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KORT NIEUWS:

Bushokje vernielt
Vinkeveen - Afgelopen vrij-
dagmiddag is er tussen 13.00-
15.00 uur wederom een bus-
hokje in De Ronde Venen. De-
ze keer gesloopt aan de Bon-
kerstekersweg in Vinkeveen. 
De gemeente heeft al maanden 
last van deze vernielingen. Al-
leen al in de maanden maart en 
april azijn er zo’n tien bushok-
jes vernield. De politie zoekt 
getuigen die iets gezien of ge-
hoord hebben. Zij kunnen bel-
len met 0900 8844.

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl

ISUZU Uithoorn

OP DIVERSE GESELECTEERDE ITEMS

G-STAR/DIESEL/PALL MALL/JACK&JONES/LTB/CARS/PETROL/ONLY/VERO MODA

DONDERDAG 3, VRIJDAG 4 EN ZATERDAG 5 JULI

KIDS
SALE

BIG L JEANS DISCOUNT | JOIN FASHION | WWW.BIGL.NL
ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER | MAANDAG T/M ZATERDAG | TEL: 0297 321177

Een beugel van de specialist scoort beter.Orthodontiepraktijk Woerden    Molenvlietbaan1
            3448 DD Woerden   0348-482729 www.deortho.info
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Mijdrecht - Eind oktober 2013 heeft 
Zideris, een organisatie voor men-
sen met een verstandelijke beper-
king, met drie vestigingen en ruim 
dertig cliënten in Mijdrecht, aange-
geven op zoek te zijn naar een ruim-
te in Mijdrecht voor het aanbieden 
van dagbesteding aan de cliënten. 
De CDA-fractie heeft Zideris gewe-
zen op de het scholencomplex Hof-
land, alwaar geruime tijd lokalen 
leegstaan en waar de gemeente in-
middels andere organisaties onder-
dak heeft geboden om activiteiten 
te laten plaatsvinden. Het betreft de 
Voedselbank, Stichting Vluchtelin-
genwerk en het Atelier De Kromme 
Mijdrecht.

Inmiddels is meer dan een half jaar 
verstreken en de organisatie Zideris 
heeft inmiddels met de gemeente 
overleg gehad over de huisvesting. 
De fractie van het CDA wil graag op 

de hoogte worden gesteld van zo-
wel de inhoud als de resultaten van 
de besprekingen die die gemeente 
heeft gevoerd met Zideris over de 
huisvesting voor de dagbesteding.
 
Beleid
De CDA-fractie heeft daarom de vol-
gende vragen: “Welk beleid voert de 
gemeente met betrekking tot leeg-
stand van gemeentelijk vastgoed 
waarbij geen sprake is van acute 
verkoop(plannen)? Welk beleid is er 
ten aanzien van het voorkomen van 
leegstand van gemeentelijk vast-
goed van de gemeente? Op grond 
van welke beleidsafwegingen heeft 
de gemeente onderdak verleend 
aan de bovengenoemde organisa-
ties in het scholencomplex Hofl and? 
Onder welke voorwaarden - fi nanci-
eel en anderszins - is dat gebeurd 
aan elk van die drie organisaties? Is 
het college van mening dat een or-

ganisatie, die voor mensen met een 
verstandelijke beperking dagbeste-
ding in de eigen gemeente wil faci-
literen in feite met die zorg een ge-
meentelijk taak op zich neemt? On-
der welke voorwaarden - fi nancieel 
en anderszins - heeft de gemeente 
aan Zideris voorstellen gedaan om 
gebruik te kunnen maken van ‘leeg-
staande ruimte’ in het scholencom-
plex? Welke beletselen zijn er vanuit 
de gemeente (geweest) om Zideris 
niet op korte termijn in staat te stel-
len uitvoering te geven aan het bie-
den van dagbesteding aan mensen 
met een verstandelijke beperking in 
een leegstaand (deel van een) pand 
dat van de gemeente is? Ik verzoek 
u om op korte termijn, graag voor 
de raadsvergadering van 3 juli 2014, 
aan de gemeenteraad deze vragen 
uitgebreid te beantwoorden”, aldus 
Rein Kroon, fractievoorzitter van het 
CDA.

CDA stelt vragen naar aanleiding van ruimte 
beschikbaar stellen maatschappelijke organisaties:
Waarom heeft Zideris nog geen 
betaalbare ruimte aangeboden gekregen?

Vinkeveen - Vorige week werden 
bestuurders en ambtenaren van de 
provincie Utrecht en Gemeente De 
Ronde Venen verrast door een pro-
testactie door omwonenden van 
Botshol. De bestuurders hielden 
een werkbezoek aan Botshol om op 
locatie te bekijken van de Zwarte 
Schuur in Botshol. Deze plek wordt 
als nieuwe locatie overwogen voor 
het Veenmuseum dat moet verhui-
zen. Het plan is om het Veenmuse-
um inclusief de veensteekmachine 
te combineren met een bezoekers-
centrum dat kan worden ingezet als 
trouwlocatie, een pal aan de Bots-
holsedijk gelegen en vanaf die weg 

prominent zichtbare horecafacili-
teit, een uitkijktoren, een jachtha-
venvoorziening in de vorm van een 
aanlegsteiger en aan de openbare 
weg gelegen parkeerplaatsen. Om-
wonenden hebben een spandoek 
opgehangen met de tekst: ‘In deze 
kleine natuur geen toeristenschuur’. 
Het museum wil namelijk een be-
zoekerscentrum van Natuurmonu-
menten en een horecagelegenheid 
combineren om zo haar bezoekers-
aantal te verhogen. Op dit moment 
is het museum niet rendabel en 
moet het in stand gehouden worden 
met subsidies van de gemeente. 
(Vervolg elders in deze krant).

Protestactie bewoners 
omwonenden Botshol

De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag werden in NME-centrum De 
Woudreus weer Groene Lintjes uit-
gereikt. Wethouder Erika Spil van 
GroenLinks-PvdA speldde de aan-
moedigingsprijs op bij Cor Mastwijk 
van Vinkeveense Plassen Schoon en 
bij Mustapha Hammouchi van Het 
Fruitpaleis in Wilnis.

“Beleid is mooi, maar het gaat om 
de praktijk”, vertelde juryvoorzit-
ter Hans van Kessel over initiatie-
ven van de overheid. “Wat doen we 
nu echt aan opwekking van energie, 
aan het behoud en de ontwikkeling 
van de natuur, aan biologische land- 

en tuinbouw, aan behoud en verbe-
tering van het leefmilieu, aan het 
voorkomen van zwerfvuil, aan re-
cycling, aan cradle-to-cradle?” Hier 
stonden twee mensen die daadwer-
kelijk iets deden en dat vanzelfspre-
kend vonden. “Dit zou niet iets bij-
zonders moeten zijn”, zei Mustap-
ha Hammouchi na de uitreiking 
van het lintje in de categorie ‘Groe-
ne Ondernemers’. Cor Mastwijk, ini-
tiatiefnemer van de schoonmaak-
actie van de Vinkeveense Plassen 
(27 september weer, zie www.vin-
keveenseplassenschoon.nl) dacht 
daar net zo over. Hij zet zich in voor 
het mooi houden van de plassen en 

windt zich op over mensen die zo-
maar allerlei rotzooi dumpen en met 
speedboten sloten beschadigen. 
Hij pleit voor een betere handha-
ving van de regels. Ten aanzien van 
Het Fruitpaleis in Wilnis merkte Van 
Kessel nog op: “Het assortiment bi-
ovoedsel in de retailbedrijven neemt 
wel toe, het aantal distributiekana-
len blijft daarbij achter. Vorig jaar is 
de natuurvoedselwinkel in Abcoude 
gesloten en een andere leverancier 
van de markt verdwenen. Het is ons 
dan ook een genoegen om een be-
drijf dat zich al jaren inzet voor het 
aanbod van biologische producten 
in het zonnetje te zetten.”

Wethouder Spil speldt Groene Lintjes op

Joël Rijneker in 
WK BM
Vinkeveen – Deze week zijn 
de defi nitieve ranglijsten van 
de Koninklijke Nederlandsche 
Wielren Unie gepubliceerd. De 
9-jarige Vinkeveense BMX-er 
Joël Rijneker is op deze lijst ge-
plaatst en verzekerd van deel-
name aan de Wereldkampioen-
schappen BMX welke dit jaar 
gehouden worden van 23 juli 
t/m 27 juli in Ahoy te Rotterdam. 
Tijdens dit WK strijden ‘s-we-
relds beste fi etscrossers tegen 
elkaar om de titel wereldkampi-
oen BMX 2014 binnen te halen.

Coniferen brand
Wilnis - Zaterdagmiddag 
moest de brandweer in actie 
komen om op de Raaigras in 
Wilnis een coniferenbrandje te 
blussen. De bewoner was be-
zig in de tuin om het onkruid 
weg te branden toen per onge-
luk ook zijn coniferenhaag vlam 
vatten. Zelf blussen lukte niet 
meer dus werd de brandweer 
gebeld. Toen deze arriveerde 
was de brand toch al uit.

De Ronde Venen - Hans Rensink 
uit Mijdrecht en Cees van Vliet uit 

Wilnis hebben zaterdagavond 28 
juni tijdens een feestavond bij de 

brandweer in Wilnis een koninklijke 
onderscheiding ontvangen. Beiden 
zijn sinds de jaren zeventig in ver-
schillende functies actief geweest 
bij de brandweer en benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

De lintjes werden bij hen opgespeld 
door burgemeester Maarten Diven-
dal. Hans Rensink was vanaf 1978 
actief bij de brandweer Mijdrecht en 
daarvoor al enige jaren actief bij de 
jeugdbrandweer. Bij de brandweer 
heeft hij tal van functies en oplei-
dingen gevolgd. Als lid van het Col-
legiaal Opvang Team (COT) was hij 
jarenlang oproepbaar om collega’s 
met traumatische ervaringen op te 
vangen. 
Op 1 november 2013 is hij na ruim 

35 jaar gestopt met zijn werkzaam-
heden voor het korps in Mijdrecht. 
Naast zijn werkzaamheden als 
brandweervrijwilliger, is hij de af-
gelopen 25 jaar voorzitter van de 
brandweervereniging Mijdrecht ge-
weest en was hij als een van de ver-
trouwenspersonen verantwoorde-
lijk voor de collegiale opvang in De 
Ronde Venen. Zijn betrokkenheid 
bij de gemeenschap, als lokale on-
dernemer en voorzitter van de Han-
delsvereniging Mijdrecht, is de af-
gelopen jaren ook van grote waar-
de gebleken voor de brandweer. 
Cees van Vliet kwam op 1 novem-
ber 1977 bij de brandweer. Vanaf 
die tijd heeft hij verschillende op-
leidingen gevolgd (van Brandwacht 
tot Bevelvoerder) en diploma’s be-

Koninklijke onderscheiding voor brandweermannen 
Hans Rensink en Cees van Vliet

haald (Instructeur, Oefenleider, Le-
vensreddende handelingen en BLS-
AED hulpverlener). De afgelopen 15 
jaar was Cees van Vliet voorzitter 
van de brandweervereniging Wilnis 
en was hij plaatsvervangend post-
commandant in Wilnis. Ook was hij, 
net als Hans Rensink, jarenlang als 
vertrouwenspersoon verantwoorde-
lijk voor de collegiale opvang in De 
Ronde Venen. Als voorzitter van de 
materiaalgroep DRV verzorgde hij 
de aanschaf en het onderhoud van 
materieel en materiaal. Door zijn 
werkzaamheden bij Smitsair B.V. in 
Uithoorn heeft Van Vliet veel kennis 
van brandkleppen, ventilatieroos-
ters en brandwerende doorvoerin-
gen in vloeren en muren. Die we-
tenschap komt bij uitrukken goed 
van pas. Door zijn technische ex-
pertise heeft hij de brandweer Wil-
nis op het gebied van materiaal en 
materieel kwalitatief goed op de 
kaart gezet. Cees van Vliet is op 1 
maart 2014 na 36 jaar gestopt als 
actief brandweerman.
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichting thuis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

stichting rechtswinkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel. 0297-241146

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

zorg & 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  www.
verloskundigenderondevenen.nl

stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

INFORMATIEF

Is 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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Uithoorn, Tamerweg: Cypers gestreepte kater van 1 jaar oud. 
 Heet Champoo.
- De Kwakel, Past. J.van Dijklaan: Zwarte gecastreerde kater 
 met heel klein wit befje.

Gevonden:
- Wilnis, Marktschipper: Grijs-witte kater. 
 Loopt daar met geel bandje van Dierenbescherming.
- Wilnis, einde Dorpsstraat: Rood-witte kat.
-  Mijdrecht, Dr.vd. Bergenlaan: Moederpoes met kittens.
- Wilnis, Oudhuizerweg: Lapjespoes.
- Mijdrecht, Albertheijn: Blauw-witte parkiet.

Uithoorn - In atelier De Rode Draad 
geeft Joke Zonneveld les in Spelend 
Schilderen. Zij bouwt haar lessen op 
rond het schilderproces, in plaats 
van het resultaat. Door de cur-
sist “anders” in beweging te bren-
gen, vanuit het hele lichaam, komt 
er een cadans op gang, die het den-
ken minder belangrijk maakt en 
daar profiteert creativiteit van. Want 
die loopt langs ongebaande pa-
den en komt zo bij oplossingen, die 
je niet van te voren kan bedenken. 
De beelden die verschijnen, hebben 
een persoonlijke toets: de hand van 
de “meester(es)”. Ook als je al ge-
schilderd hebt, kun je profiteren van 
deze insteek. 

Oude vaardigheden worden in 
nieuw licht gezet en kunnen door-
groeien naar nieuwe zelfontdekte 
mogelijkheden. In juli en augustus 
zijn er maandagochtend en zater-
dagmiddag workshops, die los maar 
ook gecombineerd kunnen wor-
den gevolgd. Kinderles (5-8 jaar) op 
donderdagmiddag in juli van 14.30-
16 uur.  In september beginnen de 
cursussen op ma/do ochtend en za-
middag. Kinderles op do-middag na 
school. 
Atelier adres: Prinses Margrietlaan 
86, Uithoorn. Informatie: www.joke-
zonneveld.nl, info@jokezonneveld.
nl en 020-6418680. Het atelier is te 
huur in deeltijd.

Schilderen Anders

Regio - Op 6 juli is al weer de vier-
de open dag in de Tuin van Bram de 
Groote. Het is nu volop zomer en dat 
staat gelijk met heel veel kleur in de 
tuin. De tulpenboom toont weer zijn 
prachtige oranje-gele tulpvormige 
bloemen en de border met gele ka-
mille en blauwe knoop staat in vol-
le bloei. Op de oever van de pad-
denpoel bloeit de beenbreek, een 
zeldzame plant met een voorkeur 

voor een natte zurige bodem ofwel 
een veenoever. Aan de rand van de 
poel staat de grote boterbloem met 
soms wel 5 cm grote bloemen. Het 
veldje met akkerkruiden is een feest 
met rode papavers, blauwe koren-
bloemen, gele ganzenbloemen en 
paars-rode bolderik. 
U bent weer van harte welkom tus-
sen 13 en 16 uur en... er is nog 
steeds honing te koop.

Open Dag tuin Bram de Groote

De Hoef - De gasten en vrijwilli-
gers van Buurtkamer De Hoef had-
den een gezellig uitje met fietsen en 
auto’s naar de Sfeerstal in Nieuw-
veen. Aldaar was er een sfeer-
vol terras waar we hebben geno-
ten van een heerlijke boerenlunch. 
Na afloop werd er ook nog rondge-
wandeld tussen de mooie bloeien-
de bloemen in de Pluktuin. Het was 
een uitje waarbij we genoten heb-
ben van elkaar, lekker eten en een 
mooie omgeving en is zeker voor 
herhaling vatbaar.

Buurtkamer De Hoef is ook de ge-
hele zomer open elke dinsdag van 
10.00- 12.00 uur in de Pastorie aan 
de Oostzijde 45. Behalve koffie en 
thee drinken en gezellig bijpraten 
wordt er gekaart, geknutseld en is 
er af en toe een fietsactiviteit. Bui-
ten, op het grasveld achter, gaan we 
bij goed weer “jeu de boulen” en 
cricket spelen. 
Dus voor 55-plussers die dit ook wel 
eens willen proberen zijn van harte 
welkom en op ons terras kunt u ook 
heerlijk genieten van alles!

Buurtkamer De Hoef had 
uitje naar de Sfeerstal

Mijdrecht - Afgelopen dinsdag 24 
juni waren de weergoden ons gun-
stig gezind in Mijdrecht. Niet te 
warm, geen regen en wind, maar 
een lekker zonnetje. Prima voor een 
gezellige BBQ met gasten en vrij-
willigers van de Buurtkamer op het 
mooie terras aan de achterzijde. Er 
was lekker eten van de houtskool-
barbecue met een heerlijk ijsje toe 
en heel veel lol. Kortom: op en top 

geslaagd en zeker voor herhaling 
vatbaar. De Buurtkamer Mijdrecht 
is de gehele zomer open op dins-
dag en donderdag van 10.00-12.00 
uur aan de G. van Aemstelstraat 5. 
Wilt u na 12.00 mee tafelen met het 
3-gangenmenu voor €5,-? Belt u dan 
die ochtend tussen 9.30 en 12.00 
naar: 0297-288466. De hele zomer 
een gezellige ontmoetingsplek voor 
55-plussers!

