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kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl
Sinds 1971 een vertrouwde keuze
• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

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

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295

www.c-rvanderwilt.nl
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Oriënterend onderzoek doelstelling Veenweidebad geef t aan:

“Raad heeft zelf geen duidelijke
regels gesteld aan Optisport”
De Ronde Venen - De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft bij
de bouw van het Veenweidebad onvoldoende aangegeven welke doelstelling zij nastreeft met het nieuwe bad. Zo is niet duidelijk geformuleerd voor welke doelgroepen
het nieuwe bad bestemd is en zijn
er geen specifieke doelstellingen
geformuleerd ten aanzien van openingstijden en inrichting. Gevolg is
dat exploitant Optisport veel vrijheid
heeft gekregen om zelf invulling te
geven aan de bezetting van het bad.
Dat concludeert de Rekenkamercommissie De Ronde Venen in een
oriënterend onderzoek over het
Veenweidebad. Op basis van dit on-

derzoek kan de gemeenteraad besluiten of verder onderzoek gewenst
is. Tot het onderzoek was al besloten
voordat de recente discussie ontstond over de sluiting van het Veenweidebad tijdens de zomerperiode.
Conclusie
De Rekenkamercommissie concludeert dat de gemeenteraad weliswaar een aantal verwachtingen had
bij de bouw van het nieuwe bad,
maar dat nergens duidelijk is vastgelegd welke doelen werden nagestreefd. Het antwoord op de vraag
of de doelstellingen zijn behaald is
dan ook niet te geven. De gemeenteraad moet in de toekomst duidelijker formuleren wat de doelstellin-

gen zijn bij dit soort projecten zodat helder is wat exact van de exploitant wordt gevraagd, beveelt de
commissie aan. Om te kunnen bepalen of de bouw van het Veenweidebad het algemene belang heeft
gediend, geeft de Rekenkamercommissie de gemeenteraad in overweging een enquête te houden onder
de bevolking. De commissie concludeert dat de financiële risico’s voor
de gemeente goed lijken te zijn afgedekt en dat er geen aanwijzingen
zijn voor oneigenlijk gebruik van de
gemeentelijke subsidie door Optisport. Ten aanzien van de prijzen die
het bad hanteert schrijft de commissie dat het niveau ‘niet extreem is,
maar wel hoog’.

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl
"Klopt niet"
Twee van de laatste voorvechters
van het zwembad waren toch wel
Sandor Harmens van de VVD (nog
steeds raadslid voor deze partij) en
Jan Willem Koedam van Ronde Venen Belang (sinds de laatste verkiezingen niet meer in de raad). Deze twee raadsleden hebben zich
voor 1000% ingezet en gevochten
om te komen tot een mooi recreatiebad. Hun voorbeeld was 'zoiets
als ‘t Kikkerfort' in Breukelen. Dat
is het zeker niet geworden: "Maar
dat komt zeker niet door Optisport,
maar door de meerderheid van de
toenmalige raad", zo laat Jan Willem
Koedam ons weten.
vervolg elders in de krant

College De Ronde Venen niet tegen
130 km op A2, mits...
De Ronde Venen - Het college van
Burgemeester en Wethouders van
de gemeente De Ronde Venen heeft
naar aanleiding van de vele berichten over de 100 kilometer op de A2
in een duidelijk persbericht zijn mening kenbaar gemaakt: "De afgelopen dagen hebben media veelvuldig
bericht over de plannen van minister Schultz van Haegen om de maximumsnelheid op de A2 te verhogen.
Eerder was bekend geworden dat de
snelheid op het traject VinkeveenLeidsche Rijntunnel 100 km/u zou
blijven en op het traject VinkeveenHolendrecht nader onderzoek moest
plaatsvinden. Vorige week deed de
minister dit teniet door te stellen op
de A2 (deels) een maximumsnelheid
van 130 km/u te willen invoeren.
Niet tegen
De gemeente De Ronde Venen is
vorige week veelvuldig benaderd
met vragen van media wat zij van
de uitspraken van de minister vindt.
De kern van de gemeentelijke re-

actie die is gegeven is dat de gemeente niet tegen de invoering van
130 km/uur per uur op zich is, maar
daar alleen positief tegenover staat
als de verhoging van de snelheid
niet ten koste gaat van luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Deze reactie
komt voort uit het volgende. Bij de
verbreding van de A2 van 3 naar 5
rijstroken is besloten (en met inwoners gecommuniceerd) dat er een
maximumsnelheid van 100 km/uur
zou gaan gelden op de A2 tussen
Holendrecht en Maarssen. Beperking van de snelheid voorkomt dat
omwonenden met een toename van
geluidsoverlast en slechtere lucht te
maken zouden krijgen. De maatregelen zijn destijds vastgelegd in het
Wegaanpassingsbesluit (WAB) voor
de verbreding naar tweemaal 5 rijbanen van de A2. In de Milieu Effect Rapportage -dat als onderlegger dient van het WAB -is de verlaging van de snelheid van 120 naar
100 km/u een van de noodzakelijke
maatregelen om aan de Wet geluid-

hinder en het Besluit luchtkwaliteit
te voldoen.
Motie
In de vergadering van 22 december 2011 heeft u als raad dit nog
eens onderstreept door een motie van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal aan te nemen en het college
verzocht alles in het werk te stellen
de snelheidsverhoging te voorkomen indien dit leidt tot verslechtering van het afgesproken geluids-en
luchtkwaliteitsniveau. De gemeente De Ronde Venen is op zich niet
pertinent tegen een verhoging van
de maximumsnelheid. Indien daar
echter door de minister toe besloten wordt, zal eerst ondubbelzinnig
aangetoond moeten worden dat, al
dan niet met aanvullende maatregelen, voldaan zal blijven worden aan
de Wet geluidhinder en het Besluit
luchtkwaliteit. De minister wil de
maximumsnelheid op een deel van
de A2 in het najaar gedurende een
deel van de dag verhogen van 100

naar 130 kilometer per uur. Het gaat
om het weggedeelte tussen de afslag Vinkeveen en de Leidsche Rijntunnel. De minister heeft aangegeven hierover binnenkort een voorstel naar de Tweede Kamer te sturen en ook de gemeenten die langs
de A2 liggen hierover te informeren
via een brief. Navraag bij het Ministerie leert dat het nog niet bekend
is wanneer de brief verzonden zal
worden.
Grondgebied
Voor alle duidelijkheid: het deel
waar de minister de snelheid wil
verhogen ligt geheel op grondgebied van Stichtse Vecht, het weggedeelte binnen de gemeentegrenzen van De Ronde Venen maakt
(nog) geen onderdeel uit van de besluiten of voorstellen. Op dit traject
dient nog nader onderzoek verricht
te worden naar de effecten van de
snelheidsverhoging op de beschermende natuur", aldus Burgemeester
en Wethouders.

VERMIST: POES DELOS
Vinkeveen - Door het lawaai van
een kleine verbouwing is deze lieve poes Delos weggelopen en niet
meer thuisgekomen. Ze is weggelopen op 11 juni in de omgeving
van de Dodaarslaan/Pijlstaartlaan
in Vinkeveen. Delos is een overwegend witte poes met grijze en
lichtbruin/rode vlekjes. Ze is ge-

chipped en 7 jaar oud. Als u weet
waar zij is of als u haar na 11 juni gezien heeft, horen haar baasjes dat natuurlijk erg graag. Voor
de tip die leidt tot haar thuiskomst,
hebben zij een leuke verrassing.
Bellen kan op: 06-24320923.
Alvast bedankt!

Ronde Venen Belang: “Dit was bekend
maar er is duidelijk niets mee gedaan”

Tekort door minder inkomsten
leges van ruim 660.000 euro
in begroting 2012
De Ronde Venen - Vrijdag jl. kwam
er een memo binnen van burgemeester en wethouder waarin duidelijk werd gemaakt dat de inkomsten van leges (bouwaanvragen
enz.) veel minder is dan verwacht in
2011. Hierdoor blijkt er nu toch weer
een tekort in de begroting van 2011
te zijn ontstaan van maar liefst ruim
700.000 euro. In hun memo aan de
raad schrijft het college o.a dat de
inkomsten voor de gemeente De
Ronde Venen voor 2011 begroot zijn
op 1.293.000 euro. De werkelijke inkomsten zijn echter stukken minder:
660.000 euro. Dit is een tekort van
660.000 euro. En deze trend zet zich
ook duidelijk door dit jaar. Het eerste half jaar is nog maar 270.00 euro binnengekomen en dat het tweede half jaar veel meer zal opbrengen
ligt niet in de lijn der verwachtingen. Dus ook dat zal weer een aardig tekort geven. Dit is echter geen
nieuws, gezien de niet mis te verstane reactie van de fractie van Ronde Venen Belang op dit bericht van
het college:
“De fractie van Ronde Venen Belang
heeft in 2011 o.a. bij de begrotingsbehandeling reeds gewezen op het
verschil in geprognosticeerde leges
en gerealiseerde opbrengsten. Wij
waren van mening dat het College
toezeggingen op dit punt had gedaan om de verschillen in 2012 ten
minste tot een minimum te beperken, door het nemen van maatregelen. De vrijdag jl. toegezonden memo geeft aan dat er eind 2012 uitsluitsel zal komen hoe met de (sinds
2008) neerwaarts bijgestelde aantal aanvragen zal worden omgegaan (personele consequenties en
kostendekkendheid van de leges)
en dat er in 2012 geen maatregelen zijn genomen”, aldus Ronde Venen Belang.

Vragen
Aangezien er nu een tekort opduikt
van ruim 600.000 euro willen we de
volgende vragen voorleggen:
•
wat is er gedaan met de signalen
uit 2011, toen het grote tekort
aan het licht kwam?
•
welke concrete maatregelen
zijn voor 2012 genomen?
•
welke prognoses zijn in de begroting 2012 opgenomen en
hoe zijn deze tot stand gekomen?
•
waren deze prognoses in lijn
met de resultaten van 2011 en
hoe is daarop geanticipeerd?
•
heeft het college voorafgaand
aan de begroting 2012 niet
verzuimd naar de personele bezetting te kijken en is de
kostendekkendheid
voorafgaand aan de begroting wel
bekeken?
•
waarom is het tekort niet eerder aan de Raad gemeld?
•
hoe wil het college het tekort
van ruim 600.000 in 2012 compenseren?
•
hoe verklaart het college het
bedrag van 600.000 euro in het
licht van de bezuinigingen op
subsidies, die vele organisaties
over zich heen hebben gehad
en mogelijk nog over zich heen
krijgen?
•
hoe is de werkwijze voor begroting 2013, aangezien de resultaten van het onderzoek pas
eind 2012 beschikbaar zijn/komen ?
•
heeft het College de bereidheid om personele consequenties door te voeren in aantallen Fte’s ?
•
heeft het College de bereidheid om personele consequenties door te voeren op basis
van verantwoordelijkheden?”

Teleurstellend
“Uitermate teleurstellend en zeker
niet passend bij het gezond maken van de gemeentelijke financien, waar wel de inwoners door worden geraakt (o.a. korting op subsidies en verlaagd niveau van wegenonderhoud)”, zo vervolgt RVB. “Zeker omdat de ontwikkelingen voor
2012 niet verrassend zijn te noemen, gezien de economische ontwikkelingen en de stagnatie in de
bouw. Het is jammer dat het College voortdurend naar buiten toe de
noodzaak van gezonde gemeentelijke financiën onderstreept, maar
dat blijkbaar binnen de interne organisatie daar minder urgentie aan
wordt toegekend.

Was getekend Anco Goldhoorn,
fractievoorzitter Ronde Venen
Belang.
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ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

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

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

ApOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297285163. 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.

NU 20% tot 70% korting op showroommodelleN
matrassen boxsprings lattenbodems ledikanten
slaapkamers linnenkasten kinderbedden
dekbedden kussens dekbedovertrekken

OP=OP

dIERENHuLp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

dIERENARTSEN

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984
Donderdag koopavond

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

dierenartsenpraktijk
www.morpheus.nl
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
94x98_Zomeropruiming_2012_AB_01.indd 1
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: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

STICHTING dE bAAT

pSyCHOLOGISCHE
HuLpvERLENING
Wilnis: Praktijk voor directe psychologische hulpverlening, Drs. J.M.M.
Simons klin. psychol./psychotherap.
en medew. 0297-285371 of
0297-568866; www.simonspsychologische-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 Pedagogisch Bureau (voor ouders en kinderen van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn
tel. 0900-2359893. Hulp bij het
Huishouden, tel. 0348-437000.
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 09004701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00 u. tot de
volgende dag 8.00 u.

Expositie fotoketting van
Fotoworkshop DRV
Croonstadt opgehangen zijn. Aan u
de uitdaging om de stap van de ene
naar de andere foto te zien/te begrijpen.

Mijdrecht weer een
diamanten huwelijk rijker
Mijdrecht - ‘Goud van oud’ is een
bekend gezegde in de muziekwereld. In de huwelijkse staat wordt er
een schepje bovenop gedaan met
’diamant’.
Daarbij mag je wel oud ‘worden’,
maar liever niet oud ‘zijn’. Van dat
laatste hebben Piet Snoek en Sjaan
Snoek-Konst aan de Molenwiek in
de wijk Molenland voorlopig nog
geen last.
Die zijn op velerlei gebied nog heel
actief! Donderdag 26 juli vierden zij
hun diamanten bruiloft: 60 jaar huwelijk. De jaren vliegen weliswaar
voorbij, maar met een beetje geluk
in de gezondheid en ‘in beweging
blijven’ kom je een heel eind. Piet en
Sjaan mogen zich hierin verheugen.
Piet werd geboren op 29 oktober
1927 in Weesperkarspel en stamt
uit een groot gezin. Net zoals Sjaan
Konst, zij komt uit een gezin met 9
kinderen en is geboren op 28 juli 1927 in Zevenhoven. In die plaats
traden zij ook in het huwelijk op 26
juli 1952 en voor de kerk drie dagen
later.
En passant vierde Sjaan afgelopen
zaterdag in goede gezondheid haar
85ste verjaardag. Je tekent er zo
voor op die leeftijd als je hun beiden
ziet. Dat viel burgemeester Maarten Divendal ook al op toen hij het
bruidspaar persoonlijk kwam feliciteren en het ‘bekende’ cadeautje
meebracht, namelijk het fraaie boek
‘De Plassen’.
Dat wordt altijd dankbaar in ontvangst genomen. Evenals de verrassing van het bloemstuk namens
de gemeente en de brief van Koningin Beatrix met haar felicitaties. Het
bruidspaar was direct in een gezellig gesprek gewikkeld met de burgemeester die vooral geïnteresseerd was in het werk wat zij beiden
altijd hebben gedaan.
Dat was dertig jaar lang met een eigen groentezaak. Eerst in Amsterdam in de 1e Constantijn Huygensstraat. Later in Mijdrecht waar zij
door omstandigheden toevallig terechtkwamen. De groentezaak was
tot in 1982 onder de naam P. Snoek
Groente- en Fruitspecialist (ook in
fruitschalen) gevestigd in het rijtje winkels in de Anselmusstraat
op nummer 17. Tegenwoordig een
Chinees en Indonesisch afhaalcentrum onder de naam Batavia. Piet
en Sjaan hebben zich nadien tot begin jaren negentig nog verdienstelijk gemaakt vanwege hun activiteiten bij Huize Ursula in Nieuwveen.

