeft gehaald aan het einde van
de competitie.
U kunt zich zowel aan zaal als telefonisch opgeven voor deelname
aan de drive(s) bij Agnes Kroes tel.
0297-286469.

Midreth Open 2009 zeer
sportief verlopen
Mijdrecht - Het Midreth Open 2009
zit er weer op! Afgelopen week werd
er weer in talloze categorieën gestreden om de eerste plaats. Deelnemers werden de hele week door
verwend middels het alom bekende
eettentje en tombola’s. Dit jaar waren er vele ongelooflijk mooie prijzen te winnen van verschillende
sponsors.
Dankzij de hoofdsponsor van het
toernooi, Bouwbedrijf Midreth B.V.
kon dit toernooi dit jaar voor de 9e
keer plaatsvinden! Ondanks de economische crisis heeft Midreth Tennisvereniging Wilnis weer kunnen
ondersteunen in dit geweldige toer-

nooi! Ondanks dat de regen in het
finaleweekend wat roet in het eten
probeerde te gooien, is het finaleweekend succesvol afgesloten. Een
aantal mensen heeft uit moeten wijken naar de hal en de smash-court
banen in Vinkeveen, maar het gros
van de wedstrijden is gelukkig gespeeld in Wilnis zelf.
De finaledag trok tal van toeschouwers bij de dames enkel 3, die uiteindelijk gewonnen is door Marija
Zivkovic Laurenta en de herenenkel
3, die gewonnen is door Mark Derksen met een overtuigende score van
6-0 6-2. Helaas ging de finale in de

herendubbel 3 niet door. De tegenstanders van de gebroeders Derksen kwamen niet opdagen op deze finaledag. De heren Derksen waren wel zo sportief om een korte demonstratiewedstrijd te spelen tegen
Ruud van der Helm en Michel. Wij
danken hen voor hun sportiviteit en
deelname aan dit toernooi!
Over de hele week gezien zijn er
weer vele positieve reacties gekomen over dit toernooi. De organisatie had iedere situatie in de hand
en konden vrijwel iedereen tevreden
stellen. Iedereen kijkt terug op een
enorm geslaagd toernooi en hoopt
op een zelfde toernooi volgend jaar!
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Buitenlandse vrouwen
geslaagd voor het
Zwem-ABC
Mijdrecht - Op woensdagavond
24 juni is op de afdeling Vrouwen
Zwemmen bij Zwemvereniging De
Ronde Venen (ZDRV) in Blijdrecht
afgezwommen voor het ZwemABC. Uiteindelijk hebben 5 vrouwen
Zwem-A gehaald, 4 vrouwen ZwemC en 3 vrouwen het verenigingscertificaat Op weg naar C.

Examens op judoschool
Budo Ryu Blaauw
Mijdrecht - Op donderdag 25 juni, vrijdag 26 juni en zaterdag 27 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 waren dan
ook zichtbaar nerveus. Na een korte uitleg van de examencommissie, bestaande uit André Blaauw,
Nol van Rijnsoever, Bas Vink, en
Jos Koek werd er begonnen met de
examens. 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 ge-

not 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:
Aron Zweerman, Iris Fokker, Twan
Fokker, Jeffrey de Haan, Julian van
Schaik, Hidde Herweijer, Boyan
Smits, Rob Burggraaf, Ginelo Kooijman, Cas van Nieuwkoop, Thomas
Tacken, Philippe van Schaik, Mike
Burggraaf, Jelle van Selm, Adil Tawfik
Gele band:
Stefan Rademaker, Chris Dressel,
Sander van Weldam, Tobias van
Bruggen, Janieck Lindeman, Felipe Baart, Olaf Driessen, Bart Nieu-

Alleen vrouwen
De afdeling Vrouwen Zwemmen is
alleen voor vrouwen en de lessen
worden gegeven door alleen vrouwen. Alle vrouwen vanaf 18 jaar,
zowel Nederlands als buitenlands,
kunnen hier leren zwemmen en hun

A, B of C-diploma behalen. Het seizoen is afgesloten met het afzwemmen. In september start het nieuwe
seizoen. Er zijn echter al voldoende aanmeldingen, waardoor op dit
moment op de afdeling Vrouwen
Zwemmen geen nieuwe leden worden aangenomen.
Meer informatie?
Naast Vrouwen Zwemmen geeft
de ZDRV les in de brede discipline van de zwemsport. Voor volwassenen die al kunnen zwemmen
en graag aan hun conditie werken,
kunt u op woensdagavond terecht
in Blijdrecht bij de afdeling Trim-

zwemmen. Verder worden de leerlingen op de afdelingen Zwemmend
Redden in Mijdrecht op maandagavond en in Vinkeveen op woensdagavond opgeleid voor de zwemmend redden brevetten van de
KNBRD. Daarnaast biedt de afdeling Diploma Zwemmen op zaterdagochtend in het Veenbad lessen
voor het Zwem-ABC, diverse Zwemvaardigheidsdiploma’s en Survival
zwemmen. Wil je een keer een gratis proefles doen? Bel voor meer informatie naar Karin Keers op 0297282108 of mail zdrv@zdrv.nl. In september beginnen de nieuwe lessen,
dus geef je voor die tijd alvast op.