Buurtkamer Mijdrecht 
hield gezellige barbecue

Vinkeveen - Komende zaterdag 
en zondag is er weer de Rabobank 
Rap en Ruig race. Op zaterdag zul-
len zo’n dertig teams aan het bou-
wen gaan om hun vaartuig te cre-
eren. Van 10:00 tot 22:00 zullen de 
teams op diverse plaatsen in De 
Ronde Venen aan het werk zijn. Ge-
durende de hele dag zullen Rap en 
Ruig op pad gaan om de diverse lo-
caties te bezoeken. Zij zullen met 
name letten op het gebruik van ver-
boden materialen. Op rapenruig.nl 

is te vinden waar u, als toeschou-
wer, zelf de bouwplaatsen kan be-
zoeken. Op zondag zes juli moeten 
alle teams zorgen dat hun boot vei-
lig bij eiland 1 komt, waar om 13:00 
de jurering start. Tegen het eind van 
de middag worden de pechprijs, ori-
ginaliteitsprijs, Rap en Ruig prijs en 
prijs voor de snelste boot uitgereikt. 
Maar of de boten de finish halen? 
Eiland 1 bereikt u nabij ingang cam-
ping De Tachtig Morgen aan de Vin-
kenkade in Vinkeveen.

Aanstaand weekend, 
de Rap en Ruig race

Mijdrecht- Professor Loep was in 
het voorjaar te gast op de Proost-
dijschool te Mijdrecht om een aan-
tal naschoolse cursussen te verzor-
gen in samenwerking met Stichting 
Samen Sterk voor Kinderen. De cur-
sussen werden zo enthousiast ont-
vangen, dat er veel meer aanmel-
dingen kwamen dan de 20 beschik-
bare plekken! Maar met wat hulp 
van de docenten van de Proostdij-
school is het gelukt om een paar ex-
tra groepen van start te laten gaan, 
zodat iedereen met de gewenste 
cursus mee kon doen. Voor de on-
derbouw was de cursus “De Vliege-
niers” waarbij de kinderen kennis 
maakten met vliegende voorwer-
pen door middel van experimenten 
en bouwen. En voor de bovenbouw 
was de cursus “Robotlab”. 

In deze cursus draait het om het re-
cycling, demonteren van e-waste en 
het ontwerpen van een eigen ro-
bot. Daarvoor brachten de kinderen 
zo ontzetten materiaal mee, dat we 
even wat ruimte te kort kwamen. De 
kinderen hebben genoten van de 
cursussen en hebben veel nieuwe 
dingen geleerd. Hoe je bijvoorbeeld 
heel snel mooie dingen kan maken 
van dingen die je weg zou doen. Sa-
menwerken is leuk en je leert veel 
van experimenten. 

Gezien het grote succes zal Profes-
sor Loep komend najaar opnieuw 
worden uitgenodigd door de Stich-
ting Samen Sterk voor Kinderen om 
weer naschoolse cursussen te ko-
men geven. Houd hiervoor de web-
site www.ssvk.nl in de gaten!

Heel veel robots!

Mijdrecht - Mayke Boellaard, leer-
ling van muziekvereniging VIOS uit 
Mijdrecht, deed op 28 juni met suc-
ces HaFaBra examen bij muziek-
school Kunst Rond De Venen in Wil-
nis. De nieuwe muziekschool is voor 
het afnemen van HaFaBra examens 
een samenwerkingsverband aange-
gaan met muziekorganisatie Noord-
Holland en Utrecht. Onder het toe-
ziend oog en luisterend oor van exa-
minator de heer Van Berkel gingen 
20 jonge muzikanten uit onze regio 
op voor hun examen. Mayke ging 
op voor het praktisch examen Ha-
FaBra B dwarsfluit. Het theoretisch 
examen had ze vorig jaar al gehaald 
met een gemiddelde van maar liefst 
9,5. Hoewel Mayke nog herstellen-
de is van een voetblessure, was 
daar tijdens haar optreden voor de 
examencommissie niets van te mer-
ken. Samen met haar vriendin Vera 
speelde ze een duet voor dwars-
fluit en gitaar. De examencommissie 
was uiterst tevreden over Mayke en 
beloonde haar spel met een 8,5 ge-
middeld. Docente Judith Glasbeek 
was apentrots op haar protegé.
Er spelen diverse leerlingen bij de 

show- en marchingband van mu-
ziekvereniging VIOS. Regelma-
tig verzorgt VIOS optredens in 
Mijdrecht en omstreken. Heeft uw 
kind interesse om een instrument 
te (leren) spelen en met de show- 
en marchingband op straat te gaan, 
bezoek dan eens de website www.
vios-mijdrecht.nl en meldt hem 
of haar aan. Mailen kan ook naar 
info@vios-mijdrecht.nl.

Mayke geslaagd voor 
dwarsfluit B

De Ronde Venen - Vrijdagavond 
4 juli is het voorlopig laatste con-
cert in de maandelijkse concertcy-
clus van Studio Rotschild. De zang 
en muziek hebben deze keer een 
zomers karakter. Het thema voor de 
avond is Walking on Sunshine. Een 
muzikaal zomerse wandeling door 
verschillende muziekstijlen. Span-
nend, zwoel en swingend. Op het 
programma staat coole jazz, gaaf 
klassiek en vrolijke zomerse pop. 
De variatie zit ook in de leeftijd van 
de twaalf leerlingen van Greetje de 
Haan die het podium betreden. Kin-
deren, pubers en volwassenen. De-
ze bijzondere mix presenteert mu-
ziek uit Mozart’s Der Vogelfänger 
en zangnummers van Purcell, Ca-
ro Emerald, Jacques Brell, Michael 
Bubble, Bruno Mars en Marco Bor-
sato. Klassieke popnummers als 
Summertime en Summertime sad-
ness komen bijvoorbeeld aan bod. 

Open podium
Uitdagend is het optreden op het 
‘open podium’ van beeldhouwster 
Corinne Bredemeijer die bij Rot-
schild exposeert. Ze vertelt iets over 
haar werk en zingt samen met het 
publiek haar favoriete nummer Na-
da Brahma. Swingende gitaren, ste-
vige contrabas en fris pianospel be-
geleiden haar. Zeer waarschijn-
lijk beklimmen nog meer artiesten 
spontaan het plankier in Rotschild 
om iets te zingen of voor te dragen. 
Het open podium is een vast onder-
deel in de programmering. Het biedt 
de gelegenheid aan het publiek om 
zelf iets verrassends te laten zien of 
horen. “Steeds meer muziekliefheb-
bers uit de omgeving van Mijdrecht 
vinden de weg naar onze maande-
lijkse concerten,” aldus zangdocen-
te Greetje de Haan van Studio Rot-
schild. “Vooral de variëteit in de pro-
grammering slaat aan. We wisselen 

klassiek, jazz en populaire muziek 
voortdurend af. Ook het instrumen-
tarium waarmee we de leerlingen 
begeleiden is nooit hetzelfde. Na-
tuurlijk piano, maar ook gitaar, con-
trabas en klavecimbel. Het open po-
dium is een schot in de roos. Voor-
al omdat je van te voren nooit weet 
wat er gaat gebeuren. Die improvi-
saties maken het spannend. Voor-
al omdat het niet per se bij zingen 
hoeft te blijven. Alles is mogelijk. 
Een gedicht voordragen, een stukje 
toneel of een balletdansje, we heb-
ben het de afgelopen maanden alle-
maal op ons podium gehad.”
De Haan overweegt om in het najaar 
met de concerten door te gaan: “In 
de zomer evalueren we de zes ach-
terliggende concerten en beoorde-
len of de formule nog aanslaat. Mis-
schien moet hier en daar iets wor-
den aangepast. Veel hangt echter 
af van hoe mijn leerlingen het zelf 
hebben ervaren,“ zegt de Mijdrecht-
se zangpedagoge. Het concert be-
gint om 19.30 uur en kost 6 euro 
per persoon, inclusief een drank-
je en hapje. Toegangskaarten via 
Greetje de Haan, Bozenhoven 128A, 
Mijdrecht. Telefoon 06-20743560 of 
gretele.rotschild@gmail.com.

Sweet Summertime Concert 
in Studio Rotschild
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In het coalitieakkoord van het ge-
meentebestuur van de Ronde Ve-
nen is afgesproken tussen de poli-
tieke partijen dat “het Veenmusuem 
op een toeristisch aantrekkelijke 
plek gevestigd moet worden om een 
commerciële exploitatie mogelijk te 
maken zodat de afhankelijkheid van 
de gemeentelijke subsidiëring kan 
wordt afgebouwd”.  
Het musembestuur heeft zelf de 
mogelijkheden van commerciële 
exploitatie door midden van hore-
ca onderzocht en is tot de conclu-
sie gekomen dat op de Botshol lo-
catie rendabele exploitatie niet mo-
gelijk is.
 Omwonenden van het natuurge-
bied Botshol en een steeds groter 
worden groep van natuurliefhebbers 
hebben zich middels de stichting De 
Kleine Natuur tot het gemeentebe-
stuur gericht met een lijst van be-
zwaren:
- Er is een periode van 50 jaar 

planologische rust voor het ge-
bied afgesproken voor de pol-
der Groot Mijdrecht Noord waar 
provincie en gemeente zich aan 
moeten houden. Het gebied 

heeft een natuurbestemming en 
geen recreatiebestemming. Het 
aan de Botsholsedijk gelegen 
buurtschap rondom de Zwarte 
Schuur is een unieke, verstilde 
plek die imponeert door intimiteit 
en vredigheid en waar van ouds-
her bewoners en recreanten zijn 
gekomen voor de rust, natuur en 
landelijkheid. Een dergelijke om-
geving behoort niet te worden 
aangetast door een toeristische 
publieksattractie

- De vestiging van het museum zal 
nog meer toeristen naar het stil-
te gebied trekken, hetgeen gro-
te gevolgen heeft voor het kleine 
gebied waar de bestaande we-
gen en parkeergelegenheid nu al 
ontoereikend zijn op drukke da-
gen  

- De veenstekermachine is een 
kolossaal, ontsierend en geluids-
hinder veroorzakend metalen in-
dustrieel object – dat niet in een 
natuurgebied past

- Een gedeelte van het plan valt 
binnen het naastgelegen Natura 
2000-gebied dat beperking legt 
op de vestiging van recreatie en 
nieuwe bebouwing niet toestaat

- Het museum hoort vanwege 

zijn cultureel-educatieve func-
tie thuis in een bebouwde stads- 
of dorpskern. Dit staat ook al in 
de Structuurvisie van De Ron-
de Venen. Zo lang als het Veen-
museum bestaat is dat uitgangs-
punt nageleefd. Verplaatsing 
van het museum naar de loca-
tie Zwarte Schuur komt neer op 
verstedelijking van het buitenge-
bied.

- Er is geen enkele noodzaak om 
een kwetsbaar gebied zoals 
Botshol aan te tasten. Reële al-
ternatieven in het dorp Vinke-
veen aangedragen door lokale 
ondernemers zijn echter niet of 
onvoldoende onderzocht door de 
gemeente. Ook de Vinkeveense 
ondernemingsvereniging vindt 
dat het museum in de Vinke-
veense dorpskern moet blijven.

- Er wordt een opnieuw enorm be-
roep gedaan op gemeenschaps-
geld met minimaal een miljoen 
euro noodzakelijke investering, 
terwijl het museum alleen kan 
blijven bestaan in Botshol als er 
jaarlijks enkele tonnen subsidie 
in worden gepompt. Meer infor-
matie en fotos op Facebooksite: 
Botshol-de-kleine-natuur.

Protestactie bewoners 
omwonenden Botshol
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die 
niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren 
daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzen-
der wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of 
hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze 
redactie een standpunt inneemt.

Vlagmisbruik
Sjongejonge , wat wordt er de 
laatste weken week gevlagd. 
Overal zie je onze nationale drie-
kleur wapperen met aan de bo-
ven of onderzijde van de vlag-
genstok een schooltas in diverse 
soorten en maten. Dit ten teken 
natuurlijk dat de eigenaar of ei-
genaresse van die schooltas het 
felbegeerde papiertje dan einde-
lijk heeft behaald , al dan niet op 
het nippertje gered door het ooit 
door een columnist zo mooi uit-
gedrukte “genade-zesje”.... In ge-
woon Nederlands, met de hak-
ken over de sloot. Maar ja, heb-
ben is hebben en krijgen is de 
kunst toch? Op zo’n mooi mo-
ment mag je best even van de 
vlag gebruik maken om vrien-
den , buren of kennissen te laten 
zien dat voor de geslaagde en la-
ten we de ouders of verzorgers 
niet vergeten een pak van zijn of 
haar hart gevallen is , maar laat 
‘m dan niet een week of langer 
dag en nacht voor joker hangen. 
Maar goed, daar gaat het in dit 
stukje niet over. Het gaat om het 
ge - en - misbruik van onze Ne-
derlandse vlag. Je mag best trots 
zijn op onze nationale driekleur. 
Ze vertegenwoordigt wie je bent 
en vertegenwoordigt ook jouw 
land , waar je je ook bevindt. 
Als wij op een van onze vakan-
ties in een ver buitengebied , bij-
voorbeeld ergens in de Cariben 
(Caribische zee) of aan de ande-

re kant van de wereld in Nieuw 
Zeeland een zeilboot zien met 
het “rood-wit-blauw” in de mast 
dan denk je snel, zo dat is een 
landgenoot die het met zijn boot-
je toch maar tot hier geschopt 
heeft... Ben je in den vreemde 
om wat voor reden dan ook in 
de problemen gekomen en heb 
je hulp van onze overheidsver-
tegenwoordiger ter plaatse , dan 
ben je maar wat opgelucht als je 
het rood-wit-blauw op een am-
bassade of consulaatgebouw 
ziet wapperen toch? Kortom, je 
moet geen fl auwe grapjes uitha-
len met ons dundoek. Doe je dat 
wel , dan is er iets goed mis met 
je en heb je totaal geen eerbied 
voor onze nationale driekleur. De 
algemene regels voor het vlag-
gebruik zijn de volgende:
1 Vlag hijsen of buitenhangen, 

mag direct na zonsopkomst.
2 Vlag strijken of weer binnen-

halen, even voor zonsonder-
gang.

3 De vlag mag (offi cieel) nooit 
de grond raken.

Helemaal bont maakt een be-
woner aan de Viergang het. Die 
hangt de vlag maar op z’n kop! 
(zie foto , gemaakt op 28/6). 
Misschien wilde hij of zij er een 
Franse driekleur mee uitbeelden, 
maar daar lopen de kleurbanen 
compleet anders. Deze “grap-
jas” is óf kleurenblind óf vindt 
het zeer ludiek, heeft geen enkel 
respect voor de vlag óf is een on-
geloofl ijke oen! Ik houd het maar 
op het laatste.
 
C. N.H van Dijck
ex. koopvaardijoffi cier.
Mijdrecht

Wilnis - Op 26 juni heeft de Pr. 
Beatrixschool uit Wilnis afscheid 
genomen van de directeur, mees-
ter Jaap Blenk, die gaat genieten 
van zijn pensioen. De voorberei-
dingen voor het feest met als the-
ma “Wat gaat meester Jaap doen na 
zijn pensioen” waren al weken be-
zig. ’s Ochtends werden mooie taar-
ten de school ingedragen voor de 
taartenwedstrijd. Ook waren veel 
kinderen verkleed. Om half 10 stond 
iedereen buiten te wachten op de 
aankomt van meester Jaap en zijn 
vrouw. Ze arriveerden in een paar-
denkar onder luid gejuich van al-
le kinderen. In school werd mees-
ter Jaap direct aan het werk gezet. 
Hij mocht de mooiste taart kiezen. 
Een lastige keus, maar de taart met 

de caravan van Indy en Ryan sprak 
hem het meest aan. Samen met zijn 
vrouw en de caravan mooie rei-
zen maken, gaat hij zeker doen tij-
dens zijn pensioen. Voor de kinde-
ren was het tijd om even buiten te 
spelen en wat een verassing op het 
plein stond een ijscokar en iedereen 
mocht een bolletje ijs kiezen. Daar-
na kwam iedereen in de hal bijeen 
en gaven alle groepen een optre-
den voor meester Jaap, waarbij hij 
veel tips kreeg voor bezigheden tij-
dens zijn pensioen. Bij een afscheid 
hoort natuurlijk ook een mooi ca-
deau. In alle klassen was geld inge-
zameld om meester Jaap iets moois 
aan te kunnen bieden. Hij was erg 
blij met zijn elektrische fi ets. Ook 
was er een persoonlijk cadeau waar 

Beatrixschool neemt afscheid 
van meester Jaap Blenk

Nieuwe expositie in het 
Zuwe Gezondheidscentrum
Mijdrecht - Vanaf deze week is 
er weer een nieuwe expositie van 
schilderijen te zien in het Gezond-
heidscentrum De Ronde Venen aan 
de Hoofdweg 1 in Mijdrecht. De ex-
posanten zijn Marie-José Kleibrink-
Koeleman, Nico van Oosten, Git-
te Bennink, Monique Hofmans, An-
drea de Groot en Gabry de Veld. Zij 
zijn leden of cursisten van Atelier de 
Kromme Mijdrecht (AKM). Ook de-
ze keer is de kwaliteit van de ge-
toonde werken weer hoog. Bezoe-
kers van het gezondheidscentrum 
reageren enthousiast op het kleur-
rijke en afwisselende werk. 