Door Flavoring

VAKANTIESTRESS
19-06-12(wk25) 10:34

Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

dOkTERSdIENSTEN

Mijdrecht - Gedurende de maanden augustus en september zijn er
in gezondheidscentrum Croonstadt
drie kettingen van foto’s te bezichtigen. De foto’s zijn de afgelopen
maanden gemaakt door de clubleden van fotoworkshop De Ronde Venen. Bij een ketting is de ene
schakel verbonden aan de andere
schakel. Zo is bij deze foto-expositie de ene foto geschakeld aan de
andere foto. De ketting begon eind
2011 met een foto waarop een clublid drie weken de tijd kreeg om te
reageren. Deze reactie moest een
foto zijn waarin gevoelsassociaties
of beeldelementen zoals kleur en
vorm van de voorgaande foto verwerkt waren. De reactie-foto ging
naar het volgende clublid, waar
het proces zich herhaalde. Op deze manier zijn drie verschillende fotokettingen gemaakt die nu als slingers door het gezondheidscentrum

SALE

Mijmeringen

‘Vers blijven’
Piet en Sjaan kwamen elkaar tegen
op de lagere school in Zevenhoven.
Beiden zijn grootgebracht op een
boerderij. Piet in Nederhorst den
Berg, Sjaan in Zevenhoven.
De boerderij van Piet’s familie verhuisde voor de oorlog van Nederhorst den Berg naar Blokland, de
streek tussen Nieuwveen en Vrouwenakker, waar veel boerderijen
met Russische namen waren.
De nieuwe vestiging van de firma
Spelt staat er nu ook. Na hun huwelijk in Zevenhoven keerde Piet met
Sjaan terug naar zijn roots. Zij gingen wonen in Nigtevecht. Dat duurde drie jaar en toen werd het Amsterdam.
Daar hebben zij twintig jaar heel wat
meegemaakt in hun groentezaak en
uiteindelijk werd het Mijdrecht, waar
zij in 1973 een van de eerste huizen
aan de Molenwiek betrokken.
Piet en Sjaan hebben twee zonen en
een dochter, 7 kleinkinderen en 4
achterkleinkinderen. In hun Amsterdamse tijd brachten zij graag hun
vrije tijd door in Vinkeveen waar zij
op de camping bij het Achterbos 15
jaar lang een caravan hebben gehad. De grote liefhebberij van Piet
is tuinieren. Dat is te zien aan de
prachtige en met bloeiende planten gevulde tuin achter het huis.
Daarnaast is Piet ook veel te vinden
op zijn moestuin bij Hotel Hampshire Marickenland (Meesters). Het
bloed kruipt toch waar het niet gaan
kan…
Afgelopen zondag werd het feestje in familiekring gevierd in Zevenhoven. “Meteen maar voor drie gelegenheden, 60 jaar getrouwd, de
verjaardag van Sjaan en mijn verjaardag die nog moet komen. Is dat
maar klaar”, laat Piet olijk weten.
Bruidspaar, mede namens deze
krant van harte gefeliciteerd met dit
unieke gebeuren in uw leven. Geniet er ten volle van zolang het kan.
Als het even mee zit is 65 jaar getrouwd ook nog een optie! Net als
bij groente en fruit: zolang mogelijk ‘vers’ blijven. Dan blijft het leven
smakelijk!

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Vorige week schreef ik over telefoonstress en dat onderwerp glijdt
naadloos over in vakantiestress. Ik dacht het allemaal goed geregeld te hebben, maar dat was een grote illusie. De bestelde telefoon
kwam maar niet, waardoor ik uiteindelijk de hele order moest cancelen. Want wat heb je aan een telefoon met abonnement als je voorlopig niet thuis bent om het pakketje in ontvangst te nemen? Gelukkig
was daar een goede vriend die mij uit de brand kon helpen. Niet veel
later had ik dezelfde telefoon besteld maar dan goedkoper en had ik
ook een veel passender abonnement en wel per direct. Dat zijn nou
dingen waar ik blij van kan worden.
Minder blij werd ik toen ik de puinhopen thuis zag en in mijn hoofd
de opsomming maakte van wat er allemaal nog moest gebeuren
voordat we überhaupt de straat uit konden rijden op weg naar een
vakantiebestemming. Tassen inpakken voor de kinderen en mijzelf,
speelgoed, leeswerk en proviand verzamelen, plantenoppas regelen,
e-reader vullen en zo had ik nog ‘tig’ zaken op mijn ‘to do list’ staan.
Soms kan een mens zichzelf aardig gek maken. Als ik het zo opschrijf,
valt het zelfs nog mee, maar achter elk onderwerp schuilen dan zeker weer 3 acties.
En ook tijd is een schaars goed. De kinderen hebben vakantie dus
even snel alleen een boodschapje doen zit er niet in en ook op het
werk wil je alles goed en netjes afronden. Kortom, was je nog niet toe
aan vakantie, dan ben je het wel door het voorbereiden van de zo gewenste vakantie.
En dan is bijna de dag van vertrek aangekomen en is mijn actielijst
nog amper gekrompen. Ik kan ook niet alles opschrijven tot in detail. Er zit ook gewoon heel veel in mijn hoofd. Als moeder (manager van huis en vertrek) weet ik wat ik wel al heb gepakt en wat nog
niet. Schieten er nog tientallen dingen door mijn hoofd die ik nog
vlug even pak of doe en heeft deze dag gewoon te weinig uren om
alles langzaam, gestructureerd en relaxed te doen. Nu klinkt dit misschien heel ongezond, maar uiteindelijk valt het wel mee. Zodra ik
morgen in die auto zit, dan valt er een last van mijn schouders en laat
ik alles over aan de bestuurder. Als bijrijder heb ik de schone taak
om de kids achterin te voorzien van informatie (Mam, zijn we al in
het buitenland?), te voorzien van eten en drinken (Mam, mogen we
een snoepje? Nee, we hebben kleffe broodjes pindakaas in de aanbieding!), zorgen voor het entertainment (dvd’tjes verwisselen, maar
ook autobingo) en verkeersregelaar te zijn (Nu stoppen, er moet er
een nodig plassen!). Gelukkig hoef ik dankzij de geweldige uitvinding
van de navigatiesystemen geen kaartlezer meer te zijn. Ik zit lekker
met het grote campingboek op schoot te kijken waar er leuke plekjes zijn om neer te strijken met het hele circus. Of misschien moet
ik dat ook aan de navigatie overlaten en ga ik heerlijk lopen knoeien met mijn nieuwe smartphone! Voor iedereen die op vakantie gaat,
goede reis en veel plezier!

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
Vermist:
- Zie ook op amstelveen.dierenbescherming.nl onder gevonden dieren als uw huisdier wordt vermist.
- Wilnis, Herenweg: cypers-wit-grijs katertje gecastreerd; Siepie
heeft een wit snuitje met een klein bruin vlekje aan de linkerkant
van zijn neus, een witte borst en witte pootjes.
- Waverveen, omgeving Nessersluis: zwarte poes met witte befje. Een
voetje korter dan de anderen. Een wit voetje. Naam Kees.
- Vinkeveen, Achterbos: cyperse ex-kater, roepnaam Dikkie Dik; lang
en dun, bultje bovenop zijn nek bij schouderbladen.
- Uithoorn, Gouwzee: kleine poes met witte sokjes en befje.
- Uithoorn, Marsmanlaan: grijze cyperse poes, 3 jaar, slank en vrij
klein postuur; ze is schuw en heeft een chip.
- Mijdrecht, omg. N201: bruin cyperse poes met wit neusje en witte
voetjes.
- Mijdrecht, omgeving N201: grijs-cyperse gecastreerde kat.
- Uithoorn, Adm. van Ghentlaan: cyperse poes met witte pootjes en
rode vlekjes op kop en rug; zij heeft een litteken op haar lip; haar
naam is Beertje.
Gevonden:
- Uithoorn, Krakeend: wit albino konijntje.
- Uithoorn, parkje: Pers; poes; Ze is zeer mager en heeft eenvacht vol
klitten.
- Waverveen, Waverveensepad: cyperse poes.
- Mijdrecht, Griffioen: grijze kat
- Uithoorn, t.h.v. Couperuslaan: rood-witte cyperse gestreepte kat.
- Wilnis, Secretaris Munniklaan: hond, Rottweiler, teef.
- Vinkeveen, Herenweg: cyperse poes met wit.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden hebben.
Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

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 bekendmakinGen

OpeninGstijden
Gemeentehuis:
tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u
afvalbrenGstatiOns
afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
afvalbrengstation
abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zaterdag tijdens de feestweek
gesloten.
servicepunt wOnen,
welzijn en zOrG
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.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@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de ronde
venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang
kunnen zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen.
de 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
abcoude
Dominee Bleekerhof 19
Gein-Noord 81
amstelhoek
Amstelkade
(naast Engellaan 1c)

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

datum
ontvangst

Uitbreiding van de woning
aan de voorzijde
Realiseren van een balkon aan
de achtergevel

Bouwen

W-2012-0397

24-7-2012

Bouwen

W-2012-0389

18-7-2012

Verbouwen van een bedrijfsruimte Bouwen
W-2012-0391
tot twee woningen
Handelen in
strijd met regels
ruimtelijke
ordening

19-7-2012

W-2012-0386

17-7-2012

Industrieweg 48

Plaatsen van een trap langs
de gevel, een deur en een raam
Uitbreiden van de opslagruimte
en parkeerdek

19-7-2012

Westerlandweg 1

Herbouwen van een berging

Bouwen
W-2012-0390
Handelen in
strijd met regels
ruimtelijke
ordening
Bouwen
W-2012-0395

21-7-2012

Vervangen van steigers
Bouwen van een woonhuis
met berging

Bouwen
Bouwen

W-2012-0396
W-2012-0393

19-7-2012
20-7-2012

Bouwen van een bedrijfshal

Bouwen

W-2012-0392

19-7-2012

mijdrecht
Genieweg 34-G1

vinkeveen
Baambrugse Zuwe 228
Herenweg 214
waverveen
Hoofdweg 7a

Bouwen

verlenGinG beslistermijn OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

baambrugge
Rijksstraatweg 163

Veranderen van een schuur

Bouwen

W-2012-0310

de hoef
De Hoef Oostzijde 11

Realiseren van een brug

Bouwen

W-2012-0290

wilnis
Dorpsstraat 36

Veranderen indeling

Bouwen

W-2012-0297

verleende bOuwverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

vinkeveen
Voorbancken 22

aard van het bouwwerk

bouwnr.

Oprichten van een bedrijfsruimte
met bedrijfswoning
(2e fase bouwvergunning)

2010/0619

verzenddatum
vergunning
23-7-2012

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

De beste oplossing voor een
mooie en gezonde wereld?
Daar zet Natuur & Milieu zich al 40 jaar
met hart en ziel voor in. Ga naar
natuurenmilieu.nl/40jaar en steun
ons dit jubileumjaar met een gift.



Maak het verschil
met een jubileumgift
natuurenmilieu.nl/40jaar

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr. verzenddat.
vergunning

abcoude
Amsterdamsestraatweg 14
Oude Dijk 5

Kappen van een boom

Kappen

W-2012-0324

20-7-2012

Bouwen

W-2012-0266

24-7-2012

Paddenburg 3

Herbouwen van een
dwarsstalwoning
Plaatsen van een dakopbouw

Bouwen

W-2012-0281

23-7-2012

mijdrecht
Bozenhoven 93

Wijzigen van een gevel

23-7-2012

Dorpstraat 47
Prinsenhuis 1 t/m 45

Realiseren van reclame
Wijzigen van hoofdentree

Rietveld 10

Plaatsen van een dakkapel op
het achtergeveldakvlak van de
woning
Wijziging voorschrift
omgevingsvergunning

Bouwen
W-2012-0317
RO (afwijken van
bestemming)
Bouwen
W-2012-0241
Bouwen
W-2012-0341
Handelen in
strijd met
bestemmingspan
Bouwen
W-2012-0318

23-7-2012

Milieu

W-2012-0263

24-7-2012

Bouwen
W-2012-0262
RO (afwijken van
bestemming)
Slopen
W-2012-0115

20-7-2012
20-7-2012

W-2012-0152

20-7-2012

Veenweg 162
vinkeveen
Achterbos 24

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

straatnaam

straatnaam

Donkereind 24
Donkereind 29

Uitbreiden van de 1e verdieping

Slopen van een woning met
bijgebouwen
Uitbreiden en verbouwen van een Bouwen
varkensstal tot koeienstalen en
Milieu
het gedeeltelijk intrekken van een
voormalige milieuvergunning

20-7-2012
17-7-2012

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
inrichtinG tijdelijke bOuwplaats
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 2 juli 2012 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45,
2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Bouwbedrijf de Graaf B.V.
ontheffing hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Molenkade in Vinkeveen. Dit in
verband met een nieuw te bouwen woning aan Plaswijk 40 in Vinkeveen. De vergunning geldt voor de periode
van maandag 13 augustus 2012 tot en met woensdag 30 januari 2013. Het werkadres is Plaswijk 40, 3645 AW
Vinkeveen. Het adres van de tijdelijke bouwplaats is Molenkade, 3645 AX Vinkeveen.
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum
waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
inrichtinG tijdelijke bOuwplaats
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 27 juli 2012 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45,
2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Vitens N.V. ontheffing
hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Leo Dongelmansstraat hoek Doude van
Troostwijkstraat in Abcoude. Dit in verband met de reconstructie waterleiding Koppelland – Angsteloord e.o.
in Abcoude.
De vergunning geldt voor de periode van donderdag 2 augustus 2012 tot en met vrijdag 29 maart 2013.
Het adres van de tijdelijke bouwplaats is Leo Dongelmansstraat, hoek Doude van Troostwijkstraat in Abcoude.
Het werkadres is:
plaatsnaam

postcode

abcoude
Koppelland
Angsteloord
de Tourton Bruijnsstraat
Doude van Troostwijkstraat
Koppeldijk
Roos Vlasmanstraat
Sandbergstraat
van Tuijll van Serooskerkenstraat

1391 EV
1391 EB, 1391 EC, 1391 ED, 1391 EE, 1391 EG
1391 EM
1391 EP, 1391 ER, 1391 ES, 1391 ET
1391 CW, 1391 CX, 1391 CZ, 1391 EA
1391 EH
1391 EJ, 1391 EK, 1391 EL
1391 EN

Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum
waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
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Oriënterend onderzoek
naar doelstelling
Veenweidebad geeft aan:

‘RAAD HEEFT ZELF
GEEN DUIDELIJKE
REGELS GESTELD
AAN OPTISPORT’
(vervolg van de voorpagina)

Het kan zo leuk worden gemaakt voor de jeugd
Sober bad
“De meerderheid van de raad was daar op dat moment op tegen. Die vonden
dat te duur en onhaalbaar. Toen zijn er wat onderzoeken gedaan en daar
kwamen twee keuzes uit: gaan we voor health (gezondheid) of pleasure
(plezier). Helaas heeft de meerderheid van de raad toen gekozen voor health
(gezondheid). Heel duidelijk werd door deze meerderheid en het college
naar buiten gebracht: het moest een sober doelgroepenbad worden dat
ondersteund werd door ‘health en pleasure’-activiteiten. Pleasure is dan
bijvoorbeeld: een bowling, een sportschool. Er werd toen ook gesproken
over een beauty center, fysio, een bar, een restaurant en noem maar op. Dat is
echter nooit echt van de grond gekomen.
Uiteindelijk is besloten dat het een driebadenbad moest worden: een klein
wedstrijdbad, een doelgroepenbad (bedoeld voor de diverse verenigingen
en de zwemlessen) en een recreatiebad waarbij een glijbaan en een
pierenbadje. Dat recreatiebad is nu niet meer dan een speelbad waar een
glijbaan in uitkomt en waar je met banden of zo in kan spelen. Het is echter
net zo kaal en kil als de rest van het bad.

