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Een idee zoals het nieuwe winkelcentrum eruit zou kunnen komen te zien

Winkeliers De Legmeer diep teleurgesteld

Snel een nieuw centrum of
alles weer op de lange baan?
Uithoorn – Blij nieuws afgelopen
vrijdag voor de winkeliers van winkelcentrum De Legmeer. In een brief
liet de gemeente weten: “De eigenaar van Winkelcentrum Legmeerplein heeft om toestemming gevraagd voor sloop en nieuwbouw
van het winkelcentrum. Het college
van burgemeester en wethouders
gaat hiermee akkoord”.
De vlag ging uit bij de paar winkeliers die nog over zijn in het winkelcentrum: “Eindelijk”, dachten we”,
aldus Mariel Kremer van de heren- en dameskapsalon in het centrum. “We hebben echt een feestje
gevierd het weekend. Het gaat gebeuren. Nu gaat in korte tijd onze
wens in vervulling, een nieuw winkelcentrum. Maar wat gebeurt er?
De projectontwikkelaar heeft vandaag (maandag, red.) een nieuwe
brief ontvangen waarin staat dat er
nog wel heel wat moet gebeuren. Hij
moet eerst een conceptplan maken.
Wel, dan weet je het wel weer. Het
wordt weer op de lange baan geschoven.”
Locatie
Wat is er nu toch aan de hand? Ook

wij hadden een bericht ontvangen
van de gemeente met deze mededeling. Daarin stond ook: “Winkelcentrum Legmeerplein is sterk verouderd en een aantal winkelunits staat
leeg. Op het plein staan twee scholen en een kinderdagverblijf die in
het najaar van 2009 verhuizen naar
de Brede School in Legmeer-West.
De gemeente heeft eerder de wens
uitgesproken het Legmeerplein in
zijn geheel opnieuw te willen ontwikkelen. Onderdeel daarvan is de
bouw van de praktijkschool Koningin Emma. Voor deze school is inmiddels een locatie aangewezen.
De ruimte die ontstaat tussen de
toekomstige Emmaschool en het
huidige (toekomstige) winkelcentrum moet nog nader ingevuld worden, woningbouw is daarvoor een
optie. In het najaar wordt hiervoor,
in overleg met de omgeving, een
programma van eisen opgesteld.”
Dat is logisch. Voor alles zijn regels,
dus ook voor een winkelcentrum.
Verkeerd begrepen
We belden met de projectleidster
Margreet Kokshoorn, die in eerste
instantie niet begreep waar de com-

motie vandaan kwam: “De projectontwikkelaar, de heer Bergsma, wilde in eerste instantie een vergunning voor een tijdelijk winkelcentrum. Maar een kind begreep, dat
dat dan geen tijdelijk, maar een permanent centrum zou worden.
De gemeente heeft toen gezegd,
we willen alle medewerking geven,
maar kom dan wel met een definitief plan. Nu is het eenmaal zo, en
dat weet de projectontwikkelaar
als geen ander, dat je je aan allerlei regels moet houden. Ook de gemeente, daar kom je niet onderuit.
Er moet voor dit plan een ontwikkelingsplan worden gemaakt voor dat
gebied.
Als hij dat doet en het past in dat
bestemmingsplan, zal dat ontwikkelingsplan binnen zes weken kunnen
worden goedgekeurd. Zodra die
goedkeuring er is, kan de projectontwikkelaar zijn bouwplan indienen. Dat moet dan ook weer de normale procedure doorlopen en klaar.
De gemeente gaat helemaal niets
op de lange baan schuiven. Zij zullen alles zo snel als mogelijk is regelen, maar we kunnen nu eenmaal niet om wettelijke bepalingen
heen.”

www.pietdupau.nl
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50%
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kOrtiNG
OP EEN GrOOt dEEL VAN dE

hErEN, dAMES EN kidS

zOMErCOLLECtiE
Openingstijden:
Maandag 12.30-18.00 uur
dinsdag t/m donderdag 10-18.00 uur
Vrijdag 10-21.00 uur
zaterdag 10-17.00 uur

Nu geopeNd!
Openingsaanbieding:
bolletje met beenham
of bolletje met jonge kaas

E1,-

Joost v/d Vondellaan 33 • Uithoorn
Tel: 0297-523793 • fax: 0297-523794

www.broodjeszaakpaNadero.Nl
openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00 tot 18.00 uur
* aanbieding geldt van ma. 22-06 t/m zat. 27-06

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

VAKANTIE
BEZORGERS

zijdstraat 61, Aalsmeer,
tel 0297-321177
www.bigl.nl

troy! 3.9714

BP ZIJDELWAARD

G-Star Wrangler Garcia Pall Mall Only
Nudie jeans Cars Esprit Vila

Wij zijn met spoed op zoek naar
TWEE SERIEUZE
JONGENS/MEISJES/
MANNEN OF VROUWEN
(15 tot ... jaar) die op woensdagmiddag onze krant willen bezorgen.

Heb jij vakantie en wil je wat
extra’s bijverdienen?
Heb je tijd op woensdagmiddag?
We hebben nog diverse wijken
in Uithoorn en De Kwakel:

We zoeken iemand voor de wijk:
Schans en Klipper e.o. en iemand voor
een wijk in het Burgemeester Kootpark

Bel (tijdens kantooruren)
0251-674433
Vragen naar Rogier of Marco

Bel (tijdens kantooruren)
0251-674433
Vragen naar Rogier of Marco

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 2, 3, 4

Bewoners en winkeliers
Amstelplein zijn hangjongeren beu

Hoofdbestuur KDO
proost op voortgang
nieuwbouw
De Kwakel - Afgelopen donderdag 18 juni vond bij KDO de laatste
hoofdbestuursvergadering plaats.
Deze begon vanzelfsprekend met
een rondgang over de nieuwbouw.
Enthousiast werd de grootte van de
nieuwe bestuurskamer bekeken,
van een kleine 14m2 gaat men op
het nieuwe complex naar een goeie
50m2. De nieuwe bestuurskamer
wordt vanzelfsprekend “multifunctioneel” ingezet. Het gehele hoofdbestuur is van mening dat de nieuwbouw, tot op heden, volledig voldoet
aan haar verwachtingen. Met spanning kijkt het hoofdbestuur uit naar
de voortgang van AWG Aannemerij
B.V. deze zomer. De afspraak is dat

medio september, en dat is al over
10 weken (!), de eerste kleedkamers
worden opgeleverd. AWG geeft desgevraagd aan dat de werkzaamheden toch iets sneller gaan dan verwacht, na vier weken bouw loopt de
aannemer 1 week voor op de planning, iets wat het hoofdbestuur van
KDO natuurlijk goed doet.
Al het sporten op het KDO complex
ligt inmiddels stil, de vakantieperiode is echt begonnen, maar niet voor
AWG Aannemerij B.V., deze zal de
gehele zomerperiode doorwerken
om de afgesproken planning te halen. Het hoofdbestuur van KDO zal
via haar website haar leden op de
hoogte houden van de voortgang.

Uithoorn - Het is de laatste tijd
weer kommer en kwel door het gedrag van brooddronken hangjongeren op het Amstelplein. Vernielingen, geluidsoverlast, een grote
smeerboel door achtergelaten en
kapotgeslagen drankflessen en verpakkingen, zijn een doorn in het oog
van zowel winkeliers als de bewoners. Het jeugdige straattuig houdt
zich voornamelijk op in de hoek
naast de draaideur bij het Theehuis.
Daar heeft de eigenaar en horeca-

ondernemer Mark Schoorl een (vaste) houten zitbank met tafeltjes. Een
uitgelezen plek natuurlijk om er ’s
avonds laat en ’s nachts een (illegale) JOP van te maken. “Die hangjongeren zijn hier een verhaal apart.
Ze slopen de boel en maken een geweldige rotzooi, spugen en braken
wat wij hier ‘s morgens eerst moeten opruimen. Daarna moeten we de
banken weer repareren want daarvan staan de zitplanken soms recht
overeind en ook de plantenbakken

moeten we weer op orde brengen.
Een enkele keer klimmen ze zelfs op
het dak. En de heren zijn er soms al
in de avonduren als het winkelcentrum nog open is. Dan moeten sommige billboards er in de hal aan geloven”, vertelt Mark Schoorl die de
rest van zijn buitenmeubilair op het
terras met kettingen heeft vastgezet.
Bang als hij is dat dit anders door
de ramen wordt gesmeten. “Op de
een of andere manier wil of kan ‘de
overkant’ er niets aan doen”, waarmee hij het gemeentehuis en het op
steenworpafstand gelegen politiebureau bedoelt.
APV
“Ik heb al aangifte gedaan van vernieling en er is met de buurtregisseur gesproken. Die zegt dat er te
weinig mensen zijn om een oogje
in het zeil te houden en er geen alcoholverbod geldt voor deze buurt.
Nou, dan stel je dat toch via een
APV in, al was het maar voor een
bepaald tijdvak in een straal van
500 meter rond het plein. Dat kan
met een APV en zo moeilijk moet
dat toch niet zijn. Verder heb ik een
mailtje aan wethouder Jeroen Verheijen gestuurd met foto’s van de
troep die ze maken. Ik heb hem verzocht om er nu eindelijk eens wat
aan te doen. Ook heb ik het via een
ander kanaal bij een Uithoorns gemeenteraadslid neergelegd en die
gaat er op 25 juni vragen over stellen. Het is niet zo dat het elke avond
prijs is. Het zijn net rebellen, zo heb
je een week geen last en dan dui-

ken ze uit het niets op en heb je
drie avonden achter elkaar ellende en vernielingen. De politie komt
dan wel eens langs, maar altijd op
het verkeerde moment als er niets
gebeurt of als ze er niet zijn. En als
je belt naar de meldkamer krijg je
Amsterdam aan de lijn met iemand
die nauwelijks weet waar Uithoorn
ligt. ‘We sturen iemand langs’, wordt
dan gezegd en dat gebeurt dan drie
uur later als het tuig al vertrokken
is. Het is gewoon jammer dat er niet
adequaat gereageerd en gehandeld
wordt. Je bent als ondernemer bezig er iets leuks van te maken en
dat wordt onder je handen afgebroken. Ik ben er helemaal klaar mee.
Ik hoop binnenkort iets van de wethouder te horen. Daar wacht ik dan
maar op. Bij de winkeliersvereniging
gaan er al stemmen op om een bewaking in te stellen of cameratoezicht. Wat dacht je dat zoiets kost?
Het is toch te dol voor woorden dat
de overheid niet eens voor een normaal stukje orde en veiligheid kan
zorgen?”
Kortgeleden was er een samenkomst in het gemeentehuis in het
kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Mark had daar graag
naartoe gewild, maar het was op
een tijdstip in de lunchpauze dat hij
in zijn Theehuis/lunchroom niet gemist kan worden. Een week eerder
schijnt er overleg te zijn geweest
met de politie. Wat daar is besproken en of er beslissingen zijn genomen heeft Mark volgens zijn zeggen
niets van gehoord of vernomen.
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COLOFON
Gemeente Uithoorn
Postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
Telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl
Receptie
De receptiebalie bij de ingang van
het gemeentehuis is geopend van:
Ma. t/m do.
8.30-17.00 uur
Vrijdag
8.30-12.30 uur
Publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
8.30-12.00 uur
12.30-16.30 uur
8.30-12.00 uur
18.00-19.30 uur
8.30-12.00 uur

Vrijdag
Op afspraak
Dinsdag
12.30-16.30 uur
Donderdag
12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienstverlening kunt u ook bellen met Publiekszaken: 0297-513111.
Loket Wonen Welzijn
en Zorg (WWZ)
Openingstijden
ma. t/m vr.
08.30-12.30 uur
Telefoon: 0297-513131.
E-mail: loketwwz@uithoorn.nl
Wilt u de burgemeester of één
van de wethouders spreken?
U kunt dan een afspraak maken
met hun secretaresse te bereiken
op 0297 513 151. Maar u kunt ze
ook direct een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking.
Hierbij de verschillende adressen:
burgemeester.groen@uithoorn.nl
wethouder.verheijen@uithoorn.nl
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl
wethouder.levenbach@uithoorn.nl
Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt
u alleen nog op afspraak terecht.
Voor een afspraak kunt u bellen
met Publiekszaken: 0297-513111.

Alarm
Centrale telefoonnummers
van diverse hulpdiensten:
- Ambulancevervoer,
brandweer, politie: 112
- Politie niet-spoedeisend:
0900 8844
- Storingsnummer brandweer
(centrale): 0297 565656
- Huisartsen spoedgevallen
overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen
’s avonds en in het weekend:
020 4562000
In het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op:
- Radio Noord-Holland: 88.9
MHz ether en 93.1 MHz kabel
- Radio 1: elk heel uur
ANP Nieuws 98.9 Mhz ether
en 96.1 MHz kabel
- Rick FM: 106.3 MHz ether
en 99.00 MHz kabel
Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
Bel Publiekszaken,
0297-513111
- Over vliegtuiglawaai?
Bel de commissie Regionaal
Overleg Schiphol,
020-6015555
Of neem contact op met
Platform Overlast Schiphol,
www.platformuithoorn.nl,
Postbus 131,
1420 AC Uithoorn
- Over het milieu?
Bel Publiekszaken,
0297-513111 of het
provinciale milieuklachtennr.
023-5310200
- Over het functioneren
van de sirenes?
Bel de regionale brandweer
Amsterdam, 020 5556014
Afvalservicelijn
0800-0221 768 (gratis)
Steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of advies kunt u bellen met nummer 0206116022. Dit nummer is 24 uur per
dag bereikbaar, buiten kantooruren
alleen voor acute gevallen.

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr.
14.00-20.00 uur
di. + do.
14.00-18.00 uur
wo.
11.00-18.00 uur
za.
11.00-15.00 uur

Actueel gemeentenieuws
op internet
Actuele en spoedeisende mededelingen van het gemeentebestuur
kunt u dagelijks lezen op de internetpagina www.uithoorn.nl. Voor informatie over de omlegging van de
N201 gaat u naar www.n201.info.

Openingstijden
Dorpshuis De Quakel
Ma. t/m vr.
9.00-12.00 uur
19.00-00.00 uur

Redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl

Het samenwerkingstraject tussen gemeente Uithoorn, politie
Amsterdam-Amstelland en de horeca is op 17 juni in Café Drinken & Zo afgesloten.
De laatste tijd hebben genoemde partijen constructief samengewerkt om
succesvolle en ordelijk verlopende feesten in het Oude Dorp te laten plaatsvinden. De twee (jaarlijkse) feesten waar zij zich op gericht hebben zijn
Goud van Oud en Tropical Night. De samenwerking heeft geresulteerd
in een draaiboek met het doel dat de afspraken voor een succesvolle Goud van Oud en Tropical Night helder zijn en dat de politie, gemeente en horeca van elkaar weten wie wat doet. Het
draaiboek kan dienen als voorbeeld voor andere grotere
evenementen. Tijdens de afrondende bijeenkomst van
alle partijen heeft wethouder Jeroen Verheijen die
het initiatief tot deze samenwerking heeft genomen, de wens uitgesproken dat het project
waarbij partijen respectvol en met begrip voor elkaars belangen hebben
samengewerkt als voorbeeld
kan dienen voor toekomstige contacten.
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ALGEMENE INFORMATIE

Winkelcentrum
Legmeerplein

De eigenaar van winkelcentrum Legmeerplein heeft om
toestemming gevraagd voor
sloop en nieuwbouw van het
winkelcentrum. Het college
van burgemeester en wethouders gaat hiermee akkoord.
Winkelcentrum Legmeerplein is sterk
verouderd en een aantal winkels staat
leeg. Op het plein staan twee scholen
en een kinderdagverblijf die in het najaar van 2009 verhuizen naar de Brede School in Legmeer-West. De gemeente heeft eerder de wens uitge-

Kinderinspraak
speelbeleidsplan

sproken het Legmeerplein in zijn geheel opnieuw te willen ontwikkelen.
Onderdeel daarvan is de bouw van
de praktijkschool Koningin Emma.
Voor deze school is inmiddels een locatie aangewezen.

In het kader van het speelbeleidsplan worden de komende
tijd weer diverse bijeenkomsten georganiseerd. Het gaat
om de laatste ronde: de kinderinspraak.
Voor speelzones uit de eerste ronde zijn de ontwerpen klaar en de keuze is nu aan de kinderen die bij de speelzones wonen. Alle kinderen
van 0 t/m 8 jaar mogen hun stem uitbrengen op het ontwerp dat zij het
mooiste vinden. Het ontwerp met de meeste stemmen zal in het najaar
worden uitgevoerd. Op 15 , 16 en 22 juni waren er kinderinspraakbijeenkomsten over de speelzones Meerwijk, De Kwakel en De Legmeer.
De volgende bijeenkomsten zijn op:

De ruimte die ontstaat tussen de toekomstige Emmaschool en het huidige
(toekomstige) winkelcentrum moet
nog nader ingevuld worden, woningbouw is daarvoor een optie. In het najaar wordt hiervoor, in overleg met de
omgeving, een programma van eisen
opgesteld.

30 juni 16-17.30 uur in gemeentehuis

Speelzones Oude Dorp, Thamerdal en Zijdelwaard
-

Tijdelijke busverbinding
Legmeer-West en
De Legmeer
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten een tijdelijke busverbinding te maken tussen
Legmeer-West (Faunalaan) en De
Legmeer (Aan de Zoom) met haltes
op de Faunalaan en Aan de Zoom.
Om die reden wordt het inrichten van
Aan de Zoom als 30-km zone voor
onbepaalde tijd uitgesteld. Voor de
veiligheid van fietsers en voetgangers worden verkeersmaatregelen
getroffen.

Tijdelijke busverbinding

In het Uithoorns Verkeer en Vervoer
Plan (UVVP) én in regionaal verband is afgesproken dat de loopafstand naar een bushalte niet meer
dan 400 meter mag zijn. In LegmeerWest is die afstand groter. Tijdens
een buurtschouw hebben de bewoners van Legmeer-West daar ook
op gewezen. In de toekomst krijgt
Legmeer-West hoogstwaarschijnlijk
een busverbinding via het voormalige spoorwegtracé richting Amstelveen. De verwachting is dat dit nog 4
tot 6 jaar duurt. Tot die tijd moet een
tijdelijke busverbinding een oplossing bieden. Het college heeft diverse routes onderzocht, een verbinding over Aan de Zoom biedt de beste mogelijkheden.

Alleen bussen

Gemeente, politie en horeca
stellen draaiboek Goud van
Oud en Tropical Night vast
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De verbinding tussen Faunalaan en
Aan de Zoom is ontoegankelijk voor
auto- en vrachtverkeer door een verzinkbare paal.
Zoals het er nu naar uitziet zullen de
buslijnen 188 en 147 van deze verbinding gebruik maken. Lijn 188 rijdt

29 juni 13.30-15.30 uur in gemeentehuis

Speellandschap Egeltjesbos

De kinderen uit groep 7 en 8 van basisschool De Zon mogen hun stem
uitbrengen op het mooiste ontwerp.

tweemaal per uur tussen busstation
Uithoorn en Schiphol en lijn 147 rijdt
tweemaal per uur tussen het busstation Uithoorn en Alphen a/d Rijn.

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om op bovengenoemde
data de diverse ontwerpen te komen bekijken.

Voorlopig geen 30-km

In het UVVP is Aan de Zoom ingedeeld als 30-km zone. Het college
heeft besloten de invoering daarvan voor onbepaalde tijd uit te stellen. Voor de rijtijden van de bus is
het nodig dat de weg een 50-km weg
blijft. Zolang de bus er rijdt blijft Aan
de Zoom in ieder geval een 50 kmweg.

Verkeersmaatregelen

Al een aantal jaren vragen bewoners van De Legmeer om verkeersmaatregelen op Aan de Zoom. Nu
de straat voorlopig een 50-km weg
blijft, wil het college een aantal verkeersmaatregelen nemen die met
de buurt worden besproken. Het
gaat hierbij om:
ﬁetsstroken aan weerskanten tussen
de busdoorsteek en Aan het Spoor;
busvriendelijke snelheidsremmers
bij Aan de Zoom 44; hekwerk ter
hoogte van Aan het Spoor en de
voetgangersdoorsteek naar de Zegge; een plateau met voetgangersoversteekplaats ter hoogte van Wikke / Legmeerplein.

Wanneer?

De planning is dat in het najaar met
de uitvoering van de tijdelijke busverbinding en de verkeersmaatregelen wordt begonnen, waarna eind
2009 de bus over Aan de Zoom kan
gaan rijden.

Ondernemers Uithoorn
onderzoeken herkomst
klanten op 25 en 27 juni
De gemeenten Uithoorn en De
Ronde Venen hebben een onderzoek ingesteld naar de drie alternatieven voor een brug over
de Amstel. Om aanvullende informatie te verzamelen voor dit
onderzoek, houdt het Hoofdbedrijfschap Detailhandel een ondernemersonderzoek in het centrum van Uithoorn. De vragenlijsten worden door de winkeliersverenigingen Het Oude Dorp en
Amstelplein bij alle middenstand
en horeca in het centrum van Uithoorn rondgebracht. Een belangrijk onderdeel van het ondernemersonderzoek is de herkomst
van de bezoekers aan de winkels in het Dorpscentrum. Bij een

-

speelzone J. v. Oldenbarneveldtlaan, R. de Beerenbroucklaan,
Aalberselaan, Treublaan, Nolenslaan, Talmalaan, Thorbeckelaan,
Dreeslaan, Prinses Christinalaan en Colijnlaan
speelzone Oude Dorp
speelzone Achterberglaan, Nijhofﬂaan, Wiegerbruinlaan,
Marsmanlaan, Elsschotlaan, Slauerhofﬂaan, Du Perronlaan,
Ter Braaklaan en Arthur van Schendellaan

groot aantal winkels en bedrijven wordt daarom op 25 en 27 juni aan de klanten gevraagd naar
hun postcode of woonplaats.
De resultaten van het ondernemersonderzoek worden meegenomen in het onderzoek van
de twee gemeenten naar de oeververbinding.
Het Hoofdbedrijfschap detailhandel en de winkeliersverenigingen
Het Oude Dorp en Amstelplein
vragen u vriendelijk, in het belang van een goede bereikbaarheid van het centrum van Uithoorn, mee te werken aan dit onderzoek.

Irenebrug wegens
werkzaamheden tijdelijk
gesloten van 3 tot 6 juli
De provincie Noord-Holland
gaat in het weekend van 3 tot
6 juli 2009 aan het werk op de
Irenebrug. Het stalen brugdek
onder de asfaltlaag verkeert in
zeer slechte staat. Zowel het
brugdek als de asfaltlaag worden geheel vervangen.
In dat weekend wordt ook ’s nachts
gewerkt, omdat de brug op maandag weer voor het verkeer beschikbaar moet zijn. Omwonenden moeten van 3 tot 6 juli ook ‘s nachts rekening houden met aanzienlijke ge-

luidsoverlast. Dat wordt ondermeer
veroorzaakt door slijpwerkzaamheden.
Vanwege de werkzaamheden zal de
brug voor al het verkeer (auto’s, ﬁetsers en voetgangers) worden afgesloten tussen vrijdag 3 juli om 20.00
uur en maandag 6 juli rond 7.00 uur.
Voor (brom)ﬁetsers en voetgangers
is er naast de Irenebrug een tijdelijk pontveer beschikbaar. De pont
vaart tussen Irenepad en Mennonietenbuurt. Het autoverkeer wordt omgeleid via de N231 (Legmeerdijk en
Vrouwenakker) en De Hoef.

Activiteitenkalender
Activiteiten en evenementen

Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel?
Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

Meer weten?
-

Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over de
activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding.
Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl

De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenementen
niet te vermelden.
Tot eind juni
26 juni
27 juni
27, 28 juni
29 juni
30 juni
14 t/m 17 juli
26 juli
10 t/m 14 aug.
26 aug.
29 aug.

Fototentoonstelling Uithoorn ongekend in hotel-restaurant
Het Rechthuis aan den Amstel.
Braderie in Oude Dorp
Goud van Oud in Oude Dorp
Jeugdweekend HSV Thamen, Vuurlijn 24
Kinderinspraak Speellandschap Egeltjesbos;
basisschool De Zon in De Kwakel (13.30 uur)
Kinderinspraak Speelzones Oude Dorp, Thamerdal en
Zijdelwaard; kantine gemeentehuis (16.00 uur)
Rolstoelvierdaagse (10-15 uur), start bij Het Hoge Heem
Harley Davidsondag, Dorpsstraat/Wilhelminakade
Speel Mee Week, A. van Schendellaan 100A
Zomeractiviteiten op Kinderboerderij De Olievaar
(13.30-15.30 uur)
Tropical Night in Oude Dorp (20.00--01.30 uur)

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activiteiten voor de rest van het jaar op
onze website www.uithoorn.nl/activiteiten. Meer informatie over de buurtbeheeracties: Kijk ook op buurtbeheer.uithoorn.nl.
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ALGEMENE INFORMATIE

Nieuws uit de
gemeenteraad

WERK IN
UITVOERING

Oproep voor het bijwonen van de openbare bijeenkomst van de raad van Uithoorn op donderdag 25 juni 2009 in het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 19.30 uur met het Informatief Beraad. Na een korte schorsing volgt
om 21.00 uur de Raadsvergadering.