wendijk.
Oranje slip:
Lars de Bie, Ruben Visser, Luca
Kooistra, Dyami Koppenol, Max van
Veen.
Oranje Band:
Ivo Adema, Christian van Dort, Frank
van Dort, Bo Voorend, Yoeri de Jonge, Stefan Dijkstra, Roald de Bruyn,
Bart Hettinga.
Groene Slip:
Leo Pijning, Daan van Heteren, Justin van der Weijden, Tommy van
Zoomeren, Ruben Ruijgrok, Ruben
Clerc, Tobias Evers, Tim Silver.
Groene band:
Hessel Hooglugt, Rody Kapteijn, Tijmen Molenaar, Kayleigh Nolte, Tim
van Putten, Kristie Rijneveld, Esther
Treur.
Blauwe band:
Bram Visscher.

Korfbalvereniging De Vinken
eindigt het seizoen met het
mini-maxi-mixtoernooi

Overhandiging materialen
aan ouder- en kindgym
Mijdrecht - Maandag 25 juni was
het dan zover. Het laatste aangeschafte materiaal, een activitytoren,
werd door de wethouder van Sport,
Ingrid Lambrechts, overhandigd.
Begin van het jaar heeft GVM’79
een cheque van 300 euro van de gemeente ontvangen omdat zij aangepast sporten in haar vereniging promoot. Dit gebeurt in Club Extra.
Aangezien Club Extra al van de benodigde materialen is voorzien, had

het bestuur besloten om dan voor
de jongste groep van GVM, ouder en kindgym, materialen aan te
schaffen met dit bedrag, namelijk
een trampoline, kruistunnel en de
eerdergenoemde activitytoren.
GVM heeft aan Bas Bokkes, de
sportconsulent, gevraagd of de wethouder de materialen misschien
wilde overhandigen. Dit gebeurde dan ook op die bewuste maandagmorgen. De kinderen luisterden

met open mondjes naar deze belangrijke mevrouw. Toen ze vroeg
wie met haar het kleed wilde wegtrekken van de activitytoren, sprong
een groot aantal kinderen op, andere kindjes bleven nog lekker zitten want het was wel erg spannend.
Toen de toren van het kleed was ontdaan, werd er volop op geklommen
en van de glijbaan weer afgegleden.
Het bleek weer een fijn speelelement te zijn voor de kinderen.

Henk Kroon voorzitter De Vinken
Vinkeveen - Afgelopen donderdag 25 juni was het gezellig druk
in de kantine van korfbalvereniging
De Vinken. Een kleine vijftig leden
en belangstellenden waren aanwezig voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Een succesvolle,
uiterst plezierig verlopende bijeenkomst. Voorzitter Marja Verwoerd
kon als belangrijkste wapenfeit die
avond een bijna compleet nieuw
verenigingsbestuur presenteren.
Op en top Vinkenman Henk Kroon is
hierin de nieuwe voorzitter.
Vinkenhart
Kroon is een Vinkenman pur sang.
Al ruim veertig jaar is hij betrokken
bij de Vinkeveense korfbalclub. Jarenlang als speler van het vlaggenschip, actief als trainer en scheidsrechter, maar ook op het organisatiefront zijn zijn verdiensten bijzonder groot. De laatste jaren trad Henk
Kroon op als secretaris van het
clubbestuur, bij uitstek de rechterhand van de voorzitter. Uiteindelijk
trekt de rasechte Vinkevener nu de
stoute schoenen aan om de voorzittershamer van zijn voorganger Marja Verwoerd over te nemen.
Marja Verwoerd was bijzonder in
haar nopjes: “Ik ben ontzettend blij