“Klopt niet”
Twee van de laatste voorvechters van het zwembad waren toch wel Sandor
Harmens van de VVD (nog steeds raadslid voor deze partij) en Jan Willem
Koedam van Ronde Venen Belang (sinds de laatste verkiezingen niet meer
in de raad). Deze twee raadsleden hebben zich voor 1000% ingezet en gestreden om te komen tot een mooi recreatie bad. Hun voorbeeld was ‘zoiets
als het Kikkerfort’ in Breukelen. Dat is het helaas niet geworden: “Maar dat
komt zeker niet door Optisport, maar door de meerderheid van de toenmalige raad en het college”, zo laat Jan Willem Koedam ons weten.
“Tijdens de behandelingen van het zwembad in de eerdere raadsperiodes, in de oude samenstelling van de raad in de oude gemeente De Ronde
Venen, is er eindeloos gesproken over het nieuwe zwembad. Uiteindelijk
hebben Gemeente Belangen, VVD en Ronde Venen Belang vertegenwoordigd door Sandor Harmsen VVD en mijn persoon - toen raadslid voor RVB
- ons uiterste best gedaan om te komen tot een multifunctioneel, recreatief
zwembad. We hebben ook meerdere baden bekeken en ook is de Sportijn
nog in een vergadering geweest om de raad te laten zien wat er kon en
wat het zou gaan kosten. We hadden het toen over een mooi bad, een bad
waar bijvoorbeeld een whirlpool inzat, meerdere opties voor jeugd, sport,
spel, glijbaantjes, fonteintjes, gezellig en kleurrijk aangekleed, zitjes voor de
ouders of grootouders, barretje waar je wat kon zitten en wat drinken en
eten. Zoiets als ze hebben in Bodegraven, Breukelen: echt de wat meer op
recreatie gerichte zwembaden, waar het sfeervol en gezellig verblijven is”,
aldus Koedam.
Jeugd vermaakt zich tijdens het gratis zwemmen
op woensdag- en zaterdagmiddag

Gratis
Woensdagmiddag jl kon de jeugd voor het eerst gratis zwemmen. Echt storm
liep het niet, maar zo’n dertigtal jongeren ( zie bijgaande foto’s) hadden een
gezellige middag. Helaas voor de ouderen die dachten even gratis baantjes
te kunnen zwemmen... die kwamen bedrogen uit. Het echt banentrek bad
was gesloten, hetgeen als ‘ jammer’ werd ervaren. Maar de jeugd had plezier.

Wat kleur en wat attributen
en klaar... maar dat kost geld

De Waterlelie te Aalsmeer
is een sfeervol, gezellig
bad waar je je uren kan
vermaken
Openingstijden
“Over de openingstijden wordt veel geklaagd. Ik heb gelezen dat oud-wethouder Dekker nu zegt dat hij niet heeft geweten dat het bad zijn eigen tijden
regelt en als hij het had geweten, had hij daar niet mee akkoord gegaan. Het
was toentertijd mijn eigen wethouder, Jac Dekker van Ronde Venen Belang,
maar ik moet zeggen: dan heeft hij toch niet goed gelezen en niet geluisterd.
Want helaas houdt Optisport zich volledig aan het contract. Ze hebben alle
vrijheid als ondernemer om, als iets niet rendabel is, het bad voor recreatieve
doeleinden te sluiten. Zij moeten voldoen aan de voorwaarden dat de zwemlessen en de sportverenigingen hun faciliteiten hebben en ze moeten recreatiezwemmers toestaan. Maar ze hebben de ruimte om bijvoorbeeld in de
vakantie te sluiten. Ze kunnen aantonen dat het niet rendabel is en zij zijn er
om geld te verdienen. Het is een ondernemer. De raad heeft er voor gekozen
om dit bad te bouwen maar het beheer uit te besteden aan een ondernemer.
Een ondernemer is geen filantropische instelling. Een ondernemer wil geld
verdienen, die gaat voor winst. Als we dat niet hadden gewild hadden we het
in eigen hand moeten houden. Maar dat had veel meer gekost.
Nu is er een contract voor twintig jaar met Optisport. Wil de gemeente nu iets
anders dan weet ik zeker dat Optisport zegt: ‘Prima gemeente, maar wilt u het
verschil dan even bijbetalen?’ En dat is hun goed recht. Optisport voldoet aan
alle eisen die gesteld zijn. Toen ik hoorde dat het bad vier weken dicht ging
in de zomervakantie, was ik niet verbaasd. In deze tijd zijn er sowieso al geen
zwemlessen, alle verenigingen zijn er ook niet, dus in die tijd ga je als ondernemer je onderhoudswerkzaamheden doen. Als ik ondernemer was zou ik
hetzelfde doen. Je gaat niet vier, vijf man personeel, je stroom, je water, je licht
en alle daaromheen zijnde zaken faciliteren voor een tiental bezoekers of zelfs
minder. Ik vind het van Optisport een hele goede zaak dat het op eigen kosten het bad op woensdag- en zaterdagmiddag gratis openstelt voor de kinderen. Ik ben het echt niet altijd eens met de manier waarop Optisport zijn zaken
soms aanpakt wat het zwembad betreft, maar ik kan het uit ondernemersoogpunt wel begrijpen. Dus laat duidelijk zijn: Als er iets moet veranderen,
en dat zou het bad ten goede komen, daar ben ik ook van overtuigd: maak
het gezelliger, aantrekkelijker en meer open, maar dan zal de gemeente financieel over de brug moeten komen en of dat lukt in deze tijd?”, zo besluit Jan
Willem Koedam.

Subtropisch
“Als je een subtropisch bad in je gedachten hebt, ja, dan valt het zwaar
tegen. Maar besef wel, zo’n bad is voor een gemeente als De Ronde Venen
niet haalbaar, zeker niet in deze tijd. Het is altijd onhaalbaar geweest.
Maar iets meer sfeer dan nu zou moeten kunnen. Het is nu een koel en kil
driebadenbad, dat precies voldoet aan de gestelde eisen van de toenmalige
raad en toenmalige wethouder. Een bad waarin baantjes kunnen worden
gezwommen, waar zwemles kan worden gegeven, waar verenigingen
(zwemverenigingen, duikverenigingen, kanoverenigingen enz, enz)
terecht kunnen en een klein speelbadje voor de recreatiezwemmers.
Het is echter nooit de bedoeling geweest om er een koel en kil bad van
te maken waar niemand in wil zitten. Ik blijf wél zeggen: je kan van dit
bad ook een gezellig bad maken, wat meer gericht op de recreanten
voor jong en oud. Maar dan moet het wat worden ‘aangekleed’. Alleen de
aankleding, daar zijn wij als raad niet bij betrokken geweest. De raad is voor
hoofdlijnen. Wij faciliteren geld en geven richting. De uitwerking is voor de
wethouder en zijn ambtenaren. Wij als raad gaven aan, sober en geschikt
voor zwemles, verenigingen, baantjeszwemmen. Dat is wat betreft de
twee eerste baden en dat is precies zo uitgevoerd. Deze gebruikers zal je
ook niet horen klagen denk ik, want zij hebben alles wat ze nodig hebben.
Recreatie
“Recreatie: de glijbaan is leuk, maar heeft geen toegevoegde waarden
voor gezellig recreatief zwemmen. Er zou een ligweide zijn. Ja, er ligt gras
achter, maar van een ligweide verwacht je meer: wat speelattributen,
lekkere zitjes waar ouders kunnen zitten en wat gebruiken, en niet een
paar stoelen die uitnodigen om zo snel mogelijk weer weg te gaan. Zet
een paar palmboompjes neer, geef het wat kleur, maak het sfeervol en
gezellig. Maak het aantrekkelijk. Gratis Wi-Fi zodat wachtende ouderen ook
nog hun mail kunnen checken. Hoeft allemaal niet veel te kosten, maar
geeft alles zoveel meer aantrekkingskracht om er heen te gaan.

Jan Willem Koedam 10 jaar
geleden bij zijn droombad
voor De Ronde Venen
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Olympische Spelen op Basisschool De Zwaluw
Nes aan de Amstel - Wellicht heeft u het al vernomen,
maar de Olympische Spelen hebben inmiddels al plaatsgevonden en wel op basisschool De Zwaluw in Nes aan
de Amstel! Voor één dag werd deze omgetoverd in een
Olympisch dorp compleet met Holland House. Alle kinderen waren ingedeeld in één van de zestien deelnemende landen, waarvan ze zelf de vlag op hun t-shirt gemaakt
hadden.
Het was de bedoeling dat de spelen officieel geopend
werden middels het ontsteken van het Olympisch vuur
door profwielrenner Raymond Kremer die de vuurfakkel
aangereikt zou krijgen van twee leerlingen die hiermee
eerst de tradionele ronde door het dorp gerend hadden.
Vervolgens zou de Olympische vlag worden gehesen en
onder begeleiding van een professionele zangeres door
iedereen uit volle borst het Wilhelmus gezongen. Vanwege het slechte weer in de ochtend moest echter worden
uitgeweken naar het regenprogramma en vond alles binnen in de school plaats, wat overigens ook voor een gezellig sfeertje zorgde. Het sportieve programma bestond
uit individuele onderdelen en diverse teamactiviteiten.
Favoriet was het onderdeel spekhappen en limonadefiet-

sen, maar ook aan andere onderdelen als hoogspringen,
verspringen, touwtrekken, sporten uitbeelden en het parachutespel werd fanatiek meegedaan.
Van al dat sporten krijg je flinke honger en dorst. Het was
dan ook extra fijn dat de sporters de gehele dag konden
worden voorzien van eten en drinken en er kwam zelfs
een echte ijscowagen langs! De catering was veelal mogelijk gemaakt door sponsoring van diverse bedrijven uit
de buurt, families en bekenden die De Zwaluw een warm
hart toedragen, waarvoor het schoolteam, ouders en de
kinderen hen hartelijk danken!
Rond drie uur zaten alle sportieve activiteiten erop en
was het tijd voor de prijsuitreiking onder toeziend oog
van alle ouders. Gelukkig was het inmiddels mooi weer,
waardoor de eindceremonie met het doven van het
Olympisch vuur, het strijken van de Olympische vlag en
de afscheidsmars van alle landenteams lekker buiten
plaats kon vinden. Mede door de gezellige muziek en
heerlijke hapjes & drankjes in Engelse High Tea-stijl was
het nog lang feest in het Holland House op het schoolplein! Een leuke afsluiting van deze sportieve dag en een
warme herinnering voor de kinderen, ouders en het team
van basisschool de Zwaluw.
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Handhaving op regels en afspraken

Beachclub, Park bij De Meijert en
recreatiewoningen Buitenborgh
De Ronde Venen - In een brief is
de Rondeveense raad deze week op
de hoogte gesteld rond diverse lopende handhavingszaken die spelen in de gemeente De Ronde Venen. Zij schrijven: “Graag wil ik u op
de hoogte stellen van de stand van
zaken van een aantal handhavingzaken. Beachclub Lust op Zandeiland 1 te Vinkeveen, Overlast in
het park bij De Meijert in Mijdrecht
en Handhaving recreatiewoningen
Buitenborgh. Allereerst de Beachclub: Een aantal omwonenden van
Zandeiland 1 klaagt over overlast.
Overlast van geluid, auto’s, recreanten die overzwemmen en het toe-

nemende aantal evenementen. Er
is tegen Beachclub Lust onder andere om die redenen van overlast
een handhavingsverzoek ingediend
tegen de tijdelijke vergunning. Dit
handhavingsverzoek loopt nog en is
in behandeling bij de afdeling handhaving. Hierover worden met alle
partijen gesprekken gevoerd.
Daarnaast lopen er rondom Beachclub Lust een aantal zaken. De omgevingsvergunning voor de verbouwing van de Beachclub is verleend
en gepubliceerd, evenals de Drank
en Horecawet vergunning.
Een groot aantal bewoners heeft
een bezwaarschrift ingediend tegen

de verlening van de DHW vergunning. Deze is op 18 juli in de commissie bezwaarschriften geweest.
De DHW vergunning is verleend
volgens het toetsingskader van de
DHW. De eigenaar van het pand,
de heer Griffioen, heeft aangegeven
eind september met de verbouw te
willen beginnen. De exploitant van
de Beachclub is schriftelijk en in
een gesprek gewezen op het feit dat
de gemeente strikter gaat handhaven op zijn naleving van regels en
afspraken.
Park bij De Meijert
Naar aanleiding van diverse klach-

