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Nooit gedacHt!

“Onze hypotheek sluit perfect aan
bij ons pensioen.”
Ed & Nanneke Veenstra, Mijdrecht

F i n a n c i e e l D i e n s t e n c e n t ru m m i j D r e c h t

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht
HÉT ACTUELE WONINGAANBOD OP DE RONDE VENEN KABELKRANT (18.00-23.00 UUR)

VOOR HET OFFICIËLE
GEMEENTENIEUWS

College De Ronde Venen door commissie Bestuur
teruggefloten

Gemeenteraad wil
meepraten over kwestie
van brug over de Amstel
De Ronde Venen – Naar aanleiding
van pittige vragen van de Combinatie is het college tijdens de commissievergadering Bestuur vorige
week woensdagavond teruggefloten. Zij hadden nooit, zonder enige
ruggespraak met raad en bewoners,
een brief mogen sturen naar burgemeester en wethouders van Uithoorn, waarin zij stelden dat zij de
plannen om de brug over de Amstel
weg te halen en elders een loopbrug
neer te leggen een goed plan vonden. “Dit getuigt van weinig respect
van dit college naar deze raad en
zeker ook naar haar inwoners toe’”
aldus Toine Doeze.
‘Ik heb me hier zeer aan gestoord.
Deze wijze van werken verdient zeker geen schoonheidsprijs. Dit college heeft totaal geen rekening gehouden met de bewoners van de
Amstelhoek. Ik hoop dat het college
dit negeren van de raad nooit meer
zal doen”, aldus Doeze.
Ernstige zaak
Ook de fractievoorzitter van het

CDA, Jan van Loo, vond deze werkwijze van het college “een ernstige
zaak. Wat mij ook verbaast is, dat er
blijkbaar totaal geen communicatie
is tussen deze twee gemeenten. Het
lijkt wel of er geen telefoon, of geen
emailverkeer bestaat.
De bewoners vinden zich door dit
college in de kou gezet. Wij zijn in
ieder geval blij dat het college nu inziet dat het zo niet kan. Ik vind dan
ook dat beide gemeenten met elkaar om de tafel moeten en tot een
voor beide aanvaardbare oplossing
moet zien te komen. Maar wat ik
nog het allerergste vind is dat het
college gewoon geheel om de raad
heengegaan is”, aldus Van Loo.
Brief
Bert van Broekhuijsen was het helemaal eens met de voorgaande sprekers: “Wat je nu hebt, is dat het college van Uithoorn zegt: ‘gemeente De Ronde Venen is het helemaal
met ons eens.
Wel, als er iets is wat niet zo is, is
het dat. Ik wil dan ook dat ons col-

lege, met spoed, opnieuw een brief
schrijft waarin zij stellen dat zij terugkomen op hetgeen zij geschreven hebben en dat het onontkoombaar is dat het besluit wordt opgeschort en er eerst met elkaar gesproken moet gaan worden.
Ze kunnen wel van alles willen daar
in Uithoorn. En dan kan de brug
dan van hun zijn, ze willen toch een
loopbrug maken? Wel dan hebben
ze wel onze grond nodig“, aldus Van
Broekhuijsen
Gerecht
Cees Houmes van D66 : “Ons college heeft zich duidelijk verslikt.
Laat het dit college voor eens en altijd duidelijk zijn: de raad maakt het
menu, het college en de ambtenaren maken hierna het gerecht en
komen dan met dat gerecht weer
terug naar de raad en de bewoners
om het te laten proeven.”
Anco Goldhoorn RVB: “Ik hoop dat
de soep niet zo heet wordt gegeten als hij nu wordt opgediend. Een
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ding is zeker: Samen Sterk met de
inwoners is hier met voeten getreden door dit college”.
Gedwongen
Aan wethouder Roosendaal de
moeilijke taak om hier op te reageren. Hij trachtten de zaak nog wat te
redden en er onderuit te komen om
een brief te schrijven, maar dat vond
geen genade bij de commissieleden. Zeker toen de commissieleden
aangaven dat er in de brief moest
staan dat de raad van de gemeente
De Ronde Venen afstand neemt van
de adhesiebetuiging van hun college, ging het de wethouder wat te
ver: “Ik stel voor dat we een brief laten maken, deze aan u voorleggen
en die dan naar Uithoorn sturen. Op
24 januari neemt de raad van Uithoorn het besluit, we zorgen dat
de brief er voor die tijd is”, aldus de
wethouder.
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Te laat
De commissie ging akkoord. Alleen... vergaten ze dat zo’n brief, een
paar dagen voor een vergadering,
weinig invloed meer zal hebben. De
gemeenteraad van Uithoorn vergadert al in de nieuwe stijl.
De vergadering van 24 januari is alleen nog het nemen van het besluit.
De discussie is al geweest.
We hopen dat ook de pers deze
brief ontvangt en hem kan publiceren, dan kan in ieder geval iedereen
er kennis van nemen.
(wordt vervolgd)

Ondanks vele protesten blijft wethouder Levenbach erbij:

Irenebrug moet gewoon gesloopt
worden en een loopbrug terug

Uithoorn - Tijdens het persuur
werd door wethouder Maarten Levenbach heel duidelijke taal gesproken wat betreft het afbreken van de
Irenebrug: Ondanks alle protesten,
bezwaren, brieven, ingesproken
teksten en stampvolle zalen bij de
hooravonden ziet het er toch naar
uit dat de Irenebrug gesloopt zal
worden. Tenminste als je de woorden van wethouder Maarten Levenbach mag geloven die tijdens het
persuur aangaf dat het college ‘zeer
stelllig van mening is dat dit voorstel
voldoet aan de kaders die de raad
heeft gesteld.” Destijds is in het op
15 september 2006 vastgestelde
structuurplan aangegeven door de
raad dat zij een optimaal autoluw
dorpscentrum willen hebben maar
dat er wel een goede autoverbinding moet blijven met Amstelhoek.
Volgens de wethouder voldoet het
voorstel van het college hier dus
aan. Op opmerkingen dat autoluw
niet meteen betekent autoloos en
dat een extra vijf km omrijden niet
bepaald een goede autoverbinding
betekent gaf de wethouder als antwoord dat het college vindt dat dit
wel het geval is.
Volgens de wethouder is dit een
kwalitatief goede verbinding en
zelfs sneller dan de huidige verbinding. Er is in het structuurplan aangegeven dat er woningen en winkels zouden moeten komen en dat
er eventueel ook ruimte moet komen voor culturele activiteiten. Verder vond de wethouder dat, als de
bouw van de parkeergarage begint,

de weg toch tijdelijk afgesloten gaat
worden. Maar ja, als je dan weet dat
het een tijdelijk iets is valt daar wel
mee te leven, maar als dit definitief wordt dan is het een ander verhaal. Maar volgens de wethouder is
dan iedereen er wel aan gewend en
weet niet meer beter. De tijd zal het
leren. Op de mededeling dat tijdens
de commissie van bestuur in De
Ronde Venen is aangegeven door
de voltallige raad dat zij het niet
eens zijn met de beslissing van het
college daar om alvast hun goedkeuring aan het plan te hechten en
een herziening wenst werd weinig
commentaar geleverd. Door zowel
de Combinatie als Gemeentebelangen werd aangegeven dat zij van
mening is dat het college van deze
gemeente in een brief aan het college van Uithoorn zou moeten aangeven dat zij niet akkoord gaan met
sluiting van de Irenebrug. Dit ook
in verband met het feit dat de raad
vindt dat noch zij noch de inwoners
voldoende bij dit besluit zijn betrokken en dat in ieder geval het besluit
opgeschort moet worden. Volgens
wethouder Maarten Levenbach lagen er al plannen in De Ronde Venen om te bouwen en begrijpt deze
de opmerkingen van de Amstelhoekers en heeft het college daar kennis van genomen. Volgens de wethouder volgt er op 24 januari alleen
een besluit over de knip en komt er
geen formeel besluit over eventuele
sluiting van de Irenebrug. Maar deze twee zaken staan natuurlijk niet
los van elkaar. Het wordt spannend
die 24e januari.
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De gemeenteraad
van De Ronde Venen
gaat werken met een
nieuw vergadermodel

Servicelijn

Serviceverzoeken en wensen
kunt u online melden door
middel van het serviceformulier
op de website, of via
tel. (0297) 29 18 00.

Servicepunten

Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg
én voor financiële diensten.
Bij het servicepunt kan bijna
alles geregeld worden wat te
maken heeft met het leven
van alledag.

In veel gemeenten wordt onderzocht op welke manier
de inwoner beter bij het werk van de gemeenteraad
betrokken kan worden. In De Ronde Venen is daartoe
een vergadermodel ontwikkeld, waarmee niet alleen de
betrokkenheid van de inwoner beter tot zijn recht komt,
maar waarmee ook het raadswerk beter en effectiever
georganiseerd wordt. De gemeenteraad zal in zijn
vergadering van 24 januari a.s. over invoering van het
nieuwe vergadermodel besluiten.

Servicepunt Mijdrecht,
Hoofdweg 1,
Geopend:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur.
(0297) 38 33 99.
Servicepunt Wilnis,
Dorpsstraat 28
Geopend:
ma t/m vr 9.00-16.00 uur.
(0297) 23 76 10.
Voor meer informatie kunt
u kijken op de website
www.servicepuntderondevenen.nl.
Er is ook een mobiel
Servicepunt. U kunt deze bus
elke woensdag bezoeken in:
De Hoef bij De Springbok,
van 9.30-10.15 uur;
Amstelhoek, bij het
“Ons Streven”,
van 13.00-13.45 uur;
Waverveen bij de kerk
van 14.15-15.00 uur.

Afvalbrengstation

Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
tel. (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl
Geopend:
ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur en
12.30-16.00 uur,
en di 12.30-16.00 uur.
Op dinsdagochtend en
zon- en feestdagen is het
afvalbrengstation gesloten.

Spreekuur college

Als u iets aan de
burgemeester en/of
wethouder wilt voorleggen,
kan dat tijdens hun spreekuur
op dinsdag van 11.00-12.00
uur. Bel voor een afspraak
(0297) 29 17 10.

Spreekrecht

U mag aan het begin van de
vergadering spreken tot de
gemeenteraad, dit heet het
spreekrecht. Hiervoor krijgt
u maximaal vijf minuten.
Het spreekrecht geldt
alleen voor onderwerpen
die op de agenda staan.
De gemeenteraad kan,
voordat een besluit wordt
genomen, de informatie
betrekken in de vorming
van haar oordeel. Inwoners
kunnen ook voorafgaand
aan vergaderingen van
raadscommissies vragen
stellen aan de leden. Dit
mogen zowel geagendeerde
als niet-geagendeerde
onderwerpen zijn. Wel dienen
de onderwerpen tot het
werkgebied van de commissie
te horen.

Redactie

Afdeling Communicatie & pr
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht
communicatie@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Genomineerden voor
sportprijzen bekend

Op dit moment werkt De Ronde Venen met een vergadermodel
waarbij gebruik wordt gemaakt van drie verschillende
raadscommissies Hierin worden onderwerpen ‘voorbesproken’
alvorens de gemeenteraad er een besluit over neemt. Nadeel
van deze werkwijze is dat de discussies in de commissie- en
raadsvergaderingen vaak op elkaar lijken. Ook vindt de raad de
betrokkenheid van inwoners, bedrijven en instellingen te gering.

In De Meijert wordt vrijdag 25 januari bekend gemaakt wie zijn verkozen tot sportman, -vrouw,
-ploeg en -talent van het jaar 2007. Wethouder Ingrid Lambregts heeft donderdag 10 januari
bekend gemaakt wie voor de verschillende categorieën zijn genomineerd. De bekendmaking
van de winnaars vindt plaats tijdens het SportGala van de gemeente De Ronde Venen.

Doel van het nieuwe vergadermodel is:

In de categorie sportman van het jaar zijn genomineerd
schaatser Tim Balvers, wielrenner Dennis Leliveld
en marathonloper Michael Woerden. Tim Balvers
nam onder andere deel aan het NK Supersprint en
behaalde tijdens de regioselectie voor het NK een
tweede plaats. Dennis Leliveld verreed vorig jaar de
Tour de Moselle, de Tour de la Dordogne en deed mee
aan Olympia’s Tour. Hij won de wedstrijd Les Fusees
in België. Michael Woerden kwam als eerste over de
streep tijdens de Zilveren Turfloop en deed hetzelfde
tijdens het NK Veldloop voor gemeente-ambtenaren.
Ook was hij winnaar van het Run2day-circuit in de
regio Utrecht. Voor de titel sportvrouw van het jaar zijn
genomineerd: Anouk Hoogendijk, Michelle Fangman
en Agnes Hijman. Voetbalster Anouk Hoogendijk is
basisspeler eredivisie vrouwen FC Utrecht en heeft
23 interlands voor het Nederlands Elftal achter haar
naam staan. Triatlete Michelle Fangman eindigde als
tweede tijdens het NK triatlon Lange Afstand en werd
winnaar van de triatlon in Amsterdam. Ook werd zij
winnaar van de Triathlon Aalsmeer. Agnes Hijman werd
vorig jaar Nederlands kampioene vrouwen Masters 40.
Ook eindigde ze als eerste vrouw tijdens de Marathon
van Leiden. Nico Klessens, Annika Fangman en Kevin
Regelink zijn genomineerd als sporttalent van het
jaar. Nico Klessens beoefent kano-freestyle en nam
onder andere aan de Nederlandse en de Europese
Kampioenschappen deel. Annika Fangman is net
als haar zus Michelle een begenadigd triatlete en is
Nederlands Kampioen onder de 18 jaar. Ook nam ze
deel aan het EK en WK. Schaatser Kevin Regelink reed
zich met verschillende baanrecords voor B junioren

•

in de kijker en behaalde een derde plaats tijdens
Gewestelijke kampioenschappen. Voor de prijs van
Rabobank sportteam van het jaar zijn genomineerd SV
Argon, CSW meisjes MA1 en dartteam Jari/Censation
2. Argon werd dit jaar voor het eerst in haar historie
Algeheel Amateurkampioen van Nederland nadat ze
achtereenvolgens Kampioen van de Hoofdklasse A
en Algeheel Kampioen van de Zondaghoofdklasse
waren geworden. Ook de meisjes van CSW deden
goede voetbalzaken. Zij werden ongeslagen kampioen
in de Eerste klasse jeugd KNVB West 1 en wonnen
de regionale beker. Het dartteam van Jari/Censation2
werd kampioen van de Tweede divisie en verdiende
daarmee promotie naar de Eerste divisie. Het team
reikte tot de achtste finale tijdens de wedstrijd om de
Nationale Beker. De genomineerden zijn gekozen
uit kandidaten die tot 31 december door inwoners
en verenigingen naar voren zijn geschoven. Een jury
heeft vervolgens alle kandidaten en hun prestaties
beoordeeld. De jury stond onder voorzitterschap van
Avital Selinger, coach van het Nederlands dames
volleybalteam. Ook wethouder Ingrid Lambregts
had zitting in de jury evenals sportredacteuren van
verschillende media. Het SportGala op 25 januari in de
Meijert wordt een feestelijke bijeenkomst waarin sporters
en sportverenigingen in het zonnetje worden gezet. De
gemeente vindt het belangrijk sport in zijn algemeenheid
en sporters en teams in het bijzonder onder de aandacht
te brengen aangezien het beoefenen van sport gezond
is en sportverenigingen een belangrijke sociale rol
vervullen. Het SportGala wordt mede mogelijk gemaakt
door een bijdrage van Rabobank Veenstromen.

Vertraging werkzaamheden Demmerik
in Vinkeveen
Over de voorgenomen herstelwerkzaamheden aan de kademuur langs de Demmerik hebben wij u en
de aanwonenden in december 2007 geïnformeerd. De werkzaamheden lopen vertraging op door een
leverantieprobleem van de stalen damwand. Daardoor verschuiven de geplande werkzaamheden en
gedeeltelijke afsluiting van de Demmerik naar week 6. Van 4 februari 2008 t/m 8 februari 2008 zal het
autoverkeer tussen de hefbrug, richting de Herenweg, en het toegangsbruggetje naar de boerderij van
Demmerik 1 worden omgeleid. De aannemer zal er alles aan doen om de opgelopen achterstand op de
planning in te halen, om zo de tweede geplande afsluiting in week 14 en 15 te kunnen handhaven.

Buurtbus
rijdt toch
gebruikelijke
route
In verband met de uitgestelde
werkzaamheden aan de Demmerik
zal de Buurtbus (lijn 226) deze week
toch de gebruikelijke route volgen
en daarom wel door Vinkeveen
rijden. In week 6 zal de Buurtbus dit
traject niet berijden in verband met
de afsluiting van de Demmerik ten
behoeve van de werkzaamheden
die plaatsvinden tussen de hefbrug
naar de Herenweg en de oprit van
Demmerik 1. Onder voorbehoud
geldt dat de Buurtbus dit traject ook
niet berijdt in de weken 14 en 15.
In de weken 6, 14 en 15 zal de
Buurtbus een omleidingroute
volgen: Op de rotonde van
Industrieweg/Ir. Enschedeweg
zal de bus direct rechtsaf gaan,
richting Wilnis en bij de volgende
verkeerslichten linksaf gaan de
Oudhuyzerweg op. Daarna komt de
Buurtbus via de Uitweg weer op de
bestaande route. Vanuit Breukelen
zal ook over dit traject worden
gereden.

Presentatie
commissie Remkes

De Onderzoekscommissie Groot Mijdrecht Noord (“Commissie
Remkes”) presenteert op 21 januari 2008 haar bevindingen
aan bewoners en omwonenden van de polder Groot Mijdrecht
Noord. De commissie onderzoekt onder meer de juistheid en
volledigheid van eerder gedane onderzoeken en rapporten over
water en bodemdaling. Iedereen is van harte welkom bij de
presentatie in partycentrum De Meijert, Dr. J. van der Haarlaan 6
in Mijdrecht. Aanvang 19.30 uur, de zaal is open om 19.00 uur.
Vanaf maandag 21 januari om 16.00 uur is het rapport
beschikbaar. U kunt het vanaf dat moment ophalen in de hal van
partycentrum De Meijert. Ook staat het rapport vanaf 16.00 uur
op www.grootmijdrechtnoord.nl. Na 21 januari is het rapport op
te vragen bij het projectsecretariaat op telefoonnummer
(030) 25 82 112 en op gmn@provincie-utrecht.nl.

Programma van de avond

19.00 uur: zaal open
19.30 uur: presentatie bevindingen door de voorzitter van de
onderzoekscommissie, de heer Remkes
20.00 uur: pauze
tijdens de pauze is er de mogelijkheid
tot het indienen van vragen
20.30 uur: beantwoording van vragen door de commissie
22.00 uur: einde
De bevindingen van de commissie worden eerst aan de
bewoners gepresenteerd. Pas na 21 januari 2008 bespreekt het
provinciebestuur het rapport en de consequenties daarvan.