Marie-José Kleibrink-Koeleman
De schilderijen van Marie-José 
Kleibrink-Koeleman zijn ontstaan 
door zelfgemaakte foto’s te com-
bineren, ideeën uit boeken te pro-
beren, ‘uit het hoofd’ te schilde-
ren en door opdrachten vrij te ver-
talen. Dat levert unieke werken op. 
In de loop der jaren heeft zij een ei-
gen “handtekening” ontwikkeld die 
opvalt door het losse schilderen, het 
kleurgebruik en de gemengde tech-
niek. Haar collectie is zeer gevari-
eerd qua techniek: “Het verwerken 
van materialen (zoals aluminiumfo-
lie, zand, papier en stof) in de schil-
derijen is mijn passie. Ik sta open 
voor alle nieuwe technieken en on-
derwerpen. Ik werk het liefst met 
acryl. Het zijn heerlijk directe kleu-
ren en het is snel droog, daar kan 
ik me helemaal in vinden! Maar ook 
olieverf op waterbasis heeft mijn in-
teresse. Hiermee heb ik enkele klei-
ne schilderijtjes gemaakt. Het is mij 
erom te doen de mensen te prikke-
len, nieuwsgierig te maken. Ik hou 
ervan als mensen naar het werk kij-
ken en zich afvragen welke materia-
len er gebruikt zijn en hoe het schil-
derij tot stand gekomen is.” Ma-
rie-José geeft sinds een tijdje kor-
te workshops.

Nico van Oosten
Van Nico van Oosten zijn er werken 
te zien die hij heeft geschilderd na 

2010. Hij is sinds 1991 lid van het 
AKM en schilderde aanvankelijk re-
alistische landschappen en portret-
ten. Zijn naam kan u bekend voor-
komen van de workshops Koeien 
schilderen die hij geeft op biologi-
sche boerderij De Lindenhorst in 
De Hoef. Maar na 2010 is zijn werk 
sterk veranderd. “Vanaf dat moment 
ben ik een andere weg ingeslagen 
met mijn schilderkunst. De werken 
ontstaan door eerst alleen maar ab-
stracte vormen in kleur op de on-
dergrond op te brengen. Daarna ga 
ik kijken of ik er beelden in zie en 
ga daarop dan door. Zo ontstaan er 
heel spontane schilderijen met veel 
lagen en niet altijd heel realistische 
vormen. Maar dat wil ik ook: zo blij-
ven mensen telkens weer nieu-
we dingen ontdekken in mijn werk. 
Voor mijn zijn het persoonlijke ver-
halen die ik nog niet in woorden kan 
vatten, maar wel via beelden kan 
vertellen. En waarvan ik denk dat ze 
herkenbaar zijn en daardoor univer-
sele waarde hebben.”

Overige exposanten
Gitte Bennink laat zien dat zij ver-
schillende stijlen en thema’s be-
heerst. Van landschappen in acryl 
tot model en portret in gemengde 
techniek. Maar er hangt ook een 
abstract werk van haar dat doet 
denken aan de Cobra-stijl. Moni-
que Hofmans laat zich sterk inspi-
reren door andere culturen (Maya) 
en religies (Boeddhisme), maar 
toont eveneens een zeer realistisch 
portret van een hond gemaakt met 
pastelkrijt. Andrea de Groot laat met 
twee schilderijen zien dat zij de olie-
verf zeer goed beheerst. Naast een 
prachtig portret van een jong meis-
je exposeert zij een schilderij van 
een vaas met bloemen. Tot slot, Ga-
bry de Veld, zij exposeert een kleur-
rijk portret.
Kortom: het is zeker de moeite 
waard om deze mooie expositie te 
bekijken! Het zorgcentrum is geves-
tigd aan de Hoofdweg 1 in Mijdrecht 
en geopend van 9.00 en 16.00 uur. 

alle kinderen aan meegewerkt heb-
ben. Om 12 uur mochten alle kin-
deren gaan genieten van een vrije 
middag. Om 17.00 werden zij weer 
op school verwacht. In de middag 
was er een receptie voor genodig-
den en waren het team en de OR 
druk bezig om alles voor te berei-
den voor een gezellig feest. Om 
17.00 barstte het feest los met mu-
ziek, spelletjes, taart, eten, fris , 
springkussens en loterijen. Op een 
trekker kon er een rondje door de 
wijk gemaakt worden. Natuurlijk 
was er voldoende gelegenheid om 
meester Jaap de hand te schudden 
en iets te schrijven in het receptie-
boek. Het was een heel geslaag-
de avond waar alle gasten en zeker 
meester Jaap van genoten hebben. 
Met dank aan de vele sponsoren 
gingen aan het eind van de avond 
veel mensen naar huis met een ge-
wonnen prijs. Tot de zomervakantie 
zal meester Jaap nog regelmatig te 
zien zijn op de Pr. Beatrixschool en 
daarna draagt hij zijn taken offi ci-
eel over aan de nieuwe directeur juf 
Annemarie Lange.

Zomerpodium ‘Onder de Linden’ 
Vinkeveen - We zijn er ook de-
ze zomer weer: in het Zwanenpark 
‘Onder de Linden’ aan de Plevieren-
laan in Vinkeveen op vrijdagavond 4 
juli. Een kleinschalig zomerpodium 
met vertellers en musici. Een avond 
vol verrassingen, ook voor mijzelf. 
Vanaf 20.00 u kunt u neerstrijken 
op uw picknickkleed of ...gemakke-

lijker: gaan zitten in de door u zelf 
meegebrachte stoel. Als u vroeg ge-
noeg bent heeft u een mooi plekje 
vooraan waar u de stem en de ex-
pressie van de optredende arties-
ten van dichtbij mee kunt maken. 
Als u héél vroeg bent kunt u zien 
hoe dit kleine podium wordt opge-
bouwd. Terwijl de merel zingt in het 

topje van de lindeboom wordt er 
een tentdoek(tarp)gespannen tus-
sen een paar palen en met scheer-
lijnen vastgemaakt. Een zeil daar-
onder, bij wijze van ‘podiumplek’. 
Dáár gaat het gebeuren: vanaf die 
plek nemen vertellers en muzikan-
ten u mee naar verre landen, arran-
geren zij ontmoetingen met bijzon-
dere wezens en laten u glimlachen 
en huiveren. U maakt van dichtbij 
avonturen mee waar u misschien 
in het dagelijkse leven niet aan toe-
komt maar hier, ‘onder de Linden’ 
, zomaar in mee wordt genomen. 
Want dát is verhalen vertellen: als-
of je er zelf bij bent. Geef uw fanta-
sie en verbeeldingskracht de ruim-
te: hier mag het ‘onder de Linden’ . 
En als u denkt u dorstig te worden 
na het beleven van ál die avonturen 
zou ik zeker een thermoskan mee-
nemen of iets anders om te drin-
ken en als u hongerig bent gewor-
den iets om te knabbelen. Er is een 
pauze en giften zijn zeer welkom: de 
verhalenvertellers en musici komen 
soms van ver! Rond 22.00 u wordt 
het podium weer afgebroken. En 
kunt u op 4 juli niet komen? Er is 
vrijdagavond 1 augustus nóg een 
zomerpodium.
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Uithoorn - Zoals vorig jaar novem-
ber al uitgebreid in de media werd 
aangekondigd, heeft het teerdestil-
latiebedrijf Koppers Netherlands BV, 
gevestigd aan de Molenlaan 30 in 
Uithoorn, de daad bij het woord ge-
voegd en per 1 juli zijn deuren voor 
de productie van steenkoolteer- en 
andere aardolieproducten gesloten. 
Daardoor verliezen nagenoeg al-
le (zestig?) productiemedewerkers 
hun baan. De productie wordt over-
genomen door fabrieken in het bui-
tenland waar Koppers ook vestigin-
gen heeft. Plantmanager Ron Jelle-
ma bevestigde gister desgevraagd 
de sluiting van de productie-een-
heid en de gang van zaken zoals die 
vorig jaar november in gang is ge-
zet. Hij kon geen feitelijke aantal-
len medewerkers noemen die hun 
baan verliezen. “Die getallen heb ik 
niet paraat. Verder is het zo dat al uw 
vragen bij ons eerst door het moe-
derbedrijf in Amerika moeten wor-
den bekeken waarna daarop al dan 
niet antwoord komt. Zo is de regel 
nu eenmaal. Wat ik u wel kan ver-
tellen is dat het ons als directie ook 
heel erg spijt dat we deze beslissing 
hebben moeten nemen. Liever had-
den we het anders gezien, maar er 
was financieel bedrijfskundig gezien 
geen weg terug,” aldus Jellema die 
verder ook geen mededelingen kon 
doen of er ex-werknemers van Kop-
pers inmiddels elders een baan heb-
ben kunnen vinden.

Brief
Medio november 2013 ontvingen 
de werknemers van het teerdestilla-
tie bedrijf Koppers Netherlands B.V. 
een brief, waarin hun werd meege-
deeld, dat de productieafdeling van 
het bedrijf per 1 juli 2014 zou wor-
den gesloten. Dat was voor ieder-
een een klap in het gezicht en te-
vens voor een aantal medewer-
kers aanleiding om alvast uit te zien 
naar een andere baan. Voor zo-
ver bekend konden enkele van hen 
bij Rütgers Resins BV (het vroege-
re Neville Chemical Europe BV), 
eveneens gevestigd aan de Molen-
laan 30, aan de slag. Voor het me-
rendeel wordt getracht via een out-
placement procedure werk te krij-
gen. Begin vorige week vonden de 
laatste workshops in die hoedanig-
heid plaats en dat was volgens in-
siders een emotioneel gebeuren. 

Regel is nu dat ontslagen werkne-
mers, waarvan het merendeel al lan-
ger dan 25 jaar in dienst is bij het 
chemische bedrijf en zich destijds 
voor werk ‘aan de poort’ kwam mel-
den, nu een CV moet maken en offi-
cieel moeten solliciteren naar banen 
waar ook honderden andere gega-
digden voor zijn. Toegegeven, dat is 
voor de medewerkers een triest ver-
haal, maar dit is momenteel overal 
het beeld bij bedrijven die sluiten of 
drastisch reorganiseren. Hetzelfde 
gebeurt ook bij overheidsbanen! Bij 
Koppers was al eerder aangegeven 
dat er een sociaal plan is. Desalniet-
temin gaat er werkgelegenheid ver-
loren en komen mensen op straat te 
staan. Om zomaar een andere werk-
kring in dit genre te vinden is geen 
sinecure.

Sluiting de enige optie
Reden van de sluiting van de fa-
briek is dat volgens de directie van 
Koppers de afgelopen twee jaar de 
winstgevendheid van Koppers Euro-
pean Operations enorm is afgeno-
men. De verslechterende markt en 
daardoor een mindere vraag naar 
de producten zijn aanleiding ge-
weest tot het nemen van maatre-
gelen. ‘De winst kan alleen weer op 
peil gebracht worden door het slui-
ten van een van onze fabrieken en 
de productie te concentreren, of te 
beperken tot de overige twee fabrie-
ken. Hierdoor dalen de bedrijfskos-
ten en worden toekomstige kapi-
taaluitgaven aan één fabriek voor-
komen. Hoewel Uithoorn enerzijds 
over een uitstekende ligging be-
schikt, dichtbij onze leveranciers en 
een aantal klanten ligt en een groot 
productaanbod heeft, is het ander-
zijds de fabriek met de hoogste kos-
ten per eenheid van al onze Euro-
pese fabrieken, zelfs als de facili-
teit op haar top draait. De fabriek 
in Uithoorn heeft de laagste capaci-
teit, terwijl zij moet voldoen aan het 
strengste eisenpakket van al onze 
Europese fabrieken. Zelfs met de lo-
gistieke voordelen en het scala aan 
producten dat Uithoorn produceert 
in ogenschouw genomen, is het een 
rationele en meer voor de hand lig-
gende beslissing om de teerdestilla-
tie in Uithoorn te beëindigen.’ Aldus 
de directie van Koppers Uithoorn 
vorig jaar in haar schrijven aan de 
medewerkers. De directie putte zich 

uit in verontschuldigingen en meld-
de daarbij dat men trots was op het 
personeel dat altijd zijn uiterste best 
heeft gedaan bij het bedrijf. Het was 
niet hun schuld. Keurig, maar daar 
heb je niets aan als je op een leef-
tijd bent dat je voor het bedrijfsle-
ven te ‘oud’ bent om nog ergens in 
te stromen.

Ontmanteling productiefaciliteit
Teerdestillatiebedrijf Koppers was 
een voortzetting van Cindu (Chemi-
sche Industrie Uithoorn). Koppers 
Inc. is van oorsprong een toonaan-
gevende Amerikaanse producent 
van koolstofverbindingen en behan-
deld houtproducten voor de alumi-
nium-, staal-, chemische, rubber-, 
spoorweg- en nutsbedrijven. Het 
hoofdkantoor is gevestigd in Pitts-
burgh, Pennsylvania, Koppers heeft 
meerdere fabrieken in de Verenigde 
Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk, 
Denemarken, Nederland, Austra-
lië en China. Op 1 maart 2010 nam 
Koppers Cindu over. Cindu (Chemi-
sche INDustrie Uithoorn) was een 
chemische fabriek in Uithoorn. De 
fabriek werd in 1922 opgericht als 
de Nederlandsche Teer- en Asp-
haltindustrie en vestigde zich op het 
terrein van de voormalige zwavel-
zuurfabriek van Ketjen die in 1916 
werd gesloten. Het bedrijf was voor 
50% in handen van Corus (voor-
heen Hoogovens IJmuiden) en voor 
50% van Cindu B.V. Cindu was op-
gericht om steenkoolteer te verwer-
ken tot een groot aantal produc-
ten. De steenkoolteer is/was afkom-
stig van de cokesfabrieken van Co-
rus en werd per binnenvaartschip 
aangevoerd. De teerproductie en 
bijkomende producten zijn gebon-
den aan strenge milieueisen en vei-
ligheidsmaatregelen. De grondstof 
steenkoolteer bevat namelijk tal van 
kankerverwekkende stoffen, zoals 
polycyclische aromatische koolwa-
terstoffen. Ook kunnen er vluchtige 
stoffen ontstaan die aanleiding ge-
ven tot brand en/of explosie. Daar is 
Cindu in de loop der tijd niet vrij van 
gebleven, ook al zijn er tal van maat-
regelen getroffen om de veiligheid 
van het productieproces, maar meer 
nog van de werknemers, te waarbor-
gen. Koppers heeft dit na overname 
voortgezet. Na ruim 90 jaar actief te 
zijn geweest in Uithoorn wordt er nu 
dus een streep onder gezet. De ko-
mende 12 maanden zal worden ge-
bruikt voor de ontmanteling van de 
productiefaciliteit en de overslag-
steiger langs de Amstel. Daarvoor 
zal er in het kantoor van Koppers In-
ternational BV in Uithoorn een afde-
ling komen om dat te coördineren. 
Het zal duidelijk zijn dat er na de 
ontmanteling van de plant (sterk?) 
vervuilde grond op het fabriekterrein 
zal worden geconstateerd. Wat wil 
je ook na 92 jaar. Dat zal ongetwij-
feld leiden tot een schoonmaakpro-
ces. Maar dat is pas van later zorg. 
Waar de ontslagen medewerk(st)ers 
een moeilijke periode ingaan, zul-
len milieuactivisten staan te juichen. 
Voor hen was de fabriek al jaren een 
doorn in het oog. Typisch een geval 
van Jantje lacht en Jantje huilt. Hoe 
triest ook, het is niet anders.

Koppers in Uithoorn sluit 
teerfabriek
Veel medewerkers vinden maar moeizaam een andere baan

Uithoorn - De omgelegde N201 is 
al weer ruim zes weken volop in be-
drijf. Het gemeentebestuur is daar 
blij mee want het wilde al zo lang 
het doorgaande autoverkeer door 
het centrum weren. Alles moet zo-
veel mogelijk over de omgelegde 
N201 en terecht. Des te opvallender 
is het dat op verschillende plaatsen 
in de gemeente Uithoorn nog altijd 
verkeerborden langs de verschil-
lende doorgaande wegen staan die 
het gemotoriseerd verkeer dwars 

door de woonkern stuurt over de 
N196. Een oplettende inwoner van 
Uithoorn wees de redactie van de-
ze krant erop en maakte en passant 
enkele foto’s op de N196, vanaf de 
Legmeerdijk en Vrouwenakker. Hij 
wijst erop dat waar je ook vandaan 
komt je nog steeds via het centrum 
van Uithoorn gestuurd wordt rich-
ting Mijdrecht/Utrecht. ‘Terwijl er 
zoveel geld besteed is om het cen-
trum echt rustig te krijgen! Dan 
zou je toch verwachten dat men de 

moeite ook neemt om iedereen zo 
snel mogelijk naar de N201 te ver-
wijzen? Wellicht is hier ook de Pro-
vincie nog aan te spreken, want die 
gaat over die borden,’ zo laat de in-
woner weten. Aan de andere kant 
zou de gemeente er ook wat aan 
kunnen doen met een nieuwe be-
wegwijzering als zij graag het cen-
trum van Uithoorn zoveel mogelijk 
verkeersluw wil maken. Misschien 
dat deze berichtgeving daartoe kan 
bijdragen.

Wanneer worden ‘oude 
verkeersborden’ vervangen?