Het speelparkje bij De Meijert

ten over overlast door jongeren in
het park bij De Meijert, ook wel genoemd ‘het Boomstammenpark’, is
een aantal acties ondernomen. Er
zijn gesprekken gevoerd met bewoners, een vertegenwoordiger van de
klankbordgroep en de bewonersgroep die zich met de herinrichting
van het park heeft beziggehouden.
Dit heeft geleid het maken van afspraken om maatregelen te nemen
zoals beperking van de toegankelijkheid van bromfietsen, de verwijdering van een voetbaldoeltje dat
de verkeerde doelgroep (onaanspreekbare groep jongeren die voor
veel overlast zorgde) aantrok en de
plaatsing van verkeersborden.
Het aantal meldingen van buurtbewoners over overlast door jongeren
neemt toe. Het jongerenwerk meldt
dat er meer jongeren worden aangetroffen op de straten en in de
parken die bovendien minder goed
aanspreekbaar zijn. De hangplekken worden iedere maand in het zogeheten ‘Jongeren op Straatoverleg’
besproken. Hierbij zijn aanwezig de
politie, de Stichting De Baat en de
gemeente. Gekeken wordt naar mogelijkheden om de probleemplekken qua inrichting aan te passen,
met de jongeren in gesprek te gaan
en waar nodig corrigerend op te treden.
De problematiek in het park bij De
Meijert is gelegen in de aantrekkelijkheid voor veel verschillende
doelgroepen en vooral het gedrag
van bepaalde (groepen) jongeren
stoort de buurtbewoners en de bezoekers. Dit betreft het maken van
lawaai, het achterlaten van zwerfvuil, het drugsgebruik en het ‘hufterige’ gedrag. Dat bestaat uit onder andere het gevaarlijk rijden met
(brom)fietsen, het misbruiken van
voorzieningen en het vernielen van
zaken. Bij de politie en het jongerenwerk heeft dit park prioriteit. Er
wordt gereageerd op meldingen en
het park wordt regelmatig bezocht.
Recreatiewoningen Buitenborgh
Namens het comité Privacy van het
park Buitenborgh is een WOB verzoek ingediend met betrekking tot
de handhaving op het park. Er wordt
in deze brief tevens geklaagd over
de wijze waarop de toezichthou-

Pizzawagen met houtoven
op de weekmarkt
Mijdrecht - Sinds afgelopen
donderdag is de weekmarkt in
Mijdrecht een verkoopattractie rijker. Dat is een ‘warme pizzabakker’ met zijn wagen. Hij luistert naar
de fraaie naam Francesco Spinuso,
die zeer Italiaans aandoet. Dat is
dan ook juist want Francesco (29)
is een echte Italiaan, afkomstig uit
Napels. Net zoals zijn echtgenote Simona, die hem in de ‘pizzawagen’ assisteert. Francesco woont in
Den Haag en is daar al in de prijzen
gevallen vanwege de beste pizza’s
die hij maakt. Dat heeft hij niet van
een vreemde want zijn vader heeft
in Napels veertig jaar lang een pizzarestaurant gehad dat wijd en zijd
bekend stond om zijn kwalitatief
hoogwaardige producten en heerlijke pizza’s. Gebakken in een Napolitaanse houtoven natuurlijk! Daar
leerde Francesco het vak. Hij vertrok
drie jaar geleden naar Nederland en
bood hier als pizzabakker zijn diensten aan. Toch wil hij liever als zelfstandig ondernemer functioneren
en is sinds kort begonnen met een
speciaal daartoe uitgeruste wagen
waarmee hij de markten in de regio

Recreatiepark Buitenborgh
der, toezicht houdt op het park.
Het WOB verzoek is in behandeling en tevens is er een brief opgesteld richting het comité Privacy.
De grootste klacht van het comité
is de handhaving en manier waarop
er toezicht wordt gehouden, er zou
gegluurd worden door de ramen. In
reactie hierop is richting het comité geschreven dat het spijtig is om
te horen dat er klachten zijn over de
controles, vooral omdat wij in samenwerking met het bedrijf dat de
opdracht uitvoert MB-ALL er alles
aan hebben gedaan om zo transparant mogelijk te handelen. Er zijn
brieven verstuurd aan alle gebruikers en eigenaren van recreatieobjecten in onze gemeente waarin wij
onze werkwijze hebben toegelicht.
De toezichthouders van MB-ALL
zijn aangewezen als toezichthouder
zoals omschreven in artikel 5:11 Algemene Wet Bestuursrecht door het
college van burgemeester en wethouders. In artikel 5:15 van de AWB
staat beschreven wat de bevoegdheden zijn van een toezichthouder:
·Een toezichthouder is bevoegd,
met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats te betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming van de
bewoner.
· Zo nodig verschaft hij zich toegang
met behulp van de politie.
Hij is bevoegd zich te doen verge-

zellen door personen die daartoe
door hem zijn aangewezen.
De toezichthouders van MB-ALL
hebben in overleg met de gemeente als uitgangspunt gekozen om deze bevoegdheden te beperken tot
toezicht vanaf de openbare weg.
Alleen indien het voor het onderzoek noodzakelijk is om het perceel te betreden zal de toezichthouder deze bevoegdheden gebruiken.
Gezien het feit dat op Buitenborgh
enkele personen in de situatie zitten, waarbij dwangsommen onherroepelijk zijn geworden en er invordering volgt is het mogelijk dat het
perceel is betreden om te constateren of er
nog daadwerkelijk wordt gewoond.
Zou dit niet goed worden onderzocht dan zou de gemeente deze
bewoners ten onrechte aanschrijven en dat is een onwenselijke situatie.

meren over de verkoop van de locaties. Omdat er nog niet precies duidelijk is wat er uiteindelijk op de locatie gaat komen, zijn de omwonenden eerst geïnformeerd per brief van
15 december 2011 over het voornemen om tot verkoop over te gaan
en de bijbehorende uitgangspunten. Wanneer duidelijk is met welke
partijen we verder gaan onderhandelen, zullen wij de omwonenden
hierover informeren en worden zij

in de gelegenheid gesteld hun mening over het plan kenbaar te maken. Hiervoor zullen wij een informatieavond organiseren.

Op dit moment is er een toezichthouder aangesteld op Buitenborgh
door de vereniging van eigenaren
van het park, het betreft de heer
Mossel. Er is afgesproken dat de
heer Mossel bij ieder bezoek van
een toezichthouder van MB-ALL
wordt ingelicht, dit om de transparantie nog verder te verhogen. De
heer Mossel heeft inmiddels een
gesprek gehad”, aldus de brief van
het college.

bezoekt. Intussen spreekt hij ook al
aardig de Nederlandse taal, maar
zodra het wat drukker wordt en er
veel van zijn creativiteit wordt gevraagd gaat hij over in rap Italiaans
met zijn echtgenote.
Het bijzondere van de wagen is
dat die is voorzien van een heuse houtoven waar Francesco overheerlijke vers knappende pizza’s
Margherita in bakt. Die moet je geproefd hebben! Niet alleen punten
om zo uit de hand op te eten als
snack, maar je kunt ze ook in een
doos mee naar huis nemen. De pizza’s worden gebakken in de tijd van
‘klaar terwijl u wacht’. Behalve pizza’s worden ook drankjes en een
assortiment Italiaanse delicatessen
aangeboden. Afgelopen donderdag
was Francesco met zijn echtgenote
voor het eerst op de weekmarkt en
zij hadden over belangstelling niet
te klagen! Op bepaalde momenten stond het vol voor zijn wagen.
En dat in de vakantietijd. Binnen recordtijd waren de bruchetta’s die hij
voor deze eerste kennismaking gratis aan belangstellenden uitdeelde, op. Francesco wil de komende
periode bekijken wat de voorkeur
van zijn klanten is en past daar in
de loop van de weken zijn assortiment op aan.
Mocht u op de weekmarkt op het
Raadhuisplein boodschappen gaan
doen, zoekt u de wagen eens op
en trakteer uzelf op een gezond en
heerlijk stuk versgebakken pizza!

Verkoop zwembadlocaties Blijdrecht
en Veenbad aardig op gang
De Ronde Venen - Deze week
heeft het college bekendgemaakt
dat ze aardig op dreef zijn met de
verkoopplannen van de twee oude
zwembaden, Blijdrecht in Mijdrecht
en het Veenbad in Vinkeveen.
“Het resultaat van de openbare verkoopprocedure is dat er voor beide locaties vijf biedingen zijn bin-

nengekomen. Op 7 juni jl. is de inschrijvingsdatum gesloten. De richtprijs voor de locatie Blijdrecht was
1,4 miljoen en voor de locatie Veenbad 0,6 miljoen.
Gelet op de huidige markt zijn wij
bijzonder verheugd dat er voor beide locaties biedingen zijn binnengekomen die de richtprijs halen.
Het doel is om de locaties zo spoe-

dig mogelijk te verkopen, waarbij
prijs en passendheid met de stedenbouwkundige uitgangspunten
de componenten van die afweging
zullen vormen. In de zomerperiode
zullen de onderhandelingen gestart
worden met de partijen die op basis
van bovengenoemde componenten
de beste bieding gedaan heeft”, aldus het college.

Het oude zwembad Blijdrecht in Mijdrecht
Het oude Veenbad in Vinkeveen
Communicatie
“De zwembadlocaties liggen midden in de bestaande bebouwing”, zo
vervolgt de brief. “ Zoals wij eerder
hebben aangegeven is het belangrijk om de bewoners en andere belanghebbenden te informeren over
de plannen en stand van zaken. Er
heeft overleg plaatsgevonden met
de coördinator Wijkgericht werken.
We willen de omwonenden dan ook
op een juiste en tijdige wijze infor-

In deze zomerperiode zullen de onderhandelingen gestart worden met
de partijen die op basis van bovengenoemde componenten de beste
bieding gedaan hebben. Wij zullen
u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.” Aldus het college.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in.
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen,
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig
waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij
omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn
omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

De klokkenluider van Uithoorn
Zo zou hij genoemd kunnen worden, naar analogie van de Klokkenluider van de Notres Dames
van Parijs. Hij voelt zich een onheilsprofeet. Iemand die liever niet genoemd wenst te zijn./ Hij
gaat de geschiedenis na van rampen, die gebeurd
zijn in zijn woonplaats. Het laatste feit dat plaats
vond, was het bijna ongeluk met de oude kerk
aan de Schans. Mensen moesten worden geevacueerd toe de kerk dreigde in te storten.
Er is een belletje gaan luiden. Hoe moet het verder en de vraag gaat op: ‘ kan deze kerk nog wel
blijven bestaan?’. Groepen werpen zich op: wel of
geen afbraak? Dat laatste geval staat niet op zich,
groepen die tegenover elkaar staan. Wat is wel
waar en wat niet? Voorbeeld is wat er met de Cindu gebeurde. De groep die streed voor milieuverbetering, analoog voor het ongeval wat gebeurde.
Men had er wat aan kunnen doen... of niet.... Nog
zijn er mensen, die met een trauma lopen na dat
vreselijke ongeluk. Men herinnert zich een man
met een ernstig verbrand gelaat, de andere die
steeds nachtmerries krijgt. Wat doet men eraan?
De dingen herinneren? of er wat aan doen?
Bij de kerk is nu iets gedaan. Er hangen geen
zwarte vlekken meer boven Uithoorn.. Maar hoe
moet het verder? Wat ligt er in het verschiet? Moet

men radicaler ingrijpen? Afbraak bijvoorbeeld van
deze oude kerk. Ook al is er een groep die halsstarrig voor instandhouding van deze kerk strijdt?
Vindt men een middel om deze kerk te herstellen? maar tegen wat voor een prijs? een mensenleven misschien?
Eerste reactie is afbraak als meest radicale oplossing. Tegelijk vraagt men zich af is dat de enige
oplossing. Ingrijpen is de kwestie, radicaal ingrijpen de oplossing. Hoe komt het toch dat er niemand iets doet? Waarom gebeurt dit steeds? De
klokkenluider staat alleen. Niemand wil hem helpen in zijn eenzame strijd. Wat als straks toch de
boel ploft. Het gelaat brand, zaken moeten worden ontruimt. Het doet me denken aan de vuurwerkramp in Enschede. Men is alert, maar terwijl
men toekijkt schiet alles de lucht in.
Er is maan een manier om een bijdrage te leveren
aan hoe en waarom en dat is het er over schrijven. Vergeet niet: een gebouw dreigt ineen te zakken. Hoe is het nu met de kerk? Ga het verleden
na.. vindt de reden van het ongeluk. Men mag
niet verloren gaan aan welke vorm van onnozelheid dan ook
Paul Kreetz

Wat gebeurt er toch allemaal in
De Ronde Venen?
Bomen worden zomaar gekapt en grote geheimzinnigheid rondom de Oude Spoorbaan, het
zwembad sluit drie weken de deuren en in het
weekend omdat onze Raadsleden géén goede afspraken maken met het sportbedrijf die geen enkele rekening houdt met de gedupeerden.
(Top)sporters worden enorm benadeeld doordat
zij drie weken in de zomervakantie en ook niet in
de weekenden kunnen trainen en dat kan en mag
niet de bedoeling zijn!
Handhaving op de Plassen schort aan alle kanten,
zondag lag de boot van Handhaving weer gewoon
aan de steiger… waarschijnlijk omdat het geld op
is en ja! daar komt nog bij dat deze gemeente een
enorm probleem heeft vanwege een groot miljoenen tekort.
Ik vraag me af of deze mensen in de Raad wel capabel zijn en het is hoog tijd dat we gaan stemmen want de De Ronde Venen glijdt langzaam in
een hele diepe afgrond.
Gelukkig zijn er ook kleine lichtpuntjes zoals de
PvdA/Groenlinks/ lokaal Sociaal die serieus gaat
kijken naar de idiote kapregels in onze gemeente, daarnaast gaat dhr. E. Schreurs binnenkort een
kijkje nemen op De Poel en ook hier laat deze Partij zich van een positieve kant zien.
Jammer genoeg reageren andere Partijen maar
lauw en is er een duidelijke concurrentiestrijd aan
de gang en enkele Partijen verliezen hierbij het
Belang van De Ronde Venen uit het oog!
Uitspraken op Facebook van een Partij die de belangen van de Ronde Venen behartigt toen de
CDA reageerde op een boodschap op Facebook,
‘de CDA doet het alleen maar met woorden…’ erg
jammer want het zou toch veel beter zijn om de
problemen samen aan te pakken!
Individualisme
Het zou beter zijn om samen de problemen aan te
pakken in het belang van De Ronde Venen maar
dit schijnt toch nog steeds erg lastig te zijn.
Daarnaast is het ook de vraag of onze nieuwe
burgemeester op de hoogte is van de zaken die
er spelen want het lijkt of deze alleen maar met
60-jarige Huwelijksfeesten druk bezig is en voor
de rest geen enkele interesse van zijn kant toont,

hij zou nu juist eens een kijkje kunnen nemen in
Vinkeveen bij de Spoorlaan en zo zou hij kunnen
waarnemen dat het op het moment een troosteloze zandverstuiving is geworden.
Hij kan dan ook zien dat de bewoners van de
Spoorlaan duidelijk laten weten via een poster
voor het raam en diverse spandoeken dat zij tegen het omzagen zijn van de prachtige bomen die
er staan.
Dit zijn inwoners van De Ronde Venen en zij maken zich zorgen en hier zou de burgemeester enige duidelijkheid kunnen verschaffen.
Of is het alleen maar in Verkiezingentijd dat hij erop zal trekken…?
Het is zo langzamerhand wel duidelijk dat deze
bomen op de Spoorlaan in een ‘mum van tijd’ verdwenen kunnen zijn aangezien dat in eerste instantie ook zo is gegaan.
Ook zou hij eens De Poel op kunnen gaan, als hij
tenminste weet waar dit is, om daar een kijkje te
nemen en te zien wat er gebeurt omtrent vuilstort
en andere zaken.
Ook leuke tripjes maar wel met meer betekenis
en daar zou een burgemeester zich toch iets meer
mee bezig kunnen houden…
Wordt toch tijd dat er eens echt iets gaat gebeuren, samenwerken met inwoners en partijen die
zich inzetten voor een betere leefomgeving want
deze partijen doen heel goed werk!
Het Viaduct in Vnkeveen ziet er weer aantrekkelijk
uit na een schilderbeurt en zo gebeurt er achter
de schermen nog veel meer, is onze Burgemeester en Raad daar van op de hoogte?
Samenwerken! 2012 en het wordt hoognodig tijd
dat er in De Ronde Venen eens serieus ‘de hand in
eigen boezem wordt gestoken’, wie durft dit aan??
Onze kinderen willen ook opgroeien in een boomrijke omgeving en zo langzamerhand lijkt dat behoorlijk in het nadeel te gaan veranderen.
Misschien een idee om voor iedere omgezaagde
boom een nieuwe te planten? Leuke klus voor onze burgemeester….
Cor Mastwijk
Een betrokken en bezorgde Rondevener