dat ik jullie een zeer goede opvolger
kan presenteren”, zo hield zij haar
ledenvergadering voor.
“Henk heeft mij tijdens mijn voorzitterschap al zo vaak geholpen bij
moeilijke kwesties. Henk weet gewoon alles, hij is van alle bondsregels prima op de hoogte en ik weet
zeker dat hij met zijn enorme betrokkenheid bij de club een enorm
goede voorzitter zal zijn.”
Secretaris
Het mag duidelijk zijn dat de keuze van Kroon ook wel een beetje afhankelijk was van de invulling
van het secretariaat van de club.
De werkzaamheden van de secretaris zijn nogal belangrijk en het is
dan zeker van belang om ook op die
post een goede kandidaat te hebben. Niemand minder dan Corrie
Kroese bood zich aan voor die post.
Ook Corrie Kroese is iemand met al
een grote staat van dienst voor de
Vinkeveense korfbalvereniging. Al
tweemaal eerder was zij lid van het
dagelijks bestuur. Begin jaren zeventig als penningmeester en in de
jaren negentig was zij al negen jaar
secretaris van de club. Het is duide-

lijk dat het secretariaat bij haar in
goede handen is.
Jubileum
Maar ook diende zich een nieuw
bestuurslid technische zaken aan.
Na een vacatureperiode van een
jaar vindt De Vinken in Frans Karel de Rooij de opvolger van de vorig jaar al afgehaakte Henk Strubbe. Tenslotte is ook de positie van
bestuurslid interne zaken opgevuld.
De Wilnisse woninginrichter Peter
Pauw pakt deze post over van de
afscheidnemende Rebecca Strubbe. Samen met de blijvende Jaco
Kroon (externe zaken), Toos Fokker
(penningmeester) en Joyce Kroon
(jeugdzaken) heeft De Vinkeveense korfbalclub nu dus weer een bestuur waarmee men vol goede voornemens vooruit kan kijken richting
het vijftigjarig jubileum dat in januari 2011 zijn beslag krijgt. Scheidend
voorzitter Marja Verwoerd was extra gelukkig toen bleek dat zij tijdens de vergadering een ploeg van
tien mensen bereid vond om de jubileumcommissie te vormen, die dit
gouden feest kan gaan voorbereiden. Al met al een zeer positief slot
van het verenigingsjaar voor de Vinkeveense korfballers.

Vinkeveen - Zaterdag heeft korfbalvereniging De Vinken het seizoen
afgesloten met het mini-maxi-mix
toernooi en aansluitend een barbecue. Het mini-maxi-mix toernooi is,
zoals het woord al zegt, een toernooi waarbij zowel ouders als kinderen mee kunnen doen. De ouders
spelen tegen elkaar in één vak en de
kinderen in het andere vak.
Dit jaar was de aanmelding groot,
wel 16 teams hadden zich opgegeven om aan dit festijn mee te doen.
De teams waren onderverdeeld in
drie poules, één poule met alleen
volwassenen en twee poules met
teams die bestonden uit ouders met
kinderen.
De middag begon rond 12.00 uur
met een warming-up, verzorgd door
Jeroen Stubbe. Bijna 200 deelnemers stonden op het kunstgrasveld
te springen om de spieren warm te
laten worden onder zijn deskundige begeleiding. Daarna begonnen
de ploegen aan hun eerste wedstrijden. Het weer was hen goedgezind, de voorspellingen waren niet
zo goed, maar ze hebben het droog
gehouden, wat het festijn ten goede kwam. Na twee wedstrijden te
hebben gespeeld, gingen de ploegen aan het Zweeds renspel beginnen. Het Zweeds renspel is een
spel, waarbij nummers aan de rand
van het veld hangen. Per tweetal
van een team worden de nummers
gezocht en ingeleverd bij de wed-

strijdleiding, waar ze vragenlijsten
ontvingen die ze moesten invullen.
Ondertussen kunnen de teams een
beetje bijkomen van de wedstrijden
en wat te drinken nemen. Erg veel
rust kregen de teams niet, want gelijk daarna begon de volgende ronde. De teams speelden ieder weer
twee korfbalwedstrijden, waarbij er
fanatiek, maar wel sportief gespeeld
werd. De wedstrijden worden gefloten door de teams zelf, dit bracht
geen enkel probleem met zich mee
en geeft aan hoe de sfeer op deze
middag was.
Ook stond de estafette weer op het
programma. Tien personen van een
team moesten zo snel mogelijk een
rondje rennen, waarbij ze aangemoedigd werden door iedereen.
Hierna stond de laatste speelronde
op het programma, de organisatoren hadden daarna even tijd nodig
om alles te verwerken om uiteindelijk de finalerondes in te gaan.
Er waren drie taarten te winnen voor
de beste uit elke poule. Uiteindelijk
werden de Overblijfsels, Steenbeeksen en Grashappers eerste in hun
poule en konden ze gaan genieten
van de overheerlijke taart.
Jeugdschutters
Tussen 16.00 en 17.00 uur vond de
finale plaats van het jeugdschutteren. De jeugd van De Vinken had
de voorrondes op trainingsavonden
gehad en de besten uit elke catego-