De fractievoorzitters van de politieke partijen vragen de besturen van de Uithoornse scholen om de voorjaarsvakantie met
een week te vervroegen.

De voorzitter van de raad, Mevrouw H.L. Groen.

Open brief aan de schoolbesturen in Uithoorn

Geacht bestuur,
Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Een belangrijk
moment voor onze democratie. Een moment waarop alle stemgerechtigde kiezers in Uithoorn gebruik kunnen maken van hun stemrecht en
zo hun gemeentelijk bestuur kiezen.
De politieke partijen verwachten, dat de inwoners van Uithoorn massaal naar de stembus zullen gaan om de partij van hun keuze een volmacht te geven voor de komende vier jaar. De politieke partijen, vertegenwoordigd in de gemeenteraad hebben de afgelopen jaren hun
werk als volksvertegenwoordiger naar eer en geweten uitgeoefend,
telkens proberend u daar volop in te betrekken.
Vaak is dat gelukt, want de tribune in onze raadzaal is vele malen te
klein geweest om het belangstellende publiek te herbergen. Ook zijn
er gedurende de afgelopen vier jaar veel contacten geweest tussen de
politieke partijen en inwoners van Uithoorn. Daarnaast is er de informatiepagina van de gemeente in de Nieuwe Meerbode en natuurlijk de
berichtgeving over onze besluiten in de weekbladen.
De verkiezingsdatum is al lange tijd geleden vastgesteld op 3 maart
2010, precies in de week nadat in Nederland de voorjaarsvakantie gepland is. In de regio Amsterdam en Amstelland is het gewoonte om
af te wijken van die landelijke datum en de vakantie een week op te
schuiven. Dat betekent in 2010 dat de gemeenteraadsverkiezingen
midden in de voorjaarsvakantie zullen vallen. Wij, de fractievoorzitters
in de gemeenteraad van Uithoorn spreken namens onze partijen hier
onze zorg over uit.
Gemeenteraadsverkiezingen houden in de schoolvakantie maakt voor
veel inwoners stemmen lastiger. Vele kiezers zijn met vakantie. Het
machtigen van anderen moet bijtijds geregeld worden, zeker als de
gemachtigde in een ander stemlokaal stemt.
Tijdens de schoolvakanties kunnen de scholen misschien niet als
stemlokaal gebruikt worden. Alternatieve locaties verhogen de kans
dat kiezers anders dan gebruikelijk verder van hun huis moeten gaan
stemmen, hetgeen met name voor mensen die slecht ter been zijn bezwaarlijk is, of dat kiezers zich vergissen in het stemlokaal.
Gelukkig heeft de stad Amsterdam ingezien dat dat onwenselijk is voor
de democratie, voor de stemmers en voor de stemlokalen – die veelal
in de scholen zijn. In Amsterdam hebben de scholen hun vakantie een
week vervroegd, namelijk naar 20-28 februari 2010.
Helaas hebben de scholen in Uithoorn (en hun schoolbesturen) nog
geen besluit genomen om zich in het jaar 2010 aan te sluiten bij de
landelijke vakantieperiode. De gemeenteraad laat hierbij weten dat hij
dat zeer betreurt.
Wij vragen u daarom door middel van deze open brief met klem de vakantieperiode in het voorjaar van 2010 te heroverwegen, en daarmee
bij te dragen aan een succesvolle gemeenteraadsverkiezing ter ere
van onze democratie, dus ter ere van U!
De fractievoorzitters in de gemeenteraad van Uithoorn,
Joop Hoogkamer, VVD
Jan Mollema, PvdA
Trudy Veninga, CDA
Robert Timmers, Gemeentebelangen
Ria Zijlstra, GroenLinks
Ananda van den Aardweg-Hakfoort, EDU

Nieuws uit de
gemeenteraad

LOPENDE
PROJECTEN

Lopende projecten
• Aansluiting Randweg-Legmeerdijk permanent afgesloten
• Grootschalige renovatie buitenruimte Europarei
Meer informatie (of uitgebreide toelichting) over de lopende projecten
kunt u vinden op de website: www.
uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoering.

WEGWERKZAAMHEDEN
ZEGGE EN ZONNEDAUW

In Zegge en Zonnedauw zijn de paden tussen de woningen waaraan
garages liggen herstraat. Op verzoek van het buurtoverleg worden
geel gekleurde plateaus aangelegd
ter hoogte van deze paden. Deze afwijkende kleur van de plateaus is gekozen om de snelheid van auto’s te
remmen en aan de weggebruikers te
laten weten dat er verkeer van links
of rechts kan komen. Met vragen
over de werkzaamheden kunt u terecht bij de heer E. Wanningen van
de afdeling Leefomgeving. Hij is telefonisch bereikbaar op nummer 06
51 59 08 99 op maandag t/m vrijdag
van 8.00 uur tot 16.00 uur.

BOUWPROJECT 11
APPARTEMENTEN IN
CENTRUM DE KWAKEL

Op de hoek van de Drechtdijk en Boterdijk bouwt de ﬁrma Bot Bouw 11
appartementen. In het eerste kwartaal van 2010 is de oplevering van
de appartementen gepland. Meer info: Bot Bouw, Cor van der Linden,
tel.: 06-52092090.

RENOVATIE BUITENRUIMTE BRIANDFLAT/
COUDEHOVENFLAT

Vanaf dit voorjaar is de gemeente
bezig de buitenruimte op te knappen
aan de noordzijde van de Briandﬂat
en rond de Coudehovenflat en basisschool De Tweemaster. De parkeerterreinen worden herstraat en
de openbare verlichting opgeknapt.
Alle onderbeplanting wordt vervangen en er komen nieuwe bomen op
de parkeerplaatsen en achter de
Coudenhoveﬂat. De bestratingwerkzaamheden gaan tot en met de zomer duren. Daarna volgt het opknappen van de gazons. De beplanting
wordt geplaatst tijdens het plantseizoen, dat loopt vanaf november tot
maart.

FIETSPAD LANGS RANDWEG (AMSTELVEEN)
AFGESLOTEN

Het fietspad langs de Randweg in
Amstelveen is sinds 6 mei in verband met de aanleg van de N201 afgesloten. De afsluiting duurt waarschijnlijk tot juni 2011 als de nieuwe N201 is aangelegd. Fietsers die
via de Randweg naar de Legmeerdijk (en v.v.) willen, kunnen kiezen uit
de volgende twee omleidingen: De
Randweg via de Noorddammerweg
naar de Legmeerdijk en v.v., of de
Randweg via Poelweg, N201 naar
de Legmeerdijk en v.v. De afsluiting
is nodig vanwege de aanleg van de
N201. Ter plaatse van de Legmeerdijk worden terpen aangelegd.

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· onderliggende stukken
kunt u contact opnemen
met de grifﬁer.
Als u in wilt spreken in de raadsvergadering moet u zich even
aanmelden bij de grifﬁer. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de
dag van de raadvergadering.
E-mail: grifﬁe@uithoorn.nl.
Telefoon: 513 963

AGENDA

1

19.30-19.35

Opening - agenda Informatief Beraad

1.1

19.35-19.45

1.2
1.3

19.45-19.55
19.55-20.25

1.4

20.25-20.45

1.5

20.45-20.55

20.55

Inspreken burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)
indien aangemeld.
Mededelingen: raadsleden/portefeuillehouders en uit de regio.
Raads-/collegeleden
Rekening 2008 en begroting 2010 Veiligheidsregio. Het college van b&w stelt
voor een aantal besluiten te nemen naar aanleiding van de jaarrekening 2008
en de begroting 2010 van de Veiligheidsregio. Doel: Informatieve bespreking
in de raad en met het college ter voorbereiding op politiek debat en
besluitvorming RV09.35
Gebiedsproﬁelen kwaliteitsplan openbare ruimte (incl. presentatie). Het college
van b&w stelt voor in te stemmen met de notitie “Kwaliteitsplan Openbare
Ruimte Scenario’s” en de principekeuze vrij te geven voor inspraak.
Doel: Informatieve bespreking in de raad en met het college ter voorbereiding
op politiek debat en besluitvorming. RV09.38
Wijziging Reglement van Orde. Raadslid Laugs stelt voor het Reglement van
Orde van de raad zodanig aan te passen dat het Informatief Beraad het laatste
onderdeel van de vergaderavond wordt. Doel: Informatieve bespreking in de
raad ter voorbereiding op politiek debat en besluitvorming. RI09.13
Sluiting en korte schorsing
Voorzitter

21.00-21.30

Opening - stilte – primus

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

RAADSVERGADERING

Agenda raadsvergadering 25 juni 2009
Mededelingen
Besluitenlijst raad: 11 juni 2009
Ingekomen stukken week 24
Spreekrecht burgers (in principe bij het betreffende agendapunt)
indien aangemeld.

3

21.30-21.40

3.1

21.40-21.50

3.2

21.50-22.05

3.3

22.05-22.20

3.4

22.20-22.40

22.55

POLITIEK DEBAT

Interpellatie door raadsleden. Reactie van college.
Mondelinge/schriftelijke vragen en beantwoording door college.
Aanvraag Stichting Zelfontwikkelingsonderwijs Uithoorn (SZU) voor opname in
het Plan van Scholen 2010-2012. Voorstel van het college om dit verzoek af te
wijzen. Doel: Politiek Debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RV09.37
Stedenbouwkundige randvoorwaarden Vinckebuurt. Het college van b&w stelt
voor de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de
Vinckebuurt vast te stellen. Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de
besluitvorming. RV09.19
Regionaal bureau inkoop en aanbestedingen. Het college van b&w biedt de
raad de gelegenheid wensen en bedenkingen te uiten bij het voornemen deel
te nemen in een stichting. Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de
besluitvorming. RV09.34
Tussenrapportage coalitieakkoord. Rapportage van de coalitiefracties in de
raad over de stand van zaken bij de uitvoering van het coalitieakkoord 2006.
Doel: Politiek debat ter voorbereiding op de besluitvorming. RI09.09
Indiening van moties en amendementen: vindt zoveel mogelijk plaats bij de agendapunten.
Eventueel voorstel van orde over wijziging van de behandeling van de hamerstukken, naar
aanleiding van insprekers.

Einde beraadslagingen-Schorsing

Voorzitter:
Dhr.J. Mollema
Inwoners/raadsleden

Voorzitter:
mw. H.L. Groen
Voorz/leden
Raadsleden
Inwoners/raadsleden

Raads-/collegeleden

Raadsleden
Politiek beraad fracties

(afhankelijk van de eindtijd van het voorgaande blok zijn de stemmingen eerder)

4

23.05-23.10

4.1

23.10-23.20

4.2

23.20-23.30

23.30

STEMMINGEN

Stemmingen over ingediende amendementen en moties, voorafgegaan door:
1. advies van college
2. stemverklaringen (eventueel)
Stemming over geagendeerde onderwerpen uit het politiek debat
(eventueel stemverklaringen).
Stemming over de volgende (hamer)stukken:
1. Tweede stemming i.v.m. staken der stemmen op 11.06.09 van de motie
CDA inzake meerjarenperspectief.
2. Verordening en overeenkomst rekenkamer RI09.12
3. Verordening aansluitvoorwaarden riolering Uithoorn 2009. RV09.36
4. Begroting 2008 en 2009 GGD Amsterdam. RV09.32
5. Begrotingswijziging nr.02 (Qui Vive) RV09.39
6. Benoeming leden commissie Economische Visie. RI09.14
7. Benoeming grifﬁer en plv.grifﬁer/raadsadviseur RI09.15
SLUITING OPENBARE VERGADERING
Stukken voor de openbare vergadering liggen o.a. bij de grifﬁe ter inzage.

Raads-/collegeleden
Raadsleden

Voorzitter
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld
van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Bovendien wordt
vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik
te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met
Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@
uithoorn.nl. U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken.
De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan
van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden
van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt
u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep
kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850,
1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door
de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht. Een dergelijk
beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u
daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.
TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.
Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk
- Concept Beleidsregels bijzondere bijstand 2009.
Info: mevrouw D. Veurink, tel. 0297- 513941. Inzageperiode: t/m 17 juli 2009
- Concept Algemene Plaatselijke Verordening 2009.
Info: mevrouw R. de Noo, tel. 0297-513036. Inzageperiode: t/m 15 juli 2009
- Besluit vaststelling hogere geluidgrenswaarde Park Krayenhoff.
Info: de heer J. J. Vennik, tel.: 0297-513223. Inzageperiode: t/m 29 juli 2009
INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Legmeer
- Brunel 23, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een kelder onder de
bestaande woning.
Zijdelwaard
- Achterberglaan 95, lichte bouwaanvraag voor het vergroten van een woning.
- Nijhofﬂaan 36, lichte bouwaanvraag voor het veranderen van een garagedeur
door een kunststof kozijn.
- Straatsburgﬂat 18, sloopaanvraag voor het slopen van asbesthoudende materialen.

Bedrijventerrein Uithoorn
- Amsteldijk-Noord 90, lichte bouwaanvraag voor het gedeeltelijk veranderen
van garage naar serre.
KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGSGROND ARTIKEL
50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen
bekend om met toepassing van artikel 3.23 van de Wro onthefﬁng te verlenen van
het geldende bestemmingsplan en daarna bouwvergunning te verlenen voor de
hierna te noemen bouwplannen:
Legmeer-West
- Vogellaan 49, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een tuinhuis.
Meerwijk-West
- Witkopeend 8, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een woning op
de eerste etage aan de voorzijde.
Genoemd bouwplan ligt van 26 juni 2009 tot en met 6 augustus 2009 ter inzage
bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken kan een ieder tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswijzen kenbaar maken.
VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende onthefﬁng kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het
grijze kader.
De Kwakel
- Watsonweg 2, vergunning voor het oprichten van 70 appartementen met parkeerkelder. Bezwaar: t/m 29 juli 2009.
- Anjerlaan 2a vergunning voor het slopen van een woning en een schuur.
Bezwaar: t/m 28 juli 2009.
- Noorddammerweg 2, verklaring van geen bezwaar aan PLUX, sport, health
& beauty voor het organiseren van buitensportactiviteit op 24 juni 2009 van
09.00-11.30 uur en op 25 juni 2009 van 19.00-22.30 uur op het terrein van de
Uithoornse Hockey club Qui Vive.
Dorpscentrum
- Thamerlaan 8, vergunning voor het plaatsen van een overkapping en een
schutting. Beroep: t/m 5 augustus 2009

Zijdelwaard
- Herman Gorterhof 126, vergunning voor het vernieuwen van raamkozijnen en
een deur vervangen. Bezwaar: t/m 28 juli 2009.
- Nicolaas Beetslaan 120, vergunning voor het plaatsen van een schutting,
schuur en een zwemvijver. Beroep: t/m 5 augustus 2009.
- Arthur van Schendellaan 100a, vergunning aan de Stichting Marsiurupan voor
het organiseren van een rommelmarkt ten bate van een waterproject in Sumatra op 20 juni 2009 in De Scheg. Bezwaar t/m 27 juli 2009
- Wiegerbruinlaan 29, verklaring van geen bezwaar aan Woonzorgcentrum Het
Hoge Heem voor het plaatsen van een springkussen op 17 juli 2009 van 14.00
tot 17.00 uur.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Industrieweg 15, vergunning aan Carosserie Trailer Service voor het verkopen
van vuurwerk op 29, 30 en 31 december 2009. Bezwaar t/m 31 juli 2009
VERKEERSBESLUITEN
Zijdelwaard
- Monnetﬂat: Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de ingang van de Monnetﬂat 90 aan te wijzen als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats.
Dit verkeersbesluit ligt t/m 5 augustus 2009 ter inzage. Daartegen kan tot en met
deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
- Briandﬂat: Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de ingang van de Briandﬂat 16 aan te wijzen als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats.
Dit verkeersbesluit ligt t/m 5 augustus 2009 ter inzage. Daartegen kan tot en met
deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
- Nijhofﬂaan: Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de ingang van de Nijhofﬂaan 36 aan te wijzen als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats.
Dit verkeersbesluit ligt t/m 5 augustus 2009 ter inzage. Daartegen kan tot en met
deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.
- Coudenhoveﬂat: Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeerplaats nabij de ingang van de Coudenhoveﬂat 21 aan te wijzen als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Dit verkeersbesluit ligt t/m 5 augustus 2009 ter inzage. Daartegen kan tot en met
deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

VERKEERSBESLUIT EVENEMENTEN
Wijk: Oude Dorp
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, teneinde evenementen mogelijk te maken, de wegen waarop de evenementen plaatsvinden af te sluiten voor alle verkeer. Daarbij mag op de betreffende wegen op de betreffende dagen en tijden niet worden geparkeerd. Dit wordt bereikt door de betreffende wegen gesloten te
verklaren voor alle bestuurders door het plaatsen van borden C1 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in het Dorpscentrum, op de
volgende dagen, plaatsen en tijden:
Nr

Datum

Evenement

Locatie

1

Vrijdag 26 juni 2009

Bradere Oude Dorp

2

Zaterdag 27 juni 2009

Goud van Oud

Dorpscentrum
Dorpsstraat, Marktplein, Wilhelminakade tot de Stationsstraat,
stukje Schans van nr. 122 t/m nr. 128, Koningin Julianalaan
en de Prinses Irenelaan. Zoals aangegeven op tekening 1 en 2.
Dorpscentrum/Schans
Zoals aangegeven op tekening 3 en 4.
Marktplein 27 tot Wilhelminakade 37
Stationsstraat vanaf Het Oude Spoorhuis
Overige locaties, inclusief Schans

3

Zaterdag 29 augustus 2009

Tropical Night

4

Zondag 26 juli 2009

Harley Davidsondag

5

Zondag 6 september 2009

6

Zondag 25 oktober 2009

Guiness Book of Records
Kayak Walk
Braderie Oude Dorp

Tijd incl. op- en afbouw

Dorpscentrum/Schans
Zoals aangegeven op tekening 3 en 4.
Marktplein 27 tot Wilhelminakade 37
Stationsstraat vanaf Het Oude Spoorhuis
Overige locaties, inclusief Schans
Dorpsstraat, Wilhelminakade tot W. Alexanderpoort.
Zoals aangegeven op tekening 5.
Dorpsstraat, Wilhelminakade tot W. Alexanderpoort.
Zoals aangegeven op tekening 6.
Dorpscentrum
Dorpsstraat, Marktplein, Wilhelminakade tot de Stationsstraat,
stukje Schans van nr. 122 t/m nr. 128, Koningin Julianalaan
en de Prinses Irenelaan. Zoals aangegeven op tekening 1 en 2

07.00-22.00 uur

vanaf 16.00 uur
vanaf 20.00 uur
vanaf 18.00 uur
tot 03.30 uur
vanaf 16.00 uur
vanaf 20.00 uur
vanaf 18.00 uur
tot 03.30 uur
09.00-20.00 uur
10.00-18.00 uur
10.00-18.00 uur

Dit verkeersbesluit ligt, met tekeningen, tot en met 5 augustus 2009 ter inzage. Daartegen kan tot en met deze datum een bezwaarschrift worden ingediend.

WWW.UITHOORN.NL

Blinde weer ziend door zoen

Moeite

Kun jij alles zien? Probeer dan eens met een blinddoek om de straat over te steken. Of een
boterham te smeren. Iemand die jou gedag zegt, te herkennen. Iemand in het café te versieren.
Da’s best moeilijk. Maar voor meer dan 350.000 Nederlanders de dagelijkse realiteit. Zij zijn
blind of ernstig slechtziend. En dit aantal groeit snel.
Die groei komt doordat we steeds ouder worden.
Maar de groei zit bij alle leeftijden. Ook
bijvoorbeeld diabetes en erfelijkheid hebben
ermee te maken. Het Oogfonds wil op de rem
trappen. Ook wil het Oogfonds de leefkwaliteit
van blinden en slechtzienden verbeteren. Visueel
beperkten moeten net zo goed kunnen meedoen
in de samenleving als iedereen. In ruim zestig
jaar heeft het Oogfonds op dat gebied al veel
bereikt. De pratende geldautomaat bijvoorbeeld.
Nieuwe behandelmethodes. En dan niet iemand
die blind is en weer ziend geworden door een

geleidestok met gps en obstakeldetectie. De
eerste proefmodellen van de geleidestok van
morgen zijn er. Voor doorontwikkeling is veel
geld nodig. Mensen met oogproblemen zitten
sowieso met veel vragen. Hun omgeving ook.
Daarom financiert het Oogfonds de Ooglijn,
een onmisbare vraagbaak. En die willen we
graag laten voortbestaan.

met

zoen, maar serieus onderzoek. Er moet echter
nog veel worden gedaan.
Want veel wetenschappelijk onderzoek
blijft liggen, bijvoorbeeld naar oogtumoren
bij kinderen onder de zes jaar. En waarom
hebben zoveel automobilisten navigatie
in de auto maar is de modernste techniek
nauwelijks beschikbaar voor blinden en
slechtzienden? De witte stok, eigenlijk al
honderden jaren nauwelijks het niveau van
een boomtak ontstegen, moet dringend
worden opgewaardeerd naar een intelligente

lezen?

Oogfonds Nederland maakt wetenschappelijk
onderzoek,
toegankelijkheidsprojecten,
voorlichting en belangenbehartiging mogelijk.
Toch blijft er nog veel liggen. Hoe dat komt?
Het antwoord is simpel: gebrek aan geld. De
overheid geeft het niet. Gelukkig is er het
Oogfonds. En gelukkig ben jij er. Want zonder
jouw gift blijven blinden en slechtzienden in

www.gratisloepje.nu

TEL (030) 254 57 11
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Stichting Ontwikkelings

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

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

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

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

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Nieuwe ambities en
kansen voor Guatemala
dankzij Return to Sender

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.
Mijdrecht: Croonstadtlaan 1, tel:
0297-272300. Tel. inschrijfu.: ma
16.30-18.00; di 13.30-14.30 u.

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING
De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons
klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening, R.
Rap, tel: 0297-286436
nes a.d. Amstel/Uithoorn:
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

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

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

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

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

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

J.L.J. Oosterling
Koninklijk Onderscheiden
Mijdrecht - Mijdrechtenaar J.LJ.
Oosterling heeft vrijdagmiddag 19
juni jl. een Koninklijke Onderscheiding gekregen bij zijn afscheid als
rector van het Keizer Karel College
in Amstelveen. De versierselen die
horen bij de benoeming tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau werden
hem opgespeld tijdens een bijeenkomst in de school door de burgemeester van Amstelveen, J. van Zanen.
De heer Oosterling heeft gedurende zijn loopbaan, eerst als schoolleider en conrector en vervolgens
als rector van het Keizer Karel College (KKC) in Amstelveen, zich op
buitengewone wijze ingezet voor
de school en voor de kwaliteit van
het middelbaar onderwijs in Amstelveen. Hij gaat aan het eind van het
schooljaar 2009, na 37 jaar aan het
college verbonden te zijn geweest,
met pensioen.
Decorandus heeft hard gewerkt om
de kwaliteit van het KKC te verhogen. Hij heeft naast zijn eigen dag-

taak ook lessen gegeven en verzorgde dagelijks de aanpassingen van
het rooster. Het 45-minuten rooster,
hulplessen en de verrijkingslessen
werden ingevoerd, wat geleid heeft
tot betere prestaties van de leerlingen. Ook heeft Oosterling een belangrijke bijdrage geleverd aan het
invoeren van een andere organisatie in de school en een belangrijke
inbreng gehad bij het bepalen van
het beleid door de gemeente Amstelveen ten aanzien van onderwijshuisvesting. Mede door zijn inbreng
kwam er ruimte voor een goede
huisvesting en uitbreiding en verbetering van de gebouwen van alle
scholen in Amstelveen. Het leverde
voor veel scholen nieuwe locaties of
nieuwe aanbouw op.
Zijn beleid, zijn visie, zijn contact
met ouders, docenten en jeugd hebben het Keizer Karel College tot een
bloeiend instituut gemaakt. De heer
Oosterling laat een goed lopende
organisatie achter, met een mooi
vernieuwd schoolgebouw.