De ziel van een dorp
Het karakter van de mens wordt mede bepaald
door de ziel. De ziel is de herkenning.
Zo is een kerktoren de ziel van een dorp. Heeft
Uithoorn een ziel? Wel degelijk. Een heel herkenbare ziel in de vorm van een dubbele toren. Als u
met de auto over de snelwegen rijdt dan herkent
u een woongemeenschap van verre door de kerktoren. Bij het kennen van deze toren weet u ook
welk dorp of plaats daarbij hoort.
Wat gebeurt er nu in Uithoorn? Uithoorn dreigt
zijn ziel te verliezen. De gemeenschap Uithoorn
staat op het punt een beslissing te nemen om
de ziel uit het dorp te halen. Volgens mij een erg
slechte beslissing en niet doordacht. Zo raakt Uithoorn in de afgelopen tientallen jaren markante
gebouwen kwijt, zoals het Raadhuis aan de Raadhuisstraat, het klooster bij het Zijdelveld en het
huis van dokter Jansen aan de kop van de Irenelaan.
De kennis over de geschiedenis over de kerk is
van mij niet groot. Wel weet ik dat Monumentenwacht tot en met 2006 tweejaarlijkse controles
uitvoerden van de kerk en dat de kerk tot 2006
zeer gezond was. Monumentenwacht wordt gebruikt door eigenaren om op een goede en onafhankelijke manier je gebouw te laten controleren.
Plots werd het abonnement met de Monumentenwacht opgezegd door het kerkbestuur. Tot op dat
moment waren de torens in goede staat en was er

met de fundamenten niks mis. Dat zal in 6 jaar tijd
niet ineens veel minder geworden zijn.
Wat kun je met de torens? De torens kan je prima
gebruiken als entree van een gebouw of appartementencomplex, een mooi voorbeeld is de toren
aan de Linneusstraat in Amsterdam. Spaart Ouderkerk aan de Amstel ook niet zijn kerktoren bij
de brug over de Amstel?
Wat is er mis in Uithoorn? Een gebrek aan communicatie tussen gemeente en het bisdom Haarlem? Het afschuiven van verantwoordelijkheden?
Een patstelling tussen beide partijen? Het vergaren van geld door het bisdom? De gemeente die
geen geld wil uitgeven?
Misschien is er een referendum voor nodig om
aan te tonen dat de bewoners van Uithoorn voor
het behoud van de torens zijn.
De torens staan er nu nog en besef goed dat bij
het slopen van deze torens, deze nooit meer zullen terugkomen. Uithoorn zal zijn ziel verliezen zoals het 70 jaar geleden als zijn dorpshart verloor.
Wat blijft er dan nog over van dit dorp? Een dorp
zonder hart en ziel, het lijkt dan meer en meer op
een buitenwijk van Amsterdam, een plek waar je
slaapt voordat je naar je werk gaat. Een forensenplek. Gemeente en kerkbestuur pak uw verantwoordelijkheid en laat Uithoorn niet zielloos worden.
Pieter Bots

Schilderen in Waverveen

Aanmelden, foto’s en verdere informatie: www.hennywoud.nl

Waverveen - Voor de workshop
‘Schilderen in de polder’ met deze maand als extra ‘Een kijkje in de
keuken bij de imker’ zijn nog enkele plaatsen beschikbaar op de vrijdagen 3 augustus en 10 augustus.
De workshop is voor beginners en
gevorderden. Tijdens de workshop
wordt aandacht besteed aan compositie, vlakverdeling licht/donker
en kleurgebruik. Er kan zowel abstract als figuratief geschilderd worden. De workshop is een ‘open atelier’ in en met uitzicht over de polder. In het atelier zijn de benodigde materialen aanwezig. Er zijn voldoende kunstboeken en tijdschriften aanwezig voor inspiratie. Er
wordt gestart met een rondleiding,
vervolgens wordt een schets in
houtskool op doek gemaakt, daarna schilderen met acrylverf. Bij voorkeur wordt buiten geschilderd, zorg
daarom voor warme kleding en een
oud overhemd of schort.

Zomerpret bij kinderdagverblijf
De Klimboom in Wilnis
Wilnis - Eindelijk kwam vorige
week dan toch het zonnetje waar alle kinderen van kinderdagverblijf De
Klimboom in Wilnis lang op hadden
gewacht.
Alle kinderen werden uitgekleed,
ingesmeerd en hun zwemkleding
werd aangetrokken: klaar voor wa-

ter! De sproeier stond aan, er stonden watertafels met speelgoed en
emmers met water en kwasten om
lekker mee te spelen. Er was nóg
een activiteit: de tovenaar kwam
langs! Hij had zich verstopt in de
koffer en toen hij daar uitkwam was
hij klaar om te toveren. Alles wat

hij toverde ging over zon en vakantie. Dit is het thema van het kinderdagverblijf. Hij toverde een strandbal, emmer, hark en… een ijsje! Veel
zomerpret dus op het kinderdagverblijf van De Klimboom in Wilnis.
Hopelijk komt dat mooie weer snel
weer terug

’Wie heeft de vogeltjes of
weet waar ze zijn?’
Mijdrecht - Ze stonden tot vorige week donderdagavond nog zo mooi in
de tuin aan de Johan van Renessestraat in Mijdrecht. Stenen vogeltjes,
die overdag zonlicht opvangen en ‘s avonds mooi licht geven. Vrijdagochtend waren ze verdwenen. Weet iemand waar ze zijn of weet iemand wie ze
heeft? Breng ze terug. Maak de eigenaar van deze stenen vogeltjes - waarvan een foto van een van de vogeltjes hiernaast geplaatst is - weer gelukkig en zet ze weer terug!
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Lionsclub geeft tuinset cadeau
aan Woongroep Vinkeveen

Paul Omtzigt van Lionsclub Vinkeveen en Gustav Rijkenberg van Rijkenberg Tuinmeubelen overhandigen de tuinset
aan Woongroep Vinkeveen

Ford maakt prijzen nieuwe
Transit Custom bekend
Regio - De geheel nieuwe Ford
Transit Custom, die zijn werelddebuut beleefde tijdens de bedrijfsautoshow in Birmingham, is de aanvoerder van een geheel nieuwe generatie bedrijfsauto´s van Ford. Met
zijn dynamische design, een interieur als van een personenauto en
een ongeëvenaarde rijdynamiek is
de Ford Transit Custom nu aantrekkelijker voor een breder publiek van
professionals, detailhandelaren en
bedrijven.
Het nieuwe model heeft niet ingeboet op de legendarische robuustheid en prijs-prestatieverhouding
van de Transit en combineert een
toonaangevend laadvermogen, een
indrukwekkende duurzaamheid en
lage exploitatiekosten met het laagste brandstofverbruik in deze klasse.
De introductie van deze nieuwe
Transit Custom markeert de start
van een verregaande transforma-

tie van het wereldwijde bedrijfsauto-aanbod van Ford. Gedurende de
komende maanden worden er meer
nieuwe modellen onthuld, dus 2012
wordt een spannend jaar. De dynamische Transit Custom zal verkrijgbaar zijn als bestelauto, bestelauto dubbele cabine en Kombi en arriveert medio november op de Nederlandse markt.
Dynamische uitstraling
De nieuwe Transit Custom heeft een
fraai exterieur met dezelfde dynamische uitstraling als een Ford personenauto met kinetic Design.
Het blijft een Transit, dus de bijzonder praktische laadruimte is vanzelfsprekend, maar met zijn sportievere uitstraling en de krachtige, oplopende schouderlijn ziet de Transit Custom er dynamisch en indrukwekkend uit.

Toonaangevend laadvermogen
Onder het stijlvolle exterieur blijft
het nieuwe model volledig trouw
aan het Transit-erfgoed met een
toonaangevend laadvermogen en
een aantal innovatieve voorzieningen op het gebied van laadruimte
indeling.
De Transit Custom biedt niet alleen een maximaal laadvermogen,
dat groter is dan dat van de naaste concurrentie (6,0 kubieke meter
SAE met volledig laadschot), maar
de laadruimte is ook verder geoptimaliseerd en biedt nog meer ruimte en gemak dan die van soortgelijke auto’s.
Ingevouwen, wat de luchtweerstand en het brandstofverbruik vermindert. Bovendien blijft de hoogte
van de auto zo onder de twee meter
(met uitzondering van de 330-serie)
Bevestigingspunten aan de zijwanden, waardoor de vloer vrij is om
makkelijker te kunnen inladen en
schoonmaken
Eenvoudig schoon te maken laadvloerbescherming voor betere duurzaamheid en makkelijker reinigen

Regio - Een prachtige tuinset van 2
grote tafels en 10 stoelen geleverd
door Rijkenberg Tuinmeubelen is
uitgereikt door de Lionsclub Vinkeveen aan de Woongroep Vinkeveen.
De opbrengst van de plantenmarkt
die de Lionsclub Vinkeveen en Waverveen elk jaar in april organiseert,
werd dit jaar besteed aan de Woongroep Vinkeveen. Deze woongroep
bestaat uit 12 jongeren met een verstandelijke beperking die in november 2011 op de Prins Bernhardlaan
2 te Vinkeveen zijn komen wonen.
Op de plantenmarkt hebben deze
jongeren ook meegeholpen om de
vele planten te verkopen voor dit
goede doel.
Dankzij de samenwerking met tuincentrum Rijdes in Vinkeveen konden de kwaliteitsplanten tegen vergelijkbare prijzen als in de tuincentra worden aangeboden.
Door de bijdrage van Rijkenberg
Tuinmeubelen kon met de opbrengst van de plantenmarkt een
tuinset aangeboden worden met
vele zitplaatsen, waardoor de jongeren gezamenlijk buiten kunnen
eten en een gezellige eerste zomer
in Vinkeveen kunnen beleven!
De Lionsclub Vinkeveen wil haar
plantenmarkt-klanten, Rijkenberg
Tuinmeubelen en tuincentrum Rijdes hartelijk bedanken voor hun bijdrage voor dit goede doel!
Fraaie cabine en
geavanceerde technologie
De moderne, op de bestuurder gerichte cabine heeft een gewelfd
dashboard, dat een stijlvol uiterlijk
combineert met slimme opbergmogelijkheden voor flessen, telefoons
en papieren. Het rijcomfort is aanzienlijk verbeterd door een ruimschoots instelbare bestuurderspositie met een grotere verstelbaarheidsafstand, waaronder 30 mm extra ruimte naar achteren, en de toevoeging van een in hoogte en diepte verstelbare stuurkolom.
De bestuurder en inzittenden van
de nieuwe Transit Custom kunnen
rekenen op een breed scala geavanceerde technologieën, die ook
verkrijgbaar zijn in de nieuwste personenauto’s van Ford.
De technische specificaties van de
nieuwe Ford Transit Custom worden
medio september bekend gemaakt.
Deze dynamische bedrijfsauto arriveert medio november in Nederland
en is per direct te bestellen.
Voor meer info neem contact op
met Ford van Bunningen in Uithoorn

Veel UWTC jeugd bij
interclubwedstrijd
Uithoorn - Op zondag 22 juli werd
er op de thuisbaan van de UWTC
een interclubwedstrijd gehouden.
Met 77 deelnemers, ondanks de vakantie, een leuk aantal wielrennertjes op de baan. Een aantal jeugdleden van de UWTC maakte hier hun
debuut bij een wielrenwedstrijd. Bij
categorie 1 en 2 reed de jonge Britt
Buijs naar de 8e plaats, Yoeri Janzing werd 13e, Sven Buskermolen
14e en Benjamin Wessels 16e.
Bij categorie 3 en 4 reed Tristan Geleijn naar de 7e plaats, Joran Colijn
18e en Tesse Penning 19e. Bij categorie 5 en 6 was er nog een valpartij
tijdens de wedstrijd. Gelukkig konden alle deelnemers weer verder.
Owen Geleijn 8e, Leon Buijs 10e,
Menno van Capel 15e.
Joost Springintveld reed zaterdag 21
juli naar een mooie derde plaats in
de Ronde van Ochten.
Tour de Junior
Van 16 tot en met 21 juli is de Tour
de Junior verreden in Achterveld,
vlak achter Amersfoort. In zes dagen moeten de deelnemers maar
liefst negen wedstrijden fietsen. Cri-

teriums, wegwedstrijden, tijdritten
en een klassieker staan op het programma. Het hele dorp staat deze
week in teken van wielrennen. Veel
deelnemers op de camping, maar
ook ondergebracht in gastgezinnen.
De deelnemers worden door de organisatie in ploegen ingedeeld en
rijden in een ploegenshirt in plaats
van het eigen clubshirt. Net als bij
de echte tour zijn er gele truien,
groene truien en bolletjestruien te
verdienen. De Tour is voor kinderen
van 12 tot 16 jaar.
De UWTC nieuwelingen Jeroen van
Goor, Niels Ruijter, Koen de Best
en Bart de Veer hebben hier een
geweldig leuke, maar vermoeiende week beleefd. Vijftig nieuwelingen uit Nederland en Engeland deden mee. Niels eindigde op de 14e
plaats, Koen 33e, Bart 40e en Jeroen
41e. Voor Jeroen eindigde de laatste wedstrijd op zaterdag in de ambulance na een valpartij door een
klapband. Gelukkig viel het mee en
kon hij ’s avonds gewoon de prijsuitreiking meemaken. Een uitgebreid verslag en veel foto’s staan op
www.uwtc.nl/wielren.

