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Lees In de provincie

Zomer 
in de 
provincie

Sprookje Marickenland uiteengespat
Mijdrecht - Het onuitvoerbaar natuur- en recreatiegebied Marickenland is door de Raad van State afgeschoten. Be-
toverende dame Ingrid en bevreesde oude ridder Bram zijn weer thuis in het sprookjesbos. Nu kunnen ze elkaar daar 
weer sprookjes vertellen.

Het kruispunt van de N201 met de A2 bij de Groenlandsekade, gezien vanaf het viaduct in de richting van Vinkeveen

Kruispunt N201/A2 volop 
in de afbouwfase
Vinkeveen - Wie gebruikmaakt van 
de N201 richting de snelweg A2 zal 
het de afgelopen weken zijn opge-
vallen dat er (weer) volop aan het 
kruispunt wordt gewerkt. Tot begin 
juni lag het kruispunt er maar verla-
ten bij want er waren tot dan geen 
bouwactiviteiten te bespeuren. Re-
den waarom de redactie hiervoor 
eens bij de provincie aan de bel trok 

en een bericht daarover op 1 juni in 
deze krant plaatste. Nu kan het toe-
val zijn, maar twee weken later zag 
het er ineens heel anders uit: de 
aannemerscombinatie KWS-Bos-
kalis-Van Mourik is druk bezig met 
het grondverzet, egaliseren en op-
hogen met zand. De rechterrijbaan, 
gezien vanuit de richting Vinkeveen 
naar het viaduct toe, was voorzien 

van een metershoge laag zwaar ma-
teriaal om de bodem eronder te la-
ten inklinken. Die laag is wegge-
haald en in plaats daarvan wordt 
een zandlichaam gelegd waarna 
granulaat wordt aangebracht. Ver-
volgens wordt het geasfalteerd. Ook 
vanuit de richting Loenersloot wordt 
de doorgang onder het viaduct on-
der handen genomen. Daar lag al 

Vinkeveen - Vlak voordat scou-
tinggroep Eliboe Vinkeveen op Ju-
bileumkamp ging kregen ze van 
de goede doelen vereniging “De 
Ronde Tafel 169” in Mijdrecht een 
nieuwe scoutingstent aangeboden. 
Hiermee is Eliboe erg blij, omdat de 
scoutinggroep al jaren geen subsi-
die meer krijgt en de tenten hard 

aan vervanging toe zijn. De Ronde 
Tafel is een vereniging die onderlin-
ge vriendschap bevordert, die tege-
lijkertijd stimuleert dat kennis, er-
varingen en meningen veelvuldig 
worden uitgewisseld en die zo bij-
draagt aan de ontwikkeling en ont-
plooiing van al haar leden. Een ver-
eniging voor mannen tussen de ca. 

21 en maximaal 40 jaar. Een vereni-
ging die aan service doet, dat zeker. 
Naast lokale, nationale en internati-
onale vriendschap zijn persoonlijke 
ontplooiing en het leveren van een 
gezamenlijke bijdrage aan de ge-
meenschap minstens zo belangrijk. 
Namens alle leden van Scouting Eli-
boe hartelijk dank!!

Nieuwe tent voor Scouting Eliboe

Dullstroom wint Regatta IV
Vinkeveen - Zondag vond al weer 
de 4e Regatta plaats op onze mooie 
Vinkeveense Plassen. Het was per-
fect weer voor deze, ondertus-

sen klassieke, zeilwedstrijd. De 
zon scheen en er stond een stevi-
ge wind die ervoor zorgde dat de 
boten met grote snelheid over het 

geruime tijd een enorme berg zand. 
Die is uitgereden over het kruis-
punt, hetgeen duidelijk op de foto 
is te zien. Verder is er een aftakking 
van het (brom)fietspad Vinkeveen-
Loenersloot (langs de N201) bij het 
viaduct gekomen. Het fietspad is 
nieuw aangelegd en gaat met een 
bocht om de carpool parkeerplaats 
heen links het viaduct op. Daar sluit 
het aan op een parallelbaan naast 
de autosnelweg, gescheiden door 
een zwaar uitgevoerde metalen 
borstwering. Aan de andere kant 
van het viaduct buigt het fietspad 
weer naar beneden en sluit uitein-
delijk aan op de weg naar Oukoop 
en de Demmeriksekade. Aldus is er 
langs die weg voor (brom)fietsers 
een prima route beschikbaar geko-
men richting Oukoop, Nieuwer-Ter-
Aa en Breukelen. Recreanten heb-
ben er in De Ronde Venen boven-
dien een mooi fietsrondje bij ge-
kregen. Nu de aansluiting van het 
fietspad vanaf de Groenlandsekade 
nog op deze route. Zou mooi zijn!

water scheerden. Zoals alle vori-
ge edities ging de strijd ook de-
ze keer weer tussen de boten Anne 
Akke en de Dullstroom. Was het vo-
rig jaar nog de Anne Akke die met 
zijn bemanning glorieus de over-
winning behaalde, dit jaar was het 
de Dullstroom die onoverwinnelijk 
bleek. De gedegen voorbereiding 
van de bemanning en hun optima-
le samenwerking tijdens de 3 man-
ches leverden een klinkende over-
winning op.
De wisseltrofee, de Pirates Cup, 
staat het komende jaar te pronken 
op de schoorsteenmantel van de ei-
genaar van de Dullstroom, Matthijs 
Dull. Op de hiernaast staande foto 
de dolgelukkige bemanning, v.l.n.r.: 
Jaap van der Loo, Matthijs Dull en 
Jeroen Oudheusden. Volgend jaar 
wordt het eerste lustrum gevierd, 
uw inschrijving voor Regatta V van-
af januari 2012 wordt van harte te-
gemoetgezien!

Peuterspeelzaal Pino naar de boerderij
Regio - De peuters van de maan-
daggroep van Pino zijn nu naar de 
boerderij geweest, omdat het vori-
ge geplande bezoekje door slecht 
weer was afgelast. Zij werden door 
juf Monica verwelkomd met een he-
leboel jonge poesjes. Daarna wa-
ren de kalfjes aan de beurt, die het 
lekker vonden om op de peutervin-
gertjes te sabbelen. De grote koeien 
waren voor sommigen wel heel erg 
groot, maar in de stal was een melk-
carroussel waar de koeien op rond-
draaiden... een koeien-draaimolen. 
Daarna was het tijd om in het speel-
tuintje te spelen en om wat lekkers 
te eten en te drinken. Een geslaag-
de ochtend! De rest van de week 
staat bij peuterspeelzaal Pino in het 
teken van ‘jongleren in het verkeer”’.



De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Ve-
nen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indie-
nen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in 
de rubriek Actueel.

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

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

mijdrecht
Hofland 186 Bouwen van bijgebouwen Bouwen W-2011-0370 06-07-2011
Kwikstaart 15 Vergroten van een woning en het  Bouwen W-2011-0362 01-07-2011
 plaatsen van een bloemkozijn 
 aan de voorzijde van de woning 
Koraal 43 Plaatsen van een dakkapel aan  Bouwen W-2011-0369 05-07-2011
 de voorzijde 
Molenland 6 a Verbouwen van de bestaande  Bouwen W-2011-0364 01-07-2011
 stal tot zorgwoning 
Molenwiek 56 Wijzigen van de achtergevel Bouwen W-2011-0358 30-06-2011
Viergang 102 Realiseren van een aanbouw en  Bouwen  W-2011-0368 04-07-2011
 een dakkapel aan de voorzijde 

Vinkeveen
Achterbos 20 b Bouwen van een blokhut met  Bouwen W-2011-0356 28-06-2011
 overkapping 
Baambrugse Zuwe 143 b Plaatsen van een erfafscheiding Bouwen W-2011-0359 30-06-2011

Waverveen
Botsholsedwarsweg 17a Afwijken bestemmingsplan  Afwijken van W-2011-0365 14-04-2011
 ten behoeve van autocross het bestem-
  mingsplan 
Hoofdweg 7a Oprichten twee woningen Bouwen  W-2011-0360 28-06-2011
Kreekrug 2-16 Plaatsen van reclamebord Bouwen W-2011-0363 30-06-2011
Proostdijerdwarsweg 18a Vergroten van een woning Bouwen W-2011-0366 01-07-2011

Wilnis
Herenweg 249 Kappen van een boom Kappen W-2011-0367 04-07-2011

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. 

 VeRleenDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude
Gein-Zuid 28 Het slopen van de bovenbouw  Slopen W-2011-0102 30-06-2011
 van een stal 

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 97 Het plaatsen van twee dak- Bouwen W-2011-0326 30-06-2011
 kapellen aan de voorzijde 

Wilnis
Bovendijk 31 Het bouwen van een woonhuis,  Bouwen W-2011-0195 22-06-2011
 bijgebouwen, brug en schoeiing, Slopen 
 renovatie garage en slopen van  Afwijken van
 het hoofdgebouw en bijgebouwen de bestemming 

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

 VeRkeeRsBesluIt 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen betreffende de 
volgende verkeersmaatregel:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Stadhou-

derlaan 15, 3641 KC Mijdrecht. 
Dit besluit ligt met ingang van 13 juli 2011 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeen-
tehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken 
bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend 
en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit 
en de reden(en) van bezwaar. 
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de recht-
bank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen 
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een 
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan 
het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

 VeRoRDenIng schoonmAAk gemeentelIjke oBjecten De RonDe Venen 2011
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de raadsvergadering van 30 juni 2011 de Verordening 
schoonmaak gemeentelijke objecten De Ronde Venen 2011 is vastgesteld. In de Verordening schoonmaak 
gemeentelijke objecten De Ronde Venen 2011 wordt aangegeven het schoonmaakonderhoud van de ge-
meentelijke objecten op basis van uitsluitend recht op te dragen aan Pauw bedrijven. Pauwbedrijven vervullen 
een bijzondere sociaal maatschappelijke functie en creëren arbeidsplaatsen voor mensen die geen of moeilijk 
toegang hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. Op deze manier kunnen mensen werkervaring opdoen en op 
een uiterst zinvolle wijze deelnemen aan het maatschappelijke leven. De Verordening schoonmaak gemeen-
telijke objecten De Ronde Venen 2011 treedt in werking op 22 juli 2011.
terinzagelegging
Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ron-

de Venen bij de balie 10 en /of 11 zijnde Burgerservice in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht 
en is vanaf 22 juli ook te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de 
daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen

 ontWeRppRojectBesluIt/BouWVeRgunnIng ‘hotel-RestAuRAnt en 
 congRescentRum RésIDence op gRoenlAnDsekADe 1 In VInkeVeen’
Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.11 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 
(uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat met ingang 
van 15 juli 2011 het ontwerpprojectbesluit/bouwvergunning ‘hotel-restaurant en congrescentrum Résidence 
op Groenlandsekade 1 in Vinkeveen’ en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor 
eenieder ter inzage liggen. Het ontwerp projectbesluit/bouwvergunning is op de volgende manieren te raad-
plegen:
-  De papieren versie van het ontwerpbesluit, de aanvraag en de bijbehorende stukken zijn in te zien bij de 

balie Omgevingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis, de openingstijden zijn: ma. t/m do. 08.30-
16.00 uur en vr. 08.30-12.30 uur.

-  De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via http://www.ruimtelijke-
plannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.0736.PB006Groenlankade1-ow01.

-  Het ontwerpbesluit is als pdf te downloaden en in te zien via www.derondevenen.nl (keuzemenu: leven en 
werken, bouwen en wonen, bestemmingsplannen).

toelichting
Het project bestaat uit de bouw van een hotel, restaurant en congrescentrum op groenlandsekade 1, 3645 
BA Vinkeveen, kadastraal bekend onder Gemeente De Ronde Venen nummers A 4325, 4632, 4970 en 5099, 
dit ter vervanging van het recent afgebroken hotel/restaurant Résidence. 
Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een ieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of monde-
ling zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar 
gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen van 
zienswijzen kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Omgevingszaken, telefoonnum-
mer 0297 29 17 81. Wij wijzen erop dat bij het niet (tijdig) indienen van een zienswijze, u in een later stadium 
geen beroep kunt instellen tegen het definitieve besluit.

 VooRAAnkonDIgIng BestemmIngsplAn De WInkelBuuRt
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij 
voornemens zijn een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden. Het betreft het gebied ten zuiden van de 
bestaande woonbebouwing van Abcoude, welk gebied is gelegen tussen de rivier de Winkel, de Burge-
meester Dedelstraat, de Verbindingsweg en de rijksweg A2. Het bestemmingsplan maakt de ontwikke-
ling van een nieuwe woonbuurt juridisch-planologisch mogelijk.
In deze fase liggen er nog geen stukken ter inzage en kunnen geen zienswijzen worden ingediend. Ook zijn 
officiële instanties niet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met 
ingang van 19 augustus 2011 ter inzage in het gemeentehuis. Vanaf dat moment kunnen zienswijzen worden 
ingediend bij de gemeenteraad. De terinzagelegging zal op de gebruikelijke wijze vooraf worden bekendge-
maakt in het Witte Weekblad, de Staatscourant en via www.derondevenen.nl.

 Wet mIlIeuBeheeR
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1.  zij voornemens zijn maatwerkvoorschriften op te leggen aan:
- lasbochtenfabriek troost B.V., Rijksstraatweg 7, 1396 jc Baambrugge. 
Het betreft een verzoek tot het opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van het Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer voor een constructiewerkplaats voor zover het betreft het geluidsvoorschrift 
voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de dag-, avond- en nachtperiode.
De stukken met betrekking tot deze ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 14 juli tot en met 24 augustus 
2011. Tot en met 24 augustus 2011 kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) naar voren brengen bij burgemeester en 
wethouders van De Ronde Venen, p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht, Postbus 242, 3620 AE Breukelen. 
U kunt niet per e-mail reageren. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze(n) kunt u binnen 
de termijn contact opnemen met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst via het hieronder 
genoemde telefoonnummer. De aanvrager van de vergunning wordt in de gelegenheid gesteld te reageren.
De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
-  Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 

14.00 tot 16.00 uur;
-  Gemeentehuis van de gemeente De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken 
met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst, telefoonnummer 0346 26 06 41. U kunt de stuk-
ken ook digitaal inzien op www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.
2.  zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen 

van:
-  gmB civiel B.V. voor het plaatsen van een bovengrondse 3000 liter propaangastank op het adres Am-

stelkade/tienboerenweg t.o. 15A, 3641 RA mijdrecht;
-  metaal mijdrecht voor het verhoging van een overkapping op het adres constructieweg 84, 3641 sp 

mijdrecht;
-  cafetaria AlphA voor het oprichten van een cafetaria op het adres Dorpsstraat 44, 3648 Aj Wilnis;
-  Bar ‘t kruytvat voor het uitbreiden van de inrichting met een nieuwe oven en een rookruimte, op het adres 

herenweg 2, 3645 Dp Vinkeveen;
-  Winkelsight voor het vervangen van een 8 m3 propaangastank, op het adres Winkeldijk 30A, 1391 hm 

Abcoude.
 zij meldingen op basis van het Besluit landbouw milieubeheer hebben ontvangen van:
-  loonbedrijf schuurman BV voor het uitbreiden van de inrichting met een schuur en kantoor en het lo-

zen op het riool, op het adres gein noord 53, 1391 hA Abcoude;
-  grondverwerkingsbedrijf cor v.d. toorn voor het van toepassing worden van het Besluit bij een loon-

bedrijf, op het adres mijdrechtsedwarsweg 1, 3648 BR Wilnis;
-  j.th. Verhoef voor het wijzigen van een glastuinbouwbedrijf naar open grond teelt, op het adres Ringdijk 

2e bedijking 4, 3641 ph mijdrecht. 
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover ziens-
wijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene 
maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken.
 

 ontheffIng VAn De Route VooR het VeRVoeR geVAARlIjke stoffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, ingevolge artikel 22 van de Wet 
vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat:
zij een aanvraag om ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben ontvangen van:
- lesli vuurwerk, Edisonstraat 20, 7131 PB Lichtenvoorde t.b.v. het vervoer incl. laden en lossen van vuur-

werk naar tuincentrum De huifkar, oosterlandweg 32, 3641 pW mijdrecht.
De stukken met betrekking tot deze aanvragen liggen ter inzage van 14 juli tot en met 27 juli 2011. Overeen-
komstig artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht stellen wij belanghebbenden in de gelegenheid om 
gedurende de bovengenoemde periode zienswijze in te dienen over de binnengekomen aanvraag. U kunt uw 
zienswijze mondeling (na afspraak) of schriftelijk indienen bij de gemeente De Ronde Venen, p/a Milieudienst 
Noord- West Utrecht, Postbus 242, 3620 AE Breukelen. 
U kunt de stukken inzien bij:
-  Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 

14.00 tot 16.00 uur;
-  Gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een af-
spraak maken met afd. externe veiligheid van de milieudienst: dhr. C. Roodhart, telefoonnummer 0346 26 06 
46 of mw. Y.T.M. van der Maat, telefoonnummer 0346 26 06 41.

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

gemeentelIjke BekenDmAkIngenopenIngstIjDen 
gemeentehuIs:

tel. bereikbaarheid 
gemeentehuis
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma 8.30-20.00 u
di t/m do 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u
za 10.00-13.00 u
overige balies
ma 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u

AfVAlBRengstAtIons

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

seRVIceloket 
YouRhome en 
seRVIcepunten

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

Voor €5,- per maand brengt u zieke kinderen    
       en hun ouders dicht bij elkaar.

  Word nu donateur van het
Ronald McDonald Kinderfonds.

www.kinderfondsknuffels.nl



De provincie 
Utrecht heeft 
het Landgoed 
De Paltz over-
gedragen aan 
Stichting Het 
Utrechts Land-
schap die het 
landgoed heeft 
gekocht. Door 
deze aankoop is 
het landgoed als groene schakel 
voor de Utrechtse natuur veilig-
gesteld.  
Gedeputeerde Krol van de 
provincie Utrecht en Directeur 
Glastra van Utrechts Landschap 
ondertekenden de overdrachts-
akte. De provincie Utrecht heeft 
Landgoed De Paltz in 2007 
aangekocht in het kader van het 
programma Hart van de Heu-
velrug. Gedeputeerde Bart Krol: 
“Landgoed De Paltz is een zeer 
waardevol gebied. Het vormt 
een belangrijke schakel in de na-
tuur op de Heuvelrug.  Ik ben er 

trots op dat we dit gebied heb-
ben kunnen veiligstellen, zowel 
voor de ecologie als voor de 
recreatie.” De Paltz is een prach-
tig, afwisselend landgoed in 
het hart van de Heuvelrug, met 
verrassende details. Het vormt 
een aaneengesloten gebied met 
Vliegbasis Soesterberg. In Hart 
van de Heuvelrug werken 17 
partners samen aan een betere 
ruimtelijke kwaliteit van het 
gebied tussen Soest, Zeist en 
Amersfoort. 

