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Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

INFO@FIDICE.NL

NU 10 JAAR VAST 
VANAF 4.5%!
www.fdmijdrecht.nl

Bezoek ons op

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

ADVERTEREN?
IN DE

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

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

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

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.c-rvanderwilt.nl
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sale
garcia/only/vero moda/levi’s/ltb/edc/wrangler
Jack & Jones/g-star/cars/pall mall/esprit/dept

vriJdag 6 en zaterdag 7 Juli 

50%tot

korting
op een deel van de collectie

blue blood 
Jeans
partiJ diverse
dames- en herenmodellen 89,95

€189,95  €149,95

ziJdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m zaterdag | tel: 0297 321177
big l aalsmeer | Join fashion | www.bigl.nl

50%tot
korting

kids
sale

DO 5, VRIJ 6 & ZA 7 JULI

De Ronde Venen - Zoals iedere 
bewoner van De Ronde Venen wel 
weet brak rond 10 september vo-
rig jaar de hel los in de gemeente 
De Ronde Venen. Er was een on-
derzoek gedaan naar de fi nanciële 
positie van de gemeente en daaruit 
bleek dat er maar liefst 23 miljoen 
tekort zou ontstaan als de gemeen-
te doorging op de ingeslagen weg. 
Uitzonderlijk veel grootse plannen 
hadden er voor gezorgd dat de ja-
renlange goede fi nanciële positie 
van gemeente De Ronde Venen was 
gedaald tot ver onder het nulpunt. 
Bij het uitvoeren van alle op de tafel 
liggende plannen zou er maar liefst 
23 miljoen te kort ontstaan. In een 
extra persbijeenkomst op 10 sep-
tember werd het wereldkundig ge-
maakt en werden direct twee hoge 
ambtenaren, te weten de gemeen-
tesecretaris Emma de Lange en di-

recteur Projecten Dick Stapel als 
schuldigen aangewezen en per di-
rect op non-actief gesteld. Is het wel 
hun ‘schuld’. Dat is tot op heden nog 
maar de grote vraag. In de eerstvol-
gende raadsvergadering nam de 
burgemeester wel haar verantwoor-
delijkheid en nam zij ontslag. Vrijwel 
direct daarop stapte ook wethouder 
Ingrid Lambregts op. 

Bejubeld
Er komt een nieuwe burgemees-
ter, een nieuwe wethouder, een in-
terim-gemeentesecretaris, een inte-
rim-directeur. Handen met geld kost 
dat. De op non-actief gestelden krij-
gen hun salaris en terecht. De tijde-
lijken krijgen een salaris, dus dat is 
al dubbel geld. En dan... deze twee 
mensen zijn in hun eer en goede 
naam aangetast. Kunnen niet meer 
terug en worden af/uitgekocht? De 

gemeentesecretaris heeft nu offi ci-
eel afscheid genomen. Met een af-
scheidsreceptie en een bericht in 
de kranten, waarin het college haar 
geweldige inzet, kennis en betrok-
kenheid bejubelt. Wat was ze ge-
weldig. De tranen sprongen er-
van in je ogen. Rijst wederom de 
vraag: Waarom moest ze dan weg? 
Zij wilde niet... Was het een machts-
vertoon van dit college? Het ont-
breekt hen ook nog eens aan eni-
ge openheid over het waarom. Wat 
is de echte reden van het ontslag? 
En waarom is de raad zo gedwee? 
Waarom eisen die geen openheid? 
Een enkele fractie vraagt om cijfers 
nu en dan, maar antwoorden - al-
thans niet in het openbaar - komen 
er niet. 

Het college houdt de kiezen op el-
kaar: vervolg elders in deze krant.

College weigert informatie te verstrekken 
Wat zijn de fi nanciële consequenties 
ontslag gemeentesecretaris?

Wilnis -  Enkele weken geleden 
berichtte deze krant over de huur-
opzegging die dreigt voor bewo-
ners van 16 huurwoningen aan de 
Wethouder van Damlaan in Wilnis. 
Deze bewoners hebben een tijde-
lijk huurcontract getekend waarin 

staat dat zij uit hun huizen moeten 
vertrekken op het moment dat hun 
woning gesloopt zou gaan worden 
voor een aan te leggen verbindings-
weg met de nieuwe woonwijk Ma-
rickenzijde. Nu gaat de aanleg van 
de weg niet door vanwege de gro-

Grote zorgen bij de huurders 
van de Wethouder van Damlaan

te fi nanciële tekorten van de ge-
meente. En daardoor gaat ook de 
sloop van de woningen niet door. 
Toch willen Wethouder Moolen-
burgh (CDA) en woningcorporatie 
GroenWest  de tijdelijke huurders 
uit hun woning zetten. Bij de raads-
stukken van 20 juni zat een geza-
menlijke brief van de bewoners van 
10 van deze woningen aan de ge-
meenteraad. Uit die brief blijkt dat 
de bewoners zich grote zorgen ma-
ken over hun situatie. De gemeen-
te geeft de bewoners maximaal een 
jaar de tijd om een nieuwe woning 
te vinden. De bewoners schrijven in 
hun brief dat dat geen oplossing is 
voor de situatie: “Een periode van 1 
jaar om een nieuwe woning te vin-
den is veel te kort in de tijd waar-
in we nu leven. De kansen op de 
woningmarkt zijn momenteel mini-
maal. Er komen nauwelijks huurwo-
ningen vrij en velen van ons kunnen 
geen woning kopen. Het is een illu-
sie om te denken dat wij allemaal 
binnen 1 jaar een woning vinden.” 
Ook geven de bewoners aan dat 
er vooraf geen concrete afspraken 
zijn gemaakt over wat er zou ge-
beuren als de sloop niet door zou 
gaan, en dat zij niet akkoord zul-
len gaan met de huuropzegging: 
“Er komt nu een plotselinge nieu-
we wending, waar vooraf op geen 
enkele manier rekening mee is ge-

houden (…) Het is het College van 
B&W dat nu besloten heeft om de 
huurcontracten op te zeggen.” Ver-
der verwijzen de bewoners naar uit-
spraken van gemeenteraadsleden, 
die enkele maanden geleden op-
riepen tot een goede oplossing voor 
de bewoners: “Diverse partijen in de 
gemeenteraad hebben aangegeven 
dat er een goede oplossing gevon-
den moet worden voor de tijdelijke 
huurders (...) Er wordt nu gekozen 
voor de oplossing die voor de bewo-
ners het meest ingrijpend is. Netto 
schiet de gemeente er niets mee 
op: de bewoners (waaronder ge-
zinnen met kinderen), die allemaal 
uit De Ronde Venen komen, wor-
den woningzoekenden, en tegelij-
kertijd worden de woningen weer 
te huur aangeboden voor iedereen 
uit de regio Utrecht.” De bewoners 
sluiten hun brief af met een oproep 
aan de lokale politiek om aandacht 
te geven aan hun situatie en op te 
roepen tot een betere oplossing. 
Van de kant van de gemeenteraad 
is het voorlopig erg stil. Dit onder-
werp is tot op heden niet besproken 
in een commissie- of raadsvergade-
ring. Laten de dames en heren po-
litici de bewoners in de kou staan? 
Ook de komende maanden hoeven 
de bewoners van de politiek weinig 
te verwachten, het is namelijk zo-
merreces.

Vinkeveen - De eerste auto’s re-
den op 29 juni door een serpenti-
newolk over de Baambrugse Zu-
we. Met deze feestelijke hande-
ling opende onderneemster Irma 
Klinkhamer de weg die de afgelo-
pen maanden is voorzien van een 
betonconstructie op heipalen. Per-
sonenauto’s kunnen van maan-
dag t/m vrijdag tussen 16.30 en 
06.30 uur en in het weekend over 
het wegdek rijden. In de zomer-
maanden rondt Dura Vermeer, on-
der voorbehoud van onvoorziene 
omstandigheden, het werk af.  Van-
af oktober 2011 heeft Dura Vermeer 
in opdracht van de gemeente ge-
werkt aan de reconstructie van de 
Baambrugse Zuwe om deze duur-
zaam te beschermen tegen verzak-
king. Op 29 juni is het werk zo ver 
gevorderd dat deze buiten werktij-
den van de aannemer open is ge-
steld voor doorgaande personen-
auto’s. Reden om omwonenden en 
nabijgelegen bedrijven te bedanken 
voor hun geduld tijdens een fees-
telijke opening van de weg. Wet-
houder Pieter Palm en Dura Ver-
meer-directeur Michel Jansen heb-

ben onder toeziend oog van ruim 80 
bewoners van de Baambrugse Zu-
we en omliggende bedrijven sym-
bolisch het stoplicht op groen gezet 
voor de eerste auto’s. Onderneem-
ster Irma Klinkhamer van VVPver-
huur heeft vervolgens een code in-
getoetst om de slagboom te ope-
nen. Met dit codesysteem kunnen 
omwonenden en bestemmingsver-
keer binnen werktijden van de aan-
nemer over de Baambrugse Zuwe 
rijden. Buiten werktijden staat de 
slagboom standaard open. Door-
gaand vrachtverkeer is nog steeds 
niet mogelijk.
Een tijd van overlast is grotendeels 
voorbij. Een van de bewoners van 
de Baambrugse Zuwe zegt: “Als be-
woners hebben we baat bij de ver-
nieuwing van de Baambrugse Zu-
we. Wij zijn zeer tevreden over het 
resultaat tot nu toe.” Onder voor-
behoud van onvoorziene omstan-
digheden rondt Dura Vermeer eind 
september 2012 de werkzaamhe-
den volledig af en is de weg duur-
zaam bestand tegen verzakking. Op 
dat moment wordt de weg volledig 
geopend.

Feestelijke openstelling 
van de Baambrugse Zuwe

VANAF JULI

UITHOORN
KINDERMODE

3GROTE 

MERKEN 

KLEINE 

PRIJZEN!

Amstelplein 7 naast  t.o. politiebureau 

Lees In de provincie

Cultuur een 
belangrijke 
levensader



Door Flavoring

PARADIJS?
De zomer mag dan al begonnen zijn, dat wil niet zeggen dat het nu 
meteen elke dag ook stralend zomerweer is. Vandaar dat wij op een 
regenachtige zondag wat omhanden zaten met de kinderen en be-
dachten dat we maar even de deur uit moesten. Nu is daar een he-
le mooie oplossing voor, iets wat ook juist bestaat bij de gratie van 
ons Hollandse zomerweer en dat zijn de indoorspeeltuinen. In onze 
regio kunnen de gezinnen met kinderen kiezen uit Chimpie Champ 
in Aalsmeer of Raceplanet in Mijdrecht. Beide op hun eigen manier 
leuk, dus wij wisselen het nog wel eens af. Tenminste als het regen-
achtig of koud weer is, anders wil ik echt niet in zo’n hal zitten met 
schreeuwende kinderen in een bedompte lucht.

De kinderen waren blij en meestal zeggen ze dat de ouders dan ook 
wel blij zijn. Toch zag ik niet veel blije gezichten in de speeltuin. Diver-
se typen ouders zaten er aan een tafeltje, achter een kopje koffie of 
met zo’n mooie kan limonade voor hun snufferd. Velen van hen wer-
den in beslag genomen door een krantje, tijdschrift of mobiele tele-
foon. Van aandacht voor de kinderen was maar mondjesmaat sprake. 
Dus was ik een van de weinige volwassenen die vrolijk meespeelde 
met de kinderen. Achter ze aan door een mega groot klimtoestel met 
buizen (altijd de angst dat je een keertje klem blijft zitten), met ze van 
een glijbaan/skihelling afglijden en met mijn knieën ter hoogte van 
mijn schouders op een trapautootje een parcours afracen. Natuurlijk 
doe ik dit niet de hele middag lang, ook ik wil even rustig iets drinken 
en om me heen kijken. Maar een middag verblijven in een speelpara-
dijs is niet compleet als je niet zelf hebt meegespeeld.

Behalve dat het voor de kinderen leuk is als hun ouders meespelen, 
het is ook nuttig voor hele andere zaken. Tot mijn verbazing kwam ik 
achter een flink aantal gebreken. Dit varieerde van autozitjes die niet 
goed vast zaten op diverse trapauto’s tot kale planken in het klimtoe-
stel waar normaliter de planken bekleed zijn met een stevig en zacht 
omhulsel. Het meespelen leverde voor mij op dat ik nu weet dat het 
spelen in het speelparadijs zeker niet zonder risico is. De vraag is na-
tuurlijk wanneer het eerste ongeluk gaat gebeuren en hoe het bedrijf 
daar dan mee omgaat. Waar kinderen spelen, gebeuren heus onge-
lukken, maar dat moet niet komen door ondeugdelijk materiaal.

Wellicht wordt er snel orde op zaken gesteld, want Raceplanet is 
net overgegaan in andere handen en heet nu dan ook anders. Maar 
ja, dat boeit mijn kinderen niets, die blijven het gewoon bij de oude 
naam noemen. Als ze echter vragen (lees: zeuren) of we weer daar 
naartoe gaan, zal ik niet meteen enthousiast reageren. De komen-
de maanden zien ze ons daar niet meer, wij gaan lekker genieten 
van onze Hollandse zomer. Zon of regen, naar buiten zullen we gaan. 
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INFORMATIEF
COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 2:
dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn, 

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 
 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

125e jaargang

oplAgE: 16.300

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

STICHTING 
RECHTSwINkEL

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

SLACHTOFFERHuLp
NEdERLANd

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

dOkTERSdIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de huisart-
senpost 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.

ApOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47 
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma 
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde 
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297-
285163. Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

dIERENHuLp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

pSyCHOLOGISCHE 
HuLpvERLENING

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

zORG & 
dIENSTvERLENING

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

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

MijmeringenIs uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

Vermist:
- Zie ook op amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden die-

ren als uw huisdier wordt vermist.
- Wilnis, Herenweg: cypers-wit-grijs katertje gecastreerd; hij heeft 

een wit snuitje en borst met een klein bruin vlekje aan de linkerkant 
van zijn neus; hij heeft witte pootjes en zijn naam is Siepie.

Gevonden:
- Uithoorn, Irenelaan: rood-zwarte lapjespoes met wit puntje aan 

staart.
- De Kwakel, Achterweg: rode kater, witte sokjes. 
- Uithoorn, Herman Gorterhof: cypersgetinte kater.
- Abcoude, Westkanaaldijk: zwart-witte stabij.
- De Hoef, Oostzijde: grijs-cyperse kat.
- Uithoorn, Aan de Zoom: Perzische poes, wit-grijs.
- Wilnis, Bovendijk: zwart-witte kat.
- Uithoorn, Alexanderpoort: cyperse kat met witte snuit, bef, buik en 

pootjes. 

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met 

staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben. 
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

 

Aanstaande zondag met IVN-gids:
Bomenwandeling in Uithoorn
Aalsmeer - Uithoorn - In de ge-
meente Uithoorn staan veel prach-
tige en ook oude bomen. Misschien 
kent u er wel een aantal van of vindt 
u een bepaalde boom erg mooi, 
maar heeft u geen idee welke boom 
dat nu precies is. In dat geval is het 
zeker leuk om komende zondag 8 
juli mee te lopen met een IVN-gids. 
Het IVN De Ronde Venen & Uit-
hoorn heeft een bomenboekje uit-
gegeven met een aantal boombe-
schrijvingen en uitgezette wandelin-
gen in o.a. Uithoorn. Met behulp van 
het boekje kunt u natuurlijk zelf de 

bomen leren kennen, maar de gids 
kan u er nog meer over vertellen. 
Bomen zijn van oudsher een enor-
me inspiratiebron voor mensen. Tij-
dens de wandeling zal Elza Vis van 
Binnenste-Buitenverhalen enkele 
korte verhalen vertellen. 
Vertrekpunt gemeentehuis Uithoorn 
om 10.00 uur. Duur van de wande-
ling twee uur, aanmelden is niet no-
dig. Er zijn geen kosten aan deze ex-
cursie verbonden. Het boekje is ver-
krijgbaar voor 7,50.
Meer informatie verkrijgbaar bij Ca-
rola van der Meer, tel. (0297)540853.

Creatieve Eye-openers
Uithoorn - Voor een nieuwe kijk op 
de wereld kun je deze zomer terecht 
in Atelier De Rode Draad. Onder de 
naam Spelend Schilderen, Eye-ope-
ners biedt Joke Zonneveld 10 work-
shops aan in de maanden juli en 
augustus. Op allerlei manieren ga je 
aan de slag met je waarneming tij-
dens het schilderen. Je werkt vanuit 
de ervaring in plaats van om het re-
sultaat. Dat betekent dat je de vrij-
heid hebt om te ontdekken waar je 
jezelf remt of uit gewoonte handelt. 
En zo kom je tot eigen beelden en 
nieuwe mogelijkheden. Je kunt ook 
samen met je kind aan de slag. 
De kosten per workshop bedragen 

32,50 euro, voor drie workshops be-
taalt u 75,- euro en de ouder/kind-
workshop kost 45,- euro. De bedra-
gen zijn inclusief materiaal. De da-
ta van de workshops zijn op 7, 14, 
19, 21, 26, 28 juli, 25 en 28 aug, 1 
september. Medio September volgt 
de workshop Spelend Schilderen 
en Nieuwsgierigheid: maandag- en 
donderdagochtend 6x, zaterdagmid-
dag 10x. Het atelier is tevens te huur 
in deeltijd. Atelier De Rode Draad is 
gevestigd aan de Prinses Margriet-
laan 86 in Uithoorn. Voor meer in-
formatie www.jokezonneveld.nl /  
info@jokezonneveld.nl of telefo-
nisch: 020-6418680.

Een mooie uitgaansdag 
voor ouderen De Hoef
De Hoef – “Het is altijd heel gezellig 
en je spreekt elkaar weer”: dat vin-
den de ouderen van De Hoef heel 
belangrijk voor een geslaagde ge-
zamenlijke uitgaansdag. Natuurlijk 
werkt een mooie bestemming wel 
extra inspirerend!
Dit jaar ging de reis van de Hoef-
se ouderen naar Zuid-Holland, naar 
het eiland Tiengemeten dat eerst 
een landbouwgebied was en nu een 
uitgestrekt natuurgebied. Daar be-
zochten de ouderen het Rien Poort-
vliet Museum met zijn mooie schil-
derijen en tekeningen. Ook kabou-
ters waren er te bewonderen en op 

het terras was het goed toeven. Na 
de lunch maakte de bus met zijn 
Hoefse gasten een rondrit door de 
fraaie Alblasserwaard. De aan boord 
gekomen gids wist veel aardige we-
tenswaardigheden te vertellen. Een 
show met uilen in Ameide was een 
mooie afsluiting. Als vanouds stond 
bij aankomst in thuishaven De Hoef 
weer een heerlijk buffet klaar bij 
de Strooppot. Veel te snel was de-
ze mooie uitgaansdag weer voor-
bij. Dank aan de stichting Hoefse 
Belangen en alle inwoners van De 
Hoef, die deze mooie dag mogelijk 
hebben gemaakt.

Pijlstaartschool haalt geld op 
voor Emma Kinderziekenhuis
Vinkeveen - Ook dit jaar heeft 
OBS de Pijlstaart een actie gehou-
den voor een goed doel. Dit jaar is 
gekozen voor het Emma Kinderzie-
kenhuis. De Pijlstaartschool wilde 
heel graag de pedagogische me-
dewerkers een keer in het zonne-
tje zetten. De pedagogische mede-
werkers verrichten ontzettend goed 
werk voor alle zieke kinderen in het 
Emma Kinderziekenhuis. Deze men-
sen zorgen ervoor dat deze heel zie-
ke kinderen de broodnodige aflei-
ding krijgen die hun ‘ziek zijn’ even 
doet vergeten. 
Hiervoor hebben zij veel geld no-
dig om de juiste materialen aan te 
schaffen. De kinderen van de Pijl-
staartschool hopen met de op-
brengst een mooie bijdrage te kun-
nen leveren aan het geweldige werk 
van deze pedagogische medewer-
kers. 
Noa Vrinzen, Jeroen Goes en Ferdi 
Balte uit groep 8 hebben het draai-
boek voor deze dag gemaakt. Zij 
hebben meerdere keren bij elkaar 
gezeten en ervoor gezorgd dat de 
groepen 1 t/m 6 prachtige kunst-
werken of een set ansichtkaarten 
hadden gemaakt die door de ou-
ders gekocht konden worden. Ook 
hebben zij in alle groepen, met be-

hulp van de Emma Kinderzieken-
huis spreekbeurten- en kringkoffer, 
een verhaal verteld en zijn er zelf-
gemaakte posters in de hele school 
opgehangen. Het was ook het idee 
van deze drie leerlingen om de kin-
deren uit groep 7 en 8 een ‘High 
Tea Room’ te laten verzorgen. Al-
le leerlingen uit deze groepen had-
den iets gebakken en met een kop 
koffie/thee of limonade konden de 
ouders en natuurlijk de leerlingen 
zelf dit tegen een schappelijk prijsje 
kopen. Het mooie weer maakte het 
feest helemaal compleet want de 
High Tea Room was gezellig buiten. 
Hier kon al het lekkers in het zon-
netje opgegeten worden. De sfeer 
zat er goed in en om 12.30 uur was 
er geen plakje cake meer over! Al-
le kinderen hebben ontzettend goed 
hun best gedaan en een geweldige 
inzet getoond. 
Vrijdagmorgen 29 juni hebben Noa, 
Jeroen en Ferdi, in het bijzijn van al-
le leerlingen een cheque ter waarde 
van 1.436,30 euro overhandigd aan 
de psycholoog van het Emma Kin-
derziekenhuis. Alle leerlingen, leer-
krachten en uiteraard de pedago-
gische medewerkers van het Em-
ma Kinderziekenhuis zijn hier heel 
blij mee!



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

Gemeentelijke bekendmakinGenOpeninGstijden 
Gemeentehuis:

tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

extra openingstijden in de 
maanden mei, juni en juli
za 10.00-13.00 u

afvalbrenGstatiOns

afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen geslo-
ten.
afvalbrengstation 
abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di 9.30-11.30 u
wo 13.00-15.00 u
za 13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op 
zaterdag tijdens de feestweek 
gesloten.

servicepunt wOnen, 
welzijn en zOrG

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u

de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de ronde ve-
nen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen 
zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. de of-
ficiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek 
actueel.

 aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    ontvangst

abcoude
Amsterdamse- Bouwen van een supermarkt,  Bouwen W-2012-0334 25-6-2012
straatweg 38 winkels, wooneenheden en  Reclame
 ondergrondse parkeergarage Inrit/uitweg 
Amsterdamse- Slopen van alle bouwwerken Slopen W-2012-0335 25-6-2012
straatweg 38 
Gein-Zuid 47 Aanbrengen van nieuwe  Bouwen W-2012-0337 25-6-2012
 dakplaten op stal 

de hoef 
De Hoef Oostzijde 61a Realiseren van een aanbouw  Bouwen W-2012-0338 25-6-2012
 aan bestaande gymzaal 
De Hoef Oostzijde 61a Verwijderen van de kantine  Slopen W-2012-0339 25-6-2012
 en opslag 

mijdrecht
Diamant 9 Veranderen van twee kozijnen Bouwen W-2012-0329 25-6-2012
Nijverheidsweg 34 Bouwen van een bedrijfspand Bouwen W-2012-0332 25-6-2012
Ondernemingsweg 11 Veranderen van de inrichting 
 ivm aanschaf machine Milieu W-2012-0331 25-6-2012
Oosterlandweg 2b Verwijderen van asbest golfplaten Slopen W-2012-0333 25-6-2012
De Passage 11 Plaatsen van gevelreclame Bouwen W-2012-0326 20-6-2012
  Reclame 

wilnis
Veenweg 116 Wijzigen van een voorgevelkozijn Bouwen W-2012-0328 22-6-2012

vinkeveen
Arkenpark de  Plaatsen van een berging Bouwen W-2012-0336 25-6-2012
Plashoeve 5a 

waverveen
Hoofdweg 7 Realiseren van een zorgwoning Bouwen W-2012-0327 21-6-2012

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

rectificatie
In dit blad van 28 juni 2012 stond vermeld bij de aangevraagde omgevingsvergunningen:
- Baambrugse Zuwe 17 in Vinkeveen: verwijderen van asbest golfplaten. Nr. W-2012-0322. Dit is niet correct. 