Wederom een prijswinnaar
bij AH Jos van den Berg
Uithoorn - Wederom geeft AH Jos
van den Berg te Uithoorn een mooie
prijs weg. De Barrel BBQ werd ter
beschikking gesteld door de firma
Heinz. Bij aankoop van twee Heinzproducten gedurende 2 weken en

inlevering van de kassabon, maakte men hier kans op.
De gelukkige winnaar werd Petra
van Leeuwen, hier op de foto rechts.
De prijs werd uitgereikt door assistent-teamleider Ricardo Riemslag.

Koffietijd op bezoek bij
Repair Café De Ronde Venen
Regio - RTL4 komt op donderdag 9
augustus filmen in het Repair Café
De Ronde Venen voor het programma ‘koffietijd’. De opnames worden gemaakt tussen 14.00 en 16.00
uur in het Repair Café, die zit in De
Buurtkamer Mijdrecht. De uitzending wordt medio september op televisie uitgezonden.
Wat is het Repair Café
De Ronde Venen?
Iedere 2e en 4e donderdag van de
maand kunnen bewoners uit De
Ronde Venen van 14.00 tot 16.00
uur met kapotte spullen terecht in
het Repair Café. Ze kunnen daar zelf
aan de slag met het repareren van
hun voorwerp. Deskundige vrijwilligers zijn aanwezig voor ondersteuning. Reparatiemateriaal is aanwezig maar onderdelen die eventueel

vervangen te moeten worden, dienen zelf te worden aangeschaft. Er
is een open inloop en de koffie of
thee is gratis.
Het Repair Café De Ronde Venen sluit aan bij een landelijk initiatief om de afvalberg te verminderen, kennisoverdracht rond repareren te organiseren en ontmoeting
op buurtniveau te stimuleren. Meer
informatie kunt u vinden op: www.
repaircafe.nl of www.stichtingdebaat.nl.
Kom daarom volgende week donderdag 9 augustus tussen 14.00 en
16.00 uur met uw kapotte broodrooster, radio, stofzuiger of blouse naar het Repair Café De Ronde
Venen in Buurtkamer Mijdrecht aan
de G. van Aemstelstraat 5. Uiteraard
staat de koffie/thee voor u klaar!

100ste Bezoeker bij Repair
Café De Ronde Venen
Aanstaande dinsdag 7 augustus:

Zomeravondfietstocht IVN
Regio - IVN-afdeling De Ronde Venen en Uithoorn organiseert volgende week dinsdag 7 augustus
haar laatste zomeravondfietstocht.
De deelnemers vertrekken om
19.15 u vanaf het Raadhuisplein in
Mijdrecht en fietsen door de omgeving van ons mooie veenweidegebied. Ontdek samen de bijzonderheden van dit unieke landschap on-

der leiding van IVN-natuurgidsen.
Er is een pauze onderweg waar u
uw zelfgebrachte koffie/ thee e.d.
kunt nuttigen.
De afstand die gefietst wordt is circa 25 kilometer. Denk om fietsplakspullen en regenkleding! Opgave
is niet nodig. Wilt u meer informatie, dan belt u met Anja de Kruijf:
(0297)261628.

Jongemannen aangehouden
Wie is
mijn
baasje?
Regio - Wie is het baasje van de
cyperse kat met wit op de foto?
Het dier loopt rond op de Herenweg in Vinkeveen.
Wie het dier herkent wordt verzocht contact op te nemen met
de Dierenbescherming Amstel- &
Veenlanden via tel. 0297-343618.

Wilnis – Twee jongemannen zijn
vrijdag 27 juli aangehouden op verdenking van diefstal/heling. Rond
05.00 uur controleerde de politie het
tweetal, van 17 en 18 jaar uit Wilnis,
in een bestelauto op de Burgemeester Padmosweg.
In de laadruimte van de bestelauto
stonden twee damesfietsen en een
herenfiets. Op de vraag van wie de
fietsen waren, gaf het tweetal geen
antwoord. Dat was aanleiding om
hen mee te nemen naar het poli-

tiebureau om verder uit te zoeken
waar de drie fietsen vandaan kwamen. Het tweetal is ingesloten en
de politie wil graag in contact komen met de rechtmatige eigenaren
van de drie fietsen. Het gaat om een
witte damesfiets-merk Union, een
blauwe damesfiets-merk Cortina
en een grijze herenfiets-merk Rih.
Zij kunnen contact opnemen met
het politiebureau in Mijdrecht en/of
Maarssen via het telefoonnummer
0900-8844.

16-Jarig meisje gewond
Amstelhoek - Op de Ringdijk Eerste Bedijking ter hoogte van Amstelhoek is vrijdag een meisje gewond
geraakt bij een ongeval.
Om 10.50 uur reed een vrachtwagen een uitrit uit om rechtsaf te
slaan richting de N201. De 64-jarige chauffeur uit Ter Aar zag een
scooterbestuurster die daar over het

fietspad reed over het hoofd. Het
16-jarige meisje uit Uithoorn moest
hard afremmen en kwam daardoor
ten val.
Door de val brak zij haar pols en liep
ze diverse schaafwonden op. Ze is
per ambulance naar het AMC vervoerd. De verkeerspolitie heeft onderzoek verricht.

Regio - Eind juni was het Repair
Café weer open en werd er met
spanning gewacht op alle klanten
met hun te repareren spullen.
Het was die middag mooi weer en er
kon gezellig op het pas aangelegde
terras aan de achterzijde koffie en
thee gedronken worden. Naast een
aantal technische klussen was er
dan de honderdste klant, mevrouw
Anja Prins. Zij had gordijnen die
ietsje te lang waren en samen met
Mia, de deskundige van Repair Café
op naai- en handwerkgebied, werd
de klus geklaard. Ook Anja bleef
natuurlijk op de koffie en kreeg een
prachtig zomerboeket overhandigd.
De maand juli was het Repair Café wegens vakantie gesloten maar u
bent vanaf augustus weer welkom
met al uw reparaties, want u weet:
Weggooien? Mooi niet!

De hulp en de koffie/thee zijn gratis maar een kleine eigen bijdrage
voor materialen is welkom. Er valt
altijd wel wat te repareren, dus jong
en oud uit De Ronde Venen zijn van
harte welkom.
Iedere 2e en 4e donderdag van de
maand kunnen bewoners van 14.00
tot 16.00 uur met kapotte spullen terecht in het Repair Café De Ronde
Venen in de Buurtkamer aan de G.
v. Aemstelstraat 5 in Mijdrecht, tel.
0297-288466. Ze kunnen daar zelf
aan de slag met het repareren van
hun voorwerp. Deskundige vrijwilligers zijn aanwezig voor ondersteuning.
Het Repair Café De Ronde Venen sluit aan bij een landelijk initiatief om de afvalberg te verminderen, kennisoverdracht rond repareren te organiseren en ontmoeting
op buurtniveau te stimuleren.
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Eerste training van Legmeervogels zondagselectie
Uithoorn - Afgelopen zondag is
de eerste training van start gegaan
bij Legmeervogels ter voor bereiding op het komend voetbalseizoen
2012-2013. Op een paar vakantiegangers na waren alle spelers aanwezig. Na een eerste pittige eerste
training was er ook even tijd voor
een lichte lunch. Na de lunch stond
er nog een training op het programma. De training eindigde om 15.00
uur. Veel oud-spelers en oud-leiders/trainers waren bij deze eerste
training aanwezig. Naast deze mensen waren er ook veel toeschouwers
aanwezig bij deze eerste openbare training. Dit gaf gelijk een goed

Aanstaande zondag 5 augustus:

Fietsen langs knooppunten
met TTC De Merel

sfeer, ook naast het veld. Voor de
komende week staat er een tweetal trainingen op het programma, te
weten dfinsdag en donderdag. Komend weekend 3, 4 en 5 augustus
gaat een deel van de selectie op
trainingskamp in Nijverdal. Daar zal
naast een aantal trainingen ook een
wedstrijd gespeeld worden. Legmeervogels speelt daar komende
zaterdag 4 augustus tegen 2e klasser Hulzense Boys, aanvang 14.30
uur. Dan zondag 5 augustus volgt
er een tweede wedstrijd. Tegenstander is dan Abcoude, Dit duel tegen
Abcoude wordt gespeeld in Abcoude en begint om 14.00 uur.

Regio - Fietsvereniging TTC De
Merel organiseert komendezondag
5 augustus drie fietstochten langs
knooppunten in het Groene Hart.
De afstanden (40, 75 en 125 kilometer) van dat Rondje Knooppunten zijn volledig uitgepijld. Gestart
kan worden vanaf 8.30 uur bij Eetcafé De Schans in Vinkeveen.
Het fietsen langs knooppunten wint
ontzettend hard aan populariteit.
En dat is logisch: je zet thuis of onderweg een route uit aan de hand
van de kaart of de borden die bij elk
knooppunt staan opgesteld. En je
volgt de nummers.
Bij het Rondje Knooppunten van
TTC De Merel hoef je slechts de
bekende geel/zwarte Merelpijlen bij elk knooppunt te volgen tot
het volgende knooppunt. Tussen de
knooppunten hangt geen Merelpijl,
tenzij het om een onduidelijke situatie gaat.

Zomerse bridge bij Bridgevereniging De Legmeer
Uithoorn - Het tot nu toe zeer geslaagde zomerbridge bij Bridgevereniging De Legmeer is al weer aan
z’n laatste maand begonnen.
Ondanks het hittegolfje schreven
zich vier en dertig paren in die verdeeld werden over drie lijnen.
Bij de toppers in de A-lijn waren het
deze keer Wim Slijkoord & Francis
Terra die zich de besten mochten
noemen met een score van 59,58%.
Ze werden gevolgd door natuurlijk
Refina van Meygaarden & Toos Koster die met hun 58,75% alweer hun
sterke optreden bevestigden.
Joop van Delft & Elly Degenaars
kwamen op de zelfde procenten uit
en behoorden deze avond dus ook
tot de top van bridgend Uithoorn.
Truus Groot & Jenny Tonge haalden
57,50% op en Gerda Schavemaker &
Jaap Kenter sloten de beste vijf af
met 55% precies.
In de B-lijn waren Greet & Henk
Stolwijk zeer goed op dreef, het
gevolg was de eerste plaats met
59,58%. An van Schaick had zich
deze avond verzekerd van de steun
van dochter Marja van Holst met als
resultaat tweede met 57,92%. Bep
Verleun & Ria van Zuylen kwamen
hier vlak achter met 57,08% als derde. Rob Bakker & Anja de Kruijf herstelden zich knap van het mindere
optreden van een week eerder. Ze
eindigden nu in de top als vierde

met 54,17% en maakten tot de laatste tafel zelfs kans op de wijn met
krans! Helaas voor hen moesten de
tegenstanders alles of niets spelen om hun gezicht nog enigszins te
redden en dat dezen ze!
Lies Buskes & Ada Keur namen met
52,92% de vijfde plaats voor hun rekening.
In de C-lijn was de hoogste eer
weggelegd voor Ineke Diemen & Ria
Verkerk met 59,38%. Map Kleingeld
& Mieke Peeters hebben kennelijk
de smaak te pakken en bereikten
met 57,81% plek twee.
René de Jong & Tineke Schreurs
bleven met 51,56% als derde aan de
goede kant van de percentages terwijl Klaas Verrips & Truus Overmars
daar als vierde met 49,48% net onder bleven.
De vijfde plek was deze maal voor
Marijke Knibbe & Janneken Aarsman die op 48,96% uitkwamen.
Wilt u zich ook terdege voorbereiden op het nieuwe seizoen of gewoon lekker een avondje kaarten,
schrijf u dan in voor het Zomerbridge.
Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in de barzaal van sporthal De
Scheg. Aanmelden kan per e- mail:
gerdaschavemaker@live.nl, per telefoon: (0297) 567458 of tussen
19.15 en 19.30 uur aan de zaal voor
de kosten van 5 euro per paar.

Bij Boule Union Thamen:

Vrijdagavondcyclus
succesvol afgesloten
Uithoorn/De Kwakel - Vrijdag
27 juli vond bij Boule Union Thamen aan de Vuurlijn de afsluitende speelavond van de jaarlijkse vrijdagavondcyclus plaats. Hoewel enkele equipes deze avond wegens
vakantie of andere verplichtingen
niet aanwezig konden zijn werd het
aantal van 48 doubletten net als vorige week weer gehaald. 33 van deze equipes speelden in dezelfde samenstelling als vorige week.
Helaas liet het weer de spelers een
beetje in de steek en een deel van
de partijen moest in de regen gespeeld worden. Gelukkig was de
temperatuur wel prima om petanque te spelen. Ook dit keer waren er
diverse (ex) nationale kampioenen
van de partij. Van de zestien deelnemende leden van Boule Union Thamen kwamen alleen Ina Hoekstra,
spelend met Leroy Dijkman van Les
Boules Fleuries uit Lisse, ongeslagen uit de strijd en eindigden op de
vierde plaats. Toch hadden de overige spelers van Boule Union Thamen goed partij gegeven en wonnen twee van de drie partijen, maar
hadden een onvoldoende puntensaldo om in de prijzen te vallen.
De avondoverwinning ging naar de
equipe Milan Saunier/Aad Slingerland. Milan is een jeugdspeler, die
is opgenomen in het team dat in november deelneemt aan het Europees Jeugdkampioenschap petanque in Gent, België.
Winnaars:
De elf prijswinnaars van de slotavond waren:
1. Milan Saunier/Aad Slingerland
(Mix)
3 gewonnen, saldo +33
2. Ruud Kramer/Teun van Oijen
(LBF)
3 +33
3. Edward Vinke/Kathleen Scholten
(PUK)
3 +29
4. Ina Hoekstra/Leroy Dijkman
(BUT/LBF)
3 +28
5. Mimi Tchang/Junior de Jong
(PUB)
3 +27
6. Gerard Schoone/Jeffrey de Lange
(Mix)
3 +23
7. Fred Lagerwaard/Willem Zuidema
(Fôlatre)
2 +22
8. Rob Duffels/Ger Komduur (Lijnden)
2 +17
9. Jaco de Haan/Ton van Wijk
(OSB)
2 +14
10. Stanley Godfried/Mitch Horn

(PUB)
2 +13
11. Rajen Koebeer/Jeroen Bouman
(Pointeurs)
2 +10
De overige resultaten
van de BUT-leden:
18. Jeroen Stiekema/Alfonso Atanes
Limia
2 +2
22. Angèle Smit/Bert Hoekstra 2 -2
33. Willem Vreeken/Peter Koome
(BUT/HB)
1 -9
42. Ria van Beek/Mike v Rekum
1 -17
45. Wilma Buchner/Gusta Vreeken
0 -19
47. Hans v/d Wal/Ton Boersma 0 -23
In het klassement over twee avonden bleven slechts drie van de 33
equipes ongeslagen.
Top 6 van de cyclus:
1. Mimi Tchang/Junior de Jong
(PUB)
6 gewonnen, saldo +62
2. Ruud Kramer/Teun van Oijen
(LBF)
6 +59
3. Ina Hoekstra/Leroy Dijkman
(BUT/LBF)
6 +40
4. Edward Vinke/Kathleen Scholten
(PUK)
5 +40
5. Rajen Koebeer/Jeroen Bouman
(Pointeurs)
5 +40
6. Tim van Drunen-Littel/Jan Tonen
(PUK)
5 +36.
Komende zondag 5 augustus zullen
veel van deze equipes weer op de
Vuurlijn aanwezig zijn.
Boule Union Thamen organiseert
dan het Open Uithoorns kampioenschap voor doubletten. Dit toernooi
maakt deel uit van de ATP-cyclus
van de Nederlandse Jeu de Boules
Bond, afdeling 09. Het toernooi start
om 10.30 uur.