Het probleem van de inlandse Maya bevolking is dat ze al vele eeuwen
gediscrimineerd is. Dat in hun land het Spaans de voertaal van de overheid
werd, terwijl ze dat zelf nooit hebben leren spreken. Dat ze al eeuwen nauwelijks of geen kans hebben naar school te gaan. Op de overheidsschooltjes worden de kinderen gediscrimineerd en verstaan ze de taal niet.
Sinds de oprichting van ‘onze’ middelbare school in Solola, bijna 15 jaar
geleden, heeft tot nu toe de nadruk vooral gelegen op vakken als Spaans,
Kaqchikel, Engels, economie, rekenen en wiskunde, typen, informatica, weven, muziek en cultuur.
Inmiddels heeft de school vele tientallen onderwijzers opgeleid die op lagere scholen in de regio lesgeven. En komen er steeds meer lagere schooltjes
in de regio die zich juist richten op de inlandse kinderen. Waar zelfs hun taal
gesproken wordt.
De directeur van de School, Julian Kumatz, heeft vorig jaar een eredoctoraat
gekregen van een overkoepelende organisatie in geheel Latijns Amerika.
Vanwege zijn vernieuwende ideeën over multicultureel tweetalig onderwijs.
De school heeft nieuwe -ambitieuze- plannen. Om onderwijs in de vakken
natuurkunde, scheikunde en biologie te gaan geven.
Dat is mogelijk geworden omdat Return to Sender daar de komende jaren
aan gaat bijdragen met een bedrag van in totaal ongeveer 30.000 euro.
Dit jaar gaan leraren bij- en nascholen om die vakken te kunnen gaan geven. In het Kaqchikel en in het Spaans. En worden lokalen ingericht om
laboratoriumproeven te kunnen gaan doen.
Als het voorbereidende werk is gedaan gaan in 2010 en 2011 de vakken
gegeven worden.
Een van de belangrijkste doelen voor de toekomst is dat er (para) medische
opleidingen gevolgd kunnen gaan worden. Zodat er straks medische zorg
zal zijn waar de zorgverleners de taal van het volk spreken en hun cultuur
begrijpen.
Tot nu toe is medische zorg voor de inlandse bevolking een onbereikbaar
goed.
Dankzij de medewerking van Return to Sender gaat dat veranderen. Return
to Sender heeft samen met de Hema een project waarbij stoffen uit Guatemala worden verkocht in de grotere Hema’s. De opbrengst gaat weer terug
naar het land, vandaar de naam Return to Sender.
En natuurlijk gaan wij in de tussentijd door met de lopende projecten. Zorgen wij er in ieder geval voor dat leerlingen van de school een fonds krijgen
als ze door omstandigheden het lesgeld niet meer kunnen opbrengen. Zodat ze in ieder geval de opleiding kunnen afronden.
Voor meer informatie: www.mayaschool.nl www.returntosender.nl
Madelon van der Stap

Schilderen bij atelier
De Penseelstreek
Uithoorn - Na de vakantie, in
september beginnen de schildercursussen weer bij atelier De Penseelstreek in Uithoorn. Het zullen weer leuke en leerzame lessen worden Ook deze keer zorgt Corrie Eeltink voor een aantrekkelijk programma voor haar

leerlingen. Zowel beginners
als gevorderden zijn van harte welkom. Men kan zich nu
reeds aanmelden via de website:
www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl. Natuurlijk
kan men zich ook telefonisch
aanmelden, tel.0297540444
en informatie krijgen.

Film in de
Veenhartkerk
Mijdrecht - Vrijdag, 26 juni,
is er weer Veenhartfilmavond.
De Veenhartfilmavond is voor
iedereen die dicht bij huis wil
genieten van de betere films
en er vrijblijvend over door wil
praten, met openheid en respect voor ieders opvatting. De
film wordt op een groot beamscherm vertoond. Voor de
film begint, wordt kort een
toelichting gegeven. Na afloop is er een drankje en
gelegenheid om na te pra-

ten. De Veenhartfilmavond is
in het gebouw van de Veenhartkerk aan Grutto 2a inMijdrecht. Vanaf 20.00 uur is
de zaal open en de film start
om 20.30 uur, entree vier euro. Wil je weten welke film
er draait of wil je meer informatie over de filmavonden? Kijk op www.veenhartkerk.nl en geef je op voor de
Veenharfilmladder, dan word
je maandelijks op de hoogte
gehouden.

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.
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Raad Uithoorn vraagt medewerking aan schoolbesturen

Verkiezingen 2010: schuif
voorjaarsvakantie week op!
Uithoorn - Door middel van bijgevoegde open brief vragen de fractievoorzitters van de gemeenteraad
aan de besturen van de scholen in
Uithoorn de voorjaarsvakantie in
2010 een week te vervroegen.
De landelijke adviesdatum voor de
voorjaarsvakantie 2010 is door het
ministerie van OCW vastgesteld op
20 t/m 28 februari 2010. In de regio Amsterdam en Amstelland is het

gewoonte om af te wijken van die
landelijke datum en de vakantie een
week op te schuiven. Hierdoor valt
de datum voor de gemeenteraadsverkiezingen (3 maart 2010) midden
in de voorjaarsvakantie. De fractievoorzitters vinden dit ongewenst
omdat veel kiezers dan op vakantie
kunnen zijn.
Ook voorzien de fractievoorzitters
een probleem met de beschikbaar-

heid van locaties voor de stembureaus.
De stad Amsterdam heeft zich inmiddels alsnog geconformeerd aan
de landelijke adviesdatum voor de
voorjaarsvakantie in 2010.
Met het sturen van de open brief
hopen de fractievoorzitters dat de
besturen van de scholen in Uithoorn
hetzelfde zullen doen.

Herindeling weer in nieuwe fase beland

Staatssecretaris gaat zeven
ideeën onderzoeken
De Ronde Venen – Vorige week
woensdagavond is de eerste bijeenkomst geweest met de Staatssecretaris en afgevaardigde van de raden
van De Ronde Venen, Breukelen,
Abcoude, Loenen en Maarssen. Dit
naar aanleiding van het feit, dat de
Tweede Kamer vond dat de plannen
om te herindelen tussen deze gemeenten niet voldoende waren onderzocht en geen draagkracht hadden. De Provincie had voorgesteld
om Breukelen, Loenen. Abcoude en
De Ronde Venen samen te herindelen. In eerste instantie waren Abcoude en een meerderheid van gemeente De Ronde Venen daar wel
voor, maar aangezien zoiets anderhalf jaar duurt, was de gemeenteraad van De Ronde Venen weer aan
alle kanten gaan draaien en veranderen. Hierbij begonnen ook Loenen en Breukelen nee te zeggen,
zodat de Tweede Kamer besloot om
de zaak nog eens goed te herbezien, te onderzoeken en een jaar later met goed onderbouwde plannen
terug te komen.
Eerst bijeenkomst
Op de bijeenkomst waren aanwezig de gemeenten Abcoude, Loenen, Breukelen, De Ronde Venen en
Maarssen. Alle met de burgemeester (alleen van Maarssen was er de
loco-burgemeester), een wethouder
en 2 raadsleden. Daarnaast waren
ook aanwezig:
- de Provincie, gedeputeerde Haak
en ambtenaar Koninkx, de staatssecretaris en 5 ambtenaren van haar
ministerie.
De staatssecretaris wil uiteindelijk
een oplossing voor dit gebied zien
te vinden met randvoorwaarden
als: duurzaamheid, een oplossing
voor de bestuurskracht van de BAL(
Breukelen, Abcoude en Loenen) en
draagvlak. Alles wordt getoetst aan
de zogeheten referentievariant zoals
in het wetsontwerp is verwoord.

Standpunten
De diverse gemeenten konden deze avond aangeven welke varianten
zij onderzocht zouden willen zien.
Maarssen, die tot voor drie weken
geleden nog heel niet in het herindelingplaatje voorkwam, is nu door
Loenen en Breukelen erbij gehaald
om met hen een nieuwe gemeente te vormen, daar ze niks voelen
voor herindelen met De Ronde Venen en Abcoude. Maarssen neemt
binnenkort een besluit of zij meegaan met een onderzoek tot samenwerking/herindeling met Loenen en
Breukelen. Loenen en Breukelen
hebben reeds een raadsbesluit genomen en gaan voor de onderzoeken van: herindeling Loenen/Breukelen. Een onderzoek voor niet vrijblijvende samenwerkingscombinatie met Maarssen, en een onderzoek
tot herindeling met Maarssen.
De gemeente Abcoude is unaniem
en duidelijk: zij kiest voor de grote variant, conform eerdergenomen
raadsbesluit. De meest verdeelde
raad is die van gemeente De Ronde Venen. Daar zijn vier verschillende stromingen: een van het college,
en een groep voorstanders van de
grote variant en een groep tegenstanders van de grote variant. Daarbij zijn in de twee ‘raadsgroepen’
ook nog kleine verdelingen, kortom,
de eenheid is erg ver te zoeken. Wat
willen ze nu:
CDA
Het college stelt, precies zoals de
raad hen in 2008 per raadsbesluit
heeft opgedragen te doen. Zij stellen: een herindeling is niet noodzakelijk. Als het echter niet anders kan
dan de grote variant vanwege de
uitdagingen, het gebied en de versterking van bestuurskracht. Duidelijk.
De voorstanders van de grote variant willen bijna hetzelfde: het liefst
geen herindeling, als het moet, dan
de grote variant. Echter, het CDA, de

grootste partij in dezen, wil alleen
de grote variant als de overheid met
een berg geld over de brug komt.
De overheid heeft echter al duidelijk laten weten dat dit niet gebeurt,
dus kun je stellen dat het CDA geen
voorstander meer kan zijn van de
grote variant. Wat ze dan willen is
echter nog steeds onduidelijk.
De tegenstanders van de grote variant willen ook het liefst geen herindeling maar als het dan moet dan alleen met Abcoude. Maar ook in deze groep is weer een fractie die weer
iets anders wil en wel de Christen
Unie/SGP: die wil de kleine variant
met daarbij ook het weidegebied
westelijk van A2 erbij.
Om het nog onduidelijker te maken
vinden twee fracties van deze groep,
RVB en GB, ook nog even dat alleen
samenwerking met Abcoude niet
moet worden uitgesloten.
Afspraken
Na een uitgebreide discussie is uiteindelijk het volgende besloten door
de staatsecretaris: te maken scans:
- grote variant, de BAL, de BAL
met Maarssen, Loenen en Breukelen. Loenen, Breukelen en Maarssen (zowel samenwerken als herindeling) en de kleine variant.
De planning is nu als volgt vastgesteld: voor eind augustus moeten
de scans beschikbaar zijn. Eind augustus vindt dan bestuurlijk overleg
plaats (met dezelfde personen als
nu) en dit moet leiden tot conclusies. Hierna worden de inspraakmogelijkheden bezien.
In september/oktober worden de
nieuwe conclusies voorgelegd aan
de diverse raden en in november
gaan die raadsbesluiten opnieuw
naar de Tweede Kamer. De verkiezingen vinden dan plaats 25 november 2010 en per 1 januari 2011 moet
de herindeling een feit zijn.
(Wordt vervolgd)

Groep 8 van de Fontein
geslaagd voor EHBO
Mijdrecht - Na een jaar lang EHBO-lessen van José van der Waaij te hebben gevolgd, hebben de kinderen van
groep 8 van de Fontein afgelopen vrijdag 19 juni hun examen met goed gevolgd afgelegd.
De enthousiaste groep staat met de examinatoren Hans Visscher en José op de foto.

College gaat geen procedure starten om vestiging AH te helpen

CDA en de Combinatie
willen dat wel en bereiden
motie voor
Vinkeveen – Woensdagavond meldde wethouder Roosendaal even tussen neus en lippen door, dat het college besloten heeft om geen procedure op te starten tegen het vernietigen voor een rechter van de bouwvergunning voor de vestiging van
een AH in Vinkeveen. “We hebben
de aanvrager die bouwvergunning
gegeven, maar dat is een foutje van
ons geweest. Gezien de structuurvisie die er ligt en het bestemmings-

plan, is er geen ruimte om de stukjes
grond die nu geen bestemming detailhandel hebben, maar wel nodig
zijn om een volwaardige supermarkt
te creëren, te wijzigen. We kunnen
dat alleen als de raad de structuurvisie wijzigt. Wij als college hebben
inmiddels besloten niet zelf een procedure daarvoor te gaan opstarten”,
aldus wethouder Roosendaal.
“Maar wij vinden dat er wel zoiets
moet gebeuren”, aldus Jan Rouwen-

horst van het CDA. Wij van het CDA
zullen samen met de fractie van de
Combinatie op 4 juli met een motie komen hierover.” We wachten af.
Gezien de opstelling van het college
wat betreft moties de laatste maand,
zijn we benieuwd of deze motie – als
hij in meerderheid wordt aangenomen – wel wordt uitgevoerd door
het college.
Wordt vervolgd zullen we maar zeggen.

Jozefschool op schoolreisje
Vinkeveen - Afgelopen donderdag
18 juni was het weer zover.
Het jaarlijkse schoolreisje van de
groepen 3 en 4 van de Sint Jozefschool ging weer van start.
Het uitstapje ging deze keer naar
speelpark Oud Valkeveen in Naarden. De kids werden massaal uit-

Straattheaterfestival De Ronde Venen:

Het was weer genieten!
Mijdrecht – De weersvoorstellingen
waren niet echt goed, maar de weergoden waren de organisatie van het
Straattheaterfestival in Mijdrecht
goedgezind. Voor dit evenement in
Mijdrecht kon het niet beter. Geen
spatje regen, niet te warm en niet

echt veel wind. Fantastisch weer en
het was dan ook genieten. Wat we
allemaal gezien en beleefd hebben,
het is teveel om te vertellen. Dat het
druk was laat bovenstaande foto wel
zien. In de krant vindt u een foto-impressie. Deze zegt meer dan duizend

woorden. Eén ding willen we nog
wel kwijt aan de organisatie: gefeliciteerd. Ondanks de recessie hebben jullie een spektakel opgezet dat
wij als redactie als nog gezelliger en
sfeervoller hebben ervaren dan vorig
jaar. Onze complimenten.

gezwaaid vanaf het Hertha terrein
door de ouders.
Na een gezellige busreis konden allen zich vermaken, in de achtbaan,
bij het pirateneiland, in de botsauto’s en ze konden kiezen uit diverse
fantastische waterfietsen.
Na het bezoeken van de theater-

show en een verfrissende duik in
het Gooimeer kregen ze nog een
heerlijk ijsje en daarna moesten ze
helaas alweer huiswaarts.
Alles werkte mee: een prima busreis, prachtig weer en een geweldige sfeer. Het was weer een fantastisch schoolreisje.
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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.

Estafetteproject
De Driehoek

Nieuw!! Nu met 18 velden én
rellende voetbalsupporters
Na een periode van druk rekenen, plakken en
knippen ligt er een opnieuw aangepast plan voor
de invulling van het Estafetteproject. Het antwoord
op alle amendementen en moties. De ijsbaan is
ingepast in de Driehoek. Maar al tellende kom
je tot de verbijsterende conclusie dat niet alleen
IJsclub Nooitgedacht er beter van is geworden.
Argon heeft er nóg een extra veld bij gekregen!
Met verlichting, want schaatsers hebben ’s winters
licht nodig.

Topklasse zorgt voor duizenden supporters
Maar dat is nog niet alles. Op zaterdag 6 juni nam
de KNVB het besluit dat de Topklasse er echt gaat
komen. Argon heeft haar ambities nooit onder
stoelen en banken gestoken, zij willen in deze
Topklasse gaan voetballen. Volgend jaar gaan
de nummers 1 tot en met 4 van de hoofdklasse
automatisch door naar de Topklasse, dat zou op
basis van de resultaten dit seizoen eenvoudig
haalbaar zijn. Eén van de uitgangspunten van het
realiseren van de Topklasse is het trekken van meer
supporters, veel meer supporters. Argon gaat dan
waarschijnlijk ook nog eens op de toch al heel drukke
zaterdag voetballen. Het gevolg is een gigantische
supportersschare. Het kan dan zo maar gebeuren
dat de Driehoek op een zaterdagmiddag te maken
krijgt met duizenden supporters. Wedstrijden met
een soms beladen karakter, het is tenslotte voetbal,
wie staat er garant voor de veiligheid, je moet er
toch niet aan denken...
Uitgangspunt: 9 voetbalvelden, nu 18!
In de eerste plannen was er sprake van 9
voetbalvelden, inmiddels is dit aantal dus
verdubbeld naar 18! velden. Met als kers op de taart

een Stadion voor Argon dat ongetwijfeld Topklasse
waardig is. Men doet er overduidelijk alles aan om
Argon binnen boord te houden. Door het toegeven
aan al die eisen ontstaat een voetbalmoloch, een
grootheid die zijn kleine buurman (CSW) eenvoudig
kan opslokken.

Supportersgeweld
Krijgen we straks ook te maken met de bijwerkingen
van voetbal? Het supportersgeweld? Wie kan
garanderen dat de grote stromen supporters die
men aantrekt niet ook afkomen op een middagje
lekker rellen? Als dit complex er ligt kan er alleen
nog maar geredderd worden, dat moet deze
gemeente niet willen.
Het is aan de Raad, zij moet de afweging maken of
het niet allemaal letterlijk uit de hand gaat lopen.
Grote groepen supporters, van heinde en verre, met
busladingen tegelijk afgezet in de Driehoek, lekker
aan het bier en dan verliezen, een perfect scenario
voor het ontstaan van supportersgeweld. Ook dit is
een aspect van het Estafetteproject. Veiligheid van
de inwoners dient voorop te staan, maar ook van de
voetballende jeugd. Wel een F-jes route aanleggen
maar tegelijk zoveel supporters binnenhalen dat
voetbalrellen niet uit kunnen blijven.

Dijkverschuiving Wilnis
Bijgaand heb ik voor uw rubriek “reactie van een lezer”
een stukje opgesteld over de dijkverschuiving in Wilnis.
U was op 20-12-2006 zo vriendelijk om mijn stukje
te plaatsen met commentaar op de uitspraak van
de rechtbank, met uw titel “Bewoners en Gemeente
verliezen rechtszaak over dijkverschuiving”.
Als het mogelijk is, zou ik het zeer waarderen als u ook
het bijgaand stukje wilt plaatsen. Ik ben me er zeer
van bewust, dat ik geen aardige dingen schrijf over de
Provincie, het Hoogheemraadschap en de Nationale
Ombudsman, maar dat hebben ze verdiend.
Het is verheugend nieuws, dat de Gemeente De Ronde
Venen de rechtszaak bij het Gerechtshof tegen het
Hoogheemraadschap AGV over schadevergoeding
voor de gevolgen van de dijkverschuiving in Wilnis
heeft gewonnen.
In 2006, direct na het verlies bij de Rechtbank, heb ik
in deze krant een artikeltje mogen schrijven over de
problemen rond de procedure bij de Rechtbank en bij
de uitvoerende en controlerende organen.
Nu, drie jaar later, mogen we constateren dat bij het
Gerechtshof wat knappere juristen zitten, die gelukkig
verder kijken dan de neus lang is.
Echter de uitvoerende en controlerende organen
hebben niets geleerd. Bij de provincie zijn de
Commissaris van de Koningin, Boele Staal, en diverse
betrokken gedeputeerden gelukkig weg, nu bezig
met hun vele resterende bijbaantjes. Helaas doen de
nieuwe bestuurders nog steeds niets aan controle van
het Hoogheemraadschap.

Dijken
Bij het Hoogheemraadschap is nog niet het besef
doorgedrongen, dat er gewoon gewerkt moet worden.

Dijkgraaf De Bondt werd in de pers geciteerd met de
opmerking dat dijken nu zo hoog als kerken moeten
worden en zo breed als het paleis op de Dam. Nee,
hij moet gewoon achter zijn bureau vandaan komen,
laarzen aantrekken en in het veld kijken of het goed
gaat. Dus niet achteraf als de boel onder water staat,
maar preventief vooraf!
Vroeger deden dijkgraven zoiets ook, of als ze het niet
deden, werden ze ontslagen (of erger…).
Van de verantwoordelijke topambtenaren is alleen
Verkaik verdwenen, maar deze schijnt helaas nog
steeds voor “advies” te worden ingehuurd.
De burger is de dupe, de falende ambtenaren blijven
te vaak en te lang zitten.
De Nationale Ombudsman Oosting heeft destijds
zijn bemoeienis gestaakt. Hij werd waarschijnlijk
teruggefloten, maar verkondigde dat hij de termen
peilbesluit en peilbeheer zo moeilijk en technisch
vond…
Ook horen we nooit meer iets van die organisatie
over steun voor een goede klokkenluiderregeling en
onafhankelijke schaderegeling.

Samenvattend mogen we stellen,
-dat er zeker een wonder is gebeurd dat de Gemeente
een schadevergoedingsprocedure wint van het
Hoogheemraadschap,
-dat het voor de burger nog niet zover is, dat de
gigantische schade vergoed wordt, welke ruim 15 jaar
waterstaatkundig wanbeleid heeft aangericht.
Chris Kappers,
Ter Aase Zuwe 2,
3626 AR Nieuwer ter Aa

Het Estafetteproject is inmiddels een trein geworden
die met steeds meer snelheid voortraast, wie durft
er aan de noodrem te trekken? Het Estafetteproject
is te duur, levert te weinig en vooral dure huizen
op, zorgt voor toenemende onveiligheid in de
gemeente en vraagt onevenredige offers van de
inwoners.
Namens de Vereniging de 3hoek

Herindeling
De Nieuwe Meerbode plaatste in de editie van 17
juni een lezenswaardig artikel over de politieke en
taalkundige haarkloverij tijdens een bijeenkomst
van acht fractievoorzitters. Het 'debat’ ging over te
onderzoeken herindelingsvarianten, die alsnog aan
de staatssecretaris zouden worden voorgelegd. Al
vooraf was duidelijk dat er geen unaniem gedragen
voorstel zou komen. En dat is ook helemaal niet
nodig: in de Nederlandse politiek wordt besloten bij
meerderheid.
Kortom, de bijeenkomst ging (weer) over - het al lang
bekende antwoord op - de vraag: “Waar staat elke
fractie en waarom?” De weergave daarvan in het
krantenbericht is feitelijk en duidelijk, op één punt
na. En dat betreft de opstelling van het CDA. Het CDA
wordt in het verhaal getypeerd als 'draaikont'; een
weinig vlijend woord voor iemand die voortdurend
van mening verandert of tegenstrijdige beweringen
doet.
En als gewoon CDA-raadslid schrik je van zo’n
kwalificatie in de Nieuwe Meerbode.
Die schrik verdween gelukkig al snel: de aanduiding
bleek namelijk geen doorwrochte journalistieke
conclusie te zijn. Het was slechts de politieke
“beleving” van één of hooguit twee sprekers tijdens
genoemde bijeenkomst. En dat plaatst alles in een
ander licht. Want in politieke bijeenkomsten mag
je (bijna) alles zeggen, maar daarmee worden de
gesproken woorden niet automatisch de feitelijke
waarheid.
In
de
gemeenteraad
kwam
de
huidige
herindelingskwestie prominent aan de orde in
januari 2008. Een overgrote meerderheid van de raad
kon zich toen vinden in een verscherping van het
raadsvoorstel dat van het college van burgemeester

en (4?) wethouders kwam. Er werd aangegeven dat
in de uitwerking van het herindelingsvoorstel veel
meer aandacht moest komen voor de financiële
gevolgen voor de gemeente De Ronde Venen en de
belangen van de inwoners. Die koers heeft de CDAfractie vastgehouden en uitgedragen op basis van de
toen en later beschikbare informatie.
Waar het vervolgens om ging, was de vraag of die
verscherping moest worden opgevat als een 'harde'
voorwaarde of een 'zachte' voorwaarde. Al direct - in
2008 - heeft de fractie van de Combinatie aangegeven
niet te willen kiezen voor die eerste benaderingswijze.
Door het debat in de Tweede Kamer is de beoogde
variant (Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen
en Loenen gaan op in één nieuwe gemeente)
vooralsnog buiten beeld geraakt. Dit - in ieder geval
- tot verbijstering van menig beroepsbestuurder en
teleurstelling van een aantal plaatselijke volksverte
genwoordigers.
Het is daarom te betreuren dat in de politieke arena
van De Ronde Venen recentelijk is geprobeerd om de
CDA-fractie 'af te serveren'. De suggestie werd gewekt
dat het door enkele CDA-raadsleden zou komen
dat de van bovenaf beoogde herindelingvariant nu
(nog?) geen doorgang vindt. Tegen dat twijfelachtige
eerbetoon neem ik uitdrukkelijk stelling.
Er is namelijk niets mis met de wijze waarop de CDAfractie verantwoordelijkheid heeft genomen om de
zorg uit te dragen over de veronderstelde, ongunstige
uitwerking van bovenaf opgelegde bestuursplannen.
Dat is steeds gebeurd op een constructieve, maar
stellige wijze, die altijd ruimte bood voor een dialoog:
in de raad (1), in het contact met de CDA-statenfractie
(2), tijdens de inspraak bij Provinciale Staten (3),
tijdens een overleg op het Ministerie van BZK (met

als onderwerp de noodzaak om te komen tot een betere
financiële regeling) (4), tijdens de inspraakgelegenheid
die de vaste Kamercommissie bood in Breukelen
(5), in de contacten met diverse partijgenoten in de
Tweede Kamer (6) en in de correspondentie met de
staatssecretaris (7).
Wellicht zijn niet al deze activiteiten voor iedereen goed
zichtbaar geweest, of is men het (deels) vergeten.
De fracties van de VVD (3 zetels), de Combinatie (4
zetels) en D66 (1 zetel) voelen zich door de stellingname
van de CDA-fractievoorzitter tijdens het overleg met de
Vaste Kamercommissie in Breukelen te kort gedaan.
De destijds aangenomen 'verscherping' had van hen
namelijk niet zo prominent naar voren gebracht mogen
worden in de beantwoording van de kritische vragen
die de Tweede Kamerleden stelden. En dat terwijl deze
verscherping - de financiële compensatie moet ruimer
worden - door deze fracties wel was onderschreven
in de schriftelijk ingediende zienswijze bij de Tweede
Kamer
Op initiatief van het CDA-fractievoorzitter zijn onlangs
enkele overlegrondes geweest met alle fractievoorzitters

van de raad van de gemeente De Ronde Venen om
- in een zo breed mogelijk verband - opnieuw een
koers uit te zetten, waarbij de belangen van onze
gemeente en de inwoners goed in zicht blijven, zonder
de ogen te sluiten voor de politieke realiteit, die onze
gemeentegrens overstijgt.
En weer kon elke fractievoorzitter uitgebreid de eigen
standpunten naar voren brengen als bezwerend mantra
om vermeend onheil af te weren.
Een enkeling vond het daarbij nodig vooral te praten
over de handelwijze van het CDA maar (bijna) niets te
zeggen ter onderbouwing van het eigen standpunt.
Nu is de staatssecretaris aan zet: vorige week zijn
er nieuwe varianten voor een herindeling over tafel
gegaan in Den Haag.
Ongetwijfeld zal een goed geïnformeerde Nieuwe
Meerbode daarover berichten in deze editie.
Jan Rouwenhorst
lid CDA-fractie
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Tijdelijk huisverbod voor
rust en hulp na huiselijk
geweld
De Ronde Venen - Burgemeester
Burgman kan vanaf 1 juli een persoon een tijdelijk huisverbod opleggen in geval van huiselijk geweld of
ernstig vermoeden daarvan. De gemeente De Ronde Venen heeft hierover afspraken gemaakt met de politie en hulpverlenende instellingen.
Doel van de maatregel is om voor
slachtoffers en plegers van dergelijk
geweld een adempauze te creëren,
waarin adequate hulp kan worden
geboden aan alle betrokkenen.
Sinds 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod landelijk van kracht.
Deze wet biedt burgemeesters de
mogelijkheid om een huisverbod
op te leggen bij huiselijk geweld of
een ernstig vermoeden daarvan. Het
gaat met name om situaties waar-

in de politie naar aanleiding van een
melding op huisbezoek gaat en een
dreigende situatie aantreft, maar
vanuit het strafrecht geen mogelijkheid heeft om in te grijpen.
Vanaf 1 juli 2009 kan burgemeester
Burgman voor de gemeente De Ronde Venen ook van de wet gebruik
maken. ”Het doel van het huisverbod is om een adempauze te bieden
waarin hulp op gang kan komen.
Voor een effectieve inzet van deze
maatregel is nauwe samenwerking
nodig tussen gemeente, politie en
hulpverlening”, zegt Burgman.
Het verbod houdt in dat de uithuisgeplaatste tien dagen zijn of haar
woning niet meer in mag. Gedurende die periode mag de uithuisgeplaatste geen contact hebben met

de partner en de kinderen. Dit moet
ervoor zorgen dat de situatie niet
verder uit de hand loopt. Afhankelijk
van de situatie kan de burgemeester
het huisverbod verlengen tot maximaal vier weken.
Een huisverbod wordt alleen opgelegd als er sprake is van een ernstige situatie en andere mogelijkheden
om in te grijpen niet afdoende zijn.
Iemand zijn of haar huis uitzetten
heeft geen effect als die persoon na
tien dagen thuis in dezelfde situatie terugkeert. Daarom wordt aan de
uithuisgeplaatste en de achterblijvers direct hulp aangeboden in de
vorm van crisisinterventie. Het streven is dat er binnen tien dagen een
samenhangend plan ligt voor hulp
aan alle betrokkenen.