Dit moet zijn: Zuwe 17 in Baambrugge.

 verleende OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. verzenddat.
    vergunning

de hoef
Kromme Mijdrecht 6 Vervangen van twee bijgebouwen Bouwen  W-2012-0242 22-6-2012
 voor één bijgebouw Afwijken 
  bestemming 

vinkeveen
Molenkade 30 Bouwen van een nieuw paviljoen Bouwen W-2012-0147 20-6-2012

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 wethou-
ders, 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.

 intrekkinG OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

straatnaam aard van het project vergunningsnr. aanvraagnr. verzenddat.
   intrekking intrekking

abcoude
Peppinghof 29 Plaatsen van een dakkapel op het  2006/044 W-2011-0640 21-6-2012
 voorgeveldakvlak van de woning 
Doude van  Realiseren van een erker aan de 2006-015 W-2012-0025 21-6-2012
Troostwijkstraat 62 voorgevel 

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

 niet in behandelinG GenOmen aanvraGen OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    weigering

abcoude
Zilverschoon 129 Gebruik van de woning voor klein- RO (afwijken W-2012-0159 21-6-2012
 schalig bedrijfsmatige activiteiten bestemming) 

 verkeersbesluiten
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen twee verkeersbesluiten hebben ge-
nomen. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats nabij Futenlaan 53, 3645 

GC in Vinkeveen. Dit besluit ligt met ingang van woensdag 4 juli 2012 gedurende een termijn van zes we-
ken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.

- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Prinses Wil-
helminalaan 6, 3641 EL Mijdrecht. Dit besluit ligt met ingang van 11 juli 2012 gedurende een termijn van 
zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 

bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken 
bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend 
en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit 
en de reden(en) van bezwaar.

verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de recht-
bank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen 
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een 
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het 
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht Anselmusstraat 19 - 3641 AM

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.meerbode.nl

GRATIS kAbAALTjES WORdEN GEPLAATST ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, 
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van 
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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Gratis kabaal

www.vanderhelmmakelaardij.nl

Herenweg 46
3648 CJ  WILNIS
t: 0297 - 59 19 96
f: 0297 - 21 49 04

Vossestaart 38 te Wilnis
Ruime TUSSENWONING met DUBBELE GARAGE, 
4 slaapkamers, moderne badkamer en keuken, 
diepe achtertuin en vrij uitzicht aan de voorzijde.
Vraagprijs: € 249.000,- k.k.

 

ZIE OOK WWW.FUNDA.NL EN 
WWW.VANDERHELMMAKELAARDIJ.NL

OPEN HUIS ZATERDAG 7 JULI A.S. 
TUSSEN 11.00-13.00 UUR

ZEER SCHERP GEPRIJSD! 

UNIEKE KANS!

•  Verstoppingen toilet,
    keuken e.d.
•  Reparaties vernieuwen
    riolering
•  Drainage
•  Camerainspectie
•  Rookdetectie
•  Zuigwagen voor
    o.a. vetvangputten
•  Graafwerkzaamheden

Voorheen Scheenaart rioolservice B.V.
Al 35 jaar een begrip in de regio

 

Uitweg 25 A | 3645 TA Vinkeveen
RIOOL VERSTOPT?

BEL: 0297-284624   24 uur service

   WWW.hASSInGRIOOLSERVICE.nL
   InfO@hASSInGRIOOLSERVICE.nL

Sierbestrating | Stucadoren
Verbouwingen

Voor een vrijblijvende prijsopgave,
neem contact op via:

06-53 33 23 72 | info@mikevanl ienden.nl
www.mikevanl ienden.nl

U kunt bij ons terecht voor:

• Reparaties en rebasing (Klaar terwijl u wacht!)
• Volledige protheses
• Gespecialiseerd in kunstgebitten op implantaten
• Partiële en frameprotheses
• Vergoeding door alle zorgverzekeringen

Behandeling volgens afspraak
Lid Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici (ONT)

P. den Hartog
tandprotheticus

Uiterweg 6 • Aalsmeer • Tel. 0297-342699

F. Grashuis  
tandprotheticus

Kunstgebit stuk?

StallingStallingStallingStallingStallingStallingStallingStallingTE HUUR
CARAVAN, BOOT, 

OLDTIMERS
Tevens lichte, droge

opslagruime.
Betonvloer ±400 m2.

Tel. 0297-325809
06-539 25 464

Bent u energiebewust?

bel 0297-561312
Wij plaatsen zonneboilers

van Walraven

*aangeboden:
Zwarte kater ±6 jr zoekt ivm  
verhuizing een nieuw huis met 
lekkere tuin. Kan niet wennen 
op de flat. Is rustig en lief en zit 
graag bij je. Tel. 06-20029197
te koop:
Eenpersoons seniorenbed in-
cl. el. verst. Auping bodem, 
Pullman matras, ladekast-
je €300,-. Tel. 06-20200784
te koop:
Krups Dolce Gusto koffie-
zetapp.  voor cafe latte of ice-
koffie. €30,-. Tel. 06-43936988
Gevraagd:
Drie-wielsrollator, voor oude-
re dame. Tel. 0297-282805
te koop:
Camp.bedje(kl. bl.) in dr. tas 
m. bijp.  lakens (4 x) en deken 
(1 x ) €20,-. Tel. 0297-263836
te koop:
Heel mooi servies met para-
dijsvogels 48 delig, porc. en 
oud radio pickup meubel, bei-
den t.e.a.b. Tel. 0297-582480
 

Gezocht:
Sophie (kingcharles spaniel) 
kom je nog eens met mij spe-
len in het speelwoud? Groet-
jes van Fiep (teckeltje). 
Tel. 06-28875884
te koop:
Een barbecue, nog niet ge-
bruik €20,-. Tel. 06-81274140
te koop:
Black en decker workmate 
t.e.a.b. Tel. 0297-284786
 

aangeboden:
Kittens zw. wit 8 wk. oud. 
Zindelijk, ontwormd en 
heel speels €20,-.  
Tel. 06-53920061
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Met een grote kraan was het snel gedaan met de bomen

Onaangename verrassing voor bewoners Oude Spoorlaan

“Waarom bomen gerooid en 
waarom bouwrijp maken?”
Vinkeveen - Vorige week dinsdag-
ochtend om 7.00 uur werd er plot-
seling een start gemaakt op het ou-
de spoor achter het oude Spoorhuis 
en bij de Spoorlaan in Vinkeveen 
om daar vele bomen te rooien en de 
grond bouwrijp te maken. Niemand 

van de omwonenden was ingelicht. 
Niemand wist wat er ging gebeu-
ren. Dit geheimzinnige werk werd 
aangepakt met een enorme kraan 
die alle bomen kraakte en zo bin-
nen een korte tijd een enorm slag-
veld aanrichtte. De bewoners van 

Een jonge bewoonster van de Oude Spoorlaan geeft blijkt van haar onrust

de Spoorlaan zijn geschokt door de 
werkwijze. De zaak is uiterst vreemd 
omdat niemand maar iets wil zeg-
gen over de plannen die er zijn. Er 
schijnen meerdere woningen te ko-
men variërend van twee-onder-
een-kapwoningen tot vrijstaande 
woningen zijn de speculaties. 
Er staat geen bord met wat er gaat 
gebeuren, wie de eventuele project-
ontwikkelaar is en wie er gaat bou-
wen en wat men gaat bouwen. Vra-
gen die nu rijzen zijn: “Wat gaat er 
met het Oude Spoorhuis gebeuren? 
Gaan ze dit mooie gebouw mis-
schien wel platgooien omdat het in 
‘te slechte staat’ is?”, aldus zeer ver-
ontruste buurtbewoners.

Bomen
“Vragen als ‘waarom de bomen weg 
moesten ‘ werden door de aanwe-
zige werklui beantwoord met, ‘ach, 
die hebben er vroeger ook nooit ge-
staan dus dat is toch niet zo erg’.
Mooie berkenbomen zonder pardon 
omgeknakt net als alle andere bo-
men en ja! bewoners van de Spoor-
laan en andere aanwonenden, de 

bomen die er nu nog staan gaan in 
de loop van tijd ook weg! die toe-
zegging is al gedaan”.
De bewoners zijn geschokt en wil-
len duidelijkheid van wat er staat te 
gebeuren, het schijnt dat de kraan-
machinist met spoed naar de-
ze klus is gestuurd dus dat zegt 
ook wel wat…”Wat is hier aan de 
hand??? Waarom deze geheimzin-
nigheid? Wat is er afgesproken tus-
sen Spoorwegen en de gemeente? 
en wat heeft VOBI hier mee te ma-
ken? Wat gaat hier gebeuren?”, al-
dus de bewoners

Zonder pardon
“Weer een gebied waar bomen zon-
der pardon en toelichting worden 
weggehaald”, zo vervolgt een be-
woner van de Oude Spoorlaan: “Het 
is weer net als een paar maanden 
geleden. Toen werden er net achter 
het spoor ook al een aantal prachti-
ge bomen zomaar omgezaagd.”
De reden? “Omdat er vroeger nooit 
bomen hebben gestaan”, was het 
antwoord. Kom nou, dit gebied was 
rijk aan natuur als koekoeken, ijsvo-
gels, sperwers, uilen, schildpadden, 
slangen en vele andere vogels die je 
er nu niet meer ziet. 
Ook daarvoor waren al bij een ande-
re gedeelte van het Oude Spoor, al-
le bomen gerooid en struiken weg-
gehaald. En terugplanten?? Vergeet 
het maar. De desbetreffende per-
soon heeft een berisping gekregen 
en daar blijft het dan bij. Ook daar 
is nu het kaal en komt er niets meer 
terug, schande! En onze gemeente? 
Die kijkt totaal niet om naar onze 
bomen. Bij hen is blijkbaar het mot-
to: ‘gewoon de zaag er in’. Hoe lang 
gaat dit nog zo door? En de prach-
tige Monumentale boom bij het Ou-
de Spoorhuis? Die blijft staan, zegt 
men… ja ja, totdat er ‘per onge-
luk’ even tegenaan wordt gereden 
en ook hier de zaag wordt ingezet 
want ook deze zal waarschijnlijk in 
de weg staan. Moeten onze kinde-
ren straks in een boomloze omge-
ving opgroeien? Dag bomen.. .dag 
dieren…..dag mensen….(zie de foto 
van een kindje dat het wel begrijpt!).
De bewoners van de Spoorlaan en 
aanwonenden eisen antwoorden!
Wat is er hier gaande? Waarom in-
eens deze bliksemactie?” 

Woningbouw
Bij navraag werd het snel duide-
lijk. Er worden woningen gebouwd. 
De grond is van de NS en de grond 
moet bouwrijp worden gemaakt 
voor de komende woningbouw. Er 
is niets meer aan te doen. De bo-
men zijn verdwenen en komen niet 
meer terug. Wel kan de vraag ge-
steld worden, waarom zijn de om-
wonenden niet ingelicht. Dat voor-
komt veel ellende en onrust..

Zomerconcert zangschool Studio 
Rothschild heel intens en vrolijk
Mijdrecht - Het is zaterdagavond 
23 juni. In de sfeervolle grote zaal 
van woon- en zorgcentrum Nieuw 
Avondlicht staat een grote zwarte 
vleugel klaar. Eromheen zit al een 
aantal bewoners van het huis, be-
nieuwd welk programma hun deze 
avond geboden gaat worden, want 
een groot aantal leerlingen van 
zangschool Studio Rothschild zal 
optreden. De zaal stroomt langzaam 
vol en het is even na zeven uur als 
Thomas Oudshoorn de avond opent 
met het spetterende en toepasselij-
ke nummer van Jan Smit ‘Leef nu 
het kan!’ Achter Thomas volgen op 
rij alle ‘zangsterren’ van deze avond. 
Thomas, die inmiddels wereldbe-
roemd is in Mijdrecht en bij menig 
feest of partij te vinden is, brengt 
zijn lied met veel flair en krijgt de 
hele zaal mee. Na deze levendi-
ge opening neemt Jeroen Kolkme-
ijer het stokje over en hij presenteert 
de avond zoals we van hem gewend 
zijn: vlot en met humor. 

Vriendinnen
Voordat de volgende leerlingen hun 
eerste nummer ten gehore brengen, 
vertelt zangcoach Greetje de Haan 
dat het thema van deze avond is ‘Als 
jij kon toveren’. Wat zou jij dan ver-
anderen? Wat zijn jouw dromen? 
Iets meer rust misschien voor de 
leerlingen Emilie van den Berg en 
Quinty Veerhuis? 
Deze twee gezellige vriendinnen, die 
al twee jaar zangles hebben, hebben 
zelfs geen tijd meer voor een sms’je, 
zo valt op te maken uit hun vrolijke 
en met veel flair gebrachte nummer 
‘Druk, druk’ druk’. Later op de avond 
zingt Emilie van de Berg het lied 
‘De coolste DJ’. Zo jong nog en dan 
al helemaal weg van de DJ. Emilie 
brengt het lied pittig en is vocaal 
sterk, net zoals haar vriendin Quin-
ty Veerhuis met het nummer ‘Stupid’. 
‘Stupid’ hoeft zij zich niet te voelen. 
Ze oogst met haar supergezongen 
lied dan ook een flink applaus. Nog 
maar net op zangles en dan al met 
twee musicalnummers komen. Dat 
doet Jia Wychers maar eventjes. Al-
lereerst brengt zij het nummer ‘16 
op 17’ uit de musical Sound of Mu-
sic. Jia brengt dit nummer, begeleid 
door Greetje op de piano, heel goed. 
Samen met haar zus Xintha die de 
rol van ‘vriendje’ op zich heeft ge-
nomen, vormt ze een sterk duo. La-
ter op de avond brengt Jia ook nog 
heel inlevend het prachtige nummer 
‘Colors of the wind’. 

Energie
Hoe belangrijk energie is, blijkt wel 
uit het nummer ‘Energie’. Energiek 
en goed gezongen door Mara Leeu-
win en Dionne Spaltman. Met hun 
flitsende kleding en hun vrolijke 
stemmen spatten zij van het podium 
af en geven zij zowel elkaar als de 
zaal een hoop energie! 
Willen zijn zoals dat andere meisje. 
Als dat nou je droom is. Daarover 
zingt Ilke de Lange met het num-
mer ‘Zoals zij’. Ilke weet de inhoud 
van dit lied goed over te brengen 
op haar publiek en heeft een groot 
stembereik. Dit geldt ook voor Na-
nou van Eersel met het lied ‘’Born 
this way’ van Lady Gaga. Nanou 

heeft een mooie stem en beschikt 
over veel volume. Ze is gewoon 
‘born this way’.
Het laatste nummer voor de pauze is 
van Francisca Oudshoorn. Zij zingt 
het mooie nummer ‘Beautiful’ van 
Christina Aguilera. Francisca brengt 
dit moeilijke en gevoelige nummer 
gewoon ‘beautiful’ en heel inlevend. 

Like you
Het tweede gedeelte van deze mu-
zikale avond wordt geopend door 
de 8-jarige Chelsea van Wijk met 
het nummer ‘Someone like you’ van 
Adele. Het gaat over de zoektocht 
naar de jongen die lijkt op haar gro-
te liefde. Niet mis als je nog maar 
8 jaar bent. Maar Chelsea zingt dit 
nummer met haar heldere stem heel 
goed en oogst terecht een groot ap-
plaus. Veelbelovend als je dit al op 
zo’n jonge leeftijd weet neer te zet-
ten! Na dit optreden volgen er twee 
mooie duetten. Zo zingen Anouk 
Bakker en Thomas Oudshoorn het 
prachtige nummer ‘Sorry seems to 
be’. Het nummer wordt mooi gezon-
gen en maakt veel indruk op het pu-
bliek evenals het nummer ‘The A-
team’. Dat nummer wordt heel mooi 
vertolkt door Denise Overwijk en 
Nanou van Iersel, die zichzelf daar-
bij ook nog op de piano begeleiden. 
Hun stemmen passen goed bij el-
kaar en ze hebben allebei een groot 
stembereik. Anouk Bakker brengt 
daarnaast ook het nummer ‘Tot jij 
mijn liefde voelt’ van Dik Hout. Mooi 
en gevoelig gebracht en op de piano 
begeleid door Greetje. Anouk weet 
de boodschap goed over te brengen 
en gooit hoge ogen met dit nummer. 
Evenals Judith van Harten met het 
nummer ‘Denk aan mij’ uit de mu-
sical The Phantom. Met haar helde-
re stem vertolkt ze dit nummer heel 
mooi. Ook zij heeft een groot stem-
bereik waardoor ook de hele hoge 
noten, waar dit nummer om bekend 
staat, prima gehaald worden. Bij-
na aan het eind van het program-
ma komt Thomas Oudshoorn met 
het swingende nummer ‘Verliefd 
zijn is veel leuker’ van Guus Meeuw-
is. Nog voor hij één noot heeft ge-
zongen, gaat de zaal al los. Thomas 
weet dat enthousiasme vast te hou-
den met zijn vrolijke stem en zijn uit-
stekende performance. 

Toveren
Als slot brengt Jeroen Kolkmeijer, 
samen met alle jeugdige zangers 
en zangeressen het nummer ‘To-
veren’ van Herman van Veen. Het 
publiek reageert heel enthousiast. 
Met dit nummer blijkt dat Gree-
tje de Haan met Jeroen Kolkmeijer 
haar eigen Herman van Veen in huis 
heeft, want hun stemmen lijken ver-
bazingwekkend veel op elkaar. Na 
afloop volgt een daverend applaus. 
Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat dit nummer, na allerlei officië-
le toespraakjes en het uitreiken van 
de bloemen, nog een keer herhaald 
wordt. En de zaal is weer even en-
thousiast en klapt vrolijk mee.
En deze vrolijkheid blijft ook na af-
loop nog lang hangen als er on-
der het genot van een hapje en een 
drankje nog gezellig wordt nage-
praat.

‘ Oude tijden’ herleven bij De 
Zwart Dranken & Delicatessen
Wilnis - Afgelopen zaterdagmid-
dag opende De Zwart Dranken & 
Delicatessen aan de Herenweg de 
nieuw ingerichte winkel op de ‘ou-
de bekende stek’. Een en ander 
ging gepaard met een forse toeloop 
van naar schatting vijfhonderd ‘ou-
de klanten’ en andere belangstel-
lenden. Kortom, het was een flin-
ke, maar gezellige drukte. Niet in de 
laatste plaats omdat er veel restan-
ten mooie wijnen in de aanbieding 
waren en zijn, overgenomen uit de 
failliete boedel van Henri Bloem’s 
Wijnkoperij die tot een half jaar hier-
voor nog in het pand was gevestigd. 
Voorts was men nieuwsgierig wat 
het aanbod aan delicatessen en ca-
deaumogelijkheden nu wel zou in-
houden. De FortNight band met zan-
geres Wendy de Zwart (dochter van 
Martien en Ans) droeg op het ter-
rein aan de zijkant van het gebouw 
bij aan de opening met een aan-

tal goede nummers. Alle bezoekers 
werden vanaf de opening om 13.00 
uur getrakteerd op een glas heerlij-
ke champagne. Vervolgens was het 
‘open huis’ met drankjes en hapjes 
want er was overal toegang om te 
zien wat de overigens bij velen be-
kende winkel aan extra’s te bie-
den heeft. Daaronder een shop-in-
shop met delicatessen en chocola-
terie die uitnodigt om er eens gauw 
binnen te lopen. Deze ‘lekkere’ toe-
voeging aan het geheel is geves-
tigd in het voormalige kantoor aan 
de zijkant van het pand. De keuze in 
dranken is weer zoals voordien. Niet 
alleen wijnen – uit alle delen van 
de wereld, waaronder heel betaal-
bare – maar ook gedestilleerd, bie-
ren en frisdranken zijn weer volop in 
beeld bij het betreden van de win-
kel. Eerder waren dat voornamelijk 
flessen wijn. Prettig voor de liefheb-
ber, maar minder voor hen die het 

assortiment van De Zwart destijds 
op prijs stelden. Daarnaast misten 
nagenoeg alle klanten bij de nieuwe 
eigenaar de specifieke kantvriende-
lijke benadering, de souplesse, het 
vakmanschap en niet te vergeten 
de humor van Martien, Hans en Jan 
de Haan. Jan is nu weer terug in de 
gelederen, maar Martien en Hans 
zullen er wat minder zijn, ook al la-
ten zij zich op afroep graag ‘inhu-
ren’ als dat nodig is. Zoon Edwin en 
zijn echtgenote Raquel zijn de nieu-
we gezichten die de winkel weer 
uitstraling moeten geven. Gegaran-
deerd dat dit zal lukken, want uit 
de gesprekken blijkt dat heel veel 
vroegere trouwe klanten weer zul-
len terugkomen. Zij toonden dat tij-
dens de opening en waren ziender-
ogen blij dat ‘De Zwart’ weer op het 
oude nest is teruggekeerd, ook al is 
het de nieuwe generatie. Maar ook 
nieuwsgierige andere bezoekers 

kwamen een kijkje nemen. Bijna alle 
bezoekers kochten wel delicatessen 
of doosjes wijn. Al met al kon men 
op de openingsdag voor de eerste 
keer meteen een uitstekende omzet 
bijschrijven. Dat is een goed begin!

Nieuw jasje
Beter kan je dus spreken over ‘her-
opening’ want sinds jaar en dag 
waren Martien en Hans de Zwart 
met hun team de drijvende krach-
ten achter de al vele tientallen tot 
de verbeelding sprekende dranken-
zaak die een paar jaar geleden het 
predicaat ‘Slijterij van het Jaar’ in 
Nederland bijna binnenhaalde. En-
kele jaren is men uit de running ge-
weest omdat Henri Bloem’s Wijn-
koperij er wat in zag de winkel een 
andere insteek te geven in de vorm 
van een wijnspeciaalzaak. Achter-
liggende reden was ook dat Mar-
tien en Hans de kans kregen einde-
lijk ‘met pensioen’ te kunnen gaan. 
De winkel bleek echter niet het ge-
wenste resultaat op te leveren met 
gevolg dat de zaak failliet ging. Om-
dat het pand in eigendom is geble-
ven van gebr. De Zwart en het aan 
hun hart ging om het maar zo te 
laten, werd besloten er nieuw le-
ven in te blazen. Samen met zoon 
Edwin en zijn echtgenote Raquel is 
de drankenzaak in oude luister te-
ruggebracht, maar wel in een nieuw 
jasje. Bovendien is de zaak uitge-
breid met een afdeling delicatessen 
en (kleine) cadeaumogelijkheden 
om wat extra’s toe te voegen aan 
het aanbod van het drankenassor-
timent, maar ook om zich te onder-
scheiden. Tevens is de showroom 
weer dé locatie voor het uitzoeken 
en bestellen van relatiegeschenken. 
Ook is het weer mogelijk om allerlei 
attributen te huren en drank te la-
ten verzorgen als men als particulier 
of bedrijf op locatie zelf een (tuin)
feest wil geven. Zolang de voorraad 
strekt kunnen wijnliefhebbers nu 
nog putten uit de voorraad flessen 
die in de aanbieding zijn (vanaf 2,50 
euro!). En passant even shoppen bij 
de delicatessen completeert het ge-
heel. Edwin en Raquel zijn pas ge-
opend, maar hebben nu al plan-
nen voor aantrekkelijke acties voor 
hun klanten. Die zullen zich graag 
(weer) laten verrassen! Openingstij-
den: ma t/m vrij van 09.00 tot 18.00 
uur, za van 09.00 tot 17.00 uur.