Afslag N521 v/a Aalsmeer en de VeilingAfslag N231 en vanaf Aalsmeer Afslag N231 Kudelstaart

De Ronde Venen - Volgende week 
zaterdag is het zover, de 5e edi-
tie van het Vogelvrij Festival! Het 
Fort bij Uithoorn te Amstelhoek zal 
weer worden omgetoverd worden 
tot een heus festivalterrein. Zoals je 
van Vogelvrij Festival mag verwach-
ten, staat er ook deze editie een li-
ne-up klaar om je vingers bij af te 
likken! Speciaal voor de vijfde edi-
tie wordt er dit jaar extra groot uit-
gepakt. Zoals je van Zomerkriebels 
Festival mag verwachten, staat er 
ook deze editie een line-up klaar 
om je spreekwoordelijke vingers 
bij af te likken. Een uitgebreid sca-
la aan artiesten met voor ieder wat 
wils, samengebracht om het mooi-
ste seizoen van het jaar te vieren! 
De eerste namen zijn al naar bui-
ten gekomen, maar wij vinden het 
hoog tijd om de volledige lijst arties-
ten te presenteren!Zoals je van Zo-
merkriebels Festival mag verwach-
ten, staat er ook deze editie een li-
ne-up klaar om je spreekwoordelij-
ke vingers bij af te likken. Een uitge-
breid scala aan artiesten met voor 
ieder wat wils, samengebracht om 
het mooiste seizoen van het jaar te 
vieren! De eerste namen zijn al naar 

buiten gekomen, maar wij vinden 
het hoog tijd om de volledige lijst 
artiesten te presenteren!Het gaat 
van links naar rechts, van dansen 
tot stampen, op en neer en nog een 
keer! De dubbel dikke line-up heeft 
dit jaar een hoog feestgehalte, dat is 
waar Vogelvrij voor staat: los gaan! 
In de middag maken Thomas van 
Ginkel, LeonV en Niks is Tof Sound-
system hun opwachting. Zij zullen 
het publiek opwarmen met lekkere 
zomerse beats. Om 18.00 uur komt 
de eerste mega headliner: DON DI-
ABLO! Hij maakt tijdens zijn optre-
dens een mix tussen electro, dub-
step, disco en hiphop. Mitchell Nie-
meyer neemt het stokje van hem 
over en draait tot half negen. Hierna 
is tijd voor drie uur non-stop gek-
kigheid: FeestDJRuud, The Party-
squad en The Darkraver vs. Outsi-
ders! Dat wordt een bonte verza-
meling aan opblaasbeesten, crowd-
surfs, sitdowns, salto’s en polonai-
ses. Ze laten je van het leven ge-
nieten en glimlachen van begin tot 
eind! 

Sound
Vanaf half 12 schakelen we door 

naar festivalmuziek om helemaal 
los op te gaan. Kill The Buzz en Sick 
Individuals draaien “de Hardwell 
sound.” Sick Individuals is het snelst 
opkomende duo ter wereld en zal 
Vogelvrij Festival 2014 met een dik-
ke set tot 02.00 uur afsluiten. Tic-
kets zijn vanaf € 19,- verkrijgbaar via 
www.vogelvrij-festival.nl, onze Fa-
cebook pagina en Primera. Nergens 
zie je bovenstaande artiesten zo 
goedkoop deze zomer. Zorg ervoor 
dat je er snel bij bent, want eerdere 
staffels waren zeer snel uitverkocht. 
De organisatie verwacht dat alle tic-
kets de deur uitvliegen. De vlieg-
tijd 12 juli is van 2 tot 2, hiermee 
is Vogelvrij Festival het enige festi-
val in Nederland wat tot twee uur ’s 
nachts duurt! Het festival is per auto 
(gratis parkeren), fiets en openbaar 
vervoer goed te bereiken. Na afloop 
rijden er pendelbussen richting Uit-
hoorn Busstation en De Ronde Ve-
nen. Check onze website www.vo-
gelvrij-festival.nl en volg ons via Fa-
cebook, Twitter en Instagram voor 
het laatste nieuws en alle festivalin-
fo. Luister naar Wild FM Hitradio om 
kans te maken op de laatste gratis 
tickets voor Vogelvrij Festival 2014!

Mega line-up op Vogelvrij Festival 12 juli
Dance festival verwacht 3500 bezoekers

Summer Jazz in ‘t Paradijs
Mijdrecht – In ’t Paradijs kunnen 
muziekliefhebbers vrijdag 11 juli ge-
nieten van een gratis optreden van 
in2jazz. Pianist Maarten Tros en de 
Mijdrechtse zangeres A3ana Kegley 
vullen elkaar goed aan als jazz duo. 
Met haar warme stem en zijn spran-
kelende pianospel staan zij garant 
voor muzikale kwaliteit. Met ‘Sum-
mer Jazz’ brengen zij zomerse sfe-
ren naar een bijzondere locatie.
Hun repertoire loopt uiteen van rus-
tige jazz ballads en blues nummers 
tot zwoele Braziliaanse lounge- en 
jazzy popmuziek, gezongen in het 
Engels en in het Frans. Hun muziek 
is niet dominant en brengt een ont-
spannen sfeer op een subtiele ma-
nier . Onder het genot van een lek-
ker drankje zorgt in2jazz voor zo-
merse klanken als extra smaakma-
ker. Wat voor weer het buiten ook 
wordt, binnen wacht een warm wel-
kom voor een zwoele zomeravond. 
Zelfs voetbalfans kunnen de tijd ne-

men om de sfeer te komen proeven, 
want ze missen vrijdag 11 juli geen 
enkele wedstrijd van dit WK.
’t Paradijs aan Hofland 33 in 
Mijdrecht staat die avond vanaf 

21.00 uur open voor ‘Summer Jazz’. 
Op dit evenement kan iedereen ge-
nieten van mooie muziek tot mid-
dernacht. Voor meer informatie: in-
2jazz.nl of zangeres@a3ana.nu

Wilnis - Glasbeek  hebben een 
mooi en leuk concert gegeven sa-
men met vrienden, in de locatie Wa-
genmaker 99 te Wilnis. Een vol-
le zaal genoot van diverse fluit op-
tredens in combinatie met pia-
no, gitaar, drums, trompet en zang. 
Als spetterende afsluiting klonken 
de Mars en de Arabische dans uit 

de Notenkrakersuite van Tsjaikovs-
ky. Om de WK koorts te bezweren 
deed iedereen mee aan een ‘pet-
je op-petje af’ quiz met vragen over 
muziek en voetbal. Ontwikkel je 
talent bij Kunst Rond de Venen, de 
plek voor muziek en dans! Wagen-
maker 99, 3648 KV Wilnis. 0297-
520110 / www.kunstronddevenen.nl

Voorspeelavond Flutes & Friends 
Dwarsfluitleerlingen van Judith
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Regio - Inwoners van Uithoorn en 
De Ronde Venen hebben iets met 
bruggen de laatste tijd. Is de prin-
ses Irenebrug over de Amstel niet 
onderwerp van gesprek als die in de 
herfst van dit jaar afgesloten wordt 
voor een grote onderhoudsbeurt, 
dan is het wel de Loenerslootse-
brug in de N201 bij Loenersloot die 
het verkeer twee weken lang parten 
speelt vanwege vervanging. Daar 
komt nu ook de Aalsmeerderbrug 
in de toch nog druk bereden N196 
over de Ringvaart in Aalsmeer bij. 
Voor degenen die vanuit De Ronde 
Venen en Uithoorn gebruikmaken 
van de N196 naar Schiphol-Rijk vi-
ce versa in plaats van de omgelegde 
N201, wordt geadviseerd dat laatste 
nu wel te gaan doen. Want naar ver-
wachtring treedt er bij de brug aan-
zienlijke vertraging op in de door-
gang van het verkeer. 
De provincie Noord-Holland start 
op maandag 7 juli 2014 met groot 
onderhoud aan die brug. De werk-
zaamheden zijn nodig om te zor-
gen dat het weg- en vaarwegver-
keer veilig gebruik kan blijven ma-
ken van deze tweedelige brug die 
uit een smal en een breed brug-
deel bestaat. Begonnen wordt met 
werkzaamheden aan de brede brug. 
Daarna wordt de smalle brug aan-
gepakt. Alle werkzaamheden zijn 
naar verwachting op 4 oktober(!) 
2014 afgerond. De werkzaamheden 
bestaan uit onder meer onderhoud 
aan brugleuningen en de onder-
kant van de klep van de brug, aan 
de brugkelder en het wegdek. Het 
werk wordt uitgevoerd in opdracht 
van de provincie Noord-Holland.

Route advies
Van 7 juli tot 4 oktober wordt het 
autoverkeer op de N196 in bei-
de richtingen over een van de twee 
bruggen geleid. De weggebruiker 
moet rekening houden met vertra-
ging. 

Doorgaand autoverkeer richting 
Uithoorn en verder wordt drin-
gend geadviseerd over de provinci-
ale weg N201 via de Waterwolftun-
nel te rijden. Terwijl de aannemer 
aan de ene brug werkt, blijft de an-
dere brug open voor bestemmings-
verkeer. Bestemmingsverkeer tus-
sen Schiphol-Rijk en Aalsmeer vi-
ce versa kan dus wel van de brug 
gebruik blijven maken. Het auto-
verkeer wordt met behulp van ver-
keerslichten in twee richtingen om 
en om over één brug geleid. Om 
de doorstroming van het verkeer te 
waarborgen zijn alle afslagen vanaf 
de Aalsmeerderdijk naar de Burge-
meester Kasteleinweg en de Kruis-
weg afgesloten. Er wordt een omlei-
dingsroute ingesteld via de Fokker-
weg en Pudongweg v.v. (Schiphol-
Logistics Park). 

Het rechtdoorgaand fietsverkeer en 
voetgangers over de Burgemeester 
Kasteleinweg/Kruisweg kunnen de 
normale route blijven rijden. (Brom)
fietsverkeer en voetgangers van en 
naar de Aalsmeerderdijk zullen wel 
hinder ondervinden en gedeeltelijk 
worden omgeleid. Recreatief vaar-
verkeer ondervindt geen hinder van 
de werkzaamheden. De beroeps-
vaart moet rekening houden met 
een maximale doorvaartbreedte van 

Groot onderhoud 
Aalsmeerderbrug

Vinkeveen/Waverveen - Het is 
ongetwijfeld een unicum dat vader 
en zoon samen honderd jaar een-
zelfde activiteit bedrijven. In dit ge-
val kerkorganist in dezelfde kerk. 
Daarom mag het best wereldkundig 
worden gemaakt. Pieter Gijzen seni-
or, geboren in 1890, werd op 1 juli 
1914 op 24 jarige leeftijd organist in 
de kerk van de Hervormde Gemeen-
te te Waverveen aan de Cliffordweg. 
Hij begeleidde daar de samenzang 
van de gelovigen tijdens de eredien-
sten gedurende maar liefst 65 jaar. 
Op 1 juli 1979 was zijn zoon met 
eveneens de naam Pieter, die 6 ju-
li 78 jaar wordt en nog altijd zelf-
standig in Vinkeveen woont, dege-
ne die het van hem overnam en tot 
op heden als kerkorganist fungeert. 
Op 1 juli was dat precies (samen) 
100 jaar. Het kerkbestuur wilde de-
ze mijlpaal niet zomaar in de lijn der 
geschiedenis laten opgaan, maar 
organiseerde op die datum een her-
denkingsbijeenkomst in de kerk 
waar ter gelegenheid van dit feit 
tevens een boek over de ‘Gijzens’ 
werd gepresenteerd. Pieter Gijzen 
senior overleed in 1988 op 98 jarige 
leeftijd. Zijn zoon is nog altijd goed 
gezond en lenig zoals hij zelf zegt 
dankzij elke week een uurtje spor-
ten bij Spel & Sport De Ronde Ve-
nen in De Boei. Hij is tegenwoordig 
al 35 jaar actief als kerkorganist die 
nagenoeg alle diensten begeleidt 
op het orgel, zowel tijdens de regu-

liere kerkdiensten als de bijzonde-
re diensten tijdens trouwpartijen en 
uitvaarten. Zolang het hem gegeven 
is zegt hij ermee te willen doorgaan. 
En daarna is het afgelopen, want er 
is geen opvolger in deze lijn van Gij-
zen als organist.

Uitblazen
Pieter Gijzen junior is geboren op de 
Herenweg in Vinkeveen bij de Ge-
menelandse brug. Zijn vader was 
turfschipper. De grootvader van 
Pieter die dezelfde naam had, werk-
te bij de boeren en is ook 98 jaar 
geworden. De overgrootvader van 
moeders kant was paardentram-
bestuurder. “Waar mijn vader en ik 
dus die muzikale gaven vandaan 
hebben is nooit bekend gewor-
den,” vertelt een olijke Pieter junior. 
“Ik heb veel bewondering voor mijn 
vader die elke week door weer en 
wind, regen en sneeuw en op glad-
de wegen met de fiets naar de kerk 
ging. Wanneer het echt niet kon riep 
hij bij ons thuis naar boven dat we 
moesten lopen naar Waverveen. En 
dan gingen we lopen. Dat is toch al-
tijd nog een kilometer of vier heen 
en ook weer terug. Ik vond orgel-
spelen mooi en kreeg daar uitein-
delijk les in van een neef die ook or-
ganist was. Verder heb ik mijn mu-
zikale talenten kennelijk ontwikkeld 
bij Brassband Concordia in Vinke-
veen waar ik van 1938 tot 1998 in 
heb gespeeld. Niet op een orgel, 

maar eerst saxofoon en later bari-
ton. In 1998 zei ik tegen de voorzit-
ter: ik stop ermee want ik wil nu wel 
eens uitblazen...”

Weeksluitingen
Vandaag de dag speelt Pieter Gijzen 
tijdens de zondagdienst twee keer 
op het orgel. In totaal 112 diensten 
per jaar, inclusief de feestdagen. 
Daar komen de trouw- en rouw-
diensten nog bij. Zijn vader deed 
dat tot op zijn 89ste! Maar toen 
had Pieter al enkele jaren zijn func-
tie overgenomen. Vanaf 1973 bege-
leidde hij al een zangvereniging tij-
dens Kerst en Pasen. Maar voordat 
hij organist werd moest hij aan het 
werk om de kost te verdienen. Pieter 
vertelt dat toen hij vijftien jaar was 
van school moest om bij zijn vader 
te gaan werken. Vervolgens was 
hij een aantal jaren tot 1966 ‘in het 
veen’ werkzaam. Vervolgens kreeg 
hij een baan bij de toenmalige firma 
Hazemeijer in Breukelen, waar on-
der meer elektrische schakelsyste-
men en transformatorhuisjes wer-
den gemaakt. Het bedrijf verhuisde 

Vader en zoon Pieter Gijzen 
samen 100 jaar kerkorganist

later naar Amersfoort. Pieter heeft 
er gewerkt tot 1996. Toen was hij 
zestig jaar en mocht met pensioen. 
Hazemeijer is later opgegaan in Ho-
lec.

Naast de kerkdiensten in Waver-
veen verzorgt Pieter ook al 17 jaar 
lang de weeksluitingen in Zorgcen-
trum Zuiderhof. Hij doet dat samen 
met een dominee of een pastoor en 
twee andere organisten. Vijfender-
tig jaar organist, voor veel mensen 
een heel lange tijd. “Niet voor mijn 
vader, die zou zeggen, joh je komt 
pas kijken,” aldus Pieter die de eer 
van 100 jaar organist meer aan zijn 
vader opdraagt dan aan zichzelf. 
Het orgel waarop hij speelt dateert 
van 1870 en is van Pieter Flaes, leer-
ling van de grote Bätz orgelbouwer. 
Volgens Pieter moet het nodig ge-
restaureerd worden, maar daar is 
geen geld voor. Dat gaat ook op 
voor de kerk waarvan de bouwkun-
dige staat steeds slechter wordt. 
Komt bij dat er steeds meer men-
sen wegvallen en er komen geen 
nieuwe bij in de kerkgemeenschap. 
Dus ook daar is het eindig. “Ik ga 
nooit op vakantie en speel altijd 
maar door,” laat Pieter tot slot we-
ten. Als hij ook 98 hoopt te worden 
kan de kerkgemeenschap in Waver-
veen voorlopig nog wel van zijn ta-
lenten genieten. Zolang er mensen 
naar de kerk komen.

Regio - De vervanging van de Loe-
nerslootsebrug over het Amster-
dam-Rijnkanaal afgelopen week-
end en de daarmee gepaard gaan-
de afsluiting van de N201 geduren-
de twee weken, heeft een enorme 
impact gehad op de doorstroming 
van het autoverkeer richting Hil-
versum vice versa. Omdat vanaf de 
A2 de N201 bij Vinkeveen richting 
Vreeland, Loenen en verder voor 
alle verkeer was afgesloten, werd 
het autoverkeer met die bestem-
ming omgeleid via de afslag Breu-
kelen waarna men zijn weg verder 
moest zoeken over Rijksstraatweg 
N402. Daar bleek het volgens weg-
gebruikers zeer druk te zijn. Zelfs de 
smalle wegen langs de Vecht waren 
overvol. Maar er was ook een om-
leiding via de A9 en A1 afslag rich-
ting Weesp en Hilversum wat veel 
verkeer met zich meebracht; ook 
al omdat een deel van de provin-
ciale weg bij Weesp eveneens was 
afgesloten. Om op de A1 te komen 
richting Amsterdam vanuit Weesp 
en het achterland (Nederhorst den 
Berg) werden zelfs vertragingen ge-
meld van bijna een uur! Dit geeft 
aan wat voor een belangrijke ver-
keersader de provinciale weg N201 
is voor de regio! In dit geval Vree-
land, Loosdrecht en Hilversum vi-

ce versa en indirect voor De Ronde 
Venen. Bezoekers die in het week-
end naar de werkzaamheden aan 
de Loenerslootsebrug kwamen kij-
ken, vonden allerlei belemmeringen 
op hun weg door afgesloten wegen. 
Maar ook doorgaand en bestem-
mingsverkeer, dat kennelijk niet op 
de hoogte was van de omleidingen, 
had de grootste moeite om op de 
plaats van bestemming te komen. 
Gelukkig gebeurt een brugwisseling 
maar eens in de tachtig jaar! Vanaf 7 
juli kunnen we er met z’n allen dus 
weer lange tijd tegenaan.