rie gingen deze middag, onder het
toezicht oog van alle deelnemers, de
finale schieten. Bij de F en E jeugd
werd Annabel Mulckhuyse eerste,
bij de D-jeugd was Tiffany ten Den
de beste schutter en bij de C en Bjeugd kwam Melvin Pauw als beste uit de bus.
Hierna was deze dag nog niet afgelopen, want er werd met z’n allen
nog gegeten. De barbecue stond
inmiddels aan en de mannen achter de barbecue stonden zich in het
zweet te werken om zo’n 150 man te
voorzien van eten.
Om 20.00 uur waren alle buikjes gevuld en begon de avond met de kinderdisco. Alle kleine deelnemertjes
konden zich uitleven op de dansvloer, waar gretig gebruik van werd
gemaakt. Rond deze tijd kregen zij
ook bericht van Jasper van Peursem, dat hij de halve marathon had
uitgelopen. Jasper speelt volgend
jaar in de senioren en hij heeft het
initiatief genomen om de halve marathon te lopen als sponsorloop. Het
geld dat hij hiermee ophaalt, zal gebruikt worden voor de aanschaf van
een scorebord. Uiteraard zullen er
gedurende het volgende seizoen
meer acties zijn om dit geld bij elkaar te krijgen.
Het feest in de kantine van korfbalvereniging De Vinken ging nog tot
in de kleine uurtjes door. Het was
een zeer geslaagd slot van het korfbalseizoen van De Vinken.
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Het podium bij de B categorie: 1. Dylan Groenewegen, 2. Edwin Driessen, 3. Henk de Jong.

Nesser talent Rens Boekhoff als winnaar van de C-categorie.
Naast hem op het podium Stan Nelissen en Roger Wuurman.

Marcel Jacobs, Dylan Groenewegen en Rens Boekhoff
winnaars in 45e wielerronde Nes a/d Amstel

150 renners aan de start in de broeierige en bruisende 45e wielerronde van Nes a/d Amstel

De wielerronde van Nes a/d Amstel bruiste van de jonge talenten. Zij zijn de macht aan het overnemen van de gevestigde orde, dat blijkt uit de overwinningen van de explosieve Rens Boekhoff
en Dylan Groenewegen die aan een zeer succesvol seizoen bezig zijn. Dat Oud-Nesser Marcel
Jacobs werkt aan een sterke comeback liet hij zien met zijn overwinning bij de A-amateurs.

Broeierige ‘Belgische’ koers
Ruim 150 renners, verdeeld over
drie categorieën, stonden vrijdagavond in een broeierig Nes a/d
Amstel aan het vertrek van in ieder
geval de oudste ‘Belgische’ koers
in Amsterdam e.o. De ronde beleefde vrijdag 26 juni alweer zijn
45e editie en is nog steeds springlevend. Dat bewees ook het vele publiek dat langs het parkoers
de renners aanmoedigde. De organiserende Supportersvereniging
WTC de Amstel moest opnieuw
hindernissen overwinnen. Vorig
jaar waren dat een paar nieuwe
verkeersremmers die de KNWU
in eerste instantie deed besluiten
het parcours af te keuren en dit
jaar moest het parcours aangepast
worden in verband met de aanleg
van de N201. Maar de ronde stond
opnieuw als een huis. Het parcours
bleef uniek met een omloop van 12
km door de polder tussen Nes, Uithoorn en Amstelveen.
Marcel Jacobs in vorm
De Amateurs A/Junioren vertrokken als eerste voor hun koers over
5 ronden, 60 km. Na een winderig weekje had de wind juist deze avond besloten een ‘extra eenheid rust te pakken’ en te gaan liggen. Vroege ontsnappingen wa-

ren daarom kansloos. Op de Nesserlaan en langs de Amstel voerde
het peloton de snelheid op tot ver
boven de 50 km/u en werden optimisten die toch meenden aan de
aandacht van het peloton te kunnen ontsnappen weer tot de orde
geroepen.
Pas in de vierde omloop begon het
peloton zwakke plekken te vertonen en kwam het tot een scheuring. Een groep van een stuk of
12 renners kwam op kop, maar
wederom was de Nesserlaan de
plek waar het peloton alle registers opentrok en de koplopers
weer onder handbereik kwamen.
Er volgde was een klassieker uit
de wielerhandboeken. Op het moment dat het peloton weer aansloot sprong een drietal weg, Marcel Jacobs (Bataaf), Derk Abel
Beckeringh (WTC De Amstel) en
Edwin de Graaff (UWTC). Bij het
luiden van de bel had het drietal
een gaatje van 10 seconden, een
gaatje dat in de laatste omloop
nauwelijks groter werd, maar dat
ook niet meer door het feljagende peloton gedicht werd. Het drietal trok erg hard door. In de eindsprint was Marcel Jacobs de snelste, vóór Derk Abel Beckering en
Edwin de Graaf. Adrie Frijters, regerend Nederlands kampioen bij