Leerlingen Viribus Unitis
geslaagd voor muziekexamen
Wilnis - Afgelopen zaterdag 20 juni jl. hebben vier leerlingen van muziekvereniging Viribus Unitis uit Wilnis hun HaFa (Harmonie – Fanfare) examen gedaan. Ze zijn allemaal
ruim geslaagd. Gerjanne Meijers behaalde met een 8 haar A diploma op
bugel en Stefan van der Wildt slaagde met een 8,5 voor zijn A diploma,

ook op bugel. Ingeborg van Toorn en
Sanne Harte behaalden allebei met
een 7 hun B diploma op alt-saxofoon. Wilt u meer informatie over de
opleidingen van Viribus Unitis? Kom
dan op zaterdag 27 juni tussen 13.00
en 17.00 uur naar de open dag in het
verenigingsgebouw van Viribus Unitis aan de Pieter Joostenlaan 1 in

Wilnis. Om 13.00 uur start de open
dag met optredens van alle leerlingen. Om 16.00 uur sluit het fanfare
orkest de open dag af met een demonstratie. Het jeugdorkest en fanfareorkest zijn ook op donderdag 2
juli te beluisteren vanaf 19.00 uur tijdens een buurtconcert aan de Herbergier in Wilnis.

Peuters van Pino op
bezoek bij de brandweer
Mijdrecht -De peuters van peuterspeelzaal Pino hebben dinsdagmiddag een bezoekje aan de brandweer gebracht! Ze werden opgehaald met een echte brandweerbus,

dat was al een feest op zich. In de
kazerne mochten de kinderen in en
op de brandweerauto’s zitten en een
grote brandweerhelm passen, maar
achter het stuur zitten was toch wel

heel erg stoer! En dan na een beker limonade als klap op de vuurpijl
buiten spuiten met de grote brandweerslang! Wel boffen met zo’n
brandweervader in de groep!

Uitgaansdag De Hoef
goed geslaagd

Open Dag peuterspeelzalen Dribbel en Pino
Mijdrecht - Woensdag 17 juni was
er op de peuterspeelzalen Dribbel
en Pino de mogelijkheid om een
kijkje te komen nemen.
Een aantal geïnteresseerde ouders
kwam met hun kindje kijken. Terwijl
de kinderen lekker konden spelen,

tekenen of knutselen informeerden
de leidsters de ouders over het spelen op de speelzaal.
De ouders waren geïnteresseerd in
hoe het er aan toe gaat op de speelzaal en welke extra’s de speelzalen van Stichting Peuterspeelzaalwerk de Ronde Venen bieden, zoals

de mogelijkheid tot extra ondersteuning op o.a. taal- en sociaal-emotioneelgebied en de schriftelijke overdracht van de peuters naar de basisscholen.
Ook de pedagogisch begeleidster
was aanwezig om eventuele vragen
te beantwoorden.

Fractie Ronde Venen Belang stelt kritische vragen aan college:

Waarom is er de motie van
de raad niet uitgevoerd?
De Hoef - Afgelopen donderdag 18
juni ging weer een bus vol – al wat
oudere – Hoevenezen richting Alkmaar en omgeving. Een mooie tocht
met een rondvaartboot en een bezoek aan een echte stolpboerde-

rij stond op het programma. Enkele
konden hetniet laten om de bedstee
uit te proberen. Een West Fries echtpaar had in de boerderij een mooi
optreden met liedjes in dialect uit
vroeger tijd. Geweldig!

De dag werd afgesloten met een
voortreffelijk buffet in De Strooppot
in De Hoef. Het is weer een gezellige
en mooie dag geweest. Iedereen die
heeft bijgedragen tot het slagen van
deze dag: geweldig bedankt!

De Ronde Venen – Elders in deze krant vindt u een uitgebreid artikel over een motie van de meerderheid van de Rondeveense raad,
die door wethouder Roosendaal al
op voorhand werd afgewezen. Dat
kan, maar toen de raad hem aannam weigerde de wethouder nog
de motie uit te voeren. Het college ging achter de wethouder staan
en de motie werd terzijde gelegd.
Fractievoorzitter Anco Goldhoorn is
hier briesend over (lees ‘In gesprek
met’). Maandagmiddag heeft hij de
volgende vragen gestuurd naar het
college:
“Graag ontvang ik gezien de urgentie het antwoord RUIM voor
de raadsvergadering van begin juli. Voor de goede orde: deze vragen
kunnen verspreid worden onder de
raadsleden. Een kopie van deze vragen wordt verzonden naar de pers.
Vraag 1: Graag ontvang ik de zienswijze die in SUW-verband is ingediend bij de provincie
Vraag 2: Wat is de inbreng van DRV
geweest hierin?
Vraag 3. Graag ontvang ik alle cor-

respondentie hieromtrent
Vraag 4. Op grond waarvan is de inbreng beperkt gebleven, zoals aangegeven in de memo en wat was
de motivering omtrent die inbreng?
Waarom zijn andere zaken niet ingebracht?
Vraag 5: Waarom is de mogelijkheid
tot indienen zienswijze niet aan de
Raad voorgelegd?
Vraag 6; Waarom is er niet inhoudelijk met de Raad hierover gesproken?
Vraag 7: Wat is de juridische titel
waarop het College of wethouder
of ambtenaar in SUW-verband een
zienswijze heeft ingediend?
Vraag 8: Ligt hieraan een Collegebesluit ten grondslag? Zo ja, dan
ontvang ik graag gedetailleerde informatie hieromtrent. Zo nee, waarom niet?
Vraag 9: Is het niet uitvoeren van de
motie een Collegebesluit?
Vraag 10: was het College hierin
unaniem?
Vraag 11: Is de memo in het College
behandeld? Zo ja, wanneer en hoe
hebben de individuele Collegele-

den hier inhoudelijk op gereageerd?
Zo niet, waarom niet en hoe kan de
memo dan namens het College eind
van de middag verstuurd zijn?
Vraag 12: Waaruit zou moeten blijken dat de relatie van de wethouder met de provincie schade op zou
lopen door het indienen van een
zienswijze?
Vraag 13: Welke schade zou de gemeente hierbij oplopen?
Vraag 14: Kan, door het niet indienen van de zienswijze, schade te lijden door individuele inwoners/bedrijven verhaald worden op de gemeente of individuele bestuurders,
omdat via een motie is gevraagd
een zienswijze in te dienen en wat
door de wethouder c.q. college niet
is uitgevoerd?
Ik vertrouw erop dat de beantwoording uitgebreid gemotiveerd wordt
gegeven.”
Was getekend,
Anco Goldhoorn
fractievoorzitter Ronde Venen
Belang. Wordt vervolgd.
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Straattheaterfestival De Ronde Venen:

HET WAS GENIETEN!

Mijdrecht - De weersvoorspellingen waren niet echt goed, maar voor het Straattheaterfestival in Mijdrecht kon het weer niet beter. Geen spatje regen,
niet te warm en niet echt veel wind. Fantastisch weer en het was dan ook genieten. Wat we allemaal gezien en beleefd hebben, het is teveel om te
vertellen. De volgende foto-impressie zegt meer dan duizend woorden. Eén ding willen we nog wel kwijt aan de organisatie: gefeliciteerd. Ondanks
de recessie hebben jullie een spektakel opgezet dat wij als redactie als nog gezelliger en sfeervoller hebben ervaren dan vorig jaar. Onze complimen-
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Woorden zijn overbodig bij deze foto’s:

Eerste Kwakelse Steelband festival

een groot succes

foto’s: Annemarieke Verheij
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Strijd en spanning tijdens
toernooi Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 20
juni werd er bij Judo Ryu Kensui de
jaarlijkse judo-oefencompetitie georganiseerd. De vertrouwde dojo
werd verruild voor de grote multivloer binnen Health Club Amstelhof.
De ruim 60 judoka’s waren zichtbaar gespannen maar trakteerden
de aanwezige ouders, vrienden en
kennissen op een fraaie demonstratie van de judowedstrijdsport. Er
was een gemoedelijke sfeer met een
echt toernooikarakter, er werd gestreden voor elk punt en zelfs de allerkleinsten deden het publiek ver-

bazen over de mentaliteit op de tatami. Voor iedereen was een mooie
welverdiende medaille en tevens
was er dit jaar een stijlprijs voor de
judoka die tijdens het toernooi het
meest opviel om zijn mentaliteit en
judostijl. De prijs (een mooi beeld)
werd dit jaar gewonnen door Bonno Mulder.
Er waren veel gegadigden voor deze
prijs maar Bonno stak er volgens de
meesten net iets boven uit. Een speciaal woord van dank is er voor Health Club Amstelhof voor de steun
en hulp tijdens deze mooie ochtend.

Tevens een dikke pluim voor alle
hulp die Judo Ryu Kensui deze ochtend van de vele vrijwilligers mocht
ontvangen. Het was top! Na een
lange warme ochtend vol strijd en
spanning kon iedereen moe maar
trots op het behaalde resultaat naar
huis. Judoleraar Ruud van Zwieten
was en is in ieder geval enorm trots
en zeer te spreken over zijn pupillen.
Voor alle uitslagen en informatie
over deze judoschool kunt u een
kijkje nemen op:
www.judoryukensui.nl

Aanleg kunstgrasvelden bij
Legmeervogels vordert gestaag
Uithoorn - De aanleg van beide
kunstgrasvelden bij Legmeervogels
verloopt uiterst voorspoedig, al het
hekwerk is verwijderd en van beide
velden is 45 cm. grond afgegraven
en speciaal zand ingebracht, met
een waterwagen is er constant gesproeid voor een goede verdichting
en daarna met een kilverbak vlak
getrokken en in profiel gebracht.
En ze liggen er nu beide als een biljartlaken bij, veld 3 is in deze fase
ook gekeurd door ISA sport en alles was oké. Veld 4 wordt 22 juni
gekeurd en daar worden ook geen
problemen mee verwacht.

Legmeervogels met talrijke
bekende elftallen het
nieuwe seizoen in

Vanaf 21 juni wordt er per veld 1000
ton lava opgebracht, verdeeld en
verdicht. De stratenmakers zijn ook
volop aan de slag geweest, de beide
paden aan de lange kant van veld 3
zijn al klaar en met het pad aan de
rechterkant van veld 4 is ook al begonnen, volgende week is ook het
linkerpad van veld 4 aan de beurt en
als de lava erop zit kan ook het pad
aan de achterkant aangelegd worden. Er is nog volop werk te doen!
Al met al wordt het volgend seizoen
een prachtige thuisbasis voor de
Legmeervogels.

Uithoorn - De KNVB heeft enige
dagen geleden de competitie indeling van de standaard elftallen in het
District West 1 bekendgemaakt.
Na enige jaren geen Zaterdag 1
meer te hebben gehad dat aan de
competitie heeft deelgenomen, start
Legmeervogels aankomend seizoen
weer met een Zaterdag 1. Dit elftal
is voor dit seizoen 2009–2010 ingedeeld in de 5e klasse C. Het is een
heel leuke indeling geworden met
toch wel wat leuke wedstrijden op
het programma. Maar ook enkele
verre reisjes.
De indeling van de 5e klasse C is als
volgt (achter de naam van het elftal staat het aanvangstijdstip van de
thuiswedstrijden vermeld):

Wilt u gebruikmaken van de speciale actie voor het aanbrengen van reclameborden langs beide kunstgrasvelden? Wilt u gebruikmaken van
een prijstechnisch zeer aantrekkelijke manier om naamsbekendheid te
krijgen bij een groot publiek? Wilt u
Legmeervogels steunen bij de realisatie van een tribune tussen de beide fantastische kunstgrasvelden?
Download dan de flyer van de website www.legmeervogels.nl met alle
informatie. U kunt ook mailen of bellen naar Paul Legez: 06-54625395,
e-mail: paul.legez@live.nl

Hertha ( Vinkeveen)
KDO (De Kwakel)
Legmeervogels
OSM’ 75 ( Maarssen)
OSO (Loosdrecht)
Overamstel (Amsterdam)
RAP (Amsterdam)
SDZ (Amsterdam)
SEC Soest)
VOP (Amersfoort)
Zeeburgia (Amsterdam)

14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
15.00 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur
14.30 uur

De Zondag 1 is ook het aankomend
seizoen ingedeeld in de 3e klasse C
District West 1. In de 3e klasse C komen uit:
Abcoude
14.00 uur
Concordia (Hillegom)
14.00 uur
CTO’70 (Duivendrecht)
14.00 uur
De Dijk Amsterdam)
14.00 uur

Geinburgia
(Amsterdam ZO)
HBC (Heemstede)
Hillegom
Legmeervogels
RKDES (Kudelstaart)
Sp.Maroc (Amsterdam)
Voorland (Amsterdam)
FC Weesp

14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.30 uur
14.00 uur
14.00 uur

Ten opzichte van het seizoen 2008–
2009 zijn verdwenen Bijlmer, RKAV
en ’s Graveland, gedegradeerd naar
de 4e klasse en Zeeburgia gepromoveerd naar de 2e klasse.
Nieuw zijn dan dit seizoen Concordia, De Dijk en Geinburgia, gepromoveerd van uit de 4e klasse en
Voorland gedegradeerd uit de 2e
klasse.

Qui Vive M6E6 sluit succesvol jaar af met toernooi
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 20
juni heeft het meisjes team M6E6
van Qui Vive het bekende Wuppie
E-hockey toernooi van MHC Amstelveen winnend afgesloten.
In poule E wisten de meisjes alle vier
de poulewedstrijden ruimschoots te
winnen waardoor de eindoverwinning met afstand zeker werd gesteld. Deze eind overwinning was
de bekroning op een goed en succesvol seizoen van dit leuke meisjes

team. In augustus 2008 kwamen de
meeste meisjes van M6E6 voor het
eerst samen te spelen in dit nieuwe
eerstejaars E-team. Onder begeleiding van coach en trainster Nicolette Kruit werd er gedurende het seizoen grote vooruitgang geboekt en
werd er zeer regelmatig goed hockey gespeeld met winnende uitslagen. De bekroning op de goede inzet van deze meisjes gedurende het
gehele seizoen is uiteindelijk deze

verdiende toernooi zege. Het gehele
hockey seizoen zijn deze talentvolle
meisjes uitstekend voor de dag gekomen in een fraai ogend trainingspak en bijbehorende trainingssweater voorzien van de naam van de
speelsters.
Deze kleding is aan het begin van
het seizoen geschonken door Nicoline Matser-de Jong van Advantage
Marketing & Communicatie.

Examens Judoschool Blaauw
Uithoorn – Afgelopen zaterdag is
in de dojo van Judoschool Blaauw
het laatste judo-examen van dit seizoen afgenomen. Hiermee kwam
er een eind aan een reeks van acht
examens waarin 175 judoleden examen hebben gedaan.
Er werd begonnen met het uitvoeren van diverse valtechnieken zoals
judorol, zijwaartse val, achterwaartse val, gestutte val en achterwaartse
val over een bokje.
Hierna lieten de judoka’s uitgebreid
zien wat zij het afgelopen seizoen
geleerd hadden aan beenworpen,
schouder, armworpen, sutemi’s en
overnames. Ook op de grond moest
het nodige gedemonstreerd worden zoals armklemmen, verwurgingen, houdgrepen en bevrijdingen uit
houdgrepen.
Na ongeveer twee uur kon de voorzitter van de examencommissie, be-

staande uit David Siebeler, Nol van
Rijnsoever, Ronald Oussoren, Ruud
Koolmoes, Sander Verlaan, Thomas
van Emden en Edwin Blaauw, een
ieder persoonlijk toespreken en de
uitslagen bekend maken.
Met deze examens kwam er een
eind aan dit judoseizoen. De eerste
lessen van het seizoen 2009/2010
beginnen in de week van 17 augustus.

Tomas van der Made

De volgende leden van Judoschool
Blaauw konden tevreden huiswaarts keren.

Groene band, 3e Kyu
Bo van Vliet, Nick Kohne

Gele slip, 6e Kyu
Bryan Pop, Calvin Kikken, Seth Lulseqed, Sofyan Speets
Gele band, 5e Kyu
Carlo Jansen, Gabri Jansen, Ilja Gogolenko, Karan Sankatsing, Mats
Koolmoes, Roald Sack, Simon Duijn,

Oranje slip, 5e Kyu
Jorrit van den Oetelaar, Raynor van
der Weijden
Oranje band, 4e Kyu
Alexander van Alphen, Eline Kooijman, Luc Gieling, Rick van Tol, Sander van den Oetelaar, Sergio Drenth,
Wesley van Vliet

Blauwe slip, 3e Kyu
Tim den Duijf
Blauwe band, 2e Kyu
Daan Blaauw
Bruine band, 1e Kyu
Frank Cornelissen, Jasper den Duijf,
Thias Kodde

Op de foto Jammy Matser, Femke Alkemade, Annemijn Kruit, Sanne Alkema, Valerie Hillenus, Anouschka Schmikli en
Carlijn Kenter (verving vaste speelster Anouk Janmaat tijdens dit toernooi), Sjoerd Alkema (teammanager) en Nicoline Matser-de Jong van Advantage Marketing & Communicatie. Coach & trainster Nicolette Kruit ontbreekt helaas op
deze foto zoals genomen tijdens het toernooi.
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Schoolkampioenschap 2009
danscentrum colijn weer
een topevenement
Uithoorn - Afgelopen vrijdag stond
Danscentrum Colijn in het teken van
de jaarlijkse schoolkampioenschappen. Dit evenement vormt de afsluiting van het stijldansseizoen van de
jeugd en de deelnemende paren
waren zoals altijd zeer fanatiek. Axel
en Heleen: ”Het is natuurlijk ontzettend spannend om tegen je eigen
clubgenoten te dansen! Ons danscentrum zit op dit soort avonden altijd stampvol en het is beregezellig.”
De jury werd dit jaar gevormd door
Alex Brussee en Lisa Jane Diepeveen, zij dansen amateur Hoofdklasse Latin American, en Annemiek Hogervorst-Verkerk, met haar
heeft Axel Colijn zelf jarenlang aan
wedstrijden meegedaan voordat hij
met Heleen ging dansen. Dit jaar
hadden Axel en Heleen Colijn een
nieuwe klasse in het leven geroepen; de leerling/ouder contest. Tijdens dit onderdeel van de wedstrijd
danst een leerling samen met een
ouder (of sommigen zelfs met hun
oma). Dit is een groot succes want
er deden zo’n 21 paren mee aan
deze wedstrijd. In tegenstelling tot
de overige klassen werd er in deze
klasse één dans gedanst, de quick
step. In de halve finale en de fina-

le kwam daar nog een verrassingsdans bij, waardoor het voor de paren extra moeilijk werd. In de halve
finale moest er worden getwist en in
de finale moesten de paren hun versie van de vogeltjesdans laten zien.
Ook voor het publiek leverde dit natuurlijk hilarische momenten op.
Speciaal voor deze wedstrijd hebben Axel en Heleen Colijn een wisselbeker aangeschaft. Het is de bedoeling dat deze wedstrijd dus ieder
jaar weer terug gaat komen. Axel en
Heleen hopen dat er volgend jaar
nog meer paren meedoen. De uitslagen van het schoolkampioenschap vindt u op de website.
Einde seizoen
Met dit kampioenschap is er tevens een eind gekomen aan het
lange maar zeer succesvolle dansseizoen. Axel en Heleen: ”We hebben nog nooit zoveel uren gemaakt
als het afgelopen seizoen maar we
kijken dan ook met veel voldoening
terug op gezellige danslessen, een
wedstrijdploeg die dit jaar bijzonder
goed heeft gepresteerd, een nieuwe docente voor de balletlessen
met een prachtige show, de start
van weer nieuwe dansvormen zo-

als de Zumba en Salsa en naast al
deze dansactiviteiten ook bijzonder
veel bruiloften en partijen. Dit alles
zouden wij niet kunnen doen zonder
de enthousiaste inzet van onze leerlingen maar last but not least ook
dankzij de bijzondere inspanningen
van de mensen die voor ons werken.
Zonder hen hadden wij dit allemaal
niet kunnen doen!”
Ook in het nieuwe seizoen staat al
weer een aantal activiteiten en nieuwigheidjes op het programma; op 6
september het open huis voor de
balletafdeling, hip hop en breakdance, op 13 september het open
huis voor de stijldansers, salsa en
zumba. Axel en Heleen: ”We gaan in
het nieuwe seizoen samenwerken
met Club Fiera. Deze, in de salsawereld bijzonder gerespecteerde club
gaat in ons Danscentrum de salsalessen verzorgen. Dit is één van de
redenen dat wij van onze bovenverdieping een dansstudio gemaakt
hebben; door de diversiteit van ons
aanbod en de uitbreiding van een
aantal dansvormen hebben wij een
extra zaal nodig. De nieuwe studio
zal zo’n 75 m2 vloeroppervlak hebben, compleet met de onontbeerlijke spiegels.

V.l.n.r.: mevrouw Linda Kreike (AutoScout24), Mergefield verkoper van Bangarage Mijdrecht de heer Polman en de
winnaar van de 1000 euro, de heer Bakker.

AutoScout24 geeft 1.000
euro weg bij Bangarage
Mijdrecht - Op de AutoScout24
Premiedagen kon iedereen die een
auto kocht bij een aangesloten autobedrijf, zich registreren en zodoende kans maken op 1.000 euro
premie.
Afgelopen week vond de feestelijke uitreiking plaats bij Bangarage

in Mijdrecht. De heer Bakker ontving uit handen van Mergefield AM
Linda Kreike (AutoScout24) het certificaat en een bos bloemen. Midden op de foto staat Mergefield verkoper de heer Polman van Bangarage Mijdrecht. In totaal geeft AutoScout24 25 keer het bedrag van

1.000 euro weg aan consumenten.
De Premiedagen werden gehouden
van 9 tot en met 25 april.
Zowel consumenten als autobedrijven reageerden enthousiast op deze
verkoopstimulans tijdens de huidige
economische situatie.