•
•

•
•
•

een heldere scheiding in de fasen van de besluitvorming aan
te brengen; informeren, mening vormen/debatteren, besluiten
betrokkenheid van inwoners te verbeteren
(in de beginfase van het besluitvormingsproces)
het debat op hoofdlijnen te laten plaatsvinden tussen de
raadsleden op basis van het uitwisselen van argumenten
het verduidelijken van de posities en rollen van de raad;
kaders stellen, controleren en volksvertegenwoordiging
voorkomen dat het debat vanuit de commissie
wordt overgedaan in de raad
helderheid te geven over de fase van een onderwerp
in het besluitvormingsproces

In De Ronde Venen is ervoor gekozen iedere fase van het
besluitvormingsproces een herkenbare plaats te geven in de
reguliere vergadercyclus. Op een relatief informele manier houdt
de raad vanaf 1 feburari Rondeveense tafelgesprekken. Daarin
gaan de raadsleden in gesprek met de inwoners en bedrijven van
de gemeente én met de portefeuillehouder en ambtenaren. Het
stellen van vragen en inventariseren van ideeën en meningen
staat centraal tijdens deze gesprekken Maar ook gedurende de
pauze tussen de gesprekken kan in de wandelgangen volop
informatie worden uitgewisseld tussen raadsleden, inwoners,
portefeuillehouders en ambtenaren. Het debat wordt later gevoerd
in de meningvormende raadsvergadering. Op basis van de eerder
in ruime mate verzamelde informatie worden meningen gewisseld
en gevormd. Pas daarna is de besluitnemende vergadering.
De standpunten zijn dan ingenomen, zodat met voortvarendheid
besloten kan worden. Een simpel concept; de inwoners profiteren
ervan, omdat zij de ruimte krijgen om op een laagdrempelige manier
met de raadsleden in gesprek te gaan. Maar wél op een moment
dat de raadsleden daar nog wat mee kunnen. Ook het college heeft
baat bij deze benadering. De portefeuillehouders, ondersteund door
ambtenaren, krijgen de ruimte om goede informatie te geven over
de onderwerpen, die de raad wil gaan bespreken. Dat levert een
raadsdebat op grond van voldoende en correcte informatie op. En
natuurlijk profiteren ook de raadsleden van het concept. Door een
efficiëntere organisatie van het raadswerk kan de schaarse tijd van
de raadsleden beter benut worden. De raadscommissies worden in
deze nieuwe opzet afgeschaft. In principe wordt de donderdagavond
de vaste avond voor de gemeenteraad. In het nieuwe
vergaderschema zal de raad eens per maand bijeen komen voor een
raadsvergadering. Twee donderdagen worden gereserveerd voor de
Rondeveense tafelgesprekken.

Informatie-avond raad
over herindeling in
De Meijert

Vorige week heeft u, als inwoner van De Ronde Venen, een
brief ontvangen waarin de gemeenteraad u uitnodigt voor een
informatiebijeenkomst over de herindeling in De Meijert op
donderdag 17 januari.
De raad staat aan de vooravond van een belangrijk besluit waarover hij
de inwoners graag wil informeren. De provincie Utrecht bereidt momenteel
een voorstel voor om de gemeente De Ronde Venen samen te voegen
met de gemeenten Abcoude, Loenen en Breukelen. Donderdag 24
januari vergadert de gemeenteraad over dit onderwerp. Voorafgaand
daaraan wil de raad inwoners informeren over hoe het onderwerp tot nu
toe is behandeld en welke standpunten zijn ingenomen. Officieel komt
de gemeenteraad na 24 januari niet meer aan bod en zijn het andere
overheden die over de toekomst van De Ronde Venen beslissen. De raad
vindt het daarom belangrijk inwoners te informeren over hoe het proces
tot nu toe is verlopen, welke standpunten fracties hebben ingenomen en
verantwoording af te leggen over betrokken posities. Herindeling is een
zeer belangrijk onderwerp dat alle inwoners in de toekomst zal raken, de
gemeenteraad heeft het afgelopen jaar daarom veel tijd aan het onderwerp
besteed om tot goed afgewogen beslissingen en reacties te komen. Tijdens
die discussies is ook gebleken dat de meningen van de verschillende
fracties soms uiteenlopen. Mede om die verschillen duidelijk te maken wil
de raad u uitnodigen voor de bijeenkomst in de Meijert op 17 januari.
De avond begint om 20.00 uur.

Nieuwe Meerbode - 16 januari 2008

pagina 3
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Inzameling plastic flessen en flacons
Voorkom problemen,
bouw dakkapel
volgens de regels

De plaatsing van een dakkapel geeft meer ruimte en licht
en biedt de mogelijkheid voor een extra kamer. Regelmatig
maken inwoners daarvan dan ook gebruik om hun woning
aantrekkelijker te maken.

De resultaten van de zesde inzameling zijn bekend. De zesde inzameling op 4 januari 2008 heeft 5020 kilo aan lege plastic
flessen en flacons opgeleverd. In de afgelopen 6 maanden is in totaal in de gemeente De Ronde Venen al 27.540 kilo aan
lege plastic flessen opgehaald. Een prachtig resultaat! Er staan nog 2 data gepland binnen de proef ‘Plastic Heroes’. Deze
data zijn 1 februari en 7 maart 2008. De proef loopt dus bijna ten einde, maar dit betekent NIET dat de inzameling gaat
stoppen. De inzameling van plastic flessen en flacons GAAT gewoon DOOR. Echter op dit moment vinden onderzoeken
plaats naar de verschillende manieren van inzameling. Natuurlijk wordt u tijdig op de hoogte gebracht hoe de inzameling
vervolgd gaat worden.

Inzamelingsoverzicht gemeente De Ronde Venen
 














































































 




























Uitnodiging opening
Servicepunt in Vinkeveen







Sportservice Midden Nederland heeft al het speciaal sportaanbod
van sportverenigingen in regio Utrecht-West gebundeld in een
Sport- en beweegwijzer. Hierin staat een overzicht van alle
activiteiten. Deze Sport en beweegwijzer kan gratis worden
opgevraagd, tel. (030) 75 13 840.
Belangstellenden die meer willen weten over het sportaanbod in de
regio Utrecht-West kunnen kijken op www.usportanders.nl. Mensen
die meer willen weten over de regionale aanpak aangepast sporten
kunnen contact opnemen met Sportservice Midden Nederland,
Judith Meeuwissen, tel. (030) 75 13 840 of (06) 12 94 94 36 of
via e-mail: jmeeuwissen@sportservicemiddennederland.nl.



Sport- en beweegwijzer



Sportservice Midden Nederland neemt contact op met die mensen
die in de enquête hebben aangegeven dat graag te willen. Samen
kan dan worden bekeken welke sport of beweegactiviteit het beste
bij deze persoon past. Mensen met een beperking die al met heel
veel plezier sporten kunnen dat ook aangeven op de enquête.
Ook dat wil Sportservice graag weten, want met die informatie
kunnen andere mensen weer beter worden geadviseerd.



Advies



De enquête is verstuurd naar mensen met een lichamelijke, verstandelijke, visuele, auditieve beperking of een chronische aandoening.
Mensen die wel een beperking hebben maar geen brief hebben
ontvangen, kunnen contact opnemen Judith Meeuwissen van Sportservice Midden Nederland, tel. (030) 751 38 40, of (06) 12 94 94 36
of via e-mail: jmeeuwissen@sportservicemiddennederland.nl.
De enquête wordt dan zo snel mogelijk opgestuurd.



Vragenlijst



Vorige week heeft iedere inwoner met een beperking
(bekend bij de WVG) in de gemeente De Ronde Venen via
de post een enquête van Sportservice Midden Nederland
ontvangen. Deze enquête wordt gehouden om een goed
beeld te krijgen van de sportwensen van mensen met
een beperking. Sportservice Midden Nederland wil graag
weten of mensen met een beperking aan sport doen of
daar behoefte aan hebben.



Enquête over sport
voor mensen met
beperking
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Het derde Servicepunt in De Ronde Venen wordt op maandag 21 januari om 14.00 uur officieel geopend.
Vanaf die datum hebben ook de inwoners van Vinkeveen in hun eigen dorp een loket waar ze terecht kunnen
met hun vragen over wonen, welzijn, zorg en financiële diensten van de aangesloten partners. U bent van
harte welkom om bij de feestelijke opening aanwezig te zijn en het nieuwe Servicepunt te komen bekijken.
Het adres: Futenlaan 52, 3645 GE Vinkeveen, naast Winkelcentrum Zuiderwaard.
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Digitaal: 24 uur per dag via
www.derondevenen.nl. U kunt het
speciale serviceformulier invullen.
Telefonisch: De servicelijn is
telefonisch geopend op maandag
tot en met donderdag van 08.30 tot
16.30 uur en op vrijdag van 08.30
tot 12.30 uur via telefoonnummer
(0297) 29 18 00.







De servicelijn is op twee
manieren te bereiken

 









 





Onder straatmeubilair vallen objecten die in of langs de straat staan.
Voorbeelden hiervan zijn banken, prullenbakken, betonpalen, uitneembare
palen, verkeersborden, informatieborden en fietsenstandaarden. Het is de
inrichting van de openbare ruimte.
Als er gebreken aan het straatmeubilair zijn, kan dit doorgeven worden aan
de servicelijn. Dit kan bijvoorbeeld de melding van een scheef gereden
of afgebroken paal zijn. De medewerker van de servicelijn beoordeelt
als eerste de prioriteit van de melding. Bij gevaarlijke situaties neemt de
medewerker van de servicelijn direct contact op met een medewerker van
de buitendienst, zodat er snel actie ondernomen wordt. Gaat het langer
duren en kan er niet direct gerepareerd worden, bijvoorbeeld omdat
materiaal besteld moet worden, dan laat de gemeente dit de melder weten.
Ook als de doorgang op voetpaden belemmerd wordt, kunt u contact
opnemen met de servicelijn. De buitendienstmedewerker gaat dan
de situatie bekijken en indien mogelijk direct oplossen. Wanneer
verkeerssituaties veranderd moeten worden, moet dit gemeld worden
bij afdeling verkeer. Een verkeersdeskundige bepaalt dan of de
verkeerssituatie veranderd moeten worden.
Daarnaast kunt u de servicelijn gebruiken voor het indienen van
verzoeken over de openbare ruimte, zoals het aanvragen van extra
fietsenstandaarden, prullenbakken en bankjes. Bij ieder verzoek, gaat
de gemeente de situatie bekijken. Als het mogelijk en nuttig is, plaatst
de gemeente er fietsenstandaarden en prullenbakken bij. Prullenbakken
worden geplaatst op plekken waar veel voetgangers langs komen, zoals
op speelterreinen, bij winkelcentra en bij bushaltes. Mist u ergens een
prullenbak, dan kunt een verzoek indienen via de servicelijn. Niet ieder
verzoek kan altijd worden uitgevoerd. Als er bijvoorbeeld een verzoek wordt
ingediend voor het plaatsen van een bankje in een woonwijk, moeten eerst
de inwoners in de buurt geïnformeerd zijn. De gemeente vraagt de melder
dit zelf te doen. Als alle betrokken
inwoners het er mee eens zijn,
en de gemeente de locatie ook
beoordeeld heeft, kan de bank
geplaatst worden.

Op de website van gemeente De Ronde Venen (www.derondevenen.nl)
vindt u onder het kopje bouwen, wonen en milieu informatie over onder
andere de campagne Plastic Heroes, de inzameling en meest gestelde
vragen. Ook kunt u voor meer informatie of vragen contact opnemen
met de Servicelijn op telefoonnummer (0297) 29 18 00.

U kunt uw plastic flessen en flacons ook wegbrengen naar het



Straatmeubilair

Waar kunt u meer informatie vinden over deze actie?

Wat kunt u doen wanneer u sneller
van uw plastic flessen en flacons af wilt?

Thema 6: Straatmeubilair

De servicelijn bestaat al sinds 2003 en kan door iedereen worden gebruikt
om meldingen, klachten en verzoeken over de openbare ruimte en
veiligheid door te geven. Via een speciale campagne houden wij u graag
op de hoogte van de mogelijkheden die de servicelijn u kunt bieden. Er zijn
tien categorieën, waarvan deze week de categorie “straatmeubilair” verder
wordt toegelicht.

afvalbrengstation op de Industrieweg 50 in Mijdrecht. Daar staat een

Plastic flessen en flacons zijn gemaakt van hetzelfde type plastic.
Door de inzameling te beperken tot deze stroom verpakkingen waar
een vloeistof in heeft gezeten, kan dit afval goed worden gerecycled.

Het plaatsen van een dakkapel kan echter niet zomaar. U zult zich aan
bepaalde regels moeten houden, onder meer omdat de dakkapel moet
passen in de omgeving en de buren er geen last van mogen hebben. De
gemeente De Ronde Venen constateert echter regelmatig dat inwoners
zich niet aan de regels houden. Voor plaatsing van een dakkapel is dan
geen bouwvergunning aangevraagd of de dakkapel is te groot. Als dit wordt
geconstateerd treedt de gemeente handhavend op. Bewoners moeten dan
alsnog de benodigde vergunning aanvragen en in sommige gevallen moet
de omvang van de dakkapel worden gewijzigd. Dat brengt hoge kosten
voor de gebruiker met zich mee. Daarom is het volgende van belang voor
inwoners die een dakkapel op hun woning willen plaatsen. Belangrijk
is waar de dakkapel op de woning wordt geplaatst. Gebeurt dit aan de
voorkant, dan is altijd een bouwvergunning nodig. Wordt de dakkapel aan
de zijkant of achterkant geplaatst, dan is niet altijd een bouwvergunning
nodig. Wel zal de dakkapel altijd aan een aantal voorwaarden moeten
voldoen, bijvoorbeeld ten aanzien van breedte en hoogte.
Meer informatie is hierover te vinden op de website van VROM:
www.vrom.nl/bouwvergunningen_online
Om problemen te voorkomen is het verstandig om, voordat u een dakkapel
plaatst op uw woning, gratis advies te vragen bij de balie van Bouwen &
Wonen in het gemeentehuis van De Ronde Venen. Op die manier weet u
wat wel of niet is toegestaan. De balie is geopend van maandag tot en met
donderdag van 08.30 tot 16.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Servicelijn,
uw helpende hand

Inzamelingsoverzicht
gemeente
DeHeroes.
Ronde Venen
speciale container van deze
campagne Plastic

Waarom is de inzameling beperkt
tot plastic flessen en flacons?

11-01-2008 14:03

Gratis energiebox en
advies op maat

Met het besparen van energie in uw woning kunt u veel kosten
11-01-2008
besparen. Dat hoeven geen ingrijpende maatregelen te zijn.
Ook met kleine maatregelen kunt u al veel bereiken.
Om u kennis te laten maken met de mogelijkheden, stelt de Gemeente
De Ronde Venen tijdelijk een gratis energiebox en energieadvies aan
huis beschikbaar. De actie is voor de inwoners van De Ronde Venen
en duurt tot eind februari. De energiebox, ter waarde van €60,- bestaat
uit energiebesparende producten zoals spaarlampen, radiatorfolie, een
tijdschakelaar en andere handige producten. Hiermee kunt u jaarlijks
tot wel €100,- besparen op uw energierekening! Wilt u meedoen met
deze tijdelijke actie? Reageer dan snel, want er zijn 250 energieboxen
beschikbaar (1 per huishouden). Knip de
bijgevoegde antwoordcoupon uit en stuur
deze voor eind januari 2008 in. In de maand
januari wordt u gebeld voor een afspraak met
een energieadviseur. De adviseur komt de
energiebox overhandigen en adviseert u over
energiebesparende maatregelen in uw woning.
U krijgt dus een advies op maat. Voor meer
informatie en vragen kunt u bellen naar de
Servicebalie thuis energie besparen, (030)
28 02 913. Bereikbaar van maandag t/m
donderdag van 10.00-12.00 en 13.00-15.00
uur of kijk op www.thuisenergiebesparen.nl.

Aanmeldingsbon
Ja, ik doe mee met de actie

“Energiebesparing houdt huis in De Ronde Venen”
Naam

:...............................................................................

Adres

:...............................................................................

Telefoonnummer :...............................................................................
E-mail

:...............................................................................

Stuur deze bon zonder postzegel naar:
Milieudienst Noord-West Utrecht
Servicebalie (Thuis Energie Besparen)
Antwoordnummer 52258
3502 WB Utrecht

14:03:
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Nieuwe Meerbode - 16 januari 2008
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Opening
nieuwe
wandelroute
Op donderdag 17 januari
2008 wordt bij Landwinkel
De Lindenhorst in De Hoef
de Kazan & Lindenhorstroute geopend, een
bijzondere wandelroute
langs de Kromme Mijdrecht
en door de polders
Blokland en Zevenhoven.
De wandelroute voert
kilometerslang over
boerenland waar de
wandelaar ongestoord
van licht, lucht en de
ruimte in deze veen- en
kleipolders kan genieten.
De route, die is gemarkeerd
met blauwe zeshoekige
bordjes, sluit aan op vijf
andere wandelroutes en
kent twee startpunten:
Pondskoekersluis
(routepunt recreatieschap)
en Nieuwveen (routepunt
Rijnstreekberaad).

Werkzaamheden fietspaden tussen
Mijdrecht en Amstelhoek

De provincie Utrecht is vanaf januari 2008 begonnen met het verbeteren van verschillende
fietspaden in De Ronde Venen. Het betreft de fietsvoorzieningen langs de N201 tussen
Mijdrecht en Amstelhoek en tussen Vinkeveen en de Demmeriksebrug. Ook de parallelweg aan
de noordzijde van de N201 en de Herenweg in Vinkeveen wordt vernieuwd. De werkzaamheden
starten 7 januari en duren tot eind mei 2008. Fietsers krijgen in die periode te maken met
een aantal afsluitingen en omleidingsroutes. Aanleiding voor de werkzaamheden vormt het
verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers.
Afsluitingen en omleidingsroutes

Tijdens de werkzaamheden is er gedurende een aantal weken sprake van een tijdelijke afsluiting
van de verschillende trajecten. Het fietsverkeer wordt dan ter plaatse met borden omgeleid.
De percelen langs de N201 blijven bereikbaar via de inritten naar de hoofdrijbaan.

7 januari t/m 21 maart

Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Activiteitenkalender
De Ronde Venen
De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt
gemaakt door Stichting Cultura in samenwerking met
VVV De Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus
en gemeente De Ronde Venen. Wekelijks wordt
een aantal activiteiten vermeld die in de komende
week zullen plaatsvinden. Voor informatie over de
activiteitenkalender kunt u contact opnemen met
VVV De Ronde Venen, tel. (0297) 21 42 31, email:
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. Een uitgebreide
activiteitenkalender is te lezen op de website van de
gemeente: www.derondevenen.nl.
19 januari 2008

Afsluiting fietspad tussen Mijdrecht en Amstelhoek
Fietsers tussen Mijdrecht en Uithoorn worden omgeleid via de Ringdijk
tweede Bedijking en de AC Verhoefweg.

Zaag mee in De Ronde Venen e.o.

Landschapsonderhoud aan het terrein Veenwater aan de Hoge
Dijk in De Hoef / Zevenhoven van 09.00-14.00 uur (o.a. afzetten
esdoorns, opruimen omgewaaide populieren). Parkeren bij Hoge
Dijk nr. 31. Voor materiaal, koffie en soep wordt gezorgd. Zelf
zorgen voor een beker, laarzen en werkkleding.
Informatie bij Ton ter Linden: tel. (0297) 56 74 37.