de Amateurs A, won de sprint van
het peloton. Met oud-Nesser en
aanstaande vader Marcel Jacobs
en de jonge talentvolle Beckering
stond er een prachtig podium onder het doek van hoofdsponsor
Rabobank Amstel en Vecht
Renners WTC de Amstel voorin
De koers 36 kilometer met amateurs B en junioren werd een prooi
voor Amstelrenners. De winst ging
zoals verwacht naar Dylan Groenewegen, vóór Edwin Driessen en
Henk de Jong.
De strijd bij de Amateurs C/Dames
en Dagkaarthouders werd gewonnen door Nesser Rens Boekhoff.
Met dit jonge schaats- en wielertalent wordt de staat van dienst
van Nes a/d Amstel als broedplaats voor wielertalent weer bevestigd.
Alle winnaars werden door microfonist Rinus Krom gefeliciteerd en
kregen bloemen van Fleur BV. De
organiserende Supportersvereniging Nes a/d Amstel kan terugkijken op een goed verlopen evenement. Dank aan de KNWU, verkeersregelaars, motorrijders, de
EHBO’ers en de politie van Amstelland.
Tekst: Henk Boelrijk 27-6-2009

Officiële uitslagen

Nieuweling Dylan Groenewegen wint met overmacht bij de B-categorie.

Marcel Jacobs terug op de nummer een plaats in Nes a/d Amstel.
Naast hem Derk-Abel Beckeringh (2) en Edwin de Graaf (3).
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SAMEN
LEVEN
Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl

20STE VRIJWILLIGERSDAG KOMT ER AAN
Dit jaar wordt voor de 20e keer de Vrijwilligersdag georganiseerd. Een enthousiaste werkgroep is al enkele maanden bezig met het voorbereiden van deze fantastische
dag, die op 3 november zal plaatsvinden in de Meijert. De
vrijwilligersdag is voor alle vrijwilligers uit De Ronde Venen, van sportclubs, verenigingen, stichtingen en andere
maatschappelijke organisaties. Geïnteresseerden kunnen
zich vanaf september inschrijven via hun organisatie.

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600
Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis:
Dorpsstraat 28

FOTO EXPOSITIE 20 JAAR
VRIJWILLIGERS IN BEELD

mooiste zullen worden afgedrukt op groot canvas doek
en worden tentoongesteld tijdens de expositie.

In de aanloop naar deze bijzondere dag, vindt in de
maanden augustus, september en oktober de expositie,
20 jaar Vrijwilligers in Beeld, plaats in het gemeentehuis. De werkgroep is voor deze expositie op zoek naar
bijzondere of herkenbare, leuke of mooie foto’s over
vrijwilligers(werk) in De Ronde Venen. Een vakkundige
jury zal een keuze maken uit de ingezonden foto’s. De

Wilt u ook een vrijwilliger of een activiteit waaraan
vrijwilligers meewerken in ‘the picture’ zetten? Iedereen kan foto’s inzenden. De inzenders die worden
verkozen deel te nemen aan de expositie, ontvangen
hun foto op canvas na afloop van de vrijwilligersdag.
Foto’s kunnen tot eind juli worden gezonden naar:
d.vantessel@stichtingdebaat.nl.

Op woensdag is ons Mobiel Kantoor in
De Hoef, Amstelhoek en Waverveen.
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeente De Ronde Venen en de Rabobank.
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende diensten voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers
werken. Er is onder andere een digitale vacaturebank waar
vrijwilligers, die werk zoeken, en organisaties, die vrijwilligers zoeken, elkaar kunnen vinden. Ook bemiddelt het
Steunpunt voor maatschappelijke stageplekken, biedt zij
deskundigheidsbevordering en biedt zij ondersteuning en
informatie aan vrijwilligers en organisaties.

Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.
Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, mantelzorg en vele andere onderwerpen.

www.servicepuntderondevenen.nl

MANTELZORGSALON
In juli en augustus is er geen Mantelzorgsalon. De eerstvolgende Mantezorgsalon vindt plaats in september.

ALZHEIMER CAFÉ DE RONDE VENEN
In juli en augustus is er geen Alzheimercafé. Het eerstvolgende Alzheimercafé vindt plaats in september.