Prijswinnaars
‘ EK special 2012’

Regio – Wij telden bijna 200 
deelnemers aan de EK 2012 
prijsvraag van de Nieuwe Meer-
bode. De puzzel oplossen bleek 
niet zo’n probleem te zijn, maar 
de overige vragen, nee, die wer-
den door niemand voor de volle 
100% geraden. Niet zo vreemd 
ook, als je zag dat meer dan 
70% van de deelnemers Ne-
derland als Europees Kampioen 
had voorspeld. Dat Nederland 
gemiddeld zo’n 10 tot 15 doel-
punten zou scoren. Nee, nie-
mand had toch gedacht dat Ne-
derland met 0 punten naar huis 
zou gaan en slechts 2 mage-
re doelpuntjes zou maken. Nee, 
dat had geen enkele deelnemer 
goed. 

Na veel uitzoeken hadden ten-
minste nog 8 deelnemers Span-
je als winnaar aangewezen. Bij 
deze tien zijn we toen gaan uit-
zoeken hoeveel van de overige 
vragen (van de 7) men goed had 
en er bleven er drie over. 
De eerste prijs, 150 euro, is ge-
wonnen door de heer of me-
vrouw Van de Zweert uit Uit-
hoorn. De tweede prijs, 100 eu-
ro, is gewonnen door Nino Wes-
tra uit Mijdrecht en de derde 
prijs, 50 euro, is gewonnen door 
de heer of mevrouw Klinkha-
mer uit Vinkeveen. De winnaars 
hoeven zich niet te melden, wij 
bellen ze op en maken een af-
spraak om de prijs te overhan-
digen.



Of het weer nou wel of niet 
meewerkt, de regionale omroep 
RTV Utrecht trekt er lekker op uit 
deze zomer! Zo gaat Reizigers 
Centraal elke zaterdag op zoek 
naar verhalen van treinreizigers 
over liefde, familie en vriendschap. 
Op maandag in Ga toch Fietsen! 
(foto) Toert de zender met Edwin 
Rutten door onze prachtige 
provincie en in Samen uit! op 

donderdag, wordt een dag in het 
leven van mensen getoond, die 
een zomerse plek bezoeken of 
daar werken. Verder kunt u op 
zondag lekker gaan zitten voor 
de documentaires Platteland 
van Utrecht, Het Baarnse Bos of 
Levende Buitenplaatsen.
Kijk voor meer informatie over 
deze en andere programma’s op 
www.rtvutrecht.nl.

Heeft u zin om tijdens de 
zomervakantie weer eens 
lekker ‘bij te lezen’? Ga dan 
naar de bibliotheek! Met uw 
bibliotheekpas heeft u in de hele 
provincie Utrecht toegang tot 
2 miljoen boeken, cd's, dvd's, 
tijdschriften en nog veel meer. 
Het mooie is: waar in de provincie 
u ook vakantie viert, u kunt met 
dezelfde pas op alle locaties in 
Utrecht terecht. Bovendien kunt 

u in de zomerperiode uw boeken 
zes weken lenen, in plaats van de 
normale drie weken.
Ook kinderen zijn van harte 
welkom in de bibliotheek, juist 
in de zomervakantie. Het is 
namelijk bewezen dat kinderen 
die helemaal niet lezen tijdens de 
zomermaanden bepaalde dingen 
vergeten die ze op school hebben 
geleerd. Zorg dus dat de hersenen 
geprikkeld blijven!

De provincie Utrecht vindt het 
belangrijk dat u eenvoudig 
boeken, cd’s en dvd’s kunt 
lenen in de bibliotheek. Daarom 
ondersteunt de provincie 
gemeenten en bibliotheken bij 
samenwerking, nieuwe initiatieven 
en een goede dienstverlening. 
 
Enthousiast geworden? 
Kijk dan op www.biscutrecht.nl 
voor meer informatie.

In de provincie is
een uitgave van de provincie Utrecht. Aan de

hand van actuele onderwerpen laten we zien waar u
 de provincie tegen komt. De volgende editie verschijnt op 

29 augustus. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl

Landschapshistorie met 
kunstzinnige inslag

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht

Mariëtte Pennarts, gedeputeerde 
Cultuur: "Utrecht is een regio van 
kennis en cultuur en wij investeren 
om die reden graag in onze jonge 
inwoners. De provincie draagt bij 
aan de instandhouding van de 79 
bibliotheken in onze regio. Wist u dat 
er bijna 230.000 mensen lid 
zijn van de bibliotheek en dat 
er jaarlijks 10 miljoen boeken 

worden uitgeleend? En dat kinderen bijna 
overal gratis lid kunnen worden? Via de 

organisatie Kunst Centraal maken wij 
mede mogelijk dat op 82% van de 
basisscholen in de provincie kinderen 
kennismaken met diverse vormen 
van kunst en cultuur. Cultuur is, 
met de regionale (kennis)economie, 
een belangrijke levensader voor 
Utrecht."

GS

   
 

Zomerse programma's 
op RTV Utrecht

Om de jeugd in onze provincie 
nog meer in aanraking te 
brengen met kunst én met 
de cultuurhistorische waarde 
van ons landschap, steunt de 
provincie een bijzonder project 
dat door Kunst Centraal en 
Landschap Erfgoed Utrecht 
samen is ontwikkeld. Met 
‘Sporen in het Land’ leren 
basisschoolleerlingen eerst de 
erfgoedkundige waarden van 
een stuk groen in de omgeving. 
Waarom ligt hier eigenlijk bos, 
of heide? Hoe lang ligt het er 
al? Wanneer die vragen zijn 
beantwoord, gaan de kinderen 
met een kunstenaar aan de 
slag om op die plek een ‘Land 
Art’-kunstwerk te maken. Met 
natuurlijke materialen wordt zo 
iets blijvends toegevoegd aan 
het landschap.
Kunst Centraal, 
één 

van de drijvende krachten 
achter ‘Sporen in het Land’, 
maakt zich in onze provincie 
sterk voor cultuureducatie 
in het basisonderwijs. “Het 
is belangrijk dat kinderen in 
aanraking komen met kunst 
en cultuur,” vindt hoofd 
kunsteducatie Ariane van 
Heijningen. “Het helpt ze in hun 
creativiteit én het is bewezen 
dat kunst een bijdrage levert in 
hun ontwikkeling in onderling 
contact. Je hebt er dus je hele 
leven iets aan.”

Benieuwd naar deze en andere 
activiteiten van Kunst Centraal? 
Kijk dan op 
www.sporeninhetland.nl en 
www.kunstcentraal.nl. 

‘Investeren in jonge inwoners’

PS

Arthur Kocken, Statenlid voor de VVD:
“Voorlopig blijft in onze samenleving de 
leesvaardigheid essentieel om te communiceren 
en met informatie om te gaan. We staan er 
vaak niet bij stil, maar ook die vaardigheid 
vraagt onderhoud. Als statenleden hoeven we 
ons daar geen zorgen om te maken met alle 
pakken papier die we ontvangen. En zelf 
houd ik van lezen. Maar anderen moet je 
prikkelen om interesse te wekken. 
Dat moeten bibliotheken 
doen! Bijvoorbeeld in lokale 
samenwerking met onderwijs, 

musea, archieven en historische 
verenigingen. Dat is belangrijker voor 

het lezen dan gratis lidmaatschap. 
En prikkelen
 is ook essentieel om financiële 

steun te houden van burgers die, 
net als ik, wel lid willen zijn terwijl 

ze hun boeken meestal kopen. 
Ooit zijn bibliotheken 
door medeburgers 
opgericht; ze moeten niet 
alleen steunen op 
de overheid.”

Arthur Kocken, Statenlid voor de VVD:
“Voorlopig blijft in onze samenleving de 
leesvaardigheid essentieel om te communiceren 
en met informatie om te gaan. We staan er 
vaak niet bij stil, maar ook die vaardigheid 
vraagt onderhoud. Als statenleden hoeven we 
ons daar geen zorgen om te maken met alle 
pakken papier die we ontvangen. En zelf 
houd ik van lezen. Maar anderen moet je 

musea, archieven en historische 
verenigingen. Dat is belangrijker voor 

het lezen dan gratis lidmaatschap. 
En prikkelen
 is ook essentieel om financiële 

steun te houden van burgers die, 
net als ik, wel lid willen zijn terwijl 

ze hun boeken meestal kopen. 

kennis en cultuur en wij investeren 

bibliotheken in onze regio. Wist u dat 

worden uitgeleend? En dat kinderen bijna 
overal gratis lid kunnen worden? Via de 

organisatie Kunst Centraal maken wij 
mede mogelijk dat op 82% van de 
basisscholen in de provincie kinderen 
kennismaken met diverse vormen 
van kunst en cultuur. Cultuur is, 
met de regionale (kennis)economie, 
een belangrijke levensader voor 
Utrecht."

‘Investeren in jonge inwoners’

‘Het gaat vooral om prikkelen’

Lekker lezen, 
ook in de vakantie 
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Baambrugse Zuwe in het weekend 
en avond/nachturen weer open
Vinkeveen - Automobilisten kun-
nen weer over de Baambrugse Zu-
we rijden vanaf vrijdag 29 juni jl. van 
maandag t/m vrijdag tussen 16.30 
en 6.30 uur en in het weekend.
Uitvoerder Dura Vermeer heeft het 
laatste werk aan de betonconstruc-
tie en de verbreding van de brug op 
de kruising met de Herenweg afge-
rond. Eind september 2012 rondt zij, 
onder voorbehoud van onvoorziene 
omstandigheden, de overige werk-

zaamheden af en wordt de weg vol-
ledig opengesteld. 
Bewoners en bestemmingsverkeer, 
met uitzondering van doorgaand 
vrachtverkeer, hebben volledige 
toegang tot de weg vanaf 29 juni a.s. 
Ter hoogte van de kruising Heren-
weg en Baambrugse Zuwe is een 
slagboom geplaatst die de bewo-
ners met een code kunnen openen. 
Buiten werktijden van Dura Ver-
meer is deze standaard geopend. 

880 Meter vanaf de Herenweg, ter 
hoogte van Baambrugse Zuwe 128E 
en 119, wordt binnen werktijden een 
fysieke afscheiding geplaatst die al-
leen fietsers en voetgangers kunnen 
passeren.

Op www.baambrugsezuwe.nl vindt 
u meer informatie over de recon-
structiewerkzaamheden die een 
einde maken aan het continu ver-
zakken van de bodem. 

In mooie opgepoetste oude auto’s:

Tochtje voor gasten Buurtkamer
Vinkeveen - Met prachtig weer, 
een tiental mooi opgepoetste oude 
Citroëns, ruim 40 gasten en vrijwil-
ligers, maakte de Buurtkamer dins-
dag 26 juni een uitstapje. De rou-
te voerde via Demmerik, Nieuwe ter 
Aar, Loenersloot, Loenen en Baam-
brugge naar Abcoude. Mooie bin-
nenwegen waar je normaal niet zo 
snel komt, maar zeker in deze tijd 
van het jaar met veel groen, bloe-
men en koeien in de wei; een open-
baring. Iedereen genoot van de 
prachtige uitzichten en aangeko-

men in Abcoude was er een gast-
vrije ontvangst met een lekker kop-
je koffie bij St. Timphaan. En weer 
terug in Vinkeveen zorgde het team 
van De Boei voor een heerlijke lunch 
waar zowel gasten als chauffeurs 
nog gezellig na konden praten. Bij-
zonder was vooral, dat deze tocht 
tot stand gekomen is via de Ronde-
veense Beursvloer. Rob de Bas, van 
bedrijf BASTAX uit Abcoude wilde 
wel een club Citroënrijders organi-
seren om de gasten van Buurtkamer 
Vinkeveen een uniek uitje te bieden 

in ruil voor een lekkere lunch. Zelf 
zorgde hij ook nog voor de muzika-
le noot, door bovenop zijn auto ge-
zeten, tijdens de tocht accordeon te 
spelen: een prachtig gezicht! Al met 
al een geweldige ervaring en zo-
wel de Buurtkamer als Citroënclub 
vinden het zeker weer voor herha-
ling vatbaar. Overigens: de Buurt-
kamer in de Bibliotheek, is als ont-
moetingsplek voor alle 55 plussers 
uit Vinkeveen de héle zomer open 
op dinsdag en donderdag van 10.00 
tot 12.00 uur. Welkom !

Vinkeveense brandweer naar 
landelijke finale vaardigheidstoetsen
Vinkeveen - Maar liefst acht 
brandweerploegen uit de provin-
cie Utrecht zijn geplaatst voor de 
landelijke finales van de vaardig-
heidstoetsen. Dit bleek na de laat-
ste voorrondes op 23 juni jl. Door 
het grote aantal deelnemers uit 
het hele land is het bereiken van 
een finale een prestatie op zich. De 
VRU brandweer is met vele teams 
zeer actief bij vaardigheidstoet-
sen, voorheen brandweerwedstrij-
den genoemd. Deze toetsen, waar-
aan korpsen op vrijwilige basis kun-
nen deelnemen, leveren een grote 
bijdrage aan de geoefendheid en 
vakbekwaamheid van de brand-
weer. Jaarlijks nemen in Nederland 
zo’n 7.500 brandweermensen deel 
aan de vaardigheidstoetsen. Een 
ploeg krijgt dan een realistisch sce-
nario voorgeschoteld. Juryleden lo-
pen met de ploeg mee en beoorde-
len de ploeg op techniek, tactiek en 
veilig werken. Met deze punten kan 
een rangschikking worden gemaakt 
tussen de ploegen. Jaarlijks wor-
den zo’n 800 brandweerteams be-
oordeeld. Er wordt gestreden in vier 
verschillende categorieën, elk met 
een landelijke finale. In de categorie 
‘Hogedruk’ is een brandscenario in 
combinatie met slachtoffers. Hierin 
verschenen 269 brandweerploegen 
aan de start in wedstrijden door het 
hele land. Hiervan zijn de 12 beste 
teams van Nederland over, waaron-
der Linschoten, Bunschoten en Vin-
keveen. Zij strijden op 6 oktober a.s. 
in Graft-De Rijp (Noord-Holland) 
om het landskampioenschap. Mede 
dankzij deze toetsen kan de burger 
vertrouwen op een adequate hulp-
verlening.

Rolstoelbrigade VeenLanden College
zorgt voor leuke buiten-uitjes 
Mijdrecht - Voor de gasten van 
verzorgingstehuis Gerardus Majel-
la was er vanaf Pasen elke vrijdag-
middag een team leerlingen van het 
VeenLanden College dat een rol-
stoelwandeling verzorgde. In het ka-
der van hun maatschappelijke stage 
oefenden de leerlingen bij het Ro-
de Kruis de kneepjes van het rol-

stoelduwen, mensen in en uit de 
rolstoel helpen, een gezellig praatje 
maken, maar ook leuke routes be-
denken in de omgeving. Onder be-
geleiding van activiteitenbegeleid-
ster Lian en Rode Kruisvrijwilliger 
David was het elke week een feest-
je voor de deelnemers om lekker 
naar buiten te kunnen en van alles 

te zien. Maar een enkele keer werd 
er binnen gebleven met een spelle-
tjesprogramma. Ook werd dit jaar 
de jaarmarkt bezocht en de laatste 
keer was er een gezellige afsluiting 
op het Raadhuisplein bij Rendez-
Vous. Na de zomervakantie starten 
er weer nieuwe Rolstoelbrigades en 
alle bewoners kijken er al naar uit !

Ben jij muzikant? Doe mee met 
Symfonie van de Veensteekmachine!
Vinkeveen - Het verloren geluid 
van de Veensteekmachine werd in 
mei ten gehore gebracht in Muse-
um De Ronde Venen. Tenminste, 
het geluid nagedaan door de men-
sen die zich dit nog kunnen herin-
neren en dit voor de Symfonie van 
de Veensteekmachine hebben na-
gebootst op film. Nu volgt het ge-
deelte van het project waarin jij mee 
kunt doen! De klanken van de ma-
chine worden verwerkt tot een mu-
ziekstuk door componist Jurriaan 
Berger. Daarbij heeft hij hulp nodig 
van muzikanten en muziekvereni-
gingen uit de provincie.

Wat ga je doen? 
Tijdens een workshop van compo-

nist Jurriaan Berger ga je aan de 
slag met het verloren geluid van de 
bijzondere machine. Je wordt hier-
bij geïnspireerd door verhalen van 
mensen die de machine nog in wer-
king hebben gezien. Je gaat experi-
menteren en improviseren op je in-
strument, om uiteindelijk tot een ei-
gen interpretatie op het geluid van 
de machine te komen. Alle muzikale 
ideeën worden opgenomen tijdens 
de workshops en vormen de ba-
sis voor het schrijven van de Sym-
fonie door de componist. Dit mu-
ziekstuk ga jij samen met de andere 
deelnemende muzikanten ten geho-
re brengen in een spectaculair con-
cert op vrijdag 22 juni a.s. op zand-
eiland 1. 

Wereldpremière op 
Vinkeveense Plassen
Deelname is gratis. Je leert improvise-
ren en je ideeën om te zetten in mu-
ziek. Je geeft een optreden op een 
unieke locatie aan de Vinkeveense 
Plassen voor een groot publiek tijdens 
de wereldpremière van de Symfonie 
van de Veensteekmachine. De work-
shops vinden in het najaar plaats op 
de repetitieavond van de vereniging of, 
voor de individuele muzikanten, op een 
nader te bepalen datum. Voorafgaand 
aan het optreden vindt een genera-
le repetitie plaats op het zandeiland. 
Aanmelden? Stuur een mailtje naar  
info@veensteekmachine.nl. Meer we-
ten? Kijk op www.veensteekmachi-
ne.nl

Rondeveense en Uithoornse kunstenaars 
exposeren samen in Fort aan de Drecht
Regio - Voor de 8ste keer krijgen 
de vrijwilligers van Galerie Fort aan 
de Drecht de gelegenheid om de-
ze zomer hun eigen werk te expo-
seren in de prachtige entourage van 
het Fort. In de periode 8 juli tot en 
met 19 augustus kunt u werk zien 
van Els Beekman, Hans van den 
Bosch, Janny Burggraaff, Marian-
ne Gerlach, Do de Graaf, Gon Hage-
man, Catharina Jensen, Greet Nie-

derländer, Betty van Roesel, Cathy 
Troost, Jeanet Vermeij en Max from 
Holland. De expositie bevat tal van 
verschillende technieken zoals pot-
loodtekeningen, beelden, foto’s, 
abstracte schilderijen in Olieverf, 
Acryl en Pastel, Sieraden, Portret-
ten, Stadsgezichten, Natuurimpres-
sies en Figuratief werk.
De opening zal zijn aanstaande zon-
dag 8 juli om 15.00 uur en zal wor-

den verzorgd door Jeroen Verheijen 
(wethouder en locoburgemeester 
van Uithoorn) met muzikale onder-
steuning van het Blaaskwintet.
Kunst van Binnen Uit is te zien 
tot en met zondag 19 augus-
tus op vrijdag van 14.00 tot 17.00 
uur en op zaterdag/zondag van 
12.00 tot 17.00 uur. Galerie Fort a/d 
Drecht, Grevelingen 50, Uithoorn.  
www.galeriefortaandedrecht.nl

Laatste repetitieavond 
koor Kunst Na Arbeid
Mijdrecht - Koor Kunst Na Arbeid 
houdt maandag 16 juli haar laatste 

repetitieavond voor de zomerstop.
Het nieuwe seizoen begint dan weer 

op maandag 3 september. Op zon-
dagmiddag 14 oktober zal KNA 
een uitvoering geven in De Rank in 
Mijdrecht. Het thema zal zijn ‘Psal-
men op zondagmiddag’. Er zullen in 
diverse talen en bewerkingen psal-
men worden uitgevoerd begeleid 
door orgel en viool.
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VMBO-T
Soumia Adghir-Mijdrecht, Nerise Alderlieste-Mijdrecht, Elvira Batenburg-
Mijdrecht, Stan Bendermacher-Vinkeveen, Priscilla de Blieck-Amstelhoek, 
Bonnie de Boer-Mijdrecht, Vince Boontjes-Mijdrecht, Nadia Boumaiza-
Wilnis, Manon Brabander-Mijdrecht, Susan de Bruin-Mijdrecht, Philip-
pe Claus-Uithoorn, Stef Dancy-Mijdrecht, Dion Dings-Uithoorn, Lotte Eek-
hof-Uithoorn, Tom Egberts-Mijdrecht, Laura Eilander-Vinkeveen, Sakiena 
El Asri-Uithoorn, Abdelhak El Ouhdani-Mijdrecht, Sven van Es-Mijdrecht, 
Wouter van de Geer-Zevenhoven, Justin Gering-Mijdrecht, Tarik Gök-
Mijdrecht, Kayleigh van Groen-Mijdrecht, Esmee Groenendijk-Zevenho-
ven, Jorden van Groenigen-Uithoorn, Thijmen Gunther-Mijdrecht, Esmee 
Hazelaar-Mijdrecht, Kim Heemskerk-Zevenhoven, Jip Heldoorn-Mijdrecht, 
Cas van der Hoorn-Noorden, Lorenzo Jacques-Mijdrecht, Susanne Janmaat-
Mijdrecht, Bob Janmaat-Nieuwveen, Monique de Jong-De Hoef, Sander 
de Jong-Zevenhoven, Dion de Jong-De Hoef, Juliëtte de Jongh-Mijdrecht, 
Bas Kalshoven-Noorden, Reilly Keijzer-Nieuwveen, Guilhermo Kempe-
naar-Mijdrecht, Omar Khalifa-Mijdrecht, Lars Kniep-Mijdrecht, Jerry Konst-
Mijdrecht, Jessica Koole-Noorden, Debbie Korlas-Woerdense Verlaat, Lo-
ri Koster-Mijdrecht, Woody Lindoorn-Uithoorn, Jeffrey van Loo-Mijdrecht, 
Désirée Maas-Mijdrecht, Jordy van der Meer-Mijdrecht, Max Meuleman-
Wilnis, Demy van Offerden-Mijdrecht, Jack van Oudenaarden-Nieuwveen, 
Jordi Porcel Lelieveld-Uithoorn, Dylan Rietveld-Noorden, Sasha Roberts-
Mijdrecht, Maxime Sampson-Waverveen, Niels Schenk-Mijdrecht, Daph-
ne Schiele-Mijdrecht, Michelle Schoenmakers-Mijdrecht, Nicky Scholten-
Mijdrecht, Quincy Sedney-Mijdrecht, Jorik Sneijder-Uithoorn, Yurre Spek-
man-Uithoorn, Raymond van Stein-Wilnis, Danny Strunk-Wilnis, Remco 
Timmermans-Uithoorn, Bob Toussaint-Uithoorn, Babett van Trigt-Zevenho-
ven, Nicole den Uijl-Mijdrecht, Antoine van der Vaart-Mijdrecht, Gijs van 
Veen-Vinkeveen, Mike Veenman-Mijdrecht, Denise Veerhuis-Mijdrecht, 
Amber Verbeek-Uithoorn, Wouter Visser-Mijdrecht, Merel Visser-Uithoorn, 
Rowdy Vork-Amstelhoek, Jordi de Vos-Mijdrecht, Youri van Wees-Mijdrecht, 
Cindy van der Weijden-Mijdrecht, Lisa Wigchert-Zevenhoven, Sven Wolzak-
Mijdrecht, Kathelijne van der Woude-Wilnis, Jordy Wouters-Mijdrecht, Sam 
Zandee-Wilnis, Robin Zuidam-Nieuwveen, Richard van der Zwaan-Nieuw-
veen, 