Het warme zomerweer is voor 
veel mensen in de provincie 
een uitnodiging om te gaan 
zwemmen, pootje te baden 
of met een bootje het water 
op te gaan. Het is echter 
onverstandig om dit in rivieren, 
kanalen, vijvers en singels in de 
woonomgeving te doen. 

Deze plekken kunnen gevaarlijk 
zijn door obstakels onder water 
of sterke stromingen. In het 
water springen vanaf (hoge) 
bruggen is zeker te gevaarlijk 
en sterk af te raden. Het water 
in de woonomgeving wordt ook 
niet gecontroleerd of het voldoet 
aan zwemwaterkwaliteit en is 

daarom misschien niet schoon 
genoeg om in te zwemmen. 
Dat komt bijvoorbeeld door 
vogelpoep of ongedierte in het 
water, of doordat bij hevige 
regenbuien het riool op de 
vijvers en singels kan lozen. 
www.provincie-utrecht.nl/
zwemwater 

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

 hand van actuele onderwerpen laten we zien hoe 
we het leven en werken in de provincie zo aantrekkelijk 

mogelijk maken voor u. De volgende editie verschijnt op 
17 augustus 2011. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl

Populaire plas
Een populaire zwemlocatie is Recreatieplas Laagraven. Op warme 
dagen is het er vaak erg druk met zwemmers, zonnebaders en – nu 
er zelfs een schans in het water ligt – waterskiërs. Laagraven is 
geheel op Australische strandwijze ingericht en wordt regelmatig 
door de provincie Utrecht gecontroleerd. De plas heeft uiteraard ook 
een plek in de zwemwaterfolder ‘Zwemmen in Open Water’.
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De provincie 
Utrecht geeft in de 
zwemwaterfolder 
‘Zwemmen in open 
water 2011’ en op haar 
website www.provincie-
utrecht.nl/zwemwater 
informatie over de 
zwemlocaties waar veilig 
gezwommen kan worden. De folder is verkrijgbaar bij 
onder andere VVV’s, gemeentehuizen, bibliotheken, 
recreatieschappen, campings, bungalowparken en 
jachthavens. In de folder zijn zwemplaatsen in open 
water opgenomen, waar volgens de provincie veilig 
gezwommen kan worden. Daarnaast biedt de folder 
per zwemplaats informatie over de bereikbaarheid, 

waterdiepte, aanwezige 
voorzieningen en of er 
entree moet worden 
betaald. Ook vindt de lezer 
in de folder belangrijke 
tips, zoals het niet duiken 
in troebel water, het niet 
zwemmen in de buurt van 
varende schepen en het 

constant in het oog houden van kleine kinderen.  
De zwemwatertelefoon van de provincie Utrecht, 
030 - 258 2158, geeft actuele informatie over de 
waterkwaliteit. Daarnaast is het ook dit jaar weer 
mogelijk om op internet de gegevens over de 
zwemplaatsen te bekijken via 
www.provincie-utrecht.nl/zwemwater.

De Uropas heet voortaan Lekkerwegpaspoort. Alle 138.000 basisscholieren 
in de provincie Utrecht krijgen dit kortingenboekje en de bijbehorende 
Urobiljetten aangeboden. Met die biljetten en de Lekkerwegpas kunnen 
kinderen het komende schooljaar weer superveel leuke, sportieve, culturele 
en spannende dingen doen bij ruim 70 attracties in de provincie Utrecht.

Dit jaar participeert de gemeente Utrecht voor het eerst in dit project 
als vervanging van het Vakantiepaspoort. Bureau Zorn, een educatieve 
uitgever, brengt het boekje voor de vierde maal uit in opdracht van de 
provincie Utrecht. Vanaf volgend jaar trekt de provincie Utrecht zich terug 
en financieren partners uit de markt deze uitgave. Dit past in lijn met de 
gekozen koers van de nieuwe coalitie, die meer focus wil aanbrengen in de 
taken van de provincie.

Veilig zwemmen

Zwemmen in open water:
Alle informatie binnen handbereik

Landgoed De Paltz 
overgedragen

Lekker weg met het Lekkerwegpaspoort

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

oplAgE: 16.300

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

DOkTERsDIENsTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de huisartsen-
post in Woerden, tel. 0900-4701470. 
Dit geldt voor het hele weekend, 
feestdagen en voor werkdagen van 
17.00 u. tot de volgende dag 8.00 u.

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

DIERENhULp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn de Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

vvv/ANWB
VVV de Ronde Venen/ 
Vinkeveense plassen: 
Herenweg 144 Vinkeveen, 
tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDWEER 
& pOLITIE

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

sTIChTING 
REChTsWINkEL

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

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
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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
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.

 

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 297-563813

Kranswier en kroon-
eend in Botshol

Mijdrecht - Onder de toepasselijke naam ‘Allerhande’ exposeren 
de woensdagmorgen-cursisten van de Paraplu in de bibliotheek in 
Mijdrecht. Tijdens de lessen worden veel verschillende schildertech-
nieken aangereikt -en toepassingen geoefend- onder de inspirerende 
leiding van Julia Meijering. Dit aanbod varieert van werken met pot-
lood, houtskool of biester tot pastel en acryl. En zoals ieder mens een 
eigen handschrift heeft, blijkt ook tijdens de lessen dat elke leerling 
een eigen manier heeft van het invullen van de opdrachten. De exposi-
tie is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

Expositie ‘Allerhande’
in de bibliotheek

van Mijdrecht

Eerste unieke versie Fiat 
500 Giugno de weg op
Regio - Op maandag 4 juli jl. is de 
eerste unieke versie van de Fiat 500 
Giugno afgeleverd.
Deze eerste Giungo is gekocht door 
de heer Vreeken als cadeau voor 
zijn echtgenote. “Het is een cadeau 
voor mijn vrouw. Ze weet er tot op 
heden nog niks van, maar ze zal er 
zeer blij mee zijn. Wie wil er immers 
niet rijden in een unieke, gelimiteer-
de auto?” De Fiat 500 Giugno is een 
actiemodel bedacht door de me-
dewerkers van Fiat Vermeij in Uit-

hoorn. Giugno betekent ‘juni’ in het 
Italiaans en daarmee maakte Ver-
meij deze 500 tot een echt zomer-
model. Omdat er bij een zomerse 
actie uiteraard airco hoort, ontving 
de heer Vreeken gratis airco op de 
Giugno ter waarde van 800,- euro. 
Verder is de Giugno uitgerust met 
de prijswinnende Twinair motor, half 
stof/lederen bekleding en een ra-
dio/cd/mp3. Met deze speciale Fiat 
500 Giugno kan mevrouw Vreeken 
heerlijk de zomer doorkomen!

Groep 8 verlaat Prinses 
Beatrixschool in Wilnis
Wilnis - Met de daverende klanken 
van de musical ‘Hye Bye’, namen de 
kinderen van groep 8 van de Prin-
ses Beatrixschool in Wilnis afscheid 
van ‘hun’ school. Tussen de één en 
negen jaar hebben de kinderen het 
prima naar hun zin gehad op de 
school: veel geleerd, veel gelachen, 
ook gehuild, blij geweest, boos ge-
weest, erg gegroeid, etc., etc. Kort-
om: het grootste deel van hun le-
ven hebben zij op de Beatrixschool 
doorgebracht. Nu wacht de wij-
de wereld: van Vwo tot Vmbo, van 
Mijdrecht, Vinkeveen tot Woerden, 

Uithoorn en Aalsmeer. Ze verlaten 
de school en ze zijn er aan toe: een 
nieuwe uitdaging: ander gebouw, 
elk uur een ander voor de klas, ver-
der fi etsen of bussen. Kortom: hun 
hele leventje krijgt een andere wen-
ding.
Maar in hun bagage nemen ze mee 
wat ze ‘op de Beatrix’ hebben ge-
leerd en dat is niet weinig!
Laura, Levi, Kimo, Tamar, Thomas, 
Sander, Joost, Ryanne, Bart, Tarokh, 
Valerie, Bram André, Kevin, Mark, 
Alyssa, Lukk, Job, Harry, Mark W., 
Fleur en Jesper: het ga jullie goed!

Als een natuurgids opgeto-
gen roept ‘een krooneend, 
een mannetje, zie je z’n 
oranje kop?’, dan weet je 
dat deze mooie vogel zeld-
zaam is in Nederland. Bij 
navraag en na onderzoek 
blijkt dat krooneenden op 
de rode lijst van bedreigde 
diersoorten staan en dat 
ze vooral voorkomen op 
de Vinkeveense Plassen en 
het Botshol. Daar bouwen 
ze hun nest in de riet- en 
kruidenrijke oevers. In Ne-
derland zijn maar weinig 
broedparen. De schattin-
gen lopen uiteen van 50 tot 
170. Behoorlijk zeldzaam 
dus. Nu ik zelf natuurgids 
ben en regelmatig met een 

roeiboot in de sloten en 
plassen van Botshol kom, 
zie ik weleens een kroon-
eend. Het is een duikeend 
die vooral vegetarisch is en 
graag kranswier eet. Is er 
geen kranswier in de Bots-
holse wateren, dan is er 
geen krooneend.

Hij gaat dan bijvoorbeeld 
naar de Reeuwijkse Plas-
sen, waar waterpest en 
aarvederkruid op z’n menu 
staan. Als er in het ondie-

pe water langs de oevers 
massaal draadwier groeit, 
eet hij dat ook. Slakjes en 
insecten zijn aanvulling op 
het menu. Af en toe zie ik 
een enkele krooneend, en 
vorig jaar op de Grote Wije 
van het Botshol zomaar een 
hele groep. Een vogeltel-
ler had het over 40 stuks. 
De krooneend is terug van 
weggeweest. Conclusie is 
dat de onderwatervegeta-
tie van het Botshol goed is 
en dat er weer kranswier 
groeit.
Dit jaar heb ik op de Grote 
Wije maar vier krooneenden 
waargenomen. Er is welis-
waar daar genoeg te zien 
aan lepelaars met jongen 

en rondcirkelende buizerds. 
Maar ik vraag me dan toch 
af waar de krooneenden 
zich verstopt hebben. Of zijn 
ze vanwege een slechtere 
waterkwaliteit naar Reewijk 
gegaan? Dan hoop ik maar 
dat ze evengoed Botshol of 
de Vinkeveense Plassen als 
verblijfplaats blijven kiezen. 
Want zo’n mooi duikeendje 
wil ik graag in het gebied 
tegenkomen.

Ria Waal

Vermist 
- Uithoorn, Zijdelveld, gecastreerde lapjeskater van 19 jaar oud met 

witte bef. Tom heeft een rommelige vacht door schildklierproble-
men.

- Mijdrecht, Kromme Mijdrecht, rode kater met witte voetjes en wit 
tussen zijn poten. Heeft een witte streep onder zijn buik. Hij heet 
DJ en is 2 jaar oud.

- Vinkeveen, Wilgenlaan. Kater met witte buik, poten en neus. De 
rug en staart zijn cypersgrijs met een wit puntje aan de staart. 
Dikkie Dik is 71/2 jaar.

- Wilnis, Margrietstraat, grijs-witte ongecastreerde kater. Witte po-
tjes en witte buik rest muisgrijs. Heeft wit puntje aan zijn staart. Is 
3 jaar oud. Heeft vrij korte pootjes.

- Wilnis, Willemse Plantsoen. Lapjespoes, buik en poten helemaal 
wit. Zij heeft thuis een nest kittens zitten. 

- Uithoorn, Churchillfl at, witte poes (Spookie) met cyperse vlekken 
op rug en zijkant. Geen halsband.

- Vinkeveen, Achterbos bij Veensteker. Valkparkiet geel met grijs.
- Uithoorn, Fokkemast, schildpadpoes met witte pootjes en witte 

buik. Ze is 1 jaar oud en heet Saar.
- Uithoorn, Grauwe Gans, rode kater, zijn naam is Sal. Hij is daar op 

vakantie. 

Gevonden
- Vinkeveen, Vinkenkade, licht- en donkergrijs gevlekte kat. 
- Abcoude. Grijs cypers gestreepte kat.
- Uithoorn, Leopoldlaan, zwarte ongecastreerde kater.
- Vinkeveen bij de N201. Zwart-witte kater. Rug zwart en buik wit.
- Uithoorn, Legmeer tegenover de Shell, grijs cyperse poes met 

grijze voetjes. Fors postuur.

Goed tehuis gezocht voor
- Dwergkonijntjes met staande oren. Zij zouden graag meer ruim-

te hebben, wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Abesijn van 7 jaar oud en een halve Abesijn van 11 jaar oud zoe-

ken samen een goed tehuis in verband met allergie kind. Zij kun-
nen heel goed bij kinderen geplaatst worden. 

www.morpheus.nl

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

BOXSPRINGS, 
MATRASSEN, 

SLAAPKAMERS, 
LINNENKASTEN, 

DEKBEDOVERTREKKEN,
DEKBEDDEN, 

HOESLAKENS EN 
KUSSENS 

MET KORTING!

VERBOUWINGS
OPRUIMING
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HET GESLACHT VAN AMSTEL
Het geslacht van Amstel heeft ook bemoeienissen gehad 
met onze Proosdijlanden. In Mijdrecht is zelfs een straat 
naar Gozewijn van Amstel genoemd. Ik wilde meer over 
hem weten omdat ik aannam dat hij, evenals alle andere 
personen waarnaar straatnamen in het proosdijland zijn 
genoemd,  proost van het kapittel van Sint Jan is geweest. 
Ik kwam bedrogen uit, want niet Gozewijn van Amstel 
was een proost van Sint Jan maar Willem van Amstel. 
Gozewijn was een neef en eveneens een proost maar dan 
wel van het kapittel van Sint Marie. Willem van Amstel en 
zijn broer Gijsbrecht IV waren zonen uit het huwelijk van 
Gijsbrecht III van Amstel met een dochter van Albert van 
Kuyc. Het geslacht van Kuyc was een van de zeven adellijke 
geslachten in de Nederlanden die toen leenmannen 
van de bisschop van Utrecht waren. De leden van het 
Kuycse geslacht waren invloedrijk en hebben belangrijke 
kerkelijke ambten bekleed. De bedoeling van dit huwelijk 
was om vanuit Holland macht in het Sticht te verkrijgen. 
De van Amstels hadden in het noord-westen van het 
Utrechtse gebied een langdurig dienstverband met de 
domkerk te Utrecht opgebouwd en zich ontwikkeld tot 
een machtig geslacht van bestuurders van kerkelijke 
domeinen die later de naam Amstelland zouden krijgen. 
De Utrechtse bisschop, Hendrik I van Vianden, was bang 
dat Gijsbrecht III Holland zou bevoordelen en liet hem 
gevangen nemen. Om het volk duidelijk te maken dat hij 
het voor het zeggen had, werd Gijsbrecht op 16 juni 1252 
gedwongen, gehuld in een boetekleed en vastgebonden 
op zijn paard mee te rijden in een stoet waarbij bisschop 
Hendrik een zegetocht door de straten van Utrecht hield. 
Maar de overwinningsroes duurde kort want Graaf Willem 
II van Holland en de Keulse aartsbisschop Koenraad 
van Hochtstaden dwongen Hendrik van Vianden om 
Gijsbrecht vrij te laten.
Kort daarop is Gijsbrecht III overleden en werd hij 
opgevolgd door zijn zoon Gijsbrecht IV. Zijn broer, Willem 
van Amstel, geboren omstreeks 1235, werd in 1265 proost 
van het kapittel van Sint Jan en aartsdiaken van Utrecht. 
Hij bezat volgens de oorkonde van 1085 niet alleen het 
geestelijke, maar ook het wereldlijke gezag in Mijdrecht 
en Wilnis. Zijn taak was onder meer om de bezittingen 
van het kapittel te beschermen en eventuele verloren of 
vervreemde eigendommen van dit gebied koste wat kost 
weer in bezit te krijgen. Direct al na zijn benoeming tot 
proost en heer van de Proosdijlanden ging hij met zijn 
broer Gijsbrecht IV, heer van het aangrenzende gebied 
Aemstelle en de aangrenzende parochies van Nieuwveen 
en Kalslagen, een overeenkomst aan waarin zij tegen 
betaling het recht verkregen om de afwatering van hun 
landen via de Amstel te regelen. De Proosdijlanden voerden 
eveneens hun overtollige water via de Amstel af. Omdat 
de Amstel voor 1264 nog een open rivier was, betaalden 
de Hollandse parochies hier waarschijnlijk voor die datum 
niet aan mee. Men veronderstelt daarom dat met dit geld 
de dam in de monding van de Amstel is aangelegd en dat 
mede door de gelden die opgebracht zijn door Mijdrecht 
en Wilnis het ontstaan van Amsterdam is mogelijk 
geworden. De Dam, waaraan Amsterdam zijn opkomst te 
danken heeft,  zou omstreeks 1275 op initiatief van Willem 
en Gijsbrecht zijn aangelegd. Vandaar dat Amsterdam 
in 1975 zijn 700-jarig bestaan vierde. Proost Willem van 
Amstel liet de inwoners van Mijdrecht en Wilnis niet alleen 
meebetalen aan de afwatering van het overtollige water 
maar hij bepaalde in 1273 eveneens dat de parochies in de 
Proosdijlanden moesten meebetalen aan de verbetering 
van de verlichting van de Utrechtse kapittelkerk van 

Sint Jan. Bovendien betaalden de inwoners mee aan 
het onderhoud van hun pastoor, de kanunniken en aan 
de missen die na de dood van Willem voor zijn zieleheil 
dienden te worden opgedragen. Uit oude akten en 
documenten blijkt dat proost Willem de proosdijlanden 
met een vaste hand heeft bestuurd. Bij al hun beslissingen 
zullen de broers ongetwijfeld de belangen van hun familie 
hebben laten meewegen. Neef Gozewijn, die van 1252-
1281 proost was van het kapittel van Sint Marie, heeft in 
onze proosdijlanden geen functies vervuld. Het is daarom 
onjuist dat in Mijdrecht een straat naar hem is genoemd. 
Willem van Amstel is voor de historie van dit gebied veel 
belangrijker geweest dan Gozewijn. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft enige jaren geleden 
besloten dat de straatnaamborden in Mijdrecht moesten 
worden vernieuwd en dat de verklarende tekst onder de 
namen zou worden weggelaten. In het pre-advies van 21 
juni 1951 aan de Mijdrechtse raad staat dat Gozewijn van 
Amstel van 1225-1247 proost van Sint Jan was en later 
bisschop van Utrecht werd. Dit betreft echter Gozewijn van 
Randerode en niet Gozewijn van Amstel. Concluderend 
zou je dus moeten besluiten de naam van de straat te 
wijzigen in Willem van Amstelstraat of Gozewijn van 
Randerodestraat. 