P.V. Rond de Amstel

Leo v.d. Sluis en Richard
v.d. Berg winnaars
Regio - Dit weekend stond de zesde jonge duivenvlucht op het programma bij postduivenvereniging
Rond de Amstel. Deze vlucht had
zaterdagochtend gelost moeten
worden maar door het slechte weer
in Noord-Frankrijk was dat niet mogelijk. Dit had tot gevolg dat de jonge duiven voor het eerst twee nachten in de manden moesten doorbrengen. Zondag was het weer
goed, dus werden de duiven om
09.00 uur gelost om de afstand van
260 km. af te werken.
Het was weer Leo v.d. Sluis uit Uithoorn die de eerste plaats opeiste met wederom een eerste plaats
in rayon F van 2219 duiven als ook
van Noord- Holland met ruim 10.000
duiven.

wel in de vereniging als Rayon F
en over heel Noord-Holland tegen
2.500 duiven. Dit is voor hem, net als
Leo ook de tweede keer. Echt top.
De Combinatie Verweij-Castricum
uit Mijdrecht klokte ook een vroege
duif en werd 5e in Noord-Holland.
Met deze prestatie op de laatste
vlucht rollen de kampioenschappen
voor dit succesvol duo allemaal binnen. Met meestal forse voorsprong
zijn ze op het onderdeel marathon
eerste in zowel de club, het rayon,
afdeling N-H en waarschijnlijk ook
over West-Nederland. Ook dingen
ze mee naar het Nederlands Kampioenschap. Kortom: een topweekend
voor Rond de Amstel.
De uitslagen op een rij:

Unieke prestatie
Tweede op deze vlucht werd Hans
Half uit Amstelhoek en derde werd
Peter Bosse uit Uithoorn. De dertiende duif deze vlucht was van Peter Bosse zodoende ging de heerlijke worst van Slagerij Heemskerk
deze keer naar hem.
Op de laatste marathonvlucht vanuit het Zuid-Franse Cahors was het
Richard v.d. Berg uit De Kwakel die
flink uithaalde. Ondanks de talrijke
buien hadden de duiven een eenvoudige 930 km onder de vleugels.
Richard klokt zelfs de eerste twee
duiven in de club. De eerste tweejarige doffer zat echt los vooruit zo-

Uithoorn
Amstelhoek
Uithoorn
Uithoorn
De Hoef
De Kwakel
Uithoorn
Vinkeveen
Mijdrecht
Amstelhoek

Arras
Leo v.d. Sluis
Hans Half
Peter Bosse
Ron den Boer
Ton Duivenvoorde
Wim Wijfje
Martin Bosse
Hennie Pothuizen
Verweij/Castricum
Theo Kuylenburg
Cahors
1. Richard v.d. Berg
2. Verweij-Castricum
3. Rob van de Wal
4. Harrie Hendriks
5. Willem Wijfje

Groene Hart
Het Rondje Knooppunten van TTC
De Merel gaat dit jaar naar het
Groene Hart. De eerste 20 kilometers zijn voor alle afstanden hetzelfde. Vanuit de startlocatie Eetcafé De Schans in Vinkeveen rijdt
iedereen via Wilnis en Woerdense
Verlaat – met voor veel deelnemers
een onbekend fietspaadje langs de
Kromme Mijdrecht – naar Zevenhoven om vervolgens ten zuiden van
Nieuwveen uit te komen. De 40-kilometer-rijders gaan naar Theehuis
annex Bloemenboerderij De Sfeerstal, naast het terrein van de Golf& Countryclub Liemeer. Het tussen
de bloemen gelegen terras van De
Sfeerstal is een heerlijke plek om
even bij te komen, te kletsen met
de stempelaar van De Merel en natuurlijk om wat te drinken. De appelpunten zijn daar van voortreffelijke kwaliteit.
Na de rust gaan deze deelnemers
via Nieuwveen en De Hoef terug
naar Vinkeveen.

Sfeerstal
De 75- en 125-kilometerrijders gaan
niet naar De Sfeerstal, maar rechtdoor naar Langeraar. Zij hebben
hun stop in Hoogmade, in restaurant Kom Eten in het centrum van
het dorp. Maar voor zij Hoogmade
bereiken hebben zij op het Ringvaart Aquaduct de auto’s op de A4
al onder zich zien voortrazen, hebben zij het standbeeld van Joop
Zoetemelk in Rijpwetering gezien
en hebben zij vooral ook veel rivieren, kanalen en meren gezien.
De 125-kilometer-rijders maken
vanuit Hoogmade een extra lusje.
Zij komen 45 kilometer verder opnieuw in Hoogmade, bij hetzelfde
restaurant Kom Eten. In de tussentijd zijn zij onder andere in Leiderdorp, Stompwijk, Benthuizen en Hazerswoude geweest. Het laatste gedeelte van het Rondje Knooppunten is voor de 75- en 125-kilometer-rijders hetzelfde. Eerst gaan zij
via het mooie fietspad langs de Wijde Aa naar Woubrugge. Daarna via
Alphen aan den Rijn en Aarlanderveen naar Korteraar. En vervolgens
nemen zij de kortste weg naar Vinkeveen, via de fietsersbrug over de
Kromme Mijdrecht (bij Noorden).
Start
De start is bij Eetcafé De Schans
aan de Uitweg 1 in Vinkeveen.
De starttijden zijn:
- 125 km
8.30-10.00 uur
- 75 km
8.30-11.00 uur
- 40 km
8.30-12.00 uur
Het inschrijfgeld bedraagt 2,50 euro
voor de routes van 40 en 75 kilometer en 3 euro voor de route van 125
kilometer. Leden van NTFU-fietsverenigingen betalen 1 euro minder.
Tegen een meerbetaling van 1,50
euro kun je een herinnering aan de
tocht krijgen.
Meer informatie: www.ttcdemerel.nl
of tel. 06-21831714.

De Kwakel
Mijdrecht
Mijdrecht
Vinkeveen
De Kwakel

Boule Union Thamen

Ina prolongeert haar titel
petanque tête-à-tête
Uithoorn/De Kwakel - Zondag
29 juli prolongeerde Ina Hoekstra
het individuele clubkampioenschap
door, net als vorig jaar, een overwinning op Nel Bloemers. De achttien
deelnemers aan het kampioenschap
van 2012 betekende dat ruim een
kwart van de leden present waren.
Nu is het tête-à-tête, één tegen één,
is nu niet direct een populair onderdeel van het petanque. Je bent helemaal op jezelf aangewezen en moet
eigenlijk zowel het pointeren (plaatsen) als het tireren (schieten) goed
onder de knie hebben. Hoewel de
plaatsende speler de meeste kans
op een goed resultaat heeft.
De achttien deelnemers speelden
een voorronde van drie voorgelote
partijen. Daarna werden de deelnemers op basis van gewonnen partijen en puntensaldo verdeeld in een
hoofdpoule en een troostpoule. In
de hoofdpoule streden acht deelnemers om de titel clubkampioen tête-à-tête in het systeem van directe
eliminatie, d.w.z.: verliezen is uitgeschakeld voor de titel.
In de troostpoule werden nog drie
voorgelote partijen gespeeld om
een troostprijs in de vorm van een
fles wijn. Ria van Beek bleef in deze
poule ongeslagen en eindigde daardoor als negende in het totaalklassement.
Hoofdpoule
In de hoofdpoule werden Michiel
Buchner (winnaar in 2004), Günther
Jacobs (winnaar in 2005 en 2009),
Joan van Rekum (winnaar in 2010)
en Tine Siegel uitgeschakeld in de
kwartfinale.
In de halve finale moesten Bertus Buchner en Henk van Rekum,
beiden voormalige finalisten, hun
meerdere erkennen in respectievelijk Ina Hoekstra (13-11) en Nel
Bloemers (13-10).

Bertus en Henk maakten onderling
uit wie er derde zou worden en dat
werd Henk door een 13-11 overwinning. De finale werd een herhaling van 2011. Ina Hoekstra nam
snel een 9-0 voorsprong, maar verloor toen een beetje de concentratie. Ze begon wat slordig te spelen
en zo kon Nel Bloemers terugkomen
tot 9-8. Op dat moment werd Ina
weer scherp en in twee werpronden
werd de eindstand bepaald op 138. Daarmee prolongeerde Ina haar
titel en verloor Nel voor het derde
jaar op rij de finale. Voor Ina was
het de derde titel in het tête-à-tête (2008, 2011 en 2012). De spelers
van Boule Union Thamen nemen nu
even een beetje gas terug en zullen
nog wat oefenpartijen spelen, want
komend weekeinde staat het Open
Uithoorns Petanquekampioenschap
voor doubletten op het programma. Dit toernooi zal komende zondag 5 augustus om 10.30 uur starten op de accommodatie van Boule
Union Thamen aan de Vuurlijn in De
Kwakel. BUT hoopt dan weer enkele voormalige Nederlandse kampioenen als deelnemer te kunnen verwelkomen.

Atleet Erwin Koopstra op
zoek naar de ultieme race
Regio - Erwin Koopstra van AKU en
het SRT is op zoek naar de ultieme
race. Dit seizoen komt het er steeds
niet uit. Op de 800 meter kwam hij
dit seizoen tot 1.58 en in de laatste
wedstrijd liep het op het laatste stuk
helemáál niet, zodat hij op 2.04 over
de meet kwam. De trainingen gaan
goed, maar het laatste stuk van de
race wil maar niet goed lukken.
Zondag 29 juli kwam Erwin aan de
start op een 600 meter wedstrijd bij
Phanos in Amsterdam. De hele race
liep hij aan kop en moest zodoende de gehele race ‘maken’. Er stond
veel wind en hij had ook een fysiek
zware week achter de rug. Niettemin ging hij voortvarend van start
en na 200 meter kwam hij door in
25,5 seconden. Op 400 meter was
dat 54,5 seconden en opnieuw verzuurde hij op de laatste 100 meters. Eindtijd: 1.27,38 wat op zich een
‘nette tijd’ is, maar gezien zijn trainingsresultaten had het harder gemoeten. Het goede was dat Erwin
een goed gevoel aan de race heeft
over gehouden, al was het resultaat
voor hem teleurstellend. Er is dus
stof tot nadenken voor zowel de atleet als zijn trainer.
Een week eerder liep Tinka Offereins van het SRT een 800 meter

in Utrecht bij de Trackmeeting. Haar
tijd van 2.19,06 was net een seconde
boven haar PR. Niettemin een prima tijd!
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Zomerprijskaartavond
bij KJC Onder Ons

Tour de Kwakel

Rob van de Berg klopt
Marga Kouw op de meet
De Kwakel - De finish op het
Champs Elysees lag vijftig meter te
ver voor Marga. In de laatste meters werd Goss gepasseerd, waardoor zij Sagan niet meer goed kreeg
en Rob juist Goss goed voorspelde. Eerst wel even teleurstelling
op de zondagmiddag in het Tourhome bij Marga, daarna de vreugde om haar drie prijzen. De derde
plaats in het eindklassement, Mario
van Schie dook tussen Rob en Marga in, de eerste prijs voor de beste dame en Marga maakte deel uit
van de winnende ploeg. Middelpunt
van de prijsuitreiking op de vrijdagavond in het Tourhome werd dus
Rob van de Berg, een nieuw gezicht
voor vele deelnemers omdat Rob na
elke etappe zijn rust neemt en zich
niet laaft in het Tourhome. Alle lof

Vinkeveen - Dinsdag 7 augustus organiseert Klaverjasclub Onder Ons weer een zomer-prijskaartavond voor iedere kaartliefhebber,
dus ook vakantiegasten en recreanten zijn van harte welkom.

voor Rob die voor de zekerheid ook
maar een bodyguard had mee genomen omdat hij niet wist wat hem
te wachten stond. Maar goed ook
want hij kwam handen tekort, hij
won naast de gele trui ook de rode trui. Hij kreeg de wisselbeker, de
eerste prijs, een fraaie ruiker en nog
een enveloppe om zijn onkosten te
dekken. Rob zal ongetwijfeld als
een held in Kudelstaart worden ontvangen, wethouder Raadschelders
sprak over snode plannen.
Huldiging
Meerdere winnaars werden gehuldigd, de winnende ploegleden Ria
Verhoef, Ton Onderwater, Jim Klijn,
Marga Kouw en Aad Rekelhof. Jim
kreeg nog een extraatje voor zijn
vijftigste plaats. De Pietje Verhoef-

Er zijn weer veel lekkere prijsjes te
winnen. De aanvang is 20.00 uur in
bar bistro Gewoon Lekker Proosdijhaven aan de Herenweg 276. Er

Twee duikers in nood
prijs voor beste tijdrijder ging naar
Eric Zethof, een pleister op de wonde voor de puntloze etappe van verleden week. De rode lantaarn ging
uiteindelijk naar Ron Plasmeijer,
Ron werd in de laatste etappe gepasseerd door zoon Bas. Een jaar
lang zal Ron deze last moeten dragen, met in zijn andere hand zijn
trouwe viervoeter die in het rode
licht nog meer bekijks zal krijgen.
Naast deze prijzenregen zette Tourdirecteur Peter Mayenburg meerdere mensen in het zonnetje en in
de bloemen. Mira voor het nakijken van zo een tweeduizend ‘lapjes’,
Ton en Gerda voor hun gastvrijheid,
broer Ron voor het sponsoren van
de truien, en Adrie en Piet voor hun
extra inzet bij het opbouwen van het
nieuwe Tourhome. Daarnaast werden meerdere deelnemers bedankt
voor hun inzet bij de heropbouw
en het draaiende houden van het
Tourhome. Een gezellige home, alsof men er al jaren zat. Ook een grote pluim voor Peter die dat natuurlijk

Open jeugdtoernooi bij All Out

zelf niet durfde te zeggen. Zo kwam
er dan een einde aan een nieuw begin van 57 jaar Tour de Kwakel. Het
was een mooie en spannende Tour
voor het peloton van voorspellers,
die drie weken lang elke avond hun
gang over erve Vlasman moesten
maken. Het grint kan weer geharkt
worden en het Tourhome in de mottenballen. Tot Tours!
Gele trui:
1. Rob v.d. Berg
2. Mario van Schie
3. Marga Kouw
Rode trui:
1. Rob v.d. Berg
2. Dre Verhoef
3. Joost Kooy
Ploegen:
1. Kenny van Hummel
2. Koen de Kort
3 Rob Ruyg
Tijdritten:
1. Eric Zethof
Eindklassement:
1. John v.d. Hulst

De eerste en tweede plaatsen in de
verschillende categorieën zijn ge-

Seizoensopening bij
Argon met toernooi
Mijdrecht - Het is bij voetbalvereniging Argon traditie om het voetbalseizoen te starten met het toernooi
om de Argon Regio Cup. Deelnemende verenigingen zijn Legmeervogels (zondag, KDO (zondag, FC
Abcoude (zaterdag) en gastheer Argon (zaterdag).