14 januari t/m 21 maart

Afsluiting fietspad tussen Vinkeveen en de Demmeriksebrug
Fietsers tussen de N212, de ir. Enschedeweg en de Herenweg worden
omgeleid via de Hoofdweg, Waverveense pad, Achterbos en Herenweg.

17 maart t/m 16 mei

Afsluiting parallelweg tussen de N212 en de Herenweg
Fietsers door de Vinkeveense Plassen worden omgeleid via de
Herenweg, Baambrugse Zuwe en Groenlandse kade.

Handen uit de mouwen in de Botshol

Vrijwilligerswerkzaamheden in de Botshol van 09.15 tot 16.00 uur.
Verzamelen bij de werkschuur van Natuurmonumenen aan de
Botsholsedijk bij nr. 30 in Waverveen. Meenemen: eten, drinken,
laarzen, regenkleding, mok en lepel, eventueel extra kleding. Er
wordt gezorgd voor koffie en soep. Uiterlijk 17 januari aanmelden.
Aanmelden / meer informatie: (020) 623 46 89 of (0251) 65 54 17.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de werkzaamheden, de afsluitingen en de omleidingsroutes
kunt u contact opnemen met de heer G. Klomp van de provincie Utrecht, tel. (06) 53 69 86 13.

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook
te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde
Venen werkt met servicenormen.
Aanvragen bouwvergunning
Ben wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om
bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
			
De Hoef
De Hoef Oostzijde 68

Plaatsen van 2 dakkapellen
op het voorgeveldakvlak

Ontvangst
datum

Lichte bouwvergunning

2008/0004 03-01-2008

Reguliere bouwvergunning

2007/0884 21-12-2007

Reguliere bouwvergunning
fase 2

2007/0882 21-12-2007

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2008/0005 07-01-2008
2007/0867 12-12-2007
2007/0881 17-12-2007

Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
fase 1
Lichte bouwvergunning

2007/0885 19-12-2007
2007/0886 19-12-2007

Reguliere bouwvergunning
fase 1
Reguliere bouwvergunning

2007/0889 21-12-2007

Oprichten van een berging
Lichte bouwvergunning
Vergroten van een woning met een erker Reguliere bouwvergunning

2007/0810 19-11-2007
2008/0003 02-01-2008

Mijdrecht
Tuinderslaan 7

Vergroten van een woning door
middel van een dakverhoging
Westerlandweg 2
Oprichten van een rundveestal
		
Vinkeveen
Bloemhaven 49
Herenweg 25
Herenweg 276, 278

Veranderen van een beschoeiing
Veranderen van een garage
Oprichten van loopsteigers en
2 jollensteigers (achter)
Lange Meer 14
Oprichten van een serre aan een woning
Molenkade 15
Vernieuwen van een recreatiewoning
		
Rietveld 1
Veranderen van een
zijgevel van een woning
Ter Aase Zuwe 3b
Oprichten van een bedrijfswoning
		
Winkeldijk 19A-25
Realiseren van een zwembad
Wilnis
Herenweg 190
Herenweg 239

Bouwnr.

2007/0866 17-12-2007
2007/0857 11-12-2007

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen.
Deze bouwaanvragen kunt u nog niet inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel,
uitbouw etc, die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)

Met ingang van donderdag 17 januari 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter
inzage, de bouwplannen:
De Hoef
De Hoef Oostzijde 27
Mijdrecht
Viergang 12
Wilnis
Herenweg 190

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

Verplaatsen van een sloot en
het dempen van een sloot (nabij)

Aanlegvergunning

2007/0828

A

Vergroten van een woning
met een aanbouw en dakkapel

Reguliere bouwvergunning

2007/0835

B

Oprichten van een berging

Lichte bouwvergunning

2007/0810

C

Opm.

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vergunning:
- Onder A te verlenen aanlegvergunning als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening met vrijstelling
van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
- Onder B te verlenen met vrijstelling ingevolge de voorschriften van het bestemmingsplan.
- Onder C te verlenen met doorbreken van de aanhoudingsplicht met toepassing van artikel 50, lid 4 Woningwet.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij
Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving
van het plan waar u uw zienswijze op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijze verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijze
ook mondeling (aan de balie of telefonisch) bij de betreffende afdeling bekendmaken.
Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
Granaat 21
Rietgans 10
Vermogenweg
Vinkeveen
Futenlaan 52, 54, 56
Molenkade

Vernieuwen van beschoeiing en steigers Lichte bouwvergunning
Vergroten van een woning
Reguliere bouwvergunning
met een dakopbouw

2007/0752 07-01-2008
2007/0824 07-01-2008

Oprichten van een rundveestal
op een bestaande mestkelder

Reguliere bouwvergunning
fase 2

2007/0785 04-01-2008

Wilnis
Molmlaan 2
Vergroten van een supermarkt
		

Reguliere bouwvergunning
fase 2

2007/0739 04-01-2008

Waverveen
Poelweg 2

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen
van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide
fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die
in die fase aan de orde zijn gekomen. Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes
weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders,
postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er,
als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Kapvergunningaanvragen
De gemeente is van plan kapvergunning te verlenen voor
Straatnaam
Soort boom
Reden
gemeentelijke bomen			
Mijdrecht			
Roerdomp (naast nr. 129)
4 elsen
renovatie pleintje
Schattekerkerweg (schuinvoor nr. 12)
1 sierkers en 1 els aanleg in- uitrit
De aanvragen liggen van 16 januari tot 30 januari 2008 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis.
Binnen deze termijn van twee weken kan een ieder schriftelijk reacties op deze aanvragen tot
kapvergunningen kenbaar maken. Ingediende reacties zullen bij de beoordeling worden meegewogen.
Noodkap
Op 14 januari 2008 hebben twee noodkappen plaatsgevonden:
- Een berk aan de Gijsbert van Stoutenborghstraat voor nummer 19 (Mijdrecht)
is gekapt in verband met herstelwerkzaamheden aan een rioolput.
- Een populier aan Pimpernel/Van Haarlaan (Mijdrecht) is gekapt
in verband met werkzaamheden van een energiebedrijf.
Agenda Adviescommissie voor het Ouderenbeleid

Bouwplannen

Straatnaam

Arkenpark
De Plashoeve 5
Proosdijland 3

Verzenddat.
vergunning

Plaatsen van een dakkapel
Plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak en op het
zijgeveldakvlak van de woning
Oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw (ongenummerd)

Lichte bouwvergunning
Lichte bouwvergunning

2007/0827 07-01-2008
2007/0716 07-01-2008

Reguliere bouwvergunning

2007/0873 04-01-2008

Oprichten van een tijdelijk servicepunt
Plaatsen van een recreatiewoning
(nabij Plaswijk 66)

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2007/0753 03-01-2008
2007/0726 08-01-2008

De Adviescommissie voor het Ouderenbeleid vergadert op maandag 28 januari 2008.
Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.
De vergadering begint om 14.00 uur en vindt plaats in vergaderkamer 5 in het gemeentehuis.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreektijd bezoekers
4a. Vaststellen verslag vergadering 17 december 2007/b.
Zaken n.a.v. bovengenoemd verslag
5. Afhandelinglijst vergadering 17 december 2007
6. Ingekomen en uitgegane post
7a. Mogelijke gevolgen voor de ouderen en gehandicapten door een eventuele
wijziging van de busverbinding naar Breukelen in plaats van naar Utrecht.
7b. Mogelijke gevolgen door een eventuele vervanging van de Irenebrug door een fiets-loopbrug.
8. Bijgewoonde vergaderingen
9. Reacties vanuit de rondzendmap
10. Rondvraag
11. Afsluiting
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer
(Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. door hen onder het stellen van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu een vergunning is
afgegeven aan:
J. de Jong voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting van een
varkensfokkerij-/ mesterij met recreatieve nevenactiviteiten op het perceel De Hoef Oostzijde 119,
1426 AJ in De Hoef.
De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen van 17 januari 2008 tot en met 28 februari 2008 ter inzage.
Tot en met 28 februari 2008 kunt u beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA te ‘s-Gravenhage. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. De vergunning treedt een
dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij naast het beroep gedurende de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de bovengenoemde afdeling. De vergunning treedt
dan niet in werking voor er op dat verzoek is beslist. Voor het instellen van beroep c.q. een verzoek tot het treffen
van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over het
ontwerp geen zienswijzen zijn ingebracht en dat ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp deze beschikkingen
niet is gewijzigd. De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij: de Milieudienst Noord-West Utrecht,
Straatweg 66a te Breukelen, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; het gemeentehuis van
De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht, tijdens openingstijden. Als u een toelichting wilt of de stukken op
een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de cluster recht van de
milieudienst, tel. (0346) 26 06 41.
2. bij hen een melding op basis van een algemene maatregel van bestuur is binnengekomen van: T. Koene voor het
veranderen van een propaantank waarop het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer van toepassing is, op
het perceel Provincialeweg 7, 3645 CN in Vinkeveen (ingekomen op 14 december 2007). Met ingang van 1 januari
2008 is het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer ingetrokken en vervangen door het Besluit algemene
regels inrichtingen milieubeheer (ook wel Activiteitenbesluit genoemd). De ingediende melding wordt automatisch
gezien als melding op grond van het nieuwe besluit. Voor het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels
gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van
meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken.
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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. 0297531111. 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.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.00-18.00 u;
za 9.00-12.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij apotheek Pelaene Hof,
Terschellingkade 2, 3446 BK
Woerden, tel. 0348-480481.

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

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

sTIChTING
WELzIjN OuDEREN
Kerkvaart 2, tel. 0297-230288.
Ouderenadviseur, tel. 0297-230285

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

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

Editie 2:

Editie 3:

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

verschijnt woensdag
De Ronde Venen,
Mijdrecht, Amstelhoek,
De Hoef, Wilnis, Vinkeveen,
Waverveen, Vrouwenakker,
Zevenhoven
Uithoorn, Nes a/d Amstel,
De Kwakel
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
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 23-27
1901 RW Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
ISDN 0251-673620
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
Verspreid Net BV
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
Tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Editie 2: oplage 14.950 ex.
Editie 3: oplage 13.150 ex.
Overname/kopiëren van advertenties en/of teksten uit deze
uitgave is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming
van de Uitgever.

09:50

MORPHEUS RUIMT OP
10% 70%

BOXSPRING COMBINATIE

VANAF € 1.499,INCLUSIEF MATRASSEN VANAF

TOT

KORTING

€ 2.399,-

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk Mijdrecht,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939. Behandeling na
telefonische afspraak
Dierenkliniek Wilnis,
Molmlaan 15, 3648 XK Wilnis,
tel: 0297-250114.
Weekenddienst na tel. afspraak.
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, tel: 0297-242436.
Consults na tel. afspraak.
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen
tel: 0297-263758 fax: 0297-594080
www.dkavv.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 Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische hulpverlening, Drs. J.M.M.
Simons klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371
of 0297-568866; www.simonspsychologische-begeleiding.nl
De Ronde Venen:
Praktijk voor psychologische hulpverlening, 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

COLOFON

10-12-2007

BOXSPRINGS
TIENERBEDDEN

| MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN
| DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984
Donderdag koopavond
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Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde Wereld
zijn belangrijke doelen van SOS. Daarnaast is het geven van voorlichting
binnen De Ronde Venen over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking
een belangrijke taak.
Als zo’n school er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, leerlingen en
ouders om er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen
ook voor de allerarmste kinderen. Met de hulp van onze huidige en nieuwe
donateurs gaat dit lukken.

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

www.morpheus.nl

Topprogramma
AJOC Festival 2008
De Ronde Venen - Het lijkt nog heel
ver weg, maar het komt toch al snel
dichtbij: het AJOC Festival 2008! Het
vindt dit jaar plaats op 9, 10, 11, en
12 mei. Dit jaar ook weer een groots
programma met artiesten van topniveau, en bands die voor het eerst de
sfeer van het festival komen proeven. Net als vorig jaar zal het programma van de zaterdag om 16.00
uur beginnen. En komen er zes verschillende artiesten/bands.
Oud en vertrouwd zijn twee woorden die goed bij deze band passen.
Natuurlijk hebben we het dan over

Golden Earring. Op zondag 11 mei
staan deze oude rockers op het podium van het AJOC Festival. In het
voorprogramma staat de aanstormende, talentvolle band Leaf. Na het
winnen van De Telegraaf talentenjacht zijn zij officieel doorgebroken
met hun single ‘Wonderwomen’.
Op zaterdag 15 maart 2008 start de
voorverkoop voor het AJOC Festival
2008. De voorverkoop is in Immitsj
(Windmolen 75, Mijdrecht) en start
om 11.00 uur. Tot 18.00 uur heb je de
kans om als eerste je kaarten te bemachtigen. Gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Kijk voor
meer informatie over het Festival en
de voorverkoop op www.ajoc.nl.
Niet alleen een vernieuwend en
groots programma voor het AJOC
Festival, maar ook heeft de jongerenvereniging een geheel vernieuwde site. Op de nieuwe site vind je
alle informatie over het Festival. En
je vindt er alle activiteiten, foto’s en
verslagen van de vereniging AJOC.

sTIChTING IMET

SOS De Ronde Venen:
wat is dat voor een club? (2)
Het eerste grote project van SOS is gestart in 1993, meteen na de oprichting. Het betrof een groot gezondheidsproject in Noord Oost Sri Lanka, het
armste deel van dit land Er zijn hier gezondheidsposten gebouwd evenals honderden latrines en toiletten en heel veel waterputten geslagen voor
schoon drinkwater. Ook zijn twee mobiele klinieken gefinancierd. Gezondheidsmedewerksters zijn voorzien van fietsen om de dorpen te kunnen bezoeken waar zij elementaire gezondheidsvoorlichting geven, eenvoudige
medische handelingen uitvoeren en de artsen assisteren bij de maandelijkse spreekuren. Ook is in dit project voorzien in de opleiding van deze
gezondheidsmedewerksters.
Een volgend groot project in 1997/1998 was de bouw van een Maya school
in Guatemala voor kinderen van Indiaanse afkomst. Er wordt les gegeven
in de eigen taal en cultuur naast het Spaans en andere reguliere vakken.
SOS is thans bezig voor deze school een computerlokaal in te richten. De
school voorziet enorm in een behoefte van de Indiaanse Maya bevolking in
dit gebied.
Nel Bouwhuijzen
Wordt vervolgd

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

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: 0297288288. 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.

Expositie van Loes
Verbrugge bij Leenders
De Kwakel - Bij Party Restaurant
Leenders exposeert Loes Verbrugge haar kunstwerken t/m half april.
Loes Verbrugge werkt en woont in
Hoofddorp, alwaar zij beroepsmatig
werkt als beeldend kunstenaar.
Haar opleiding volgde zij o.a. aan
de vrije Teken Academie te Amsterdam.
Een emotionele schilderes met een
bijzondere passie voor kleur. Haar
belangrijkste inspiratiebron is de
zichtbare natuur. De aard van de
werken van Loes zijn herkenbaar
figuratief. Klassieke thema’s zijn
belangrijk in haar werk, bloemen,
koeien en mensen zijn daar een
voorbeeld van.
Zij werkt voornamelijk met acryl op
linnen en werkt graag met meervoudige beelden (twee-en drieluiken), op speciale doeken die een
dikkere raamwerk hebben dan de
gewone doeken, met aluminium in
het raamwerk. De zijkanten worden
mee geschilderd zodat er geen lijst
nodig is.
Bloemen
Karakteristiek voor haar werk is de
gelaagdheid van de verf, transparant tot dekkend en deels met de
paletmes opgebracht. Een colorist
pur sang met een vlotte penseel-

streek. De tentoonstelling bij Party Restaurant Leenders omvat voor
Loes voornamelijk in grote vorm gehouden bloemen, bloemstillevens
en koeien.
Juist in deze bloemstillevens en de
koeien, door de evidente afwezigheid van een diepere inhoud is haar
werk duidelijk en helder en het gebruik van kleur als expressiemiddel
op haar best.
Mocht u interesse hebben om de
expositie te bezichtigen, dan kunt u
het beste van tevoren bellen, omdat
wellicht de ruimte niet toegankelijk
is vanwege een reservering.
Tel: 0297 - 56 12 04

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 F ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van F .....................................................
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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Natuur
dichtbij
huis
Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

De uil zat in de olmen...
De uil zat in de olmen, bij ‘t vallen van de nacht
En achter gindse heuvels antwoordt de koekoek zacht:
Koekoek, koekoek, koekoek koekoek koekoek (2x)

Mooie stedentrips voor prijswinnaars
decemberactie De Lindeboom
Mijdrecht - Afgelopen zaterdagmorgen waren alle prijswinnaars
van de succesvolle decemberactie in winkelcentrum De Lindeboom
uitgenodigd om hun prijzen in ontvangst te nemen. Dat gebeurde in
croissanterie De Lindehof in het
winkelcentrum waar de prijswinnaars door de winkeliersvereniging
en passant werden getrakteerd op
koffie met gebak. Jacqueline Smit
van Smit Schoenen Sport en Lederwaren en Neelie Groenendijk
van Boekhandel Mondria namen de
honneurs waar en maakten er een
gezellig moment van.
Er werden vier prijswinnaars gefêteerd die allen ruimschoots gebruik
hadden gemaakt van de winkelactie in De Lindeboom. Daarbij kreeg
men voor elke tien euro aan boodschappen een roodgekleurd lot dat

men na invullen van naam en adres
in de daarvoor bestemde bakken
diende te deponeren. De actie liep
van eind november tot zaterdag
vóór de kerst. “Er waren 100.000 loten gedrukt en die zijn allemaal uitgegeven. Sterker nog, we dachten
dat wij eraan tekort zouden komen,
zoveel belangstelling was er voor.
Geen wonder want het zijn ook leuke prijzen die men kan winnen in
de vorm van interessante stedentrips voor twee personen. Wil men
eventueel kinderen mee hebben of
de tijdsduur verlengen dan kan dat
door bij te boeken, maar dat deel
moet men zelf betalen natuurlijk. De
aangeboden reizen zijn inclusief hotelovernachting en excursies en bij
de hoofdprijs is zelfs een metrokaart
inbegrepen,” aldus Neelie Groenendijk.

Enkele prijswinnaars hadden flink
wat besteed in het winkelcentrum,
wat voor hen tientallen loten opleverde. De winnares van de hoofdprijs echter had met slechts drie loten aan de actie deel genomen…
Die heeft letterlijk het geluk van bijna één op de 100.000 aan haar zijde gehad! Notaris Lagendijk heeft
op zaterdagmiddag 22 december
de prijswinnaars in de hal van het
winkelcentrum uit de stapel loten
getrokken. Zij kregen hiervan persoonlijk bericht.
Aldus is de derde prijs ten deel gevallen aan mevrouw J. Verkerk uit
Mijdrecht met 3 dagen Istanbul
in Turkije; de tweede prijs: een 5daagse reis naar de hoofdstad van
Tsjechië, Praag, is toebedeeld aan
de heer en mevrouw C. Groenen
uit Mijdrecht; de eerste prijs viel te

beurt aan mevrouw C. Stoof uit Vinkeveen. Zij mag met haar partner 5
dagen naar Rome.
En de hoofdprijs, 5 dagen New York,
USA, is gewonnen door de familie
N. van Kreuningen uit Mijdrecht. Zij
gaan een prachtige en geheel verzorgde trip overzee naar Big Apple
maken.
De reizen kunnen naar wens op elk
willekeurig tijdstip worden gemaakt.
D-Reizen in het winkelcentrum
zorgt daarbij voor de respectievelijke boekingen. De blije en tevreden
prijswinnaars wilden van hun vreugde blijk geven door dit samen met
hun kinderen even voor de camera te tonen. Alle prijswinnaars van
harte gefeliciteerd en een mooie en
veilige stedentrip toegewenst. Met
dank ook aan de winkeliersvereniging De Lindeboom.