NOG MEER ONJUISTE STRAATNAMEN
Nu we toch bezig zijn met foute straatnamen, ook de 
straatnaam Ambachtsherensingel roept vraagtekens op. 
Ambachtsheren kwamen in het Utrechtse gebied namelijk 
niet voor en waren alleen aanwezig in Holland en Zeeland. 
Weliswaar had Waverveen een ambachtsheer maar dit 
gebied heeft eeuwen lang onder Holland behoord. 
In het centrum van Mijdrecht is ook een korte straat naar 
de Graaf van Solms genoemd. Op het straatnaambord 
stond vermeld dat het hier Johan Albert graaf van Solms-
Braunfels betrof die van 1633 -1648 proost was. Hij werd 
opgevolgd door zijn minderjarige zoon Hendrik Trajectinus 
van Solms-Braunfels, die pas bij het bereiken van zijn 
18de levensjaar het bestuur over de Proosdijlanden op 
zich nam. Hij overleed op 24 juli 1693 ten gevolge van 
een verwonding aan zijn rechterbeen welke hij in de slag 
bij Landen in België had opgelopen. Het is daarom niet 
juist om de naam graaf van Solms alleen op zijn vader 
te betrekken. Hij was dit namelijk eveneens. Door de 
straatnaam Graaf van Solmsstraat te veranderen in (Graaf ) 
Johan Albertstraat ben je van dit probleem af.
Op de gemeentelijke pagina van 23 juni 2011 stond een 
besluit om straatnamen aan te passen. Dr. J. v.d. Haarlaan 
wordt namelijk Dr. J van der Haarlaan een kleine wijziging 
die weinig voorstelt. Maar de vaststelling van die naam 
in 1971 gaf aanleiding tot een probleem volgens daarbij 
toen betrokken ambtenaren. De aanleiding hiervan was 
betrokkene zelf. De raad van Mijdrecht had namelijk 
besloten om de burgemeester bij zijn vertrek naar 
Voorschoten te eren door een straat naar hem te noemen. 
Het zou de burgemeester van der Haarlaan worden. Maar 
toen de burgemeester dit vernam, ging hij hiermee niet 
akkoord. Hij was namelijk tijdens zijn burgemeesterschap 
afgestudeerd op de Wet op de Lijkbezorging en wilde 
beslist dat zijn doctorstitel vermeld werd. De raad ging 
hier schoorvoetend mee akkoord. Met als gevolg dat veel 
nieuwkomers en jongeren in Mijdrecht zich afvragen wie 
die man eigenlijk was. Als er burgemeester bijgestaan had, 
hadden zij dat geweten. Soms wil iemand anders genoemd 
worden en dat geeft dan ook weer een probleem. Zo 
hebben wij in Mijdrecht de Prinses Marijkelaan en in Wilnis 
de prinses Christinalaan voor dezelfde persoon. 

Geraadpleegde bronnen:
• Frits Doeleman: De heerschappij van de proost van Sint Jan in de middeleeuwen 1085-1594.• Th. A.A.M. van Amstel: De heren van Amstel 1105-1378.
• E.N. Palmboom: Het kapittel van Sint Jan te Utrecht. 
• Gemeentearchief Mijdrecht: Gemeentebladen 21 juni 1955, 17 mei 1961

Wilt u meer weten over de historie van onze gemeente wordt 
dan lid van de Historische Vereniging De Proosdijlanden. 
Voor 17,50 euro per jaar krijgt u ons kwartaalblad.
Tel. 0297 261147 of e-mail: administratie@proosdijlanden.nl

Foute Straatnamen
door Fred de Wit

In de bibliotheek van het streekarchivariaat Vecht en Venen bevindt zich een boek 

met de titel: “De heren van Amstel”. Het boek heeft als ondertitel: ”Hun opkomst in het Nedersticht 

van Utrecht in de twaalfde en dertiende eeuw”. Door deze ondertitel werd mijn interesse gewekt. Op 

school had ik immers geleerd dat in 1276 de Hollandse graaf Floris V door de edelen was vermoord en 

dat Gijsbrecht van Amstel hier behoorlijk de hand in had gehad. Hij is de hoofdpersoon in Vondel’s 

beroemde treurspel “Gijsbrecht van Aemstel” dat vroeger aan het begin van elk nieuw jaar in de 

Amsterdamse Stadsschouwburg werd opgevoerd, gevolgd door het kluchtspel: De bruiloft van Kloris en Roosje”. 

Helaas is deze traditie, die begon in 1638 en alleen tijdens de Franse en Duitse bezetting werd onderbroken, in de zestiger jaren van 

de vorige eeuw niet voortgezet. In de “Gijsbrecht” wordt de ondergang van Amsterdam beschreven wanneer Gijsbrecht in 1296  de 

stad in ballingschap moet verlaten en in het laatste vers van het treurspel de woorden uitspreekt:” Vaer wel, mijn 

Aemsterlant: verwacht een’ andren heer”.
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De Ronde Venen - Vorige week 
donderdag was het weer de fractie 
van lijst 8 die het college verzocht 
nu eens werk te maken van het 
feit, dat de gemeente waarschijn-
lijk nog miljoenen kan vorderen bij 
het twee weken geleden failliet ver-
klaarde Memid Investments. Enke-
le weken geleden vroeg de fractie 
van Lijst 8 dit ook al aan wethou-
der Palm, maar zoals nu blijkt, werd 
er niet veel mee gedaan. Wethouder 
Palm vertelde nu ‘er hard mee aan 
het werk te zijn’. 

Wat is er namelijk aan de hand? 
Ruim 10 jaar geleden (19-4-2001) is 
er een exploitatieovereenkomst tus-
sen gemeente De Ronde Venen en 
Memid Investments gesloten, m.b.t. 
het bedrijventerrein Werkeiland. 
Hierin staat genoemd dat Memid 
voor 31-12-2005 een rotonde ter 
plaatse van de kruising Veenweg/
Constructieweg/Communicatieweg 
had moeten aanleggen. Deze roton-
de ligt er dus (nog) niet. En gezien 
het faillissement van Memid zal de 
rotonde ook niet meer door Memid 
kunnen worden aangelegd. 
In de exploitatieovereenkomst 
Werkeiland is vermeld dat de ge-
meente gerechtigd is om aan de 
bank te verzoeken om over te gaan 
tot het uitkeren van het bedrag der 
bankgarantie indien Memid in ge-
breke is en blijft in de nakoming van 
1 of meerdere van zijn verplichtin-
gen zoals vermeld in artikel 1.4.1. 
De waarde van de bankgarantie is 
5.850.000,- GULDEN.
 
Overeenkomst
In de exploitatieovereenkomst staat 
nl. het volgende genoemd: 
“De exploitant verplicht zich in sa-
menhang met de uitgifte van de in 
artikel 1.2.1. vermelde bedrijfsterrei-
nen op zijn kosten en voor zijn risi-
co zorg te dragen voor de tijdige rea-
lisatie van de ten behoeve van de be-
drijfsterreinen en de daarop te rea-
liseren bebouwing noodzakelijk ge-
achte aanleg c.q. aanpassing van 
openbare werken en voorzieningen, 
zoals is aangegeven in de aan de-
ze overeenkomst gehechte bijlage 
“Standaard technische bepalingen 
voor het uitvoeren van werken bin-
nen de gemeente De Ronde Venen. 
Onder tijdige realisatie wordt ten de-
ze in ieder geval verstaan, dat bij eer-

ste ingebruikname van een of meer-
dere uit te geven percelen bedrijfs-
terrein de voor een goede en veili-
ge bereikbaarheid en een functio-
neel en doelmatig gebruik noodza-
kelijke openbare werken en voorzie-
ningen gereed zijn, terwijl de volle-
dige aansluiting van de wegenstruc-
tuur van het te ontwikkelen bedrij-
venterrein op de Veenweg uiterlijk 
op 31 december 2002 en de rotonde 
ter plaatse van de kruising Veenweg/
Constructieweg/Communicatieweg 
uiterlijk op 31 december 2005 moet 
zijn gerealiseerd.“ 
Dit punt had Lijst 8 al in de laatste 
commissievergadering aanhangig 
gemaakt.

Niet serieus
Tijdens de commissievergadering 
werd er niet echt serieus ingegaan 
op de vragen van Jan Joris Knep-
pers van lijst 8. 
Wethouder Palm zei toen: “Ter za-
ke van Memid is het ons natuur-
lijk bekend dat Memid Invest-
ments in surseance verkeert. Sur-
seance is bedoeld om een fail-
lissement te voorkomen. Dus we 
moeten ook niet te snel zeg maar 
a + b = c zeggen. Het is wel zo dat 
wij als afdeling nu al aan het kijken 
zijn wat de gevolgen zijn van een 
mogelijk faillissement van Memid 
Investmenst voor onze gemeente. 
Ik zou daar 2 opmerkingen bij wil-
len maken. U heeft het over bank-
garanties en u noemt nogal for-
se bedragen. De opmerking die ik 
daarbij wil maken is dat bankga-
ranties de gewoonte hebben om te 
verminderen naarmate prestaties 
over de jaren ingevuld worden. De 
tweede opmerking die ik zou wil-
len maken daarover is dat er inder-
daad sprake is van een bepaalde 
afspraak met Memid Investments, 
over het bedrijventerrein Mijdrecht 
terzake van de aanleg van bepaal-
de bovenwijkse voorzieningen. Ik 
weet dat dat bij een aantal onder-
nemers leeft als de rotonde van Van 
Kouwen om het maar zo te zeggen. 
Ik denk dat u daar op doelt. Maar zo 
expliciet is dat niet. Er zijn afspra-
ken met Memid gemaakt over be-
paalde bovenwijkse voorzieningen. 
En dat heeft ook onze aandacht om 
te kijken wat de situatie wordt in-
dien Memid onverhoopt in faillisse-
ment-staat gaat verkeren.”

Rotonde
Kneppers was niet tevreden met dit 
antwoord: “Waarom vraag ik dit en 
wat is het uiteindelijke doel van de-
ze vraag. U zegt het is de rotonde 
bij Van Kouwen. De rotonde ligt er 
niet. Er staat toch daadwerkelijk in 
de overeenkomst dat er voor 31 de-
cember 2005 gerealiseerd moet zijn.
Dat is dus niet gebeurd. Op zo’n 
moment, wat zijn de verplichtingen 
van Memid aan de gemeente, dat 
wil ik heel graag weten. Waarom 
is daar nooit geld geïncasseerd, of 
waarom is er nooit aan de verplich-
tingen voldaan, daar ben ik heel erg 
benieuwd naar. En ik zou heel graag 
een overzicht van alle overeenkom-
sten willen hebben van de afgelo-
pen 10 jaar waarin dit soort con-
structies staan. Maar er zit daar 
blijkbaar dus nogal wat geld dat 
misschien verdampt, vergeten, ver-
dwenen, is. Ik wil dat gewoon we-
ten.” Wethouder Palm had er wei-
nig zin in: “Ik heb u net aangeboden 
dat we er naar kijken, en daar blijf 
ik bij”. Jan Joris Kneppers: ”Mag ik 
vragen waarom?” Wethouder Palm: 
“Omdat ik denk dat wat u vraagt zo 
veelomvattend is, dat ik denk dat 
het dermate veel is dat ik dat ge-
woon nu niet wil toezeggen namens 
het college.” Jan Joris Kneppers: ”Ik 
wil echt boven water hebben in wat 
voor zaken wij inderdaad contrac-
ten hebben met Memid, maar ook 
bij anderen om te kijken of er nog 
wat geld te halen is. We hebben het 
als gemeente hard nodig.” De voor-
zitter van de vergadering voelde 
feilloos aan dat het niets werd zo en 
zei: “Ik denk dat de heer Palm het 
met u eens is.” Uiteindelijk bemoei-
de ook burgemeester Burgman zich 
ermee: “Even ter verduidelijking, we 
hebben net een beetje op elkaar af-
gestemd. Ik vind het een bere-in-
teressante vraag. Ik wil er als bur-
gemeester graag een antwoord op, 
maar wij vatten dat wat Joris Knep-
pers vraagt op als een soort afstu-
deerproject dat dit zo’n pakket is, en 
dat is even nu op dit moment teveel. 
Maar we gaan er dus inderdaad 
achteraan. En wat we hebben kun je 
uiteraard krijgen. Maar met alle toe-
ters en bellen en dan op korte ter-
mijn, meneer Kneppers, dat redden 
we niet. Maar in essentie, uw vraag 
heeft ons zeer geprikkeld, mij ook, 
want dit kende ik dus ook niet na 

Ook D66 stelt vragen over failliet bedrijf Midreth

Lijst 8 ziet miljoenenclaim voor gemeente 
bij failliet bedrijf Memid

Cees Houmes D66

Vrijdag jl. kwam het college plotseling met ant-
woorden over de rontonde: “In de vergadering van 
de commissie ABZ/Financiën van 16 juni jl. is ver-
zocht aan te geven op welke wijze de afspraken met 
Memid (overeenkomst werkeiland waarin toezeg-
ging van ontsluiting rotonde is opgenomen en bank-
garantie is vastgelegd) worden nageleefd en tevens 
aan te geven of de gemeente de afgelopen 10 jaar 
meer van dergelijke contracten heeft afgesloten, zo 
ja welke, en of de gemeente daarbij risico loopt. Ten 
aanzien van de rotonde het volgende. De bedoel-
de rotonde diende niet ter ontsluiting van Werkei-
land, maar zou volgens de overeenkomst moeten 
worden aangelegd ter plaatse van de kruising Veen-
weg/Constructieweg/Communicatieweg. De roton-
de zou volgens overeenkomst uiterlijk 31 december 
2005 gerealiseerd moeten zijn. In 2004 heeft Memid 
de gemeente verzocht hoe zij met de rotonde wil-
de omgaan. Deze vraag kwam voort uit het feit dat 
de verkoop van de gronden op Werkeiland achter-
bleef bij de planning van Memid. Dit heeft geleid tot 
een besluit van het college dat met de aanleg van de 
rotonde moet worden aangevangen zodra 50% van 
de bebouwing op Werkeiland is gerealiseerd, doch 
uiterlijk op 1 juni 2007 onder de aanvullende voor-
waarde dat de rotonde uiterlijk 6 maanden na aan-
vang van de werkzaamheden gereed moet zijn. In 
de periode van 2004 tot 2007 is met regelmaat over-
leg met Memid gevoerd over de uitvoering van de 
exploitatieovereenkomst en daarin overeengekomen 
verplichtingen.

Noodzaak
In februari 2007 heeft Memid de gemeente verzocht 
inzichtelijk te maken wat de noodzaak is van de aan-
leg van de rotonde. Memid is daarop in april 2007 
meegedeeld dat de noodzaak voldoende inzichtelijk 
is gemaakt bij het sluiten van de overeenkomst. De 
rotonde moet contractueel aangelegd worden. La-
ter heeft Memid in gesprekken die met enige regel-
maat plaatsvonden met de portefeuillehouder RO 
opnieuw de noodzaak van de aan te leggen roton-
de aan de orde gesteld. Dit heeft geleid tot een her-
nieuwd onderzoek naar de noodzaak van de roton-
de. Uit dit onderzoek is de wenselijkheid van de aan-
leg van een rotonde bevestigd. De discussie met 
Memid was daarmee evenwel niet afgerond. Zij ble-
ven hun vraagtekens stellen bij de noodzaak daar-
van. Een mogelijkheid die werd geopperd was het 
afkopen van de verplichting. Tot een concrete vraag 
in die richting is het nooit gekomen. De laatste con-
tacten met Memid over de rotonde en de andere on-
derwerpen uit de exploitatieovereenkomst zijn uit 
2010. Conclusie voor dit moment is dat de rotonde 
volgens contract nog steeds aangelegd moet wor-
den.

Bankgarantie
In de exploitatieovereenkomst is bepaald dat Memid 
Investments B.V. bij de aanvang van de werkzaam-
heden een bankgarantie aan de gemeente moet af-
geven van fl . 5.850.000. Deze bankgarantie is nim-
mer gegeven. Na diverse schriftelijke verzoeken, een 
sommatie, en gesprekken met de portefeuillehouder 
Grondzaken, is op 5 januari 2004 door de Rabobank 
een bankgarantie afgegeven van 900.000 euro. Dit 
bedrag ligt lager dan het oorspronkelijke bedrag van 
de garantie, maar dat heeft te maken met de voort-
gang van het werk, met name in de infrastructuur.
In december 2004 heeft het college, in verband met 
de voortgang van de werkzaamheden, besloten de 
bankgarantie te verlagen tot het huidige bedrag van 
500.000 euro. 
Volgens de overeenkomst dient de bankgarantie ter 
nakoming van de verplichtingen uit artikel 1.4.1. Dit 
artikel betreft met name de aanleg van de openba-
re werken en voorzieningen en de rotonde op de 
kruising Veenweg/Constructieweg/Communicatie-
weg. De vraag of de in de overeenkomst vastgeleg-
de afspraken door Memid worden nageleefd, kan 
niet volmondig met ja worden beantwoord. Van be-
gin af aan moet dit als moeizaam worden getypeerd. 
Hierbij moet in ogenschouw worden genomen dat 
de gemeente wel steeds in overleg met Memid is ge-
weest. Het uitgangspunt voor de gemeente is daar-
bij steeds geweest dat afspraken uiteindelijk worden 
nageleefd, danwel op basis van een heroverweging 
tot een aanpassing van de afspraken leidt. Het fail-
lissement van Memid Investments B.V. is op 28 ju-
ni 2011 uitgesproken. Dit heeft ons doen besluiten 
om de bankgarantie van 500.000 euro die door Ra-
bobank Rijn- en Veenstromen is afgegeven in te roe-
pen. Als gevolg van het faillissement wordt nu in een 
breder verband de positie van de gemeente ten op-
zichte van Memid geïnventariseerd. 