CINEMA 55 PLUS
Films kijken op een
groot scherm bij u in
de buurt! Stichting
De Baat vertoont in
samenwerking met
Zuwe Maria-Oord op
iedere eerste donderdag
van de maand een film.
De zaal is open vanaf
14.00 uur. De film start
om 14.30 uur. Iedereen
is welkom. De entree
is 4 euro per keer dit is
inclusief een kopje koffie
in de pauze. Een 5 keer
filmkaart is ook te koop
voor  15,-. Reserveer
via een Servicepunt.

Een greep uit de actuele vrijwilligerswerkvacatures:
• Stichting Cultura zoekt penningmeester
voor 2 tot 8 uur per maand in De Ronde Venen
• Rode Kruis zoekt begeleiders huisbezoeken voor
variabel aantal uren overdag in De Ronde Venen
• Rode Kruis zoekt vrijwilligers voor de telefooncirkel in
De Ronde Venen. Werkzaamheden overdag
en uren in overleg
• Stichting Cultura zoekt voorzitter voor variabel
aantal uren op onregelmatige tijden in De Ronde Venen
• Dierenbescherming Aalsmeer e.o. zoekt een secretaris
en zoekt medewerkers tbv de informatielijn voor
2 tot 4 uur per week in Aalsmeer
• Stichting De Baat zoekt chauffeur voor halen en
brengen van ouderen voor 2 tot 8 uur per maand
in De Ronde Venen
• Korfbalvereniging Atlantis zoekt een secretaris
voor 8 tot 16 uur per maand in Mijdrecht
• Rode Kruis zoekt collectanten in De Ronde Venen
voor een aantal uur in de avond in overleg te bepalen
• EHBO Diensten Nederland zoekt een
materiaalbeheerder / klusman voor 2 tot 4 uur
per week in Mijdrecht
• Wilnisser Veenmolen zoekt een medewerker
Infocentrum in Wilnis voor 2 tot 8 uur per maand
in de weekenden
• Museum De Ronde Venen zoekt een
onderhoudsmedewerker tbv de veensteekmachine
• De Zonnebloem zoekt een regiovoorzitter
• Stichting Dorpshuis Wilnis zoekt een secretaris
• Het Rode Kruis zoekt vrijwilligers voor onder meer
collecteren, begeleiders van huisbezoeken en de
telefooncirkel
Meer vacatures kunt u vinden op:
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info.
Vrijwilligersorganisaties kunnen hier tevens hun vacatures
voor vrijwilligerswerk aanbieden.

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

Youngone’s 10 t/m 15 jaar
Voor de disco’s geldt een zomerstop. We beginnen hiermee weer in september 2009
Youngone’s Dance Party
Voor tieners van 10 t/m 12 jaar!! Met leuke dj’s, lekker
dansen in een echte discotheek! Entree 3 euro met en
5 euro zonder discopasje! Elke zondag ervoor voorverkoop en pasjes maken in Allround! Vrijdag 11 september
van 19.30-23.00 uur
Coowl
Dance Party voor tieners van 12 t/m 15 jaar
Met Jamsquad en andere leuke dj’s, lekker dansen in een
echte discotheek! Entree 5 euro met en 7 euro zonder
discopasje! Elke zondag ervoor voorverkoop en pasjes
maken in Allround! Vrijdag 25 september van 20.3001.00 uur
Girlzthing
Speciaal voor meiden. Samen film kijken, koken, eten,
natuurlijk over jongens roddelen enz. De Girlzthing is
gratis en er wordt elke week lekker samen gegeten!!
Donderdag 2 juli 2009 van 16.30-20.00 uur. Na 2 juli is er
een zomerstop voor de Girlzthing!
Super Sunday Elke Zondag 14.00-17.00 uur
Lekker op zondagmiddag de nieuwste films kijken op
groot scherm, een potje poolen, een spelletje spelen op
de Wii enz. Helemaal gratis. De Super Sunday gaat in de
zomer gewoon door. Als het lekker weer is gaan we een
leuke buitenactiviteit doen.
Allround Talent Night
De Allround Talent Night. Weer een talentenjacht denk
je misschien. Maar niets is minder waar. Wij (Stichting de
Baat en Stichting Pop en Podium) zijn op zoek naar talenten die het leuk vinden om bij ons op te treden. Misschien zit je wel in een bandje of kan je hartstikke goed
zingen. Bij ons krijg je de kans je talent te tonen aan een
publiek. Verder is de Allround Talent Night een hartstikke leuke avond waar je met je vrienden gezellig wat kan
komen drinken en zo ook nog eens een leuk optreden