Diamanten bruiloft familie
Van Helsloot
Mijdrecht - De Ronde Venen lijkt
zo langzamerhand koploper te zijn
in echtparen die ‘op hun sloffen’
een gouden en/of diamanten bruiloft kunnen vieren. Dit dankzij de
goede zorg en welzijn in de regio,
maar ook de instelling van de oudere generatie die van huis uit traditioneel is, heeft ermee te maken.
Vanzelfsprekend moet men daarbij het geluk van goede gezondheid
ook mee hebben. Afgelopen maandag 14 januari was het de beurt aan
Joop Helsloot (87) en zijn echtgenote Janny Helsloot-Marktwat (84) om
het heugelijke feit te vieren dat zij op
die datum precies 60 jaar getrouwd
waren en dit in (redelijk) goede gezondheid hebben kunnen meemaken. Hoewel zij beiden nog zelfstandig woonachtig zijn in Mijdrecht,
vierden zij hun diamanten bruiloft
in Zuwe Zorgcentra Maria Oord in
Vinkeveen. Daar revalideert Janny
Helsloot van haar heup die zij brak
tijdens een ongelukkige val in hun
woning. Maar de genezing verloopt
voorspoedig en zij hoopt snel weer
thuis te zijn. Zondag 13 januari werd
het diamanten bruispaar in een recreatiezaal in Maria Oord al door de
naaste familie, kinderen en kleinkinderen in het zonnetje gezet tijdens
een gezellig feestje. Maandag kwam
burgemeester Marianne Burgman
het jubilerende echtpaar feliciteren
met deze mijlpaal in hun leven en
overhandigde hen als geschenk het
fraaie fotoboek van Maarten Koch
‘Zwervend langs polders en plassen’.
Dat bleek een schot in de roos, want
beide echtelieden zijn dol op de natuur en wat die tijdens de seizoenen in De Ronde Venen aan pracht
te bieden heeft. Dat toont Maarten
Koch in dit boek.
Schildersbedrijf
“Eigenlijk zijn wij geen echte Rondeveners, ook al wonen we nu al weer
tien jaar in Mijdrecht. Daarvóór hebben we 70 jaar (!) in Aalsmeer gewoond. Janny is geboren in de
Haarlemmermeer en ik kom oorspronkelijk uit De Hoef,” vertelt Joop
die zijn leven lang van kind af aan
gewerkt heeft als schilder. Uiteindelijk heeft hij meer dan veertig jaar
lang een eigen schildersbedrijf gehad dat hij rond zijn 65ste op verzoek van zijn kinderen maar moest
gaan ‘afbouwen’, zoals hij dat zelf
glimlachend aangeeft. “Hoe ik schilder werd? Mijn vader had een schildersbedrijf en wij waren thuis met
acht kinderen. Toen ik vijf jaar was
zijn we verhuisd naar Aalsmeer. Al-

Dit stukje gaat niet over uilen
of koekoeken, maar over een
van de mooiste bomen: de
olm oftewel de iep. Met de
karakteristieke vorm en de
‘iepenveren’ (de opvallende
regelmatige vertakkingen) is
de iep ook ’s winters mooi.
De iep bloeit in februari, voor
het verschijnen van het blad,
met duizenden kleine roodbruine bloempropjes. Na de
bloei verschijnen de platte,
ronde vruchtjes die ook wel
‘iependubbeltjes’ worden genoemd. Ze geven de boom
een zachtgroene waas alsof er al blad aan zit. In mei
sneeuwt het vervolgens ‘iependubbeltjes’ en komt het
echte blad.
Iepen zie je vaak als straatof wegbeplanting. Ook in het
wild zijn ze te vinden. Iepen
waren heel algemeen in Nederland maar sinds het begin
van de 20e eeuw zijn er vele
gesneuveld door de iepenziekte. Bij deze ziekte verstopt
een schimmel de houtvaten
in de stam. Daardoor verwelkt de boom en sterft die
af. De schimmel wordt overgebracht door iepenspintkevers. Inmiddels zijn er iepen
die tegen de iepenziekte kunnen. En verder is het vooral
een kwestie van opletten en
tijdig en op de juiste manier
verwijderen van zieke exemplaren.

den van schaarste bakte men
brood van de schors.
De iep speelde ook een rol
in volksverhalen en mythen.
De boom werd geassocieerd
met elfen, wijsheid, dood en
wedergeboorte. Bent u jarig in
de periode 12 tot 24 januari of
15 tot 25 juli? Dan is de iep uw
levensboom. Volgens de Keltische boomastrologie bent u
een individualist die solidair is
met zijn medemens.
Nieuwsgierig geworden naar
de iep? In onze omgeving komen ze ook voor. Zo staan
er nog twee mooie exemplaren langs de Hoofdweg
in Mijdrecht (zie foto). Verder
staan ze als wegbeplanting
langs de Padmosweg en Bovendijk in Wilnis. Een paar jaar
geleden zag ik hier ransuilen
in de olmen zitten! De iep is
ook dé boom van de Amsterdamse grachten.
Ik hoop dat u, net zoals ik,
de komende tijd geniet van
de bloei en de dubbeltjes, en
daarna van het lommerrijke
blad.
ineke bams
iVN-natuurgids

De iep was vroeger een echte gebruiksboom. Van het
hout maakte men wagens
en meubels. Het blad werd
gebruikt voor het helen van
wonden en als veevoer. In tij-

home.wanadoo.nl/ivnrvu

Gedicht van de week
Heilig zand
hoewel de bovenmeester van school
zei dat ik goed kon leren antwoordde mijn vader dat hij mij nodig had
als knechtje in zijn bedrijf om mee
te helpen de kost te verdienen. Ik
was pas veertien jaar en ben in 1934
van school gegaan om als schilder
te gaan werken in het bedrijf van
mijn vader. Later heb ik dat als een
eenmanszaak zelf voortgezet tot aan
mijn pensioen.”
Janny liep haar geliefde tegen het
lijf bij een schildersklus. “Joop had
een schildersklusje voor een particulier. Daar moest hij de keuken
schilderen. Laat ik daar nou toevallig
in de keuken werken. Het was vlak
na de oorlog. Ik was aan het koken
en Joop schilderde de keukenkastjes om mij heen. We vonden elkaar
wel aardig. Tijdens de viering van de
eerste Bevrijdingsdag in 1946 kwamen we elkaar weer tegen op een
feestje. Uiteindelijk draaide dat uit
op ‘verkering’ zoals dat toen heette. Op 14 januari 1948 zijn we in het
stadhuis van Aalsmeer getrouwd en
dezelfde dag nog voor de kerk. Dat
was in de Nederlands Hervormde
kerk, ook in Aalsmeer.”
Uit het huwelijk werden vier kinderen geboren, twee zoons en twee
dochters. De laatste twee wonen in
het noorden des lands. Zoon Wim
is ruim twintig jaar geleden bij een

ongeval om het leven gekomen. De
andere zoon, Hans, woont eveneens
in Mijdrecht.
Hij was het die zijn vader en moeder het advies gaf, toen zij ouder
werden, om van Aalsmeer naar
Mijdrecht te verhuizen. Eventuele
hulp bij calamiteiten zou dan sneller
en gemakkelijk te realiseren zijn. Aldus verhuisden Joop en Janny naar
Mijdrecht en vonden hun ‘stek’ in

Hofland-Noord aan de rand van de
bebouwing met uitzicht over de weilanden en de bijbehorende natuur.
Beide echtelieden hebben naast
hun kinderen ook nog vier kleinkinderen, namelijk twee jongens en
twee meisjes. Bruidspaar, van harte
gefeliciteerd.
De redactie van de Nieuwe Meerbode wenst u nog vele vreugdevolle
jaren in goede gezondheid toe!

Bewoners van De Ronde
Venen niet vergeten!!!!
De Ronde Venen - Donderdagavond a.s. organiseert de gemeenteraad van De Ronde Venen, in Partycentrum de Meijert, nog 1 maal
een informatie avond over de herindelingsplannen van de provincie.

De raad wilt u nog 1 maal uitleggen
wat zij er van vinden, wat zij hebben
gekozen en zij willen nogmaals van
u, de bewoners weten wat vindt u er
nu van vindt.
Aanvang 20.00 uur

Er zullen altijd mensen zijn.
Die aldoor anderen kwetsen.
Zij doen hun medemensen pijn.
En ontketenen graag een hetze.
Doch ook moslims moeten wel beseffen.
Dat ondanks zulk een pressie.
Men toch nimmer het zwaard mag heffen.
Een veld vol voetbalmiljonairs.
Tweeëntwintig rijk verwende wichten.
Wat is het dan toch iets unfairs.
Om juist de politie zo te belichten.
Zij die orde moeten bewaren.
Met flessen en stenen naar hun kop.
Van ‘n compleet verziekte supportersschare.
Hoog hun salaris toch ook eens op.
Een priester kwam uit Amerika.
Met heilig zand onder de rokken.
Helaas de drugshond blafte weldra.
Omdat de eerwaarde stond te jokken.
Het bleek zuivere heroïne.
Toen bleef hij verder maar zwijgen.
Was het om zelf iets te verdienen.
Of om de kerk mee vol te krijgen.
Scheiden na kerst en ‘t nieuwe jaar.
Is weer fors toegenomen.
Men is niet meer ‘van’ maar ‘met’ elkaar.
Weg alle verliefde dromen.
Alle genegenheid is dood.
Het laaiende vuur uit de haard.
Echte liefde huist vaak in ‘n droge korst brood.
En juist niet in een slagroomtaart.
Piet van Breukelen-

Berliner Editie: 2,3
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Monumenten

De Historische Vereniging De Proosdijlanden presenteert….
“Monumentale objecten in de gemeente De Ronde Venen”
Tussen 1988 en 1992 heeft de provincie Utrecht een
inventarisatie gemaakt van alle waardevolle gebouwen
en andere objecten binnen de grenzen van de provincie. In 2001 zijn al die objecten en gebouwen per gemeente in boekvorm vastgelegd. In “De Ronde Venen
geschiedenis en architectuur”. De gemeente telt daarin
266 objecten waarvan 26 door het rijk beschermd, 34
door de gemeente beschermd, 25 potentieel door de
gemeente beschermd, 34 niet beschermd met drie
sterren en 100 niet beschermd met twee sterren. De
rest heeft één ster of minder. Een object met één ster
is gekwalificeerd als beeldondersteunend, twee sterren
betekent beeldbepalend en drie sterren staat voor monumentaal en zeer waardevol. Een door het rijk beschermd monumentaal object heeft altijd drie sterren.

Een door de gemeente beschermd monumentaal object kan zowel drie als twee sterren hebben. Let wel dit
was anno 2001. De uiteindelijke vaststelling moest instemming hebben van de gemeenteraad. Dat gebeurde in vier tranches. Tranche drie is inmiddels voltooid.
We tellen dan de volgende aantallen gemeentelijke
monumenten: Amstelhoek 5, De Hoef 20, Mijdrecht
(slechts) 21, Vinkeveen 39, Waverveen 10 en Wilnis
31. De komende weken zullen wij elke week in de
Nieuwe Meerbode een van die objecten proberen op
te nemen vergezeld van een stukje tekst waarin de belangrijkste kenmerken. Onze dank aan de redactie van
de Nieuwe Meerbode voor de geboden mogelijkheid
deze informatie aan de inwoners van onze gemeente
over te dragen.

Binnen een half jaar uitsluitsel over wel of geen ‘nat’
bedrijventerrein in Amstelhoek

Er is wel wat geroepen,
maar er is nog geen
enkele zekerheid

Aan de Oudhuijzerweg te Wilnis met huisnummer 24 ligt een monumentale dwarshuisboerderij. Het is een gemeentelijk monument met drie sterren en draagt de naam Eijkelhoeve. De oorsprong dateert van 1800. De eerste eigenaar was Jan Eijkelhof
veenman en polderbaas over de polder bewesten de Heinoomsvaart. In 1843 werd het huis vergroot en in tweeën gesplitst. Later
zorgde Zegert Eijkelhof er voor dat het weer één woning werd. Hij liet in 1870 ook de naastgelegen boerderij IJda’s hoeve op
huisnummer 18 bouwen. Foto: Nico van Eijk.

Zondag 20 februari 14.00-17.00 uur in licht + ruimte

Eenmalige expositie
‘kinderhand & camera’
naast Pieter Schunselaar
Regio - Op zondagmiddag 20 januari 2008 is in
licht + ruimte aandacht
voor wat je een mini-expositie zou kunnen noemen.
Tussen 14.00 en 17.00
uur is het resultaat te
bewonderen van ‘kunst
kijken: jong geleerd ...’
op 9 november jl.

Leerlingen van de drie
hoogste klassen van de
CNS Abcoude kregen
toen de beginselen van
fotografie
bijgebracht
door de Vinkeveense fotograaf Pieter Schunselaar. Deze exposeert nog
tot 31 januari in licht +
ruimte met StadSpiegels
en Handen 2.
Het fotowerk van de
jeugd is verrassend. De
resultaten van de workshop in licht
+ ruimte die middag en de huisvlijt
die erop volgde, zijn verrassend en
de moeite van een bezoekje zeker
waard. Hun mooiste foto’s naast die
van Pieter Schunselaar geëxposeerd
– wat wil je nog meer? Leerlingen,

ouders, gezinsleden en alle andere
geïnteresseerden in het werk van de
kinderen en/of Pieter zijn dan ook
van harte welkom. Het is tevens de
laatste open middag waarop u het
werk van Pieter Schunselaar in licht
+ ruimte kunt bewonderen.

Tot 31 januari 2008 kunt u voor zijn
werk natuurlijk ook nog op afspraak
terecht.
Belt u in dat geval met Nicoline
Smoor via 06-11003354. Meer informatie vindt u op www.licht-ruimte.
nl

Amstelhoek – Je bent er toch maar
mooi klaar mee als je in de buurschap Amstelhoek woont. Diverse
plannen worden er maar gemaakt
achter bureaus, het wordt zomaar
even naar ‘ buiten’ gebracht, zonder dat er ook maar eniszins overleg
is geweest met de omwonenden. Al
jaren hangt voor de bewoners van
de Amstelkade een soort zwaard
boven hun hoofd, dat de gemeente een plan heeft om daar waar zij
hun bedrijf en/of woning hebben,
een bedrijventerrein te gaan realiseren. Al twee jaar wordt daar over
gepraat, maar of het nu wel of niet
doorgaat en wat er dan verder met
deze mensen hun bedrijf en/of woningen gaat gebeuren, is blijkbaar
nog niet eens over gedacht. Vorige
week kwam het weer eens ter spraken tijdens de commissie Ruimte.
Wat is er nu aan de hand:
Water
Omdat er een aantal bedrijven zijn
die voor hun werkzaamheden gebonden zouden zijn aan water is de
gemeente,al enige tijd geleden begonnen met een onderzoek naar de
mogelijkheden van een ‘nat’ bedrijventerrein in Amstelhoek te realiseren.. Er is een haalbaarheidsonderzoek geweest wat afgerond was in
oktober 2007 en daarna zijn de belanghebbende bedrijven benaderd.
Het gaat dan om de bedrijven van
Vliet, Pothuizen, Kool en de Rooy.
Uit het onderzoek bleek dat het niet
onmogelijk zou zijn om daar aan
de Amstelkade een nat bedrijventerrein daar te ontwikkelen, mits er
aanvullende technische maatregelen zouden worden genomen, zoals
het afschermen van bronnen, plaatsen van een geluidswal en dergelijke. Maar ook moet er een bestemmingswijziging komen.
Ook heeft de gemeente Uithoorn
aangegeven zo’n bedrijventerrein
terrein als belemmerend te ervaren
en bestuurlijkzeker niet zal meewerken aan de realisering daarvan.
In november 2007 is door het college van de Ronde Venen aangegeven dat het huns inziens wijs zou
zijn eerst af te wachten of men bestuurlijk hiermee akkoord gaat omdat anders verdere investeringen

Winternatuurwandelingen
Regio - Ook in 2008 organiseert
de IVN-afdeling De Ronde Venen &
Uithoorn weer de winternatuurwandelingen op de derde zaterdag van
de maanden januari t/m maart.
De eerstvolgende keer is zaterdag
19 januari. Neem je rugzak mee met
eventueel iets warms te drinken en
je regenkleding.
Trek een paar stevige wandelschoenen aan en stap o.l.v. natuurgidsen
het mooie winterse landschap rond
onze dorpen in. Het is heerlijk om te
genieten van de frisse lucht en de
natuur, ook in de koude maanden
van het jaar. Er is altijd wel wat te
zien of te beleven. Elke wandeling
vertelt een gids iets over het aandachtspunt van die dag zodat de
aandacht, de blik en het oor daarop
gericht kunnen zijn.
Kom ook eens en wandel met ons
mee !
Verzamelen om 10.00 u bij de parkeerplaats bij de begraafplaats in
Wilnis. Rond 12.30 u hopen we daar
weer terug te zijn.
Informatie: Elza Vis 0297 261316

geen zin hebben.

Geen budget
Volgens wethouder Bram Rosendaal is destijds toen men naar de
provincie en de minister is geweest
met dit voorstel er toegezegd is dat
men hier goedkeuring aan zal hechten. Wel moest de wethouder toegeven dat in het rapport staat dat het
milieutechnisch ongeveer zou moeten kunnen maar dat het niet overhoudt en dat natuurlijk het financiële plaatje een belangrijk onderdeel
uitmaakt. “De bedrijven willen eerst
politieke zekerheid.