Nachtelijke wisseling
Een en ander had te maken met de 
vervanging door Rijkswaterstaat 
(RWS) van de inmiddels 80 jaar ou-
de brug over het Amsterdam-Rijn-
kanaal en het aangebouwde viaduct 
over het spoor bij Loenersloot. De 
brug en het viaduct waren aan het 
einde van hun (veilige) gebruiks- 
en levensduur en moesten nodig 
worden vervangen. Dat is op een 
spectaculaire manier gebeurd; iets 
wat veel belangstelling trok. Zater-
dag begin van de avond zou de ou-
de brug losgemaakt en via een pon-
ton worden afgevoerd over het ka-
naal. Tegelijkertijd zou de nieuwe 
brug vanaf Nigtevecht over het ka-

naal per ponton naar de locatie Loe-
nersloot worden getransporteerd. 
Dat was allemaal nog bij daglicht 
gepland. Maar omdat het verwijde-
ren van het oude spoorviaduct on-
verwachts meer werk met zich mee-
bracht, trad er een vertraging van 4 
uur op in het schema. Aldus werd 
de oude boogbrug pas ‘s avonds 
om 23.00 uur uitgevaren en de nieu-
we brug pas om 01.00 uur ingeva-
ren. Veel mensen op de zichtloca-
ties langs het kanaal hadden dat 
niet afgewacht en waren al teleur-
gesteld naar huis gegaan (inclusief 
onze redactie). Slechts een aantal 
‘diehards’ zijn op post gebleven en 
hebben het gezien. Om 04.30 uur 
was de nieuwe boogbrug geplaatst, 
tegelijk met het nieuwe deel van het 
spoorviaduct. RWS meldde zondag 
dat men weer op schema was en 
dat maandag alle werkzaamheden 
zover klaar zouden zijn dat de trei-
nenloop weer hervat kon worden. 
Een subliem staaltje vakmanschap! 
Ook kunnen fietsers dan weer van 
de brug gebruik maken. Gemoto-
riseerd verkeer nog niet. Dat kan 
pas vanaf maandag 7 juli. De nieu-
we brug, waarvan de basis en bij-
behorende delen werden gebouwd 
bij Mercon in Gorinchem, was begin 
dit jaar al met een ponton afgevaren 

Vervanging Loenerslootsebrug 
grote impact op N201

naar de Punt bij Nigtevecht om daar 
te worden afgebouwd. Een comple-
te brug zou vanuit Gorinchem niet 
over het kanaal kunnen worden ge-
transporteerd omdat die te hoog 
zou zijn en niet onder de bestaan-
de bruggen door kon varen.

Spoorviaduct
Een ander deel, dat van het via-
duct over de spoorlijn Amsterdam-
Utrecht, is dit jaar gebouwd naast 
de op/afrit van de A2, afslag Vinke-
veen. In het afgelopen weekend is 
het oude viaduct dat in het verleng-
de van de boogbrug over de spoor-
baan ligt, met behulp van een speci-
ale constructie van zijn plaats gehe-
sen en met een hydraulische plat-
formwagen via de (bij Loenersloot 
afgesloten) N201 elders tijdelijk 
‘geparkeerd’. Het nieuwe viaduct-
deel is op dezelfde manier van-
af de locatie naast de afrit van de 
A2 met een speciaal transport over 
de N201 naar het spoor gereden en 
’s nachts via de hefconstructie over 
het spoor gezet. Een unieke metho-
de en technisch gezien een uitzon-
derlijke prestatie. Het oude viaduct 
is vervolgens naar de bouwloca-

tie langs de A2 getransporteerd om 
daar te worden gesloopt. Vanzelf-
sprekend was hierbij het hele week-
end de treinenloop over dit baan-
vak gestremd. Ook waren er voor 
het scheepvaartverkeer stremming-
momenten ingelast om de brug-
delen af te voeren, in te varen en 
op zijn plaats te brengen. Voor het 
wegtransport waren op de kruising 
van de N201 met de Rijksstraatweg 
en het fietstunneltje bij Loenersloot 
maatregelen getroffen om het 1.600 
ton wegende viaduct zonder schade 
aan de weg naar de locatie te rijden. 
Bomen, verkeerslichten en (sommi-
ge) lantaarnpalen waren verwijderd; 
er lag een laag zand van een hal-
ve meter op het wegdek dat be-
dekt was met bielzen, houten pla-
ten en kolossale stalen rijplaten. 
Er was over het fietstunneltje een 
noodbrug aangelegd, bestaande uit 
vier delen van elk 20 ton. Daarover 
is het viaduct getransporteerd. Het 
materiaal moet weer allemaal op-
geruimd en het kruispunt voor het 
verkeer weer in orde gemaakt wor-
den. De Provincie legt meteen een 
nieuw fietspad aan. Dat alles kost 
een week tijd.

Enkele feiten over de 
Loenerslootsebrug
De nieuwe Loenerslootsebrug is 
186 m lang met een hoofdoverspan-
ning van ruim 88 m; het spoorvia-
duct wat er aan vastzit is bijna 65 m 
lang en weegt 1.600 ton. Het oos-
telijke deel van de aansluiting met 
de boogbrug heeft een lengte van 
ruim 32 m. De hoogte van de (boog)
brug is 17 meter, hoogte onderkant 
brug tot wateroppervlak: bijna 10 
m. Daarmee komt de nieuwe brug 
hoger te liggen dan de oude, zo-
dat grote(re) containerschepen on-
der de brug door kunnen. De tota-
le breedte van de brug is 16 m, ver-
deeld over twee rijstroken en een 
scheidingswand met daarnaast een 
vrijliggend tweerichtingen fietspad 
aan de zuidzijde. 

Het gewicht van de brug bedraagt 
1.750 ton, waarvan 1.200 ton staal 
van verschillende plaatdiktes. Om 
het staal te conserveren tegen cor-
rosie is 5.000 kg verf gebruikt. De 
nieuwe brug gaat weer 80 jaar mee. 
Dat betekent dat wie de wisseling 
gezien heeft dit maar eens in zijn le-
ven meemaakt!



Mijdrecht - Het in Mijdrecht zo karakteris-
tieke zorgcentrum ‘Nieuw Avondlicht’ staat er 
momenteel troosteloos en verlaten bij. Geen 
bewoners meer, noch inrichting. Het is een 
kale boel achter de ramen. Nagenoeg alles 
is weg. Vrijdagavond 20 juni was er een af-
scheidsfeestje voor medewerkers en vrijwilli-
gers. Het pand is klaar om vanaf half augus-
tus te worden gesloopt. Maar eerst moet er 
een asbestonderzoek plaatsvinden. Aan de 
achterkant buiten het gebouw worden kabels 
en leidingen opgegraven om het leidingnet-
werk als stroom, water en gas af te sluiten. 
Afgelopen weken was het een af- en aanrij-
den van verhuis- en transportwagens en wa-
gens van de kringkoopwinkel uit Mijdrecht. 
Alle meubilair, decoratie, apparatuur en wat 
verder voor de inrichting van nut was, is uit 
het gebouw gehaald en wordt hergebruikt. 
Soms bij andere zorgcentra in De Ronde Ve-
nen, zoals Gerardus Majella en Zuiderhof in 
Vinkeveen. Een groot deel van het meubilair 
is bijvoorbeeld omgewisseld met dat van Ge-
rardus Majella omdat dit erg oud was vergele-
ken met dat van Nieuw Avondlicht. Het ‘oude’ 
meubilair heeft trouwens eveneens een an-
dere bestemming gevonden. Maar alvorens 
dit plaatsvond waren de bewoners al gerui-
me tijd daarvoor naar een andere locatie ver-
huisd. Dat was voornamelijk naar Zuiderhof in 
Vinkeveen en Gerardus Majella aan Bozenho-
ven in Mijdrecht. Alle bewoners, op een en-
keling na die aangaf ergens anders naartoe 
te willen, hebben binnen de gemeente een 
nieuwe behuizing gevonden. Dat is plezierig 
te noemen. Dat er even ‘gewend’ moest wor-
den aan de nieuwe situatie is niet verwon-
derlijk. Verdrietig is dat een bewoner die pas 
een week op zijn nieuw stek was, daar geen 
plezier meer van heeft gehad want hij over-
leed. Bergt het spreekwoord van ‘oude bomen 
moet je niet verplaatsen’ dan toch een waar-
heid in zich?

Personeel behoudt baan
“Sinds vorig jaar 1 september hadden we al 
een opnamestop van mensen. Vervolgens 
hebben we een heel plan gemaakt. Een aan-
tal bewoners in zowel Nieuw Avondlicht als 
de andere zorgcentra bleek al versneld in 
aanmerking te komen voor zwaardere zorg en 
ook het ‘natuurlijke verloop’ heeft zijn aandeel 
gehad als je dat zo mag zeggen. Daarnaast 
waren er nogal wat mutaties in Zuiderhof en 
Gerardus Majella. Al met al zorgde dat voor 
extra plaatsen om de bewoners elders te her-
huisvesten,” vertelt Netty van der Kaa. Zij is 
locatiemanager van de Zonnehuisgroep zorg-
centra in De Ronde Venen. “Het heeft overi-
gens wel heel veel tijd en energie gekost om 
dat te realiseren. Een en ander is in overleg 
gegaan met de bewoners zelf, maar meer nog 
met de familie. Wij zijn daar begin dit jaar mee 
begonnen. In beginsel ging het vorig jaar nog 
om 49 bewoners; maar dat aantal is in de loop 
van de maanden daarop minder geworden. 

Uiteindelijk zijn er 22 (somatische) bewoners 
naar Zuiderhof verhuisd die er qua ruimte ook 
vaak op vooruit zijn gegaan. Gerardus Majel-
la hadden wij uitgekozen voor huisvesting van 
mensen in de categorie psychogeriatrie (de-
mentie). Het zijn allemaal bewoners die nog 
onder de ‘oude regeling’ van de zorgindica-
tie vallen. 

Tevreden?
Wij hebben overwegend tevreden reacties 
gehad van de bewoners en hun familie. Na-
tuurlijk zijn er altijd gewenningsproblemen, 
maar dat blijkt uiteindelijk toch mee te vallen. 
Op een enkeling na kon het merendeel van 
het ongeveer 70 man/vrouw tellende perso-
neel van Nieuw Avondlicht zijn functie in de 
nieuwe situatie behouden. Aan de ene kant 
fi jn dat men zijn baan kan voortzetten en an-
derzijds prettig dat de bewoners op de nieu-
we locatie de vertrouwde gezichten van het 
verzorgend personeel weer zien. Degenen 
van het personeel die hier niet geplaatst kon-
den worden, hebben de kans gekregen elders 
bij de Zonnehuisgroep in te stromen,” aldus 
Netty.
“Het is verder zo dat mensen die later langdu-
rige zorg nodig hebben dat in Zuiderhof ook 
kunnen krijgen omdat het gebouw daar qua 
ruimte en indeling mogelijkheden toe biedt. 
Gerardus Majella wat minder, maar als het 
nieuwe gebouw hier in gebruik wordt geno-
men is het de bedoeling dat bewoners van 
Gerardus Majella daar naartoe verhuizen. In 
de tussentijd hebben we ook de alarmering 
voor de bewoners in De Kom aangepast aan 
de veranderde locatie. Als het nodig is kun-
nen zij van het alarm gebruik maken en dan 
komt er iemand langs.” vult bestuurssecreta-
ris Petra van Werkhoven van de Zonnehuis-
groep Amstelland aan.

Zonnehof Mijdrecht
Na 62 jaar trouwe dienst gedaan te hebben 
gaat de boel in het centrum van Mijdrecht 
binnenkort tegen de vlakte. Het zorgcentrum 
voldoet niet meer aan de moderne eisen van 
deze tijd. Bovendien stond het op de nomina-
tie om gesloten te worden vanwege de be-
zuinigingsmaatregelen op de ouderzorg zo-
als door het kabinet in Den Haag is bepaald. 
Hoe daarover wordt gedacht in de samenle-
ving hoeven wij hier niet uit te leggen. Maar 
aan de situatie in Mijdrecht kleeft een plus-
punt. Want er komt een nieuw gebouw voor 
terug. In de vorm van een voorziening voor 
mensen die volgens de ‘wet indicatie lang-
durige zorg’ die zorg ook nodig hebben en 
er ook krijgen. In de ‘oude benaming’ is dat 
een verpleeghuis voor mensen met zorgindi-
catie 5 en hoger. Maar die benaming is vol-
gens Petra van Werkhoven achterhaald. Het is 
voor mensen met een langdurige en intensie-
ve zorg; de bestaande indicatie-aanduidingen 
verdwijnen. “Als het oude pand is gesloopt, 
zal nieuwbouw niet eerder van start gaan dan 

begin komend jaar. En reken dan op twee jaar 
nieuwbouw. Dan wordt het in 2017 opgele-
verd en in gebruik genomen,” laat Van Werk-
hoven weten die ook al een nieuwe naam be-
kend maakt. De nieuwe kleinschalige locatie 
zal de naam ‘Zonnehof Mijdrecht’ krijgen. Een 
nieuwe aanwinst voor het kwetsbare deel van 
de inwoners waarmee tevens werkgelegen-
heid wordt gecreëerd.

De Kom blijft De Kom
Nu het pand van Nieuw Avondlicht is geslo-
ten, zijn ook de zorg en de mogelijkheden van 
de gezelligheid die de bewoners van De Kom 
al die jaren in Nieuw Avondlicht hebben er-
varen, van de baan. Maar daar wordt iets aan 
gedaan. De bewoners hebben binnen hun be-
wonerscommissie aangegeven dat de ‘Kom-
zaal’, de recreatieve ruimte op de begane 
grond in De Kom, geschikt moet worden voor 
verenigingsactiviteiten en voor hun eigen ont-
spanningsmogelijkheden. Het blijft een buurt-
functie houden. Er is door de Zonnehuisgroep 
al het nodige opgeknapt om het wat gezelli-
ger te maken. De Kom blijft tevens een zelf-
standige wooneenheid voor mensen die een 
appartement huren en daarbij zelf (thuis)zorg 
inkopen. “Er komt wel een professionele be-
geleider om het vrijwilligerswerk hier te co-
ordineren. Omdat met het verdwijnen van 
Nieuw Avondlicht ook de maaltijdvoorziening 
stokt, is er inmiddels voor een andere moge-
lijkheid gekozen. Het Oventje uit Mijdrecht 
verzorgt nu de catering. Men kan beneden in 
de Komzaal eten, maar desgewenst ook op de 
kamer. Als straks het nieuwe gebouw er staat 
wordt de situatie weer anders want dan slui-
ten de beide gebouwen weer op elkaar aan 
en is er weer ‘zorg naast de deur’. Overigens 
regelt Zonnehuisgroep Amstelland zelf de 
thuiszorg,” legt Netty uit.
Kombewoner Marcel Dormaar werpt zich op 
als voorzitter van de bewonerscommissie en 
voert tevens het woord. “De Komzaal heeft 
een buurtfunctie. Iedereen is hier van harte 
welkom. Wij willen eigenlijk naar een stukje 
verenigingsleven waarin de bewoners kun-
nen participeren. Vroeger maakten we ge-
bruik van de koepelzaal van Nieuw Avond-
licht, nu wordt het de Komzaal. We willen daar 
wel wat meer ruimte hebben. Daarbij hebben 
we aangegeven, dat de biljarttafels er eventu-
eel wel uit mogen. De biljartclub heeft zich-
zelf hier opgeheven vanwege te weinig le-
den. In de plaats daarvan hebben we liever 
een leestafel,” geeft Dormaar aan. “Wij zou-
den het leuk vinden als er een keer een oude-
renkoor komt optreden, of dat het Rode Kruis 
ons hier eens komt verwennen. Of een ander 
vereniging die hier een keer wat leven in de 
brouwerij brengt. Het kan allemaal. Oh ja, een 
receptie met een receptionist(e) zou ook heel 
prettig zijn zolang het nieuwe gebouw er nog 
niet is.” Voorwaar, ze weten wat ze willen daar 
in De Kom. Want De Kom moet levendig blij-
ven (en doet dat ook).

NieuwAvondlicht verlaten en slooprijp gemaakt
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Uithoorn - Op donderdag 12 ju-
ni kwamen de uitslagen binnen en 
konden de zenuwachtige leerlingen 
gebeld worden. Was het slagings-
percentage van het VWO aanvanke-
lijk lager dan de afgelopen jaren, na 
de herkansingen bleek heel verheu-
gend dat de uitslagen weer gunstig 
waren: Op het HAVO een slagings-
percentage van 90,1% en op het 
VWO van 92,2%. 10 VWO leerlingen 
en 4 HAVO leerlingen ontvingen de 
oorkonde van de Socrates Honour 
Society: een landelijk netwerk van 
getalenteerde studenten en scho-
lieren. Deze 14 leerlingen behoren 
tot de 10% scholieren met de beste 
landelijke resultaten. Alle reden dus 
voor een feestje en dat is gevierd op 
25 en 26 juni.