Vakantiebeurs op het
VeenLanden College

Uitreiking Koninklijke
Onderscheiding
Mijdrecht/Amstelveen - Mijdrechtenaar J.L.J. Oosterling heeft vrijdagmiddag 19 juni jl. een Koninklijke Onderscheiding gekregen bij
zijn afscheid als rector van het Keizer Karel College in Amstelveen. De
versierselen die horen bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau werden hem opgespeld tijdens een bijeenkomst in de school
door de burgemeester van Amstelveen, J. van Zanen.
De heer Oosterling heeft gedurende zijn loopbaan, eerst als schoolleider en conrector en vervolgens
als rector van het Keizer Karel College (KKC) in Amstelveen, zich op
buitengewone wijze ingezet voor

de school en voor de kwaliteit van
het middelbaar onderwijs in Amstelveen. Hij gaat aan het eind van het
schooljaar 2009, na 37 jaar aan het
college verbonden te zijn geweest,
met pensioen.
Decorandus heeft hard gewerkt om
de kwaliteit van het KKC te verhogen. Hij heeft naast zijn eigen dagtaak ook lessen gegeven en verzorgde dagelijks de aanpassingen van
het rooster. Het 45-minuten rooster,
hulplessen en de verrijkingslessen
werden ingevoerd, wat geleid heeft
tot betere prestaties van de leerlingen. Ook heeft Oosterling een belangrijke bijdrage geleverd aan het
invoeren van een andere organisa-

tie in de school en een belangrijke
inbreng gehad bij het bepalen van
het beleid door de gemeente Amstelveen ten aanzien van onderwijshuisvesting. Mede door zijn inbreng
kwam er ruimte voor een goede
huisvesting en uitbreiding en verbetering van de gebouwen van alle
scholen in Amstelveen. Het leverde
voor veel scholen nieuwe locaties of
nieuwe aanbouw op.
Zijn beleid, zijn visie, zijn contact
met ouders, docenten en jeugd hebben het Keizer Karel College tot een
bloeiend instituut gemaakt. De heer
Oosterling laat een goed lopende
organisatie achter, met een mooi
vernieuwd schoolgebouw.

Vinkeveen - Voor alle reislustige
inwoners van De Ronde Venen was
er de gelegenheid om ideeën op te
doen. Alle brugklassers van het VLC
in Vinkeveen presenteerden namelijk op de Vakantiebeurs hun eigen samengestelde reizen naar Engelstalige landen. De aula was gevuld met vele kraampjes en leerlingen lieten bezoekers, docenten en
medeleerlingen vol enthousiasme
hun fantastische reisprogramma’s
zien. Tijdens de lessen Engels, geschiedenis en aardrijkskunde werd
er twee weken lang hard gewerkt
aan het zorgvuldig samenstellen
van een aantrekkelijk reisprogramma: aspecten als natuur, geschiedenis, speciale activiteiten, klimaat,
bevolking en landschappen kwamen bij de groepjes aan bod. Er
werd zelfs naar familie in Zuid Afrika gemaild voor informatie en artikelen. Op donderdagmiddag werd
de aula omgetoverd tot een prachtig gevarieerde beurs. De reisschema’s naar bestemmingen als Alaska,
Kenya, New Zealand, Florida, South
Africa, USA, Hawaï, Scotland werden getoond in kraampjes versierd
met nationale vlaggen, lokale hapjes en drankjes, passende attributen
als tropenhelmen, snorkels, snowboards, houtsnijwerk. Zelfgemaakte
brochures lagen klaar voor toekomstige reizigers. Zelfs een taart met
marsepeinen vlag van Nieuw Zeeland werd aangesneden. Bezoekers
luisterden naar informatie over het
land, inwoners en geschiedenis en
kregen een goede indruk hoe hard
de leerlingen aan dit project hadden
gewerkt. De 32 groepjes werden
beoordeeld op diverse punten. Winnaars voor de beste reis, presentatie
en mooie kraam waren Jesper Rijnders, Rick Doornbos, Stefan Luijters en Kelvin Doornekamp met een
reis naar Australië. Alle Vinkeveense
brugklassers kunnen trots terugkijken op hun succesvolle middag als
reisadviseurs!

Tijdelijke busverbinding
Legmeer-West en De Legmeer
Uithoorn - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een tijdelijke busverbinding
te maken tussen Legmeer-West
(Faunalaan) en De Legmeer (Aan
de Zoom) met haltes op de Faunalaan en Aan de Zoom. Om die reden wordt het inrichten van Aan de
Zoom als 30-km zone voor onbepaalde tijd uitgesteld. Voor de veiligheid van fietsers en voetgangers
worden verkeersmaatregelen getroffen.
Tijdelijke busverbinding
In het UVVP én in regionaal verband
is afgesproken dat de loopafstand
naar een bushalte niet meer dan
400 meter mag zijn. In LegmeerWest is dat nu niet het geval. Tijdens
een buurtschouw hebben de bewoners van Legmeer-West daar ook
op gewezen. In de toekomst krijgt
Legmeer-West hoogstwaarschijnlijk
een busverbinding via het voormalige spoorwegtracé richting Amstelveen. De verwachting is dat dit nog

4 tot 6 jaar duurt. Tot die tijd moet
een tijdelijke busverbinding een oplossing bieden. Het college heeft diverse routes onderzocht, een verbinding over Aan de Zoom biedt
de beste mogelijkheden. De verbinding is ontoegankelijk voor auto- en
vrachtverkeer door een verzinkbare paal
Zoals het er nu naar uitziet zullen
de buslijnen 188 en 147 van deze verbinding gebruik maken. Buslijn 188 rijdt tweemaal per uur tussen busstation Uithoorn en Schiphol en buslijn 147 rijdt tweemaal per
uur tussen het busstation Uithoorn
en Alphen aan den Rijn.
Voorlopig geen 30-km
In het UVVP is Aan de Zoom gecategoriseerd als 30-km zone. Het
college heeft besloten de invoering
daarvan voor onbepaalde tijd uit te
stellen. Voor de rijtijden van de bus
is het nodig dat de weg een 50-km
weg blijft. Zolang de bus over de

Aan de Zoom rijdt blijft daarom de
weg in ieder geval een 50 km-weg.
Verkeersmaatregelen
Al een aantal jaren vragen bewoners van De Legmeer om verkeersmaatregelen op Aan de Zoom. Nu
de straat voorlopig een 50-km weg
blijft, wil het college een aantal verkeersmaatregelen nemen dat met
de buurt wordt besproken. Het gaat
hierbij om: fietsstroken aan weerskanten tussen de busdoorsteek en
Aan het spoor; busvriendelijke snelheidsremmers ter hoogte van Aan
de Zoom 44; hekwerk ter hoogte
van Aan het Spoor en de voetgangersdoorsteek naar de Zegge; een
plateau met voetgangersoversteekplaats ter hoogte van Wikke/Legmeerplein.
De planning is dat in het najaar met
de uitvoering van de tijdelijke busverbinding en de verkeersmaatregelen wordt gestart, waarna eind
2009 de bus over Aan de Zoom kan
gaan rijden.
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Recreatieve toerfietstocht
langs meren en plassen
Regio - Op 28 juni a.s. organiseert
de toerafdeling van UWTC voor het
zeventiende achtereenvolgende jaar
een toerfietsevenement door waterrijke gebieden van Uithoorn en omgeving. Deze toertocht die de naam
11Merentocht draagt, is een traditioneel door de Uithoornse Wielren en Trainings Club georganiseerde vrijetijdsfietstocht. Voor elke leeftijdscategorie en voor alle bewoners
van Uithoorn en verre omgeving.
“Iedereen in beweging brengen op
de laatste zondag van juni” is dit
jaar het uitgangspunt geweest voor
de organisatie.

Jozefschool wint spannende
Scholendriekamp
Vinkeveen - Afgelopen donderdag
stond er bij korfbalvereniging De
Vinken de jaarlijkse Scholendriekamp op het programma. Een driekamp waaraan de drie Vinkeveense scholen met hun groepen 8 - drie
van de St. Jozefschool, één van OBS
de Pijlstaart en één van CNS De
Schakel - aan meedoen.
En net als de vorige jaren hadden
de deelnemers er weer erg veel zin
in. De eerste kinderen waren al ruim
een half uur voor aanvang op het
‘strijdtoneel’ aanwezig. De spandoeken werden zo goed mogelijk
neergezet, de honken werden zo
fraai mogelijk versierd en de tactiek
werd nog even besproken. Kortom,
de sfeer was goed en de spanning
was op de gezichten te lezen. Want
hoewel de organisatie de afgelopen weken al een tipje van de sluier
had opgelicht, wisten zowel de leerkrachten als de kinderen niet precies wat hen te wachten stond.
Vinkendukaten
De opzet van de Scholendriekamp is
erop gericht om zoveel mogelijk Vinkendukaten te vergaren. Door snel,
slim, maar zeker ook met overleg te
handelen. Een centrale rol is daarbij weggelegd voor de leerkrachten.
Daarnaast moeten de leerkrachten ook daadwerkelijk actief meedoen. Dat begon afgelopen donderdag al bij het eerste onderdeel:
de warming-up. Op de opzwepende
muziek werden gedurende drie minuten de spieren losgemaakt. Twee
kinderen uit elke klas deden de bewegingen en pasjes voor, de rest
deed hen zo goed mogelijk na. Ruim
110 kinderen en hun leerkrachten
lieten al snel de eerste zweetdruppeltjes zien. Maar de beloning was
er naar: elke groep verdiende de
maximale hoeveelheid Vinkendukaten. Twee dukaten voor het feit dat
alle leerlingen actief meededen en
een extra dukaat voor de sportieve
meehuppelende leerkracht. Vooral
deze laatste dukaat werd met groot
gejuich ontvangen.
Overlopertje
Het tweede spel was het ouderwetse overloopspel. Elke klas had
constant vijf lopers in het spel. Deze moesten proberen een klein dukaatje naar de overkant te brengen.
Dat werd hen moeilijk gemaakt door
vijf tikkers (uit elke groep één). “Wat
een chaos”, verzuchtte een toeschouwer, “maar wel een mooie.”
voegde hij er lachend aan toe. En

inderdaad, het was prachtig om te
zien. De kinderen bleven maar af
en aan rennen om de kleine dukaatjes naar de overkant te brengen.
Maar ook de leerkracht moest gedurende drie minuten optreden als
tikker. Want ook dat kon weer bonuspunten opleveren. Na een klein
kwartiertje was het spel afgelopen.
Moegestreden trokken de groepen
zich terug in hun ‘honk’. En het tellen kon beginnen. Uiteindelijk bleek
de kleinste klas, De Schakel, de grote winnaar. Zij brachten maar liefst
74 kleine dukaatjes naar de overkant en hielden zodoende de Pijlstaart (71), Jozefschool-wit (60),
Jozefschool-blauw (56) en Jozefschool-oranje (53) achter zich. Met
deze eerste overwinning verdiende De Schakel 5 grote Vinkendukaten, De Pijlstaart kreeg er 4 en de
verschillende Jozefschool-groepen
respectievelijk 3, 2 en 1.
Zweedsrenspel
Het derde spel was het zgn. ‘Zweeds
renspel’. Daarbij komt het niet alleen
aan op snelheid, maar ook op behendigheid, denkvermogen en overleg. Kortom, een echt ‘teamspel’. Elke klas moest 12 opdrachten volbrengen: 6 doe-opdrachten en 6
denkopdrachten. In een bepaalde
volgorde. Maar alvorens ze de opdracht mochten uitvoeren, moest
een tweetal uit de klas op zoek naar
het opdrachtnummer dat ergens
langs het veld verstopt was. Na ruim
een half uur kwam ook aan dit vermoeiende onderdeel een eind. Nagenoeg alle klassen waren binnen
de tijd klaar en hadden hun denkopdrachten na veelvuldig en hartstochtelijk overleg ingeleverd. Na zoveel inspanning was een korte pauze met de nodige versnaperingen
(limonade en koek) hun beloning.
Dat gaf de organisatie even wat
lucht om alle vragen na te kijken.
De winnaar van het overloopspel De Schakel - bleek ook nu weer de
snelste te zijn geweest. Maar bij de
denkopdrachten waren zij wat minder op dreef. Al waren de verschillen
daarbij wel heel klein. Al met al verdienden zij in totaal 6 Vinkendukaten. Evenveel als Jozefschool-oranje en Jozefschool-wit. En één dukaat
meer dan de Pijlstaart. Grote winnaar van dit spel was Jozefschoolblauw. Zij waren het beste bij de
denkopdrachten en bij de doe-opdrachten eindigden zij op de derde plaats. Al met al leverde hen dat
maar liefst 8 Vinkendukaten op.

AKU-meiden naar
landelijke finale
Regio - De meisjes C-junioren, geboren in 1994 en 1995, hebben afgelopen zaterdag meegedaan aan
de regiofinale. Doel was niet alleen
een podiumplaats, maar ook plaatsing voor de landelijke finale. Aan
beide doelen werd ruimschoots voldaan. Na een vlaggenparade waar
de deelnemende verenigingen zich
voorstelden aan het publiek liepen
Linda van Rossum, Jip Mukanay,
Kim Hittinger en Quinta Duba de 4
x 80 meter estafette in een nieuwe
toptijd van 42,06 sec. Dit is ruim een
seconde sneller dan hun oude record en ze verpulveren hiermee ook
het oude clubrecord. Kim Hittinger
moest vervolgens individueel het
spits afbijten met speerwerpen. Ze
verbeterde zichzelf met vijf meter en
wierp de speer 26,07 meter ver en
ook dit is een nieuw clubrecord. Later liep zij de 1000 meter in een zeer
uitgekiende race naar een nieuw
persoonlijk record van 3.12.86 min.
Dit was goed voor de tweede plaats.
Tegelijkertijd was Kim Mukanay bezig met verspringen.
Met een sprong van 5,02 meter bleef
zij maar nipt onder haar persoonlijk
record. Vervelend genoeg moest zij
tussendoor even de 80 meter horden lopen. Dit liep een stuk minder
goed en ze bleef met 13,73 sec. ververwijderd van haar beste tijd tot nu

toe. Ook Channa van Seters kwam
uit op de 80 meter horden, maar ook
zij was niet tevreden met haar race.
Ze raakte onderweg een horde en
was haar snelheid kwijt en kwam na
17,40 sec. over de finish.
Gelukkig maakte ze dit goed op
haar 1000 meter. Ze liep een mooi
persoonlijk record van 3.42.89 sec.
Quinta Duba bleef op haar werpnummers kogelstoten en discuswerpen beide keren net onder haar
persoonlijke records. De kogel raakte na 10,17 meter de grond en de
discus wierp zij 23,91 meter ver. Dit
was respectievelijk goed voor de

De tussenstand na drie van de vier
onderdelen was als volgt:
De Schakel
14 dukaten
Jozefschool-blauw
13 dukaten
De Pijlstaart
12 dukaten
Jozefschool-wit
12 dukaten
Jozefschool-oranje
10 dukaten
De strijd was dus nog geheel open
en het laatste onderdeel zou de beslissing brengen.

Historische waarden
De UWTC, opgericht in 1935, is een
vereniging die nog steeds aan de
weg timmert. Op regionaal, nationaal en internationaal gebied klimmen bijna 300 leden een of meerdere keren per week op de pedalen
voor een sportieve prestatie. Met
wielrennen werd ooit de basis voor
de vereniging gelegd maar sinds
meer dan 25 jaar behoort een zeer
populaire en sterk groeiende BMX
afdeling ook tot de club. De toerafdeling, die staat voor recreatief fietsen, biedt al bijna 35 jaar wekelijkse toertochten aan wielrenners die
graag goed doorfietsen maar geen
wedstrijdaspiraties (meer) hebben.
Het is deze jarenlange ervaring van

Onder meer bestaat dit pakket uit
een ongevallen- en letselschadeverzekering en wordt ondersteuning en
begeleiding geboden aan degenen
die lid zijn van een fietsvereniging.
Diverse fietsroutes
Deelnemers aan deze fietstocht rijden individueel of in gezinsverband in hun eigen tempo een voorgeschreven route. Voor iedere fietser is een passend aanbod uit verschillende afstanden en richtingen.
De 35 en 55 km is uitgezet voor de
recreatieve fietser die op sportieve wijze van de omgeving wil ge-

schrijving herkenningspunten uit de
omgeving opgenomen die eventueel
tijdens de trip bezocht kunnen worden. Handig voor de vroege starters
want pas ’s middags om 16.00 uur
sluit de laatste controlepost in het
clubgebouw. Het meenemen van
een camera wordt door de organisatie aanbevolen om zo de mooiste
plekjes en doorkijkjes vast te leggen. Tijdens de routes is een controlepost opgenomen om de stempelkaart te laten stempelen en een
moment van rust te nemen. Daarbij is gekozen voor locaties met sanitaire voorziening en de mogelijk-

Estafette
De laatste opdracht was een ‘verrassing’, al hadden de meeste deelnemers wel een klein vermoeden:
een estafette. Vijf tweetallen uit elke
klas moesten een bepaald parcours
zo snel en goed mogelijk afleggen.
Snelheid, nauwkeurigheid en koelbloedigheid ... daar ging het om. De
strijd was uitermate spannend en de
verschillen waren ook bij dit onderdeel erg klein. Jozefschool-oranje
nam al snel een kleine voorsprong
en die gaven ze niet meer uit handen. De strijd tussen de Pijlstaart en
de twee andere Jozefschoolgroepen was om te snijden. De kinderen
werden als het ware over de eindstreep ‘heengeschreeuwd’. Zo fanatiek ging het er aan toe. De Schakel,
de koploper tot nu toe, liet het bij dit
onderdeel iets afweten en eindigde
als laatste. De vraag was of dit gevolgen zou hebben voor hun klassement.
Na dit onderdeel werden de leerkrachten naar voren geroepen. De
leerkrachten telden hun Vinken-dukaten en gaven dit door aan de organisatie. Dit leverde de volgende
einduitslag op:
Jozefschool-blauw
16 dukaten
Jozefschool-wit
16 dukaten
De Schakel
15 dukaten
Jozefschool-oranje
15 dukaten
De Pijlstaart
14 dukaten
Groot gejuich steeg op bij zowel de
witte als blauw geklede Jozefschool
groep. Twee winnaars! Maar wie zou
er nu de hoofdprijs winnen? Het verlossende woord kwam van de organisatie: de best geklasseerde ploeg
bij de estafette zou bij een gelijke
eindstand de uiteindelijke winnaar
zijn. Het duurde even voordat dit
bij de Jozefschool-wit van juf Elvira
doordrong, maar uiteindelijk viel het
‘kwartje’. De hoofdprijs - een grote
slagroomtaart - was voor hen!
Al met al was het een prachtige
middag vol spanning en sportieve
strijd.
tweede en derde plaats op de onderdelen. Linda van Rossum werd
gevraagd het hoogspringen voor
haar rekening te nemen. Dit was
aan haar prestatie niet te zien, want
na de voorrondes sprong zij ook nu
1,50 meter hoog.
Dit was goed voor een derde plaats.
Op haar favoriete onderdeel de 80
meter sprint leefde ze zich helemaal uit. Ze verbeterde haar toch
al snelle record tot 10,25 sec. en
schuift daarmee door naar de zesde
plaats op de landelijke jaarranglijst
van snelste meisjes op de 80 meter
sprint. Janneke Pons kwam in actie
als tweede loopster op de 80 meter
sprint en haar tijd van 12,24 sec. betekende voor haar ook een persoonlijk record.
De onderlinge verschillen zijn klein,
dus de dames zijn zeker van plan
bij de landelijke finale in september
weer een podiumplaats te bezetten.

UWTC die de 11Merentocht heeft
gemaakt tot wat het nu is. De fietstocht wordt al zoveel jaren verreden
dat bijna over een klassieker gesproken kan worden. Jarenlang voerden
professionele toerrijders aanpassingen aan de routes door. Daardoor
is een uiterst betrouwbaar en veilige fietstocht ontstaan die over verharde wegen en door verkeersluwe gebieden voert. De aanwezigheid van EHBO’ers en een voorziening voor degenen die met pech komen te staan, maken de tochten tot
een veilig evenement. De vereniging, die volgend jaar haar 75-jarig
jubileum viert, valt onder de auspiciën van de NTFU. Dat houdt in dat
op deze toertocht het producten- en
dienstenaanbod van de Nederlandse Toer Fiets Unie van toepassing is.

nieten en voor de 100 en 150 km
zullen de meer sportieve wielrenners zich aanmelden. De organisatie biedt ook de mogelijkheid om de
150 km route te rijden achter een
voorrijder die richting bepaalt en de
verkeersregels in acht neemt. Daardoor wordt een uitstekende combinatie geboden om de verste route te rijden in een zo kort mogelijk
tijdbestek. Alle deelnemers ontvangen een duidelijke routebeschrijving aan de hand waarvan de heenen terugweg naar Uithoorn eenvoudig te volgen is. Om nog meer mensen over te halen de fiets te pakken
zijn de routes volledig uitgepijld, dat
wil zeggen dat bij elke splitsing en
kruising een duidelijke pijl aangeeft
welke richting gevolgd moet worden. Bovendien zijn in de routebe-

heid tot het bestellen van een consumptie.
Start en finish
Start en finish zijn bij het clubgebouw van de UWTC aan de Europarei 3 in Uithoorn. Op eigen terrein maar ook in de directe omgeving is voldoende gelegenheid tot
gratis parkeren.
Het clubgebouw is geopend vanaf
06.30 uur voor inschrijving en koffie. In het clubgebouw is gelegenheid voor het nemen van consumpties en snacks en kan men zich na
de finish in de sanitaire ruimtes omkleden of douchen. Deelnemers aan
de 100 en 150 km starten tussen
7.00 en 9.00 uur en de 35 en 55 km
tussen 9.00 en 11.00 uur.