Pothuizen
Bovendien is een bijkomend punt
dathet bedrijf Pothuizen nog dit
jaar naar het industrieterrein in
Mijdrecht moet verhuizen, aangezien zij niet langer een vergunning
kriojgt van de provincie, om in de
Amstelhoek te blijven. Dan is het
natuurlijk nog maar de vraag, of zij,
als zij net een paar jaar in Mijdrecht
gevestigd zijn en daar heel wat miljoenen hebben geinvesteerd, daarna weer naar Amstelhoek willen terug verhuizen.
Er is nu afgesproken dat wij eerst
Bij de commissie ruimte werd hier- zullen kijken of alle neuzen dezelfover vorige week maandagavond de kant opstaan en dan moet er zo
uitgebreid over gesproken. Er waren gauw mogelijk duidelijkheid komen.
verschillende insprekers waarbij als Op dit moment is er nog geen budgrote hinderpaal de overlast van ge- get aanwezig. . De kosten van het
luid naar voren kwam. De Stichting rapport ad euro 20.000 moeten worLIA merkte op dat in het rapport niet den gedeeld door de partijen. Maar
is vermeld dat zowel Klinkenberg als het probleem is dat de vrijgekomen
de Scheepswerf Amstelstroom moet gronden geen eigendom van ons
verdwijnen maar hun grootste be- zijn” aldus de wethouder die vond
zwaar was toch wel het feit dat be- dat de gemeente wel moet facilitewoners nu al meer dan twee jaar in ren maar dat het verder het project
onzekerheid zijn over de dreiging is van de bedrijven. Wat de toenedie hen boven hun hoofd hangt.
mende vaarintensiteit betreft vond
Anco Goldhoorn (RVB) vond het de wethouder dit geen bezwaar en
een uitermate slecht opgesteld rap- wordt dit zelfs door de provincie
port en constateerde dat niet alle aanbevolen om andere mogelijkhewoningen zijn meegenomen in het den voor verkeer te zoeken.
geluidsonderzoek en beaamde dat
Of Pothuizen inderdaad genegen
er zeer onzorgvuldig met de bewo- zal zijn als het natte bedrijven terners is omgesprongen. De commis- rein is gerealiseerd daar naar terug
sieleden kwamen met verschillende te keren meldde de wethouder dat
vragen zoals waarom een noodzaak er een gentleman agreement over
van een nieuw industrieterrein ter- dit punt is gesloten met Pothuizen.
wijl er een industrieterrein al be- De wethouder zegde toe dat er voor
staat in Mijdrecht. Zowel Gemeen- de eerste helft van het nieuwe jaar
tebelangen als de Combinatie vond duidelijkheid zal komen hoe de hodat het college de bedrijven in de gere overheden tegenover dit plan
kou laat staan en eigenlijk aangeeft staan evenals financiële duidelijkdat zij de boel zelf maar moeten uit- heid voor de bedrijven. Op de sugzoeken. En hoe denkt de provincie gestie van de wethouder dat eerst
erover als de vaarweg wordt ver- gesproken zal worden met provingroot en er meer autoverkeer komt? cie Utrecht en VROM en daarna
De Combinatie vond dat een des- pas met Utrecht en Uithoorn vond
kundige ingeschakeld moet wor- Bert van Broekhuijsen (GB) dat niet
den. Cees Houmes (D66) merkte op eerst de procedure afgewacht moet
dat als Pothuizen niet meeverhuist worden maar dat meteen Uithoorn
er een ander milieurapport moet hierbij betrokken moet worden:”Het
komen en vond dat eerst gekeken gaat om goede buren overleg” vond
moet worden of het milieutechnisch van Broekhuijsen. Voor de zomer
haalbaar is en dat ook door rijk en komt er dus eindelijk duidelijkheid
provincie moeten worden aangege- of er nu wel of niet een nat bedrijven
of zij
hiermee
akkoord
gaan.
zal komen. x
Tekst
Berliner
Editie:
x
Week: xxventerrein
Dokumentnaam:

Is uw huisdier
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00
uur bereikbaar onder 0297-587095.
Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Dierenambulance, tel. 06-53315557.
Gevonden:
- Uithoorn, omgeving Admiraal de Ruiterlaan, poes, kleurstelling
geheel zwart. (asiel Amstelveen).
- Mijdrecht, omgeving hm.paal 56.2, poes, E.K.H., grijs met zwarte
strepen, wit-beige voetjes, tel. 0297-587095.
- Mijdrecht, omgeving Granaat, konijn, bruin-wit-grijs gemeleerd,
tel. 0297-58709.
- Uithoorn, omgeving Aldi, hond, Bieckel, beige-zwart.
(asiel Amstelveen).
- Wilnis, omg. Burg. Padmosweg, hond, Friesche Stabij,
chipnr. 528140000252023, gecastreerd. (asiel Amstelveen).
- Uithoorn omgeving Schumanflat, rood-witte, E.K.H., kat,
erg mager. (asiel Amstelveen).
- Kromme Mijdrecht Uithoorn, kat, half ras, kleurstelling crème met
pootjes en staart, cypers. Erg lief, is al wat ouder (0297-587095).
- Zijdelweg Uithoorn, beige-bruine York, teef (Asiel Amstelveen).
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Ondanks voorkeur bewoners:
“Maak kruising weer als vroeger”

College: Kruising Margrietlaan/Ambachtsherensingel
veranderen we niet
Mijdrecht - Naar aanleiding van
vragen van de Fractie van De Combinatie over de gang van zaken op
en rond de toekomstige reconstructie van de kruising Prinses
Margrietlaan/Ambachtsherensingel in Mijdrecht schrijft het college
het volgende: “ Dit voorjaar heeft
ons college besloten om de kruising Margrietlaan Ambachtsherensingel aan te passen ter verbetering
van de veiligheid en duidelijkheid

voudig onderhandse aanbesteding
worden uitgenodigd een offerte in
te dienen. Dit is nog niet gebeurd.
In het proces vorig voorjaar (maart
2007) is het Wijkcomité niet geraadpleegd. Dit is te betreuren, temeer omdat het wijkcomité dit jaar
op aangeven van de gemeente weer
nieuw leven is ingeblazen (vanaf juni 2007) en actief aan het werk is
gegaan met ondermeer ideeën ter
verbetering van de kruising Mar-

waarin de gemeente excuses heeft
aangeboden voor de gang van zaken en waarbij inhoudelijk op de
aanpassingen is ingegaan. De motivatie voor de voorgestelde reconstructie is reeds omstreeks februari 2007 aan u voorgelegd. Onderstaand wordt ingegaan op de argumenten van het wijkcomité. Uitgangspunt van het huidige voorstel
is de wegcategorisering zoals deze
in 1999 door de gemeenteraad is
voorkeur te hebben voor een rotonde of voor het terugbrengen van
de oude situatie (Margrietlaan in de
voorrang).

ter plekke. Voor de voorbereidende
werkzaamheden is reeds opdracht
verleend. Dit betreft het verplaatsen
van gasleidingen en het verplaatsen
van lichtmasten .
Voor de reconstructie zelf is het bestek gereed en zal een aantal aannemers in het kader van een meer-

grietlaan Ambachtsherensingel.
Stilgelegd
Om deze reden is het aanbestedingsproces van de reconstructie
stilgelegd en is eerst gesproken met
het wijkcomité. Er heeft een tweetal bijeenkomsten plaatsgevonden

vastgesteld.
Hierbij is de doorgaande route: Van
der Haarlaan – Margrietlaan – Ambachtsherensingel. Deze route (zijnde de gebiedsontsluitingsweg) is
een 50 km/h weg. De Margrietlaan
(ZO) is een verblijfsgebied (30 km/
h). Het wijkcomité geeft aan een

Cursusmarkt een groot
succes
De Ronde Venen - De werkgroep
van het Cursusproject is benieuwd
of de regen en de parkeerproblemen bij De Boei de mensen zullen
thuishouden. Maar als om half acht
Liesbeth Alleman, de voorzitter van
het Cursusproject de deuren opent,
blijkt dat iedereen er is. Een gezellige drukte verspreidt zich in de zaal.
Als de rust is weergekeerd blijkt dat
er ruim 460 inschrijvingen zijn!
De cursussen Geheugentraining,
Spaans voor beginners, Turks koken,
Kleur in kleding en Omgaan met je
digitale camera, de Jordaanwande-

ling en de rondleiding Scheepvaarthuis zijn helemaal volgeboekt.
De workshop Buikdansen blijkt ook
gewild, daar kunnen nog een paar
mensen bij. En voor Bonbons maken (1 febr.) zijn nog een aantal extra plaatsen beschikbaar, aanmelden bij Auwert Dekker.
Voor de maand februari kan men
nog inschrijven voor: Fitness, Yoga,
Jeu de boules (denk aan je goede
voornemens!), Chinese taal en cultuur, Museum De Ronde Venen en
Aan de slag met hondengedrag.
Wie in wil schrijven kan dat doen

Alternatief 1: rotonde
Reeds in 2001 is met het toenmalige
wijkcomité deze optie besproken.
Deze optie is toen vanwege ruimtegebrek ter plaatse en vanwege
veel hogere kosten niet haalbaar cq.
wenselijk geacht. Deze argumenten
zijn nog steeds van belang. Daarnaast speelt een ander verkeerskundig argument. De voorgestelde
oplossing in het bestek (uitrit) beoogt te benadrukken welke route
de doorgaande route is (gebiedsontsluitingsweg) en welke het verblijfsgebied is. De Margrietlaan aan
de zijde van het winkelcentrum is
hierbij als een zijweg aangesloten
op de doorgaande route. De achterliggende reden is dat geconstateerd
is dat nog steeds relatief veel verkeer een route kiest over de Margrietlaan (ZO). De vormgeving zoals
in het bestek opgenomen beoogt bij
te dragen aan het beïnvloeden van
de routekeuze zodanig dat de Margrietlaan (ZO) steeds minder als
doorgaande route wordt gebruikt.
Een dergelijke beïnvloeding van de
routekeuze wordt niet met een rotonde bewerkstelligd.
Alternatief 2: oude situatie
In de oude situatie was sprake van
een voorrangskruising waarbij de
Margrietlaan in de voorrang lag.
Echter, gezien de huidige wegcategorisering is dit niet meer mogelijk.
De leden van het wijkcomité hebben
daarom aangegeven de categorisering zodanig aan te passen dat een
deel van de doorgaande route alsnog als verblijfsgebied wordt aangemerkt. Een dergelijk voorstel zou
een raadsbesluit vragen. De voorkeur gaat echter niet hier naar uit
omdat dit zou betekenen dat er een
‘gat’ ontstaat in de verkeersstructuur
van Mijdrecht. Tevens wordt met deze maatregel niet de routekeuze beïnvloed, waardoor een ongewenste
hoeveelheid verkeer alsnog de route via de Margrietlaan (ZO) zal blijven kiezen. Vanwege bovenstaande
argumenten wordt de reeds in het
bestek opgenomen vormgeving nog
steeds als de meest optimale beschouwd. Er wordt dan ook voorgesteld om op de ingeslagen weg door
te gaan, waarbij wordt opgemerkt
dat deze vormgeving niet de instemming heeft van het wijkcomité.

Vragen Combinatie
De fractie van de Combinatie stelde
het college de volgende vragen en
kregen de hieraan gekoppelde antwoorden van het college:
Is het juist dat door (vertegenwoordigers van) het gemeentebestuur over
genoemde aanpassingen is gesproken met vertegenwoordigers van de
Stichting PDLN?
Ja, dit is juist.
Zo ja, hoe vaak en in welke periode
heeft overleg plaats gevonden??
Het toenmalige wijkcomité is betrokken geweest bij de totstandkoming van de kruising in de huidige
vorm. Reeds in 2001 is met het toenmalige wijkcomité overleg geweest
over de kruising.
De overleggen over het nieuwe ontwerp hebben allen in het najaar van
2007 plaatsgehad:
8 oktober 2007: (op verzoek van de
stichting PDLN) toelichting op het
ontwerp door een verkeerskundig
medewerker tijdens bijeenkomst
van de stichting PDLN. Deze medewerker was niet op de hoogte dat op
dat moment het plan reeds was besloten en heeft het toegelicht als zijnde een plan.
Nieuw
15 oktober 2007: bijeenkomst om
de problematiek te bespreken dat
het nieuwe ontwerp voor de kruising
reeds is besloten zonder het wijkcomité hierbij te betrekken. N.a.v. dit
overleg is besloten om het aanbestedingstraject stil te leggen, een
nieuw overleg met het wijkcomite
over de inhoudelijke argumenten te
hebben en op basis daarvan te bepalen of de plannen alsnog zouden
moeten worden aangepast.
12 november 2007: inhoudelijk overleg / uitwisseling argumenten
Op basis van de argumenten is op
20 nov. door het college besloten
om op de ingeslagen weg voort te
gaan en de aanbestedingsprocedure te hervatten.
27 november 2007: gesprek voorzitter stichting PDLN met Burgemeester
3 december 2007: gesprek met wijkcomité en medewerkers ROVM om
inhoudelijke toelichting te geven.

Eigen ontwerp
Waarom is door Wethouder Dekker
over dit overleg nooit gerapporteerd
aan de Commissie Ruimte??
De commissie is in hoofdlijnen over
de voortgang van het project in brede zin geïnformeerd.
Is het juist dat vertegenwoordigers
van de Stichting PDLN een alternatief ontwerp heeft ingebracht, in de
vorm van een rotonde?
Ja, dit is juist. Reeds in 2001 is met
het toenmalige wijkcomité de optie
rotonde besproken.
Is dit alternatief ontwerp door (vertegenwoordigers van) het gemeentebestuur afge-wezen? Zo ja, wat is/
zijn de reden van deze afwijzing??
Deze optie is toen vanwege ruimtegebrek ter plaatse en vanwege
veel hogere kosten niet haalbaar cq.
wenselijk geacht.
Is er voor het creëren van een rotonde ter plaatse voldoende ruimte??
Wanneer volgens standaard richtlijnen een rotonde wordt ontworpen,
inclusief fietspad en trottoir en rekening houdend met een ruime bocht
voor de bus en voor het vrachtverkeer, past een rotonde ter plekke
niet. Er is echter geen ontwerp gemaakt. Bij het opstellen van een ontwerp kan worden getracht om een
rotonde in te passen door krappere
maten aan te houden. Vanwege het
verkeerskundige argument dat de
doorgaande route beter benadrukt
wordt middels het huidige ontwerp
en vanwege het kostenaspect (kosten van een rotonde zijn vele malen
hoger dan kosten van huidig voorstel) is er geen ontwerp voor een rotonde opgesteld.
Kan middels een rotonde een “doorgaande voorrangsroute” worden gecreëerd, zoals in het huidige ontwerp
zo sterk benadrukt wordt?
Nee. Een rotonde kan wel worden
toegepast op een aansluiting van
een erftoegangsweg en een ontsluitingsweg, maar benadrukt niet de
doorgaande route. Geconstateerd is
dat het benadrukken van de doorgaande route van belang is omdat
nog veel gebruik wordt gemaakt
van de Margrietlaan als doorgaande route.

via de Rabobank of via internet op
www.cursusproject.nl Wie meer wil
weten, kan bellen met Auwert Dekker, 0297 261849 of Liesbeth Alleman 0297 265451. Zij geven informatie over de wijze van inschrijven,
cursustijden en betalen.
Het totale overzicht staat op de site
www.cursusproject.nl
Bij de Rabobank, VVV, servicepunten en bibliotheken is ook het programma te bekijken.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan
met een mailtje naar cursusproject@planet.nl

Technika 10 Techniekcursus voor meisjes
De Ronde Venen - Stichting De
Baat organiseert ook in 2008 weer
Technika 10, de techniekcursus voor
meisjes van 10 t/m 12 jaar.
Wil je dat er nooit meer iemand stiekem aan je deur staat te luisteren
als je vriendin op bezoek is? Of misschien wil je je dagboek nog kunnen opbergen voordat je moeder
binnenkomt? Maak dan een alarm!
Zo’n alarm en andere handige dingen kun je nu zelf gaan maken op
de Technika 10 elektriciteitscursus!!
De elektriciteitscursus is alleen voor
meiden van 10 tot en met 12 jaar.
Samen met de andere meiden maak

je het natuurlijk hartstikke gezellig!
De cursus wordt alleen gegeven
door vrouwen. De cursus is erop gericht om het beeld en de houding
ten aanzien van techniek in positieve zin te beïnvloeden.
We werken alleen met zwakstroom,
dus het is niet gevaarlijk.
Er zijn in totaal 10 cursusavonden.
De cursus wordt gegeven op maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur in
Mijdrecht. De cursus start op 4 februari 2008. De kosten voor deze
cursus bedragen 35 euro.
Als je vragen hebt of meer wilt weten over de elektriciteitscursus of

als je je wilt aanmelden voor de cursus, bel dan met het tienerwerk van
Stichting De Baat (Dyanne van Tessel of Wendy de Waal) 0297 230 287
of mail naar: info@stichtingdebaat.
nl.
Meer informatie is ook terug te vinden op www.stichtingdebaat.nl

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Poldertrots gaat digitaal
Waverveen - In groep 7 en 8 van
de BS de Poldertrots in Waverveen
wordt sinds vorige week les gegeven volgens de nieuwste methode.
Het oude schoolbord is vervangen
voor een super digitaal schoolbord.
Deze manier van lesgeven is na-

tuur wel even wennen voor iedereen die er mee te maken heeft want
in plaats van een schoolkrijtje heb je
nu een soort pen in je handen.
Maar wat een luxe is dit je kan er
werkelijk alles op neerzetten en
downloaden. De leerkrachten zijn

nog druk in de leer over alle mogelijkheden en de kinderen genieten ook hiervan. Zo zie u maar weer
de polderschool streeft mee met de
tijd en hoop dat alle kinderen ervan
kunnen genieten nu en in de toekomst.
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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.

Ja!
Ja!

de geïnteresseerden in de commissievergadering
en publiek met de pers erbij hun zegje zeggen
tegenover de voltallige Raad. Nieuw is dat er een
avond wordt ingesteld waar men wat kan zeggen
maar je bent uitgesloten van de bespreking in de
andere kamer. Dan volgt er later weer een avond
waarop de antwoorden komen en dan volgt een
overbodige Raadsvergadering. Gewoon overbodig. Alles is al voorgekauwd door de ambtenaren.
Allemaal om het onbekwame gemeentebestuur
in de luwte te houden. De ambtenaren knappen
dan het werk op en de wethouders mogen nog
even hun lesje opzeggen. Lekker interessant. Ja!
Ja! Lekker interessant. Ik verwacht dat het een
nieuwe manier is om de inwoners buiten spel
te zetten. De bestuurders hoeven voor hetzelfde
geld nog minder present te zijn. De functie van
de Raadsvergadering, dus van ons college wordt
op deze manier uitgehold. Ik krijg het idee dat de
achterkamertjespolitiek nooit heftiger gebezigd
wordt dan in deze tijd. Dat kan ook makkelijk omdat wij een college hebben dat gesteund wordt
door de leden van de coalitie. Gelukkig is er weer
eens een raadslid van de Combinatie die ineens
zijn mond open doet. (Ik dacht dat ze niet meer
bestonden.) Die anderen van de coalitie VVD
RVB en CDA denken: “nu kunnen wij nog lekkerder achterover leunen”. Het is maar niet makkelijk
voor een college als je weet dat je toch altijd de
meerderheid hebt en als je weet dat jouw, dus hun
eigen, raadsleden lekker als dompies, sompies of
dooie dienders achter je aan hobbelen. De politiek in de gemeente De Ronde Venen is zo dood
als een pier. De pers wordt uitgeschakeld en de
inwoners worden niet op de hoogte gehouden.
De inwoners worden dus uitgeschakeld. Ga zo
maar door. Ja! Ja! Zo gebeurt het ook altijd in een
dictatuur. Dat zie je steeds weer. Ja! Ja! Dat zie
je altijd weer. Elke keer proberen machtshebbers
de stem van de bevolking op allerlei manieren uit
te schakelen. Dat is het nadeel van elke machtsvorm. Wij hebben hier in onze gemeente zo’n
systeem. CDA, VVD, RVB, de grootste partijen,
hebben de macht en die misbruiken die ook. Ze
“MISBRUIKEN” hun macht. Ja! Ja! Het gaat gewoon door ondanks, het feit dat de burgemeester
er bijna nooit is en er verschillende wethouders
zijn die helemaal niet geschikt zijn voor hun wethouderswerk. De coalitie holt gewoon achter ze
aan. En nu moeten wij inwoners geloven dat ze
het systeem voor ons gaan veranderen. Ja! Ja! En
nog maar eens Ja! Ja! Ons doodgeboren kindje
Leefbaarheid is overleden.