HAVO
Bart Akkermans-Vinkeveen, Eline Akkermans-Vinkeveen, Sebastiaan And-
ree-Wilnis, Stefan van der Arend-Vinkeveen, LIsa van Avezaath-Wilnis, Lot-
te Baas-Uithoorn, Kirsten van Beek-Wilnis, Robin van der Bent-Mijdrecht, 
Koen Berentzen-Vinkeveen, Mike van Berkum-Mijdrecht, Marijn Blei-Wil-
nis, Suzanne Bloemendaal-Mijdrecht, Matthijs Blokland-Mijdrecht, Carin 
van Bodegraven-Baambrugge, Thijs Bolwerk-Mijdrecht, Jonathan Boom-
Mijdrecht, Ilse Boonders-Mijdrecht, Gijs Bots-Uithoorn, Maikel Botterman-
Mijdrecht, Joy Breewel-Wilnis, Tessa Broeken-Zevenhoven, Dylan Brug-
man-Mijdrecht, Nicole Buijs-Mijdrecht, Marleen Burger-Mijdrecht, Da-
ve Cornelissen-Mijdrecht, Yacintha Cramer-Wilnis, Stephan Dalebout-
Mijdrecht, Maxim van Dam-Mijdrecht, Quincy Deira-Vinkeveen, Ewout van 
Diemen-Mijdrecht, Lisanne van Dijck-Mijdrecht, Leila Djuheric-Mijdrecht, 
Fleur Dokter-Wilnis, Sjoerd Egberts-Mijdrecht, Luz-Elena Eikelenboom-Wil-
nis, Maybritt van Engeland-Uithoorn, Marije Fokker-Abcoude, Vivian Fran-
sen-Noorden, Sophie van Geest-Mijdrecht, Jorn van Gijn-Mijdrecht, Daniël-
le Gijsen-Vinkeveen, Thomas van Ginkel-Mijdrecht, Rahim Gök-Mijdrecht, 
Marije Goldhoorn-Vinkeveen, Renske Goldhoorn-Vinkeveen, Mirjam de 
Graaff-Wilnis, Justin Grashoff-Uithoorn, Robbert Grobben-De Hoef, Dylan 
van Groen-Mijdrecht, Eric Groeneweg-Nieuwveen, Tom Gunther-Mijdrecht, 
Mark de Haan-Vinkeveen, Nikita den Haan-Uithoorn, Jordi Hammer-
Mijdrecht, Judith van Harten-Mijdrecht, Deborah Hartman-Mijdrecht, Fleur 
van Heesewijk-Zevenhoven, Robin Heikens-Mijdrecht, Sjimmie Heldoorn-
Mijdrecht, Eva Hemelaar-Vinkeveen, Steven Hoekstra-Mijdrecht, Bonny Ho-
gendoorn-Mijdrecht, Daphne Hogeterp-Vinkeveen, Julia Homan-Zevenho-
ven, Stijn Hoogendoorn-Wilnis, Ingrid Hopman-Mijdrecht, Sophia van der 
Horst-Mijdrecht, Job Janmaat-Nieuwveen, Willemijn de Jong-Wilnis, Nino 
Jouby-Vinkeveen, Sanne Kager-Mijdrecht, Isabelle Kemper-Abcoude, Tiana 
Kleijweg-Zevenhoven, Joel Knightley-Vinkeveen, Nathan Koek-Mijdrecht, 
Isabella Kok-Wilnis, Artymo Kok-Wilnis, Daan Kok-Wilnis, Ruben Kooijman-
Vinkeveen, Sander Kooiman-Mijdrecht, Jasper Kruiswijk-Wilnis, Raphaéla 
Kuin-Uithoorn, Dennis Kuiper-Wilnis, Laurien Kuipers-Nieuwveen, Tim ter 
Laare-Wilnis, Melanie de Lange-Nieuwveen, Emma van Leeuwen-Uit-
hoorn, Pascal van Leeuwen-Mijdrecht, Lisanne Lek-Mijdrecht, Linda Lem-
kes-Mijdrecht, Stefan Lichtenveldt-Mijdrecht, Chantal Liesveld-Vinkeveen, 
Karima van Maanen-De Hoef, Jan-Willem van Maanen-Vinkeveen, Rosa-
lie van der Meer-Wilnis, Patrick Meijer-Mijdrecht, Maarten Middelkoop-De 
Hoef, Reinout Molenaar-Mijdrecht, Tijmen Molenaar-Mijdrecht, Lisa Moll-
Mijdrecht, Marije van Os-De Hoef, Emma Pijl-Mijdrecht, Daphne Pomstra-
Uithoorn, Michael Pothuizen-Vinkeveen, Sven Prins-De Hoef, Dewika Ra-
madhin-Mijdrecht, Erik van Rossum-Noorden, Thijs Saillard-Mijdrecht, Ro-
byn Samsom-Wilnis, Quinten Samsom-Wilnis, Jelle Schenk-Mijdrecht, Daan 
van Scheppingen-Mijdrecht, Ama Schippers-Mijdrecht, Roos Scholte-Zeven-
hoven, Tim Schoonderwoerd-Mijdrecht, Nicole Semp-Amstelhoek, Gino Si-
rach-Abcoude, Noëlla Slof-Mijdrecht, Jamie Smit-Mijdrecht, Quincy Steen-
Wilnis, Malique Steenbrink-Mijdrecht, Ilonka Streefkerk-Mijdrecht, Gary 
van Tol-Mijdrecht, Matthijs Uytewaal-Mijdrecht, Suzanne van der Velden-
Mijdrecht, Lena Verhaert-Mijdrecht, Bo Verhoek-Amstelhoek, Paul Verkerk-
Nieuwveen, Britt Versteeg-Wilnis, Joep Verweij-Mijdrecht, Daan Volkers-
Uithoorn, Susanne van der Voorn-Zevenhoven, Linde Vriens-Uithoorn, Lisa 
de Vries-Mijdrecht, Rowan Wagenaar-Wilnis, Patricia Wahlen-De Hoef, Li-
lianne Weinhandl-Mijdrecht, Lisanne van Weldam-Mijdrecht, Michael Wil-
lard-Amstelhoek, Mark Zwaan-Nieuwveen, 

ATHENEUM
Marijke Akerboom-Zevenhoven, Daan van Beek-Wilnis, Jari Beek-Mijdrecht, 
Nikki Blom-Wilnis, Eline Brouwer-Wilnis, Marieke Brouwer-Mijdrecht, Arjen 
Buijze-Mijdrecht, Daan Eelman-Mijdrecht, Bart van Es-Mijdrecht, Michael 
Gering-Mijdrecht, Kayleigh Hesse-Uithoorn, Daan ‘t Hoen-Wilnis, Femke 
Kamminga-Vinkeveen, Lennart Keyzer-Mijdrecht, Robbert Kompier-Wilnis, 
Jorik van Koppen-Mijdrecht, Laura Krechting-Wilnis, Kimberly van der Laan-
Nieuwveen, Jean de Leeuw-Uithoorn, Ruben van der Meulen-Kudelstaart, 
Roel Mouris-Waverveen, Marcia van der Poel-Mijdrecht, Coen Ravesloot-
Zevenhoven, Coby van Rijt-Wilnis, Fabio Rodrigues dos Santos-Nieuwveen, 
Sandra van der Schaaf-Wilnis, Jesse Schaap-Vinkeveen, Lars van Scheppin-
gen-Mijdrecht, Lisa Scheren-Wilnis, Willemijn Schouten-Mijdrecht, Nienke 
Sijtsema-Wilnis, Tineke Splinter-Zevenhoven, Goof van Straaten-Mijdrecht, 
Maksim Tillart-Mijdrecht, Anh Tran-Mijdrecht, Jelle Turkenburg-Mijdrecht, 
Roos Uithol-Mijdrecht, Liz Veenhof-Mijdrecht, Stefan van Velsen-Wilnis, 
Edwin Versteeg-Mijdrecht, Susanne Vesseur-Mijdrecht, Gijs van Vlaardin-
gen-Zevenhoven, Rens van Vliet-Vinkeveen, Sanne Van de Voort-Vinke-
veen, Amber van Vugt-Mijdrecht, Kim van der Weijden-Noorden, Lindsay 
Wesselius-Zevenhoven, Sterre Wiessing-Vinkeveen, Willemijn van der 
Wulp-Zevenhoven, Rivka Zandbergen-Nieuwveen, 

Geslaagden VeenLanden College Mijdrecht



De fractievoorzitters van de politieke partijen 
van Provinciale Staten van Utrecht.

Provinciale Staten debatteren over verdeling van het geld

Provinciale Staten verdeeld over de financiële en beleidskeuzes
Bezuinigingen zijn aan de orde van de dag, ook voor de Provincie. Minder geld betekent kiezen. De Provin-
cie Utrecht kiest voor focus op kerntaken, vertrouwen in de samenleving en wil optreden als een oplos-
singsgerichte overheid en die dingen doen waar de provincie het verschil kan maken in de regio. In de Voor-
jaarsnota 2012 staan de onderwerpen waar Gedeputeerde Staten extra geld aan willen uitgeven en waar ze 
op bezuinigen. Het is een belangrijk document omdat hiermee duidelijk wordt welke keuzes de provincie 

voor aankomend jaar maakt. De politieke partijen in Provinciale Staten zijn het niet allemaal eens met de 
verdeling van het geld. Ondanks discussiepunten vindt een meerderheid de financiële keuzen die gemaakt 
zijn goed en daarom mag de Voorjaarsnota 2012 uitgevoerd worden. 
De fractievoorzitters geven hun mening over de Voorjaarsnota. De coalitiepartijen zijn VVD, CDA, D66 en 
GroenLinks. De overige partijen vormen de oppositie.

Overschotten niet alleen naar ecoducten

De juiste dingen goed doen

We blijven investeren in natuur en samenleving

Mobiliteit verdient aandachtHet moet natuur- en diervriendelijker

De provincie gaat vooruit!Voor een groene, ondernemende en innovatieve provincie

Speciale editie Provinciale Staten Utrecht
Deze pagina is een uitgave van de Provinciale Staten van Utrecht ter gelegenheid van de Voorjaarsnota 2012. 
Hebt u vragen naar aanleiding van deze pagina? Dan kunt u contact opnemen met de statengriffie van de provin-
cie op telefoonnummer 030-2582367 of per email naar statengriffie@provincie-utrecht.nl
Meer informatie over Provinciale Staten vindt u op www.provincie-utrecht.nl 

Stimulering economie en bereikbaarheid

Frits Barneveld Binkhuysen: “De 
Voorjaarsnota kenmerkt zich 
door een voorzichtig en daarmee 
verantwoord financieel beleid. De 
provincie heeft nog een stabiele 
financiële huishouding en wij vin-
den het belangrijk dat dit zo blijft. 
Als grootste partij heeft de VVD 
een zekere verantwoordelijkheid. 
De VVD constateert dat we ons 
gelukkig mogen prijzen dat we 
reeds vorig jaar de bezuinigingen 
hebben ingezet. Zeker nu in Den 
Haag het vijf-partijen akkoord is 
gesloten en wij nog maar moeten 
afwachten wat de gevolgen zullen 
zijn voor de provincies.

Het is niet onwaarschijnlijk dat 
we ook als provincie de broek-
riem verder moeten aanhalen.

Voor de VVD-fractie is daarom 
één van de speerpunten de 
bewaking c.q. uitvoering van het 
collegeprogramma wat betreft 
realistische en solide financiën. 
Utrecht is een aantrekkelijke 
vestigingsplaats en dat willen 
we graag zo houden, maar liever 
nog versterken. Gelukkig wordt 
er eindelijk hard gewekt aan de 
snelwegen om de doorstroming 
van het verkeer te verbeteren. 
Iedereen kan zien dat we letterlijk 
en figuurlijk druk aan het bouwen 
zijn.
Aan de andere kant betreuren 

wij het dat de Tweede Kamer een 
rem heeft gezet op de ontwikke-
ling van de Ring Utrecht. 
Economisch is het van belang 
aandacht te blijven vragen voor 
het continu creëren van rand-
voorwaarden zoals bereikbaar-
heid en om ondernemers beter in 
staat te stellen te ondernemen. 
Het stimuleren en benutten van 
ondernemerschap bij de realisa-
tie van provinciale beleidsdoelen 
is voor ons een actueel thema. 
Hoe komen we van een maat-
schappelijke opgave naar een 
economische kans? Daar zetten 
we op in.”

‘Utrecht als 
vestigingsplaats 
versterken’

Carla Dik-Faber: “De Christen-
Unie vindt dat mens, milieu en 
markt zich evenwichtig moeten 
ontwikkelen. Dat is integraal 
besturen. Een schone en be-
trouwbare energievoorziening 
moet weer een speerpunt van de 
provincie worden. Ook moet de 
provincie zich voorbereiden op 
veranderingen in de waterveilig-
heid (dijken) en zoetwatervoor-
ziening. In de provincie zijn veel 
betrokken burgers en bedrijven 
aan de slag gegaan met schone 
energie, met het verbeteren 

van onze leefomgeving, met in-
novatie en duurzame producten. 
De overheid moet zich opstellen 

als betrouwbare bondgenoot en 
deze kracht uit de samenleving 
ondersteunen met langjarig 
beleid. Hierin investeren zal 
zich dubbel en dwars terugver-

dienen. In voorgaande jaren 
zijn veel goede dingen in gang 
gezet, maar het huidige college 
van Gedeputeerde Staten laat 
dit versloffen. De ChristenUnie 
daagt het college uit om nu echt 
werk van te maken van integraal 
besturen: voor een groene, 
innovatieve en ondernemende 
provincie.”

Niet praten maar poetsen 

Anne-Marie Mineur: “De meeste 
mensen zijn druk met de gevol-
gen van de economische crisis 
die hen van alle kanten raakt. Het 
provinciale bestuur is daar niet 
mee bezig. Het college bekom-
mert zich niet om de behoeften 
van de inwoners, maar houdt 
vast aan het uitvoeren van de 
eigen liberale agenda. Er worden 

voorbereidingen getroffen om 
het Bestuur Regio Utrecht op te 
heffen. Voor de SP ligt het voor 

de hand dat de provincie het 
openbaar vervoer, en dan met 
name het busvervoer overneemt. 
Er dreigen tariefsverhogingen, 
en buslijnen worden opgeheven. 
Maar de provincie doet niets. 
Ook wat betreft de kunst laat 
de provincie principes boven 
oplossingen gaan. Een opvallend 

voorbeeld is dat de provincie de 
show probeerde te stelen met 
“Evert”, het slechtvalkkuiken dat 
uit het ei kwam op het dak van 
het provinciehuis. Maar aan de 
regionale vogelopvang draagt zij 
nog steeds geen stuiver bij.Vang 
nu de gevolgen van de crisis op, 
dat heeft haast. Experimenteren 
met nieuwe bestuursvormen 
komt later wel.” 

‘Vang nu de 
gevolgen van de 
crisis op’

‘De overheid 
als betrouwbare 
bondgenoot’

Willem van der Steeg: “De 
mogelijkheid bestaat dat deze 
Voorjaarsnota snel gedateerd 
zal zijn. Het met veel bomba-
rie aangekondigde landelijke 
Lenteakkoord blijkt niet langer 
houdbaar dan de herfst. Daar-
naast bieden de val van het 

Kabinet en de nieuwe verkiezin-
gen op 12 september kansen om 
de wurgbezuinigingen op natuur 

terug te draaien. Dat kan ook een 
positieve uitwerking hebben voor 
de provincie Utrecht. Ook hier 
kan en moet het namelijk natuur- 
en diervriendelijker. 
Zo hebben wij bijvoorbeeld 
met verbazing kennis genomen 

van alle commotie rondom de 
geboorte van Evert, het jonge 
slechtvalkje boven op het Provin-
ciehuis. Ook wij waren verheugd, 
maar het enthousiasme over 
de geboorte van deze ene vogel 
staat in schril contrast met 
het feit dat dezelfde provincie 
Utrecht jaarlijks duizenden 
vogels laat afschieten.” 

‘Voorjaarsnota 
mogelijk niet 
lang houdbaar’

Jacqueline Versteeg: “De reorga-
nisatie naar een kleinere, slag-
vaardige en oplossingsgerichte 
overheid is goed ingezet door 
de nieuwe coalitie, waar D66 
voor het eerst deel van uitmaakt. 
De provincie focust nu meer op 
taken die echt bij haar horen: 
verbetering bereikbaarheid/leef-
baarheid, behoud natuur/land-
schap, ruimtelijke ontwikkeling, 
economische ontwikkeling en 
cultuurhistorisch erfgoed. Duur-
zaamheid is daarbij voor D66 

een belangrijk aandachtspunt. 
Als de kerntaken goed in samen-
hang worden uitgevoerd, zorgt 

dat voor een aantrekkelijke pro-
vincie, waar bedrijven zich graag 
willen vestigen. Dat is goed voor 
de werkgelegenheid. De provincie 
heeft haar huishoudboekje goed 
op orde, maar er zijn onzekerhe-
den. Er komen meer  landelijke 
bezuinigingen. Het is belangrijk 
dat de provincie zich hierop 

goed voorbereidt. We moeten 
daarom kritisch kijken naar ons 
uitgavenpatroon. D66 vindt het 
belangrijk dat een overheid niet 
alleen verwachtingen wekt, maar 
die ook waarmaakt. Dat betekent 
dat we ook in de provincie de 
doelen, die we willen behalen, 
nog beter moeten definiëren om 
bij te kunnen sturen als ze niet 
bereikt worden.  D66 vindt dat de 
provincie hier nog een verbeter-
slag kan maken.”

‘Burgers 
moeten kunnen 
vertrouwen op de 
overheid!’

Wim van de Wikselaar: “De SGP 
is positief over hoe de Voorjaars-
nota is opgezet. Hij omvat een 
duidelijke uitwerking van het 
coalitieakkoord, maar het interen 
op de reserves (48 mln in 2011) 
moet snel stoppen.
De boodschap is helder en con-
creet geformuleerd met duidelijk 
zicht op structurele inkomsten 

en uitgaven. Over de inhoud van 
het coalitieakkoord, vertaald in 
deze voorjaars- en kadernota, 

is de SGP gedeeltelijk positief. 
Wij vinden dat er veel geld naar 
cultuur gaat terwijl het grootste 
gedeelte van cultuur volgens ons 
geen kerntaak is. Voor cultureel 
erfgoed, waar de provincie wel 
een taak heeft, is er te weinig 

beschikbaar. Ook voor ecoducten 
is veel geld gereserveerd, terwijl 
het nut niet is aangetoond. 
Knelpunten zoals mobiliteit en 
bereikbaarheid vinden wij veel 
betere investeringen. Met name 
voor het OV of andere alternatie-
ven voor de auto.”

‘Voorjaarsnota 
gericht op de 
toekomst’

René Dercksen: “De Voorjaars-
nota is de vertaling van het 
coalitieakkoord naar feitelijk 
beleid. De coalitie bestaat uit de 
Kunduzformatie met uitzonde-
ring van de CU. Het is treurig om 
vast te stellen dat in tijden van 
crisis, waarin grote groepen men-
sen moeite hebben om rond te 
komen, de Provincie Utrecht € 20 
miljoen heeft uitgegeven aan de 
kandidatuur van Culturele Hoofd-
stad van Europa. Er gaat bijna 
een miljoen naar een cursus 
“het maken van een basisjurk” 
en € 2,1 miljoen naar “cultureel 

wandelen door Utrecht”. En daar 
waar de voedselbanken de toe-
loop niet meer aan kunnen, legt 

de Provincie Utrecht gewoon nog 
een stel ecoducten aan. Of de 
huidige ecoducten functioneren 
weet men eigenlijk niet precies. 
De vragen van de PVV-fractie 
staan daarover al een jaar open. 

De Provincie leeft nog steeds in 
zijn eigen schijnwerkelijkheid. Blij 
is de Provincie met de opbrengst 
van € 8,8 miljoen per jaar uit 
Europese fondsen, maar uit de 
Rijksbegroting blijkt dat Neder-
land dit jaar maar liefst netto € 
6,7 miljard betaalt aan Brussel, 
los van alle nood- en steunfond-
sen voor Zuid Europa. Blijdschap 
is dan niet het eerste wat bij de 
PVV-fractie opkomt.”

‘Blijdschap is niet 
wat als eerste 
opkomt’

Mieke Hoek: “50PLUS  vindt dat 
geconstateerde overschotten 
niet alleen geïnvesteerd moeten 
worden in het realiseren van 
de beloofde ecoducten. In het 
openbaar vervoer zijn nog vele 
verbeterpunten te realiseren. 
Dit is vooral van belang voor 

de mobiliteit van ouderen om 
zich vanuit een kleine kern, waar 
nauwelijks nog voorzieningen 

zijn, zich te kunnen verplaatsen. 
Economie is belangrijk maar is 
meer dan de werknemer die over 
een snelweg zoeft naar het werk. 
Economie is ook de consument 
die in zijn eigen dorp of elders 
bij de middenstand zijn geld 

besteedt. 
Daarnaast vinden wij dat het vele 
geld wat nu begroot is om in 
2018 Utrecht Culturele Hoofd-
stad van Europa te laten worden, 
niet in verhouding staat tot de 
bezuinigingen in de theater- en 
muziekwereld.”

‘Mobiliteit 
van ouderen 
belangrijk’

Kees de Kruijf: “Uit de Voorjaars-
nota 2012 blijkt dat de huidige 
coalitie van CDA, VVD, D66 en 
GroenLinks voortgaat op de vorig 
jaar ingezette weg van onnodig 
en ondoordacht bezuinigen. 
Onderwijs, natuur- en land-
schapsorganisaties en cultuur-
educatie moeten het ontgelden. 
Werkgelegenheid en huisvesting 
krijgen nauwelijks aandacht. En 
dat terwijl er wel veel geld voor 
extra asfalt is.
 De PvdA wil dat heel anders 

aanpakken. We blijven daarbij 
realistisch. Als er bezuinigd moet 
worden om een sluitende begro-

ting te krijgen, dan loopt de PvdA 
daar niet voor weg. Maar niet 
onnodig en niet ondoordacht 
zoals deze coalitie dat doet. En 
over die eventuele bezuinigin-
gen willen we van te voren wel 
goede afspraken maken met de 
maatschappelijke organisaties. 
De PvdA vindt ook dat dan alle 
bezuinigingsmogelijkheden in 
beeld moeten komen en niet 

alleen die in de sociale en de 
groene hoek.
 De PvdA vindt dat behalve aan 
het bouwen van meer woningen, 
ook veel meer aandacht moet 
worden gegeven aan toeganke-
lijke natuur, het stimuleren van 
de regionale economie en aan de 
regionale werkgelegenheid.
Utrecht is een mooie, leefbare en 
sociale provincie. Als het aan de 
PvdA ligt blijft dat ook zo!”