kunt zien. www.jcallround.nl, http://talentnight.popenpodium.nl/, http://allroundtalentnight.hyves.nl/ In juli
organiseren we een voorronde van de dj-contest voor
Summer Dance in Aalsmeer. Datum is nog niet bekend.
De volgende Talent Night is op 17 september 2009.
Allround Tiener Week
In de laatste week van de zomervakantie, 17 t/m 21
augustus 2009, organiseert Stichting De Baat voor het
eerst de Allround Tiener Week. Deze week is voor tieners
van 10 t/m 12 jaar uit de Ronde Venen. We gaan uit van
groep van 30-50 tieners.. Tijdens deze week gaan we allerlei leuke activiteiten doen. Deze vakantieweek voor
tieners wordt georganiseerd in en om JC Allround, maar
er zijn ook activiteiten op andere locaties. De vakantieweek is voor alle tieners uit De Ronde Venen, maar
vooral voor tieners die door omstandigheden niet op
vakantie kunnen/gaan. Het is natuurlijk gewoon een
superleuke week, vol leuke activiteiten. En je leert ook
nog eens allemaal leuke mensen kennen. Wil jij nog
een leuke week voordat je weer naar school moet? Doe
dan mee aan de tiener-week! Je kunt je inschrijven tot
en met 12 juli 2009. Wil je meer informatie? Kijk dan op
www.stichtingdebaat.nl. Hier vind je ook de folder en
het inschrijfformulier. Je kunt ook bellen naar Wendy de
Waal tel: 0297 230280.
Nog gezocht!!!
Om deze vakantieweek laagdrempelig te houden, willen we de bijdrage van de deelnemers ook zo laag mogelijk houden. Maar we willen de tieners uiteraard wel
een leuke week, vol activiteiten, lekker eten en drinken
enzovoorts aanbieden. Dat betekent dat we op zoek zijn
naar:
1- Vrijwilligers
2- Sponsors (voor o.a. eten en drinken,
knutselmateriaal, sport- en spel materiaal enz.)
3- Samenwerkingspartners
(zoals sportverenigingen, scholen)

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN JULI 2009
AANVULLEND PROGRAMMA

VAST PROGRAMMA
iedere
maandag

iedere
dinsdag

iedere
woensdag

iedere
donderdag

iedere
vrijdag
Cinema 55+
Iedere 1e do. v/d maand in Zuwe Maria-oord
(welzijnszaal) 4,- of 5x voor 15,Zaal open v/a 14.00 u. (aanvang 14.30 u.)

ACTIVITEITEN
VAN
DE BAAT
‘s morgens zingen
koor (komzaal)
14.00 u. koersbal
(koepelzaal)
‘s middags biljarten
(komzaal)

NIEUW
AVONDLICHT

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

DRIEHUISZAAL

GERARDUS
MAJELLA

‘s morgens
gymnastiek
(komzaal)

Tot en met 30 aug.
geen volksdansen.
In de maand juli
geen bingo.

10.30 u.
stoelgym

09.30 u.
handwerken
met Rode Kruis
10.30 u.
Kun je nog zingen?

‘s morgens
handwerken
Rode Kruis (komzaal)

VINKENOORD

1e wo.
14.00-16.00 u.
spelmiddag

MARIA OORD
(BRINKZICHT)

OVERIGE

ma. 6 en 20 juli
14.00 u.
oud-hollandse
spelmiddag
di. 7, 14, 21 juli
14.00 u.
uitstapje

wo. 8 en 22 juli
10.45-11.45 u.
Rabobankbus
wo. 8 juli 19.00 u.
filmavond
koepelzaal

do. 9, 16, 22 en 28
en 29 juli 14.00 u.
zomerprogramma
vr. 10 juli 15.00 u.
weeksluiting
Hervormde Kerk
Vinkeveen

ma. 13 en 27 juli
14.00 u.
spelletjes

vr. 17 juli 15.00 u.
weeksluiting
ontmoetingskerk
Wilnis

vr. 24 juli 15.00 u.
weeksluiting Chr.
Ger. Kerk Mijdrecht
vr. 31 juli 15.00 u.
weeksluiting
De Rank Mijdrecht