De 106 geslaagden 
van het VWO
Querijn Alderden; Jason Biemond; 
Mike Bisschop; Stef Bloem; Manon 
Blonk; Demi Bon; Herre de Bondt; 
Roald de Bruijn; Dennis Bunscho-
ten; Sten Burgers; Maxime van Die-
men; Jesse Dijkstra; Daniël Dijkstra; 
Marloes Doeswijk; Jet Doeswijk; 
Quirine Dols; Stella Dorrestein; Jel-
le Draper; Tim den Duijf; Angela van 
derEnde; Thomas Endhoven; Em-
maly van Ettikhoven; Nina van Gas-
telen; Emiel van derGeest; Amy Go-
mersbach; AnneSophide Groot; Mo-
nica Haak; Stan Heijnen; Emanu-
el Heinsbroek; Max van denHemel; 
Onno Hendriks; Daan Herben; Vin-
cent Heusinkveld; Kevin Hijne; Jac-
co Hoekman; Claire van ‘t Hof; Ke-
vin Hogeveen; Ulijn Hopman; Robert 
van derHorst; Marieke van Houte; 
Iris Houtkamp; Kwint Jansen; Egon 
Janssen; Yvonne de Jong; Wessel 

de Jongh; Yannick Jongsma; Arte-
mis Kalemis; Mathijs Kappetijn; Ni-
cole van derKeemel; Iselin Keune; 
Daan Klijn; RowanAnne Koeleman; 
Thijs Koeleman; Jitske Koeleman; 
Veerle Kranenburg; Boris Kreec-
ke; Casper Kuijpers; Dennis Langel-
aan; Roosmarijn Langeveld; Jennifer 
Lesmeister; Marise van derLinden; 
Lotte Lubbers; Maria Meijer; Mark 
Meijhuis; Elles Minten; Corrie van 
Moorsel; Jesper Neeleman; Daphne 
Nesenberend; Sophie Olij; Laura Pie-
tersen; Leon Pijning; Juliëtte Plijnaar; 
Martijn Pons; Kirsten Pronk; Luuk 
Renne; Renzo Rodrigues; Nick Ruhe; 
David van Schie; Felicia van Schie; 
Sascha Scholte; Guido Scholten; Em-
ma Schrama; Manon Schriever; Luuk 
Schroen; Dominique Selviyan; Dirk 
Smeele; Lotte Smit; Dana Smit; Else-
mieke Spaargaren; Femke Spitteler; 
Niek van derSteeg; Floris van der-
Steen; Patrick Strijker; Marthe Tijs-
terman; Wouter van derValk; Ismay 
Verbeek; Martijn Vermeulen; Max de 
Vries; Remco Vrinzen; Kirsten Wage-
naar; Danique Westerbeek; Sanne 
Westerhuis; Robin Westra; Vincent 
Wilhelm; Jasper Wolff; Kristel Zaal.

De 146 geslaagden 
van het HAVO
Esmée Antonucci; Zoï Argiroúlis; 
Martijn Balm; Nathalie el Bazi Paz; 
Mike van der Beek; Bram van den-
Berg; Matthew Beringel; Inge Ber-
toen; Naomi Bertolino; Jessie Blom-
maart; Nienke Böhm; Suzanne Bon; 
Gwendolyn Bonarius; Mariëlle Bor; 
Shanna Bornstein; Justin Bouter; Ja-
ri Brand; Dani Brandsema; Kimber-
ly Bras; Jesse Breet; Nico Broersen; 
Charlotte Brugge; Frank Brugman; 
Dennis Brugman; Anouk Bruine de 

Eindexamenresultaten 
Alkwin Kollege prima!

MAVO Vinkeveen
Ruben van Asselen, Denisa Beci-
rovic, David van den Berg, Kevin 
Bijl, Lotte Bouwman, Faye Braban-
der, Amber van den Brink, Charlot-
te Casander, Isabelle Colman, Deli 
Donselaar, Lonny Doornenbal, Ma-
riëlle Douven, Mike Duikersloot, 
Rose Eggers, Daisy Fernhout, An-
niek Fokker, Luus Freriks, Dani-

tsja de Goede, Niels Griffioen, Thi-
mo Haarman, Emily Hamer, Renee 
den Hartog, Sophie Haveman, Luuk 
Hendriks, Martijn Hurkens, Kim 
IJkema, Tessa de Jager, Kick Jan-
maat, Anouscha de Jong, Nina Kar-
te, Alysha Kat, Nurian Klaver, Zinath 
Koornwinder, Tom de Lange, Kel-
ly Leeflang, Tren van der Mars, Lau-
ra Mostert, Lisa Niessen, Mike Nus-

se, Natalie Paalman, Jimboy Pinxte-
ren, Dave van der Plaat, Ali Rastega-
rian, Lesley Roos, Whitney Samson, 
Jasmijn Segboer, Bo Siereveld, De-
mi Smith, Patrick Staal, Nina Talsma, 
Jesse Taphoorn, Dave Thomas, Rof-
fa Verbruggen, Dennis Verwey, Dave 
Vis, Melissa van Vliet, Nina van Vliet, 
Roy de Vries, Tom van Weerdenburg, 
Luc van Zalen, Roy Zuidervaart

Weer veel geslaagden bij Veenlanden 
College Mijdrecht en Vinkeveen
Mijdrecht/Vinkeveen - Aan het Veenlanden Coll;ege zijn ook dit jaar weer heel veel leerlingen met een diploma 
naar huis gegaan. Hieronder de lijst van alle gelukkige: 

MAVO
Joëlle Bakker, Jennifer Baltus, Romee 
Balvert, Cheryl Bastemeijer, Christop-
her ten Berge, Rachel Bijl, Mara 
Blauw, Damon Boon, Jet Bots, Nik-
ki van den Brand, Romy Brands, Lars 
Breuren, Tessa Brink, Stefano Broek-
huizen, Kayo Burmanje, Jacco Dom-
burg, Olaf Driessen, Mirai van Dun, 
Lichel Farmer, Nick Geerlof, Timo de 
Graaff, Marloes de Graaff, Rick Groen, 
Daniëlle Groenewegen, Julien de 

Haan, Tim Hoevenaar, Kjell Holt, Jelle 
Hoogervorst, Koen van der Horst, We-
sley Jia, Nina Jongerling, Rory Klijn, 
Sharon van ‘t Klooster, Ivanka Kooi-
stra, Benjamin Kool, Lotte Kramer, 
Akeo Kuipers, Remi Lam, Esmée van 
Leeuwen, Diede Lek, Ivo Lindhout, 
Stefan Lingeman, Dennis Looij, Milou 
Margaroli, Daniel Meijer, Madde Me-
ijs, Willemieke Meints, Marit Neele-
man, Rik Nijhuis, Vince van Noorden, 
Emma Onderwater, Wessel Pieter-

se, Ricardo Pruijssers, Jamie Rienks, 
Anne Rijllart, Melissa Roeleveld, Da-
nique Roelofs, Amy Röling, Donovan 
Roubos, Leticia De Sa, Miranda van 
Schaick, Ivo van Scheppingen, Cas-
per Smits, Jazz Smits, Jasper Spaar-
garen, Richard van der Spoel, Stefan 
Sterk, Bart Stevens, Sebastian Thei-
sen, Mark Thijssen, Bibian Verhage, 
Johney Versteeg, Bo van Vliet, Yvet-
te van Vliet, Justine van der Weijden, 
Annemarie Zaal, Esther Zandbergen

HAVO
Aniek Aarsman, Adela Ajdinovic, 
Dave Akkermans, Nikki den Ambt-
man, Erva Aydogdu, Ruben den Bak, 
Maarten Bakker, Walter Beekman, 
Lizzy Beer, Jihane Benali, Koen de 
Best, Susan Blaauw, Bonnie de Boer, 
Aniek Bolwerk, Charley Bosman, 
Manon Brabander, Lotte Bras, Romy 
Bras, Robin de Bree, Emma Brink-
man, Danny Brockhoff, Minthe van 
Bunningen, Veerle van Buuren, Deir-
dre Chaigneau, Mara Lynn van Dam, 
Dion Dings, Dana Dollee, Patrick 
Donker, Rick Doornbos, Françoi-
se van Dort, Maaike van Driessche, 
Daphne Ebbinge, Marlies Eelman, 
Annabel Egbers, Mohammed El Ab-
bouch, Abdelhak El Ouhdani, Tashja 
Farmer, Joost Flick, Jill Fontijn, Sté-
fanie Fransen, Wouter van de Geer, 
Justin Gering, Mandy Groen in ‘t 
Wout, Roselie de Groot, Louis Groo-
ten, Laura Gruis, Thijmen Gunther, 
Frits de Haan, Heleen Haspels, Boyd 
Heemskerk, Casper Helmer, Marleen 

Hendriksma, Bart-Jan Hilbrands, 
Quinten Hogenes, Julia Hogenhout, 
Robin Hoogervorst, Sico van der 
Horst, Lani Hoyer, Nick Hu, Olivier 
Huizeling, Immee Jager, Jasper van 
der Jagt, Jill Janmaat, Daan de Jong, 
Tijmen de Jong, Nina de Jong, Jamie 
Keizer, Sander Klicks, Rianne Klink-
hamer, Tamara Kok, Mandy Kok, Lot-
te Koning, Niels Koning, Timo Krag-
twijk, Daphne Kramer, Nicole Kuijf, 
Lars Kuijlenburg, Laila Kuiper, Jorg 
van der Laan, Benjamin Lakerveld, 
Joppe Lammers, Damian van Leeu-
wen, Mitch van de Logt, Bernard van 
Maanen, Karen Mansourov, Daniël-
le Martin, Amber Martos, Marcia-
no Mascini, Chiel van der Meer, Ay-
leen Min, Eva Moll, Tessa Mossin-
koff, Femma Neehus, Charlotte van 
Neutegem, Susan Nieuwenhuis, De-
my van Offerden, Denise Offerman, 
Manoek Ottevanger, Daniëlle Ouds-
hoorn, Lars Pietersen, Glenn van der 
Plaat, Eline Pomstra, Tim van Put-
ten, Amber Riechelman, Ruben Rij-

laarsdam, Kristie Rijneveld, Joy-
ce Rodenburg, Tom Roeleveld, Jet 
Röling, Bas Ruizendaal, Giovan-
ni Santangelo, Thirza Schalij, An-
nette van Scheppingen, Jim Sche-
ren, Michelle Schoenmakers, Romy 
Smit, Erik de Snoo, Jasper Steen-
brink, Jorn Strating, Anouk Straver, 
Richard Strubbe, Ilham Tawfik, Thijs 
Tiemens, Remco Timmermans, Ma-
rit Valé, Jochem Vennegoor, Amber 
Verbeek, Nadine van der Vis, Den-
nis van Vliet, Robin van der Vliet, Ca-
sper van Vliet, Tessa Voorbij, Anouk 
Voorneveld, Kaz van de Voort, Yacin-
tha de Vries, Dennis de Vries, Jasmi-
ne van Vugt, Jelle van Wermesker-
ken, Koen van Wermeskerken, Niels 
Wesseling, Paul Wienk, Danny van 
Wijk, Remy van Wijk, Esther Wilke 
de Souza, Motilayo Williams, Brian 
Winters, Charlotte Woelders, Liene-
ke van der Wulp, Esmée van Yperen, 
Bonny Zaal, Maurice Zandbergen, 
Nicole van Zijl, Inge van Zijl, Anne-
Rose Zonneveld

ATHENEUM
Karel Bakkeren, Wies van Beek, 
Joost Berger, Declan Blom, Robbert 
Boelhouwer, Aaron Boogaard, Rut-
ger Bos, Alissa Buskermolen, Jorn 
Claassen, Bas van Diemen, Lisan-
ne van Dijck, Eveline van Dijk, Jon-
ne Frankena, Sherrin Groenendijk, 
Inge van Haaften, Jurriaan Hessel-

man, Steven Hoekstra, Daan Ho-
genboom, Lisanne Immerzeel, Deb-
by Janmaat, Nino Jouby, Justin 
Koek, Daan Kok, Bart Kompier, San-
der Kooiman, Wouter van Kootwijk, 
Maud Kouwenberg, Eline van Kreu-
ningen, Vivian Kuijper, Marjolein 
Lemkes, Karima van Maanen, Jelle 
Mul, Sophie van Rijk, Huib van Rijt, 

Thijmen Sangers, Gerben van der 
Schaaf, Lisa Schaaphuizen, Nienke 
Scheenaart, Roan van Scheppingen, 
Menno Schijf, Rink Stiekema, Ma-
rijn van Stokhem, Samira Teeri, Mat-
thijs Uytewaal, Denise van der Vaart, 
Robin Vijfhuizen, Merel Visser, Kevin 
van Vliet, Eva van der Vlugt, Mark de 
Wit, Mieke van Zijl

Regio - Scholengemeenschap Tha-
men organiseert jaarlijks een werk-
dag ten behoeve van een goed doel. 
Leerlingen leren daarbij iets voor een 
ander over te hebben, zich in elk ge-
val één keer per jaar in te spannen 
voor een goed doel en het gekozen 
goede doel is er uiteraard mee ge-
baat. De werkdag bestaat al meer 
dan 20 jaar en enkele doelen zijn ge-
weest: Stichting Kind en Brandwond 
uit Beverwijk, VU Kinderstad, Villa 
Pardoes en Kinderdagcentrum De 
Lotusbloem in Aalsmeer. Dit jaar is 
de keuze gevallen op: ‘Sportclub On-

ly Friends’ Only Friends is een sport-
club speciaal voor kinderen en jon-
geren met een beperking. Deze 
sportclub biedt hen de mogelijkheid 
om georganiseerd te sporten in een 
eigen, veilige en vertrouwde omge-
ving. De bedoeling is dat de kwali-
teit van leven van kinderen met een 
beperking aanmerkelijk wordt ver-
hoogd. Only Friends drijft op de 
kracht van vrijwilligers en dankt haar 
bestaan aan gulle sponsors. Door 
een bijdrage te leveren krijgen kin-
deren en jongeren met een fysieke 
of verstandelijke beperking of chro-

Scholengemeenschap Thamen 
organiseerde werkdag voor goed doel

nisch ziekte de mogelijkheid om 
zonder zorgen aangepast te kun-
nen sporten.  En het mooie van On-
ly Friends is dat zij zelf geen beper-
king kennen: “Iedereen speelt mee 
en je bent goed zoals je bent!” Spon-
sorgelden komen op dit moment nog 
steeds binnen, maar dat het resul-
taat overweldigend is, staat vast. Om 
meer te weten komen over “Sport-
club Only Friends”, kunt op kijken 
op www.onlyfriends.nl  Treffend voor 
deze tocht en de inspanningen van 
iedereen die er bij betrokken is ge-
weest, is deze ontroerende uitspraak 
van een van de  leerlingen: “Meneer, 
ik weiger om in de bezemwagen te 
gaan zitten, want dan kan ik tenmin-
ste zelf de pijn ervaren, die de kin-
deren waarvoor wij lopen, ook dage-
lijks voelen”. RKSG Thamen kijkt vol 
trots terug op deze geslaagde Spon-
sorloop.  Hierbij wil de organisa-
tie ook de betrokken sponsoren on-
gelooflijk bedanken, zij hebben ge-
zorgd dat de deelnemers gedurende 
de tocht, voorzien zijn van genoeg 
eten en drinken. Hun dank gaat ook 
uit naar Verkeersgroep AAA, die tij-
dens deze tocht op een voortreffelij-
ke wijze de veiligheid heeft gewaar-
borgd. Deze Sponsorloop werd op 
gepaste manier afgesloten op school 
met een gezamenlijk ontbijt voor al-
le deelnemers.

Bruin; Désirée Brussel; Amy Buck; 
Vincent Burger; Joost Buskermolen; 
Emma le Cointre; Simone Comman-
deur; Daisy Cools; Merel Domen; 
Renzo Elias; Jade Emmerson; Benja-
min Engelschman; Leon Filius; Dian 
Fles; Mandy Fontaine; Daniek Fran-
sen; Robin Frugte; Ilja de Gans; Jyt-
te Goesten; Davy van Gompel Plin-
senga; Guido Groot; Ruben Groot; 
Bram de Groot; Juliette Guyon; Li-
sanne Haak; Juliette Haemelijnck; 
Anouk Haremaker; Kenneth Hoek-
man; Marco Hoogenboom; Jur Hors-
man; Fabian Horstmanshoff; Deirdre 
Jaarsma; Matthew de Jong; Chan-
tal Joren; Alex Kamisakis; Kia Karan-
ko; Thom Ketelaar; Mylaine Klijn; Mi-
lou Koenen; Nick Köhne; Lisa Könst; 
Kevin Kramer; Marco Kuhlmeijer; Li-
sa van derLaan; Kirsten van derLans; 
Rik van Leeuwen; Noa van Leuf-
fen; Femke van Lingen; Amy van 
Maarseveen; Félice van Mackelen-
berg; Isabella Månsson; Frederick 
van derMeulen; Kim Millarson; Ro-
wana Moenis; Danny Mozes; Yla-
na Mul; Martijn Nap; Djaro Nieberg; 
Shannon van Oosten; Emmie Over-
beek; Valérie Overwater; Roderik Pe-
ters; Shiri Peters; Danique Piet; Jas-
per Pluijter; Jelmer Pol; Noa Post-
ma; Leonieke Raket; Rosalie Rege-
link; Lisanne Riechelman; Judith de 
Rijk; Inge Riley; Lisanne Roldaan; Li-
sa Ruessink; Louca Ruhe; Misaki Sa-
raya; Quincy van ‘t Schip; Ziggy Sch-
nek; Philip Scholten; Daan van der-
Schot; Imke Schreuder; Fleur Schuf-
felen; Sander ter Schure; Patrick Sin-
delka; Lindsey Smit; Nicole van Soe-
len; Brian Spaargaren; Tycho Span-
jer; Chiara Spee; Lars Stieva; Isabella 
Swijnenburg; Stag Tas; Mitch Theu-
venet; Daphne van Tiel; Kevin Treur; 
Jeroen Trommel; Sandra Ubink; Kel-
ly van derVeen; Mike van Velden; Ca-
sper Verberg; Amber Verduin; Robin 
Verhoog; Davio Verlinden; Lisa Ver-
weij; Jelle Vogelaar; Chantal de Vos; 
Shona de Vries; Mathijs Wagema-
ker; Robin van Wees; Koen Wen-
del; Lisette Westra; Felix Westveer; 
Jamy Wezenberg; Anna White; Re-
mie Wijkstra; Eline van derWolf; Ry-
an Zammit; Robin van derZee; Rico 
Zethof; Evita Zethof; Lisan Zoethout; 
Eveline van der Zwaan.





re en de G-judoka’s lieten zo af en 
toe het publiek verbazen! Nog een 
week en dan gaan we met vakantie 
en stiekem alweer zin in het volgen-
de seizoen. Het was een mooi en 
sterk seizoen van onze judoschool! 
De allerkleinste hebben zich prima 
vermaakt maar ook de wedstrijdju-
doka heeft zich laten zien op me-
nig toernooi!  Met als hoogtepunt 
de verdiende eerste plaats met ons 
team op de westfriese Teamcompe-
titie. Alle ouders, belangstellende 
maar vooral judoka’s bedankt voor 

het afgelopen seizoen! Was zeer ge-
slaagd! Grt (meester) Ruud
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Tennisactiviteiten senior 
plus Tvm mijdrecht
De Ronde Venen - Ook deze zo-
mer komen de Senior Plus tennis-
sers volop aan hun trekken, wat be-
treft het spelen van georganiseerde 
wedstrijden.