Jeugdsportpas bij AKU
een groot succes

Regio - De afgelopen vier weken was het de beurt van atletiekvereniging AKU in Uithoorn om
de kinderen die meededen met de
jeugdsportpas kennis te laten maken met alle onderdelen in de atletieksport. Er deden zo’n 30 kinderen mee vanaf groep 4 tot en met
groep 8. Onder leiding van drie ervaren trainers leerden zij de beginselen van hoogspringen, verspringen, sprinten en de werponderdelen. Veel kinderen waren verwonderd dat atletiek zoveel meer
is dan alleen hardlopen. Tijdens de
les werpen mochten zelfs de allerjongsten al discuswerpen met ringen en speerwerpen met foamsperen. De ouderen mochten zelfs met
echte speren werpen. Balwerpen
was voor de meesten wel bekend, al
wierp nog niet iedereen in het begin bovenhands, maar kogelstoten
was best lastig. Toch had iedereen
de eerste beginselen na de les wel
door en kon iedereen echt stoten

met de kogel. Rennen doet eigenlijk ieder kind, maar uit startblokken starten is toch wel heel spannend. Allerlei spelvormen werden
afgewerkt, waarbij steeds de startblokken werden gebruikt. Tijdens
het sprinten werd ook aandacht besteed aan hordelopen en de estafetteloop. Estafette lopen leek iedereen
wel heel makkelijk, maar bleek nog
best lastig in de praktijk. Heel anders was dat met verspringen. Het
leek zo moeilijk, want je moet met
één been afzetten en op twee benen neerkomen, omhoog springen en ook nog om je armen denken. Tijdens de les werd het echter
stap voor stap opgebouwd en het
ging fantastisch. Enkele kinderen
hadden al resultaten staan van een
sportdag. Dat bracht de trainers op
het idee om aan het eind van de les
de resultaten te meten. De vreugde was groot toen bleek dat ze veel
verder sprongen dan hun oude record. Voor een enkeling scheel-

de het zelfs een meter. Hoogspringen blijkt technisch toch wel het
moeilijkste onderdeel te zijn, maar
ook een onderdeel waar de kinderen veel lol aan beleven. Het is natuurlijk ook een heerlijk gevoel als
je door de lucht zweeft en landt op
een zachte mat. Deze kinderen waren enorm enthousiast, net als overigens de ouders die de lessen langs
de kant volgden. AKU laat weten dat
kinderen die de jeugdsportpas gemist hebben, best op één van de
trainingavonden langs mogen komen en het kind een keer mee kunnen laten trainen.
Kinderen vanaf vijf jaar zijn al van
harte welkom en er wordt iedere
maandag- en vrijdagavond getraind
vanaf half zeven tot half acht. Informatie kunt u altijd bij de trainers
krijgen. Zij zijn herkenbaar aan het
rode trainingsjack met AKU-logo.
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VIDA-TVM Open een
doorslaand succes

Veenlopers volop actief
Regio - Afgelopen en vorig weekend stonden er diverse Veenlopers
aan de start bij diverse hardloopwedstrijden. Er vielen ook weer enkele podiumplekken te vieren.
Vorige week zondag namen zes
Veenlopers deel aan de Stoomtramloop van Medemblik naar Hoorn. De
trein met de deelnemers had nog de
wind in de rug, maar eenmaal aangekomen in Medemblik mochten de
lopers het gehele parkoers van 21,1
km naar Hoorn tegenwind afleggen.
Willem van Leeuwen legde in deze
pittige omstandigheden beslag op
een uitstekende 2e plaats in de categorie 40 jaar en ouder. Hij deed dit
in een tijd van 1.26.04. Een week later
was Willem in Montfoortloop liefst
ruim 3 minuten sneller: 1.22.55, wat
de zware omstandigheden nog eens
benadrukt. Jaco de Ruiter liep van
Medemblik naar Hoorn een mooie
tijd van 1.33.52, op de voet gevolgd
door Theo Noij in 1.34.26. Ook Apollo Veenhof en Bert van Diemen ontliepen elkaar niet veel. Apollo kwam
tot 1.41.07 en Bert 1.41.50. Jos Bunschoten complementeerde het Rondeveense sextet: 1.45.12.
Henny Buijing stond in dat weekend
aan de start van een uniek evenement. Ter gelegenheid van het 750jarig bestaan van Amersfoort werd
er een marathon georganiseerd met
een uniek parkoers: door de Amersfoortse dierentuin, de brandweerkazerne, het station, een militair oefenterrein en een psychiatrische kliniek. Henny deed het op zo’n parkoers heel goed. Hij liep een mooie

tijd van 3.33.55, maar 4 minuten boven z’n streeftijd van 3.30.00. Op het
snelle parkoers van Berlijn in september moet zo’n tijd zeker haalbaar zijn voor Henny.
Bertus Vrielink is weer helemaal
fit, nadat hij een half jaar gedwongen rustiger aan moest doen. In
de vierde en laatste wedstrijd van
de Utrechtse Zomeravondcup eiste
hij niet alleen de overwinning voor
zich op; hij won ook het eindklassement van deze hardloopcyclus. Bertus voerde op de 9 km een versnelling door, waar zijn naaste concurrent geen antwoord op had. De tijd
van 40.22 over 10 km stemde hem
tot grote tevredenheid.
En het houdt maar niet op. Vrijdagavond was het Ricardo van ’t Schip
die een uitstekende 3e plaats bij de
senioren behaalde en 5e overall finishte tijdens de Midzomernachtcross in het Amsterdamse Bos. Ricardo zat weer heel dicht tegen
de 35-minutengrens op de 10 km:
35.06.
Michael en Frans Woerden konden
niet achterblijven bij al deze ereplaatsen. Op zondag profiteerden
de broers van de gevolgen van de
kredietcrisis. Er stonden vorig jaar
nog veel buitenlandse lopers aan de
start van de Corus Marquetteloop in
Heemskerk, maar Corus sneed ongenadig hard in het wedstrijdbudget. Michael profiteerde optimaal en
won de tot regionaal niveau teruggebrachte wedstrijd. Hij liep de halve marathon in 1.12.33. Frans eindigde als vierde bij de senioren in
een tijd van 1.25.20.

Van Rijn Racing meldt
zich vooraan!
Regio - Zondag 21 juni vond alweer de 3e ronde plaats voor het
NK Rallyracing op het Eurocircuit
te Valkenswaard. Net als bij de NK
wedstrijd van 17 mei, begon deze
ontmoeting met regen. Alleen dit
keer niet zo hevig en zag het er naar
uit dat het weer gauw ging opklaren.
Het team Van Rijn Racing had de
auto na de trainingen weer geprepareerd voor droog weer. Een juiste
keuze van het team, want net voordat de eerste manche van start zou
gaan kwam de zon tevoorschijn.   
Dennis van Rijn in de SEAT Cordoba mocht vanaf de 4e plaats starten.
Maar voordat het startsein gegeven was, kreeg hij de launch control
niet juist ingeschakeld. Dit zorgde
voor enige vertraging met het starten. Toch kreeg van Rijn de Cordoba
als 4e de bocht in. Bij het insturen
kreeg Dennis nog een klein duwtje,
deze werd opvangen en de snelheid
behouden. Want bij het aankomen
in het onverharde, ging Moelands
in een Peugeot iets te wijd. Van Rijn
probeerde zijn geluk en drukte de
Cordoba ertussen. Hetgeen lukte, er
was een plaats gewonnen!
Maar dit was van korte duur, wederom brak er een aandrijfas. Een probleem waar het team al vaker mee
te maken heeft gehad. Een uitval
beurt in de eerste manche was het
resultaat, pech en geluk liggen dicht
bij elkaar in de rallyracing. De monteurs van het team hadden weer een
hoop te doen in de korte tijd tussen
de manches door. Ook achter de
schermen moet er dus snel en goed
gepresteerd worden!
Even eerste...
Omdat de eerste manche geen
tijd was gezet, moest van Rijn ditmaal van een 5e startpositie gaan
vertrekken. Helemaal aan buitenkant. Bij het doven van de rode lichten kwam de SEAT goed weg. Niet
als snelste, maar bij het aankomen
op bocht 1 was het Dennis die wat
meer vermogen had om bij de rest

weg te rijden en iets later te remmen
dan de rest. De eerste positie was
bemachtigd. Opzich al een prestatie om vanaf de minst gunstige
startplaats dan als eerste de bocht
uit te komen. Even had de concurrentie het nakijken. Totdat de motor inhield in de laatste onverharde
bocht voor het opkomen start/finish.
De auto verloor wat snelheid en de
nummer 2, Lunenburg in een Alfa
kon de SEAT niet meer ontwijken en
botste vol achterin. De schade was
niet groot en de leiding in de heat
werd behouden. Van Rijn maakte
weer snelheid en sloeg een gat, de
jacht naar een eerste heat overwinning kon vervolgd worden.
Één ronde later dwong een haperend schakelmechanisme van Rijn
bijna tot opgeven. De kans op een
overwinning was hiermee verkeken.
Toch lukte het nog een versnelling
ingeschakeld te krijgen en de manche werd, op een laag tempo, uitgereden. Nu was er een tijd op de
klokken gezet en daarmee nog kans
op een finale. Want om je te kwalificeren voor een finale plek, moet
men minimaal twee tijden hebben
gezet.
Na aankomst in de service tent van
het team, bleek de schade toch te
groot om te reparen. Het team was
bang dat er ook binnen in de versnellingsbak het een en ander stuk
was gegaan. Voor het materiaal was
het niet meer verantwoord om te
starten in de derde manche. Geen
finish en finaleplek voor Van Rijn
Racing, maar het team en coureur
melden zich steeds vaker vooraan.
Tegenslag hoort bij de sport, ook die
zal het team gaan overwinnen.
Aankomende week wordt de wagen
gedemonteerd, waaronder de versnellingsbak, om de diverse schades op te knappen. Met nog 2 wedstrijden te gaan voor het NK gaan
we er weer vol tegenaan om een top
tien klassering te behalen. Een ding
is zeker: het team schakelt volgende
wedstrijd weer een tandje bij!

Vijf meisjes van G.V.M.
turnen de finale divisie 7
Mijdrecht - Zaterdag 20 juni werd
in Hooglanderveen de finale divisie
7 geturnd.
In de eerste wedstrijdronde kwam
Ilse Meeuwis uit voor G.V.M ’79, in
de categorie jeugd NTS 11.
Op de sprong behaalde Ilse een
7.100, op brug 7.800, op balk 7.650
en op vloer 6.400, met een totaal van
28.950 was de 25ste plaats voor Ilse.
In ronde twee waren bij de instap
NTS 14 de turnsters Sarah Roodenburg en Lynn de Bruin actief. Lynn
behaalde op sprong een prachtig
cijfer, een 9.350, op brug een 7.800,
bij balk 6.450 en op de vloer 7.800,
de 21ste plaats met een puntentotaal van 31.400 was voor Lynn de
Bruin. Sarah behaalde evenals Lynn
ook een prachtig cijfer op sprong,
een 9.200, na een val op de brug bij
het inturnen behaalde Sarah toch
een 7.700 op dit toestel, op balk
7.550 en tenslotte op vloer 7.900,
met een puntentotaal van 32.350
was de 16de plaats voor Sarah.
Bij junior NTS 10 turnde Justine
Oudshoorn haar finalewedstrijd. Op

sprong behaalde zij een 7.200, op de
brug turnde Justine een strakke oefening die beloond werd met 8.400,
op balk een 7.700 en tenslotte op
vloer een 7.850, de 13de plaats met
een puntentotaal van 31.150 was er
voor Justine.
Voor Sara Kroon was het behalen van de finale een hele prestatie, daar dit haar eerste jaar bij de
selectie was. Sara kwam uit bij de
pupillen 1 NTS 13. Voor haar sprong
kreeg zij 8.850, op de brug miste
zij helaas een onderdeel maar toch
nog een 7.750, op de balk een 7.600
en op vloer een 8.850, met een puntentotaal van 33.050 eindigde Sara
op de 11de plaats.
Met nog één wedstrijd te gaan, namelijk de onderlinge wedstijd van
G.V.M’79 op zaterdag 27 juni in De
Willisstee te Wilnis, kan G.V.M. nu
al terugkijken op een geslaagd seizoen.
De trainster wil dan ook alle turnsters van G.V.M”79, zowel de recreatieve turnsters als de selectieturnsters, bedanken voor hun inzet!

HSV’69
doet oproep!
De Hoef - De Hoef heeft ± 960
inwoners en is gelegen aan het
riviertje de Kromme Mijdrecht.
HSV’ 69 is de sportclub van dit
kleine dorpje en heeft voor de
voetbal 6 jeugdteams. De leden
van HSV’69 hebben een groot
saamhorigheidsgevoel. De kinderen die in de prille jeugd speelden in de jeugdteams hebben een
fijne band opgebouwd en spelen nog steeds samen in de seniorenteams. Het begrip “teamsport” en plezier in het spel is belangrijk voor HSV’69 en ze zullen zelfs een wedstrijd staken als
ze merken dat de tegenstander
zich niet aan fair-play houdt. Verwacht daarom niet dat bij HSV’69
de basis ligt voor een professionele baan bij de topclubs, hoe-

wel natuurlijk niets onmogelijk is.
Als je echter je bekwaamheid als
teamspeler wilt opbouwen dan
ben je bij HSV zeker aan het juiste adres.
Voel je er voor om bij zo’n voetbalclub als HSV’69 te starten, wil
je switchen van je huidige club of
misschien vinden je ouders het
zelfs belangrijk om deze ervaring
op te doen, dan nodigt HSV’69 je
van harte uit om je op te geven
voor het komende seizoen en ze
zullen je opnemen in een van hun
voetbalteams.
Opgeven kan bij coördinator
jeugd voetbal van HSV’69: Dries
van Bemmelen (0297593469).
Zie ook: www.hsv69.nl

Open Toernooi bij Tennisvereniging De Ronde Vener

Mijdrecht - Het was even wennen.
Tijdens de eindstrijd in de speelsterkte 3 bij de mannen van het VIDA open toernooi van Tennis Vereniging Mijdrecht (TVM) stonden
voor het eerst in jaren eens niet
‘thuisspelers’ op het gravel. Normaliter verwacht je dan toch namen
tegen te komen als Steffan Kokkelink, Marc Derksen of Jeroen Wichers. Het bewijst maar weer eens
hoe sterk dit 34ste Mijdrecht open
bezet was. Uiteindelijk stonden Bart
Cordemeijer en Bas van Bentum in
de finale. Beide competitiemaatjes,
tennissend in Badhoevedorp, gaven
elkaar in de onderlinge strijd weinig toe. De in Uithoorn woonachtige van Bentum toonde zich na 2
sets de sterkste (6-2 , 6-4). Eerder
in de week had Amsterdammer Cordemeijer afgerekend met nr. 1 geplaatste Marc Derksen (1-6, 7-6, 63). Van Bentum wees in de halve finale Wichers terug (6-4, 6-3). Nadia Adnani schreef, als eerst geplaatste niet echt verrassend, de titel bij de vrouwen in de speelsterkte 3 op haar conto. Wel een surprise
was dat Adnani niet de als tweede
geplaatste Lindsey Groot in de eindstrijd trof, maar Natasja Terpstra. De
eerste set haalde Adnani op regelmatige wijze binnen (6-4). Na een 3-

0 achterstand in de tweede set leek
een derde in het verschiet. Terpstra
kon de weelde echter niet aan en
gaf het alsnog uit handen (6-4.).
Als het aan mede organisator Bas
Blom ligt maakt TVM jaarlijks een
stapje. ‘Nu begonnen we met 12
tennissers aan het toernooi in categorie 3, voor volgend jaar is het
streven om door te groeien naar
een 32-schema. Dat moet kunnen.
Uiteindelijk moet het toernooi nog
meer uitstraling krijgen.’ Uiterst tevreden was Blom ook met de komst
van Sjeng Schalken naar Mijdrecht.
Schalken organiseerde op woensdag een clinic voor de jeugd, waar
bijna 100 jonge TVM-ertjes aan
hebben deelgenomen. “Of we iets
dergelijks volgend jaar ook weer
gaan doen, weet ik nog niet. Dat ligt
voornamelijk ook aan de financien.”
Aldus Blom.
Al met al werd deze versie van het
TVM open een doorslaand succes.
Mooie partijen, fantastische catering onder leiding van ’Chef kok’ Ellen Prins, twee gloednieuwe sponsors, VIDA en Duo Sport, en vele gezellige activiteiten rondom het sportieve gebeuren, aangevuld met prima weersomstandigheden maken
dat ze bij TVM nu alweer uitkijken
naar de 35ste editie.

Arno van Vliet de grote
verrassing in de finale

Regio - Afgelopen weekend (zaterdag 20 en zondag 21 juni) werd
de 4e TC verreden, en net als vorige week waren we te gast bij De
Wheelys in Baarn. Het weer was
een stuk beter dan vorige week, wel
hadden de rijders zondag erg veel
last van de wind die pal op de start
stond. En af een toe viel er wat regen. Deze wedstrijd was de laatste
kans om je te plaatsen voor het NK
op 5 juli a.s.
Iedereen was er dus op gebrand om
een goede race te rijden.
Van UWTC wisten 6 rijders zich te
plaatsen voor de finale. Donne van
Spankeren, rijdend in de klasse
Boys 7 jaar, reed een goede wedstrijd en dat na een nacht ziek zijn.
Klasse! Dat resulteerde voor hem in
een 5e plaats in de finale.
Bart van Bemmelen (Boys 8 jaar)
moest in Wessel van Dijk zijn meerdere erkennen, volgende keer wint
Bart waarschijnlijk weer.
In de klasse boys 12 jaar behaalde Tom Brouwer in de finale de 5e
plaats.

Erik Schoenmakers reed in de cruiserklasse naar een 8e plaats in de
finale.
En dan de sportklasse. Mike Pieterse verspeelde zijn kansen in de 1e
manche door een val waarbij ook
nog zijn ketting eraf liep. Helaas
voor hem geen finale vandaag.
De grote verrassing was Arno van
Vliet, hij reed een prima wedstrijd.
Je zou haast zeggen dat hij fluitend door de manches kwam. De
halve finale werd hij 3e. In de finale moest hij het onder anderen opnemen tegen zijn ploeggenoot Michael Schekkerman. Michael werd
2e en Arno 6e.
Arno is nu ook zeker van deelname aan het NK. Volgende week is
er een NoordHollandCup wedstrijd
in Velsen waar zeer zeker weer heel
veel rijders van UWTC aan mee
gaan doen.
Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk
op www.uwtc.nl/bmx en bekijk daar
de foto’s van alle wedstrijden die tot
nu toe verreden zijn.

NK wielrennen wisselend
voor UWTC
Uithoorn - Waar bij de professionele wielrenners vooral gekeken wordt
naar de Tour de France, is voor de
Nederlandse toppers in opleiding
het Nederlands Kampioenschap altijd een doel om naar uit te kijken.
Zo ook voor de UWTC renners.
Bij de nieuwelingen waren het Dennis Looij, Thijs Leijgraaff en Nick Vis
die het groene tricot lieten zien in
hun Nederlands Kampioenschap. In
het Noordgroningse vestingplaatsje
Bourtange was het de wind die vrij
spel had en de kasseistroken zoals

in Parijs-Roubaix die voor het verschil zorgden.
Al gauw konden Nick, Dennis en
Thijs aansluiting maken bij de kop
van de wedstrijd. Hieruit werd door
diverse mannen gedemarreerd
waardoor het tempo enorm hoog
laag. Door het hoge tempo, de vele regenbuien en het gladde parcours waren er helaas ook enkele
valpartijen. Hierdoor werden Nick
en Dennis ver teruggeslagen in de
wedstrijd waardoor ze geen kans
meer maakten op een korte klassering. Thijs wist zich goed van voren
te handhaven en wist daardoor een
knappe 11e plek veilig te stellen. De
winst ging naar Danny van Poppel,
zoon van oud-sprinter Jean-Paul
van Poppel, die daarmee een sterk
seizoen nog meer glans gaf.
Ook bij het NK voor Elite renners
zonder contract deed de UWTC
indirect van zich spreken. Joost
Spring in ’t Veld uit Mijdrecht wist
in het tricot van Ruiter Dakkapellen een zwaarbevochten 4e plaats
uit de brand te slepen nadat hij zijn
ploeggenoot perfect had afgezet.
Deze won dan ook zeer verdiend.
De UWTC laat daarmee ook op dit
vlak van zich horen!

Mijdrecht - In het kader van het
900-jarig bestaan van de gemeente Mijdrecht organiseerde Tennisvereniging De Ronde Vener in 1985
voor de eerste keer in de verenigingsgeschiedenis een open tennistoernooi. Het toernooi kreeg de
naam Open Toernooi “Mijdrecht
900”.
Nu is alweer de 25e editie van het
Ronde Vener Open Toernooi dat dit
jaar de naam Ruijgrok Makelaars
Open 924 draagt. Omdat het een
bijzondere editie is heeft Tennisvereniging De Ronde Vener een extra
leuk thema aan het toernooi verbonden, namelijk: muziek.
Deelnemers kunnen op haar website www.tvdrv.nl een stem uitbrengen op hun favoriete nummer uit de
top 100 van 1985. Tijdens het finaleweekend presenteert TVDRV dan

de door de deelnemers samengestelde TVDRV Top 40.
Verder is er een openingsact met
live muziek, is er donderdagavond
2 juli Hollandse Avond en komt de
Vinkeveense zanger Quincy op vrijdagavond 3 juli de traditionele feestavond muzikaal omlijsten. Het clubhuis wordt omgebouwd tot een gezellig muzikaal café.
U bent van harte welkom om uw
collega’s, vrienden of familie aan
te komen moedigen en te genieten
van de sfeer op deze tennislub.
De inschrijving is ondertussen gesloten en er zijn 430 deelnemers in
29 onderdelen! Daarnaast nemen
maar liefst 30 koppels deel aan het
Veteranentoernooi. Conclusie: een
fantastisch aantal. Volle bak en een
spannende uitdaging!

Ricardo winnaar golfwedstrijd
Wilnis - Afgelopen zondag werd er
gestreden om het matchplay jeugdkampioenschap op Golfpark Veldzijde Par 3 baan te Wilnis. Onder goede omstandigheden en een prachtige baan, perfect verzorgd door de
greenkeepers, streden maar liefst 18
jeugleden om de wisselbeker.
Na het spelen van maar liefst 30
holes kwam Ricardo Pruijssers als

winnaar van de baan af. Eerst werd
Merlijn Kamerling in de halffinale
verslagen. Met een 4-0 moest Ricardo aantreden tegen GVBer Stijn v.d.
Bosch. Na twee holes stond het 1-1,
maar de daaropvolgende holes waren in het voordeel van Ricardo door
zijn goede afslagen en zijn putts.
Hij won uiteindelijk met 4-1. Trots
nam hij de bekers in ontvangst.
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Karate-examens bij
Budo Ryu Blaauw

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

publiek genoot met volle teugen
van de technieken die de karateka’s demonstreerden. Een warm applaus viel hun dan ook ten deel. Nadat de examencommissie, de prestaties van de karateka’s had besproken maakte de voorzitter van
de examencommissie de uitslag bekend. De volgende leden van Budo
Ryu Blaauw zijn geslaagd.
Gele Band: Kay Kruyswijk, Bas Vink,
Karim Oulahsen.

Oranje Band: Thomas Blaauw, Daniel Koek, Koen de Jongh, Albert
Hendriksma.
Groene Band: Bart van Bodegom,
Paul Wolzak.
Na het bekend maken van de uitslagen ging een ieder tevreden en
met een diploma rijker weer naar
huis. Voor meer informatie over karate kunt u contact opnemen met
Budo Ryu Blaauw onder tel.nr. 0297272629 / 06-10484259

Argon E-Top naar Texel
Mijdrecht - Na een lang seizoen
van hard trainen, veel wedstrijden
spelen en de traditionele toernooien aan het eind van het seizoen, was
er dan eindelijk het uitje van de Etop van Argon waar al zo lang naar
uit werd gekeken. In het weekend
van 13 en 14 juni was er een bezoek
geregeld aan het waddeneilanden
Texel. Iedereen had er ontzettend
veel zin in en ook de weergoden
waren hen gunstig gezind: warm
en zeer zonnig. Omdat er nogal wat
drukte op de weg werd verwacht
stond het vertrek vrijdagmiddag al
vroeg gepland, nl. om 14.00 uur. Op

de boot naar Texel nog even met
de jongens van de A1 gebabbeld,
waarna bij aankomst in onze accommodatie begonnen kon worden
met spelen, naar het strand gaan,
zwemmen in zee, garnalen vissen
op de waddenzee, barbecuen, het
maken van marshmallows, het vertellen van sterke verhalen en het tot
vroeg in de ochtend blijven hangen
bij het kampvuur. Ook stond er zondag bij terugkomst nog een warm
en koud buffet op ons te wachten;
alles verzorgd door enkele ouders
en de hoofdsponsor van de E-Top.
Alle sterke verhalen van de jongens

en begeleiders konden zo direct in
geuren en kleuren aan de daar aanwezige ouders worden verteld.
Graag willen wij langs deze weg de
volgende mensen hartelijk danken
voor hun medewerking aan dit uitje,
zonder hun was dit alles niet mogelijk geweest. Supportersvereniging
de Lijnkijkers, Club van 100, Argon
Zondag 1, van Hulst Onderhoud en
Electrawerken, EHBO Diensten Nederland, Cafetaria van Dijk uit Loosdrecht, Eric en Saskia, Harold en Petra, Eartha en Jeroen, Kim, Ellen en
Rob en alle andere ouders van de
spelers van de E-top.

Argon E1 sluit seizoen af
in Zwolle

De strijd om de sterkste!
Mijdrecht - In het weekend van 13
en 14 juni is de E1 van Argon afgereisd naar Zwolle om daar het seizoen af te sluiten met een prachtig
toernooi bij sv Zwolle om vervolgens
het kampvuur te ontsteken in Hattem.
Zaterdag 13 juni
Eindelijk was het dan zover. De spelers van de E1 kwamen aan in een
prachtig tenue dat speciaal voor dit
weekend werd ontwikkeld en gesponsord door Architectenbureau
Van der Laan uit Mijdrecht. Dit was
een totale verrassing voor de jongens en zij waren dan ook helemaal
uitgelaten bij aankomst op het parkeerterrein. Aangezien de mannen
dit weekend zouden overnachten
in Hattem moest er natuurlijk gedurende 2 dagen gegeten en gedronken worden. Ook hiervoor werd
een sponsor gevonden, namelijk
Kingsalmarkt delicatessen uit Amstelveen.
Om 11.00 werd er koers gezet richting Zwolle. Daar aangekomen werden wij ontvangen in een gezellige,
knusse kantine. Het bleek een leuk
en overzichtelijk toernooi te zijn
waar sfeer en sportiviteit bovenaan
stond. In een poule met 5 tegenstanders werd er verloren, gelijk ge-

speeld en gewonnen wat uiteindelijk resulteerde in een 3e plaats. De
trainer/coach Swer Elbertsen was
dan ook dik tevreden.
Aangekomen bij het overnachtingadres, een scoutinggebouw in Hattem moest het kampvuur direct van
de mannen ontstoken worden maar
gezien het tijdstip wilde de leiding
daar toch nog even mee wachten.
We hoorden van verschillende mensen dat er wilde zwijnen in de bossen rondliepen, die wilden wij natuurlijk eerst wel even zien. Na dit
spektakel (er werd maar 1 wild zwijn
ontdekt) kon eindelijk het kampvuur
aangestoken worden en werden er
heerlijke marshmallows verwarmd.
Op het avondprogramma stond ook
het spel; ‘petje op, petje af’. Met geweldige prijzen welke voor een deel
beschikbaar waren gesteld door de
HEMA werd er behoorlijk gegokt en
geraden door de mannen. Het was
nog lang onrustig...
Zondag 14 juni
Na het ontbijt stond Bingo op het
programma. Ook hier waren leuke
prijzen te winnen en de mannen waren voor het eerst dit weekend redelijk stil.
Op naar het zwembad in Putten. Dit
zwembad had zowel binnen als bui-

ten geweldige faciliteiten. De lunch
was ’s morgens al klaar gemaakt en
de broodnodige vitamientjes waren
beschikbaar gesteld door Wessels,
groente en fruit uit Amsterdam.
Ook aan deze leuke zwemactiviteit
kwam helaas een einde en om 15.00
uur vertrokken we naar het restaurant met de gouden boogjes.
De mannen hadden natuurlijk wel
in de gaten dat het weekend op zijn
einde liep. De volgende locatie was
namelijk die van het parkeerterrein
waar zij waren opgestapt.
De leiding werd door de mannen dan ook vriendelijk verzocht
om de maandag vrij te nemen zodat we er nog een dagje aan vast
konden plakken. De opmerking dat
ook school weer op het programma
stond werd weggewuifd. Ze vonden
dat ze nog lang genoeg naar school
konden dus die ene dag konden ze
wel missen...
Op het nummer Sweet Caroline
werd om 17.15 uur de parkeerplaats
opgereden waar de ouders stonden
te wachten en het seizoen nu echt
ten einde was. Al met al een fantastisch sluitstuk van een geweldig seizoen.
Sponsoren enorm bedankt, we hebben mede dankzij jullie steun een
geweldig weekend gehad.