Hi! Hi! Hi! Ha! Ha! Ha! Ik stond erbij en ik keek er
naar. Ik zag twee diensten samen werken, O, dat is
een wonder. Het is een wonder boven wonder dat
ze samen werken kunnen. Hi! Hi! Hi! Ha! Ha! Ha!
Ik stond erbij en ik luisterde er naar. Wat iedereen
verwachtte Ja! Ja! Iedereen verwachtte het. Echt
waar. Het is een puinhoop. Je belt voor HaHa1
naar Woerden en dan sturen ze je naar HaHa2 in
Vinkeveen. Máár ik heb de zogenaamde hulp van
hulp van HaHa1. De meeste HH helpers snappen er ook niets meer van. Kijk, heb je in huis
een plaatje waar de hulpen met een apparaatje
op moeten klikken( tijdcontrole) dan zijn ze van
HaHa2 en hebben ze geen apparaatje, dan zijn ze
van HaHa2. Oh nee! Dan zijn ze van HaHa1. Want
dan kijken ze niet op een uurtje want die mensen
worden toch onderbetaald zonder vakantiegeld,
ziekengeld enz. Jaren in dienst maar geen HaHa
ziekengeld en vakantiegeld. Voor de vakkenvullers van de grote supermarkten in ons dorp zijn
de sociale overeenkomsten beter dan voor de
broodnodige hulpen op sociaal vlak. Ja! Ja! Raar
toch? Als je de organisatie belt kom je in een
soort van wacht waar je niet meer uit komt. Je
kunt wachten tot je een ons weegt. Terugbellen
gebeurt gewoon niet. Het excuus is als je eindelijk iemand spreekt die ergens iets van weet. “Jah.
We hebben veel zieken en veel wisselingen.” Haal
je de koekoek. Wie kan nu met plezier werken bij
zo’n instelling waar het zo’n rommeltje is. Daar
zou iedereen ziek van worden, toch?”. Ja! Ja! Dit is
niet alleen mijn verhaal, maar ook dat van diverse
anderen. Maar! Maar! Je mag even niets zeggen.
Je moet maar eerst eens een jaartje afwachten.
Een jaar gaat snel als het voorbij is. Maar voorlopig kijken wij er elke dag tegenaan. Over de
nieuwe manier van dorpsbesturen mogen wij ook
niets zeggen. Dat moet je ook eerst laten begaan.
“Je moet het een kans geven.”Ja! Ja! Het gaat om
rondetafelgesprekken waar alleen belangheb- Ze konden het niet in leven houden zoals wij altijd
benden bij mogen zijn met deskundige ambtena- al schreven. Kijken of wij er nu Baat bij hebben.
ren en / of eventueel een wethouder. Dan kunnen
ze je meteen je mond snoeren. Het lijkt mij in het
John B.
geheel niet bijdragen tot de openheid. Nu kunnen
Grootegoed

Best college van gemeente Uithoorn:

Denk nog even na
voor u besluiten neemt...
In de media zijn al vele meningen gegeven over
de lastige vraagstukken die momenteel in Uithoorn spelen. Ik kan mij toch niet inhouden dit
ook te doen omdat ik heel sterk het gevoel heb
dat we in Uithoorn op het punt staan kapitale
blunders te begaan.
Een zeer belangrijke kwestie is natuurlijk die van
de knip in de N201 en het plan de Irenebrug te
vervangen door een fiets-/voetgangersbrug. Als
dit doorgaat is dit nogal een ingreep in het leven
van velen. Ik kom zelf uit Breda en moet bij de
kwestie van de brug steeds denken aan wat er
in Breda gebeurd is. In de jaren ‘60 van de vorige eeuw is daar met een zeer nipte meerderheid
van stemmen een voorstel aangenomen om de
prachtige haven midden in de binnenstad (vlakbij
het Spanjaardsgat) te dempen om er een grote
parkeergarage te bouwen. Dit is gebeurd, na vele
protesten van de bevolking. Een heel stuk binnenstad is daarmee zeer ingrijpend veranderd.
Na de eeuwwisseling heeft men deze dwaling
ingezien, en vorig jaar is er groot feest gevierd
met de heropening van de haven. Er stroomt weer
water door de haven en het is weer een prachtig
en gezellig stuk binnenstad geworden met terrasjes en zo. Ik hoef u niet te vertellen dat het vrij
prijzig is een haven eerst te dempen en dit later
weer terug te draaien.....
Hopelijk zijn we hier in Uithoorn slimmer en hoeven we niet over een paar jaar een eerdere beslissing ongedaan te maken door opnieuw een
brug aan te moeten leggen.
Om van het ene op het andere moment de mensen uit Amstelhoek fysiek van ons dorp af te
sluiten, waardoor zij voor een kratje bier wel heel
ver moeten rijden, lijkt me niet alleen sociaal en
economisch gezien onwenselijk, maar bovendien
ook niet erg bevorderlijk voor het milieu. Ik doe
zelf al mijn boodschappen zoveel mogelijk te voet
of op de fiets, maar dat is niet voor iedereen een
reële mogelijkheid. Bovendien lijkt het logisch te
veronderstellen dat de verkeersstroom over de
N201 sowieso drastisch zal veranderen na de
omlegging ervan, en dan blijkt de afsluiting misschien helemaal niet meer zo urgent. Dus, Gemeente Uithoorn, wacht eerst de omlegging even
af, en zet de plannen voor het afsluiten van de
Irenebrug nog maar even in de koelkast.

Voor de parochie die steeds minder zielen telt, is
het onderhoud van de beide kerkgebouwen niet
meer op te brengen. Een kleinere kerk zal door
het jaar heen zeker voldoen, maar als je ziet hoe
druk het in de Burght was bij de kerstvieringen,
dan kan die nieuwe kerk helemaal niet zoveel
kleiner worden....
Ik neem u nog even mee naar Breda. De prachtige Sacramentskerk aan de Zandberglaan aldaar
kon ook niet meer door de katholieke parochie
onderhouden worden. Deze kerk is inmiddels
overgenomen door een stichting die de kerk exploiteert als concertlocatie. De katholieke parochie huurt de kerk weer terug van deze stichting
voor haar wekelijkse erediensten. Dat is goed
bedacht, niet?
Terug naar Uithoorn. De Burght zou men willen
slopen. Zonde natuurlijk om een goed onderhouden gebouw (met een goede akoestiek) dat jaarlijks bij meerdere gelegenheden als concertzaal
dient, nu te gaan slopen. Ik noem zoiets kapitaalvernietiging. Bij de concerten van oratoriumvereniging Amicitia en van de Christmas Vocals
van Ferdinand Beuse (om er maar een paar te
noemen) zit deze kerk helemaal vol. Waar moeten
deze concerten straks gegeven worden?
Ik geef u in overweging na te denken over de
optie om de Burght aan te kopen en te (laten)
exploiteren als concert- en theaterzaal. Dit zou
meteen een mooie impuls kunnen geven aan
het culturele klimaat in Uithoorn. Mogelijk zouden wat aanpassingen aan het gebouw kunnen
worden gedaan, misschien zelfs mét behoud van
het kerkelijke karakter van de ruimte. De Emmausparochie die dan door het jaar heen haar
vieringen houdt in een nieuwe, kleinere kerk, zou
dan wellicht met Kerst en Pasen de kerk kunnen
terughuren i.v.m. de grote toeloop op die hoogtijdagen.
En dan het kerkgebouw aan de Schans; het zou
de Gemeente sieren als zij haar best zou doen
ook deze kerk te behouden om haar monumentale en beeldbepalende waarde. De Gemeente
zou bijvoorbeeld een landelijke oproep kunnen
doen om met ideeën te komen voor een nieuwe
bestemming van het gebouw. Een commissie van
Wijzen zou dan het beste idee kunnen kiezen.

Gemeente Uithoorn, denk goed na, en doe geen
Het geld dat u daarmee uitspaart, kunt u dan dingen waar we later allemaal spijt van zullen
mooi aanwenden voor die andere heikele kwes- hebben!
tie, die van de beide kerkgebouwen van de katholieke Emmausparochie.
De parochie is voornemens haar beide gebouIreen van Bijnen
wen af te stoten en één kleinere, nieuwe kerk
Laan van Meerwijk 52
te bouwen op een nog nader te bepalen plaats.
Uithoorn

Kerkbestuur heeft stap twee nu ook gezet

Vanaf heden ook
parochiecentrum aan de
Schans gesloten
Uithoorn – Of het al niet erg genoeg was dat het kerkbestuur de
kerk aan de Schans heeft laten sluiten, gisteren werd bekend gemaakt
dat, ook per direct, het parochiecentrum naast de kerk, is gesloten. Alle verenigingen, clubs, zangverenigingen, feesten en partijen die hier
gebruikt van maakten, krijgen vandaag te horen dat het over en uit is.
Reden: de verzekeringsmaatschap-

pij heeft gezegd dat ook het parochiecentrum niet meer verzekerd is
wegens het brandgevaar in de kerk.
Het bestuur zou verantwoordelijk
zijn als er wat gebeurd, dus is het
besluit: dicht.
Alle verenigingen en clubs kunnen
zich melden bij kerk de Burght en
daar gebruik maken van hun parochie centrum.
Hoe de feestgangers die vrijdag

en zaterdagavond hun feest in de
Schans hadden gepland, hun gasten zo snel moeten zien te bereiken
dat de boel verplaatst wordt, wordt
er niet bij verteld. Dus dat is stap
twee. Derde en laatste stap wordt
per 1 maart genomen. Dan gaat de
huurder uit de pastorie en is het gehele object van het parochiebestuur
leeg, gesloten, klaar voor........?????
Wie het weet mag het zeggen

Amstelhoek stuurt brief naar gemeente Uithoorn

Houdt Amstelhoek
bereikbaar!

Amstelhoek - Op maandag 14 januari jl. heeft de gemeenteraad van
Uithoorn een brief ontvangen waarin het Wijkcomité Amstelhoek, namens de bewoners van Amstelhoek, een dringend appèl doet om
Amstelhoek bereikbaar te houden.
Door de voorgenomen verdwijning
van de Prinses Irenebrug dreigt
Amstelhoek afgesneden te worden
van belangrijke voorzieningen zoals
winkels, onderwijs, kinderopvang,
gezondheidszorg en sportverenigingen/clubs. Zaken waarvan Amstelhoek in sterke mate afhankelijk is
van Uithoorn.
Het gemak waarmee door bepaalde
college- en raadsleden van Uithoorn
met de plannen wordt omgesprongen maakt het nog extra cru. De
Amstelhoekers horen bij de Ronde
Venen, maar voelen zich vaak meer
´Uithoornaar´.

Aandacht
Om toch aandacht te vragen voor
hun situatie heeft het Wijkcomité
een brief gestuurd aan de gemeenteraden van Uithoorn en De Ronde
Venen. Hierin vragen zij om instandhouding van de Prinses Irenebrug.
Om toch de beoogde autoluwe omgeving te realiseren stellen zij een
aantal ingrijpende verkeersremmende maatregelen voor.
Op diverse plaatsen in het land werken deze uitstekend. ´Waarom zou
een ´knip´ voor Uithoorn en voor
Amstelhoek geen optie zijn?
Hiermee wordt voorkomen dat Amstelhoekers worden afgesneden van
Uithoorn. De bestedingen bij de Uithoornse middenstand blijven op peil
en het scheelt behoorlijk wat extra
kilometers en daarmee reistijd.

Vraagtekens
In dezelfde brief zet het Wijkcomité vraagtekens bij het door de gemeente Uithoorn geboden alternatief (herstel van de lange brug).
Het is onvoldoende duidelijk op welke wijze wordt omgegaan met landbouwverkeer, de afhandeling van
verkeersstromen op de Schans, de
doorgang van de pleziervaart en op
welke wijze de veiligheid van voetgangers en fietsers is gegarandeerd.
De Amstelhoekers hopen dat het alternatief serieus wordt genomen.
Met deze oplossing blijft Amstelhoek bereikbaar en is het nog steeds
mogelijk een autoluwe omgeving te
creëren waarbij voldoende ruimte ontstaat voor uitbreiding van het
winkelbestand, woningbouw en recreatie in Uithoorn en Amstelhoek.

Sfeervolle Nieuwjaarsreceptie bij het Rode Kruis
Uithoorn – Vorige week hield de afdeling Uithoorn van het Rode Kruis
haar nieuwjaarsreceptie .
Rond de 40 leden en vrijwilligers
troffen elkaar in een der zalen van
de Schutse Vanaf het begin van deze bijeenkomst was er een erg gezellige sfeer, die tekenend is voor
de onderlinge relaties in deze Rode
Kruis afdeling.
Na de koffie en thee en onder het
genot van een drankje sprak voorzitter Willem Dullemond zijn nieuwjaarsrede uit. Hij introduceerde allereerst de nieuwkomers in het bestuur, Gonnie van Haarlem ( beoogd
secretaris ) en Johan Heimeriks (
o.a. Jeugd- en jongerenwerk ). Ook
noemde hij het komende afscheid
van secretaris Henk van Dijkhuizen
,dat officieel in april zal plaatsvinden. Daarna ging de voorzitter in op
zaken van het afgelopen jaar. Zoals te doen gebruikelijk deed hij dat
ook deze keer vol warmte en humor,
maar ook een kritische noot werd
niet geschuwd.
Het project Samen 1, een stokpaardje van het landelijk hoofdbestuur, werd met de nodige scepsis
genoemd. Veel afdelingen beschouwen met name de bemoeienis met

hun financiële zaken als ongepast.
De voorzitter ging verder niet uitgebreid op dit hot item in, maar maakte wel duidelijk dat landelijk gezien
de neuzen nog lang niet allemaal
dezelfde kant op wijzen.
Daarna bedankte hij de rolstoelvrijwilligers, de vrijwilligers van de telefooncirkel ,de dames van de sociale contacten, Anke Nijland van het
vakantieproject en verder iedereen
die zich in 2007 verder verdienstelijk
heeft gemaakt. Ook de vrijwilligers
onder leiding van Corrie Sassen kregen grote waardering.
Voorzitter Dullemond refereerde ten
slotte nog aan het feit dat hij nu voor
de 13e keer deze rede houdt. Het
zal definitief zijn laatste zijn, ook al
is er tot op heden nog geen opvolger voor hem gevonden. Men zoekt
hiernaar nog in brede kring.
Met een heildronk op ieders inzet
voor het Rode Kruis werd dit officiële gedeelte afgesloten.
Informeel bleef men nog een tijd
bijeen .Oude herinneringen werden opgehaald en nieuwe visies uitgedragen. Iets na vieren werd deze
zeer sfeervolle en goed bezochte
Nieuwjaarsbijeenkomst beëindigd.

Onder
invloed
Mijdrecht – Op de Bozenhove is
maandagmorgen om 03.50 uur een
20-jarige vrouw uit Mijdrecht aangehouden nadat ze onder invloed
achter het stuur van haar auto was
betrapt.
De beginnend bestuurster blies op
het bureau 235 ug/l. Proces-verbaal
is opgemaakt.
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Jaarconcert VIOS een overweldigend succes

Slagwerkgroep zorgt voor
onverwachte effecten
Mijdrecht - De zaal was weer
stampvol bij het jaarlijkse concert van Vios op 12 en 13 januari.
Het was een uitgebreid programma waar de verschillende afdelingen van VIOS allemaal aan de beurt
kwamen. Er waren veel bekende
nummers uit musicals en dergelijke
maar ook schattige Hollandse liedjes gespeeld door de blokfluitgroep
van Mieke hou je vast en Liesje had
een lammetje. Begonnen werd met
het nummer Brand new day uit the
Wiz. Daarna kwamen twee nummers
die gezamenlijk door de showband
werden gespeeld en het opleidingsorkest waarvan de naam al aangeeft
dat het de bedoeling is dat leden
daarvan geleidelijk doorstromen
naar de show en marchingband. Africa van de jaren tachtig band Toto
is een bekend nummer zoals deze
band meerdere bekende hits heeft
gemaakt zoals Rosanna en Stop loving you. Er waren ook nummers die
VIOS op straat gaat spelen want het
is tenslotte een show en marchingband zoals het nummer On Broadway. Natuurlijk ook heel bekend.

Lokale actie van Boni
Supermarkt Mijdrecht
Mijdrecht - Boni Supermarkt in
Mijdrecht heeft de 1e prijs van de 3e
ronde gewonnen van de Boni winkelwedstrijd. Ook staan zij over de
3 rondes op de 1e plaats. Met nog 1
ronde te gaan maken zij kans om in
de Basis de Beste Boni Supermarkt
van Nederland te worden. De be-

oordeling vindt plaats door een deskundige jury en er wordt beoordeeld
op netheid, volle schone winkel,
vriendelijkheid, alle artikelen voorradig enz enz. De komende 2 weken worden erg spannend daar het
filiaal maar 5 honderdste punt voor
staat op de nummer 2, Boni Wezep,

aldus bedrijfsleider Jan de Jong,
Boni laat de lokale bevolking van
Mijdrecht het feest meevieren, en
daarom delen zij a.s. zaterdag 19 januari van vanaf 11 uur, gratis erwtensoep of chocolademelk uit in
het filiaal aan de Lindeboom in
Mijdrecht.

Reunie twee scholen
Waverveen /Wilnis - De Kon. Julianaschool in Wilnis en De Poldertrots
in Waverveen vieren in het voorjaar
van 2008 hun 125-jarig bestaan. In
het kader van het jubileum worden
vele festiviteiten voor de kinderen
georganiseerd maar ook een reünie
voor oud-leerlingen, oud-leerkrachten en oud-bestuursleden is onder-

deel van het feestprogramma. Deze reünie zal plaatsvinden op zaterdag 24 mei 2008. Wanneer u graag
een uitnodiging voor deze reünie
wilt ontvangen, of wanneer uw ouders/familie/kinderen op de school
gezeten, geef de adresgegevens
dan door aan stamadel@xs4all.nl of
stuur een briefje naar de jubileum-

commissie p/a Stationsweg 7, 3648
AN Wilnis. Het is handig als u erbij
zet of het Wilnis of Waverveen betreft. Dubbele adressen zijn niet erg;
dat komen we vanzelf tegen. Voor
het volledige programma en meer
informatie over het jubileum kunt u
uiteraard terecht op de website van
de school www.julianatrots.nl.

Inbrekers op heterdaad
aangehouden
Mijdrecht – Tijdens surveillance
zagen agenten rond 03.30 uur een
man op de Uitspanning die zich verdacht gedroeg bij een woning.
Het leek erop of de 19-jarige man
uit Mijdrecht op de uitkijk stond

voor een inbraak. Een 22-jarige medeverdachte met onbekende woonplaats vluchtte en kon op de Hoofdweg aangehouden worden. Beide
zijn aangehouden op verdenking
van diefstal/heling van goederen

Snorfietser gewond
Wilnis – Bij een aanrijding met een
auto raakte op maandag 14 januari een 16-jarige snorfietser uit Wilnis gewond.