Zijn er de afgelopen 10 jaar meer van 
dergelijk contracten gesloten, zo ja welke, 
en of de gemeente daar risico bij loopt?
De afgelopen 10 jaar heeft de gemeente de volgen-
de exploitatieovereenkomsten gesloten.
- MOB-complex Mijdrecht Memid Investments B.V.
- Kastanjehof Mijdrecht Memid Investments B.V.
- Wilnisse Zuwe Wilnis Gebroeders Higler B.V.
- Kerklaan Amstelhoek VlietBouw
- Kreekrug Waverveen Westhoek Wonen
- Grutto Mijdrecht Spelt Vastgoed

Met uitzondering van de exploitatieovereenkomst 
met Westhoek Wonen is ter afdekking van de risico’s 
voor de gemeente overeengekomen dat de exploi-
tant een bankgarantie afgeeft.” Was getekend: Bur-
gemeester en wethouders,

Antwoorden van burgemeester en wethouders
Conclusie: Rotonde moet nog steeds 
aangelegd worden

Hier had een rotonde moeten worden aangelegd

al die jaren. En wil daar graag een 
antwoord op en wij delen dat ant-
woord, ten snelste”, aldus de burge-
meester.

Niets
Echter, er kwam niets. Tot op 28 juni 
jl. Memid Investments offi cieel fail-
liet werd verklaard en de wethou-
der nog niets had laten horen aan 
Lijst 8, vroeg Jan Joris in de raads-
vergadering van vorige week maan-
dag nogmaals hoe het nu zat. Hij 
deed dit via een motie en hoop-
te op steun van zijn collega-raads-
leden. Maar nee, dat gebeurde niet 
echt. Door raadslid Schreurs werd 
zelfs gesuggereerd dat Memid niet 
failliet zou zijn. De wethouder wist 
dit echter wel en zei wederom, dat 
het college er hard mee aan het 
werk was. Kasje, muur noemt men 
dit. “Nog steeds geen antwoord, het 
lijkt wel of het college niet wil dat 
eruit komt dat ze nog iets te vorde-
ren heeft”, aldus een teleurgestelde 
Lijst 8: “Maar we blijven er boven-
op zitten, vakantie of geen vakantie”.
 
Grond bij zwembad Abcoude
Niet alleen Lijst 8 heeft vragen over 
het bouwbedrijf, ook D66 heeft de-
ze en dan over een andere tak van 
het bedrijf, bouwbedrijf Midreth, 
ook failliet verklaard. De fractie van 
D66 heeft vragen over de gang van 
zaken rond wel of geen grondver-
koop bij zwembad Het Meerbad in 
Abcoude: “Naar aanleiding van het 
voornemen van het College om te 
onderzoeken of de sluiting van het 
zwembad te Abcoude tot de beno-
digde kostenbesparingen kan lei-
den, heeft D66 de volgende vragen. 
1.  Is het College bekend met het 

feit dat de grondexploitatie van 
het Meerbadterrein Noord in-
dertijd ter hand is genomen om 
uit de opbrengsten daarvan de 
kosten van het zwembad te fi -
nancieren (investeringen en ex-
ploiatiebijdrage)?

2.  Zo ja, is het College dan met D66 
van mening dat het nog buiten-
gewoon opportuun is een besluit 
te nemen over de sluiting van 
het zwembad in Abcoude; om-
dat cruciale informatie over de 

opbrengsten van de grondex-
ploitatie van het Meerbadterrein 
Noord ontbreekt?

3.  Is het College bekend met het 
feit dat de gemeenteraad niet of 
tenminste onvoldoende is geïn-
formeerd over de bedroevende 
situatie rond het Meerbadterrein 
Noord, t.a.v. zowel grondexploi-
tatie als zandwoestijn?

4. I s het College het dan eens met 
D66 dat zij vooreerst de ge-
meenteraad pro-actief had moe-
ten informeren over 
-  én de onder 1 aangehaalde in-

steek
-  én de actuele toestand inzake 

de grondexploitatie, 
-  én de verdere ontwikkelin-

gen en voornemens t.a.v. het 
Meerbadterrein

-  en dat deze informatie be-
schikbaar had moeten zijn, 
voordat het College haar voor-
nemen tot onderzoek naar 
sluiting bekendmaakte.

5. Is het College met D66 van me-
ning dat deze informatie en 
daarbij gevoegd de management 
informatie van Sportfondsen, ex-
ploitant van het Meerbad, voor 
de raadsleden beschikbaar had 
moeten zijn, voordat überhaupt 
een onderzoek naar eventuele 
sluiting kan worden overwogen.

Over de grondexploitatie
Het is op dit moment D66 en de be-
volking van Abcoude volstrekt on-
duidelijk wat de actuele situatie 
rond het Meerbadterrein Noord is, 
daarom de volgende vragen;
6.  Bekend is dat Midreth na de 

voorbereidingswerkzaamhe-
den van de gemeente Abcou-
de (bouwrijp maken, grondop-
hoging, e.d.) de grond niet wil-
de afnemen. Als gevolg van con-
tractuele verplichtingen heeft ar-
bitrage plaatsgevonden. Is daar 
ooit een uitspraak op geweest? 

7.  En zo ja, waar heeft de arbitrage 
dan toe geleid, wat is daarvan de 
uitspraak geweest?

8.  Zo nee, wat zijn daarvoor dan de 
redenen geweest? 

9.  Heeft Midreth de grond wel 
overgenomen en is deze dan af-

Van wie is nu deze grond bij zwembad Het Meerbad in Abcoude

Hier had een rotonde moeten worden aangelegd

Jan Joris Kneppers Lijst 8

gerekend?
10. Indien wel overgenomen, maar 

niet betaald, ligt er dan nu een 
claim bij een curator/vereffe-
naar? Hoe hoog is het bedrag 
van deze claim dan en hoe staat 
de afwikkeling/vereffening er 
voor?

11. Zijn er andere scenario’s, ten 
aanzien van de uitvoering van 
het plan in het kader van een 
doorstart c.q. overname activiteit 
door een andere ontwikkelaar?

12. Wat is de positie van de vereni-
ging Lage Wal, opdrachtgever, in 
deze kwestie?

Kortom, wie is nu de eigenaar van 
het Meerbadterrein Noord, wat 
heeft de grond opgeleverd en wat 
zijn de verdere plannen met deze 
grond?”, aldus Cees Houmes na-
mens D66

Wordt vervolgd.
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Afscheid teamleider Kliniek 
Somatiek Zuwe Maria-Oord
Vinkeveen - Afgelopen donderdag 
7 juli jl. zwaaide Zuwe Zorg Maria-
Oord Verpleegkundige en teamlei-
der kliniek Chris van der Waals uit. 
Na 13 jaar konden cliënten en colle-
ga’s tijdens een borrel afscheid van 
hem nemen. 
Met het vertrek van Chris verliest 
Maria-Oord niet alleen uitstekende 
vakman, maar ook een warm en so-
ciaal gezicht binnen de organisatie. 
Chris verlaat de zorg om zich mid-
dels de samen met zijn partner 
Mark opgerichte Stichting Tijdelijk 
Thuis te gaan focussen op de jeugd-
hulpverlening. Chris en Mark vor-
men al enige jaren een pleeggezin, 
tot 1 augustus is er plaats voor twee 
kinderen. Wanneer de verbouwing 
aan hun woning voltooid is zullen zij 
als pleeggezin plek kunnen bieden 
aan vijf kinderen/jongeren. 
Cliënten en medewerkers van Ma-
ria-Oord hebben ter gelegenheid 
van Chris zijn afscheid geld inge-
zameld voor de Stichting Tijdelijk 
Thuis. Een gebaar dat Chris zeer kon 
waarderen. De stichting kan finan-
ciële steun goed gebruiken, verkre-
gen gelden en middelen worden ge-
bruikt om de opgevangen kinderen/
jongeren een stabiel thuis te bieden, 
waar zij zich kunnen ontwikkelen. 
En zodoende voor de toekomst een 
basis leggen voor deelname aan de 
maatschappij.

Voor meer informatie over de Stich-
ting Tijdelijk Thuis bezoekt u dan 
de website: www.stichtingtijdelijkt-
huis.nl

Van Kouwen gecertificeerd als 
Erkend Schadeherstelbedrij f
Regio - Opel Erkend Reparateur 
Van Kouwen in Mijdrecht is door 
Opel Nederland gecertificeerd als 
Opel Erkend Schadeherstelbedrijf 
(OES). Ook Schadenet Kranenburg 
waar Van Kouwen nauw mee sa-
menwerkt, is door Opel gecertifi-
ceerd. De combinatie van een gro-
te expertise op het gebied van scha-
deherstel en zeer specifieke Opel-
kennis stelt Van Kouwen in staat de 
klant een perfecte dienstverlening 
aan te bieden.
Opel-rijders die er zeker van willen 
zijn dat schade aan hun auto vak-
kundig en met het beste resultaat 
wordt gerepareerd, zijn bij Van Kou-
wen aan het juiste adres. OES-be-
drijven garanderen namelijk dat een 
beschadigde Opel wordt hersteld 
met behulp van originele Opel-on-
derdelen. Het grote voordeel van 
een reparatie door een Opel Erkend 
Schadeherstelbedrijf is de zeker-
heid van een vertrouwd en vakkun-
dig herstel.

Strenge kwaliteitseisen
Van Kouwen is aangesloten bij Opel 
Erkend Schadeherstel (OES). Bedrij-
ven die deel uitmaken van dit net-
werk, staan garant voor deskundig 
schadeherstel.
Omdat elke reparatie volgens de fa-
brieksvoorschriften en met de voor-
geschreven apparatuur wordt uit-
gevoerd, blijven de originele veilig-
heidsaspecten van de auto behou-
den.
Bovendien voldoen Opel Erkend 
Schadeherstelbedrijven aan de 
strenge kwaliteitseisen die Opel 
stelt op het gebied van vakman-
schap, kwaliteit en milieuwetgeving.

“In het geval van schade aan zijn 
auto, belt een Opel-rijder ons bedrijf 
op 0297-272 272 en dan wordt al-
les vlekkeloos geregeld”, aldus Jo-
han van Asch van Van Kouwen “Zo-
als de afhandeling met de verzeke-
ringsmaatschappij en hulp bij het 
invullen van het schadeformulier.

Protestantse Gemeente Mij drecht 
blij ft aan de weg timmeren
Mijdrecht - De renovatiewerk-
zaamheden van de Janskerk, Fase I, 
zijn op een paar details na afgerond. 
Het balkon is, na de verplaatsing 
van de beeld- en geluidtechniek bij-
na klaar, alleen de vergulde valuten 
naast de klok moeten nog worden 
aangebracht.
Het Liturgisch Centrum is bouwkun-
dig gereed, de verwarmingsradiato-
ren zullen in Fase II verwijderd wor-
den. Het Liturgisch meubilair staat 
er, maar een aantal details moet 
nog worden aangebracht. We heb-
ben het dan over de vergulde ac-
centen, op onder andere de Avond-
maalstafel. Op Kansel en Lezenaar 
zullen geluid en licht definitief in 
orde worden gemaakt. Op dit mo-
ment worden speciaal glazen scha-
len voor het Doopvont en de Kaar-
senstandaard, naar ontwerp van 
de architect, geproduceerd. De be-
amers voor de projectie op de mu-
ren van het Liturgisch Centrum zijn 
inmiddels op een andere hoogte in-
gesteld waardoor de leesbaarheid is 
vergroot. De restauratie van de ge-
figureerde ramen is nagenoeg ge-
reed en deze zullen binnen enkele 

weken hun plaats krijgen in de to-
ren.

Fase 2
In de laatste week van juni werd 
duidelijk dat de subsidie aanvraag 
die de Protestantse Gemeente te 
Mijdrecht op 15 januari dit jaar bij 
de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed had ingediend gehonoreerd 
was. Op gezette tijden heeft men 
gemeld dat, voordat er een aanvang 
genomen zou kunnen worden met 
de start van Fase II – de uiteindelij-
ke restauratie van het bouwkundige 
deel van de Janskerk – er eerst ze-
kerheid zou moeten zijn over de toe-
kenning van de subsidie van Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed. 
Alleen met die subsidie valt de fi-
nanciering van de restauratieplan-
nen pas goed tot uitvoer te bren-
gen, rond kunnen krijgen. Zonder 
de financiële bijdrage van de Rijks-
dienst, die uitkomt op een bijdra-
ge van ruim 416.000,-, zou de be-
oogde restauratie bijna onmogelijk 
zijn. Eind augustus staat er al weer 
een bouwvergadering gepland, in 
die vergadering zal gestart worden 

met de voorbereidingen voor Fase II. 
Naar verwachting zal er begin 2012 
met de definitieve werkzaamheden 
begonnen kunnen worden.

Die werkzaamheden in Fase II zul-
len met name bestaan uit het:
Deels ontpleisteren, opnieuw pleis-
teren en schilderen van de buiten-
gevel.
Uitnemen van de stalen ramen, het 
opnieuw conserveren van de ramen 
en weer terugplaatsen.
Ontpleisteren en opnieuw pleisteren 
van de binnenwanden.
Pleisteren van het gewelf.
Opnieuw schilderen van alle muren 
en gewelf in een nog nader te be-
palen kleur.
Verder marmeren van nog te mar-
meren delen rond het orgel.
Een accentkleur aanbrengen op de 
bogen van het gewelf.
Verwijderen van de dekvloer, aan-
leggen van vloerverwarming op de 
ondervloer, alles voorzien van een 
afwerkvloer met daaroverheen te-
gels die in kleur - en mogelijk ook in 
formaat – aansluiten op de vloer in 
het Liturgisch Centrum.

Verwijderen van niet meer noodza-
kelijke verwarmingsradiatoren.

Na het bouwkundige gedeelte in 
Fase II zal een keuze gemaakt wor-
den voor het overige Avondmaals-
meubilair en de stoelen in de kerk-
zaal. Verder zal er een besluit wor-
den genomen over een kunstwerk 
op de achterwand van het Litur-
gisch Centrum. “Hoe lang de werk-
zaamheden in Fase II zullen duren 
is nog moeilijk te zeggen, wij ver-
wachten daar medio december een 
beter beeld van te hebben. Om-
dat we, als Protestantse Gemeente 
Mijdrecht liever geen leningen wil-
len afsluiten voor deze restauratie 
zullen we in de komende tijd ook 
gaan proberen geld bij elkaar te krij-
gen. Hiervoor zal enerzijds een be-
roep op gemeenteleden van de Pro-
testantse Gemeente Mijdrecht ge-
daan worden, maar anderzijds zul-
len wij ook tal van mogelijke (exter-
ne) subsidiegevers gaan aanspre-
ken en sponsors gaan benaderen. 
De toren van de Janskerk is eigen-
dom van gemeente De Ronde Ve-
nen en zij heeft nog geen plannen 
om ook de toren te gaan restaure-
ren. Wel zijn we heel dankbaar dat 
we binnenkort de restauratieplan-
nen kunnen voltooien, waarmee we 
ook voor de komende 50 jaar een in 
goede staat verkerend monumen-
taal kerkgebouw mogen beheren.”

Afscheidsdag groep 8 van
De Schakel eindigt met plan B

Vinkeveen - Woensdag 6 juli jl. 
hebben de leerlingen van groep 
8 van basisschool De Schakel af-
scheid genomen van de school en 
van elkaar. Het dagprogramma was 
voor de kinderen een verrassing. Zij 
zijn ’s ochtends vroeg meegeno-

men naar Adventure&Thrill in Best. 
Daar mochten ze zich flink uitleven 
met vlotten bouwen, mountainbi-
ken, een hindernisbaan nemen en 
nog veel meer. Het mooiste was wel 
de enorme schans waar de kinde-
ren vanaf konden glijden en ze aan 

het eind gelanceerd werden en met 
een enorme plons in het water te-
rechtkwamen.
Nadat alle kinderen zich thuis om-
gekleed hadden was het tijd voor 
het avondprogramma. Op school 
stond er een enorm buffet klaar 

voor de groep 8 leerlingen, hun ou-
ders en het team. Nadat alle buiken 
gevuld waren begon het officiële 
gedeelte. Alle kinderen kregen van 
het bestuur een bijbel overhandigd. 
Juf Petra had voor elk kind persoon-
lijk een paar mooie woorden en zij 
liet foto’s zien van elke leerling van-
af de kleutergroep tot nu. Dat was 
heel bijzonder.
Groep 8 had ook nog een verras-
sing voor de school. De leerlingen 
zongen een lied met voor elk team-
lid een apart toepasselijk couplet. 
Daarnaast kreeg de school spullen 
voor de diverse sportactiviteiten na-
melijk waterzakken en kratjes voor 
flesjes water. Deze kratten zijn ge-
pimpt door de leerlingen zelf.
Na het officiële gedeelte liep de 
spanning op. De zaal stroomde vol 
met opa’s en oma’s. De leerlingen 
werden omgekleed en geschminkt. 
Na maanden van oefenen was het 
nu echt tijd voor musical Plan B. Al-
le leerlingen zagen er top uit en ze 
zongen de longen uit hun lijf. Plan 
B is een vrolijke musical over (hoe 
toepasselijk) een groep 8 vlak voor 
de zomervakantie. Iedereen heeft 
zin om op vakantie te gaan. Alle 
vakantieplannen komen aan bod. 
Maar de meester heeft niemand om 
zijn tuin te verzorgen. Hij gaat uit-
eindelijk voor plan B. Nadine, Jakob, 
Ole, Niek, Romina, Grace, Sayu-
ri, David, Anne-Wil, Jur, Matthijs, 
Mark, Loulou, Jasper, Rafael, Maris-
ka, Robert, Celine, Marjolein en Ca-
sper bedankt voor de leuke musi-
cal. Heel veel succes op jullie nieu-
we scholen.