Mijdrecht - Daar ging het allemaal
om tijdens de clubkampioenschappen bij Tennisvereniging de Ronde Vener. Tijdens het weekend van
13 en 14 juni was het park van de
jeugd. Er werden spannende partijen gespeeld op veel verschillende
speelniveau’s.
Tussen de wedstrijden door kon iedereen op het terras genieten van
versgebakken poffertjes, Hamburgers en hotdogs.
Een kleine week later op vrijdag 19
juni, kwamen alle kinderen opnieuw
naar de club. Nu met luchtbedden
en slaapzakken. Voor het eerst dit
jaar werd er een tenniskamp gehouden.
Tijdens het kamp werden er op vrijdagavond nog een paar spannende
finale wedstrijden gespeeld. Daarna
kon iedereen zich lekker uitleven tijdens de disco!
Na een kort nachtje was er een
heerlijk ontbijtje met versgebakken
croissantjes en een eitje!

In de ochtend stond er een gigantische hindernisbaan klaar! Er werden spellen gedaan en aan het einde van de ochtend kwamen de ouders voor de officiële prijsuitreiking
van de clubkampioenschappen.
De Clubkampioen bij de meisjes is
Franciska Oudshoorn geworden en
bij de jongens Dennis Pauw.
De overige winnaars dit jaar waren:
Meisjesenkel t/m 8 jaar 1e Kirsten
Kaptein, 2e Robin Bakker. Meisjesenkel t/m 10 jaar 1e Kim Dijkstra, 2e
Julia Ruijgrok. Meisjesenkel t/m 12
jaar 1e Anouk van Tricht, 2e Nandy
van Kroonenberg Meisjesenkel t/m
14 jaar 1e Franciska Oudshoorn, 2e
Linda Lemkes. Jongensenkel t/m 8
jaar 1e Stefan Dijkstra, 2e Niels Oliemans. Jongensenkel t/m 10 jaar 1e
Jimmy Kok, 2e Julian Bunschoten.
Jongensenkel t/m 12 jaar 1e Bjarne
Vedder, 2e Ruben Ruijgrok. Jongensenkel t/m 14 jaar 1e Jarni van der
Wilt, 2e Dennis Bunschoten Jongensenkel t/m 17 jaar 1e Dennis Pauw,

2e Wesley van ’t Hart. Jongensdubbel t/m 17 jaar 1e Dennis Pauw en
Wesley van ’t Hart, 2e Dennis Bunschoten en Thomas Oudshoorn. Gemengddubbel t/m 8 jaar 1e Robin
Bakker en Stefan Dijkstra, 2e Brendan van Heertum en Bram van Wijk.
Gemengddubbel t/m 10 jaar 1e David Haspels en Bob Schijf, 2e Kim
Dijkstra en Julia Ruijgrok. Gemengddubbel t/m 12 jaar 1e Tim Bakker en
Ruben Ruijgrok, 2e Kim Dijkstra en
Joi Des’ree Luyt. Gemengddubbel t/
m 14 jaar 1e Bjarne Vedder en Jarni
van der Wilt, 2e Anouk van Tricht en
Franciska Oudshoorn
Tennisvereniging de Ronde Vener
organiseert het hele jaar door leuke activiteiten voor de jeugd. Voor
informatie over jeugdtennis kunt u
telefonisch contact opnemen met
Marianne Oudshoorn 0297-274370
en over lidmaatschap kunt u contact opnemen met Marijke ten Dam,
0297-285469. Kijk ook eens op onze
website ww.tvdrv.nl.

Jaarlijkse mini uitwisseling
TVM en TVW

De Ronde Venen - Woensdag 17
juni was het weer zover. De jaarlijkse mini-uitwisseling tussen de tennisverenigingen TVM uit Mijdrecht
en TVW uit Wilnis. Hierbij spelen de
kinderen die nog niet zo lang tennissen wedstrijden tegen elkaar op
een verkleinde tennisbaan. Ook kin-

deren van 6 jaar deden al mee. Dit
jaar vonden de wedstrijden plaats in
Wilnis, bij TVW. Er werd met veel enthousiasme gespeeld en de kinderen werden door de vele toeschouwers aangemoedigd. Jeugdleden die
al een paar jaar meer ervaring hebben, hielpen de kinderen met de tel-

ling en de spelregels. Er waren heel
spannende wedstrijden bij. Tussen
de wedstrijden door was er limonade met iets lekkers. Na 24 wedstrijden, waarin de kinderen hun uiterste best hadden gedaan was TVM
met een minimaal verschil de uiteindelijke winnaar.
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Jetze Plat op de handbike
naar Zuid Frankrijk

Twee Uithoornse sportmannen deden mee:

Spectaculaire non-stop
wandeltocht voor het
onderwijs in Mali!
Uithoorn/Mali - De Uithoornse Tim
Zoutendijk en Benny Goede, beiden
23 jaar, zijn twee van de teamleden
van het Aviatores team en hebben
meegedaan aan de loodzware, nonstop wandeltocht Oxfam Novib Trailwalker. 150 teams hebben op 20 &
21 juni jl. 100 kilometer te voet af gelegd binnen een tijdsbestek van 30
uur. Het parcours liep over de Veluwe met start en finish in Ede en ging
grotendeels onverhard over heide,
zandduinen en door bossen.
18.000 kinderen naar
school in Mali
Vier van de vijf Malinezen kunnen
met moeite hun naam schrijven.
Laat staan dat ze gebruiksaanwijzingen bij medicijnen of landbouwproducten kunnen lezen. Een derde
van de kinderen in Mali maakt de
basisschool niet af. Dat komt doordat hun ouders het schoolgeld (2
euro per maand) niet kunnen betalen. Of omdat ze moeten werken

op het land, of de dichtstbijzijnde
school te ver is. Meisjes haken vaker af dan jongens.
Wat is de Oxfam Novib
Trailwalker?
Oxfam Novib Trailwalker is ’s werelds grootste teamuitdaging! Oxfam Trailwalker bestaat al meer dan
25 jaar en vindt jaarlijks plaats in
Hongkong, Japan, Australië, Nieuw
Zeeland, Engeland en in 2008 voor
het eerst in België. Een non-stop
wandeltocht van 100 kilometer door
het prachtige natuurgebied de Veluwe, met start en finish in Ede. Ieder team van vier personen moet
de afstand binnen 30 uur afleggen.
Daarmee halen ze geld op voor onderwijsprojecten van Oxfam Novib.
En geven zo mensen de kans op
een betere toekomst; een zelfstandig bestaan zonder armoede. Doel
van de eerste editie: 18.000 kinderen naar school.
Oxfam Novib is een internationa-

le organisatie die streeft naar een
rechtvaardige wereld zonder armoede.
Tim en Benny hebben hun voeten
ingezet voor dat goede doel
Tim Zoutendijk, coördinator activiteitenteam van een Kinderopvangorganisatie uit Schiedam, is één van
de Aviatores. Zoutendijk: ‘Bij Kinderopvang MUNDO vinden we dat
Sport en opvang een hele “slimme“
combinatie is. Ook nu is het heel
“Slim“. Wij hebben aan wandelsport
gedaan en 120 kinderen uit Mali kunnen door onze inzet en onze
sponsoren naar school.
Benny Goede, wildlife manager: Ik
weet hoe belangrijk het is als kinderen goed onderwijs volgen. Ik
gun dat ieder kind. Het was slopend, vooral mijn voeten hebben er
erg onder geleden. Maar de wetenschap dat er nu in totaal 635 duizend euro is opgehaald en wij daar
een bijdrage aan hebben geleverd
maakt alles weer helemaal goed.”

Wedstrijd voor UWTC
renners bij A.R.C.-Ulysses
Uithoorn - Afgelopen zondag 21 juni had een aantal renners van UWTC
een wedstrijd op het parcours van
ARC-Ulysses in Amsterdam. Iemand
had ‘s morgens nog opde buienradar gekeken en het beloofde een
mooie en droge dag te worden. Wel
een beetje wind maar daar hebben
de jonge renners van UWTC geen
moeite mee. Om 10.00 uur begonnen de eerste renners met de tijdrit. Daniël Wiegmans en Leon Buijs
gingen als 1e UWTC-ers de strijd tegen de klok aan. Het rijden van een
tijdrit is een zware klus maar beide jongens hebben het goed gedaan Daniël eindigde als 14e en Leon als 15e.
Na de tijdrit stond er ook nog een rit
in lijn op het programma, zoals het
hoort bij een omnium. Ook hier wisten Daniël en Leon hun mannetje te
staan. Daniël eindigde in het eindklassement op een 14e plaats, op
de voet gevolgd door Leon die 16e
werd.
Na de pauze mocht Jeroen van Goor
starten in categorie 5 voor zijn tijd-

rit. Jeroen had al aangegeven dat
tijdrijden niet zijn sterkste kant was
maar hij wist toch een mooie 14e
plaats te behalen. In de rit in lijn wist
Jeroen de eerste rondjes in het peloton mee te draaien maar na een
ronde of 4 moest hij dit opgeven en
reed samen met 3 andere renners
de rit met veel kopwerk op een 14e
plaats uit. In het klassement eindigde hij op een 14e plaats.
Jouke Schelling mocht in categorie 6 starten met zijn grote favoriet, de tijdrit. Hierin liet Jouke zien
waarom hij tijdrijden zo leuk vond
en eindigde als 1e in zijn categorie.
Britt Versteeg reed haar 1e tijdrit en
reed niet onverdienstelijk maar was
niet tevreden, ze eindigde op de 16e
plaats. Bij de rit in lijn regende het inmiddels behoorlijk (toch niet zo betrouwbaar die buienradar) maar dit
deerde Jouke niet, hij deed het nodige kopwerk en wist in een mooie
eindsprint beslag te leggen op de
4e plaats waardoor hij in het klassement als 2e eindigde. Britt had veel

gegeven in de tijdrit en moest in de
wedstrijd het peloton al snel laten
gaan. Samen met 2 andere renners
trapte zij aardig door maar moest in
de één na laatste ronde afhaken en
eindigde in het klassement op een
15e plaats.
Als laatste mochten Jeroen van Pierre, Etienne Lenting en Kevin Schelling hun rondjes draaien. Kevin eindigde bij de tijdrit op een 12e plaats.
Jeroen werd 15e en Etienne nam
de 20e plaats in beslag. Bij de start
van categorie 7 was het inmiddels
droog geworden, zoals beloofd, en
werd er in de 1e rondes een behoorlijk tempo gedraaid. Toch lukte het
niemand om weg te rijden en konden de UWTC-ers keurig bij het peloton blijven rijden. Etienne en Kevin
namen af en toe de kop maar konden ook niet demarreren. Na wederom een regenbui eindigde Kevin
op plaats 12e plaats in de einduitslag. Jeroen werd netjes 18e en pal
daarachter zat Etienne met een 19e
plaats. Alles bij elkaar opgeteld was
het een natte maar gezellige dag.

Regio - “Mijn naam is Jetze Plat, ik
heb al vanaf m’n geboorte een afwijking aan m`n benen en fiets daarom op een handbike in plaats van
op een normale fiets. Een handbike
is een fiets die je met je armen aandrijft, en je benen hoeven dan niks te
doen. Vroeger ging ik altijd al op de
handbike naar school, en ik doe sinds
2005 wedstrijden. Het begon met het
NHC (Nederlandse Handbike Circuit)
en sinds dit jaar doe ik ook het gehele EHC (Europese Handbike Circuit).
Maar dit jaar heb ik er een doel bij, op
de handbike naar Zuid-Frankrijk, namelijk Marseille. Dit is ongeveer 1400
kilometer en ik hoop er ongeveer
twee weken over te doen. Eerst wilde ik overnachten in een tent, maar ik
kwam er al snel achter dat het onmogelijk is, omdat je dan alleen al een
tent, slaapzak en een kussentje mee
moet nemen, en dat gaat nooit passen op de fiets. Daarom wil ik gaan
overnachten bij Bed&Breakfast of in
een hotel. Het enige probleem is wel
dat dit een stuk duurder is dan een
camping. Ook zit ik met het probleem
dat ik zonder prothese of krukken
niet kan lopen, dus heb ik besloten
om krukken mee te nemen omdat die

licht zijn en niet veel ruimte in nemen.
Ik vertrek op woensdag 29 juli a.s.
Sponsoring
Ik hoop nog wel op wat sponsoring
om de reis te kunnen betalen, u kunt
daarvoor contact met me opnemen.

M`n website is www.jetzeplat.nl en
dan kunt u mij onder ‘contact’ een email versturen. Als ik terug ben zal er
op m`n website een verslag van de
reis komen. Ook ben ik dit jaar te zien
bij de triatlon van Aalsmeer, hier ga
ik meedoen aan ¼ triatlon.”

Heren uit de kleren voor
het goede doel!

Mijdrecht - Zelfs een goed seizoen
hoeft niet te voldoen aan gestelde
doelstellingen, een ervaring die ook
het Heren 2 team van Argon Basketball nu geleerd heeft. Nog geen
jaar geleden is in alle enthousiasme en vertrouwen in zichzelf een
pakket aan doelstellingen bepaald
voor het seizoen ‘08-‘09. Daarbij is
ook afgesproken dat het niet halen hiervan zou leiden tot een ludieke tegenprestatie van het team ten

goede van de club. Natuurlijk is dit
iets waar niemand zich gedurende het seizoen zorgen om heeft gemaakt, maar uiteindelijk zijn ze toch
tot de conclusie gekomen dat er een
tegenprestatie nodig is om het seizoen af te kunnen sluiten. Vanuit deze gedachte is dan ook het idee voor
de Argon Basketball Undressed kalender ontstaan. De opbrengst van
de kalender komt deels ten goede van Argon Basketball maar, be-

Zomerdrive bij
Bridge Vereniging Mijdrecht
Mijdrecht - De Bridgevereniging
Mijdrecht (BVM) organiseerde op
maandag 22 juni j.l. de derde sessie
van de zomerbridgedrive van 2009.
In een bijna volle zaal werd wederom in gezellige sfeer gespeeld.
De paren met de hoogste scores
gingen weer naar huis met een fles
wijn. De toppers in beide lijnen waren:
A-lijn (20 paren):
Peter van Rossum en
Jan Stekelenburg
61,20%

Ellen en Krijn van Dijke
59,21%
Ankie Bots en Agnes Kroes 58,01%
B-lijn (19 paren):
Jo van Wijngaarden en
Leo van der Meer
57,81%
Anton Berkelaar en
Maarten Roelvink
57,55%
Gerard van Beek en
Auri Block
57,19%
Elke maandagavond bent u welkom. De laatste zomerdrive wordt
gespeeld op 13 juli.
De drives worden gehouden in Partycentrum De Meijert aan de dr. J.

langrijker nog, het grootste deel van
de opbrengst gaat naar de Stichting Jongeren Actief. Deze stichting
maakt het mogelijk dat alle kinderen en jongeren in de regio lid kunnen worden van een sport- of spelclub, ook als daar thuis geen geld
voor is. In groepsverband deelnemen aan sport of andere activiteiten
is erg belangrijk voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van
jongeren en mede door uw bijdrage zouden meer jongeren in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning door Stichting Jongeren Actief. Alleen op het eindfeest
van Argon Basketball zijn er zaterdag 20 juni al meer dan 50 kalenders verkocht en de eerste gesigneerde druk is geheel ten goede van
de stichting Jongeren Actief geveild
voor 100 euro.
Wilt u ook bijdrage leveren aan deze actie van Argon Basketball, dan
kunt op www.actionbreak.nl de komende vier weken uw eigen verjaardagskalender bestellen. Steun de
Stichting Jongeren Actief en bestel
uw eigen heren 2 basketball verjaardagskalender. Het Heren 2 team van
Argon Basketball hoopt dan ook dat
u de komende jaren nog kunt genieten van hun tegenprestatie.
van de Haarlaan in Mijdrecht. Er
wordt gespeeld in twee lijnen. Indeling vindt plaats tijdens de inschrijving aan de zaal vanaf 19.00 uur.
U hoeft niet per se een gevorderd/
ervaren bridger te zijn om mee te
doen. Gezelligheid staat voorop. De
drives vangen aan om 19.45 uur. Inschrijfgeld per paar vijf euro. U kunt
per avond inschrijven en meedingen naar de dagprijzen. Ook is er
een prijs voor de Zomerkampioen.
Dit is het paar dat (of degene die)
de hoogste gemiddelde score heeft
gehaald aan het einde van de competitie.
U kunt zich zowel aan zaal als telefonisch opgeven voor deelname
aan de drive(s) bij Agnes Kroes, tel.
0297-286469.

Organisatoren winnen wederom
schutterstoernooi K.V. De Vinken
Vinkeveen - Ook dit jaar werd traditiegetrouw het korfbalseizoen bij
K.V. De Vinken afgesloten met het
schutterstoernooi. Over twee avonden verspreid streden twintig duo’s
voor de schutterstitel 2009. Vorig
jaar gingen de organisatoren er met
de titel vandoor en dit jaar bleken zij
wederom de sterkste te zijn.
Op maandag- en woensdagavond
15 en 17 juni genoten ze van twee
mooie zomerse avonden waardoor
iedereen vol goede moed aan het
toernooi begon. Uit alle teams uit de
competitie waren spelers en speelsters vertegenwoordigd. Van mensen uit de selectie tot aan niet-spelende leden.
Spelregels:
Tijdens het schutterstoernooi moet
ieder duo tegen ieder ander duo
schutteren. Bij het schutteren wordt
er over een afstand van zes meter tegen elkaar geschoten, waarbij doorloopballen niet zijn toegestaan. Een wedstrijd is afgelopen
wanneer één van beide duo’s één
keer tot de tien doelpunten is gekomen. Het duo dat begon, moest het

andere duo nog een naschot geven.
Hierdoor waren er ook gelijke spelen mogelijk. Dit kwam gedurende
het toernooi slechts drie maal voor.
Competitie:
Na de eerste avond ging de organisatie wederom aan de leiding
nauw gevolgd door diverse andere koppels. Opvallend was dat Rudy Oussoren vorig jaar zonder zijn
maatje Janno vd Plas in de onderste regionen eindigde, dit jaar echter waren zij weer herenigd en gingen ze op zoek naar hun vierde titel.
De tweede avond zou bepaald worden welk duo er met de titel vandoor
zou gaan, doordat iedereen van elkaar won en er niet één duidelijk de
sterkste was. Koppels gevormd met
vooral mensen uit het vlaggenschip
gingen de strijd met elkaar aan om
uit te maken wie het beste schutterduo was.
Uiteindelijk bleken de organisatoren Mariska Meulstee en Susanne Kroon wederom de sterksten en
mochten zichzelf voor de derde keer
uitroepen tot schutterskampioen.

Uitslag Schutterstoernooi 2009
1. Mariska Meulstee
en Susanne Kroon
2. Peter Koeleman
en Peter Kooijman
Janno vd Plas en Rudy Oussoren
Angela Sloesarwij
en Charita Hazeleger
5. Jaap Meulstee en Johan de Haan
6. Jacco Kroon en Ralf Zaal
7. Anne van Vliet en Lisette Kok
en Mariëlle Wilde
Aad en Maaike van Peursem
9. Mar van Spengen
en Renske de Haan
10. Kelvin Hoogenboom
en Rogier Schoenmaker
11. Rutger Woud en Stefan Gijsen
12. Pauline Koedijk en Ria Bos
13. Ingrid Hagenaars
en Monique Kroon
14. Marco Gijsen en Ruben Strubbe
15. Ellen Roos en Sonja Brommer
16. Lisa Kroon en Linsy Zaal
17. Jasper van Peursem
en Jeroen Langelaar
18. Dirk vd Vliet en Gert Langelaar
Ronald Mul en
Vincent Verbruggen en Arco Mul
20. Engel Zaal en Sjaak Rijnders
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Zomerbridgedrive
Mijdrecht (sessie 2)

Kees van den Brand zesde
op NK turnen

Mijdrecht
Bridgevereniging
Mijdrecht (BVM) organiseerde op
15 juni jl. de tweede sessie van de
zomerbridgedrive van 2009.

Mijdrecht - Kees van den Brand uit
Mijdrecht turnde afgelopen weekend een heel mooi Nederlands
Kampioenschap. Een medaille zat er
helaas net niet in. Hij eindigde in de
meerkamp als zesde, en in de toestelfinales als vierde (ringen) en vijfde (brug). Zijn trainingsmaatje Luc
Verwijs uit Wilnis mag trots zijn op
zijn twaalfde plek in de eindrangschikking.

De tweede drive uitslag:
A-lijn (18 paren):
Gerard van Beek en
Leo v.d. Toorn
Janny en Gerard Telling
Nel en Hans Leeuwerik
Elly Degenaars en
Thea Steen
B-lijn (18 paren):
Ben ten Brink en
Gijs de Ruiter
1.Peter van Rossum en
Jan Stekelenburg
Leo van der Meer en
Janny Streng
Delia Kenter en
Ria van Bergen

63,59%
61,43%
57,81%
54,69%

65,63%
65,63%
62,24%
60,68%

De volgende avonden zijn: 22 juni,
29 juni, 6 juli en 13 juli.
De drives worden gehouden in Partycentrum De Meijert aan de dr. J.
van de Haarlaan in Mijdrecht. Er
wordt gespeeld in twee lijnen. Indeling vindt plaats tijdens de inschrijving aan de zaal vanaf 19.00 uur.
U hoeft niet per se een gevorderd/
ervaren bridger te zijn om mee te
doen. Gezelligheid staat voorop. De
drives vangen aan om 19.45 uur. Inschrijfgeld per paar vijf euro. U kunt
per avond inschrijven en meedingen
naar de dagprijzen. Ook is er een
prijs voor de Zomerkampioen. Dit is
het paar dat (of degene die) in de Alijn als hoogste is geëindigd aan het
einde van de competitie.
U kunt zich zowel aan zaal als telefonisch opgeven voor deelname
aan de drive(s) bij Agnes Kroes, tel.
0297-286469 of 0297-241241.

Volleybal Veenland 2to2
Toernooi
De Ronde Venen - Voor de eerste
maal werd er dit jaar door de volleybalafdeling van Veenland een
mix twee tegen twee toernooi georganiseerd. Drie donderdagavonden
speelden 9 teams van 2 personen
op een half volleybalveld tegen elkaar om daarna op de finaledag te
bepalen wie winnaar zou gaan worden van de door Flynth adviseurs en
accountants BV beschikbaar gestelde wisselbeker te winnen.
De eerste donderdagavond was het
aftasten hoe er op het halve veld
gespeeld moest worden en kwamen
de spelers er ook achter dat het zeer
vermoeiend is om maar met 2 man/
vrouw in het veld te staan. Gedurende het toernooi begon men er
steeds meer aan te wennen en er
ontstonden spannende wedstrijden, waarbij de sportiviteit en ge-

zelligheid niet uit het oog werden
verloren. Op de finaledag werd er
in 3 poules gespeeld om de uiteindelijke eindstand te bepalen. Winnaar van de poule 7t/m9 werd Koco ‘C’hanel lie, winnaar van de poule 4t/m6 werd Ankie & Co en winnaar van het toernooi werd Jut&Jul.
De poulewinnaars kregen een medaille, gesponsord door Kringkoop
en de toernooiwinnaar ging met de
Flynth wisselbeker naar huis. Daarnaast was er ook nog een medaille
voor Bert van Asselen als beste speler van het toernooi.
Al met al is het een zeer geslaagd
toernooi geweest en een prima manier om het seizoen na de competitie af te sluiten. Gezien de vele positieve reacties krijgt dit Veenland
2to2 toernooi volgend jaar zeker een
vervolg.