iedere laatste vr.
14.00 u.
bingo

09.30 u.
rozenkransgebed
tot en met 30 aug.
geen stagym

elke za. 17.00 u.
H. Mis

wo. 1, 15 en 29 juli
10.45-11.15 u.
Rabobankbus

zo. 5 juli 9.45 u.
inloopzondag

ma 6 en 20 juli
13.45 u.
kaarten

di. 7, 14, 21 en 28 juli
14.30 u.
sjoelen

do. 16 juli 14.30 u.
muziek
Hans Geurtsen
op keyboard

wo. 22 juli 10.00 u.
schoenverkoop Van
der Wilt

do. 23 juli 12.00 u.
Gezamenlijke
Brabantse koffietafel

di. 28 juli 9.30 u.
Decibel
hoortoestellen
vr. 31 juli 15.30 u.
Café Hans

15.00-16.00 u.
bibliotheek
16.15-17.00 u.
weeksluiting

wo. 1 juli 10.15 u.
rolstoeltocht
Mijdrecht
14.30-16.00 u.
knikkerspel
wo. 1, 15 en 29
juli 11.30-11.45 u.
Rabobankbus

do. 2 juli 14.30 u.
zingen rond het orgel
18.30-21.00 u.
avondactiviteit zaal

za. 4 juli 19.00 u.
optreden in Nieuw
Avondlicht

di. 7 juli
10.30-11.15 u.
bezoek
peuterspeelzaal
di. 7, 14 en 21 juli
14.30-15.15 u.
beter bewegen

do. 9 juli 14.30 u.
creatief
18.30-21.00 u.
avondactiviteit zaal

do. 16 juli
14.30-16.00 u.
activiteit onbekend
uitstapje?
18.30-21.00 u.
avondactiviteit zaal
vr. 17 juli
19.00-20.00 u.
eucharistieviering

do. 23 juli 12.00 u.
zomerfeest
18.30-21.00 u.
avondactiviteit zaal

za. 25 juli
14.30-16.00 u.
spelmiddag

do. 2 juli 14.30 u.
filmmiddag
‘About Schmidt’

do. 9 juli 14.00 u.
borrelmiddag ‘Hans
Borghardt’

di. 21 juli 14.30 u.
bingomiddag

do. 23 juli 14.00 u.
borrelmiddag ‘Wim
Holla’

vr. 17 juli. U wordt
tussen 9.00-10.00
u. opgehaald!
Winkelen in
Overvecht. 13 euro
ex. consumptie

vr. 24 juli. U wordt
tussen 9.00-10.00
u. opgehaald! Het
strand en sluizen
van IJmuiden. 16
euro ex. consumptie

vr. 31 juli. U wordt
tussen 9.00-10.00
u. opgehaald!
Theehuis de
Noordhoek. 9 euro
ex. consumptie

do.middag 30 juli
13.00 u.
Lidl of Aldi,
Pr. Margrietlaan en
koffie drinken bij
La Farola

do.ochtend 2 juli
10.00 u.
Lidl of Aldi en
koffie drinken bij
La Farola

do.middag 9 juli
13.00 u.
Boni en/of
de markt,
koffie drinken bij
La Farola

do.middag 16 juli
13.00 u.
Albert Heijn en/of
markt,
koffie drinken bij
La Farola

do.middag 23 juli
13.00 u.
Boni en/of
de markt,
koffie drinken bij
La Farola

2e en 4e wo
14.00-16.00 u. div.
activiteiten ouderen
buiten Vinkenoord
ook welkom

3e wo.
14.00-16.00 u.
bingo

wo.middag
biljarten

10.15 u.
klaverjassen

uitstapjes (excl.)
consumpties).

do. 2 juli aanvang
14.30 u.
De film van de
maand.
7 euro incl.
comsumptie

vr. 3+17 juli. U
wordt vanaf 16.00 u.
opgehaald!
Kookpunt. 10 euro
ex. comsumptie

vr. 10 juli 10.00 u.
Historische tuin
Aalsmeer. Tussen 9.0010.00 u. opgehaald!
20 euro incl. entree
tuin en boottocht.
excl consumptie

Nieuw: iedere
3e di. 9.30-12.00 u.
Rode Kruisgebouw
Hoofdweg 1-3
knutselgroep
voor mannen

10.00 u.
internetcafé
Seniorweb DRV

13.30 u.
in de Meijert
ANBO-leden soos

Seniorweb DRV

PROGRAMMA
PLUSBUS

vr. 3 juli 10.00 u.
zomerquiz
15.00 u.
eucharistieviering
za. 4 juli 19.30 u.
optreden Troupadour

iedere do. 9.00 u.
biljarten

ZUIDERHOF

ma. 13.15-14.30 u.
volksdansen

wo. 1 juli 10.00 u.
Bayer-ZCDRV dag
do. 2 juli 12.00 u.
themamaaltijd

elke do.
14.00-16.00
koersbal

zo. 12 juli 15.00 u.
In Allround Zaal
De Baat organiseert
concertmiddag:
Braq & Friends.
10,50 euro
excl. consumptie