Eerste sleutel voor de 
bewoners van Kreekrug
Waverveen - In Waverveen aan 
de Cliffordweg worden de komen-
de twee weken de laatste woningen 
opgeleverd van het nieuwbouwpro-
ject Kreekrug van woningcorporatie 
Westhoek Wonen. De Wavervener 
Mark Kooijman (27) kreeg maan-
dagochtend 4 juli de eerste sleu-
tel overhandigd uit handen van Tom 
Burgers, directeur-bestuurder van 
Westhoek Wonen. Het nieuwbouw-
project bestaat uit 30 woningen, ge-
legen aan de rand van Waverveen. 
Mark Kooijman en Jessie Bos be-
trekken binnenkort hun eerste wo-
ning. In gedachten hebben ze hun 
woning al helemaal ingericht. Mark: 
“Ik was op zoek naar een betaalba-
re woning in deze buurt. Na vijf jaar 
ingeschreven te staan als woning-
zoekende, kreeg ik als bewoner van 
Waverveen, een kleine kern, voor-
rang bij de toewijzing van de wo-
ningen. De combinatie van landelijk 
wonen én centraal gelegen, dicht bij 
steden als Amsterdam en Utrecht, 
maakt deze woning voor ons heel 
aantrekkelijk.” 
Met het nieuwbouwproject komt 

Westhoek Wonen tegemoet aan de 
vraag op de woningmarkt naar be-
taalbare huurappartementen, ook 
voor jongeren. Tom Burgers: “West-
hoek Wonen zet zich ervoor in, dat 
ook jongeren uit kleine kernen zo-
als Waverveen hier een wooncarriè-
re kunnen maken. Daarnaast reali-
seren we met de bouw van nieuwe 
woningen doorstroming op de wo-
ningmarkt, een belangrijk speerpunt 
van ons beleid.” 

Kreekrug bestaat uit 21 huurwonin-
gen en negen drie-onder-een-kap-
woningen. Het is een interessant 
project omdat Westhoek Wonen hier 
een volledig woonaanbod creëert 
voor verschillende doelgroepen: 
huur- en koopwoningen voor star-
ters, tweeverdieners, gezinnen en 
senioren. Het plan past bovendien 
in de natuurlijke omgeving en bij 
het dorpse karakter van Waverveen. 
Zo bestaan de woningen en de ap-
partementgebouwen uit slechts drie 
woonlagen. De woningen beschik-
ken daarnaast over veel woonruimte 
en zijn van hoge kwaliteit. 

Groep 8 Driehuisschool 
neemt afscheid met musical
Mijdrecht - Op dinsdag 5 juli was 
het eindelijk zover: na weken van 
voorbereiden en intensief oefenen 
kon groep 8 van de Driehuisschool 
eindelijk hun musical ‘Spitsuur’ la-
ten zien in het Parochiehuis. ’s Och-
tends en ’s middags werd er opge-
treden voor zowel de onder- als de 
bovenbouw en ’s avonds waren de 
ouders/verzorgers, opa’s, oma’s en 
andere genodigden aan de beurt. 

De musical was een daverend suc-
ces. In de zaal werd er vaak hard 
gelachen en druk geapplaudiseerd. 
Als echte professionals voerde een-
ieder zijn/haar rol voortreffelijk op. 
Na de musical was het tijd voor wat 
afscheidsspeeches en het uitdelen 
van cadeautjes. De avond werd af-
gesloten met een disco. Groep 8: 
heel veel succes en geluk in jullie 
verdere leven!

Geslaagden VeenLanden 
College locatie Vinkeveen
Vinkeveen – Ook de eindexamen-
leerlingen van het VeenLanden Col-
lege, locatie Vinkeveen, hebben hun 
diploma in ontvangst genomen. In 
een volle aula werd elke leerling in 
het bijzijn van ouders en genodig-
den persoonlijk toegesproken door 

één van de docenten. Het was een 
warm afscheid van een groep leer-
lingen waar de school trots op kan 
zijn. De geslaagden zijn:
Carré Albers Vinkeveen,   Nandi 
Beer   Abcoude,   Bas van Bergen  
Wilnis , Steven Blok  Mijdrecht, Kel-

ly Blonk  Vinkeveen, Anouk Bommer  
Vinkeveen, Paulo Bruns  Abcoude, 
Bernice  de  Bruyn  Waverveen, We-
sley Caransa  Vinkeveen, Stefan  van  
Es  Vinkeveen, Christy Faber  Vinke-
veen, Karien Feddema  Wilnis, Do-
minique Fronik  Vinkeveen, Vittorio 

Graziani  Vinkeveen, Rutger Gruis  
Vinkeveen, Wouter Harkema  Ab-
coude,  Rosa Hodenpijl  Vinkeveen, 
Lyndsey Hofstee  Vinkeveen, Sander 
Hoogendijk  Loenen aan de Vecht, 
Juliët Jansen  Wilnis, Ricky  de  Jong  
Amsterdam,Jaimy Kinkel  Abcoude, 
Jody Klijn  Vinkeveen, Sarah Knoop  
Abcoude, Iris Lambregts  Mijdrecht, 
Yoshka Leurs  Loenen aan de Vecht, 
Yuba Maghnouji  Vinkeveen, Di-
onne  van  Maren  Mijdrecht, Me-
hek Mian  Mijdrecht, Jannieke Mol-
lers  Vinkeveen, Ezra Nelissen  Ab-
coude, Sjors Nieuwesteeg  Loe-
nen aan de Vecht, Robin Nijhuis  
Mijdrecht, Dennis Pauw  Vinkeveen, 
Chris Reichgelt  Wilnis, Rik Rö-
ling  Wilnis, Donovan Samson  Vin-
keveen, Lisa Santen  Abcoude, Je-
roen  van  Schaick  Baambrugge, 
Jordy Schootemeijer  Abcoude, Na-
dine Schut  Abcoude, Twan Sluijs  
Mijdrecht, Milo  van  Soest  Wilnis, 
Lobke Spijker  Loenen aan de Vecht, 
Wouter Spronk  Mijdrecht, Mag-
nus Stam  Mijdrecht, Rosanne  van  
Starrenburg  Mijdrecht, Steve Sup-
pan  Vinkeveen, Tamarah Turken-
burg  Abcoude, Clemence Verlaan  
Vinkeveen, Isabel  van  Vliet  Loenen 
aan de Vecht, Danny Völker  Vinke-
veen, Lisa Westenburg  Loenersloot, 
Maarten Willekes  Vinkeveen, Paul 
Zoutman  Mijdrecht.
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Vinkeveen – Donderdagmorgen 7 ju-
li hadden alle leerlingen en leerkrach-
ten zich in de aula verzameld om juf Tru-
dy te verrassen met diverse afscheidslie-
deren en mooie cadeaus. Een van de ca-
deaus was een door de kinderen uit haar 
klas versierd tafellaken. Ieder kind had 
een mooie (hand)tekening hierop gezet. 
Op deze manier kan ze nog alle dagen te-
rugdenken aan haar allerlaatste klas. Juf 
Trudy is 30 jaar werkzaam geweest bij obs 

De Pijlstaart in Vinkeveen. Toen zij in 1980 
naar Vinkeveen verhuisde en haar dochter 
inschreef voor de kleuterschool werd zij al 
direct gevraagd om een aantal dagen in te 
vallen. De verhuisdozen stonden nog in-
gepakt maar dat maakte haar niet uit. Met 
veel plezier stond juf Trudy voor de klas. 
Van kleuterjuf naar juf van de onderbouw, 
van RT’er naar IB’er, het maakte haar alle-
maal niet uit. Met veel plezier heeft zij de 
afgelopen 30 jaar de Pijlstaartschool zien 

groeien van een kleine school naar een 
school met inmiddels bijna 300 leerlingen. 

Vrijdag 8 juli was haar laatste werkdag 
en daarom vierde zij met haar groep 3 
nog een klein afscheidsfeestje. Ze heeft 
de kinderen beloofd om niet te verhuizen 
maar er wel bij verteld dat ze in ieder geval 
gaat overwinteren op het prachtige Bonai-
re. Juf Trudy gaat genieten van haar wel-
verdiende pensioen.

Juf Trudy 
neemt afscheid van 
de Pijlstaartschool

van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Het Historische hoekje

toen

NU

Deze week: Winkel Jan van Schuppen,
Dorpsstraat Wilnis

De Historische Vereniging “De Proosdij-
landen” stelt uw mening op prijs! Heeft u 
nog oude foto’s, die u met ons wilt delen? 
Stuur ons een e-mail. 
Nog geen lid van de Historische
Vereniging “De Proosdijlanden”?
Voor slechts € 17.50 per jaar bent u 
lid, u krijgt daarvoor 4 maal per jaar de 
Proosdijkoerier met veel artikelen over 
onze lokale historie. Verder worden er lezingen en excursies georganiseerd, u 
geeft u op per e-mail. Ons e-mail adres:  info@proosdijkoerier.nl

Leerlingen groep 8 van de 
Sint Jozefschool vliegen uit
Vinkeveen - De leerlingen van 
groep 8a en 8b van de Sint Jozef-
school zijn uitgevlogen. Maar dit ge-
beurde pas na een spetterend eind-
feest, voorafgegaan door de eindmu-
sical die plaatsvond in de Boei. De 
kinderen zagen er allemaal weer fan-
tastisch uit in hun galakleding met 
een vleugje Italië, want het thema 
voor dit jaar was Venetiaans bal! On-
der luid applaus en trompetgeschal 
kwamen de leerlingen over de rode 
loper aan. De aula was omgetoverd 

in een prachtige feestzaal waarin ge-
danst kon worden op de muziek van 
dj Milo. Ook kon er een potje black-
jack gespeeld worden in de poker-
hoek en konden de dames hun haar 
prachtig in de krul laten zetten. Voor 
wie het stoer vond kon er ook een 
(nep)tatoeage gezet worden. Na-
tuurlijk mocht een Italiaans schepijs-
je van de ijsbeer niet ontbreken, dát 
liet iedereen zich goed smaken. Tot 
slot nog op de foto in een gondel als 
aandenken aan een mooi eindfeest!

Gert Stronkhorst genomineerd 
voor ‘Slagerij van het Jaar 2011’
Uithoorn - Net als veel colle-
ga’s verspreid over heel Nederland 
schreef Keurslager Gert Stronk-
horst zijn bedrijf in voor de verkie-
zing ‘Slagerij van het jaar 2011’. En 
met succes! In dit belangrijke eve-
nement in de slagersbranche heeft 
hij de halve finaleronde bereikt.

Genomineerd voor Slagerij 
van het Jaar 2011
Keurslager Gert Stronkhorst is er 
bijzonder trots op dat zij genomi-
neerd zijn voor ‘Slagerij van het jaar 
2011’ en de eerste ronde succes-
vol hebben doorlopen. Keurslagerij 
Stronkhorst gaat nu samen met 16 
andere slagerijen door naar de hal-
ve finaleronde. 
De wedstrijd ‘Slagerij van het Jaar 
2011’ is de vakwedstrijd waarvan el-

ke slager de titel ooit hoopt te ha-
len. De wedstrijd bestaat uit 3 ron-
des en een vakjury bepaalt wie de 
beste slagerij van Nederland wordt. 
Het accent van de eerste ronde lag 
op het aankopen van een product 
en het advies dat daarbij gegeven 
wordt. In de tweede ronde worden 
de winkel en de werkplaats van de 
Keurslagerij gekeurd. 

Bekendmaking winnaar
Het team van Keurslagerij Gert 
Stronkhorst gaat vol enthousiasme 
de tweede ronde in en hoopt eind 
september te weten of zij door mo-
gen naar de finaleronde. Wilt u meer 
over de wedstrijd of over de Keur-
slagerij weten? De medewerkers 
van Keurslagerij Gert Stronkhorst 
vertellen u graag meer.

Uilen worden geringd
Wilnis - Aanstaande zaterdag 16 ju-
li is het zover, dan worden de jon-
ge kerkuilen van Zorgboerderij aan 
de Amstelkade 61 om 11.00 uur in 
Wilnis geringd. De werkgroep Uilen 
van het IVN (vereniging voor natuur- 
en milieueducatie) binnen De Ron-
de Venen & Uithoorn, nodigt jong en 
oud van harte uit deze unieke ge-
beurtenis bij te wonen. Door mid-
del van een door het IVN geïnstal-
leerde webcam kunnen het hele jaar 
door in de zorgboerderij de kerkui-
len geobserveerd worden. Met name 
in deze periode, nu er 5 jonge kerk-
uilen in het nest rondscharrelen, is 
het een lust voor het oog. Zulke con-
crete waarnemingen zijn niet alleen 
erg leuk om te zien maar ook leer-
zaam. De ervaring leert dat de jon-
gen vanaf leeftijdsdag 30 de nest-
kast beginnen te verlaten. Vaak zijn 
de eerste uitstapjes kort en keren 
de jongen overdag weer terug op 
het nest. De webcamuiltjes moeten 
heel wat angsten overleven om uit-

eindelijk daadwerkelijk uit te vliegen. 
Tot de nazomer worden ze in het ou-
derlijk territorium getolereerd. Lang-
zaam neemt de zorg van de ouders af 
en leren de jongen zelfstandig te zijn. 
Door het ringen kan t.z.t. vastgesteld 
worden wat er met hen is gebeurd. 
Hopelijk treft de werkgroep Uilen ze 
weer aan in haar uilen beheergebied.
Het uilenproject op de Zorgboerderij 
aan de Kromme Mijdrecht kwam me-
de tot stand door Piton Consultancy 
te Wilnis.
E-mail: a.goedemoed@kpnplanet.nl.

Juf Jannie verlaat onderwijs 
en de Prinses Beatrixschool
Wilnis - Afgelopen woensdag 6 ju-
li heeft Juf Jannie afscheid geno-
men van de Prinses Beatrixschool in 
Wilnis. Bijna 15 jaar heeft zij op die 
school gewerkt: eerst als ‘kleuter-
juf’ en de laatste jaren als juf van de 
middenbouw. Daarvoor heeft zij op 
vele andere scholen gewerkt, ook 
binnen De Ronde Venen.
Toch wel met pijn in het hart zegt zij 
het onderwijs vaarwel: het was meer 
dan een baan voor haar. Zij heeft 
zich altijd met hart en ziel voor de 
kinderen en voor de collega’s inge-

zet. Zo was ze ook de drijfveer van 
een aantal uitstapjes van het onder-
wijsteam en wist altijd met leuke ini-
tiatieven binnen de groep te komen.
Haar leeftijd heeft haar daarbij nooit 
in de weg gezeten. Maar toch is het 
juist dat dat haar heeft doen beslui-
ten van haar flexibele pensioenrege-
ling gebruik te gaan maken. Zo kan 
ze vanaf nu alle tijd aan man, kinde-
ren en kleinkinderen besteden. Mis-
schien ziet de Beatrixschool haar te-
rug als invalster als er iemand uit-
valt? De tijd zal het leren.



Mijdrecht - De laatste weken voor 
de zomervakantie zijn meestal we-
ken vol activiteiten en afscheid ne-
men maar bij de Hoeksteen was de-
ze laatste week wel een heel letter-
lijke afscheidsweek. Bij elke activi-
teit die er was, dachten de leerlin-
gen: ‘Tja... dit is dan echt voor het 
laatst. Afscheid nemen van je juf, 
afscheid nemen van de school, af-
scheid nemen van je klasgenootjes, 
voor de meesten toch best lastig en 
voor sommigen ook heel emotio-
neel. De laatste grote activiteit die 
zij met elkaar hadden, was het tradi-
tionele Familiezomerfeest. Een ont-
zettend gezellig festijn, waarbij ze 
prachtig weer hadden en echt met 
elkaar genoten hebben. Dit jaar 
hebben zij het met z’n allen iets 
grootser aangepakt met allerlei hele 
leuke spelletjes zoals grote worstel-
pakken, waarbij je moest proberen 
elkaar uit de ring te gooien. En dan 
was er natuurlijk ook het afscheid 
van groep 8 met de musical NIZNO 
in het VeenLanden College, het was 
super! Dinsdag is de groep nog met 
elkaar een dag naar de Efteling ge-
weest en woensdag hebben de ou-
ders en kinderen nog een gezel-
lig afscheidsavondje gehad in Wa-
verveen, ook erg geslaagd. En dan 
komt toch echt de dag, dat je voor 
het laatst het plein op- en af loopt 
en De Hoeksteen niet meer bestaat.
Heel erg jammer... maar de leerlin-
gen van De Hoeksteen hebben met 
elkaar een leuke, leerzame, gezelli-
ge en toffe tijd gehad op de Hoek-
steen, het was gewoon een super-
leuke school! De kinderen willen 
nogmaals via de Nieuwe Meerbode 
de lieve juffen, de meester, hun ou-
ders, vrijwilligers enz. hartelijk be-
danken voor hun inzet op de Hoek-
steen, want zonder hen was het 
nooit zo’n leuke school geweest. Zij 
zeggen dag met een lach en een 
traan.
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Geslaagden Scholen-
gemeenschap Thamen
Officiële naam Woonplaats  Leerweg
Fedor Loos De Kwakel VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg voertuigentechniek
Robin van Alphen Kudelstaart  VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg voertuigentechniek
Martijn de Haan Uithoorn  VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg voertuigentechniek
Stanley Moolhuijsen Kudelstaart  VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg voertuigentechniek
André Piet Aalsmeer VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg voertuigentechniek
Mike Reekers Amstelveen VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg voertuigentechniek
Robin van Rijn De Kwakel VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg voertuigentechniek
Marc de Vries Zevenhoven VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg voertuigentechniek
Martijn Bosman Amstelveen VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg bouwtechniek
Shane Drenth Uithoorn VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg bouwtechniek
Alain Erkamp Amstelveen VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg bouwtechniek
Mike Kloppenburg Amstelveen VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg bouwtechniek
Jamy Kuipers Nieuwveen VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg bouwtechniek
Daan Susholz Aalsmeer VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg bouwtechniek
Daan Wiering Uithoorn VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg bouwtechniek
Cees Borgman Uithoorn VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Jeffrey Eickhoff Kudelstaart VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Dylan Eindhoven Mijdrecht VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Remco de Hartog Kudelstaart VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Adam Idris Uithoorn VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Jessine Kissami Uithoorn VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Jimmy Maassen Amstelveen VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Dennis Moorman Uithoorn VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Kevin van Nifterick Uithoorn VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Fousie Orrech Mijdrecht VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Ilias Oulahsen Mijdrecht VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Jonathan Solomon Amstelveen VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Jordy van der Wals Mijdrecht VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Bram Wouters Mijdrecht VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg elektrotechniek
Joeri Dikkeboom Amstelveen VMBO Basis Beroepsgerichte leerweg metaaltechniek

Vijftien geslaagden bij 
EHBO vereniging Wilnis
Wilnis - EHBO vereniging Wil-
nis heeft het seizoen afgesloten 
met de diplomauitreiking van het 
EHBO diploma aan 15 geslaagden. 
KNV EHBO afdeling Wilnis organi-
seerde dit seizoen een EHBO op-
leiding voor 16 deelnemers, waarin 
de basisbeginselen van EHBO, ver-
bandleer, reanimatie en AED aan 
bod kwamen. Op 28 februari en 7 
maart hebben de kandidaten in klei-
ne groepjes examen gedaan in De 
Schakel in Wilnis.