Wat is er zoal te doen?
1. Iedere maandag vanaf 9 uur vin-

den dubbelspelen plaats voor le-
den van TVM. U wordt zoveel 
mogelijk op sterkte ingedeeld, en 
de wedstrijden duren 1 1/2 uur, 
gratis deelname.

2. Iedere woensdag vanaf 9 uur, 
tossochtend voor leden van 
TVM, gratis deelname. Ook hier 
wordt gestreefd naar voor ieder-
een interessante partijen, maar 
het sociale deel is ook zeer be-
langrijk. De wat meer geoefende 
speler/speelster kan zorgen dat 
wat minder geoefenden zich aan 
hen optrekken, en zo heel veel 
plezier aan deze prachtige sport 
gaan en blijven beleven, en dat 
tot op hoge leeftijd!

3. Op 31 juli a.s. en 18 septem-
ber a.s. vinden 2 eendagstoer-
nooien plaats. Op die dagen zul-
len ca. 100 spelers en speelsters 
de strijd met elkaar aanbinden 
en wordt met speelsterkte uiter-
aard rekening gehouden bij de 
indeling. Ieder jaar is dit weer 

een prachtig evenement, waar-
bij door Adriaan en Erna Pan-
man de catering op een uitmun-
tende manier wordt verzorgd, en 
waarbij sportiviteit en gezellig-
heid hand in hand gaan. Ook als 
toeschouwer valt er veel te ge-
nieten: leuke wedstrijden, terras-
je pakken, wat willen we  we nog 
meer. Zeker de moeite waard om 
een kijkje te nemen, de kriebels 
te krijgen om ook zin te krijgen 
een balletje te slaan. Laat u in-
formeren door de aanwezige Se-
nior Plus Commissieleden!

4. In de maanden juli, augustus  en 
september is er iedere vrijdag-
morgen een open tossochtend, 
waar deelnemers van andere 
verenigingen van harte welkom 
zijn. Wij gaan ervan uit het suc-
ces van voorgaande jaren mini-
maal te evenaren. Vanaf 9.30 be-
gint de eerste wedstrijd, de vol-
gende om 10.15 en de volgen-
de na de koffie. Minimale speel-
sterkte 8, uiteraard wordt u zo-
veel mogelijk naar sterkte inge-
deeld.

U ziet het, redenen genoeg voor een 
bezoek aan het TVM tennispark, ge-
legen aan de Dr. J.J. van der Haar-
laan 7 te Mijdrecht.

Jeugd KvDRv “kanopolo” 
vindt aansluiting met de top
De Ronde Venen - Het jeugd-
team uit De Ronde Venen heeft tij-
dens het NK in Amsterdam een pri-
ma start gehad. Voor het eerst kan 
het team weerstand bieden aan de 
beste ploegen in de competitie. Het 
team verlaat daarmee definitief een 
plaats onderaan. 
De start op het Nederlands kam-
pioenschap was nog wat voorzich-
tig en de ploeg begon met een ge-
lijkspel tegen Keistad (2-2). Daarna 
werd er gespeeld tegen Viking Ven-
lo. Deze tegenstander was in het vo-
rig seizoen nog een behoorlijk ma-
tje te groot en telkens werd er met 
een groot verschil verloren. Nu ech-
ter niet!. Vinking kon niet loskomen 
van KVDRV en kwam niet verder 
dan twee doelpunten verschil. In de 
laatste fase maakte KVDRV er zelf 
3-4 van.

Ondanks het verlies een prima pres-
tatie. Tegen Groningen, de ploeg die 
nu op de derde plaats staat, werd 
een gelijkspel afgedwongen 3-3. 
Als de ploeg uit Vinkeveen met de 
schoten tot een betere afronding 
had kunnen komen, dan had de 
ploeg de wedstrijd kunnen winnen. 
Wel vier schoten op de lat waren het 
bewijs hiervoor. Tegen Windhap-
pers en MdR-E werd er nog verlo-
ren maar tegen Odysseus en MdR-
F werd de volle winst behaald. Te-
gen de teams die wat ruimte ach-
terin laten liggen is KVDRV levens-
gevaarlijk met de overschakeling. Bij 
balverlies van de tegenstander gaat 
de bal snel naar voren en wordt er 
gescoord. Bij teams die de bal be-
ter rondspelen lukt dat niet en als 
de verdediging snel terug is in de ei-
gen zone, dan loopt het jeugdteam 

Afzwemmen Zwemdiploma A, B en C en Zwemvaardigheidsdiploma’s
Geslaagde bij Zwemvereniging De Ronde venen

De Ronde Venen - Van september 
tot en met juni hebben alle leerlin-
gen op de afdeling Diploma Zwem-
men hard geoefend voor verschil-
lende zwemdiploma’s. Op zaterdag-

ochtend 21 en 28 juni is dit voor 40 
leerlingen beloond met een mooi 
diploma. Er werd afgezwommen 
voor Zwemdiploma A, B en C en de 
zwemvaardigheidsdiploma’s Snor-

Zwemexamen voor vrouwen
Mijdrecht - Woensdag 25 juni j.l. 
heeft het afzwemmen voor de da-
mes plaatsgevonden. Het zwemexa-
men is in het Veenweidebad afge-
legd en bestond uit verschillende 
onderdelen. Er zijn in totaal 8 dames 
geslaagd voor hun A, B of C diplo-
ma. De volgende deelnemers heb-
ben hun diploma behaald:
A-diploma: Fatima Barqiuoua, Atifa 
Heydari, Ofelia Oganesian, Tsifere-
da Yohanns
B-diploma: Habiba Meziani-Dam-
nati, Hassana Chaoui, Zohra Lazaar
C-diploma: Tulay Ozbey Mercan

Nieuwe Seizoen
Woensdag 3 september 2014 zal 
het nieuwe zwemseizoen van start 
gaan. Dan kunnen nieuwe deel-
nemers zich aanmelden voor de 
zwemlessen, of om gewoon lekker 
vrij te zwemmen en te werken aan 
het verbeteren van hun conditie. 
Je kan je nu al aanmelden voor het 
nieuwe seizoen door een e-mail met 
gegevens te sturen naar: q.asafiati@
hotmail.com. Voor meer informa-
tie kunnen deelnemers ook bellen 
naar: tel: 0297-230280. De lessen 
zijn voor alle dames, jong en oud.

veenland turnsters 
winnen 14 medailles!
De Ronde Venen - Na een lang 
maar fantastisch seizoen was van-
daag de allerlaatste wedstrijd: de 
toestelfinales in Utrecht. Per toe-
stel mochten de beste 8/9 turnsters 
strijden om 3 medailles. In de eer-
ste ronde turnden Eva, Marijn, Mu-
riël en Daphne hun wedstrijd en 
deden dit uitstekend. Eva behaal-
de een eerste plaatst op sprong en 
werd 2de op balk, Marijn werd 3de 
op brug, Daphne 2de op sprong en 
Muriël 3de op sprong. Een goed be-
gin. Hierna de beurt aan Amelie, 
Julia, Irene, Lisa, Sienna, Madelon, 
Femke, Isa en Kimberly. Ook deze 

turnsters deden het prima. Julia be-
haalde 2 medailles: brons op sprong 
en zilver op brug, Sienna behaalde 
2 keer brons op vloer en brug en 
Madelon behaalde zilver op balk. 
De wedstrijd verliep heel vlot en we 
konden snel beginnen aan de laat-
ste ronde. Hierin turnden Floor, Tan-
ja, Sascha en Kimberly. Ze turnden 
allemaal een uitstekende oefening 
en bij de prijsuitreiking kreeg Tan-
ja een gouden medaille op vloer en 
een bronzen medaille op balk om-
gehangen. Floor kreeg een gouden 
medaille op brug en Kimberly kreeg 
een gouden medaille op balk.

van KVDRV zelf het risico van bal-
verlies en een snelle tegenstoot. Het 
jeugdteam moet nog iets balvaster 
worden en ook nog beter plaatsen. 
Bij kanopolo worden dit soort fou-
ten immers snel afgestraft. Ook het 
team kan in de breedte nog groeien. 
Gelukkig is de selectie verbreed met 
twee nieuwe spelers. Deze moe-
ten nog veel trainen en leren, maar 
maken het team minder kwetsbaar 

met uitvallers en wissels. Het jeugd-
team groeit langzaam naar een 
team waarbij het neerzetten van een 
prestatie belangrijker wordt. Het A-
team herstelde zich uitstekend van 
het 1e weekend. Met vier gewonnen 
en twee verloren wedstijden deed 
het team weer mee in de competitie. 
De goed resultaten zorgden er voor 
dat de ploeg nu in de middenmoot 
staat op de ranglijst.

Zwemdiploma C: Jacob van der 
Klugt, Dillen van Dinter en Naomi 
van Leuveren.
Snorkelen 1: Alec Heijnemans, 
Sander van den End, Stian van 
Leeuwen, Job Schröder, Lynn van 
Scheppingen, Peter Idema, Abhis-
hek Sewratan en Mila van Leeuwen.
Snorkelen 2: Maarten Vos, Niels 
van den End, Tim Millenaar, Tycho 
Stam en Brandon vd Aardweg.
Survival 2: Birgit Heijnemans, Eva 
Kleefman, Marije de Bruijn en Reny 
van der Most.
Waterpolo 1: Kyra van Meijer, Tan-
ja Valkenburg, Paulien Idema, Lu-
na Brom, Patrick Burger, Alicia Ver-
steeg, Daan Bouterse en Tara Poel-
wijk.

Activiteiten zwemvereniging
De afdeling Diploma Zwemmen 
van de zwemvereniging organiseert 
ABC in kleine groepjes op de zater-
dagochtend van 07:55 tot 10:10 uur. 
Deze lessen worden ook gericht 
op leerlingen die in grotere groe-
pen moeilijker meekomen. Daar-
naast wordt er op de zaterdagoch-
tend lesgegeven voor de Zwem-
vaardigheidsdiploma’s, waaronder 
snorkelen, waterpolo, survival, we-
reldzwemslagen, plankspringen en 
aquasportief voor kids.
Bij de afdeling Zwemmend Redden 
op de woensdagavond worden leer-
lingen van jong tot oud opgeleid tot 
volwaardig life guard.
Conditieverbetering, slagverbete-
ring en daarnaast natuurlijk alle 
vaardigheden voor het redden van 
een drenkeling en preventie komen 
aan bod. 

Zonnige Noord-Holland Cup 
BmX wedstrijd in Schagen
Regio - De weersvoorspellingen 
beloofden wat koeler weer en re-
gen maar niets was minder waar! 
In een zonovergoten Schagen werd 
afgelopen zondag de derde wed-
strijd in de Noord-Holland Cup ge-
reden. Een groot aantal UWTC fiet-
ser verschenen in het parc-fermé en 
precies 11.00 uur werd begonnen 
met het rijden van de eerste man-
ches. Miriam Soede start als eerste 
van de UWTC rijders, rijdend in de 
cruisers klasse. Alec van der Mast 
en Joel Rijneker rijden in de eerste 
manche mooi samen op kop en we-
ten de afstand tot de rest van de rij-
ders steeds groter te maken.Ze fini-
shen met grote afstand op de rest 

van de groep. Rijder 662, Zoë Ver-
hage en Scarlet Paap moeten flink 
hun best doen om bij het rijdersveld 
te blijven. In de B finale rijdt Scar-
let samen met Liza Bouwmeester en 
eindigen de UWTC dames op een 
verdiende derde en vierde plaats. 
In de 2e manche gaat Jochem van 
de Wijngaard mooi van start maar 
wordt halverwege de baan door zijn 
tegenstander ingehaald en eindigt 
hierdoor als tweede. Ook Thor Hart-
man weet prima bij de koprijders te 
blijven en verzekert zich hierdoor 
van een plek in de A finale.
Bordnummer 601, Gino Soede, hoeft 
niet bang te zijn als laatste te eindi-
gen. Zijn tegenstander van FC Wij-

keroog rijdt alle manches zittend 
op zijn fiets waardoor de manche 
boys06/girls07 net iets langer duurt 
dan de andere manches. In ieder 
geval leuk voor het publiek! Jes-
sey-Joe van Dam en Kick Schippers 
sluiten in de derde manche geza-
menlijk de rij en plaatsen zich voor 
de B finale. Jayden Bregita rijdt in 
de derde manche op een verdien-
de vierde plaats en weet deze ook 
te behouden. Weinig valpartijen dus 
het is al snel tijd voor de halve fina-
le in Schagen. Jessey Soede en Jens 
van Diemen weten in de halve finale 
als eerste te finishen en verzekeren 
zich hierdoor van een finaleplaats. 
Een kleine valpartij in de halve finale 
waar nummer 307, Jordi den Hartog 
last van heeft maar hij weet de fi-
nish te behalen en komt daarom uit 
in de B finale. Julian Schepers rijdt 
in de klasse boys08-girls09 in de B 
finale en weet een hele mooie 3e 
plaats te behalen. Jur de Beij rijdt 
in dezelfde klasse, maar dan in de 
A finale en rijdt royaal voorop ge-
volgd door een heel peloton fietsers 
van De Boscrossers. Geen partij 
voor Jur, hij finisht als eerste. Jasper 
van Diemen rijdt in de finale op kop 
maar net voor de finish lijkt het er-
op of hij toch ingehaald wordt door 
zijn tegenstander van FC Schagen. 
Het is later even nakijken in de lijs-
ten, maar hij staat op plek num-
mer 1. De wedstrijd is op tijd afge-
lopen waardoor iedereen lekker op 
tijd naar huis kan om later te genie-
ten van de voetbalwedstrijd Neder-
land-Mexico.

De volgende plaatsen zijn 
door onze UWTC rijders 
in Schagen behaald:
Cruisers: Miriam Soede 3e
Boys06/girls07: Gino Soede 6e 
Boys07/girls08: Misja Baron 9e, 
Jessey-Joe van Dam 13e en Kick 
Schippers 15e.
Boys8/girls9: Jur de Beij 1e, Jay-
den Bregita 6e, Julian Schepers 11e 
en Charlie van Grondelle 12e. 
Boys09/girls10: Jessy Soede 1e, 
Alec van der Mast 2e, Joel Rijneker 
3e, Daan Corts 5e, Govanni de Haan 
7e, Luuk van Diemen 9e, Jasper van 
Diemen 16e, Mika van Kerkwijk en 
Joost Burgers 18e, Finley Baron 21e. 
Boys10/girls11: Rens Grömmel 
3e, Max Kroon 6e, Sander van den 
Bosch 7e en Joa van den Berg 16e 
Boys11/girls12: Jens van Diemen 
1e, Sem Knook 3e, Jochem van der 
Wijngaard 5e, Sem Verhage 11e, 
Jelle van Amerongen en Daan Man-
tel 17e.
Boys12/girls13: Max de Beij 1e, 
Thor Hartman 7e, Jordi den Hartog 
9e, Jesse Versteeg 13e, Wiebe 
Koomen en Zoë Verhage 17e.
Boys13/girls14: Fllip van Walraven 
3e, Jesse van Hattem 6e, Joeri Nap 
7e en Jeffrey Koeleman 11e.
Boys14/girls15: Sjors Samsom 4e.
Boys15-16/girls16: Thomas van 
der Wijngaard 3e, Jordi Twaalfhoven 
10e, Roy Schouten 12e, Max Bouw-
meester 13e, Mike Treur 14e, Teije 
Dolman 
Boys 17+/girls17+: Michael 
Schekkerman 1e, Scarlett Paap en 
Lisa Bouwmeester 8e.