Sterk deelnemersveld aanstaande
vrijdag aan de start in 45e editie

Wielerronde van
Nes aan de Amstel
Nes aan de Amstel - Komende vrijdagavond 26 juni staat Nes a/d Amstel weer in het teken van de wielersport. De unieke plaatselijke ronde gaat opnieuw van start met een
vol deelnemersveld. Het parkoers is
als gevolg van de werkzaamheden
N201 iets anders dan in voorgaande edities.
Om 19.30 uur zal het startschot klinken van het door de Supportersvereniging in samenwerking met WTC
de Amstel georganiseerde wielerfestijn. Geen rondje om de kerk
maar een ‘Belgische’ wedstrijd op
een loodzwaar parkoers van 12 kilometer lengte door de polders tussen Nes a/d Amstel en Amstelveen.
Er wordt gestart in drie groepen. Er
komt een sterk deelnemersveld van
bijna 150 renners aan de start.
De categorieën amateurs A en junioren rijden een wedstrijd over 60 kilometer. Kanshebber is Joost Francke, winnaar van de Ronde van Amstelveen. Ook Marcel Jacobs, 2e in
de Ronde van Weeps behoort tot de
favorieten. Tempobeul John Mens
uit Almere, voormalig winnaar Richard Louman en de WTC de Amstel-renners Marcel Witte, Jan Buisman en Alex de Vries (Ouderkerk a/
d Amstel) zijn ook kanshebbers.
Ook de Amateurs B en Nieuwelingen (36 kilometer) zullen evenals
in voorgaande jaren voor spektakel gaan zorgen. Er vallen immers
aantrekkelijke prijzen te verdienen
die zijn geschonken door een groot
aantal sponsors. Hoofdsponsor is
Rabobank ‘Amstel en Vecht’. Favorieten zijn de WTC de Amstel talenten Dylan Groenewegen en Stefan
Wolfenbuttel. Samen al goed voor
meer dan 10 overwinningen bij de
nieuwelingen. De organisatie tipt
ook de gebroeders Hans en Ton van

Eerste 2to2 volleybaltoernooi Veenland
Wilnis - De afgelopen weken heeft
de volleybaltraining bij Veenland
plaats gemaakt voor het eerste
Veenland 2to2 toernooi.
Teams van 2 spelers moesten zich
van te voren opgeven om op een
half (in de lengte) volleybalveld tegen elkaar te spelen. Dit leverde in
totaal 9 teams op met uiteenlopende
namen, zoals Ankie & Co, GEENIDDEE en De Tegenstander.
Alle begin is moeilijk en zo ook het
2to2en. Het smalle veld maakte dat
er bewuster geserveerd moest worden en ook in de rally moest daar
rekening mee gehouden worden. Er
moest dus slim, beheerst maar ook
weer niet te gemakkelijk voor de tegenstander gespeeld worden. Naarmate het toernooi vorderde zag je
hierin een duidelijke verbetering komen. Daarnaast werd er ook enige
conditie vereist. Eerst een bal verdedigen en daarna ook nog moeten aanvallen vraagt toch een korte sprint van een meter of 6 en dat
elke bal weer. De wedstrijden werden zonder scheidsrechter gespeeld
en de spelers moesten zelf de stand
bijhouden, maar dit had geen invloed op de sportiviteit en de gezelligheid .
Nadat de eerste 3 avonden een
complete halve competitie afgewerkt was, kwam er een vierde finale avond met 3 poules voor de
nummers 1 t/m 3, 4 t/m 6 en 7 t/m
9. Hierna kon er een eindstand op-

gemaakt worden. Voor de winnaars
van de verschillende poules was er
een medaille, door Kringkoop beschikbaar gesteld en voor de nummers één was er een door Flynth adviseurs en accountants BV beschikbaar gestelde wisselbeker.
Na telling van alle punten was de
eindstand van het Veenland 2to2
toernooi:
De uiteindelijke winnaar was het
team Jut & Jul. De partner van Jul
heeft door omstandigheden niet
mee kunnen spelen vandaar dat de
wisselbeker alleen naar Jul (Tom
Pasteuning) is gegaan.
Naast de medailles voor de winnaars was er ook een medaille voor
de “beste” speler. Deze medaille ging naar Bert van Asselen. Als
een soort algemeen reserve heeft hij
elke avond in een ander team gespeeld en geen enkele keer verloren.
Gezien de vele positieve reacties
mag het toernooi geslaagd genoemd worden. Dit is mede de verdienste van de sportieve instelling
van de deelnemers. Door dit succes en het inzetten van een wisselbeker, zal het 2tot2 toernooi volgend
seizoen, na de reguliere competitie, zeker weer georganiseerd worden . De resterende weken tot 9 juli,
wordt er nog steeds sportief/recreatief gevolleybald op de donderdagavond in de Willisstee. Wie zin heeft
kan mee komen doen.

Straatvoetbaltoernooi
Mijdrecht - Op zaterdag 27 juni organiseert Rabobank Veenstromen
voor de zesde keer het Rabobank
Straatvoetbaltoernooi. Het toernooi is voor jongens en meisjes in
de leeftijd van 8 tot 12 jaar en wordt
gespeeld op het Raadhuisplein in
Mijdrecht. Het Rabobank straatvoetbaltoernooi is in zes jaar uitgegroeid tot een van de leukste evenementen voor de jeugd.
Inmiddels hebben 25 teams zich
aangemeld die gaan strijden om de

eerste plaats in de poule. Natuurlijk
is er voor iedere deelnemer een leuk
aandenken.
Naast het toernooi is er ook een
sportief event voor alle belangstellenden. ‘Het Rabobank Latje trap’
waarbij zo vaak mogelijk de lat geraakt moet worden. Ieder uur is er
een gesigneerde bal te winnen!
Kortom: het belooft weer een gezellige dag te worden in het centrum
van Mijdrecht.

Eijk uit Hillegom en de Nessers Rene Markus (winnaar Ronde van Sloten), Ton van ‘t Schip en Cor Baas.
Het is ook goed mogelijk dat de
winnaar van vorig jaar, John Oudshoorn, zijn titel gaat prolongeren. Hij
was dit seizoen immers alweer goed
voor 3 overwinningen.
De derde groep wordt gevormd
door Amateurs C, recreanten/vrije
renners en dames (24 kilometer)
In deze categorie zijn de oud-RABO renner Ron Jacobs samen met
Ruud Verbeek en Rens Boekhoff
kanshebbers. In deze categorie is er
een sterk deelnemersveld met veteranen uit Ouderkerk a/d Amstel
met: Herman Baas, Jos Geijsel, Piet
van Leeuwen, Jan van Oosterom en
Cees de Wit.
Parkoers afgesloten voor verkeer
De start en finish van de wielerronde zijn zoals gebruikelijk voor restaurant “Cantina del Corazon” in de
dorpskern van Nes a/d Amstel.
De Amsteldijk zuid tussen “langs de
akker” en “de rode paal”, de Nesserlaan, het fietspad langs de Bovenkerkerweg en de Zijdelweg, de
Randweg en de Hollandse Dijk zullen tussen 19.00 uur en ongeveer
21.00 uur voor al het doorgaande verkeer en bestemmingsverkeer
worden afgesloten.
De oude Bovenkerkerweg maakt dit
jaar geen onderdeel uit van het parkoers. Toeschouwers voor de wielerronde dienen dus uiterlijk om
19.00 uur in de dorpskern aanwezig te zijn. Er is voldoende parkeergelegenheid bij de Urbanuskerk. De
toeschouwers ontvangen een gratis
programma.
Start bij Restaurant “Cantina del Corazon” (voorheen De Vergulde Zon).
In ‘Belgische’ sfeer.

Duivensport

Hennie Pothuizen wint
vlucht Blois
Regio - Zaterdag stonden drie
vluchten op het programma, Pau
Internationaal, Nationaal Mont de
Marsan en Nationaal Blois. Mont
de Marsan had vrijdag gelost worden, maar werd wegens slecht weer
in Frankrijk uitgesteld naar zaterdag.
Zaterdag werd Pau om 06.50 uur gelost, Blois om 07.30 uur en Mont de
Marsan om 13.15 uur. Peter de Haan
uit De Hoef klokte zondagmorgen
om 09.35 uur een duif van Internationaal Pau, de definitieve uitslag
komt later, en Mont de Marsan was
ook nog niet bekend. Nationaal Blois
werd een pittige vlucht, mede door
de harde noordwestenwind die er
stond, maar de duiven kwamen toch
weer sneller naar huis dan menigeen had verwacht. Hennie Pothuizen uit Vinkeveen klokte om 15.30.15
uur de eerste duif van de vereniging,
en deze maakte een snelheid van
1199,244 meter per minuut en dat is
bijna 72 Km per uur. Hiermee werd
Hennie 3e en met zijn 2e duif 66e

in Rayon F waar zo’n 2000 duiven in
concours stonden, en 12e in de afdeling Noord Holland met ongeveer
9000 duiven in concours. Ton Duivenvoorde uit De Hoef werd tweede, en in Rayon F 21e en 87e en Wim
Wijfje uit De Kwakel werd 3e en in
Rayon F 30e. Nationaal werd Ton 19e
en Wim 36e in Noord-Holland. Ginkel & Berg werd 1e in de B-Groep.
Om Nationaal te spelen, moet je de
duiven daarvoor inschrijven, en kom
je in de Nationale uitslag van de afdeling. Mooie resultaten voor de leden van Rond de Amstel, die volgende week een Midfondvlucht (midden-afstand) en de eerste jonge duivenvlucht op het programma hebben
staan. De uitslag is als volgt:
Blois 294 duiven en 18 deelnemers:
C. Pothuizen
A.M.Duivenvoorde
W. Wijfje
M. v.d. Hoort
P.J. van Schaik

Kees en Luc sloten dit seizoen waarin ze overstapten naar turnvereniging TOOS in Waddinxveen af met het bondskampioenschap in
Zwijndrecht. De Ronde Venen was
daar goed vertegenwoordigd: naast
Kees en Luc deden ook Thomas
Zonneveld en Dylan Brugman mee.
Laatstgenoemde turnde fantastisch
en mag zich kampioen van Nederland noemen bij de junioren.
De jongens turnen alle vier op hoog
niveau, Kees en Luc in de categorie instap eerste divisie. Dat dit een
sterk veld is, met talentvolle turners uit heel Nederland, bleek al
tijdens de plaatsingswedstrijden
in het voorseizoen. Van de 29 jongens mochten er uiteindelijk veertien meedoen aan de finale. Het was
al een prestatie op zich dat Kees en
Luc daarbij zaten.
De jongens hadden zich dit weekend voorgenomen om nog één keer
te vlammen. Kees mocht licht hopen
op een medaille in de meerkamp en
had zich ook geplaatst voor de toestelfinales brug en ringen. Voor Luc
leek een plek op het podium nog
iets te hoog gegrepen. Als eerstejaarsinstapper moest hij het opnemen tegen jongens met meer jaren
turnervaring.
Fraaie zwaaien
Beide turners startten op het onderdeel voltige, oftewel de ‘paddenstoel’ - niet echt een lekker toestel
als je nog niet helemaal warm bent
gedraaid. Kees leverde met zijn score (16,90) iets in op de concurrenten. Luc liet door een aantal slordige
flanken nog meer kostbare punten
liggen en kwam uit op 15,60. Daarna, aan ringen, lieten ze met fraaie

zwaaien en sterke spreid-hoeksteunen zien dat ze wel degelijk meetelden. Kees noteerde de vijfde score
(16,70) en Luc de zesde (16,60).
Op sprong presteerden ze vervolgens goed, alhoewel Luc een paar
tienden lager uitkwam dan de
meeste anderen. Dat maakte hij
daarna goed met een mooie oefening op brug (17,10), voor velen het
spannendste toestel. Kees kwam
uit op een iets tegenvallende 16,95,
maar hij stelde weer orde op zaken
aan het hoge rek. Een vloeiende oefening leverde hem de vierde score
(17,70) op. Ook Luc ‘slingerde’ goed,
maar omdat hij aan rek nog niet de
hoogste moeilijkheidsgraad turnt,
moest hij genoegen nemen met
16,10. De jury, behoorlijk streng bij
alle onderdelen, gaf niks cadeau.
Met nog één toestel te gaan, was
het podium voor zowel Kees als Luc
onbereikbaar. Dat weerhield ze niet
om fantastische oefeningen op het
laatste onderdeel - vloer - te turnen,
met mooie overslagen, handstanden heffen en flikflakken. Luc kreeg
als beloning een 18,05, een score
die hij het hele seizoen nog niet had
gehaald. Kees deed daar nog een
schepje bovenop. Zijn 18,90 was de
hoogste score van het hele veld en
bracht hem naar een mooie zesde
plek in het eindklassement (eindscore 105,45 punten). Luc eindigde
met 101,30 punten als twaalfde.
Trots
Kees reisde daarna op zondagochtend opnieuw naar Zwijndrecht om
twee toestelfinales te turnen. Op
ringen was hij dicht bij een medaille (17,15) maar hij kwam een halve
punt te kort voor brons. Op de brug
eindigde hij als vijfde met een score
van 17,10, wederom een halve punt
lager dan nummer drie. Even slikken
dus, maar achteraf een prestatie om
trots op te zijn.
De jonge turners gaan zich de komende maanden op nieuwe turnelementen storten en laten volgend seizoen ongetwijfeld weer van
zich horen. Kees stroomt dan door
naar de leeftijdscategorie pupil. Luc
turnt nog een jaar instap.

Kimberley Bouman
tweede bij regiofinale
Regio - Eindelijk de laatste wedstrijd van het seizoen voor gymnastiekvereniging Veenland. Een lang
seizoen, maar een mooi seizoen met
prima resultaten.
Men moest vroeg op pad voor Denise Offerman. Er werd met de vloer
gestart. Een keurige oefening zette ze hier neer. En daarmee waren
gelijk de zenuwen ook van de baan.
Vervolgens de sprong, haar favoriete onderdeel. Deze werd dikbeloond met een ruime acht. Super!
Na het derde onderdeel werd er
een tussenstand bekend gemaakt.
Een welverdiende 8ste plaats. Toen
werd het wel heel spannend, want
toen moest er nog geturnd worden
op de balk. De balk is altijd al een
lastig onderdeel, maar nu helemaal.
Helaas speelde nervositeit hier weer
een rol. Ze viel twee keer van de
balk en dat kostte heel wat puntjes.
Hierdoor kwam ze uiteindelijk op
een 22ste plaats. Maar desondanks
een superwedstrijd gedraaid!
Hierna de beurt aan Kimberley.
Ze moest beginnen op balk en daar
was nog wel iets van nervositeit te
merken maar ze draaide een mooie
oefening zonder te vallen. Op naar
de vloer, hier turnde Kimberley een
prachtige oefening. Met inturnen
ging alles nog fout maar gelukkig
op de wedstrijd niet.
Ondertussen werd er een tussenstand bekendgemaakt en Kimberley
stond op een 5de plaats.
Op naar de sprong. Hier doet zij een

zweefrol op een verhoogd vlak. Ze
sprong de sterren van de hemel en
dat werd beloond met een 9.2. Weer
een tussenstand en tot ieders verbazing was Kimberley geklommen
naar de eerste plek. Maar ja, wel
spannend want de brug moest nog,
Kimberley liet iedereen hier achter
zich en turnde zich naar het hoogste cijfer.
Bij de prijsuitreiking bleek helaas
dat er eentje haar net met 0.1 punt
voorbij was gegaan. Maar een tweede plaats is ook hartstikke mooi en
dikverdiend.
De dag werd afgesloten door Eva
en Lois. Ook bij deze dames speelde nervositeit een gote rol. Ze gingen van start op de brug. Hier en
daar wat foutjes, maar met 2 ruime
voldoendes in de pocket op naar de
balk. Met inturnen ging het allemaal
wat minder, maar op de wedstrijd
lieten ze keurig zien wat ze in hun
mars hebben. En dat werd beloond
met een dikke 7,5 voor beiden.
Toen door naar de vloer. Een sterk
onderdeel voor beiden. De handstanddoorrol mislukte bij Eva, maar
ze liet zich hierdoor absoluut niet uit
het veld slaan en zij ging stug verder met haar oefening. Op naar de
sprong. Het favoriete onderdeel van
Lois. En dat was ook wel te merken.
Met een 8,8 werd ze beloond.
Uiteindelijk met een 14e plaats voor
Lois en een 32ste plaats voor Eva
kijkt Veenland terug op een hele gezellige en sportieve dag.
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C1000 Clubactie maakt tien verenigingen blij

Brede school is de grote
winnaar met 1358 euro
Uithoorn/De Kwakel – De afgelopen weken was er bij de C1000
de ‘lokale clubkasactie’. Deze actie
hield in dat C1000 vijfduizend euro
te verdelen had tussen lokale clubs
en/of verenigingen. In dit geval was
dat Uithoorn en De Kwakel en was
het C1000 van winkelcentrum Zijdelwaard. Alle clubs en verenigingen hebben een brief ontvangen
waarmee zij zich konden inschrijven
voor deze actie. Tien clubs meldden zich aan. Voor deze tien werden tien speciale bussen neergezet
bij de winkel. De klanten van C1000

ontvingen bij elke tien euro boodschappen een muntje en zij konden
dat muntje schenken aan een van
de tien clubs.
Ook konden de klanten via de mail
hun club van extra muntjes voorzien. Zaterdag jl. werden de geldbedragen die de clubs hiermee verdiend hadden bekendgemaakt en
door middel van een cheque overhandigd.
Winnaar
De grote winnaar is geworden De
Brede School uit de Legmeer. Zij

ontving 27% van de muntjes hetgeen 1358 euro betekende voor de
verenigingskas.
KDO uit De Kwakel ontving 897 euro, Scouting Admiralengroep 874
euro, Hockeyclub Qui Vive 536 euro, Muziekvereniging KNA 430 euro,
Roei en Kanovereniging Michiel de
Ruijter 224 euro, Schaatsvereniging
de Amstel 198 euro, badmintonvereniging De Kwakel 170 euro, hetzelfde bedrag ontving ook Paardensportvereniging Troje en badmintonvereniging Space Shuttle ontving
118 euro.

Tweehands boekenmarkt
Amstelplein drukbezocht
Uithoorn – Afgelopen vrijdag en zaterdag was het nu en dan een drukte van belang in winkelcentrum Amstelplein.
Niet dat het niet meer druk is in het
winkelcentrum, maar nu was een
groot deel van het overdekte deel
ingericht als boekenmarkt.
Duizenden oude boeken stonden er
uitgestald. Jong en oud zag je snuffelen en heel wat bezoekers gingen
met een boek naar huis.

Winkelcentrum Legmeer
mag nieuw bouwen
Uithoorn - De eigenaar van winkelcentrum Legmeerplein heeft om
toestemming gevraagd voor sloop
en nieuwbouw van het winkelcentrum. Het college van burgemeester en wethouders gaat hiermee akkoord.
Winkelcentrum Legmeerplein is
sterk verouderd en een aantal win-

kelunits staat leeg. Op het plein
staan twee scholen en een kinderdagverblijf die in het najaar
van 2009 verhuizen naar de Brede School in Legmeer-West. De gemeente heeft eerder de wens uitgesproken het Legmeerplein in zijn
geheel opnieuw te willen ontwikkelen. Onderdeel daarvan is de bouw
van de praktijkschool Koningin Em-

ma. Voor deze school is inmiddels
een locatie aangewezen.
De ruimte die ontstaat tussen de
toekomstige Emmaschool en het
huidige (toekomstige) winkelcentrum moet nog nader ingevuld worden, woningbouw is daarvoor een
optie. In het najaar wordt hiervoor,
in overleg met de omgeving, een
programma van eisen opgesteld.

Stichtingen in
Uithoorn krijgen
extra steun
Uithoorn/De Kwakel - Stichting Urgente Noden Uithoorn
en de Stichting Het Jeugdfonds Uithoorn–De Kwakel krijgen een extra financiële bijdrage van de gemeente Uithoorn.
In 2006 heeft de gemeente van
het kabelbedrijf geld gekregen
om mensen met een laag inkomen te compenseren met kabelabonnementsgelden.
De
gemeente heeft besloten om
dit geld nu te besteden aan
mensen met een inkomen op
of rond het minimum.
Om er voor te zorgen dat al het
geld ten goede komt aan de
doelgroep is besloten om twee
stichtingen te ondersteunen.
Zowel Stichting Urgente Noden Uithoorn als Stichting Het
Jeugdfonds Uithoorn–De Kwa-

kel zetten zich in voor mensen
die thuis wat minder te besteden hebben.
Stichting Urgente
Noden Uithoorn
In de gemeente Uithoorn is de
Stichting Urgente Noden Uithoorn pas opgericht. Het fonds
biedt financiële hulp aan inwoners van de gemeente Uithoorn e.o. die om welke reden
dan ook in een urgente noodsituatie terecht zijn gekomen.
Dit fonds is speciaal bedoeld
voor mensen die geen of onvoldoende gebruik kunnen maken van de (wettelijke) voorliggende voorzieningen.
Stichting Het Jeugdfonds
Uithoorn–De Kwakel
Het Jeugdfonds heeft zich ten

doel gesteld om jongeren tot
en met 17 jaar, van wie de ouders een inkomen op het minimum hebben, voor meerdere
jaren de mogelijkheid te bieden
deel te nemen aan sport- en
culturele activiteiten in groepsverband.
Niet alle jongeren hebben namelijk de financiële mogelijkheid om lid te worden van een
sport- of culturele vereniging.
De contributie is vaak hoog en
ook aan bijvoorbeeld sportkleding en sportschoenen zijn
kosten verbonden.
Door de inzet van deze stichting kunnen deze jongeren
toch lid worden of blijven van
een sport- of culturele vereniging.

34ste Polderfeest De Kwakel
De Kwakel - Van woensdag 29 juli tot en met zondag 2 augustus zal
in De Kwakel het Polderfeest gevierd worden. De voorbereidingen
zijn in volle gang en de voorverkoop
is reeds begonnen.
Woensdag 29 juli
Het Polderfeest begint met de Polderfeestbarbecue vanaf 17.00 uur.
Kaarten zijn tot en met maandag 27
juli te koop bij slagerij Eijk en Veld
en kosten vanaf 16 jaar twaalf euro,
6 t/m 15 jaar acht euro en voor kinderen tot en met 5 jaar is het gratis.
Donderdag 30 juli
Samen met AKU organiseert het
Feestcomité de Decathlon Polderloop. Inschrijven kan vanaf 18.30
uur en de kosten zijn voor de 1 kilometer (t/m 11 jaar) 1 euro, voor de
4 kilometer 3.50 euro en de 10 kilometer 5 euro.

Vrijdag 31 juli
Om 14.00 uur voor de kinderen een
optreden van Circus Cappuccino de
la Ansjovis, entree is gratis.
’s Avonds is er een optreden van
Booming Piano’s, waarvoor de kaarten reeds in de voorverkoop zijn te
verkrijgen.

bij E-Markt Schalkwijk, Café Bolle
Pouw, Coop Rehorst Nieuwveen en
Dierenspeciaalzaken van Tol in Uithoorn

Zaterdag 1 augustus
’s Middags is er een kinderprogramma en voor de jeugd vanaf 12 jaar
en volwassenen wordt de zeskamp
weer georganiseerd. Inschrijven
hiervoor kan alleen telefonisch bij
Gerrit Burggraaf, tel 0297-561276.

Op zaterdagavond is de toegang
vanaf 14 jaar.

’s Avonds treed het duo Nick en Simon op voor iedereen van 14 jaar en
ouder.
Kaarten zijn reeds in de voorverkoop te verkrijgen.
Voorverkoop vrijdag- en zaterdagavond. Kaarten zijn verkrijgbaar

Entreeprijzen voor beide avonden:
- aan de tent
18.00 euro
- voorverkoop
15.00 euro

Zondag 2 augustus
Tijdens de familiedag zijn er zowel
binnen als buiten de tent vele spellen en attracties voor de kinderen.
Daarnaast zijn er optredens van Duo
Savar, een trapeze act, Sam Shine Vuurdans en Matt en Marieke.
Blaasorkest Ladderzat loopt op het
feestterrein en de band Shore Line
zal het Polderfeest afsluiten.
Entree is gratis.
Voor meer info: www.polderfeest.nl.

Vaderdagactie W.C. Zijdelwaard goed gevallen:

”Fantastisch idee, heerlijk
om zo verwend te worden”
Uithoorn – Heel wat vaders hebben
zich zaterdag voor, tijdens of na het
winkelen, zaterdag jl. laten verwennen. De winkeliers hadden dit jaar,
ter gelegenheid van Vaderdag, zaterdag in het winkelcentrum twee echte, van die lekker zittende, ouderwetse scheerstoelen neergezet. Twee

professionele scheerders(sters) ingehuurd en iedere vader die dat wilde, kon in de stoel plaatsnemen en
zich heerlijk laten scheren. Er werd
druk gebruik van gemaakt. Je moest
soms even geduld hebben, want een
goede scheerbeurt duurt even, maar
als we de vaders moeten geloven,

was het wachten de moeite waard:
“Fantastisch idee, echt heerlijk om
zo verwend te worden. Mijn Vaderdag kan niet meer stuk. En voor mijn
vrouw ook prettig, zo’n lekker gladgeschoren man, toch?
Voor meer foto’s zie:
www.winkelcentrum-zijdelwaard.nl