Grote en kleine letsels
In 16 avonden hebben de toege-
wijde instructeurs mevrouw Pfeif-
fer en mevrouw Bloemhof de deel-
nemers de basisvaardigheden bij-
gebracht om kleine tot grotere let-
sels te behandelen en erger te voor-
komen. Een combinatie van hard 

werken en gezelligheid heeft een 
hoog slagingspercentage als resul-
taat gehad.

Geslaagden
KNV EHBO afdeling Wilnis felici-
teert alle geslaagden en heet de 
nieuwe leden van harte welkom bij 
de herhalingslessen. De geslaag-
den zijn:
Serah Afwandi, Marga Baars, An-
toinet Bosland, Carin van Gasteren, 
Job de Haan, Henk Heijnemans, Ka-
rin Keers, Monica van der Maat, Jo-
han Plug, Lia Rademaker, Annemie-
ke Schreurs, Kelly Schwegler, Maar-
ten Verhaert, Kim Versleijen en Eva 
Vis.

EHBO opleiding
EHBO vereniging Wilnis biedt om 
het jaar een nieuwe EHBO opleiding 

aan inclusief verbandleer, reanima-
tie en AED. In september gaan de 
herhalingslessen voor verlenging 
van het EHBO diploma van start. 

Op maandagavond 5 september 
wordt het nieuwe seizoen ingeluid 
met een grote oefening in Wilnis 
in samenwerking met de vrijwillige 
brandweer Wilnis. Houd de website 
www.ehbowilnis.nl in de gaten voor 
meer informatie over de locatie en 
tijd van deze oefening.

Inzet EHBO’ers
De EHBO’ers van KNV EHBO af-
deling Wilnis worden ingezet voor 
EHBO hulpverlening bij diverse ac-
tiviteiten, waaronder de Avond-
4Daagse, Wilnis Festival en sport-
evenementen. Meer informatie kunt 
u opvragen via info@ehbowilnis.nl.

De Hoeksteen neemt afscheid

De Hummeltjes na zomer-
vakantie op nieuwe locatie
Vinkeveen - Peuterspeelzaal De 
Hummeltjes in Vinkeveen gaat met 
vakantie. De kleine hummeltjes van 
2 tot 4 jaar nemen deze week af-
scheid om na de zomervakantie 
weer terug te komen op de nieuwe 
locatie.
Peuterspeelzaal De Hummeltjes 
gaat verhuizen naar een mooi groot 

klaslokaal in het gebouw van basis-
school de Sint Jozefschool in Vin-
keveen. Door de gebouwenruil van 
basisscholen De Pijlstaart en de Sint 
Jozefschool, kinderopvang De Klim-
boom en peuterspeelzaal De Duike-
laar moest ook peuterspeelzaal De 
Hummeltjes op zoek naar een nieuw 
plekje. De laatste week staat geheel 

in het teken van de vakantie en de 
verhuizing. Na de vakantie zijn alle 
kindjes welkom in het nieuwe klas-
lokaal.
Peuterspeelzaal De Hummeltjes is 
vanaf 22 augustus gevestigd aan 
Tuinderslaantje 1-5, in het gebouw 
van de Sint Jozefschool bij de kleu-
ters, lokaal 2 in Vinkeveen.

Inschrijving cursussen Atelier 
De Kromme Mijdrecht van start
Mijdrecht - Op maandag 29 augus-
tus a.s. start het nieuwe seizoen bij 
teken- en schildersatelier De Krom-
me Mijdrecht. Er is weer een uitge-
breid pakket aan cursusmogelijkhe-
den samengesteld. Inschrijving is 
weer mogelijk voor zowel volwasse-
nen als ook voor kinderen en juni-
oren.
Atelier De Kromme Mijdrecht ver-
zorgt cursussen in tekenen en schil-
deren in diverse technieken voor zo-
wel beginners als voor gevorderden. 
Het cursusjaar loopt van 29 augus-
tus 2011 tot half mei 2012. Het jaar 
is ingedeeld in drie blokken van on-
geveer 10 lessen. Men kan zich per 
blok inschrijven als cursist of voor 

het gehele jaar als lid. De lessen zijn 
gespreid over alle werkdagen, voor 
zowel de ochtend, de middag als de 
avond.
De lessen duren 2.15 uur. Het vol-
ledige rooster met een omschrijving 
van de inhoud van de verschillen-
de cursussen is te vinden op de site 
www.atelierdekrommemijdrecht.nl. 
Hier kan men ook het aanmeldings-
formulier downloaden.

Jongeren
Atelier De Kromme Mijdrecht heeft 
een speciaal programma ontwikkeld 
voor de jeugd. Op woensdagmiddag 
worden tekenlessen verzorgd voor 
acht- tot tienjarigen. Voor kinderen 

van 11 en 12 jaar zijn er schilder-
lessen in diverse technieken. Voor 
kinderen, die graag tekenen vormen 
deze lessen een unieke uitbreiding 
op de tekenlessen op school.
Voor de oudere jeugd zijn de les-
sen op het eind van de vrijdagmid-
dag. De groep van 12-14 jaar kan 
van 16.15 tot 17.30 uur terecht en de 
jeugd vanaf 15 jaar kan van 18.00 
tot 19.15 uur kennismaken met de 
verschillende schildertechnieken.

Aanmelden
Aanmelden kan via de site. Men kan 
voor nadere informatie ook terecht 
bij Anja Smits, tel. 0297 287247 of 
Ria Hartsing, tel. 0297 213213. 
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UWTC’er Guus Zantingh 
net naast podium NK
Regio - Op zondag 3 juli werd in het 
Noord-Hollandse Volendam het Ne-
derlands Kampioenschap voor vete-
ranen verreden. Vanuit geheel Neder-
land waren de sterkste renners naar 
Volendam afgereisd. De organisatie 
had een omloop van ruim 5 km uit-
gezet. Bij de 60+ veteranen stonden 
de UWTC renners Leen Blom en Guus 
Zantingh aan het vertrek. De renners 
moesten 60 km afleggen, vanaf de 
start werd er een hoog tempo onder-
houden.

Door de gunstige weersomstandig-
heden was het moeilijk om uit het pe-
loton te ontsnappen, op enkele klei-
ne pogingen na bleef het peloton bij 
elkaar. Met nog anderhalve ronde te 
gaan wist toch nog een renner te ont-
snappen en op de streep had hij nog 
een voorsprong van 2 seconden over. 
Het kampioenschap werd hiermee 
gewonnen door Gerard Albrink. Guus 
Zantingh spurtte zich naar een mooie 
4e plaats, helaas net naast het podi-
um. Leen Blom eindigde in dezelfde 

categorie als 37e. Bij de 40+ behaal-
de UWTC’er John Oudshoorn een 19e 
plaats.

Leidsche Rijn
Op zondag 26 juni namen UWTC 
renners Theo Oudshoorn en Guus 
Zantingh deel aan een 60+ vetera-
nen wedstrijd in Leidsche Rijn, pro-
vincie Utrecht. Men had een circuit 
uitgezet in het hartje van Leidsche 
Rijn. Er stonden veel renners aan 
het vertrek en al direct na het start-
schot ontsnapte een renner uit het 
peloton. Deze renner werd na 5 ron-
de teruggepakt en enige ronden la-
ter ontstond er een kopgroep van 8 
renners, deze namen direct een rui-
me voorsprong. Vier renners, met 
daarbij Guus Zantingh, zetten de 
achtervolging in en wisten na en-
kele ronden de 8 man te achter-
halen. Met nog 6 ronden te gaan 
ontsnapten 3 renners uit de kop-
groep van 12 renners en deze wer-
den niet meer achterhaald. De wed-
strijd werd gewonnen door Fred de 

Kinkelder, Guus Zantingh behaal-
de een 7e plaats in deze wedstrijd. 
Theo Oudshoorn eindigde netjes in 
het peloton.
 
Maassluis
Op zondag 12 juni stonden de 
UWTC renners Leen Blom, Theo 
Oudshoorn en Guus Zantingh aan 
de start van de 60+ veteranen wed-
strijd in Maassluis. Vanaf het vertrek 
werd er een hoog tempo onderhou-
den en hierdoor was het moeilijk 
om uit het peloton te ontsnappen. 
Maar na 15 ronden wisten er dan 
toch 3 renners te ontsnappen, maar 
ze kregen weinig ruimte en 5 ron-
de later werden ze weer ingerekend. 
Een van de renners vergiste zich in 
de nog te verrijden ronden en deze 
spurtte een ronde te vroeg af. 
Hierdoor viel het peloton uiteen en 
werd het een overzichtelijke eind-
sprint die werd gewonnen door Ka-
rel Teeuwen, Guus Zantingh  eindig-
de op een 2e plaats. Leen Blom ein-
digde netjes in het peloton.

Fiets mee! Aanstaande zondag 17 juli

Jacques’ Saloon fietstocht
Regio - Wilt u een schitteren-
de tocht fietsen in De Ronde Ve-
nen en omgeving? Dat kan komen-
de zondag 17 juli. Dan organiseert 
Jacques’ Saloon in samenwerking 
met Fietsvereniging TTC De Merel 
tochten van 35 en 65 kilometer. Op 
een gewone-, sport- of racefiets, ie-
dereen kan meedoen. Er kan gestart 
worden bij Jacques’ Saloon aan de 
Oostzijde in De Hoef, maar ook bij 
Café De Schans in Vinkeveen. Op 
beide locaties is de inschrijving en 
het zijn ook de stopplaatsen voor 
onderweg. Deelnemers die in Vinke-
veen starten, pauzeren in De Hoef. 
De starters uit De Hoef doen dat in 
Vinkeveen. 
Het is bij Jacques’ Saloon goed 
vertoeven in de tuin of op het ter-

ras. Koffie, thee of fris wordt u gra-
tis aangeboden. Kim van Restau-
rant Golden House geeft een Chi-
nees gelukskoekje, de Groene Hart 
Landwinkel van Jan Nieuwenhuizen 
zorgt voor fruit en de rijdende win-
kel van Ton van Veen zorgt voor lek-
kers voor de kleintjes. Jacques heeft 
daarnaast voor iedereen nog een 
presentje in petto. Genoeg redenen 
dus om met familie, buren en ken-
nissen mee te doen aan deze gezel-
lige, sportieve dag! 

De route
Beide routes gaan hoofdzakelijk 
door De Ronde Venen. De route van 
65 kilometer maakt een extra lusje 
door Ouderkerk, Breukelen en Koc-
kengen. 

U rijdt vooral over mooie, rusti-
ge wegen en de route is duide-
lijk met bordjes aangegeven. Volg 
de geelzwarte Merel-pijlen! Voor 
de zekerheid krijgt u ook een rou-
tebeschrijving mee met een kaart-
je op de achterkant. Wilt u de rou-
te liever op gps fietsen? Vraag 
dan de gps-track vooraf aan via  
info@ttcdemerel.nl.

Nog even alles op een rijtje
Starttijden: 35 km 9.00-12.00 uur; 
65 km 9.00-11.00 uur. De eindcon-
trole sluit om 16.00 uur. Startloca-
ties: Jacques’ Saloon, Oostzijde 15, 
De Hoef; Café De Schans, Uitweg 1, 
Vinkeveen Info: www.ttcdemerel.nl
e-mail: info@ttcdemerel.nl, tel: 06-
21831714.

Al weer het twaalfde 
harley davidson weekend
Uithoorn - Hopelijk zijn de weer-
goden de Harley Davidson-aanhan-
gers gunstig gestemd! Alle voorbe-
reidingen voor een geweldig week-
end zijn nagenoeg afgerond, en als 
het maar droog blijft zal dit weer een 
geweldig evenement gaan worden. 
Er zijn alweer telefoontjes en mail-
tjes uit Duitsland, België en Frank-
rijk gekomen, van Harley liefheb-
bers die graag naar dit evenement 
in Uithoorn willen komen. 

The Day Before
Zaterdag 23 juli zal er weer een ‘ri-
de out’ gereden worden, belangrij-
ke noot: elk merk motor is welkom! 
De ride out start met de inschrijving 
vanaf 12.00 uur bij café Drinken & 
Zo en het vertrek is weer om 13.00 
uur. De toer gaat door het ‘Groene 
Hart’ over binnenwegen en provin-
ciale wegen naar de ‘Boulevard’ van 
Scheveningen. Op de Boulevard is 

er gelegenheid om op één van de 
vele strandpaviljoens wat te drinken. 
Terug gaat de toer via Leiden, Lei-
muiden en Westeinderplassen weer 
naar Uithoorn. De verwachte aan-
komsttijd in Uithoorn is 16.30 uur. 
De afstand van de 2011 Ride Out is 
ca. 115 km. Om 19.00 uur een BBQ 
voor de liefhebbers. Iedereen kan 
daar aan meedoen, wel van tevoren 
opgeven graag: tel. 0297-561073. 
Vanaf ongeveer 19.00 uur zal ook in 
Drinken & Zo de band Black Top be-
ginnen, een lekker swingende rock 
bluesband. Zoals elk jaar zal dit 
weer een heel leuke drukke avond 
gaan worden, iedereen is van harte 
welkom, Biker of niet! 

Harley-dag
Zondag de 24e de 12e Harley Da-
vidsondag! Aanvang 12.00 uur. Uit 
het hele land komen Harley David-
son liefhebbers naar Uithoorn, (vo-

rig jaar zelfs uit Finland en Noor-
wegen), waar zij hun bikes par-
keren langs de Wilhelminakade, 
Dorpsstraat en Julianalaan. Er zal 
een markt zijn met diverse kraam-
pjes met bikerswear en barretjes 
en eettentjes. De fameuze Twelve 
Bar Bluesband treedt op, (uitgeroe-
pen tot beste bluesband van Neder-
land), die weer dampende blues ten 
gehore zal brengen, en ook verzorgt 
Martin Bank een roofvogelpresen-
tatie vanuit een stand/marktkraam, 
waarbij bezoekers een echte roofvo-
gel op de handschoen mogen vast-
houden voor een mooie foto, en de 
gehele middag zal een presentatie 
plaatsvinden waarbij wordt verteld 
over de Valkerij in heden en verle-
den. Dit past natuurlijk prima bij het 
“bikers” gevoel ‘Free like ‘n eagle’!

Kortom: Good food, drinks, music & 
bikes!

P.V. Rond de Amstel

Ron, Wim en harry 
winnen de duivenvluchten 
Regio - Vrijdag 8 en zaterdag 9 ju-
li jl. stonden vier duivenvluchten op 
het programma, een Internationale 
vlucht vanuit Barcelona met een ge-
middelde afstand van 1225 km, een 
Nationale/Sector overnacht fond-
vlucht vanuit Montpellier (9 als eer-
ste 61 km), een Fond (lange afstand) 
vlucht vanuit Tours (615 km) en de 
eerste jonge duivenvlucht vanuit het 
Belgische Meer (83 km). Barcelona 
werd vrijdag om 10.00 uur gelost, en 
daar deden twee leden van Rond de 
Amstel mee en zij klokten hun dui-
ven tussen half twaalf en twaalf uur. 
Vrijdag om 13.30 uur werden de dui-
ven van Montpellier gelost, en weer 
kwamen de vroegste duiven mid-
den in de nacht thuis, en klokten 
leden van Rond de Amstel vroeg. 
Harry Hendriks uit Vinkeveen klok-
te de eerste duif van de vereniging 
om 05.42.11 uur, en deze duif maak-
te een snelheid van 1650,280 me-
ter per minuut, dat is ruim 99 km 
per uur. Ginkel & Berg uit De Kwa-

kel werd 2e en Verweij-Castricum 
uit Mijdrecht 3e. Harry werd in de 
Nationaal/Sector waar 5188 dui-
ven in concours waren 32e, Ginkel 
& Berg 32e, Verweij-Castricum 101e 
en Paul Baas uit Uithoorn 131e. In 
Noord-Holland met 1507 duiven in 
concours werd Harry 8e, Ginkel & 
Berg 11e, Verweij-Castricum 30e 
en Paul 79e. In Rayon F werd Har-
ry 3e, Ginkel en Berg 4e, Verwe-
ij-Castricum 10e Paul 26e en Theo 
Kuijlenburg uit Amstelhoek 86e. De 
duiven in Tours werden om 08.15 
uur gelost, en om 14.48.22 klok-
te Wim Wijfje uit De Kwakel de eer-
ste duif, deze maakte een snelheid 
van 1563,221 meter per minuut, bij-
na 94 km per uur. Bosse & Zn uit 
Uithoorn werd 2e en Hans Half uit 
Amstelhoek 3e. Martien v.d. Hoort 
werd 1e in de B-Groep. In de afde-
ling Noord-Holland met 3891 dui-
ven in concours werd Wim 29e. In 
Rayon F met 1149 duiven in con-
cours werd hij 18e, Bosse & Zn 42e, 

Hans 47e, Cor Stevens uit Vrouwen-
akker met een duif mee 86e, Hennie 
Pothuizen uit Vinkeveen 89e en Ron 
den Boer uit Uithoorn 97e. De eerste 
jonge duivenvlucht werd een prooi 
voor Ron den Boer, de duiven wer-
den om 14.45 in het Belgische Meer 
gelost, en Ron klokte om 15.37.42 
uur de eerste duif van de vereni-
ging. Bosse & Zn werd 2e en Martin 
Bosse uit Uithoorn 3e, tevens 1e in 
de B-Groep. Een mooie opsteker is 
dat Piet van Schaik weer kan deel-
nemen aan de vluchten met de jon-
ge duiven, dankzij de hulp van de 
buurvrouw die vroeger ook duiven 
heeft gehad, zij doet de duiven in 
de mand en Henk Snoek brengt de 
duiven naar de club. Hopelijk weet 
hij ondanks zijn handicap nog een 
paar keer van zich te laten horen. 