Rond 07.55 uur reed een 67-jarige
automobilist uit Mijdrecht over de
Herenweg.
Op de kruising met de Wilnisse Zij-

Blokfluit
Daarna kwam dus de blokfluitgroep
met de vier ‘solisten’ Laura, Lieke,
Sara, Lisa en Heleen. Pas begonnen in september en dan nu al op
het podium. Heel moedig. En het
ging keurig in de maat. Vanuit de
blokfluitgroep stromen de leerlingen vaak door naar andere instrumenten zoals dwarsfluit en saxofoon. Elise die derdejaarsleerling is
stond heel alleen op het podium en
speelde een klompendans. Voor de
insiders die vaker naar VIOS gaan
en kijken natuurlijk is de naam Jaragua Rodriguez wel bekend. Hij heeft
al verschillende slagwerknummers
geschreven en dat was nu ook weer
het geval met het nummer Late in
the evening van Paul Simon. Zoals
gezegd er was van alles wat en zo
was er ook gekozen voor twee nummers van de bekende band Earth
Wind & Fire zoals het nummer Easy Lover dat zanger samen maakte met Phil Collins. Maar ja je bent
niet voor niets een show band dus
de majorettes moeten ook kunnen
laten zien waar zij toe in staat waren en dat gebeurde dus bij het vrolijke Zuid Amerikaans aandoende
lied van de band Santana “Evil ways’
waar zelfs de cha cha cha niet aan
ontbrak.
Slagwerkgroep
Een nieuw nummer wat de slag-

werkgroep ook gaat spelen in het
nieuwe straatrepertoire was een zelf
geschreven nummer door de dirigent van de slagwerkgroep Marcel Verschoor en wel ‘Pasadena’
naar de Californische stad waarvan
de stijl Amerikaans is maar lekker
swingend. Toen kwam het nummer
‘Life is a highway’ uit de Disneyfilm
‘Cars’ waarbij de minirettes in beweging kwamen die verschillende
technieken lieten zien fingertwirls,
rolls en gooien. Maar wat vooral opviel was het laatste slagwerknummer voor de pauze namelijk VIOS
in space. Marcel Verschoor vertelt
van dit nummer dat zij best een tijd
bezig zijn geweest om stukken van
verschillende sound cd’s aan elkaar
te plakken en het nummer Blade
Runner liep als een rode draad door
het stuk heen.
Vooral de lichteffecten en de leden
die als robots gekleed waren zorgden voor het speciale effect. Omdat de slagwerkgroep toch lang
oefent om dan tenslotte maar één
keer per jaar een nummer ten gehore te brengen kwam de slagwerkgroep op het idee om een concert
voor meerdere slagwerkgroepen uit
de regio te geven waarbij dan elke
groep zijn eigen nummers speelt
maar ook nummers speelt samen
met de andere groepen.
Gezamenlijk
Er is al gesproken met Tavenu, KNA
en Triviant en het resultaat is nu dat
op 24 mei in Uithoorn en op 7 juni
in Mijdrecht een gezamenlijk concert plaatsvindt. Na de pauze kwamen er vijf nummers van het opleidingsorkest onder Dieuwke Klop-

penburg die trouwens zondag haar
laatste concert bij VIOS dirigeerde
en toen was het weer de beurt aan
de showband met weer een nummer van Carlos Santana namelijk
Oye come va en daarna Hold the Line van Toto. Een moeilijk stuk om in
te studeren voor de minirettes. Zelfs
aan house was gedacht en wel via
een nummer van de slagwerkgroep
met toevoeging van de synthesizer. Juist door de speciale effecten
was het absoluut niet saai om naar
de slagwerkgroep te luisteren. Marcel Verschoor vertelt ook dat hij dat
speciaal gedaan heeft. Ook Thunder
en Lightning was een nummer met
veel knallen een ‘stromende regen’
op de achtergrond en af en toe aardig wat ‘bliksemschichten’.
Ook het nummer ‘Pirates of the Caribbean was indrukwekkend samen
met de majorettes die heel suggestief als ‘echte’piraten verkleed waren en zich ook zo gedroegen. Bij
het laatste nummer ‘We’re all in this
together kwamen de hele showband en alle majorettes op het toneel. Diederik Ruisch die sinds medio september de nieuwe dirigent
is vertelt dat hij met een super enthousiaste club club werkt met veel
jeugd. “Dat biedt gewoon mogelijkheden om op te bouwen en ik kan
veel van mijn eigen visie kwijt”, aldus Diederik die het dirigeren geleerd heeft van het binnenlopen bij
directiedocenten. Verder speelt Diederik ook bij de luchtmachtkapel en
andere bands. (www.ruischmusic.
nl). Zoals gewoonlijk weer een leuk
spektakel om naar te kijken en te
luisteren.

die zij bij zich hadden en vanwege
het bij zich hebben van inbrekerswerktuigen.
Ze zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.
weg sloeg hij linksaf, maar verleende daarbij geen vrije doorgang aan
de 16-jarige snorfietser die hem
over de Herenweg tegemoet kwam,
met een aanrijding tot gevolg.
De snorfietser liep letsel aan zijn
knie en arm op.

Visserslust hand in hand met
Arnolda’s Dating buffet
Vinkeveen - Een frisse wind en een
andere formule. Helemaal van deze
tijd. Visserslust rekent af met 5 jaar
ups en downs. Het restaurant gaat
nu voor een snelle hap en een gezellige bar.
Iedereen heeft haast en heeft het
druk, maar bij Visserslust komt je
helemaal tot rust. Een betaalbare
kaart, voor elk wat wils. Vriendelijkheid en gezelligheid vind je allemaal
bij ons. Visserlust is nu ook landelijk

een begrip. Voor uw bruiloft, feesten, partijen, recepties en alles wat
u te vieren heeft. Vanaf 20 personen
kunt u bij ons tercht. Samen komen
wij er zeker uit. De nostalgie, de entourage en de gezellige sfeermuziek
maken dat u zich bij ons helemaal
thuisvoelt.
Iedere vrijdag en zaterdag vanaf
21.00 uur en zondag vanaf 14.00 uur
gezellig uit voor alleenstaanden van
30 jaar en ouder.

Kom gerust binnen bij Arnolda’s Dating Buffet en wie weet kom je die
ene echte vriend of vriendin tegen
waarmee je samen naar het theater,
bioscoop of op vakantie kunt gaan
of misschien een serieuze relatie, je
weet het maar nooit.
Uiteraard kun je ook gezellig dansen en een praatje maken aan de
bar of je eigen dj zijn. Je bent net zo
oud als je jezelf voet.
U bent van harte welkom.

ROM koor laat van zich
horen

Regio - Na de succesvolle uitvoering van de operette Maske in Blau,
de geslaagde Kerstoptredens tijdens
de Kerstfair bij kasteel De Haar, de
Charles Dickens dagen in Deventer
en andere manifestaties waar het
R.O.M. koor zich presenteerde zit
het koor niet stil.
De Stichting Cultura organiseert op
vrijdag 18 januari 2008 een Koren
Jamboree onder de titel De Ronde
Venen zingt. Deze manifestatie die
gehouden wordt ter gelegenheid
van het eerste lustrum van de Stichting Cultura De Ronde Venen vindt
plaats in de R.K. kerk Johannes de
Doper Mijdrecht/Wilnis.
Hieraan werken zeven koren mee
die elk een eigen programma ten
gehore zullen brengen. De aanvang
is 19.30 uur
Natuurlijk mag het R.O.M. koor hier
niet ontbreken!
Dit koor, dat een zeer veelzijdig

repertoire kent, is jarenlang het
koor geweest dat de Europeesche
première´s van de Disney tekenfilms
luister bij zette.
Naast filmmuziek zingt het koor muziek van Cole Porter, Abba en musical maar ook naast dit lichte genre,
operette en opera.
Veelzijdigheid
Om de veelzijdigheid van het koor
te laten uitkomen is voor deze manifestatie een gevarieerd repertoire
samengesteld.
Uit de musical Chess van de Abba leden Bjorn Alvaeus en Benni
Anderson wordt het Anthem, een
prachtige hymne gezongen.
De musical Oliver is heel bekend
en een compilatie van de bekende
songs staat ook op het programma.
Uit de operette Polenblut van Oscar
Nedbal zal het ingetogen Gebet gezongen worden en als laatste mu-

ziekstuk, uit de opera Il Trovatore La
Gitana, het bekende zigeunerkoor.
Het koor zal in 2008 gaan werken
aan nieuwe muziekstukken, die
zeer uiteenlopend van aard zijn. Alle
genres zullen aan bod komen en dit
is dus een prima gelegenheid voor
nieuwe leden om op deze gezellige
trein te stappen en de rit vanaf het
begin mee te maken.
Het is niet noodzakelijk om noten
te kunnen lezen. Veel belangrijker
is plezier in het zingen en enthousiast zijn.
Alle stemsoorten zijn welkom, maar
tenoren en bassen zullen extra welkom zijn.
Belangstellenden zijn van harte
welkom op de wekelijkse repetitie avond donderdag in De Brede
School in de Johan van Renessestraat in Mijdrecht.
De repetitie begint om 20.00 uur en
duurt tot 22.30 uur.
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Morgenavond laatste bijeenkomst voor de burgers

Is een herindeling nu wel of
niet goed voor de inwoners

Bedrijven aan Demmerik boos over wijziging
afsluiting weg

”Heb je alles geregeld en
aangepast en nu dit!”
Vinkeveen – “Je word er toch gek
van, van die gemeente. Kunnen ze
dan niks goed regelen?. Wij regelen
alles, informeren over leveranciers,
onze klanten, zetten alles keurig op
een rijtje en als je dan alles geregeld heb, krijg je een briefje met het
gaat niet door. Het wordt uitgesteld.
En als je dan naar de gemeente belt
hoe dit nou zit, weet niemand, maar
dan ook echt niemand er iets vanaf.
Daar word je toch horendol van. Zo
kun je als kleine zelfstandige toch
niet mee werken!”.
Boos is hij, poelier de Haan uit Vinkeveen. Hij ontving begin december
een briefje van de gemeente waarin
hem – en met hem, alle bewoners
van Demmerik – dat Demmerik in
week 3 ( van 14 tot en met 18 december zou worden afgesloten, dit
in verband met de reconstructie van

de kademuur langs het Demmerik.
Geen punt
”Geen punt, dat weet je dan ver genoeg van te voren en kun je alles regelen. Vervelend, maar noodzakelijk. Maar als er dan plotseling op
9 januari een brief bij je binnenvalt,
van de aannemer die het werk gaat
doen, met de koele mededeling dat
ze het maar even uitstellen, dan zakt
toch je broek af. Staat erin de brief:
‘ helaas is duidelijk geworden dat
de afsluiting verplaatst moet worden naar week 6 ( van 4 februari tot
en met 8 februari0. een leverantieprobleem van de stalen damwand
ligt hieraan ten grondslag. Wij stellen alles in het werk om de opgelopen achterstand in te halen en zo
de geplande tweede afsluiting van
Demmerik, in de weken 14 en 15 te

kunnen handhaven. Met behulp van
vooraankondigingborden langs de
weg zullen wij u informeren over de
afsluitingen. Wij verontschuldigen
ons voor de ontstane onduidelijkheid en vragen om uw begrip”.
Klink mooi
”Klinkt allemaal heel mooi, maar wat
hebben wij daaraan. Wie zegt dat het
niet nog eens wordt uitgesteld. Wij
proberen ook ons bedrijf draaiende te houden. wij moeten ook plannen. Ze maken zich er nogal makkelijk vanaf zo. En als je dan naar het
gemeentehuis belt om meer inlichtingen, dan weet echt niemand iets
van deze verandering. Zelfs op de
bewust afdeling wordt gezegd, ‘ ach
is dat zo, weten we niets van’. Zo ga
je toch niet met je burgers om”, aldus een boze poelier.

De Ronde Venen – Het lijkt bijna
al een uitgemaakte zaak, maar ondanks dat, wilde een deel van de
gemeenteraad - en dan met name
Ronde Venen Belang en Gemeente
Belang -, nogmaals een avond beleggen waarbij de inwoners van De
Ronde Venen, de kans krijgen, mee
te denken en te praten, over de plannen van de Provinciale overheid, om
gemeente De Ronde Venen te herindelen. De overheid wilde De Ronde Venen samenvoegen met Abcoude. De gemeenteraad wilde het
liefst helemaal niet heringedeeld
worden, maar als het dan toch moet
– de overheid is uiteindelijk de baas
– dan groot herindelen met Abcoude, Loenen, en Breukelen.
Dit idee nam de overheid over en zij
besloten om dat doen. De gemeenten kregen dat besluit en kregen
tot eind januari de gelegenheid om
hierover nog eenmaal hun mening
te geven.
Herhalingen
Typisch overheid zou je kunnen zeggen, want gemeente De Ronde Venen heeft toch al heel duidelijk laten weten wat ze wil. Ook Abcoude heeft geen moeite met de grote
variant, alleen Breukelen en Loenen
zouden er weinig voor voelen.
Maar ja, ook voor hen zal wel gelden: je zegt nee, maar als de grote
baas ja zegt, heb je weinig meer in
te brengen. Werk dan maar zo goed
mogelijk mee, zodat je tenminste
niet helemaal buiten spel komt te
staan. Ondanks het feit dat de gemeente De Ronde Venen al twee
keer een bijeenkomst voor de burgers heeft gehouden over de herindeling, waarbij slechts een handje
vol belangstellende kwam, gaan ze
het, op aandringen van Ronde Venen Belang weer een keer doen en
wel morgenavond, in de Meijert.

Beslissen
In de gemeenteraadsvergadering
van 24 januari gaat dan de definitieve mening en zienswijze van de
raad naar de overheid. Daar is niets
nieuws in te lezen, dan alleen dat er
meer druk wordt gegeven over de financiële bijdragen van het Rijk, die
nodig zal zijn, om de herindeling financieel mogelijk te maken voor de
Ronde Venen.
Vorige week woensdagavond sprak
de commissie Bestuur over dit agendapunt. De VVD stond voor 100%
achter het voorstel van het college:
“Wij zijn blij met deze positieve insteek. Wat ons betreft mag het een
hamerstuk zijn. Alles is er al over
gezegd”, aldus Rob Blans. Ook de
Combinatie vond dat er al genoeg
over is gesproken: “ Wij kunnen ons
grotendeels vinden in het voorstel.
Alleen zouden we willen voorstellen
om de kwestie financiële steun van
de overheid wat sterker te maken.
Wat meer druk van wat we willen en
van hen verwachten”, aldus Doeze.
Tegen
Een heel ander geluid kwam er van
de fractie van Ronde Venen Belang.
Anco Goldhoorn, bijna een roepende in de woestijn, die blijft roepen
dat zij tegen herindelen zijn: “ Wij
zijn tegen dit agendapunt. Onze gemeente wordt gewoon als smeergeld gebruikt. We maken onze positie hiermee alleen maar zwakker..
Als het dan allemaal zonodig moet,
moeten we wel meer geld eisen.
Minstens 15 miljoen bijdagen vanuit het Rijk. Het lijkt wel of ons college er is om de overheid te helpen.
Alles is veel te meegaand”, aldus
Goldhoorn.
Ook Bert van Broekhuijsen vond dat
de financiële paragraaf in het voorstel veel te lief was; ‘Veel sterkere
taal gebruiken. Gewoon hard stellen

we willen zoveel en anders doen we
het niet. Er wordt niet meer met onze gemeente gepraat door de overheid, maar over onze gemeente”, aldus Van Broekhuijsen.
Nee
Fractievoorzitter Jan van Loo van het
CDA bracht met zijn, nu en dan wat
verstrooide opmerkingen, nog wat
onrust in de raadzaal; “Het draagvlak is in deze heel belangrijk. Iedereen doet of het al rond is, maar stel
dat Loenen en Breukelen nee zeggen, dan liggen de zaken weer anders toch?”. Anco Goldhoorn schoot
overeind; “Wat zeg je daar? dus als
de grootste gemeente, wij dus, nee
zeggen gaat het niet door?’. ‘Nee zo
bedoel ik het niet”, trachten Van Loo
het weer recht te trekken” ‘ Hoe dan
wel”, zo vroegen nog enkele commissieleden zich af. Van Loo kwam
er niet meer uit en weigerde gewoonweg om nog in te gaan op de
gestelde vragen. En of er niets gebeurd was zei hij; ‘Ik ben het eens
met het voorstel om de financiële
paragraaf flink aan te scherpen.
Onvermijdelijk
Cees Houmes van D66 stond ook
achter het voorstel van het college;
‘Alles staat erin. Al het andere wat
nu weer genoemd wordt staat al op
papier en is bekend bij de overheid.
er is een feit en dat is dat een herindeling onvermijdelijk is. We zullen dit pad moeten gaan bewandelen en dit als eenheid zo naar buiten
moeten gaan brengen”.
Na een nog wat heen en weer gepraat werd besloten dat de financiële paragraaf nog zou worden aangesterkt, er donderdag 17 januari
nog een avond is voor de bewoners
en de raad dan op donderdag 24 januari het in de raad gaat behandelen.

Raad gaat vanaf de volgende maand ‘anders’ vergaderen

Burgers mogen dan mee
discussiëren aan de ‘ronde tafel’
De Ronde Venen – De vergaderingstijl van de Rondeveense gemeenteraad gaat vanaf de volgende
maand geheel veranderen. Nu zullen de meeste van u zeggen, wat
kan ons dat schelen, maar let even
op, het zou heel goed kunnen dat
deze nieuwe vergadertechniek, voor
u de inwoner van deze gemeente
wel eens heel wat meer kan gaan
betekenen.
Voorheen leek het er op dat de raad
werd gekozen en daarna had je als
kiezer erg weinig meer in te brengen. Een commissievergadering
of een raadsvergadering bijwonen
was nu ook niet bepaald een prettige bezigheid en als burger mocht je
meestal niks zeggen. Je kon inspreken voor de raadsvergadering, maar
ach dan was de zaak toch al beslist,
dus had dat weinig zin. In een commissievergadering kon je ook inspreken en heel soms mee praten,
maar meestal moest je als burger
zwijgen.

Anders
Als we het nu goed begrepen hebben, want ja ook voor de pers is het
geheel nieuw en is er tot donderdagavond jl veel over vergaderd, is
het uitgelegd, maar achter gesloten deuren. Zelfs de pers mocht er
donderdagavond jl de eerste anderhalf uur niet bij. Jammer, want
toen kreeg de raad algehele uitleg
hoe het gaat werken. Had voor de
persmensen ook wel zinvol geweest
om daarbij te zijn. ook voor hen gaat
er heel wat veranderen. Maar nee,
er was anders beslist. Maar als we
het goed beluisterd hebben vervallen alle commissievergaderingen en
ook de raadsvergadering in de oude vorm. Er komen nu drie donderdagen per maand vergaderingen,
maar dat heten dan ronde tafel gesprekken. Tijdens die Ronde Tafel
Gespreken zijn raadsleden (van elke
fractie 1) een wethouder, wat ambtenaren en u de inwoner. Er is een
agenda met een paar agendapunten

– die wordt van te voren in de krant
gepubliceerd – en u als burger kan
dan serieus meepraten, meedenken
en bediscussieerden aan de Ronde
Tafel, over hoe denkt over dat bepaalde onderwerp. Daarna komt er
een zoals dat heet, besluitvormende
vergadering waarbij ook de burger,
indien nodig nog mag inspreken
waarna de raad besluit. Heel anders
dus dan voorheen. Nu veranderd
er nog wel meer, maar daar heeft
u erg weinig mee te maken. De belangrijkste wijzing is volgens ons,
dat u straks veel meer de mogelijkheid krijgt om serieus mee te kunnen praten en de besluiten echt kan
gaan beïnvloeden. Zo gaat Samen
Sterk met de Inwoners misschien
dan toch nog een gezicht krijgen.
Donderdag 24 januari vergaderd de
raad voor het laatst op de oude manier en zal men deze nieuwe vergadertechniek gaat goedkeuren. Deze
vergadering begint om 19.30 uur in
het gemeentehuis in Mijdrecht.