‘De PvdA wil 
eerlijke keuzes 
maken’

Coalitie en oppositie verdeeld over de financiële keuzen 

Speciale editie Provinciale Staten - Provincie Utrecht - 29 juni 2011

De provincies krijgen vanaf volgend jaar minder geld van het Rijk. Daarom heeft het col-
lege van Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur) opnieuw gekeken naar de verdeling 
van het geld. In de Voorjaarsnota 2011 staan de onderwerpen waar Gedeputeerde Staten 
extra geld aan willen uitgeven en waar ze op bezuinigen. Het is een belangrijk document, 
omdat hiermee duidelijk wordt welke keuzen de provincie nu en in de toekomst maakt. 

De politieke partijen in Provinciale Staten zijn het niet allemaal eens met die verdeling. 
Toch vindt een meerderheid de financiële keuzen die gemaakt zijn goed en daarom mag 
de Voorjaarsnota 2011 uitgevoerd worden. De fractievoorzitters van de elf partijen in Pro-
vinciale Staten geven op deze pagina’s aan wat zij daar van vinden. De coalitiepartijen 
zijn VVD, CDA, D66 en GroenLinks. De overige partijen vormen de oppositie.

Willem van der Steeg: ‘Het college 
kiest ervoor om de Rijksbezuinig-
ingen onverkort door te voeren. 
Let wel, dit is een keuze, geen bit-
tere noodzaak, want de provincie 
heeft de financiële ruimte om de 
bezuinigingen op te vangen. Er 
is dus verschil tussen niet kun-

nen en niet willen. Het doel lijkt: 
bezuinigen om het bezuinigen. Er 
zit namelijk geen visie achter het 
snoeiwerk, er wordt geen maat-

werk verricht en er wordt niet naar 
de consequenties gekeken. Ook 
voor de natuur heeft dit grote ge-
volgen. Dat terwijl de biodiversi-
teit nu al stevig onder druk staat. 

De Partij voor de Dieren wil ook 
zorgvuldig met de centjes om-
gaan, maar dat betekent niet dat 
je met een motorzaag provinciale 
ondersteuning moet wegsnoeien. 
Van blijvend investeren in natuur 
heeft iedereen profijt, ook toe-
komstige generaties.’

Bezuinigen om het bezuinigen

‘Ondersteuning 
niet met motorzaag 
wegsnoeien’

Speciale editie Provinciale Staten Utrecht
Deze pagina is een uitgave van Provinciale Staten van Utrecht ter gelegenheid van de Voorjaarsnota 2011. Heeft 
u vragen naar aanleiding van deze pagina? Dan kunt u contact opnemen met de statengriffie van de provincie op 
telefoonnummer 030-258 2367 of per email naar statengriffie@provincie-utrecht.nl.
Meer informatie over Provinciale Staten vindt u op www.provincie-utrecht.nl.

Anne-Marie Mineur: De Provincie 
bulkt van het geld. Geld van de 
inwoners in de Provincie. Deze 
coalitie (VVD-CDA-D66-GL) kiest 
ervoor om op dat geld te blijven 
zitten en om radicaal te korten 
op natuur en cultuur. Veel beter 
zou zijn om het in te zetten voor 
de inwoners, om de klappen van 

het kabinet op te vangen. De SP 
kiest voor duurzaam en sociaal. 
Wij willen de overgang van de 
Jeugdzorg naar de gemeenten zo 
soepel mogelijk laten verlopen. 

We willen de natuur behouden, 
en dan meer dan alleen maar 
landbouwgrond. We willen ge-
meenten aanjagen en subsidië-
ren bij de bouw van betaalbare 
huizen. We willen inzetten op de 

hele samenleving, en niet alleen 
maar op nog meer wegen en nog 
meer prestigeprojecten.
Kortom, dit is niet onze Voor-
jaarsnota. Dat het college ook 
nog eens carte blanche wil om 
de uitwerking van de vage plan-
nen vooral buiten de staten om 
te doen, betekent dat wij tegen-
stemmen.

Tegengas aan rechts beleid

 ‘College krijgt 
geen carte 
blanche’

◀ De fractievoorzitters van de politieke partijen van 
Provinciale Staten van Utrecht.

Kees de Kruijf: ‘Het nieuwe pro-
vinciebestuur, bestaande uit VVD, 
CDA, GroenLinks en D66, wil fors 
bezuinigen. De PvdA vindt dat de 
discussie over die bezuinigingen 
onzorgvuldig is gevoerd. In Pro-
vinciale Staten is het onderwerp 
nauwelijks aan de orde geweest 
en de organisaties die nu gekort 
worden, hebben niet de kans ge-
kregen om weerwoord te geven. 
En dat terwijl het om zeer ingrij-
pende bezuinigingen gaat.
Kunst Centraal bijvoorbeeld (ver-

zorgt cultuureducatie voor meer 
dan 300 basisscholen) wordt 
vanaf januari 2012 voor de volle 
100% gekort. De bijdrage voor 
Alleato (adviesbureau voor so-
ciale vraagstukken) wordt vol-
ledig afgebouwd. Het Utrechts 

Landschap en Landschap Erfgoed 
Utrecht moeten honderdduizen-
den euro’s inleveren. Daarnaast 
moet RTV Utrecht het vanaf 2012 
met anderhalf miljoen euro min-
der doen. 
Intussen stevent de provincie 
Utrecht af op een begrotings-
overschot van 6 miljoen in 2012, 
17 miljoen in 2013 en 2014 en 20 

miljoen in 2015. Bezuinigingen 
van deze omvang en op deze on-
zorgvuldige manier zijn daarom 
ook nog eens volstrekt onnodig. 
De PvdA wil dan ook dat de dis-
cussie opnieuw wordt gevoerd, 
waarbij organisaties alle ruimte 
krijgen voor hun inbreng. Pas 
daarna kan de provincie een zorg-
vuldige afweging maken. Voor de 
PvdA staan daarbij de belangen 
van natuur en landschap, cultuur 
en educatie, betaalbare woning-
bouw en de zorg voor mensen 
voorop.’

Onzorgvuldig, onnodig en onacceptabel

‘Voer bezuinigings-
discussie opnieuw’

Petra Doornenbal: ‘Op dit mo-
ment is er nog zo veel onduide-
lijkheid over de mogelijke effecten 
van de Rijksbezuinigingen, dat 
wij het verstandig vinden dat er 
een ruime buffer is om mogelijke 
tegenvallers op te vangen. We 
willen niet dat de inwoners meer 
belasting moeten gaan betalen 
dus moeten we keuzes maken. 
Het college heeft gekozen om 
die taken uit te blijven voeren, 

waarvoor het middenbestuur de 
aangewezen instantie is, zoals 
jeugdzorg, economie, mobiliteit,  
landelijk gebied en ruimtelijke 
ordening. We gaan dus minder 
dingen doen, maar de dingen 

die we doen, doen we goed. Voor 
deze taken heeft de provincie geld 
beschikbaar. Voordat we dat geld 
gaan verdelen, moeten we wel 
weten hoeveel het Rijk zelf op 
deze taken gaat bezuinigingen. 
Nu is dat nog niet duidelijk. Ook 
weten we nog niet welke eisen het 

Rijk precies aan ons gaat stellen 
bij de uitvoering van deze taken. 
Dat moeten we dus eerst afwach-
ten. Het Rijk heeft besloten om 
stevig te bezuinigen op cultuur. 
Wij vinden dat de provincie niet 
de aangewezen instantie is om 
de gaten van het Rijk op te vullen. 
De uitzonderingen zijn cultuur-
educatie en cultuurhistorie, die 
wij als provincie zullen financieel 
blijven ondersteunen.’

Rijk is nu aan zet, daarna provincie

 ‘De dingen die 
we doen, doen 
we goed’ 

Bas Nugteren: ‘Wij zijn een pro-
vincie met een rijk verleden en 
een veelbelovende toekomst. 
Utrecht behoort tot de sterkste re-
gio’s van Europa. Als provinciale 
organisatie draag je daaraan bij 
door gericht beleid te voeren, en 
een realistisch financieel beleid. 
In de Voorjaarsnota zien we het 
Coalitieakkoord vertaald. Hierin 
staan de bezuinigingen en de in-
vesteringen die de provincie wil 
uitvoeren. We kunnen niet alles, 

zo kan de provincie de Rijksbe-
zuinigingen op cultuur niet op-
vangen. De provincie moet zelf 
ook stevig bezuinigen, maar we 

investeren wel in cultuureducatie, 
het bibliotheeknetwerk, festivals 
en de Europese Culturele Hoofd-
stad. Wat betreft de plannen voor 
natuur en groen is de provincie 

ambitieuzer dan het Rijk. We blij-
ven investeren in groen. Groen-
Links gelooft dat we met een 
duidelijk beleid kunnen bijdragen 
aan een toekomst voor iedereen 
in Utrecht, ook in deze tijd van 
bezuinigingen en onzekerheid. 
Die toekomst moeten we bouwen 
op optimisme en vertrouwen. 

Vertrouwen in de toekomst

 ‘Met optimisme 
naar voren kijken’

Jacqueline Versteeg: ‘D66 staat 
achter de keuze die is gemaakt 
om te focussen op taken die echt 
bij de provincie horen en om die 
taken dan ook goed te kunnen 
doen. Deze taken zijn: de verbe-
tering van bereikbaarheid en leef-
baarheid, het behoud van natuur 
en landschap, een krachtige en 
innovatieve economie en duur-

zaamheid. Een heldere taakverde-
ling leidt tot een efficiëntere en 
slagvaardiger overheid. Deze stap 
kost tijd, maar de eerste stappen 
worden nu gezet; landelijk, maar 
ook in de provincie Utrecht. We 
zijn er ons van bewust dat deze 

veranderingen voor sommige or-
ganisaties pijnlijke gevolgen kun-
nen hebben. Dan kun je er voor 
kiezen om ze niet door te voeren, 
maar D66 kiest ervoor om deze 

gevolgen zo goed mogelijk op te 
vangen. Daarbij vertrouwt D66 
ook op de eigen kracht van or-
ganisaties om voor meer eigen 
inkomsten te zorgen; om onder-
nemerschap meer te ontwikkelen 
en te stimuleren.  Wij denken dat 
organisaties, die minder afhan-
kelijk zijn van subsidies, sterker 
en daardoor toekomstbestendig 
zijn.’

Veranderingen beginnen vandaag

‘Goede taakverdeling 
leidt tot slagvaardige 
overheid’

Mieke Hoek: ‘De voorgestelde 
bezuinigingen slaan een bres in 
de maatschappelijke beleving van 
jongeren, maar vooral van oude-
ren. 50PLUS is zich bewust dat 
er moet worden bezuinigd, maar 
niet de één meer dan de ander. 
Vooral de ouderen en zwakkeren 

worden nu zwaar gepakt. Het ri-
goureus korten op kunst, cultuur 
en natuur verkleint ontspannings-
mogelijkheden. De afbouw van 

sportsubsidies zal uiteindelijk 
meer geld kosten, vanwege daar-
door toenemende ziektekosten. 
Korten op openbaar vervoer en 
regiotaxi’s zal ouderen en min-
der draagkrachtigen eerder in een 

isolement brengen.  Als het zo 
door gaat dreigt een kloof in de 
samenleving. Dat moeten wij met 
z’n allen niet willen en wij zullen 
onze verantwoording moeten ne-
men naar evenredigheid. Dat zijn 
we verplicht aan onze inwoners.’

Bezuinigingen naar draagkracht 

 ‘Bezuinigingen 
raken vooral 
ouderen’

Frits Barneveld Binkhuysen: ‘Het
huidige provinciebestuur heeft de 
taken van de provincie opnieuw 
bekeken. Daarbij is gekeken naar 
wat er moet gebeuren en wie dat 
het beste kan doen. Dat heeft 
een aantal kerntaken opgeleverd, 
die de provincie gaat uitvoeren. 
Andere taken draagt de provincie 
over aan instanties en overheden, 
die beter in staat zijn deze uit te 
voeren. De VVD is erg blij met 
deze zogenoemde focus op kern-
taken in het Coalitieakkoord. De 

provincie richt zich daarbij op de 
Utrechtse economie, het verkeer 
en de ruimtelijke ordening. 

De financiële vertaling van het 
Coalitieakkoord vind je terug in 
de Voorjaarsnota. De provincie 
heeft minder geld te besteden. 
Ondanks de korting van het Rijk, 
wil de VVD de belastingen niet 
verhogen. We gaan dus datgene 
wat we moeten doen met minder 
geld doen. De VVD heeft daarom 
begrip voor de kortingen op cul-
tuur en welzijn. Het is goed om 
kritisch te kijken naar het subsi-
diewoud rondom cultuur. Kwa-
liteit moet daarbij leidend zijn. 

Verder vinden wij het belangrijk 
dat gekeken wordt of met minder 
natuurorganisaties hetzelfde re-
sultaat bereikt kan worden op het 
gebied van natuur en landschap.
De provincie Utrecht is goed ge-
positioneerd met relatief hoog-
opgeleide inwoners en een uit-
stekend woon- en werkklimaat. 
Om dat te behouden in financieel 
moeilijke tijden, moet je alle zei-
len bijzetten. De VVD is blij dat 
de provincie gaat investeren in 
het behoud van een vitale econo-
mische infrastructuur met goede 
wegen en openbaar vervoer.’ 

Provincie kiest passend takenpakket

 ‘Minder geld, dus 
minder taken’

Carla Dik-Faber: ‘Duurzaamheid
staat voor ons centraal. Daarmee 
bedoelen we een evenwichtige 
ontwikkeling van People, Planet 
en Profit. De ruimtelijke druk in 
onze provincie is groot, dus het is 
balanceren tussen verschillende 
belangen. Het is bijvoorbeeld 
nodig om te investeren in de 
economie en mobiliteit. Dat is 
goed voor de werkgelegenheid. 
Tegelijkertijd willen we fors in-
zetten op het verbeteren van de 

leefbaarheid en natuur. De Chris-
tenUnie is blij met de taken die 
de provincie blijft uitvoeren, maar 

mist ook een aantal zaken. In de 
Voorjaarsnota staat niets over de 
verbindende rol die de provincie 
kan spelen op het gebied van 

sociale vraagstukken, zoals ver-
grijzing, waar de gemeenten mee 
te maken krijgen. De inzet voor 
het uitplaatsen van hinderlijke 
bedrijven uit de woonomgeving 
en voor de herontwikkeling van 
leegstaande kantoorruimte lijkt 
onvoldoende. De ChristenUnie 
zal bij het college aandringen om 
de ambitie voor schone energie 
hoog te houden.’

 ‘Houd ambitie 
schone energie 
hoog’

Streven naar duurzaam evenwicht

René Dercksen: ‘De Voorjaarsnota 
is een puinhoop. Het is een vol-
strekte chaos, de manier waarop 
de financiële huishouding van de 
provincie gepresenteerd wordt. 
Hierdoor is de controle door Pro-
vinciale Staten nauwelijks moge-
lijk. Dit is ondermijning van een 
democratisch controle-instrument 
en dus een heel kwalijke zaak. 
Behalve een slechte presentatie 
van de Voorjaarsnota, vindt de 
PVV dat de provincie haar finan-

ciële huishouding niet op orde 
heeft. De provincie ontving uit de 
verkoop van de gezamenlijke ener-

giebedrijven zo’n € 350 miljoen. 
Dat geld is van de burger en moet 
terug naar de burger. Bijvoorbeeld 
door een aantal jaar geen belas-
ting te heffen als provincie. Het 

gevolg van al die reserves is dat 
de provincie de afgelopen jaren 
allemaal extra taken heeft bedacht 
om dat geld aan uit te geven. Dat 
moeten we dus niet doen. Het 
college heeft een marginaal begin 
gemaakt met het terugdringen van 
taken, maar als het aan de PVV 
ligt moet de provincie nog meer 
taken afstoten en terug naar haar 
kerntaken. Dan kan het extra geld 
gewoon terug naar de burger.’ 

Extra geld moet terug naar burger

 ‘Financiële 
huishouding niet 
op orde’

Wim van Wikselaar: ‘De SGP 
vindt dat de provincie zich strikt 
op haar kerntaken moet richten. 
De keuzen die daarvoor gemaakt 
zijn door het college steunt onze 
partij grotendeels, maar niet als 
het gaat om de keuze voor cul-
tuur. Er gaan nu miljoenen naar 

cultuur en dat is volgens de SGP 
geen kerntaak van de provincie. 
Een goede overdracht van de 
jeugdzorg naar de gemeenten is 

voor ons bijvoorbeeld veel be-
langrijker. Ook kleine kernenbe-
leid krijgt naar onze mening nu 
onvoldoende aandacht. Het geld 
dat nu naar cultuur gaat, zetten 
wij liever in om de leefbaarheid 

in kleine kernen een impuls te 
geven. Daarnaast vinden wij dat 
de provincie beter moet begroten, 
zodat vooraf duidelijk inzichtelijk 
wordt wat dingen kosten. Het ge-
beurt nu dat financiële meevallers 
en tegenvallers tot een onduidelij-
ke, en dus slecht bestuurbare en 
voor ons slecht controleerbare, 
financiële huishouding leiden.’ 

Cultuur geen kerntaak van provincie 

 ‘Geld voor 
cultuur zetten wij 
graag anders in’

Provinciale Staten debatteren over verdeling van het geld

Petra Doornenbal: “De CDA-
fractie vindt het verstandig dat in 
het Provinciehuis de hand op de 
knip gehouden wordt. Het is niet 
verantwoord uitgaven te doen die 
niet noodzakelijk zijn, in een  tijd 
dat iedereen de broekriem moet 
aantrekken en er vrijwel zeker 
nog grotere rijksbezuinigingen 
aankomen. De provincie ‘gaat’ 
niet overal over, maar waar de 
provincie wel over gaat, moet 
goed gebeuren. Zo kan het 
beschikbare geld heel gericht 
besteed worden.

Graag ziet het CDA dat een deel 
van de beschikbare financiën 
wordt besteed aan leefbaarheid 

en veiligheid. Leefbaarheid is 
belangrijk omdat mensen zich 
prettig willen voelen in hun wijk 
of dorp. De mensen moeten 
daar uiteraard zelf hun steentje 
aan bijdragen, maar mogen van 
de overheid verwachten dat bij-
voorbeeld het openbaar vervoer 
en zorginstellingen binnen een 
redelijk bereik zijn.  Gelukkig 

gaat er, na een kleine tijd van 
OV-afwezigheid, weer een bus 
rijden door Polsbroek. Zo kunnen 
de inwoners en scholieren weer 
van en naar Gouda reizen. Ook 
benadrukt het CDA de provin-
ciale verantwoordelijkheid voor 
veiligheid op de provinciale 
wegen. Het CDA wil nabij Bun-
schoten-Spakenburg een rotonde 
voor de N806 (Nijkerkerweg- Ze-
venhuizerstraat). Na een aantal 
nare ongelukken daar is het hoog 
tijd voor maatregelen.”

‘Waar de 
provincie over 
gaat, moet goed 
gebeuren’

Bas Nugteren: “De voorjaarsnota 
wordt gepresenteerd tegen de 
achtergrond van een ingrijpende 
economische crisis. Nu gaat 
de provincie over veel zaken 
niet, zoals lonen, uitkeringen en 
pensioenleeftijden. Maar vanuit 
de zaken waar de provincie wel 
over gaat is het voor GroenLinks 
van belang dat ook de provincie 
bijdraagt aan het terugdringen 
van deze crisis. Dit vraagt om 
een gedegen financieel beleid 
en tegelijkertijd scherpe keuzen 
om waar mogelijk ongewenste 

effecten tegen te gaan. Daarom 
blijven we investeren in de Ecolo-
gische Hoofdstructuur, daarom 
speelt de provincie een stimule-

rende rol bij de ontwikkeling van 
het Utrechts Science Park, een 
belangrijke economische kracht 
in de regio. Staan we voor de am-
bitie Utrecht Europees Culturele 
Hoofdstad, voor cultuureducatie 

en voor cultureel erfgoed. Enkele 
van de zaken die GroenLinks 
van groot belang vindt en die 
kwetsbaar zijn. Zoals ook het OV 
en de fiets en binnenstedelijk ver-
nieuwen. We blijven dus ondanks 
de crisis investeren in natuur en 
samenleving op basis van een 
gedegen financieel beleid.”

‘Scherpe keuzen 
durven maken’

Crisis gaat aan de provincie volledig voorbij

Speciale editie Provinciale Staten - Provincie Utrecht - 4 juli 2012

PvdA kiest voor eerlijk, groen en sociaal
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Juf Emmie met pensioen
Mijdrecht - Juf Emmie neemt na 21 
jaar afscheid van basisschool Hoek-
steen & De Fontein. Leerkrachten en 
leerlingen hebben dat met de klas 
van Juf Emmie gevierd.

Groep 3 ging gezellig picknicken in 
de wijk. Op 27 juni vertrok de groep, 
met een bolderkar vol spelletjes en 

lekkernijen naar het grasveld bij de 
scoutingboerderij. Het weer werkte 
prima mee en er werd heerlijk ge-
speeld en natuurlijk ook gegeten. 
Terug op school werd juf Emmie 
verrast door de ouders en de kinde-
ren die het lokaal feestelijk versierd 
hadden. De juf was duidelijk ver-
rast en erg ingenomen met alle ca-

deaus en de aandacht. Alle leerlin-
gen en collega’s wensen juf Emmie 
nog een goede tijd toe en hopen dat 
zij al haar plannen gaat waarmaken. 
Maar eerst gaat ze heerlijk genieten 
van haar welverdiende rust. 

Namens alle kinderen, ouders en 
collega’s: bedankt juf Emmie!

College weigert informatie te verstrekken

Wat zijn de financiële consequenties 
ontslag gemeentesecretaris?
vervolg van de voorpagina

Vertraging
En wat heeft het de burgers ge-
kost deze dwaze zet van het colle-
ge. ‘Miljoenen’ wordt er in de wan-
delgangen gezegd. Als het dan niet 
uit vrije wil wordt gezegd, dan maar 
vragen: ‘Nee, dat wordt niet open-
baar gemaakt’ was het eerste ant-
woord. Vreemd, bankdirecteuren, 
ministers, hoge ambtenaren in Den 
Haag, directeuren en/of bestuur-
ders van zorginstellingen enz, enz, 
allemaal gewoon openbaar. Waar-
om mogen de Rondeveense bur-
gers niet weten wat er met hun be-
lastinggeld gebeurt? Waarom zo 
geheimzinnig hierover? We vroe-
gen het nogmaals: nu op grond 
van de Wet Openbaar van bestuur. 
Op 11 mei jl. stuurden we de vraag 
per aangetekende post. We ontvin-
gen op 16 mei een brief met de be-
vestiging van ontvangst en tevens 
werd ons medegedeeld dat we ui-
terlijk 7 juni antwoord zouden ont-
vangen. Dat was de wettelijke ter-
mijn. Op 5 juni echter kwam er een 
brief waarin werd medegedeeld dat 
ze het niet redden voor 8 juni, omdat 
mevrouw Emma de Lange om een 
zienswijze is gevraagd op ons Wob 
verzoek, en hierdoor werd de zaak 
vertraagd. Dinsdag 12 juni zou het 

college de zaak behandelen en be-
slissen wat te doen en daarna zou-
den we binnen twee dagen dit be-
sluit ontvangen.