Uitslagen:
Montpellier 
 52 duiven - 7 deelnemers
H. Hendriks
Ginkel & Berg
Verweij-Castricum
P. Baas
Th. Kuijlenburg
R. v.d. Wal
W. Wijfje
Meer 
683 duiven - 18 deelnemers
R. den Boer
Bosse & Zn
M. Bosse
H.P. Snoek
H. Half
W. Wijfje
L. v.d. Sluis
Tours 
135 duiven en 14 deelnemers
W. Wijfje
Bosse & Zn
H. Half
C. Stevens
Ginkel & Berg
C. Pothuizen
R. den Boer
Barcelona 
 5 duiven en 2 deelnemers
H. Hendriks
2 R. v.d. Wal

Aanvulling gezocht voor 
het kanopolojeugdteam 
De Ronde Venen - Binnen de ka-
novereniging De Ronde Venen 
draait al een paar jaar het kanopolo 
en heeft de club met één team deel-
genomen in de competitie. Sinds dit 
jaar is daar bij gekomen een jeugd-
team. Dat doet voor het eerst mee! 
Omdat de spelers nu over twee 
teams worden verdeeld kan de club 
best nog aanvulling gebruiken. Dit 
kunnen zowel jongens als meisjes 
zijn. Zij spelen gewoon in hetzelf-
de team. 

Meetrainen in de schoolvakantie
Jongelui in de leeftijd tussen de 
twaalf en zestien jaar zijn welkom 
en kunnen in de zomermaand ge-
woon langskomen en een keer 

meetrainen. De trainingen zijn don-
derdagavond om 19.15 uur en za-
terdag om 10.30 vanaf de Herenweg 
196. De club heeft voldoende ma-
teriaal om kinderen kennis te laten 
maken met deze tak van kanosport. 

Wat is kanopolo? – 
Kanopolo is een dynamische bal-
sport in teamverband. De sport oogt 
als een kruising van waterpolo, rug-
by en basketbal, maar dan in kano’s. 
Op een veld van 20 bij 30 meter spe-
len twee teams tegen elkaar. Beide 
teams mogen met vijf spelers in het 
veld liggen, en maximaal drie wis-
sels achter de hand houden. Doel 
is om de waterpolobal, met de ken-
merkende gele kleur, in het doel van 

de tegenstander te gooien. Dit doel 
is één bij anderhalve meter groot en 
hangt exact twee meter boven het 
water. De vliegende keeper houdt 
zijn doel schoon met zijn peddel. 
Kanopolo is een zeer spectaculaire 
sport; spelers dienen alle facetten 
van topsport te combineren. Kracht, 
uithoudingsvermogen, techniek en 
tactisch inzicht. De toppers in deze 
sport beschikken over een perfec-
te controle over de boot en kunnen 
op volle snelheid varend de bal met 
de peddel meenemen. Met een ver-
woestend schot belandt de bal ver-
volgens in het doel. De dynamische 
balsport werd populair over de he-
le wereld. De sport combineert fa-
cetten van diverse sporten met el-
kaar; snelheid, technische beheer-
sing van de boot, kracht, tactisch in-
zicht, en teambuilding. Vele kanoërs 
spreekt dit aan en maken de over-
stap naar het kanopolo. 

Polo binnen KVDRV
Om mee te kunnen doen is enige lef 
nodig en ook uithoudingsvermogen 
en kracht om de uitdaging aan te 
gaan. Het vinden van de juiste ba-
lans in de kajak speelt daarbij een 
belangrijke rol. Een zwemdiploma is 
voldoende, al is enige ervaring met 
kanoën natuurlijk een voordeel. Het 
is niet echt moeilijk om kanopolo 
aan te leren. Meestal duurt het een 
paar trainingen om de beginselen 
van het spel door te krijgen en kan 
er al aan wedstrijden worden mee-
gedaan. Daarna duurt het wat lan-
ger om de techniek en tactiek aan 
te leren. Het A-team dat in hoofd-
zaak ook nog uit middelbare scho-
lieren bestaat speelt in de 3e klasse 
en doet het uitstekend in de compe-
titie. Het jeugdteam bevindt zich in 
de leer en opbouwfase en de spe-
lers zijn in de leeftijd vanaf 12 jaar. 
Inlichtingen: Zie www.kvdrv.nl

Line-dance bij Spel en Sport
Mijdrecht - Sinds een aantal jaren 
is er voor senioren en ook andere 
dansers de mogelijkheid om aan li-
ne-dance te doen bij Spel en Sport 
in De Ronde Venen. Wat houdt dit 
nu precies in? Je danst individu-
eel, maar in een groep op gezellige 
country en non-country muziek.

Dus de country van oorsprong uit 
Texas en de States en heel leuke 
muzieknummers uit de hedendaag-
se hitlijsten. Als je met z’n allen op 
de dansvloer staat vorm je aan aan-
tal rijen (lijnen) naast en achter el-
kaar. Je gaat dus tijdens het dansen 

met z’n allen dezelfde kant op. Een 
line-dance bestaat uit blokken, bij-
voorbeeld op 16, 32 of meerdere tel-
len per deel. Daarna herhalen, maar 
een andere kant op, dus na een 1/4 
of een 1/2 draai richting een ande-
re muur. Zo zijn er dus 1, 2 of 4-wall 
line-dances. Daarnaast bestaan er 
nog parendansen, meestal in een 
kring, maar ook die worden bij Spel 
en Sport individueel gedanst. Na de 
zomervakantie wordt weer gestart 
met line-danceles in een nieuwe 
opzet. Je kunt anderhalf uur komen 
dansen. De les is opgedeeld in blok-
ken. Het eerste half uur veel begin-

nerdansen, het tweede half uur iets 
pittiger met herhalen en het laatste 
half uur de langere dansen (64 tel-
len) en hoger in tempo op de mu-
ziek. Je kunt zelf bepalen, of je alles 
meedanst of sommige dansen even 
voorbij laat gaan. Je kunt daarna zo 
weer invallen bij een volgende dans. 

Heb je zin om eens mee te doen? 
Kom een proefles nemen. In sep-
tember starten de lessen weer in het 
Dorpscentrum de Willistee in Wil-
nis. Op maandagmiddag van 14.00-
15.30 uur ben je van harte welkom. 
Voor nadere info: tel. 0621918353.



Mijdrecht - Op dit moment wordt 
alweer hard gewerkt aan de voor-
bereidingen voor het Rabo Open 
Jeugdtoernooi bij Tennisvereniging 
Mijdrecht (www.tvm-mijdrecht.nl). 
Met de gehele commissie wordt 
er enthousiast aan gewerkt om de 
29ste editie in week 33 vanaf 15 au-
gustus weer een succes te laten 
worden. Het toernooi staat in de rui-

me omgeving bekend als een spor-
tief maar ook zeker gezellig toer-
nooi. Er worden hoge tennispresta-
ties geleverd aangezien het een K5 
toernooi betreft. En voor alle leeftij-
den bieden wij de mogelijkheid om 
mee te spelen. Er kan namelijk in de 
rubrieken t/m 8, t/m 10, t/m 12, t/m 
14 en t/m 17 gespeeld worden. Door 
de K5-kwalificatie worden er in de 

rubrieken Jongens Enkel en Meis-
jes Enkel t/m 12 en t/m 14 gespeeld 
voor jeugdranglijstpunten. Naast al-
le sportiviteit en gezelligheid op de 
banen, organiseert Tennisvereni-
ging Mijdrecht vele activiteiten voor 
de aanwezige jeugd. Hierbij kan er 
gedacht worden aan levend Strat-
ego, luchtkussens, speurtocht, BBQ, 
round the court, knock-out-show 
en een bonte avond. De activitei-
ten staan in het teken van een the-
ma, dat tot het begin van de week 
altijd geheim blijft. Met de activi-
teiten is er casinogeld te verdienen 
voor de jeugd. Op zaterdag is de ca-
sino-avond en kan er gespeeld wor-
den met het verdiende casinogeld. 
Aan het eind van het casino wor-
den er loten verkocht voor de lote-
rij van zondag. Deze mix van tennis 
en activiteiten maakt het toernooi zo 
uniek en bekend in de regio!
Tot 1 augustus aanstaande kunnen 
alle junior-tennissers zich nog op-
geven voor het Rabo Open Jeugd 
Toernooi TVM via 
www.tvm-mijdrecht.nl
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Vanaf Kranenburg (Mijdrecht) 
richting Kranenburg (Duitsland)
De Ronde Venen - Zaterdag 18 ju-
ni ’s morgens om 07.45 uur verzamel-
den de wielrenners van vrienden-
wielrenvereniging “het Verzetje” zich 
bij Schadenet Kranenburg Mijdrecht.
Die dag was nl. de geplande start 
van de jaarlijkse tweedaagse. Buiten 
regende het pijpenstelen, maar dat 
deed de pret niet drukken.
Immers nu deed de ploeg voor het 
eerst het nieuwe shirtje aan dat 
overhandigd werd door directeur 
Hans Kranenburg van het schade-
bedrijf. De start werd gemaakt om 
08.00 uur precies en ging eerst rich-
ting lek (IJsselstein), alwaar de tocht 
langs Lek werd voortgezet naar Cu-
lemborg. Na Culemborg werd er ver-
der afgezakt in Betuweland en werd 
de koffie en appelgemak genuttigd 
in het plaatsje Beusichem. Inmid-
dels was de regen opgehouden en 
scheen zo nu en dan de zon. De har-
de wind was voortdurend zuid, zuid-
west en kwam  overeen met wat Krol 
en Paulusma de avond daarvoor had-
den voorspeld. Maar met een goede 
samenwerking ging de tocht voor-
spoedig en hadden vaste begeleiders 
Ad en Wiet gelukkig met weinig me-
chanische defecten te kampen.

Routes
Via wat mooie routes, die van te vo-
ren waren vastgelegd op GPS door 
Kees Smit, werd  de soep genuttigd 
bij restaurant Rijnzicht aan het Pan-
nerden kanaal. Inmiddels waren de 
wielrenners steeds meer oostwaarts 
gegaan en werd koers gezet richting 
de bekende Waalbrug bij Nijmegen. 
Vanuit hun ooghoeken zagen ze de 
overblijfselen van wat eens de resi-
dentie was van Karel de Grote. Maar 
veel meer hebben ze niet kunnen 
zien omdat alle concentratie nood-
zakelijk was vanwege de harde wind 
boven op de brug. In Nijmegen kwa-
men de bordjes Kranenburg (Duits-
land) in zicht. Maar volgens plan-
ning bleven de renners  overnach-
ten in Beek achter Nijmegen bij ho-
tel ’t Spijker en zijn dus de grens niet 
overgegaan.
De service en hartelijkheid van de 
mensen in Beek waren weer uit de 
kunst. Na een nachtje slapen werden 
de renners uitgewuifd door de patron 
en zijn vrouw, die hen al meldden dat 
ze het niet droog zouden houden.
Welnu, ze kregen gelijk want deze 
zondag was het in het oosten des 
lands erg nat en daarom werd in 

goed overleg en in goede stemming  
besloten een rechtstreekse tocht te 
houden naar huis. Enkele herinnerin-
gen van die zondag waren o.a. pont-
je bij Wageningen en Wageningen 
zelf...
In Wageningen zelf nog een glimp 
opgevangen van Hotel de Wijde We-
reld, de prachtige weg door de na-
tuur van de Utrechtse heuvelrug, ge-
naamd Defensieweg en het bakje 
koffie in Amerongen.
Vanaf Amerongen werd via Hou-
ten gefietst en aldaar veranderde 
het weer van constant regenen naar 
buitjes.Maar ook dat weertype had-
den de deelnemers wel vaker mee-
gemaakt en zo ging de tocht gestaag 
door richting Wilnis waar bij Café 
de Buurvrouw als afsluiting nog een 
biertje werd genuttigd.
Voldaan en trots rijdend in het nieu-
we shirt toog eenieder naar huis en 
was ook dit jaar de tweedaagse een 
succes.
P.S.: Bij het ter perse gaan van deze 
Nieuwe Meerbode editie hebben de 
SchadeNet Kranenburg mannen hun 
volgende tocht al weer volbracht. 
“Rondje Rottemeren”
Via Woerdense en Oud Verlaat.

Leden Horangi Taekwondo 
geslaagd voor volgende band
Mijdrecht - Vorige week is een 
groot aantal leden van Horangi tae-
kwondo weer geslaagd voor een 
volgende band. De banden in het 
taekwondo geven het niveau van de 
taekwondobeoefenaar aan. Ieder-
een begint met de witte band. Ver-
volgens zijn er vijf kleuren banden 
met ieder een tussenstap, de zoge-
naamde slip. De kleuren zijn, na wit: 
Geel, groen, blauw, rood en zwart. 
Voor de zwarte band moet men exa-
men doen bij de taekwondobond, 
alle banden daarvoor kunnen wor-
den behaald bij een officiële tae-
kwondoschool. Tijdens de examens 
moet men de vaardigheden laten 
zien op het gebied van beheersing, 
techniek en conditie. Zo zijn er on-

derdelen met partners, trappen op 
een kussen en individuele onderde-
len zoals de zogenaamde poomse, 
een serie technieken die past bij het 
niveau van de beoefenaar. Bij de ho-
gere banden komt nog meer kijken 
zoals zelfverdediging en het breken 
van plankjes. 

Geslaagden
36 leden sloten het seizoen af met 
het behalen van een volgende gra-
duatie. De geslaagden zijn:
Gele slip: Tom van Strien, Boyan 
Smits, Guido de Jongh, Isis Legger, 
Sabas Snoek, Wesley de Jong, Da-
niel Flederus, 
Gele band: Thomas Juressen, 
Achraf Tawfik, Adil Tawfik, Kim Fok-

ker, Ravi Creyf, Aukje Hoogkamp, 
Sophie Hoogkamp, 
Groene slip: Zara Legger, Cilla 
Oudshoorn, Patrick Bon, Waïl Naimi.
Groene band: Melda Ozogul, Mo-
hammed Asafiati, Pascal de Jongh, 
Blauwe slip: Victor van der Most, 
Boris Kuppens, Dylan de Jongh, 
Freek Wagenaar, Rumen van der 
Woude, Farah Faiq, 
Blauwe band: Ryan Hoekman, 
Thijmen Molema, Brandon van den 
Aardweg. 
Rode slip: Carol van der Woude - 
Bergefurt, Casper Bulterman, Gaël-
le Sakes. 
Rode band: Mitchell Hoogendorp, 
Bodine Wolzak. 
Zwarte slip: Attilla de Groot 

DRV/Hypotheekshop open 
toernooi een groot succes
Mijdrecht - De 27e editie van het 
Open Toernooi van Tennisvereniging 
De Ronde Vener, dit jaar het Hypo-
theekshop Open, is een groot suc-
ces geworden. Na een week waar-
in de zon werd afgewisseld met een 
incidentele bui, hadden de weergo-
den besloten hun medewerking te 
verlenen aan een mooie afsluiting 
van het toernooi. Zo konden de fina-
les onder zomerse omstandigheden 
worden gespeeld, hetgeen veel toe-
schouwers ertoe bracht om de par-
tijen te komen bekijken. In de hoog-
ste categorie bij de heren stonden 
Milan van Dijk en Robin Ekholm te-
genover elkaar in de finale. In een 
prachtige finale wist Van Dijk de ze-
ge met 6-3 en 6-2 te winnen. Van 
Dijk werd hiermee de opvolger van 
Mick van Meines die hij in de halve 
finale had uitgeschakeld. Van Mei-
nes wist in de herendubbel samen 
met Menno van Parreeren wel de 
eerste plaats te behalen. Op de fina-

ledag ging hun laatste dubbel wel-
iswaar verloren tegen Bas Neijen-
huis en Juan Janssen, maar vanwe-
ge eerdere resultaten in de poule 
ging de eindoverwinning toch naar 
Van Meines en Van Parreeren. Bij 
de dames ging de overwinning in 
de hoogste categorie naar Miriam 
Adnani door een opgave van Nadia 
Adnani. In de damesdubbel waren 
Ilona Twaalfhoven en Sabine van 
Vliet met 6-3 6-3 te sterk voor Nan-
cy van der Lans en Netty Zwaga. 

Gemengd dubbel
In de gemengd dubbel legden Ilona 
Twaalfhoven en Ruud van der Helm 
beslag op de eerste plek door een 
overwinning op Patty Duinker en 
Patrick Hengeveld. Ook dit jaar werd 
er weer een veteranentoernooi ge-
speeld. In de herendubbel ging de 
titel in poule A naar Pieter van Die-
men en Ad in ’t Veld en in poule B 
naar Jos Riechelman en Eric Sjiem-

Fat. Bij de dames wisten Hetty van 
Veen en Swanet Verbruggen poule 
A te winnen en Yvette Janmaat en 
Joke Riehl poule B. De gemengd 
dubbel werd gewonnen door Sherry 
Willems en Jan Röling. Dit jaar was 
het alweer de 27e keer dat het Open 
toernooi van Tennisvereniging De 
Ronde Vener werd gespeeld en het 
is wederom een zeer geslaagd eve-
nement geweest met bijna vierhon-
derd enthousiaste deelnemers. Ge-
durende de hele week is het tennis-
park bezocht door een groot aantal 
toeschouwers die genoten van de 
prachtige tennispartijen en het uit-
stekend verzorgde randgebeuren.

Dit toernooi werd mogelijk ge-
maakt door vele vrijwilligers en de 
volgende hoofdsponsors: De Hy-
potheekshop/Ruijgrok Makelaars, 
Bonne Nuit, Van Zijtveld Technisch 
Installatieburo, A-side Media en 
Rendez Vous.

Eerste menwedstrijd 2011 bij 
Paardensportvereniging Troje
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag drie juli heeft de eerste men-
wedstrijd bij PSV Troje plaatsgevon-
den met heerlijk menweer! 