Mijdrecht - Afgelopen week stond 
de judolessen in het teken van de 
jaarlijkse examens bij onze judo-
school. Het was weer erg leuk! Goe-
de sfeer op en buiten de mat, beet-
je spanning maar heb genoten van 
alle judoka’s. We zijn op de goede 
weg want ik heb erg mooi en ver-

zorgd judo gezien. Helaas kunnen 
we niet alles laten zien op een exa-
mendag maar alle slippen en ban-
den waren dik verdiend. Ook een 
dank aan Amstelhof Sport & He-
alth Club voor de pannenkoeken! 
Was weer top! De kleinere judoka 
deden het goed maar ook de grote-

Geslaagde examens Judo 
Ryu Kensui

kelen 1 en 2, Survival 2 en Waterpo-
lo 1. De vereniging zwemt in kleine 
groepjes en stemt het afzwemmen 
op de leerlingen af, waardoor dit 
ook in kleine groepjes plaats heeft. 
Na het Zwemdiploma C zwemmen 
de leerlingen verder voor de ver-
schillende Zwemvaardigheidsdiplo-
ma’s. Snorkelen, Survival en Water-
polo vallen daar ook onder.

Geslaagden
De ZDRV feliciteert alle geslaagden 
en wenst ze succes met het volgen-
de diploma. De geslaagden zijn:

Zwemdiploma A: Lucas Juressen, 
Lorenzo Maijenburg, Robin van Put-
ten, Bas Joon, Alex Kramer, Rianne 
van der Linden, Danique van Iepe-
ren, Davinia Versteeg, Rinske Kool 
en Naomi de Koster.
Zwemdiploma B: Bas Geusebroek 
en Naomi van Leuveren.



Een ongeluk zit in een klein hoekje voor iedereen. Eerste hulp is 
dan ook een vaardigheid die je op de meest alledaagse, maar al-
tijd onverwachte momenten kan gebruiken. Weet jij hoe je moet 
handelen wanneer je vader of man een beroerte krijgt of je kind 
een been breekt? Vanaf september start EHBO vereniging Wil-
nis de nieuwe EHBO cursus met AED. Wil je weten en leren wat 
jij kunt doen, volg dan vanaf begin oktober deze cursus van 14 
lessen op de woensdagavond. Schrijf nu in voor 18 augustus via 
info@ehbowilnis.nl.

INHOUD CURSUS
In de EHBO-opleiding leer je alle vaardigheden om kleine tot 
grotere letsels te behandelen en erger te voorkomen. Van bot-
breuken en schaafwonden tot ernstige bloedingen en shock. In 
de cursus leer je op een juiste manier hiermee om te gaan. Bij 
de EHBO cursus is de aantekening reanimatie AED inbegrepen. 
Je leert bij AED met behulp van een AED-trainer een elektrische 
schok toe te dienen aan slachtoffers waarbij geen hartslag meer 
wordt waargenomen. Bij voldoende aanmeldingen start de cur-
sus begin oktober en wordt gegeven op de woensdagavond van 

19.30 tot circa 21.30 uur in gebouw “De Schakel” in Wilnis. De 
opleiding wordt afgesloten met een examen.

MEER INFORMATIE
Bij de cursus zijn het EHBO lesboek, alle lesmaterialen en het 
examen inbegrepen. Aan het einde van de opleiding, na het suc-
cesvol afronden van het examen, ontvang je het diploma Eerste 
Hulp van het Oranje Kruis. Hierna hou je met tenminste 8 herha-
lingslessen per seizoen het EHBO-diploma actueel. In een ge-
zellige groep werken we praktijkgericht aan het bijhouden van 
de Eerste Hulp competenties. Daarnaast hebben alle leden vrije 
inbreng voor enkele thema-avonden en ieder jaar gaat het sei-
zoen met een grote oefening in samenwerking met de brand-
weer van start.

SCHRIJF NU IN
Ben je geïnteresseerd? Schrijf nu snel in. 
Neem contact op met Frank Hopman op 
tel. (0297) 285993 of mail info@ehbowilnis.nl. 
Voor meer informatie kijk op: www.ehbowilnis.nl 

Weet jij wat je moet doen 
bij een ongeval?

Schrijf je nu in voor de EHBO cursus in Wilnis

Inzet van EHBO-vaardigheden tijdens evenementen.

EHBO hulpverlening bij lokale evenementen.

Leren reanimeren en omgaan met de AED.

Oefenen van EHBO-vaardigheden tijdens de grote jaaroefening.

Verbandleer bij blaren, brandwonden, snijwonden en slagaderlijke bloedingen.

Oefenen met nagebootste letsels tijdens de lessen.

Oefenen met letsels bij getrainde Lotus-slachtoffers tijdens de lessen.
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Prijsklaverjassen 
in de Merel
Aalsmeer - Vinkeveen - Op vrijdag 
4 juli 2014 is er prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen   voor iedereen in Café 
de Merel Arkenpark MUR 43 te Vin-
keveen tel. 0297-263562. Aanwezig 
zijn om, let op ja, 19.45uur en uiter-
lijk om 20.00 starten met kaarten, 
dit op veelvuldig verzoek. We spe-
len  viermaal zestien giffi es, de pun-
ten worden bij elkaar opgeteld, en 
de winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola. De uitslag van de laatst 
gespeelde prijsklaverjasavond op 
vrijdag was:
1 Pleun Vis 7070 punten 
2 Gera de Groot 6644  punten
3 A.v.Scheppingen 6569 punten
4 Corry v.Bemmelen 6559 punten
5 Loes Verbruggen 6523 punten
De poedelprijs was deze avond voor  
An Pothuizen  met 5632 punten. De 
volgende datums voor het prijskla-
verjassen zijn in 2014; 4 juli en 11 
juli Kraken om de inleg zonder tom-
bola, de laatste avond voor de va-
kantie.

OBS Molenland en RK Driehuis 
spelen samen FootGolf at the Park
Aalsmeer - Mijdrecht - FootGolf? 
Wat is dat juf? Sinds vrijdag 27 juni 
weten de leerlingen uit groep 5 van 
OBS Molenland en R.K. Driehuis 
precies wat FootGolf is! De groepen 
hebben samen een middag in het 
park rondom het sportcomplex van 

Argon doorgebracht. In gemeng-
de groepjes gingen beide klassen 
het park in gewapend met een voet-
bal. Vanaf de pion werd de bal, in 
zo min mogelijk trappen, in de hole 
gespeeld. Een nieuwe sport, mooi 
weer en twee groepen door elkaar 

gemixt levert een ontzettend leuke 
middag op. Graag willen wij de or-
ganisatie van FootGolf at the park 
bedanken voor het mede mogelijk 
maken van deze middag. Wist u dat 
u zelf ook nog FootGolf kunt spelen 
in het park rondom Argon?

2x goud, 1x zilver en 1x 
brons voor turnsters GVM’79
Mijdrecht - Maar liefst 15 turnsters 
van GVM’79 hadden zich in de re-
gio voorrondes weten te plaats-
ten voor de toestelfi nales op 28 ju-
ni in Utrecht welke dit jaar geor-
ganiseerd werd door GV Abcou-
de en GVM’79. Op het onderdeel 
balk hadden de meeste turnsters 
zich weten te plaatsen: Lisa van No-
belen, Floun van Remmerden, Li-

sa Nieuwkoop, Tess Vugt, Lynn en 
Yuli van den Bosch, Indy Jacobs 
en Daisy Wijtmans. Lisa v N. heeft 
heel mooi de bronzen plak veroverd 
- met echt miniem verschil met de 
zilveren plak.. Floun turnde een hele 
mooie balkoefening en mede door 
haar hoge uitgangsscore werd ze 
hier overtuigend 1e! Lisa en Tess 
werden respectievelijk 7e en 5e bij 

Instap D2. In een heel sterk deelne-
mersveld werd Lynn 5e. Daisy en In-
dy zijn beide op hun niveau 8e ge-
worden Als laatste op de balk, maar 
zeker niet de minste, Yuli met een 
perfecte oefening een welverdien-
de gouden medaille! Op het onder-
deel brug kwamen Lincy Bunscho-
ten, Merel ten Haaf, Karlijn Hoorn-
weg en Yuli van den Bosch uit voor 

Nieuwe winnaars 
Slimness Mijdrecht
Mijdrecht - Afvallen doe je bij Slim-
ness Mijdrecht. Hier zijn Cynthia en 
Nettie weer het levende bewijs van. 
Cynthia verloor 14 kilo in de och-
tendgroep en Nettie 16,3 kilo tijdens 
de avondcursus van 10 weken af-
vallen in groepsverband. Alle ande-
re resultaten van de groepen met de 
voor en na foto staan op de websi-

te. 17 september beginnen er weer 
nieuwe cursussen. Geef je op via de 
website www.slimness.nl ga naar af-
vallen in groepsverband en vul daar 
het aanvraagformulier in. Nieuw is 
de vervolgcursus in groepsverband!! 
Iedereen die ooit bij Slimness is we-
ze afvallen kan meedoen ook al was 
dat niet in een groep.

Wilnis - Het was nog niet zo een-
voudig om de juiste namen van de 
23 selectie spelers van het Neder-
lands elftal bij de foto’s in de eta-
lages van de Wilnisse Ondernemers 
te vinden. Bart Roling, Vera van Dijk, 

Cynthia Brugman, Bas en Roos Vis 
hadden het in ieder geval goed. Zij 
kregen uit handen van de voorzitter 
van de Ondernemersvereniging Wil-
nis Toon Bots een origineel Neder-
lands elftal shirt uitgereikt.

Winnaars Etalagewedstrijd bekend
‘Hoe goed ken jij Oranje?’

GVM’79. Lincy greep net het brons 
mis, maar mooie 4e plek en Merel 
een 5e plek. Karlijn had helaas iets 
meer aftrek en werd 9e.  Yuli be-
haalde hier ook een vijfde plek. 

Sprong
Dan de sprong, hier zagen we Li-
sa van Nobelen, Lincy Bunscho-
ten, Daisy Wijtmans terug aange-
vuld met Bernice en Grace Makun-
gu en Marit Zwemer. Lisa en Lincy 
leverden beide een mooie sprong 
af, vielen alleen net buiten de prij-
zen met een resp. 4e en 5e plaats. 
Dit gold ook voor Bernice en Ma-
rit bij de instap, mooie sprongen, zij 
werden resp. 5e en 6e. Grace is bij 
pupil1 zevende geworden, alwaar 
Daisy met een fantaschtisch sprong 
een hele mooie zilveren medaille 
behaalde! Als laatste het onderdeel 
vloer. Hier hadden Lisa van Nobe-
len, Lincy Bunschoten, Iris Koppen-
hol, Marit Zwemer, Yuli vd Bosch en 
Indy Jacobs zich voor geplaatst. Li-
sa en Lincy hebben de oefening op 
een leuke vrolijke muziek netjes uit-
gevoerd, ze zijn 5e en 6e geeindigd.  
Iris heeft krachtig geturnd, in de af-
werking wat puntjes laten liggen en 
is 7e geworden. Marit netjes 6e in 
een sterk deelnemersveld. Yuli met 
haar mooie oefening net naaste de 
medailles, een vierde plek. Ook Indy 
had een sterk deelnemersveld hier 
en is als 8e geeingdig.

Regio - Afgelopen zaterdagmiddag 
vond er in het Veenweidebad een 
uitgebreide afzwemmiddag plaats. 
Door de grote toestroom van nieu-
we leden in de afgelopen maan-
den bij het diplomazwemmen werd 
het seizoen afgesloten met het af-
zwemmen voor het Amstel-diplo-
ma voor de beginnertjes en de of-
fi ciële zwemvaardigheidsdiploma’s 
van de NPZ-NRZ voor de gevorder-
den. In een -ook voor alle aanwezi-
ge ouders en grootouders- ontspan-
nen en gezellige omgeving zwom-
men maar liefst 32 zwemmers af en 
slaagden ook allemaal voor hun di-
ploma’s. Hierbij feliciteren wij voor 
het behalen van het Amstel-diplo-
ma: Marijn de Groot, Shenna van 
der Helm, Féline Boidin, Okke Kiel-
stra, Cato Kielstra, Jordi Schüller, 
Anique  Boots, Emily  Alden, Dani-
que Schuurman en Luciano Schuur-
man. Voor het Zwemvaardigheidsdi-
ploma-1: Ellemijn Dubbeldam, Jessi-
ca Kop, Rick Driehuis, Smilla Steen-
poorte, Rory Butterworth, Daphne 
Bruggink, Twan Oliemans, Juliet-
te Vis, Amelie van Bruggen, Anna 
Steenpoorte, Lilly Steenpoorte, Lie-
ve de Wispelaere, Linde Zomer, Nik-
ki van Raaij, Sam de Jong en Met-
te de Wit. Voor Zwemvaardigheid-2: 
Duncan Butterworth, Iris Pappot, 
Ivo Driehuis en Jikke Kielstra. En tot 
slot voor Zwemvaardigheid-3: Ma-
delon Klaver en Jikke ten Cate. Al-
lemaal gefeliciteerd en alle vrijwilli-
gers die hieraan meegewerkt heb-
ben: Bedankt!

Groots afzwemfestijn bij De Amstel



De Kwakel - Iets nieuws organise-
ren in de Kwakel is niet gemakke-
lijk, maar het is toch gelukt! Van-
af 12 uur stelde op het dorp van De 
Kwakel tien kwakelse ondernemin-
gen zichzelf en hun bedrijf voor of 
lieten het publiek kennis maken met 
hen nieuwe producten. Iedereen 
was toch wel een beetje gespannen 
wat er aan publiek op af zou komen. 
Mede door het mooie weer liepen 
er direct mensen over het centrum 
waar de activiteiten plaatsvonden 
om even een kijkje te nemen. Vanaf 
15.00 uur, begonnen ook alle muzi-
kale aciviteiten, tijdens het optreden 
van Popkoor Soundsation liep het 
plein dan ook gezellig vol. Nieuws-
gierig bezochten mensen de pavil-
joens met verschillende bedrijven; 
Zeilmakerij Burggraaf introduceerde 
een geheel nieuwe Waterdijk, waar-
op nog maar enkele weken geleden 
patent is aangevraagd, maar een 
uitstekende aanvulling had tijdens 
het Midzomer Beach Festival. Ook 
bekende bedrijven zoals Kandelaar 
met zonnepanelen en Marco Smit 
die nog maar net zijn eigen bedrijf A 
& M gestart is in de reklame wereld, 
Rick Hoogenboom als binnenhuisar-
chitect en Tom Wesselingh als Auto-
makelaar aan Huis hadden veel aan-
loop en serieuze aanvragen. Voor 
anderen zoals Norbert van Schep-
pingen met smeedijzer, Huub van 
Vliet met nieuwe sta op stoelen, Kit-
ty Nieuwendijk met schilderijen en 
Frans Catsman met auto´s was het 
meer het onderhouden van de reeds 
bestaande relaties. Nieuw waren 
Péterra Massagepraktijk van Marjan 
Visser en Stampei-wonen beide van 
de Vrouwenakker. Ook zij stelde na 
afl oop tevreden te zijn over de con-
tacten die gemaakt waren. Dankzij 
Kwaliteitslagerij Eijk en Veld, Cafeta-
ria `t Trefpunt en Cafe De Bolle Pouw 
werden de Paveljoens voorzien van 
hapjes en drankjes, hetgeen P. Kas 
uitserveerde.

Levend voetbalspel
Ook het levende voetbalspel en het 
springkussen, geregeld voor de kin-
deren werd goed bezocht. Speci-
aal voor de allerkleinsten had het 
Oranjecomite het spel goudzoeken 
en eendjes vangen ter beschikking 
gesteld. Albert Blommestijn en zijn 
team willen we hiervoor bedan-
ken. E-Markt de Kwakel verzorg-
de de drankjes voor de jeugd. Me-
de door het mooie weer zat de sfeer 
er al snel goed in en was het tijdens 
het optreden van Popkoor Soundsa-
tion zat de sfeer er gelijk goed in. 
De dirigente en haar koor lieten be-
kende liederen horen, waardoor ook 
nieuwsgierige voorbijgangers en 
fi etsers bleven hangen op het plein. 
De dirigente was zo enthousiast, 
zij vergat dat ze op een verhoging 
stond, haar zere enkel werd door de 
E.H.BO. v.d. Kwakel nagezien. Ook 
E.H.B.O. bedankt en altijd belang-
rijk dat jullie er zijn. Opgevolgd door 
Dweilorkerst “Dorst” uit Mijdrecht, 
die de feestsfeer in gang zette en 
waardoor bij Bolle Pouw de stoppen 
van zijn taps door sloegen. Na het 
optreden van “Dorst”, zonder pau-
ze, hetgeen laat zien dat ook zij het 
goed naar hun zin hadden volgde 
er een woordje van uitleg door de 
Heer W. Van Scheppingen, v.d. On-
dernemersvereniging van de Kwa-
kel, die deze eerste nieuwe Midzo-
mer Beach Festival fi nancieel onder-
steunde. Tevens deelde hij de prij-
zen uit van het jeu de boules en be-
dankte Andre de Jong voor zijn inzet 
om de nieuwe baan en het tournooi 
te realiseren. Hierna traden er diver-
sen artiesten op, die er voor zorgde, 
dat tot 21.00 uur het gezellig was 
op het plein. De fi rma Spelt veeg-
de iedereen naar huis en het plein 
schoon. Ook de samenwerking met 
Tavenue was top, wij bedanken hun 
voor het gebruik van de tent. Ty-
pisch Kwakels zoals je steun en hulp 
krijgt van de kwakelaars om ergens 
feest van te maken en zo toch een 
nieuw evenement op te kunnen zet-
ten. Een mooie en gelaagde eerste 
festival voor jong en oud, dat vol-
gend jaar gedragen moet gaan wor-
den door de lokale ondernemers en 
horeca.

MIDZOMER BEACH FESTIVAL 2014
Typisch

Kwakels!
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