Nee
Helaas ook die data werd niet ge-
haald. Na een paar maal bellen, ver-
scheen het antwoord op 20 juni jl. 
per post. En waar we al bang voor 
waren: het antwoord was negatief. 
We zullen u alle wettelijke termen 
en zinnen besparen. Het besluit is 
als volgt: ‘Met in achtneming van art 
8:4 van de Algemene wet bestuurs-
recht hebben wij mevrouw de Lan-
ge verzocht haar zienswijze te geven 
over de verstrekking van deze infor-
matie. Op basis van het gesprek dat 
de burgemeester met haar heeft ge-
voerd trekken wij de conclusie dat 
het niet aan ons is de informatie te 
verstrekken.

In zijn algemeenheid volgt het col-
lege de beleidslijn, dat individuele 
gegevens met eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer niet door 
de gemeente openbaar wordt ge-
maakt. Voor deze situatie geldt dit 
ook. Na afweging van het belang 
van openbaarheid van deze infor-
matie enerzijds en het belang van 
de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van mevrouw de Lange 

anderzijds weegt voor ons namelijk 
zwaarder dan het belang van open-
baarheid van deze informatie’. 

Hogerop
Daarna volgde nog een serie wet-
telijke bepalingen waarmee we nog 
in beroep konden bij de voorzienin-
genrechter en noem maar op. Maar 
daar gaat het ons niet om. Het gaat 
ons erom dat we openbaar willen 
hebben hoeveel onnodig geld dit 
college op deze manier over de balk 
smijt en dat in een tijd waarin ieder-
een zijn mond vol heeft over bezui-
nigen. De wegen kunnen niet meer 
worden onderhouden, subsidies 
verdwijnen, belastingen gaan om-
hoog, jongerencentrum wordt ver-
kwanseld, er wordt niets meer ge-
bouwd, allemaal omdat de bodem in 
zicht is bij de schatkist bij deze ge-
meente. Maar wel deskundige amb-
tenaren onnodig de laan uit sturen 
en ze (waarschijnlijk) veel geld mee-
geven.

En buiten dat, wat denkt u wat het 
juridisch advies heeft gekost, de in-
terim-krachten, het aantrekken van 
nieuwe mensen, het doorbetaal-
de salaris, het wachtgeld, enz, enz. 
Dat moet openbaar. Maar we geven 
het nog niet op. Het kan even duren, 
maar het wordt vervolgd.

Het college maakt op 10 september 2011 bekend dat ze in financieel slecht weer zitten

Jongerencentrum De Fabriek 
sluit de deuren
Mijdrecht - Ondanks de luidruch-
tige protesten van slechts een klein 
groepje bezoekers van jongeren-
centrum afgelopen donderdag-
avond tijdens de raadsvergadering 
heeft een grote meerderheid van 
deze raad donderdag besloten dat 
er bezuinigd gaat worden op het 
jongerencentrum, hetgeen inhoudt 
dat dit zijn deuren zal sluiten. Alleen 
de fracties van Lijst 8, D66 en RVB 
vonden dat De Fabriek open zou 
moeten blijven. Een alternatief voor-
stel van D66 en Lijst 8 waarin zij an-

dere bezuinigingen aangaven waar-
bij de Fabriek wel kon blijven, haal-
de het niet.
Het college en een groot deel van 
de raad hadden - tussen de regels 
door - al het plan van een onder-
neemster om het pand van De Fa-
briek van de gemeente te gaan hu-
ren en er een soort multifunctioneel 
eethuis van te maken waarbij de 
(moeilijke) jeugd dan kon gaan wer-
ken in de bediening, gezien als de 
oplossing. Deze onderneemster zou 
dan de verplichting krijgen om mini-

maal eens per week een feest te or-
ganiseren voor de jeugd, maar ver-
der is De Fabriek dan duidelijk geen 
jongerencentrum meer.

De raad besloot: jongerencentrum 
dicht, jongerenwerk meer de straat 
op. “Jammer, het jongerencentrum 
is er juist gekomen om de jongeren 
van de straat te halen. De overlast 
op straat te verminderen. Die over-
last was er niet meer. We zijn be-
nieuwd wat dit gaat betekenen voor 
de jeugd”, aldus Lijst 8.

Een klein groepje jongeren hield een soort Mini Occupy om De Fabriek te behouden. Er was meer bier dan tenten, 
maar de burgemeester (de man in het pak) kon het wel waarderen (de actie dan).

Anglia op het VeenLanden College 
enthousiast ontvangen
Mijdrecht/Vinkeveen - Begin mei 
is de vakgroep Engels van het Veen-
Landen College met 40 brugklas-
leerlingen naar Engeland geweest 
om daar Canterbury, Greenwich en 
Londen te bezoeken. De leerlin-
gen verbleven daar in gastgezin-
nen en hebben in die week veel ge-
leerd over de Engelse taal en -cul-

tuur. Vervolgens deden in maart bij-
na alle leerlingen uit de B1 en A1 
klassen mee aan het officiële Anglia 
examen. 

Drie niveaus
Leerlingen konden dit jaar op drie 
niveaus meedoen, van tevoren was 
bepaald welk niveau het beste bij 

de leerling paste: primary, prelimi-
nary of elementary level. Deze week 
bleek dat iedereen is geslaagd met 
pass, merit of distinction. Het en-
thousiasme onder leraren en leer-
lingen is groot. Volgend jaar gaat 
het VeenLanden College verder met 
Anglia in de B1 en A1 klassen en in 
de klas twee.

Geslaagden VMBO VeenLanden 
College locatie Vinkeveen
Vinkeveen – De volgende leerlin-
gen van de locatie Vinkeveen zijn 
geslaagd voor het VMBO examen:

Ellias Aduden Wilnis 
Max van Alebeek Abcoude 
Siemat Alsabti Wilnis 
Nienke van der Arend Vinkeveen 
Larissa Berkhout Abcoude 
Lisa van Beusekom Vreeland 
Jelle Blaauwgeers Abcoude 
Merijn Blankestijn Wilnis 
Dion Bos Mijdrecht 
Bente Bos Wilnis 
Desney Brandsma Amsterdam 
Felicia Broek Abcoude 
Daniëlle van Diemen Wilnis 
Rick Doornbos Wilnis 
Marijn Dronkert Vinkeveen 
Arnela Dzafic Vinkeveen 
Michelle Engelbracht Abcoude 
Michelle Faas Vinkeveen 

Dion Gude Vinkeveen 
Kaylee van Haandel Baambrugge 
Michelle Hijman Mijdrecht
Rick van der Hoeven Wilnis 
Niels van der Horst Wilnis
Lani Hoyer Abcoude 
Marcel Hurkens Wilnis
Nicole de Jong Mijdrecht 
Cindy de Jong Wilnis 
Maud Kint Mijdrecht 
Sem Kleijs  Mijdrecht
Boris Kok Loenersloot
Thijs de Koning Mijdrecht 
Stino Kooiman Vinkeveen 
Jasper Kranenburg
 Loenen aan de Vecht 
Jordy Kuipers Vinkeveen 
Nina Kwakkel Vinkeveen 
Menno van der Leeden Vinkeveen 
Freekvan Leeuwen Wilnis 
Stephan Luijters Abcoude
Jeffrey Moen Mijdrecht 

Suzanne Paalman Wilnis 
Brend Pepping Abcoude
Wouter Quiel Mijdrecht
Julie Richter Abcoude 
Martijn van Schaick Baambrugge 
Sammie Schomaker Wilnis 
Martijn van Senten Vinkeveen
Marianne Swertz Wilnis 
Jesse Tijsseling Wilnis 
Milena Titsing Wilnis
Martijn van de Velde Vinkeveen
 Jesse Verboog Mijdrecht 
Susan Verheijen Wilnis 
Kimberly Verhoeven Vinkeveen 
Claudia Verwei  Mijdrecht
Mèlanie Vink Wilnis
Cas van der Vliet Vinkeveen 
Lois Volmer Wilnis 
Rico Weinreic Vinkeveen 
Myrthe Wortman Wilnis 
Rida Zemouri Vinkeveen
Brechje Zonneveld Wilnis.

Voorlichtingsavond over brandwonden 
heel nuttig en leerzaam
Vinkeveen - Afgelopen maandag-
avond vond in het gebouw van de 
BSO van De Klimboom een voorlich-
tingsavond plaats over brandwon-
den. Gegeven door gastouders, voor 
hun vraagouders. Allemaal ouders 
met jonge kinderen in de leeftijd van 
0 tot 4 jaar die na deze avond een 
stukje voorlichting en vooral pre-
ventie hebben meegekregen van de 
Nederlandse Brandwonden Stich-
ting. Wanja en Amber, gastouders in 
Vinkeveen en Wilnis: “Wat een inte-
ressante avond was het. Er kwamen 
veel  verschillende voorbeelden van 
brandwonden naar voren, voorbeel-

den waar je zelf echt niet een, twee 
drie aan zou denken, maar toch ge-
beurd zijn in het verleden bij jonge, 
zeer jonge kinderen. Uitgebreid is er 
gepraat over hoe je brandwonden 
kunt voorkomen, over een vlucht-
plan maken etc. En als het dan toch 
gebeurt: hoe kun je dan het bes-
te op dat moment handelen. Zeer 
nuttige tips hebben we gekregen 
en eenieder kon zijn of haar vra-
gen kwijt aan de deskundige con-
sulente van de Nederlandse Brand-
wonden Stichting. Veiligheid  staat 
bij ons op de eerste plaats. Wij wer-
ken allebei als gastouder in de ge-

meente De Ronde Venen en jaarlijks 
worden we door de GGD gecontro-
leerd. Ook wordt er jaarlijks een RIE 
(Risico-Inventarisatie veiligheid en 
hygiëne) opgemaakt en worden 
de rookmelders, brandblussers en 
blusdekens gecontroleerd door De 
Klimboom. Bovendien moeten we in 
het bezit zijn van een geldig EHBO-
diploma, waarvoor we elk jaar een 
opfriscursus volgen. Wij kunnen wel 
zeggen dat dit een zeer nuttige en 
leerzame avond was.” Wilt u meer 
informatie over deze avond  of over 
preventie brandwonden? Dat kan 
via www.brandwondenstichting.nl
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Mijdrecht - Deze week hebben de 
groepen van GVM’79 hun laatste 
lessen voor de zomervakantie. Het 
beloven allemaal spectaculaire les-
sen te worden! De recreanten tur-
nen zullen gebruikmaken van de 
opblaasbare tumblingbaan, waar-
op zij allerlei verschillende caprio-
len zullen uithalen.  Bij de acrogym 
staat “The ultimate  acrogym bat-
tle” op het programma. De groep 
zal in drieën gesplitst worden en 
elke groep zal onder leiding van een 
choreograaf een demo instuderen.  
Het publiek zal uiteindelijk beslissen 
wie de beste demo heeft laten zien. 
Iedereen is welkom om naar de de-
mo’s te komen kijken! Het begint 

donderdag 5 juli om 18.30 uur in 
gymzaal de Brug  aan de Van Was-
senaarstraat in Mijdrecht.  
Tijdens alle lessen op dinsdag, 
woensdag en donderdag zal er een 
gympakjesmarkt gehouden worden. 
Iedereen die een tweedehandsgym-
pakje  wil kopen of verkopen is hier 
aan het juiste adres! Voor meer in-
formatie zie de website van GVM79. 
GVM hoopt dat al haar leden een 
fijne afsluiting van het seizoen heb-
ben en wenst hen alvast een fijne 
vakantie. Na de vakantie starten 
de lessen weer vanaf 20 augustus. 
Nieuwe leden kunnen altijd 2 keer 
een gratis proefles meedoen! 
Tot ziens in de gymzaal!

Spektakel in de laatste 
lessen van GVM’79

Mijdrecht - Afgelopen twee we-
ken 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 aan-
vallen met een partner. Kata en vrij 
vechten. Het publiek genoot met 
volle teugen van de technieken die 
de karateka’s demonstreerden. Een 
warm applaus viel hun dan ook ten 
deel. Nadat de examencommissie 
de prestaties van de karateka’s had 
besproken maakte de voorzitter van 

de examencommissie de uitslag be-
kend. De volgende leden van Budo 
Ryu Blaauw zijn geslaagd.
Gele band: Thijs Saillard, Hayo van 
der Wolk, Max van Dijk, Sofyan El 
Ouhdani, Jari van den Heuvel, Sa-
muel van IJzendoorn, 
Oranje Band: Thom Fronik, Nuri-
an Klaver, Lieve Klaver, Xavi Kla-
ver, Tom Lakerveld, Anna Louwer-
se, Mick van Rosmalen, Joy Ster-
renberg, Kes Tijsseling, 
Groene Band: Ruben van Bode-
gom, Myron Nolte
Blauwe Band: Bas Vink, Max Vink, 
Mike van Genegten, 
Bruine Band: Daniel Koek, Thomas 
Blaauw.

Geslaagden karate-examens 
bij Budo Ryu Blaauw

‘Paniek in de Snoepfabriek’ 
op Antoniusschool
De Hoef - Woensdagavond 27 juni 
was het zover: de uitvoering van de 
eindmusical van groep 7 / 8 van de 
Antoniusschool uit De Hoef.
De zaal zat vol leerlingen, ouders, 
opa’s en oma’s, oud-leerlingen, 
vrienden en bekenden. Het decor 
zag er geweldig uit. Een flinke groep 
ouders was een hele zaterdag bezig 
geweest met het opzetten van het 
podium, licht en geluid en het ver-
zamelen van spullen op het toneel. 
Het voorprogramma werd gedaan 
door de kleuters van de groepen 3/4 
en 5/6. Het optreden van de kleuters 
was ontroerend: kabouters, elfjes en 
bloemetjes zongen en dansten sa-
men in een sprookjesbos. De kinde-
ren hadden zelfs nog even tijd om te 
zwaaien naar familie in de zaal.
Groep 3 / 4 deed een judo-act, 
streetdance en een lied. De kinde-
ren kregen een groot applaus!
Groep 5/6 reisde terug in de tijd in 
een zelfgeschreven toneelstuk over 
de Middeleeuwen en de Romeinen. 
Ook dit werd met veel applaus be-
loond! Na de pauze was het tijd voor 
het hoofdprogramma: in de musical 

‘Paniek in de Snoepfabriek’ viel veel 
te lachen: directrice Lolly Suiker-
spin wilde de snoepfabriek uitbrei-
den omdat er in het hele land heel 
veel snoep gegeten werd. Buur-
man Peer de groenteman protes-
teerde daar natuurlijk tegen. Toen 
de dochter van Lolly ziek werd van 
al dat snoep eten, moest Lolly naar 
buurman Peer om fruit te kopen. En 
wat niemand had gedacht gebeur-
de: Peer en Lolly werden verliefd! Ze 
gingen samen ‘Groen snoep’ pro-
duceren. Maar hoe maak je groen 
snoep?? En hoe kwam dat vreemde 
ingrediënt in het snoep? Als men-
sen van het nieuwe snoep aten ge-
beurden er rare dingen... De kinde-
ren speelden de musical met groot 
enthousiasme en de zaal was ge-
boeid tot het einde. Na afloop was 
opnieuw prachtig te zien hoe een 
mega-grote ploeg ouders, kinderen 
en leerkrachten de zaal binnen een 
uur had omgetoverd in een gewo-
ne gymzaal. De Antoniusschool zal 
de ouders en kinderen van deze bij-
zondere groep 8 missen en wenst 
de kinderen een fijne toekomst toe!

Directeur Joke de Vries van
Proostdijschool neemt afscheid
Mijdrecht - De directeur van de 
Proostdijschool in Mijdrecht, me-
vrouw Joke de Vries, neemt de-
ze week afscheid. Zij gaat over een 
paar jaar met pensioen en wil nu al 
genieten van haar vrije tijd. Op de 
Proostdijschool proberen de leer-
krachten de kinderen overal bij te 
betrekken waar dat kan. Vandaar 
dat Danice en Valerie uit groep 7 
juf Joke een interview hebben afge-
nomen. De vragen werden bedacht 
door de kinderen van groep 7.

Waarom stopt u met werken? 
Om meer tijd te hebben voor mijn 
familie, want ik reis veel van Fries-
land naar Mijdrecht, dus zie ik mijn 
familie niet veel.

Wat gaat u als eerste doen 
als u met pensioen bent? 
Veel uitrusten en tuinieren want 
daar heb ik nu niet genoeg tijd voor.

U woont in Friesland, 
wat is daar te doen? 
Veel sport, muziek en theater. Dat 
vind ik heel leuk!

Gaat u ons missen? 
Zeker weten. Ik vond het altijd heel 
leuk met de kinderen!

Is dit uw eerste baan? 
Nee, ik heb al op een paar scholen 
gewerkt.

Op hoeveel scholen 
heeft u gewerkt? 
De Proostdijschool is mijn 5e school.

Hoe bent u op het idee gekomen 
om directrice te worden? 
Ik was eerst juffrouw en toen regel-
de ik ook wel veel en toen vond ik 
het ook wel eens leuk om de baan 
van directrice te proberen en nu ben 
ik het gebleven.

Waarom bent u begonnen met 
werken op de Proostdijschool? 
Ik vond het een hele leuke school 
en ik wilde hier met mijn gezin gaan 
wonen.

Hoe oud was u toen u op 
onze school kwam? 
58 jaar.

Hoe lang werkte u op 
de Proostdijschool? 
3 jaar.

Heeft u nog op andere scholen 
in Mijdrecht gewerkt? 
Nee wel in Balk, Lelystad, Malden 
en Westervoort.

Heeft u fijne jaren gehad 
op de Proostdijschool? 
Ja, ik kon goed samenwerken met 
het Proostdijteam en ik vond het 
leuk om een goede school te maken 
voor de kinderen.

Wat vond u de leukste activiteit 
die u heeft meegemaakt? 
Ik vond alles leuk, maar misschien 
wel dat we met de hele school naar 
de dierentuin in Amersfoort gingen 
voor het jubileum.

Wat vond u het leukste te doen 
voor de Proostdijschool? 
Het werken voor de kinderen .

Hoe vond u het op deze school? 
Heel gezellig met alle leuke kinde-
ren en collega’s.

Wat is er zo leuk aan de 
Proostdijschool? 
Er worden veel verschillende leuke 
dingen gedaan.

Wat gaat u zo missen op 
de Proostdijschool? 
De kinderen, collega’s en het wer-
ken.

Heeft u huisdieren?
Ja, een poes (Rocky), twee kippen 
en tien duiven.

Wat is uw lievelingsdier? 
Een poes.
Bent u ergens allergisch voor? 
Nee, gelukkig niet.
Hoeveel kinderen en 
kleinkinderen heeft u?
Twee kinderen en twee kleinkinde-
ren.

Iedereen van de Proostdijschool zal 
haar missen, maar wenst haar het 
allerbeste en hoopt dat ze de ko-
mende jaren geniet van haar vrije 
uurtjes.

Vinkeveen - Afgelopen zondag 
was het, na maanden van voorbe-
reiding, tijd voor de Rabobank Rap 
en Ruig race. De Vinkeveense Plas-
sen hadden nog lang geen zomerse 
temperatuur en de zon was waterig, 
maar om 14.00 uur kon de race van 
start gaan.
Er waren wederom prachtige cre-
aties. Waar het ene team duide-
lijk koos voor snelheid, kozen an-
dere voor originaliteit. De construc-
ties waren van hoge kwaliteit, waar-
door de boten die de eindstreep niet 
haalden op een hand te tellen wa-
ren. Rap en Ruig was kritisch maar 
rechtvaardig en even na vier uur 
konden de volgende prijzen bekend 
worden gemaakt:
Als snelste eindigde team Plashoe-

ve met een tijd van 1:51. De tweede 
plaats was voor team ‘t Oude Dorp 
met 2:02. Dat de Costa Concordia 
ging zinken lag natuurlijk voor de 
hand, waardoor Hendrikx & Thomas 
Advocaten de pechprijs wonnen. 
De prutsers deden dit jaar voor het 
eerst mee en namen gelijk de aan-
moedigingsprijs mee naar huis. Ver-
der waren er twee prijzen in de ca-
tegorie mooiste creatie: op de eer-
ste plaats eindigden De Steuples 
met hun gouden koets. De kerst-
slee van 100% hout was goed voor 
de tweede plaats. Brandweer Vin-
keveen en Waverveen kwam met 
het ondertunnelen van de N201 en 
won de Rap en Ruig prijs. Ook dit 
jaar was het weer een bijzonder ge-
slaagd evenement.

Rap en Ruig ondanks 
matig weer erg gezellig

Mijdrecht - De vijfde ronde van 
het zomerseizoen was spannend 
en drukbezocht. Een mooie bridge-
avond met 57 paren bij Bridgever-
eniging Mijdrecht in de Meijert aan 
de Dr. J. van der Haarlaan. Er werd 
gespeeld in drie lijnen. De uitslag is 
als volgt:
Lijn A:
1. Peter en Jacqueline 
     van Rossum 61,20%
2. Theo Klijn en 
     Jan de Jong 60,16%
3. Gerard van Beek en 
     Aurie Block 54,17%
Lijn B:
1. Ada Keur en 
     Lies Buskens 63,54%

2. Lice Lucchiari en 
     Ans de Ruiter 61,88%
3e  Jan en Britta Bosse 58,54%
Lijn C:
1. Ineke Schreurs en 
     Rene de Jong 66,00%
2.  Joke Schiphorst en 
     Andrea Bakker 63,21%
3.  Henk en Martha 
     de Vries 56,70%

De volgende ronden zijn op maan-
dagavond 9 en 16 juli a.s. Zaal open 
om 19.00 uur, de aanvang is om 
19.45  uur. Zowel voor gevorderde 
als beginnende bridgers met wat 
ervaring een leuke en afwisselende 
avond. Tot ziens in de Meijert.

Zomerbridgedrive vijfde ronde 
bij Bridgevereniging Mijdrecht

Reserveren vanaf morgen mogelijk
Start kaartverkoop nieuw 
seizoen Crown Theater!
Aalsmeer - Het is de stichting 
Crown Theater opnieuw gelukt om 
de theaterzaal in Studio’s Aalsmeer 
te vullen met top-entertainment! 
Morgen, donderdag 5 juli, start de 
kaartverkoop voor het tweede sei-
zoen. 
Vanaf morgen kunnen kaarten ge-
kocht worden voor de prachti-
ge reeks voorstellingen die zijn ge-
selecteerd voor jong en oud. Het 
Crown Theater heeft een gewaag-
de doelstelling en wil dat de hele re-
gio bekend zal raken met het prach-
tige theater en zal daarom komend 
seizoen veel van zich laten horen. 
Om het nieuwe seizoen succesvol te 
maken, wordt er dit jaar een nieuwe 
koers gevaren met een aantal con-
cepten die uniek zijn in de theater-
wereld. 

Sprintprijzen en groepen
Allereerst biedt het Crown Thea-
ter de garantie dat de prijs, die men 
voor een voorstelling betaalt, al-
tijd de goedkoopste is in de regio. 
Om het nóg aantrekkelijker te ma-
ken introduceert het Crown Theater 
de sprintprijs, voor de sprinters on-
der haar bezoekers. Bezoekers kun-
nen kaarten voor deze aantrekkelij-
ke sprintprijzen kopen door ruim op 
tijd een kaartje te kopen. Deze kaar-
ten zijn namelijk aanmerkelijk goed-
koper, maar slechts voor beperk-
te tijd te verkrijgen. Deze sprintprij-
zen zijn geldig voor alle voorstellin-
gen vanaf heden, totdat de sprint-
kaarten op zijn. Entertainment doe 
je met elkaar. Het Crown Theater wil 
met name mensen bij elkaar bren-
gen. Groepen krijgen daarom nog 
eens extra voordeel bij Crown, dat 
zelfs kan oplopen tot meerdere gra-
tis kaarten (6=7, 12=14, enz.). Daar-
naast is Crown Theater een samen-
werking aangegaan met Stichting 
Vier ’t Leven, die theaterbezoeken 
organiseert voor ouderen die dit niet 
meer zelfstandig kunnen onderne-
men. 