Openingswedstrijden
De openingswedstrijden zijn op
woensdag 8 augustus met Legmeervogels tegen KDO, aanvang
18.45 uur. Op dezelfde avond speelt
Argon tegen FC Abcoude, aanvang
20.45 uur. Alle wedstrijden duren 2 x
45 minuten.

wonnen door:
Winnaarsronde:
Jongens enkel 10
1. Bas Goederaad
2. Dylan Formella Parra
Troostronde:
1. Jef van der Laarse
2. Casper Wiersma
Jongens enkel 12
1. Jesse de Jager
2. Jord de Koning
Troostronde:
1. Tom Hogerwerf
2. Cyril Zantman
Jongens enkel 14
1. Stef Korenwinder
2. Sten Piet
Troostronde:
1. Mick Goederaad
2. Dean Castricum
Jongens enkel 17
1. Alex Wielart
2. Koen van Ederen
Troostronde:

Zaterdag 11 augustus volgen de
laatste wedstrijden waarbij de winnaars en de verliezers tegen elkaar
uitkomen.
Vorig jaar nam KDO de beker mee
naar huis. Ondanks verlies in de
eerste wedstrijd won de ploeg van
trainer Raymon de Jong het toernooi om de Regio Cup
Uit het reglement
Een gewonnen wedstrijd levert 3

li uit en gingen twee ambulances
ter plaatse. Na onderzoek door het
ambulancepersoneel bleek het letsel mee te vallen en kon de traumaheli terugkeren. Het tweetal werd
met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en ter observatie opgenomen.
De duikapparatuur werd in beslag
genomen voor nader onderzoek.

35 pnt
33 pnt.
33 pnt.
390 pnt.
381 pnt.
375 pnt.
26 pnt.
13 pnt.

1. Sander Waardenburg
2. Jasper Versteegh
Meisjes enkel 10
1.Vera Hoekstra
2. Bente van Vliet
Troostronde:
1. Floor Butzelaar
2. Caya Verhoef
Meisjes enkel 12
1. Sterre van Halm
2. Julia Grippo
Troostronde:
1. Floor Hageman
2. Willemijn van Mierlo

Jongens dubbel 12
1. Roan Agterhof
Sem Bakker
2. Tom de Leeuw
Thyme van Setten
Troostronde:
1. Mart van Essen
Cyril Zantman
2. Tijl Baarse
Jelle Kok

en eindigden rond half 6 ‘s avonds.
Daarbij werden er 6 banen gebruikt
en werden er per dag zo`n 52 wedstrijden gespeeld. Maar dankzij de
trainer Peter van Bael is alles in goede ‘banen’ geleid. Op vrijdag 27 juli werden de finales in de verschillende categorieën gespeeld. Wat de
organisatie in zo’n week altijd weer
opvalt is de enorme sportiviteit die
de deelnemers aan de dag leggen.
Geen onvertogen woord is er gevallen. Tijdens de finales zijn er veel
spannende wedstrijden gespeeld,
waarbij veelal een derde set nodig
was om de winnaar te bepalen. Zonder de sponsors, vrijwilligers, trainer
en jeugdcommissie was het toernooi in deze vorm absoluut niet mogelijk geweest. Daarom wil de organisatie van dit toenooi de Rabobank als hoofdsponsor en de overige sponsoren dan ook bedanken
voor hun bijdragen.

Vinkeveen – Twee duikers kampten
woensdag 25 juli met ademhalingsproblemen bij hun duik in de Vinkeveense Plassen. Het tweetal, mannen van 44 en 47 jaar uit Almere,
maakte rond 21.00 uur samen een
duik. Vermoedelijk steeg het tweetal
na hun duik te snel op, waardoor zij
in ademnood kwamen.
Na de melding vloog de traumahe-

127 pnt
125 pnt
125 pnt

Meisjes enkel 14
1. Amber Kloosterman
2. Celine van Lingen

Regio - Na sluiting van de inschrijving bij tennisvereniging All Out
voor het Rabo Open Jeugdtoernooi stond het aantal op 182. Helaas
moest een aantal spelers om diverse
redenen uitgeloot worden zodat er
uiteindelijk 150 spelers deelnamen
aan dit toernooi dat zoals vanouds
gehouden werd op de banen van
deze tennisvereniging. Mede dankzij het geweldige weer en de uitstekende organisatie konden er in totaal 242 wedstrijden gespeeld worden van zondag 22 juli tot en met
vrijdag 27 juli. Op vrijdag werden
de finales in de verschillende categorieën gespeeld en er was naderhand nog een loterij voor de aanwezige deelnemers van het toernooi. Met name bij de jongens 12 en
14 jaar was het zeer druk. Door de
enorme grote inschrijving is in diverse categorieën volgens het ‘verliezersronde-systeem’ gespeeld. De
andere wedstrijden werden in poulevorm gespeeld. De wedstrijden
begonnen om 9.00 uur ‘s ochtends

worden drie partijen gespeeld van
zestien gifjes.
Uitslag van de laatstgespeelde wedstrijd:
Annelies van Scheppingen5746 pnt.
Corry van Bemmelen
5557 pnt.
Sien Vermaas
5385 pnt.
Jan van Kouwen
5302 pnt.
Frans Bierstekers
5264 pnt.
De troostprijs was voor Arend Alleman met 2946 punten.

Jongens dubbel 14
1. Bart Carlier
Ruben Hoekstra
2. Jord de Koning
Hassan Nawar
Troostronde:
1. Daan Vaneman
Harm Zekveld
2. Stefan Huijgens
Martijn van Noord
Meisjes dubbel 10
1. Megan van Scheppingen &
Lotte van der Zwan
2. Floor Butzelaar & Bente van Vliet
Meisjes dubbel 12
1. Amber Bakker & Iris Eveleens
2. Bo van Aalst & Joany Mets
Meisjes dubbel 14
1. Melissa Flink & Iris Wilms Floet
2. Sterre van Halm &
Amber Kloosterman
Gemengd dubbel 12
1. Floor Hageman &
Sytze Hageman
2. Julia Grippo & Phillip Tamara
Gemengd dubbel 14
1. Celine van Lingen &
Branco van Rijn
2. Annemijn Jongkind &
Daan Vaneman
punten op, een gelijkspel 1 punt en
verlies 0 punten.
Er zijn extra punten te verdienen op
de volgende wijze:
Doelpunten ‘voor’ leveren 1 punt extra op en doelpunten ‘tegen’ worden
in mindering gebracht van het totaalaantal punten. Deze extra punten tellen mee voor de eindstand
van het toernooi.
De toegang bij de wedstrijden op
Sportpark Argon aan de Hoofdweg
in Mijdrecht is gratis.

Plassentoernooi groot succes
Vinkeveen - Afgelopen week heeft
het 37ste Plassentoernooi plaatsgevonden op het tenniscomplex
Molmhoek in Vinkeveen. Voor dit
tot in de verre omtrek bekende toernooi hadden zich maar liefst 424 senioren ingeschreven. Ook het veteranen Plassentoernooi dat overdag
plaats vond, was weer geheel volgeboekt met 180 inschrijvingen, waarmee het tot een van de grootste en
gezelligste veteranentoernooi behoort uit de wijde regio! Overdag
van maandag t/m vrijdag speelden
zij hun dubbel en mixdubbel wedstrijden in de categorieën 6,7,en 8
en op invitatie ook in een mixdubbel poule uit categorie 5. Deze grote
groep tennissers uit alle windstreken hebben ondanks het zeer warme weer hard gestreden om de titel
en de eer van het kampioenschap
onder toeziend oog van bondsgedelegeerde Joop Weijburg in de categorieën 3,4,5,6,7 en 8, zowel in enkel, dubbel en mixdubbel wedstrijden. Het is een drukke, maar ook
zeer gezellige week geworden, mede dankzij het mooie weer. Een sterk
deelnemersveld in de bovenste categorieën heeft wederom gezorgd
voor toptennis in de Ronde Venen en er is op het terras voor het
clubhuis volop genoten van schitterende tennispartijen! In het finale weekend werd er hard gestreden voor de winst, wat resulteerde
in zeer veel spannende partijen en
derde sets. Het was genieten, met
name uiteraard van de heren en dames enkel en dubbel 3 ontmoetingen. In de HE3 kon Mark Riebel uit
Soest wederom voor de derde keer
het toernooi op zijn naam schrijven,
na winst op Wouter Kramps met 6-2,
6-4 en geen enkele set verloren te
hebben in al zijn partijen. Heren enkel 3 finalisten: winnaar Mark Riebel
(rechts) en Wouter Kramps
Bij de dames enkel 3 wist Myrthe
van der Boon haar titel te prolongeren door Ilvi van Boxel te verslaan
met 6-4 6-4..
In de GD3 wisten Bram en Ilvi van
Boxel na een zinderende tiebreak
het kampioenschap naar zich toe
te trekken door Natasja Terpstra en
Martin de Jong te verslaan met 6-2
7-6.

Het toernooi is afgesloten met de
heren dubbel 3 ontmoeting, waar de
jonge garde Gijs Brouwer en Niels
Kok overtuigend voor de eerste keer
de titel konden opeisen na winst op
Martin de Jong en Bart Mouter met
6-2 6-1.
HD3: winnaars Gijs Brouwer/Niels
Kok met Martin de Jong en Bart
Mouter (2e plaats)
Ook bij de veteranen werd hard gestreden om het kampioenschap ondanks de zeer hoge temperaturen
overdag. In de sterk bezette GD5
was er nog geen winnaar bekend na
drie van de vier te spelen wedstrijden in de poule. De beslissing viel
uiteindelijk in de spannende laatste
wedstrijd, waarbij Leonie Bazen en
Leo Heldoorn de titel opeisten met
een 2e plaats voor Germaine Sonneveldt-Vintges en Rob Wesseling.
Toptennis, veel gezelligheid en fantastisch eten!
Het plassentoernooi vindt al jaren
plaats in de laatste week van juli. Naast toptennis en gezelligheid
wordt er elk jaar gekookt op hoog
niveau. Ook dit jaar kon er elke dag
genoten worden van culinaire verrassingen tegen zeer aantrekkelijke
prijzen, verzorgd door topkoks uit
de omgeving samen met een groep
vrijwilligers.
Het veteranentoernooi werd vrijdag na de prijsuitreiking afgesloten met de traditionele slotmaaltijd
en het optreden van de St.Louis Five
Dixieland band. Op zaterdag werd
het culinaire programma afgesloten met een barbecue, gevolgd door
een zeer gezellig feestavond.
Jaarlijks neemt het aantal deelnemers en toeschouwers toe door de
geweldige locatie waar van geweldig tennis kan worden genoten in
combinatie met heerlijk eten in een
gezellige ambiance. Dit werd mede
mogelijk gemaakt door de sponsors
van het toernooi en in het bijzonder
met dank aan de hoofdsponsor de
Tennishal de Ronde Venen.
Zie voor meer informatie, fotorapportages en de uitslagen de sites:
www.vltv.nl en www.plassentoernooi.nl en voor de veteranen: www.
plassentoernooi55plus.nl

Nieuwe Meerbode - 1 augustus 2012

Afscheidsmusical
en actief sporten in de polder
door groep 8 van de Vuurvogel

Uithoorn - Maandag 16 juli nam groep 8 afscheid van basisschool ‘de Vuurvogel’. Traditioneel werd afscheid genomen met
een musical. De vrolijke musical ging over ‘het schoolkamp’,
maar het verliep niet helemaal goed… Gedurende de musical
werd de meester ontvoerd en hij was nergens meer te vinden.
Niet op school, niet buiten, iedereen maakte zich grote zorgen.
Liedjes, gedichten, optredens en zelfs ouders en leerkrachten
werden ingezet om de meester terug te vinden. Wie had ooit gedacht dat vier keer niezen ervoor zou zorgen dat uiteindelijk de
meester terecht kwam??! Wat bleek: de boswachter, de politie
en de buschauffeur zaten samen met de meester in het complot
en de leerlingen kregen door dat de meester een grote grap
met hen had uitgehaald! Na de musical werden traditioneel de
rapporten uitgereikt en elke ouder kreeg een roos van het team
van de Vuurvogel als dank. Meester Joris had nog een prachtig
gedicht gemaakt voor de groep waarbij hij elke leerling treffend
beschreef! Speciaal werd Tzega in het zonnetje gezet voor haar
vele jaren ouderhulp op school en we weten dat haar kinderen
veel plezier en succes zullen beleven op de nieuwe school! En
dan was het eindelijk tijd voor de borrel. In de hal stonden tafels klaar met allerlei lekkers en de bar werd geopend door onze
directeur die persoonlijk de drankjes inschonk. We kijken terug
op een heerlijke, muzikale, spannende avond en we wensen onze inmiddels ‘oud’-leerlingen heel veel succes op de middelbare school! Kom nog een keer langs om te vertellen hoe het met
je gaat, je weet dat we dat zeer op prijs stellen. Blijf ons ook volgen op Facebook hoor! De volgende dag bezochten de groep
8-leerlingen Poldersport in De Kwakel. Na een jaar hard werken
was het prima sporten! Het harde werken heeft een prima CITO-eindscore boven het landelijk gemiddelde opgeleverd en
daar is iedereen trots op. Dat de avond ervoor een ‘latertje’ was
geworden, kon het plezier niet bederven. Lenig en vlot werd er
over alle sloten gesprongen, geklommen en geklauterd en dat
na vijf minuten al een paar kinderen kletsnat waren, was hilarisch leuk! De meester klom als eerste in het klimrek, een van
de dames was de eerste met een nat pak en dat er een klein buitje overkwam, maakte gelukkig niets uit! Het was een heerlijke,
superleuke, sportieve dag dat zorgde voor een memorabel afscheid van ‘de Vuurvogel’.
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