Het was een gezellige en ontspan-
nen dag met jury mevrouw Middel-
koop en de vaardigheidbouwers. 
Af en toe was het nog spannend of 
de toeschouwers en lezers de bin-
nendoorweg over het slootje droog 
zouden overkomen, maar geluk-
kig lukte dit prima! Zowel dressuur 
als vaardigheid kwam aan bod, met 
veel leuke en verschillende combi-
naties! Van enkelspan tot vierspan 
shetlanders.

Uitslagen
In de dressuurklasse B: 
1ste Enkelspan pony: Renske de 
Leeuw met 175 en 175 punten.
1ste Dubbelspan pony: Sabine 
Breumer met 180 en 189 punten.
Dressuur Klasse M:

1ste Enkelspan paard: Hans van 
Eyk met 181 en 183 punten
1ste Enkelspan pony: Milou 
Scholten met 184 en 182 punten

1ste 4-span pony: Tessa Jannink 
met 180 en 165 punten 
Dressuur Klasse Z:
1ste Enkelspan paard: Sandra 
Haleber met 213 en 212 punten.

Uitslag Vaardigheid:
Snelste tijd en minste strafpun-
ten: Tessa Jannink (4-span) met 
2.15 min. en 3 strafpunten.

 

Rabo Open Jeugd Toernooi 
TVM vanaf 15 augustus

Laatste racewedstrijd voor 
Nederlands kampioenschap
Mijdrecht - Voor Van Rijn Ra-
cing uit Mijdrecht, staat aanko-
mende weekend weer in het teken 
van een wedstrijd. Op het Eurocir-
cuit te Valkenswaard wordt zondag 
17 juli aanstaande de vierde en te-
vens laatste race voor het NK verre-
den. Want in augustus mag het Eu-
rocircuit weer een EK organiseren. 
Dit jaar tellen er ook nog twee Belgi-
sche wedstrijden mee voor het Ne-
derlandse eindresultaat. Na de vori-
ge wedstrijd waarin de weergoden 
het publiek en de rijders niet gun-
stig gezind waren, de wedstrijd ken-
de vele regenbuien, hoopt men voor 
het aankomende weekend op bete-
re tijden. Zo ook Van Rijn Racing, dat 
weer een aantal ingrijpende veran-
deringen heeft weten aan te bren-
gen aan de Skoda Fabia, waarmee 
Dennis van Rijn uitkomt in de Su-
per 1600 klasse.  Met slechts twee 
wedstrijden en een compleet nieu-
we auto gereden te hebben, begint 
langzamerhand de snelheid weer 
terug te komen op de baan. Tot nu 
toe heeft het team zich elke man-
che weer van een betere kant kun-
nen laten zien. Op de starts moet 

nog even getraind gaan worden, 
want de superstarts van de voor-
gaande jaren zijn nog niet gehaald. 
Als het weer mee zit, kan de rijder 
uit Mijdrecht eens voluit gaan met 
de rallyracewagen. Omstreeks 12.00 
uur zullen de wedstrijden weer aan-
vangen in Valkenswaard. Het be-
looft een spannende strijd te gaan 
worden in de Super 1600 klasse, 
er wordt een sterk deelnemersveld 
verwacht, welke garant staan voor 
het nodige spektakel! Hopelijk doen 
de aanpassingen aan de Fabia zijn 
werk, en kan Van Rijn mogelijk voor 
een kleine verrassing zorgen. Na 

zondag weet het team meer, in ieder 
geval is het doel weer om zo onge-
schonden mogelijk de finish te ha-
len. Als het team een plaats in een 
van de finales weet te bemachtigen, 
zou dat een grote beloning zijn voor 
de inzet van de monteurs in de af-
gelopen tijd. Zoals al eerder aange-
kondigd, wordt op 13 en 14 augus-
tus het EK verreden. Voor deze wed-
strijd heeft het team zich inmiddels 
ingeschreven. Men wacht nu tot-
dat de inschrijving definitief beves-
tigd is door de organisatie, pas dan 
is de deelname voor Van Rijn Ra-
cing zeker. Op www.ekrallycross.nl 
kan men al de nodige updates en 
deelnemerslijsten terugvinden. Ook 
op de website van het team 
www.vanrijnracing.nl kan men het 
laatste nieuws lezen. Graag tot ziens 
op het Eurocircuit!



De Kwakel - Met ingang van het 
hockeyseizoen 2011/2012 is Rolf 
Sanders de nieuwe trainer/coach 
van Qui Vive dames 1. Sinds lan-
ge tijd is Sanders actief als trainer/
coach in de hockeywereld. Zo was 
hij de laatste jaren actief bij Pinoké 
senioren en jeugd, HIC D1 en Over-
bos D1.

In 2007 werd het landskampioen-
schap behaald met Pinoké dames 
2 en het afgelopen seizoen werd de 
landstitel behaald met Pinoké MB1. 
Bij SportWays hockeykampen is 

Sanders actief als Technisch Direc-
teur en in het dagelijks leven is hij 
docent lichamelijke opvoeding.

Qui Vive en Sanders hebben veel 
vertrouwen in de samenwerking op 
weg naar een stabiele toekomst.
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Geslaagde opening 
nieuwe tennisbanen VLTV!
Vinkeveen - Afgelopen weekend 
zijn de vier nieuwe smashcourtba-
nen feestelijk geopend op het ten-
niscomplex Molmhoek van VLTV. 
Deze banen zijn tijdens alle weers-
omstandigheden te bespelen waar-
door de plassen op de baan tot het 
verleden behoren.
Op zaterdag werden de eerste wed-
strijden gespeeld in het druk be-
zochte Midzomernachttoernooi, wat 
resulteerde in een zeer gezellige en 
sportieve avond, opgeluisterd met 
een heerlijke BBQ.
Op zondag werd een generatietoer-
nooi gehouden, wat een echt fami-
liefeest is geworden. Ruim 80 deel-
nemers, van jong tot oud in com-
binaties van kinderen met ouders, 
opa’s, oma’s en andere familieleden 
speelden in dubbels van 10.00 tot 
14.00 uur. Een zeer gezellige happe-
ning waaraan met veel plezier werd 
deelgenomen!
En dan staan er nog veel meer acti-
viteiten gepland in de maand juli op 

de Vinkeveense tennisbanen!
Deze week (van 11 juli t/m 15 ju-
li) vindt alweer de 5e editie van 
het Reinders Open Jeugd Toernooi 
plaats. Dit, door Reinders mogelijk 
gemaakte tennisjeugdtoernooi, is 
elke zomer een grote happening bij 
de tennisvereniging in Vinkeveen. 
Verdeeld over acht smashcourt-
banen zullen de deelnemers, ver-
spreid over vier leeftijdscategorieën, 
strijden in de soorten: Jongensen-
kel, Meisjesenkel, Jongensdubbel, 
Meisjesdubbel en Gemengddubbel. 
Een sportieve week waar ook ge-
zelligheid en plezier centraal staan, 
want naast de verschillende wed-
strijden worden er ook vele activitei-
ten voor de kinderen georganiseerd.  
En dan op zaterdag 23 juli gaat het 
inmiddels tot in de verre omtrek be-
kende 36ste Plassentoernooi van 
start. In een week spelen maar liefst 
zo’n 500 tennissers hun enkel, dub-
bel of mixdubbel wedstrijden in de 
categorieën 3, 4, 5, 6, 7, 8. Overdag 

van maandag t/m vrijdag spelen ook 
de Veteranen 55+ in de categorieën 
6,7,8 (DD,HD,GD).  
Een sterk deelnemersveld zal we-
derom zorgen voor toptennis in de 
Ronde Venen.
Maar naast schitterend tennisspel 
kan er ook genoten worden van cu-
linaire verrassingen, verzorgd door 
topkoks uit de omgeving! In het 
weekend van 30 juli en 31 juli wor-
den de halve finales en de finales 
gespeeld, opgeluisterd door een 
feestavond op de zaterdagavond. 
De Veteranen spelen op vrijdag 29 
juli de finales en sluiten deze dag 
hun toernooi af met een slotdiner en 
dixieland muziek. 

Kom daarom vooral in de laatste 
week van juli eens kijken bij VLTV 
en laat u verrassen door toptennis 
en fantastisch eten in een zeer ge-
zellige ambiance! Zie voor meer in-
formatie de site: www.vltv.nl en  
 www.plassentoernooi.nl.

55 plus toernooi zit 
helemaal vol
Vinkeveen - Het Plassentoer-
nooi voor Veteranen (55+) heeft al-
tijd een bescheiden plekje gehad 
naast het veel grotere Plassentoer-
nooi (voor senioren: 18+). Door de 
groei van het aantal deelnemers be-
gint daar de laatste jaren verande-
ring in te komen.
Het toernooi heeft een ijzeren for-
mule opgebouwd, met dubbelpartij-
en in alle onderdelen, waarbij door 
een strakke poule-indeling het ook 
nog gelukt is steeds in elk onder-
deel (halve) finales te laten spelen 
in de sterktecategorieën 6, 7 en 8.
Dit jaar zullen we het (weer) moeten 
waarmaken, want het toernooi zit 
vol. Zojuist heeft de 190e speelster 
zich gemeld. Daarmee beginnen we 
te horen tot het grootste en hope-

lijk gezelligste veteranentoernooi uit 
een wijde regio! In totaal zullen er 
overdag – van maandag tot en met 
de finaledag op vrijdag - 150 par-
tijen moeten worden gespeeld, ver-
deeld over het eerder genoemde 
aantal deelnemers en acht tot onze 
beschikking staande spiksplinter-
nieuwe smashcourtbanen.

Voor het eerst dit jaar hebben we 
acht mannen en vrouwen (ook 55+) 
uit de regio bereid gevonden op in-
vitatie mee te spelen in een ge-
mengd dubbel poule van sterkte 5. 
Want we hadden – ondanks een vol 
rooster – nog net plaats voor zo’n 
groep actieve jongere ouderen. Men 
speelt voor zijn plezier en komt uit 
Vinkeveen, Mijdrecht, Kudelstaart, 

Veel deelnemers Juni 
Beweegt in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Het beweeg-
project Juni Beweegt in De Ron-
de Venen is ten einde. Zesentach-
tig  50-plussers gaven zich van tevo-
ren op om kennis te maken met een 
sport- of beweegactiviteit bij hen in 
de buurt.

Omdat er veel instuifactiviteiten wa-
ren, is het precieze aantal deelne-
mers nog niet bekend. De moeilijk-
heidsgraad en intensiteit werden tij-
dens het project aangepast aan elke 
deelnemer individueel.

Veel animo
Tijdens deze editie van Juni Be-
weegt stond weer een aantal nieu-

we activiteiten op het programma. 
Dit heeft er toe geleid dat het aan-
tal inschrijvingen voor het project is 
toegenomen.
Body & Mindfullness georganiseerd 
door BM Vitaal en Fiets en Geniet 
van TTC De Merel waren bijvoor-
beeld erg populair. Er waren echter 
ook veel deelnemers bij watergym-
nastiek en swing en sport van Spel 
en Sport 55+.  
Juni Beweegt
De afgelopen jaren werd Juni Be-
weegt al met succes georganiseerd 
in De Ronde Venen. Dit jaar waren 
er voor het eerst activiteiten in Ab-
coude en Baambrugge, zoals koers-
bal, een fietstoertocht en een spor-

Vij fde zomer bridgedrive 
bij zonder geslaagd
Mijdrecht - Op 11 juli is de vijf-
de zomerdrive van Bridgevereni-
ging Mijdrecht gespeeld met 56 pa-
ren over 3 lijnen. Het is wederom 
een groot succes. De bridgeliefheb-
bers weten de weg naar de Meijert 
te vinden. De laatste en finale ronde 
is op maandag 18 juli a.s.

De uitslag is als volgt:
A-lijn:

1. Gerard van Beek en
Aurie Block  58,33%
Serge Vogelaar en
Peter van Rossum  58,33%
2. Jan en Britta Bosse  57,74%
B-lijn:
1. Joke en Anton de Wit  59,95%
2. Jeanne en
Jan Akkermans  55,09%
C-lijn:
1. Eric en Joke Schiphorst  66,04%

Beginnerswildwatercursus voor 
ouder en kind bij  Michiel de Ruyter
Uithoorn - Na het geweldige suc-
ces van vorig jaar organiseert MdR 
opnieuw een spectaculaire Ouder 
en Kind wildwatercursus. In 2010 or-
ganiseerde MdR voor het eerst de-
ze unieke cursus en dat was met-
een een groot succes. Zeven ouders 
en acht kinderen leerden in korte 
tijd de basis van het wildwaterkay-
akken en ervoeren wat een fantas-
tische verenging Michiel de Ruyter 
is. Er werd gevaren in NL, Duitsland 
en België. Getuige de positieve reac-
ties van vorig jaar waar menig ouder 
echte quality time met z’n kind door-
bracht blijkt deze cursus een uniek 
concept te zijn.
Een van de unieke kenmerken van 
wildwaterkanoën is dat volwasse-
nen en kinderen dit even goed kun-
nen. De snelheid die gevaren wordt, 
wordt in belangrijke mate bepaald 
door de stroming van de rivier, zo-
dat kinderen en volwassenen dezelf-
de snelheid hebben. Vanuit dit ge-
geven organiseert MdR deze cursus 
wat een spannende ervaring is voor 
zowel kinderen (vanaf 11 jaar) als 
volwassenen. Het is een unieke ge-
legenheid voor papa, mama en kind 
om op gelijk niveau te sporten.
De cursus start op de Amstel om 
de basisvaardigheden te leren die 

nodig zijn voor stromend water. Zo 
wordt een goede vaartechniek als-
ook veiligheidssteunen geoefend. 
Eén les wordt deels gewijd aan de 
theorie van het wildwatervaren zo-
dat deelnemers goed voorbereid 
de rivier opgaan. Tijdens de cursus 
wordt er ook uitgeweken naar stro-
mend water in Duitsland. De cursus 
wordt eind oktober afgesloten met 
een weekend in de Ardennen waar 
op wildwater wordt gevaren.
Om deel te nemen aan deze cursus 
is geen kano-ervaring vereist, wel 
moeten deelnemers goed kunnen 

zwemmen. Boot , peddel en zwem-
vest kunnen van de vereniging wor-
den gebruikt. Het aantal deelnemers 
is beperkt tot 14. De begeleiding 
wordt verzorgd door goed opgelei-
de instructeurs van MdR. De cur-
sus start zaterdag 10 september en 
duurt tot eind oktober. De instructie 
is op zaterdagochtend van 9.00 tot 
11.00 uur. 

Meer informatie kunt u vinden op 
www.mdr.nu. U kunt zich opgeven 
door een mail te sturen naar voor-
zitter@mdr.nu

Rolf Sanders nieuwe trainer 
van Qui Vive hockeydames 1

KDO D2 naar fun forest
De Kwakel - Afgelopen zaterdag 
gingen de spelers van KDO D2 naar 
Fun Forest in het Amsterdamse bos.
De jongens hadden dit verdiend 
door AKETIKAS te scoren over het 
gehele seizoen.

In totaal hadden ze 72 punten ver-
diend. De punten kwamen door 
middel van het winnen van wedstrij-

den en het aantal gescoorde doel-
punten. Ook de prestatie over de 
gehele wedstrijd leverde punten op. 
Een mooie motivatie om er voor elke 
wedstrijd voor te gaan.

De spelers vertrokken om 14.00 uur 
richting Fun Forest waar daar uit-
leg werd gegeven over het te ne-
men parcours. De spelers hadden 2 

uur de tijd om het parcours te doen. 
Al snel bleek dat het voor de jon-
gens een makkie was, zodat som-
mige spelers het parcours 3x deden. 
Daarna werd er nog een patatje ge-
geten met een xxl frikadel. Dit alle-
maal gesponsord door Holla instal-
latie techniek. De spelers en leiders 
willen nogmaals Willem bedanken 
voor deze middag.

2. Lydia van de Berg en
Ankie van der Meer  62,25%
 
Een extra prijs voor 50% score ging 
naar Corrie en Chris van der Wilt.
De volgende  en Laatste speelda-
gen is 18 juli 2011.

Als organisatoren danken we Adrie 
en haar team voor de fijne en goede 
verzorgingging.
Plaats: De Meijert in Mijdrecht. In-
schrijven aan de zaal vanaf 19:15 
uur. Vol is Vol.

Ook beginnende spelers zijn nog 
steeds welkom in onze C-lijn.

Amstelveen, Aalsmeer, Nieuwkoop, 
Diemen, Maarssen en Laren.

Van de slotdag op vrijdag 29 juli ver-
wachten we veel, niet alleen vanwe-
ge prachtige finalepartijen die zul-
len worden gespeeld, maar in het 
bijzonder nog door een optreden 
van de St. Louis Five Dixieland Jazz-
band – vorig jaar een enorm succes.
We nodigen iedereen uit te komen 
(mee)luisteren!

De dag zal worden afgesloten met 
een gezamenlijke maaltijd, verzorgd 
door een team professionele vrijwil-
ligers, die weer hun beste beentje 
gaan voorzetten.

Het Plassentoernooi voor Vetera-
nen 55+ wordt overdag (van 9 tot 
17 uur) gespeeld, van maandag 25 
juli tot en met vrijdag 29 juli. Lo-
catie: Sportpark de Molmhoek - 
Mijdrechtsedwarsweg 2 te Vinke-
veen.

tieve wandeling. Voor het eerst kon-
den mensen die graag samen met 
iemand wilden sporten zich opge-
ven voor een beweegmaatje. Stich-
ting de Baat heeft zes mensen ge-
koppeld die hebben meegedaan 
aan Juni Beweegt. Samen sporten 
is niet alleen gezelliger, het stimu-
leert ook om vaker te bewegen. 

Meer informatie
Juni Beweegt is in opdracht van 
de gemeente georganiseerd door 
Sport in de Ronde Venen in samen-
werking met sportverenigingen.

Voor meer informatie over Juni Be-
weegt of sport- en beweegactivitei-
ten voor 50-plussers kan contact 
worden opgenomen met Erik Leus, 
sportconsulent van Sport in de Ron-
de Venen. Hij is bereikbaar via  in-
fo@sportinderondevenen.nl of 06-
43093929.