Voor alle leeftijden
Er staan ruim 20 concerten op het 
programma waaronder Soul Cele-
bration, Jan Keizer en Anny Schilder 
en de Dutch Eagles en vele anderen. 
Ook zal er een heus meezing-spek-
takel zijn en het succesnummer van 
vorig jaar, Crazy Piano’s, komt weer 
terug. Geweldige publiekstrekkers 
zijn ook de klassiekers onder de mu-
sicals: De Jantjes, Dik Trom en An-
nie. Bij de toneelvoorstellingen zitten 
bekende namen, zoals bijvoorbeeld 
‘Terug naar de kust’, naar het gelijk-
namige boek van Saskia Noort, De 
Verleiders: ‘De Casanova’s van de 
vastgoedfraude’ en het vervolg van 
Zadelpijn ‘Het verwende nest’. De 

jongere bezoekers worden ook op 
hun wenken bediend. Op 19 oktober 
opent het Crown Theater het thea-
terseizoen met het sprookjesballet 
Sneeuwwitje en daarna volgen on-
der meer de interactieve musical Lo-
ver of Loser voor pubers en de Kin-
derband voor kinderen tot en met 
9 jaar. Voor peuters presenteert het 
Crown Theater het Zandkasteel en 
baby’s vanaf 6 maanden mogen tij-
dens de Babyconcerten samen met 
moeder-vader of oma-opa op het to-
neel plaatsnemen. Theaterdirecteur 
Peter van Eick over het nieuwe pro-
gramma: “Je komt naar ons voor ont-
spanning en plezier. Een hapje eten, 
een gezellige theatervoorstelling en 
na afloop nog één drankje! Dat is 
wat het programma biedt.” 

Kroonavonden en kaartjes
Tot slot introduceert het Crown The-
ater kroonavonden. Dit zijn speci-
ale avonden met een verrassend 
randje waarvan Crown de inhoud 
pas op het laatste moment onthult. 
Dit kunnen thema-avonden zijn, 
maar ook extra of nieuw ingekoch-
te voorstellingen. De aankondigin-
gen van de kroonavonden worden 
altijd via de website en de nieuws-
brief verstuurd en worden ook aan-
gekondigd via advertenties. Geïn-
teresseerden kunnen zich opge-
ven voor de nieuwsbrief via de web-
site (contact) of via een e-mail aan  
info@crowntheateraalsmeer.nl . 
Het complete theaterprogram-
ma is te vinden op de website en 
het programmaboekje is al op ve-
le plaatsen te vinden en wordt op 
verzoek toegestuurd. Er zijn drie 
manieren waarop kaartjes ge-
kocht kunnen worden. Voor di-
recte reservering via de website  
www.crowntheateraalsmeer.nl komt 
men in de ticketshop van See Tic-
kets. Telefonisch bestellen kan, maar 
alleen via See Tickets 0900-1353 (45 
eurocent per minuut). Op dagen dat 
er voorstellingen zijn kunnen er ook 
kaarten gekocht worden aan de zaal, 
vanaf een uur voorafgaand aan de 
voorstelling. 

Vrijwilligers
Het Crown Theater is een gezellig 
theater dat volledig gerund wordt 
door enthousiaste vrijwilligers. Het 
programma aanbod is het goed-
koopste in de regio waardoor ie-
dereen kan genieten van prachti-
ge voorstellingen. Het Theater is ge-
vestigd in Studio’s Aalsmeer aan de 
Van Cleeffkade 15 waar men voor-
afgaand aan de voorstelling kan di-
neren bij restaurant Eetze en na de 
voorstelling een drankje kan drinken 
in één van de bars of cafeetjes van 
7Street. 

Vinkeveen - Komende vrijdag 6 juli 
is er prijsklaverjassen om fraaie prij-
zen voor iedereen in Café de Me-
rel. U dient om 20.00 uur aanwe-
zig te zijn en uiterlijk om 20.15  uur 
zal worden gestart  met kaarten, dit 
op veelvuldig verzoek. Er zullen vier 
maal zestien giffies gespeeld wor-
den, de punten worden bij elkaar op-
geteld, en de winnaar of winnares is 
bekend. Ook is er op deze avond een 
grote tombola. Op deze avond word 
ook de beste speler of speelster van 
het seizoen bekendgemaakt. Zij/hij 
moet minimaal 18 wedstrijden ge-
speeld hebben. Dit is voorlopig de 

laatste avond voor de vakantie. Er zal 
in september weer gestart worden 
met de Open Rondeveense kampi-
oenschappen. 

De uitslag van de laatstgespeelde 
prijsklaverjasavond op vrijdag:  
1. Jan v. Kouwen 7167 pnt 
2. William Mayenburg 7024 pnt
3 Greet Koot 6827 pnt
4 Sjaan Kolenberg 6801 pnt
5 Bianca Pappot 6580 pnt
De poedelprijs was voor Cees Lof 
met 5220 punten. Café de merel is 
gevestigd aan Arkenpark MUR 43. 
Tel. 0297-263562. 

Prijsklaverjassen in de Merel
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Mijdrecht - De kinderen van de Hof-
landschool hadden een project over 
sport. Het EK, de Tour de France en de 
Olympische Spelen als sportevenemen-
ten van dit jaar waren de leidraad in 
deze periode. De kinderen hebben er 
veel van opgestoken. Als afsluiting, op 
woensdag 27 juni, kregen alle kinderen 
van de Hoflandschool dansles van juf 
Edith van dansschool Nicole. Toen ou-
ders rond 12.30 uur naar school kwa-
men om hun kind(eren) op te halen wa-
ren ze blij verrast met deze gezellige ac-
tiviteit. De Hoflandschool vindt het be-
langrijk dat kinderen ervaren dat spor-
ten leuk is, dat je er blij van wordt. Het 
is goed voor je om met plezier te bewe-
gen. 

Leidraad: EK, Tour de France en Olympische Spelen
Project over sporten 

voor leerlingen Hoflandschool
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Leden Morgensterkerk 
verkopen prachtige boeken
Vinkeveen - Leden van de Mor-
gensterkerk verkopen op zaterdag 
7 juli weer (nieuwe) boeken uit een 
door schenking verkregen collectie. 
De bijna 2000 boeken komen uit de 
verzameling literatuur van de laat-
ste 30 jaar. Veel boeken zien er uit 
als nieuw. Naast literatuur zijn er 
ook enkele tientallen kunstcatalo-
gi en andere culturele werken. De 
boeken zijn zo mooi dat ze indivi-
dueel geprijsd zijn in klassen van 50 
cent tot 5 euro per stuk. Om de prijs 

hoeft u het niet te laten. Het is een 
mooie gelegenheid om boeken aan 
te schaffen die u altijd al had willen 
hebben. Een buitenkans om boeken 
te kopen voor uw vakantie.

De boeken staan grotendeels op ta-
fels uitgestald in de ontmoetings-
ruimte achter de kerk aan de Heren-
weg 253, Tassen voor aankoop van 
meerdere boeken zijn aanwezig. U 
bent van harte welkom tussen 10.00 
uur en 13.00 uur.

Groep 8 Obs Willespoort 
klaar voor ‘Start’
Wilnis - De leerlingen van groep 8 
van OBS Willespoort zijn klaar voor 
(de) ’Start’. Dat is de titel van de mu-
sical waarmee zij afscheid namen 
van hun basisschoolperiode. Een 
heel actueel thema want de musi-
cal gaat over de Olympische Spelen, 
die later deze maand van start gaan.
’s Morgens traden de kinderen op 
voor de andere leerlingen van de 
school. ’s Avonds gaven zij een 

spetterende voorstelling voor hun 
ouders en andere familieleden. Daar 
brachten zij al hun toneel-, zang- en 
danstalenten op het podium naar 
voren. Het geheel werd door het pu-
bliek met een ovatie beloond. 

Na de zomervakantie volgt voor de-
ze kinderen echt een nieuwe start, 
als zij gaan beginnen op hun mid-
delbare school.

Speelweek: meld u aan, er 
zijn vrijwilligers nodig!
De Ronde Venen - Dit jaar alweer 
voor de 33ste keer dat er een fan-
tastische Speelweek wordt georga-
niseerd voor alle kinderen tussen 5 
en 12 jaar in de gemeente De Ron-
de Venen. Zoals elk jaar vindt deze 
plaats in de laatste week van de zo-
mervakantie, dus van maandag 13 
augustus t/m donderdag 16 augus-
tus. Tijden zijn van 10.00 tot 12.00 
uur en van 13.00 tot 15.00 uur met 
een mogelijkheid om kinderen over 
te laten blijven zonder extra kosten.
Ieder jaar heeft de Speelweek weer 
een tal van activiteiten op haar pro-
gramma staan. De maandag is de 
knutseldag en staat de zaal vol met 
allerlei verschillende tafels waar-
aan geknutseld, getekend, geschil-
derd, gevouwen, gescheurd, ge-
kleid, geregen, versierd, getimmerd 
en geborduurd kan worden! Sport 
en spel is ingeruimd voor de dins-
dag in samenwerking met verschil-
lende sportverenigingen. De sport- 
en speldag zal evenals als vorig jaar 
niet in De Boei plaatsvinden, maar 
op de velden van Hertha.
Een bijzondere invulling op de 
woensdag is met een cultureel the-
ma. Elk jaar weer anders en dit jaar 

in het teken van ‘beweging’ met o.a. 
breakdance, Aikido en nog een leu-
ke verrassing. Traditioneel op don-
derdag de Spelenkermis met ver-
trouwde elementen als de Schatka-
mer en Spijkerbroekhangen. Maar 
ook diverse nieuwe spellen. De kin-
deren kunnen zich helemaal uitle-
ven op een 20 meter lange opblaas-
survivalbaan en een springkussen. 
Als afsluiter van de week zal er een 
bingo worden georganiseerd met 
heel leuke prijzen.
Maar een speelweek organiseren is 
één ding. Voor het uitvoeren zijn er 
veel vrijwilligers nodig en die zijn er 
te weinig. Daarom roept de organi-
satie alle ouders op die wel of geen 
kinderen laten deelnemen om haar 
te helpen. Al is het maar voor 1 dag-
deel (2 uurtjes). Kortom: kom hel-
pen om ook van de Speelweek 2012 
een onderhoudend gezellig feest te 
maken voor de kinderen.
Wil je jezelf en/of anderen opge-
ven, stuur dan een berichtje naar 
vakantiespeelweek@hotmail.nl of 
naar 06-53736760. Je kunt een goe-
de impressie van de speelweek krij-
gen op de website: www.vakantie-
speelweek.nl .

Tuinontwerp Het Groene 
Hart bloeit bij TVM
Mijdrecht - Sinds een jaar is dui-
delijk te zien dat er een prof bezig 
is in de groenvoorziening bij Ten-
nis Vereniging Mijdrecht. Vorig jaar 
bood Hilda Visser aan om haar pro-
fessionele kennis bij de vereniging 
in te zetten. Vanuit haar bedrijf Tuin-
ontwerp Het Groene Hart maakte zij 
een prachtig groenontwerp waar-
in in 2011 de eerste stappen tot uit-
voering werden gezet. Dit jaar is het 
plan nog verder uitgewerkt en ligt 
het park er werkelijk prachtig bij! De 
hortensia’s staan in bloei, de klimop 
langs de hekken zorgt voor een lan-
delijke groene afscheiding, de bor-
ders zijn voorzien van laagblijvende 
vaste planten en van wilgentakken 
zijn prachtige creaties gemaakt die 
de aanloop naar de allweatherba-
nen stijlvol opsieren. 

Binnen de vereniging werd de 
‘groencommissie’ opgericht: een 
groep van enthousiaste vrijwilli-
gers die wekelijks al het groen op 
het park onderhoudt. Hilda bege-

leidt deze groep en verrijkt deze 
met maandelijkse adviezen omtrent 
snoeien en verzorgen. Het resultaat 
mag er zijn en maakt dat het nog fij-
ner vertoeven is op het zonnige ter-
ras bij het clubhuis. 
Tuinontwerp Het Groene Hart helpt 
u uw tuinwensen te vertalen naar 
een goed ontwerp. De tuin wordt 
steeds meer het verlengde van on-
ze woning en een goed ontwerp is 
onontbeerlijk voor het mooiste re-
sultaat. Mocht u ook Hilda’s hulp 
willen inroepen dan komt zij eerst 
langs voor een oriënterend ge-
sprek waarbij alle wensen wor-
den besproken. Daarna kan desge-
wenst een ontwerp worden uitge-
werkt met uitgebreid beplantings-
advies. De uiteindelijke uitvoering 
kan zowel door u zelf worden uit-
gevoerd of volledig uit handen wor-
den gegeven en alles wat daartus-
sen zit. Kijk voor meer informatie op  
www.tuinontwerphetgroenehart.nl 
en kom gerust eens langs om het 
resultaat bij TVM te bewonderen!

Avondzang ROM-koor bij 
Nieuw Avondlicht
Mijdrecht - Het ROM-koor heeft 
donderdag 28 juni de bewoners van 
Nieuw Avondlicht een avondconcert 
aangeboden. Op deze zwoele zo-
meravond hebben de leden van het 
ROM-koor de bewoners van Nieuw 
Avondlicht getrakteerd op een gra-
tis concert waarbij zij een groot deel 
van hun onlangs gehouden concert 
‘Night of the ROM’s’ hebben gezon-
gen. Van musical tot operette en van 
het Slavenkoor tot een selectie uit 
De Jantjes, kortom: het ROM-koor 
is van alle vocale markten thuis!
Het was alweer enige tijd geleden 
dat het ROM-koor heeft gezon-
gen in Nieuw Avondlicht, maar dat 
hebben zij deze avond ruimschoots 
goedgemaakt. Het optreden werd 
door de aanwezige bewoners van 
Nieuw Avondlicht en De Kom zeer 
op prijs gesteld en zij hebben mee-
gezongen en meegeklapt op de 
maat van de muziek. En de mensen 
die waren thuis gebleven vanwege 
de warmte hebben het concert me-
de kunnen volgen omdat de buiten-
deuren open stonden. Die bewoners 
hebben dus op hun balkon kunnen 
meegenieten van de muziek. Ferdi-
nand Beuse, dirigent van het koor 
vertelde tussen de nummers door 

iets meer over de inhoud van de te 
zingen stukken, waarin hij meerdere 
keren werd bijgestaan door pianis-
te Rosite van der Woude die zelf ook 
een aantal stukken voor het concert 
had bewerkt.

Zing mee!
Het ROM-koor is, na het succes 
van het in april gehouden concert 
de ’Night of the ROM’s’, alweer be-
zig een vervolg op dit groots opge-
zette muziekspektakel voor te berei-
den. Dat zal naar alle waarschijnlijk-
heid najaar 2013 worden uitgevoerd 
met nieuwe stukken en in een an-
der jasje, maar met de zelfde naam: 
‘Night of the ROM’s Vol. 2’.
Ook voor dit nieuwe project is het 
ROM-koor op zoek naar zangers en 
zangeressen die zich niet voor lan-
gere tijd willen binden, maar die het 
leuk vinden voor een project van 
een jaar mee te doen.
Dus kun je zingen, zing dan met het 
ROM-koor mee! Na de vakantiepe-
riode ben je welkom in de repetitie-
ruimte in De Fontein aan de Johan 
van Renessestraat in Mijdrecht. En 
wel op iedere donderdag vanaf 23 
augustus om 20.00 uur.

Groep 8 neemt afscheid 
van De Pijlstaartschool
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 29 
juni was het zover. De kinderen van 
groep 8 van de Pijlstaartschool na-
men afscheid. Het was een fantas-
tisch feest. De avond begon met 
de musical ‘Start’. Met deze mu-
sical kon men een kijkje nemen in 
het Olympisch dorp. De voorberei-
dingen zijn genomen en de opening 
volgt snel. Judy opent haar sapjes-
bar, Borek bakt broodjes en Daniel 
stelt een top-menu samen. Puck en 
Perry controleren of alles brandvei-
lig is en Bruno zet de fakkel klaar. 
Koos en Kobi zien daar wel handel 
in. Ze stelen de fakkel! Floor ontdekt 
de diefstal en probeert het eerst 
nog geheim te houden maar de me-
dia hebben er al lucht van gekregen. 
Scotland Yard wordt ingeschakeld. 

Ondertussen gebeurt er natuurlijk 
nog veel meer. Elin en Tess worden 
verliefd op bokser Bing en de roei-
ers zijn hun mascotte vergeten. Uit-
eindelijk komt alles toch nog goed 
en kunnen de Spelen beginnen. 

Na de musical volgde er een offici-
eel gedeelte met o.a. het uitreiken 
van de getuigschriften en het rap-
port. Namens de ouderraad kre-
gen de kinderen een glaasje kin-
derchampagne en een roos. Hier-
na gingen alle stoelen aan de kant. 
De ouders praatten nog wat na on-
der het genot van een hapje en een 
drankje en bij de kinderen gingen 
de voetjes van de vloer tijdens een 
disco. Alles bij elkaar een zeer ge-
slaagde avond!

Opbrengst 3000 euro voor Stichting Tear

Actie Nacht zonder Dak 
een groot succes
Mijdrecht - Van zaterdag 30 juni op 
zondag 1 juli hebben 27 jongeren uit 
De Ronde Venen zich laten sponso-
ren om een nacht in een doos te sla-
pen. De opbrengst van deze ‘Nacht 
zonder Dak’ is voor Stichting Tear, 
die het geld gebruikt voor projecten 
voor de opvang van straatjongeren 
in Bolivia, Cambodja en Kenia. Dit 
evenement waar verschillende ker-
kelijke gemeenten hun samenwer-
king aan verleenden was een ini-
tiatief van de Protestantse kerken 
van Wilnis, Vinkeveen en Mijdrecht 
en werd gehouden bij kerkelijk cen-
trum De Rank aan de Beatrixlaan 
te Mijdrecht. De jongeren arriveer-
den rond 17.30 uur, waar ze na het 
inleveren van hun sponsorgeld een 
onderkomen van door verschillen-
de bedrijven geleverd karton kon-
den bouwen op het grasveld voor de 
kerk. Gelukkig waren er ook stuk-
ken plastic want regen maakte de 
situatie heel reëel. Maar het liet de 
jongeren ook ervaren hoe het is als 
je werkelijk op straat zou moeten le-
ven: nat, koude tenen, vroeg wakker 

en herrie om je heen. Straatjonge-
ren hebben vaak geen andere keus. 
Zij kunnen met deze actie het op-
vangwerk van St. Tear ondersteu-
nen. De avond werd ‘aangekleed’ 
door muziek van diverse bands; de 
jeugdband Three 16th opende de 
avond en werd opgevolgd door de 
band New Season, beide van evan-
gelische gemeente ‘de Weg’. Tus-
sendoor vertelde verhalenvertelster 
Elza Vis van ‘Binnenste-buitenver-
halen’ een verhaal. Ook zorgde het 
Rad van Avontuur voor extra op-
brengst met prijzen beschikbaar ge-
steld door verschillende sponsors. 
Nogmaals dank aan alle sponsoren! 
Aan het eind van de avond speelde 
de jeugdband ‘Shine’ uit Wilnis met 
recht de sterren van de hemel. Met 
als klap op de vuurpijl Jarno Polhuis 
met een fantastische Vuuract! Na de 
regen gingen de jongeren een in-
middels droog geworden nacht in. 
Met als laatste mededeling dat de 
actie maar liefst 3000 euro heeft op-
gebracht! Dan weet je ook waarvoor 
je het doet!

Soïchi Kappers vaart 900 euro 
binnen voor Dierenambulance
Vinkeveen - Tijdens de Rap & Ruig 
Race heeft Soïchi Kappers voor 900 
euro aan bingokaarten verkocht 
voor de Dierenambulance De Ron-
de Venen. In een zelfgebouwde bin-
gotafel van Vereniging ‘De Kreupels’ 
kon het hele eiland tijdens de race 
meespelen met de bingo. Zeven ge-
pensioneerden bestuurden de boot 
en één persoon liep achter de ta-
fel in de levende bingobal mee. Dit 
was een grote opgeblazen aquabal, 
waarin allerlei genummerde kleine 
ballonnetjes zaten. Hiermee werd 
de bingotrekking gedaan. 
De prijzen voor de bingo werden 

gesponsord door ondernemers uit 
Vinkeveen, Soïchi Kappers (gratis 
knippen + thuisproducten), Eetca-
fé ’t Kruytvat (diner voor twee, inclu-
sief kaarslicht), A-side Media (fo-
toshoot Dock 15), Jumbo en Albert 
Heijn (boodschappen voor 50 euro).
Ondanks het wisselvallige weer was 
het toch weer een succes en de me-
dewerkers van de Dierenambulan-
ce zijn erg blij met het resultaat en 
bedanken ook alle mensen die een 
bingokaart hebben gekocht. Recht-
streeks doneren voor de Dierenam-
bulance kan ook op rekeningnum-
mer 414459067.
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Mijdrecht - Voor het vierde achtereenvolgende jaar organiseerde Bayer een grote 
vrijwilligersactie met activiteiten door heel Nederland. Medewerkers van het bedrijf 
zetten zich van 20 t/m 27 juni massaal in voor een sociaal doel, waarbij ze mochten 
kiezen tussen zorgcentra in de omgeving van Mijdrecht en activiteiten bij verschil-
lende Ronald McDonaldhuizen. Zo werd op maandag 25 juni voor Zonnehuisgroep 
Amstelland locatie De Ronde Venen in Mijdrecht een heel bijzondere activiteit ge-
organiseerd. Na een gezellige barbecue maakten de bewoners samen met Bay-
er medewerkers een puzzeltocht naar het hoofdkantoor van Bayer in Mijdrecht, 
waar in de bedrijfskantine een echte bingo werd georganiseerd. Volgens Jacque-
line Breedveld van zorgcentrum De Ronde Venen kijken de bewoners altijd uit 
naar deze gezellige dag en feestelijk bereide barbecue: “Door de inzet van de 
vele vrijwilligers van Bayer hebben onze bewoners een heerlijke dag mogen 
beleven. Jammer dat de dag zo snel voorbij gaat, maar we hopen op een her-
haling volgend jaar!”

Johannes Hospitium
Ook werkten medewerkers van Bayer op woensdag 27 juni in het Johannes 
Hospitium De Ronde Venen in Wilnis. Lyda ten Hove van het Johannes Hos-
pitium was erg blij met de hulp die ze kreeg: “We mochten vandaag vier en-
thousiaste mensen ontvangen die ons hielpen bij diverse activiteiten bin-
nen en buiten het hospice. Ze hebben zich flink uit kunnen leven op de ra-
men en tijdens de koffie werden ervaringen uitgewisseld over commu-

nicatie en marketing. Ook als hos-
pice kunnen we die ervaringen 
goed gebruiken, zeker met de 
marktwerking in de zorg.” “Bay-
er erkent en aanvaardt wereld-
wijd zijn rol als maatschappe-
lijk en ethisch verantwoorde 
onderneming en wil deze rol 
zo veel mogelijk actief uitdra-
gen in de samenleving”, zegt 
Managing Director Adri Koers-
velt. “Bayer Cares is de geza-
menlijke vrijwilligersactie van 
alle medewerkers van Bayer in 
Mijdrecht waarbij zij één dag 
aan de slag gaan voor een so-
ciaal doel. Bayer Cares onder-
streept onze missie Science For 
A Better Life. Met deze sympa-
thieke actie vervult Bayer als 
grote werkgever in Nederland 
en in het bijzonder in Mijd-
recht en De Ronde Venen een 
voorbeeldrol en zet zich ac-
tief in voor het welzijn van de 
mens. Om het belang van deze 
actie te onderstrepen stellen 
wij voor Bayer Cares alle me-
dewerkers één werkdag ter be-
schikking.”

Op stap met bewoners 
van De Ronde Venen!

Van dinsdag 10 juli tot en met vrijdag 13 juli:

VBW TeenEvent in Wilnis
Wilnis - Hé, jij daar! Ben jij tussen 
de 13 en 17 jaar? Dan zijn er dit jaar 
voor jou (weer) speciale tieneravon-
den van dinsdag 10 juli t/m vrijdag 
13 juli in Speelwoud in Wilnis (ach-
ter de brandweerkazerne). De acti-

viteiten zijn: ‘Hippe’ zeskamp, Tria-
thlon Survival/Pimp je flipflop, Bij-
belstudie ‘Decide for yourself!’ en 
natuurlijk het hamburgerfestijn met 
een spreker en ex-verslaafde van 
stichting ‘De Hoop’. Zie voor meer 

info de posters (binnenkort in het 
dorp), de flyer of surf naar de fa-
cebookpagina ‘Vbw Tieneravon-
den Wilnis’. Neem je vriend/vrien-
din mee! Het VBW tienerteam kijkt 
uit naar je komst! 

Geslaagden uit de regio 
bij sg Thamen
Demi Krijger Uithoorn 
Rachida Zouhri Uithoorn 
Michelle Sassen De Hoef 
Samira Orrech Mijdrecht 
Sebastiaan van Leeuwen Uithoorn 
Camilla Lek Uithoorn 
Sebastiaan Ramdayal Uithoorn 
Romy Bras Uithoorn 
Emma Wye Waverveen 
Malou Buren Uithoorn 
Alyssa Holter Uithoorn 
Nadine van Leeuwen Uithoorn 
Debbie Rentenaar Uithoorn 
Laura Wassenaar Uithoorn 
Sonny Verbruggen Wilnis 
Eveline van Beemdelust Uithoorn 
Redwan Elktibi Uithoorn 
Thomas Harmsen Uithoorn 
Jacqueline Jongkind Uithoorn 
Amna Uddin Uithoorn 
Lisette Hassing Vinkeveen 
Denise Wouters Mijdrecht 
Rosa Garate Uithoorn 
Imelda de Jong De Hoef 
Kim van den Hoek De Kwakel
Tessa van Teeffelen Mijdrecht 
Heifa Ashoshai Adem Uithoorn 
Ruddy Balosi Uithoorn 
Maaike Bontes Uithoorn 

Lola Borsboom Uithoorn 
Dominique Dobrosch Uithoorn 
Ashley Groot Uithoorn 
Kelly de Voijs Uithoorn 
Fatima Zafzafi Uithoorn 
Marijne Freriks Vinkeveen 
Joery Oeschger Uithoorn 
Pascal Strube Uithoorn 
Mike Tuchan Uithoorn 
Delano Schellingerhout De Kwakel 
Mitchel Smits De Kwakel
Niels den Ouden Mijdrecht 
Danique Stroeve Uithoorn 
Robin Wijnberg Uithoorn 
Farid EL Mourabit Uithoorn 
Vincent Bon Vinkeveen 
Patrick de Boer De Kwakel 
Kelvin Breewel Mijdrecht 
Perry de Kort Uithoorn 
Justin Warnier Uithoorn 
Arjan de Lange Waverveen 
Ruben Slootjes De Kwakel 
Stephan Elleswijk Mijdrecht 
Mike Dekker Uithoorn
Frans Zaal Vinkeveen 
Dennis Roest De Hoef
Rachid Orrech Mijdrecht
Kevin van Beek Uithoorn
Joury Lek Uithoorn

Zomerexpositie AKM in 
gezondheidscentrum
Mijdrecht – Onlangs is de per-
manente expositie van Atelier de 
Kromme Mijdrecht (AKM) in het 
Zuwe Gezondheidscentrum aan de 
Hoofdweg 1-3 in Mijdrecht weer 
vernieuwd. De expositie biedt een 
gevarieerd overzicht van het werk 
van een twaalftal leden van het ate-
lier.
De kunstwerken zijn elke werkdag 
tussen 09.00 en 16.00 te bekijken. 
De huidige expositie duurt tot 21 
september aanstaande.
Op de expositie zijn werken te zien 
van Annelies van Beek, Marianne 
van Eck, Marie-José Kleibrink, Gosia 
Kowalska, Anouk van Marsbergen, 
Julia Meijering, Corrie Pouw Kraan, 

Fans Lek, Agnes Remkes, Meikie 
van Suchtelen, Gabry de Veld en 
Jaap de Vries. De getoonde werken 
geven een goed beeld van de varië-
teit aan technieken en onderwerp-
keuze en zijn alle van hoge kwaliteit. 
Atelier De Kromme Mijdrecht 
(AKM) is een vereniging van ama-
teurkunstenaars. AKM verzorgt cur-
sussen en workshops onder des-
kundige leiding van professionele 
kunstenaars. Dagelijks wordt er zo-
wel gedurende de ochtend, de mid-
dag als ook ’s avonds gewerkt in het 
atelier dat gevestigd is aan de Ener-
gieweg 107. Rond de jaarwisseling 
verwacht AKM te kunnen verhuizen 
naar een beter bereikbare locatie in 

de wijk Hofland. Aanmelding voor 
het nieuwe seizoen, dat loopt van 
eind augustus tot mei 2013, staat 
weer open. Aanmelden kan door 
middel van een mailtje naar de le-
denadministratie: akmmijdrecht@
gmail.com. Ook jongeren van-
af acht jaar zijn van harte welkom. 
Meer informatie over de activitei-
ten van AKM vindt men op de site  
www.atelierdekrommemijdrecht.nl. 

Max van Rijn Uithoorn
Stan Poelwijk De Kwakel
Lars Mulder Uithoorn
Sem Hagenaars Wilnis
Silvana van Bemmelen De Hoef
Fleur Rood Mijdrecht
Peter Blessing Uithoorn
Nienke van Dijk Uithoorn
Iris van Ginkel Uithoorn
Angela Hensbergen Uithoorn
Robin de Jong Uithoorn
Britt Plasmeijer Uithoorn
Yafet Sebhatu Uithoorn
Navie Singh Uithoorn
Kelsey Swart Uithoorn
Sophie van Wieringen Uithoorn
Nick Boere De Hoef
Co van der Velden De Hoef
Bart Brouwer De Kwakel
Jouke Schelling De Kwakel
Kelvin van Pierre Mijdrecht
Jovanny Adam Uithoorn
Boris Doodkorte Uithoorn
Maarten Grimm Uithoorn
Dylan Huel Uithoorn
Yvette van Lienen Uithoorn
Britta van der Linde Uithoorn
Celina Olsson Uithoorn
Mike Pannekoek Uithoorn
Bart Schroers Uithoorn
Patrick Sindelka Uithoorn
Daisy Walpot Uithoorn
Thimo Westerbos Uithoorn
Joris Cuiper Vinkeveen
Robin Smit Wilnis
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Mijdrecht - Dit weekend is het Hy-
potheekshop open toernooi van 
Tennisvereniging De Ronde Vener 
begonnen. Een spetterend begin, 
zowel door het weer als door enke-
le spetterende tennispartijen. In de 
eerste ronde van de herenenkel 3 
moest de als eerste geplaatste Bas 
Neijenhuis het opnemen tegen Mi-
lan van Dijk. Het werd een prachti-
ge partij met kansen over en weer. 
Uiteindelijk wist Van Dijk met 6-4 en 
7-5 de winst uit het vuur te slepen. 
In dezelfde categorie wist Ruud van 
der Helm in een spannende par-
tij met 6-4 6-4 van Michael Henge-
veld te winnen. In de hoogste cate-
gorie bij de dames wist Marian Hut-
ten met 6-1 3-6 en 6-3 te winnen 
van Anastasia Zaandam en won 
Daniele van der Wulp met 6-4 en 
6-0 van Saskia de Jong. Aangezien 
er dit toernooi weer bijna 400 partij-
en moeten worden gespeeld moes-
ten er in het voorweekend ruim 
100 partijen worden gespeeld. Het 
grootste deel van het weekend was 
het prima tennisweer, maar er was 
ook af en toe een fikse bui. Door de 
inzet van vrijwilligers en de goede 
samenwerking met buurvereniging 
TVM konden de partijen dan toch 
verder worden gespeeld. Het toer-
nooi duurt nog tot en met zondag 8 
juli, de dag waarop de finales wor-
den gespeeld. Gedurende de week 
worden niet alleen ‘s avonds maar 
ook overdag partijen gespeeld en 
vrijdag staat de feestavond op het 

programma. Uiteraard staat op het 
terras weer de bekende kraam op-
gesteld waar de toeschouwers van 
heerlijke vlees en visgerechten kun-
nen genieten. U bent dan ook van 
harte welkom op het tennispark van 
tennisvereniging De Ronde Vener.

Ruud van der Helm in actie tijdens 
Open Toernooi

Spetterend begin van Open 
toernooi TV De Ronde Vener

Mijdrecht – De laatste 2 weken 
van het seizoen werden traditioneel 
afgesloten met examens. Na een 
korte uitleg van de examencommis-
sie, bestaande uit André Blaauw, 
Bas Vink, Charissa van Bruggen, Jos 
Koek en Thomas Blaauw werd er 
begonnen met de examens. Zowel 
staande als op de grond trakteer-
den de judoka’s het toegestroom-
de publiek bestaande uit ouders, 
opa’s en oma’s vrienden en vrien-
dinnen, op diverse worpen, houd-
grepen, armklemmen en verwurgin-
gen. De wat ouderen lieten al echte 
worpen en klemmen zien maar ook 
de kleintjes deden het goed en het 
was dan ook een genot om naar te 
kijken. Nadat de examencommissie 
de prestaties van de judoka’s had 
besproken maakte de voorzitter van 
de examencommissie de uitslag be-
kend. De volgende leden van Budo 
Ryu Blaauw zijn geslaagd. 
Gele slip: Dave Hogerwerf, Harold 
Postma, Kalle Ledegang, Chiem Pels, 
Bram koot, Sem van der Kroef, Bas-
tiaan lemmen, Jelle Noordam, Amy 
Dekkers, Jayno Haspels, Nick Fie-
ge, Marika Post, Erik Dekkers, Re-
my van den Heuvel, Levi van Kreu-
ningen, Robin Troost, Niels van den 
End, Nick van Putten, Aiden Kruij-
ver, Rens Baart, Twan Versteeg, Jur-
re van den Berg, Dakota Witteveen, 
Gele band: Pablo Atanes, Senna van 
Bloemendal, Klaas van der Knaap, 
Toine Stark, Tom van den Haak, Lu-
ka van der Meer, Sietse Zeinstra, 

Marieke Antonis, Mel Mulder, San-
der van den End, Jordy Brands, Tom 
Storm, Roan van den Burch, Joost 
de Rooi, Bram Braamskamp, Ruben 
Kruijver, 
Oranje slip: Jesper de Haan, Te-
ije Goossens, Chris Coppens, Noah 
Scherphuis, Jochem van Selm, Mi-
chiel Joosten, Daan van Scheppin-
gen, Robin Gulpers, Rik Jagers, 
Oranje Band: Koen de Vries, Ginelo 
Kooijman, Thomas Tacken, Quinten 
Verschure, Erik van Oosbree, Rob 
Burggraaf, Mike Burggraaf, Julia 
Maijenburg, Remke Verwoerd, Ja-
vier van Meines, Puck de Beer, Jelle 
van Selm, Jelte Dirkson, 
Groene slip: Job Schroder, Dyami 
Koppenol, Cas Jansen, Janieck Lin-
deman, Bart Nieuwendijk, 
Groene band: Laure Slegt, Tim Hoe-
venaar, Jeroen van Venrooij, Gido 
Sluijs, Jesse Goossens, Cem Kori-
don, Max van Veen, Mark van Kreu-
ningen, Jelle van Scheppingen, Bo 
Voorend, Tobias van Bruggen, 
Blauwe slip: Sebastiaan Steenber-
gen, Rogier Hendriksma, Merijn 
Molenaar, André van den Bosch, 
Rody Kapteijn, Patrick Roeleveld, 
Peter Roeleveld, Rianne Gortenmul-
der, 
Blauwe band: Ruben Visser, Stefan 
Rademaker, Jamaico Lamers, Arn-
oud Schaap, Sem Geerts, Wouter de 
Groot, Hidde Goossens, 
Bruine slip: Hessel Hooglugt, 
Bruine Band: Leon Pijning, Susan 
Blaauw,

Geslaagden examen
judoschool Budo Ryu Blaauw

Mijdrecht – Op maandag 9 juli, 
de eerste zomervakantiedag, orga-
niseert Tennishal De Ronde Venen 
een sportieve spellendag. De ten-
nisbanen worden voor deze sportie-
ve spellendag omgebouwd tot een 
speelparadijs voor kinderen in de 
leeftijd van 6 tot 12 jaar. 
Er is voor deze maandag een dag-
vullend programma samengesteld 
waarin de kinderen met verschillen-
de spellen een hoop plezier kunnen 
beleven. Er worden gedurende de 

hele dag verschillende spellen ge-
organiseerd. In de ochtend zijn de 
er drie rondes met de meest popu-
laire balsporten afwisselend voet-
bal, tennis en hockey. De middag 
staat in het teken van onder andere 
teamworkspelletjes, zoals estafettes 
en balvaardigheidstraining met als 
grootste attractie spektakel 3 inge-
huurde Zeskampspelletjes. Tijdens 
de spellen staan gezelligheid en 
plezier maken natuurlijk voorop. Het 
is de bedoeling dat de kinderen een 

Spellendag voor de jeugd bij 
Tennishal De Ronde Venen

Vinkeveen - In augustus starten de 
meeste clubs weer met hun activi-
teiten. 
Zo ook voetbalclub Hertha. Het mei-
den- en damesvoetbal bij Hertha is 
de afgelopen jaren extreem ge-
groeid. Voor het nieuwe seizoen zijn 
er 25 meisjes/dames lid geworden 
van de Herthanen. Hertha heeft dus 
twee extra meidenteams, een ge-
weldige aanwinst. Voor het nieuwe 
seizoen 2012/2013 is Hertha dan 
ook niet alleen op zoek naar spe-
lers en speelsters maar ook naar 
trainers en coaches. Door de grote 
aanwas komt de club enthousiaste 
mensen te kort. 

Dit zijn de (meiden) teams waar ze 
een vacature hebben:
- Dames 1 (dames van 18 jaar en 

ouder) een 2e coach.
- MB1 (meiden geboren in 1995, 

1996 en 1997) een 1e en een 2e 
coach.

- MD1 (meiden geboren in 1999, 
2000 en 2001) een trainer (trai-
ning op dinsdag & donderdag 
van 19.15 tot 20.15).

Wat zoekt Hertha:- 

Enthousiaste dames of heren die op 
zaterdag kunnen coachen.
- Enthousiaste dames of heren 

die doordeweeks 1 of 2 avonden 
training kunnen geven. 

- Leeftijd of ervaring niet belang-
rijk. Zij kunnen u alles leren.

Wat biedt Hertha:
- 
Een sportclub waar gezelligheid en 

sportiviteit hand in hand gaan.
- Een enthousiast en actief be-

stuur.
- Leuke activiteiten voor mede-

werkers.
- Een prachtig sportcomplex.

Bent u enthousiast geworden of wilt 
u meer informatie? Neem contact 
op met één van de coördinatoren, 
Danny Bierman of Jeroen Brands, 
van het meidenvoetbal van Hertha. 

De contactgegevens van deze coör-
dinatoren kunt u vinden op de web-
site www.hertha.nl Ze zien u graag!

Voor nieuw meiden/damesvoetbalseizoen:

Hertha zoekt trainers en coaches
leuke dag hebben door middel van 
sportieve spellen. Het maakt daar-
om ook niet uit of iemand veel aan-
leg heeft voor sport of niet. De groe-
pen die de hele dag begeleid wor-
den door enthousiaste professione-
le begeleiders, die al jarenlang er-
varing hebben met het organiseren 
van jeugdactiviteiten worden inge-
deeld in groepen van max. 8 kin-
deren.. Hoe kun je de vakantie be-
ter beginnen dan door een hele dag 
leuke spelletjes te doen met leef-
tijdsgenoten en vrienden? Het eve-

nement zal altijd doorgang vinden , 
omdat het in de tennishal gehouden 
wordt!!!

Schrijf je nu in! 
Er zijn nog enkele plaatsen!
De kosten per kind bedragen 
35 euro. Dit bedrag is met in-
begrip van materiaal, drank-
jes, een lunch en andere tus-
sendoortjes. Inschrijven kan via  
www.tennishalderondevenen.nl. 
Wilt u meer informatie neem dan 
contact op via 0297 – 285636.

Teelmanstraat 3, 1431 GL Aalsmeer 
Tel. (0297) 324320 • auto_maas@seat.nl

Dichterbij dan u denkt...
www.automaas.nl

Seat Altea 1.6 Sport Rider ‘05 125.000 km artic grijs 7.950,-

Seat Ibiza 1.6 Freestyle ‘07 43.400 km robijn rood 8.180,-

VW Golf TDi Variant 4Motion luxe ‘05 152.400 km blauw 9.250,-

Seat Alhambra 2.0 (net distributie gehad) ‘04  124.800 km schaduw bl. 10.500,-

Seat Ibiza 1.4 SC 3drs Stylance ‘09 11.000 km citrus geel 10.940,-

Opel Corsa 1.2 16V 111 edition ‘10 17.500 km zilver 10.950,-

Seat Ibiza 1.4 Style ‘09 25.000 km magic zwart 11.740,-

Seat Altea XL 1.6 Stylance ‘07 83.500 km delhi rood 12.480,-

Seat Ibiza SC 1.2 wegenbelasting vrij ‘10 31.100 km magic zwart 13.740,- 

Seat Ibiza 1.2 TSi SC 3drs Style ‘11 26.500 km track grijs 14.450,-

Seat Altea 1.6 Dynamic Style + zondak ‘09	 25.300	km	 dolfijn	grijs	 15.980,-

Seat Ibiza stationwagen 1.4 Style ‘11 25.200 km zwart 15.995,-

Seat Altea 1.6 Hattrick ‘10 40.300 km luna grijs 15.995,-

Seat Toledo Stylance aut. 150PK FSi ‘08 56.300 km magic zwart 16.500,-

Seat Exeo 1.6 Complete (zeer net, 1e eig.) ‘10 34.300 km luna grijs 16.995,-

Seat Ibiza 1.2 TDi Style luxe uitvoering ‘11 12.600 km track grijs 17.440,-

Seat Leon 1.2 TSi 17’sportvelgen ‘11 17.200 km zwart 17.995,-

Seat Exeo ST 1.8 Style station ‘12 1.000 km grijs m. 27.850,-

Seat Alhambra 1.4 TSi 150pk 7 pers. ‘10  40.200 km boal 32.850,-

Auto’s worden uitsluitend geleverd in 
goede conditie mét APK en beurt!

• keuze uit vele merken en modellen • max. 5 jaar oud 
• 1 jaar garantie • 1 jaar mobiliteitshulp 

• 100% in topconditie• interessante financiering 
• Nationale Auto Pas • heldere voorwaarden

  
VAN DER WAL

AALSMEER

www.fiataalsmeer.nl
Witteweg 6, 1431 GZ Aalsmeer
tel. 0297-325230

Voor al onze nieuwe en
gebruikte auto’s:

Fiat 500 Cabrio 2010 14.000 wit 15.250,-
Fiat 500 Lounge 2009 25.000 rood 10.250,-
Fiat 500 Lounge 2011 25.000 oranje 12.600,-
Fiat 500 BY diesel automaat 2011 22.000 blauw/m 13.500,-
Fiat 500 POP Twinair 2011 23.000 zwart 13.250,-
Fiat Panda Emotion airco 2006 57.000 rood 5.900,-
Fiat Panda Dynamic 2008 30.000 zwart 6.995,-
Fiat Panda Dynamic 2007 45.000 beige/m 6.495,-
Fiat Stilo 1.6 airco, 3-drs. 2005 139.000 blauw/m 5.900,-
Fiat Stilo 1.6 SW airco 2005 78.000 blauw/m 7.995,-
Fiat Gr. Punto 1.4 16V airco 2006 51.000 zwart/m 7.950,-
Fiat Grande Punto 120 pk airco 2008 47.000 blauw/m 13.950,-
Fiat Grande Punto Racing 2009 40.000 wit 12.995,-
Fiat Grande Punto 1.4 2007 29.000 zilver/m 8.450,-
Fiat Punto Evo automaat 2010 20.000 wit 15.750,-
Fiat Punto Evo diesel 2010 34.000 blauw/m 12.350,-
Renault Clio 3-drs., airco 2006 70.000 zwart/m 6.750,-
Seat Leon 1.8 20V airco 2004 110.000 groen/m 7.950,-
  

Auto’s tot 5 jaar
een financiering voor 5,9%

Zwarteweg 93  1431 VK Aalsmeer         Tel. 0297-383080
Zijdelweg 53 1421 TC Uithoorn          Tel. 0297-563044
Traviatastraat 2 1183 NZ Amstelveen      Tel. 020-4263950
Sydneystraat 18 1175 RN Lijnden           Tel. 020-6594200
Arnoudstraat 4 2182 DZ Hillegom         Tel. 0252-433043

To p  o c c a s i o n  va n  R e n au lT.
D e  o c c a s i o n  m e t  e e n  j a a r  g a r a n t i e .

Bekijk onze occasions ook 
op internet:

www.renault-nieuwendijk.nl

Renault Twingo 1.2 8v Dynamique 2008  4.950,-
Renault Twingo 1.2 8v Dynamique 2010  7.750,-
Renault Clio 1.2 16v 5 drs Authentique 2008  7.950,-
Renault Clio  1.2 16v 3 drs Business line 2007  7.450,-
Renault Clio 1.2 Campus 3 drs 2006  4.975,-
Renault Clio RS 2.0 16V Sport 2007  14.950,-
Renault Scenic 2.0 16v Privilege luxe 2006  11.950,-
Renault Scenic 1.6-16v Tech road 07-2006  11.250,-
Renault Grand Scenic 1.6 16v Businessline 5P 03-2008  16.950,-
Renault Grand Scenic 2.0 16v Techline 5P 01-2007  11.950,-
Renault Grand Scenic 2.0 16v Techline Automaat 5P 01-2008  14.950,-
Renault Grand Scenic 1.4 TCE 7 zits expression 11-2009  18.895,-
Renault Grand Scenic 2.0 Dynamique Automaat 7P 08-2006  13.250,-
   
Vraag naar onze akties op de Scenic occasions    
Renault Megane 1.4 16v sedan 2005  5.950,-
Dacia Sandero blackline 1.2 16V Airco 2011  11.250,-
Dacia Logan mcv 1.6 5 Pers 2009  10.250,-
Renault Kangoo 1.6 16V Privilege Automaat 2007  9.994,-
Renault Espace 2.0 T Automaat Dynamique 2007  16.845,-
Renault Laguna Gr. Tour 2.0 16V automaat Privilege 2007  12.950,-

OCCASIONS
MET AALSMEERSE

DEALER ASSOCIATIE
KWALITEIT

AUTOWIJZER

A a l s m e e r s e  e a l e r  A s s o c i a t i e