Scouting Jan van Speijk
wordt vereniging
Mijdrecht - “We doen dit elk jaar als
start van het nieuwe jaar om weer
even gezellig met elkaar om de tafel
zitten en de nieuwtjes te horen”zegt

Gerard voorzitter van de scouting
Jan van Speijk. En gezellig was het
bij de jaarlijkse boerenkoolfuif in
de Meijert. Er stonden lange tafels

waar elke groep bij elkaar ging zitten. De ‘kleintjes’ vooraan en dan
oplopend naar de ouderen. Grote
pannen met boerenkool met worst
en spekjes niet te vergeten stonden
op karren. De meesten hadden hun
eigen bord en beker meegenomen.
Maar er was ook de ‘ontgroening’
voor diegenen die doorstroomden
of overvliegen zoals dat bij de scouting heet naar een hogere groep en
ja dan mocht je geen bestek gebruiken. Probeer het maar eens. Dat valt
niet mee. Dat gold dus voor Tom die
naar de Explorers ging.
Zodra iedereen een vol bord voor zijn
neus had staan kwam de yell zo bekend van de scouting ‘Hap Hap big
hap en dat dan in een snel tempo en
tegelijkertijd met je bestek hard op
de tafel slaan. “We houden niet van
gezeur”vertelt Gerard “Eten wat de
pot schaft en anders eet je maar een
boterham”. Als toetje kreeg iedereen
een appel. Wat wel grappig was dat
op datzelfde moment een oudere

groep van de scouting in Frankrijk
ook boerenkool zat te eten en daar
was nog even telefonisch contact
mee. Na afloop van het boerenkooleten werden de topverkopers van
de loten van de grote clubactie nog
even met name genoemd en kregen
die een prijsje. Er zijn verschillende
acties die bedoeld zijn om het clubgebouw te onderhouden en voor de
groepen zelf en om de contributie
laag te houden.
Spel
Zo is er ook een kerstactie waar
mensen op kunnen inschrijven en
verschillende prijzen kunnen winnen. Elk jaar hebben we een thema
aldus Marlous “dit jaar is dat ‘Your
future your fantasy’. Dat is ook het
thema van de nationale jamboree
die deze zomer in Boxtel wordt gehouden van 21 tot 30 juli. Toen was
het tijd voor de spelletjes. Voor de
jongeren tot 11 jaar waren er binnen
spelletjes die te maken hadden met
beroepen en de groteren trokken
hun jas aan en gingen naar buiten.
In het park achter de Meijert was
een smokkelaarspel georganiseerd.
Er waren smokkelaars en douane en
de truc was voorbij de douanes te
komen en dan kon je bij de verschillende posten je ‘waren’ inleveren.
Zo kon je weed voor cocaïne inleveren. Maar aan het eind van het spel
gaat het erom dat je niets wint met
smokkelen want degene die aan het
eind niets heeft is de winnaar. De
scouting is onderverdeeld in verschillende groepen en dat heeft met
leeftijd te maken. Vanaf je vijfde jaar
kun je bij de scouting terecht.
Dan kom je in de groep van de bevers. Van zeven tot elf zijn de welpen (jongens) en de kabouters
(meisjes), en de Esta’s (gemengd).
Dan kun je zelf kiezen in wat voor
groep je wilt. Van 11 tot 14 jaar zijn
er de verkenners (jongens) en de
padvindsters (meisjes) en van 15
tot 17 jaar de Explorers (gemengd)
en vanaf 17 of 18 jaar kun je naar
de stam en ook leidinggeven. Mar-

lous vertelt dat er door het jaar heen
verschillende activiteiten georganiseerd worden. In april zijn de scouting wedstrijden. Daar leer je hoe je
moet koken, hoe je een tent opzet,
hoe je samenwerkt en hoe je je gedraagt met spelletjes. Daar krijg je
punten voor.
Wedstrijden
De eerste drie winnaars nemen het
dan op tegen scouting groepen uit
de regio en als afsluiting heb je de
landelijke wedstrijden. Dan is er ook
het zomerkamp voor de kleinsten en
in juli het kamp voor de ouderen.
In september is dan het overvliegen dus dan kun je naar een oudere groep gaan. In oktober is dan de
Yota. Dat is een toren die de scoutingleden zelf gemaakt hebben en
die bestaat uit palen met elkaar verbonden door touwen “Vandaar dat
we ook knopen leren leggen”lacht
Marlous want die hele toren is zo
gemaakt”. En in december is er dan
natuurlijk Sinterklaas en de kerst.
Maar ook tussendoor zijn er nog
verschillende activiteiten. Zo zijn er
in oktober ook zwemwedstrijden en
worden er jaarlijks twee weekends
georganiseerd. Afgelopen zomer
was het precies 100 jaar geleden
dat het eerste scouting kamp in Engeland werd opgezet en op diezelfde plek werd dit jaar weer een kamp

opgezet. Resi één van de ‘oudgedienden’ van de scouting weet veel
van de geschiedenis van de scouting. Lord Baden Powell was militair in Zuid Afrika en zag daar maar
ook in Engeland dat de kinderen
helemaal niet aan bod kwamen. Zij
moesten hard in fabrieken werken
en zagen niets van de natuur. Zo
heeft hij een aantal jongeren bij elkaar gebracht en in 1907 een kamp
georganiseerd.
In 1910 kwam de scouting (toen nog
padvinderij) naar Nederland. Lady
Powell heeft later een meisjesgroep
opgezet. In het begin was de padvinderij neutraal daarna kwam een
katholieke aftakking maar in 1970
zijn beiden gefuseerd en werd het
de scouting. Bij padvinderij wordt
vaak aan militarisme gedacht en dat
heeft ook te maken met de uniformen en in het begin werd er ook gemarcheerd maar dat is al heel lang
niet meer zo. Elke groep van de
scouting draagt nog wel een bloes
in de kleuren van de groep. Groen
voor de kleinsten, kaki voor de padvinders en verkenners en Explorer
en de Stam oranje. Na afloop werden enkele leiders nog even in het
zonnetje gezet en kreeg iedereen
nog een soesje om het feit te vieren
dat de scouting nu een vereniging is
geworden.
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Genomineerden voor
sportprijzen bekend
De Ronde Venen - In De Meijert
wordt vrijdag 25 januari bekend gemaakt wie zijn verkozen tot sportman, -vrouw, -ploeg en –talent van
het jaar 2007. Wethouder Ingrid
Lambregts heeft donderdag 10 januari bekend gemaakt wie voor de
verschillende categorieën zijn genomineerd. De bekendmaking van
de winnaars vindt plaats tijdens
het SportGala van de gemeente De
Ronde Venen.
In de categorie sportman van het
jaar zijn genomineerd schaatser Tim
Balvers, wielrenner Dennis Leliveld
en marathonloper Michael Woerden. Tim Balvers nam onder andere
deel aan het NK Supersprint en behaalde tijdens de regioselectie voor
het NK een tweede plaats. Dennis
Leliveld verreed vorig jaar de Tour
de Moselle, de Tour de la Dordogne en deed mee aan Olympia’s Tour.
Hij won de wedstrijd Les Fusees in
België. Michael Woerden kwam als
eerste over de streep tijdens de Zilveren Turfloop en deed hetzelfde tijdens het NK Veldloop voor gemeente-ambtenaren. Ook was hij winnaar
van het Run2day-circuit in de regio
Utrecht.

Hijman. Voetbalster Anouk Hoogendijk is basisspeler eredivisie vrouwen FC Utrecht en heeft 23 interlands voor het Nederlands Elftal
achter haar naam staan. Triatlete Michelle Fangman eindigde als
tweede tijdens het NK triatlon Lange Afstand en werd winnaar van de
triatlon in Amsterdam. Ook werd zij
winnaar van de Triathlon Aalsmeer.
Agnes Hijman werd vorig jaar Nederlands kampioene vrouwen Masters 40. Ook eindigde ze als eerste
vrouw tijdens de Marathon van Leiden.
Nico Klessens, Annika Fangman en
Kevin Regelink zijn genomineerd als
sporttalent van het jaar. Nico Klessens beoefent kano-freestyle en
nam onder andere aan de Nederlandse en de Europese Kampioenschappen deel. Annika Fangman
is net als haar zus Michelle een
begenadigd triatlete en is Nederlands Kampioen onder de 18 jaar.
Ook nam ze deel aan het EK en WK.
Schaatser Kevin Regelink reed zich
met verschillende baanrecords voor
B junioren in de kijker en behaalde
een derde plaats tijdens Gewestelijke kampioenschappen.

dartteam Jari/Censation 2. Argon
werd dit jaar voor het eerst in haar
historie Algeheel Amateurkampioen van Nederland nadat ze achtereenvolgens Kampioen van de
Hoofdklasse A en Algeheel Kampioen van de Zondaghoofdklasse waren geworden. Ook de meisjes van
CSW deden goede voetbalzaken. Zij
werden ongeslagen kampioen in de
Eerste klasse jeugd KNVB West 1
en wonnen de regionale beker. Het
dartteam van Jari/Censation2 werd
kampioen van de Tweede divisie en
verdiende daarmee promotie naar
de Eerste divisie. Het team reikte
tot de achtste finale tijdens de wedstrijd om de Nationale Beker.

Sportvrouw
Voor de titel sportvrouw van het jaar
zijn genomineerd: Anouk Hoogendijk, Michelle Fangman en Agnes

Sportteam
Voor de prijs van Rabobank sportteam van het jaar zijn genomineerd
SV Argon, CSW meisjes MA1 en

Gala
Het SportGala op 25 januari in de
Meijert wordt een feestelijke bijeenkomst waarin sporters en sportverenigingen in het zonnetje worden
gezet. De gemeente vindt het belangrijk sport in zijn algemeenheid
en sporters en teams in het bijzonder onder de aandacht te brengen
aangezien het beoefenen van sport
gezond is en sportverenigingen een
belangrijke sociale rol vervullen .

AKU op niveau in de
halve van Egmond
Regio - De zes en dertigste halve marathon van Egmond aan Zee
toonde aan dat de lopers groep van
AKU ook over het strand en door de
duinen goed uit de voeten kan.
Ondanks de stevige zuiden tegen
wind op het strand werden er prima tijden neergezet en tussen de
vele duizenden die aan de wedstrijd deelnamen hoge plaatsen gescoord.
De beste prestatie leverde Jolanda
ten Brinke door bij de 35 plus dames maar liefst de derde plaats te
veroveren in 1.28.53. Ook Rob Bos
bedwong de elementen met een uitstekende zevende positie in 1.38.25
bij de heren 65 en ouder.
John van Dijk, uitkomend bij de heren 35 en meer, was in absolute zin
de snelste AKU deelnemer met een
tijd van 1.21.12, maar Theo van Rossum was bij de 40+ relatief beter
met 1.22.57 en als 10e over de finish. Fred van Rossum deed het ook

uitstekend met een tijd van 1.32.29
evenals Nan van den Berg die trots
kan zijn op zijn 1.43.08.

De genomineerden zijn gekozen
uit kandidaten die tot 31 december
door inwoners en verenigingen naar
voren zijn geschoven. Een jury heeft
vervolgens alle kandidaten en hun
prestaties beoordeeld. De jury stond
onder voorzitterschap van Avital Selinger, coach van het Nederlands
dames volleybalteam. Ook wethouder Ingrid Lambregts had zitting in
de jury evenals sportredacteuren
van verschillende media.

Het SportGala wordt mede mogelijk door een bijdrage van Rabobank
Veenstromen.

Men 17-24 jaar
Arno van
Vliet
Alleen manches: 7e, 4e, 7e
Men 25-29 jaar
Mike
Pieterse
½-finale: 5e
Men 25-29 jaar
Michiel
Jansen Alleen manches: 5e, 5e, 5e
Cruiser 30-39
Erik
Schoenmakers Alleen manches: 5e,
3e, 6e
Cruiser 30-39
Eelco
Schoenmakers
½-finale: 7e
Cruiser 40+
Willem
Kleinveld
½-finale: 6e
Junior men
Michael
Schekkerman Alleen manches: 4e,
5e, 5e

BMX-ers UWTC halen
twee finale plaatsen
Zwolle/Uithoorn: Op 12 en 13 januari werden de 3e en 4e ronde tellend voor het Europese kampioenschap in de IJsselhallen in Zwolle
verreden. Het evenement was goed
bezocht door ruim 750 rijders uit
binnen en buitenland. De organisatie was evenals voorgaande jaren in
handen van de fietscross vereniging
KWC uit Kampen en was ook dit jaar
weer perfect geregeld.
De organisatie had weer een spectaculaire baan neergelegd met een
paar mooie grote dubbele bulten,
die weer mooie sprongen opleverden. Een 10-tal UWTC-ers hadden
zich voor dit spektakel ingeschreven en deden natuurlijk stuk voor
stuk stinkend hun best om een finaleplaats te bemachtigen. Helaas
bleek dat voor de meeste van ons
een mission impossible. De wedstrijd is opgedeeld in 2 categorieën
de Chalange klasse (zeg maar jeugd
en amateurs) en de wedstrijd klasse
(junioren en elite). Voor deze laatste categorie is deze wedstrijd een
onderdeel van de Europese competitie.

Marjan de Bruin was met een prima
1.44.52 deze keer de beste van het
groepje waarvan Margreet van der
Wilt, 1.45.22 en PR, Karin Versteeg,
1.45.21, Theo Noij zelfde tijd en Jos
Snel, 1.46.32, deel van uitmaakten.
Ook Hans Mooy deed het met
1.49.06 erg goed, evenals Atie van
Oostveen die in 1.51.28 beslag legde op de 13e plaats bij de dames
55+.

Wilnis -Zaterdag 12 januari jl. opende LR&PC Willis het jaar met de traditionele nieuwjaarsborrel voor alle
leden, donateurs en andere belangstellenden.
Zoals alle jaren was het weer een
gezellige drukte. Na elkaar allemaal
het beste te hebben toegewenst en
geproost te hebben op het nieuwe
jaar, kon de eveneens traditionele
verloting beginnen.

Aad Koole zat hier vlak achter met
1.51.51 en ook Arie Ligtvoet, terug
van weg geweest na een hardnekkige blessure, bleef keurig binnen de
twee uur met 1.59.39.
Jan Honhoff deed het rustig aan en
had 2.13.16 nodig en Corrrie van
Dam, op haar “maiden trip”, maakte
kennis met de elementen van zee en
duin in 2.19.38.

betering zorgden. Vele vaderlandse
prominenten lieten hun voetsporen
achter op de Nesserlaan en langs
de Amstel, zoals Bert van Vlaanderen en Luc Krotwaar bij de mannen
en Erika v.d Bilt en Anne van Schuppen bij de vrouwen.
Ook het buitenland was sterk vertegenwoordigd in de personen van
Mauricio Gonzales uit Mexico, Tekeve Gebreselassi uit Ethiopië en
Jackson Omweri uit Kenia.
Als regionale toppers moeten Ag-

Uitslagen ronde 3 Zaterdag 12 januari:
Boys 13-14 jaar
Pim de Jong
¼-finale: 1e, ½-finale: 3e, Finale: 7e
Girls 13-14 jaar Kimberley Kleinveld
Alleen manches: 5e, 5e, 5e

Al met al kunnen we terug kijken
op een geslaagd wedstrijdweekend.
De volgende wedstrijd is de 5e en
6e ronde voor het Europese kampioenschap op 2 en 3 februari in Fredericia, Denemarken. De eerst volgende wedstrijd die op onze fietscrossbaan in Uithoorn zal worden verreden is de eerste wedstrijd
van de BMX West Competitie op 9
maart. Meer informatie kunt vinden
op www.uwtc.nl/bmx.

LR&PC Willis is weer
klaar voor 2008

Kenwood run, jaarlijks hoogtepunt
voor Atletiek Klub Uithoorn
Regio - Voor de 24e maal organiseert AKU op zondag 27 januari
2008 de KNAU wedstrijdloop over
10 Engelse mijlen in en om Uithoorn. Het begon allemaal in de
strenge winter van 1985 en die barre omstandigheden zetten de toon
voor vele edities van deze loop.
Niet alleen hevige koude, maar ook
windkracht negen en sneeuwstormen teisterden in de loop der jaren
de deelnemers. Afwisselend waren
er ook lenteachtige intermezzo’s die
dan tevens voor een parcours ver-

Deze jongens en meisjes strijden om
de geldprijzen en het gaat er dan
ook bikkelhard aan toe. Een wedstrijd bestaat altijd uit 3 manches
van maximaal 8 rijders. Na de manches gaan de 4 beste rijders door
naar de qualifying finals. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan
dat de 1/8-, ¼-, ½-finale zijn. Na elke qualfying final gaan de 4 beste
rijders door naar de volgende final.
Uiteindelijk rijden de 8 sterkste rijders de finale. Onze rijders hebben
dit weekend goed gepresteerd. Op
zaterdag was het Pim de Jong uit
Wilnis die in zijn eerste optreden op
een Europese ronde kon afsluiten
met een 7e plaats in de finale. Op
zondag was het Mike Pieterse uit
Aalsmeer die beslag wist te leggen
op een 4e plaats in de finale. Onze
rijders hebben de volgende klasseringen behaald:

Uitslagen ronde 4 Zondag 13 januari:
Boys 9-10 jaar
Thomas van der
Wijngaard Alleen manches: 8e, 8e,
8e
Boys 13-14 jaar
Pim de
Jong
1/8-finale: 2e, ¼-finale: 4e,
½-finale: 8e
Girls 13-14 jaar
Kimberley
Kleinveld
½-finale: 7e
Men 17-24 jaar
Arno van
Vliet
¼-finale: 7e
Men 25-29 jaar
Mike
Pieterse
½-finale: 4e, Finale: 4e
Men 25-29 jaar
Michiel
Jansen
½-finale: 5e
Cruiser 30-39
Erik
Schoenmakers Alleen manches: 7e,
5e, 6e
Cruiser 30-39
Eelco
Schoenmakers Alleen manches: 5e,
4e, 4e
Cruiser 40+
Willem
KleinveldAlleen manches: 4e, 3e, 6e
Junior men
Michael
Schekkerman
1/8-finale: 4e,
¼-finale: 5e

nes Hijman en Michael Woerden
genoemd worden, beiden van de
Veenlopers en steeds uitstekend
presterend in deze klassieker.
Parcours
Het parcours record bij de heren
staat sinds vorig jaar met 48.13 op
naam van Juwawo Wirimai uit Zimbabwe en Anne van Schuppen was
in 1997 bij de dames met 54.53 tot
nog toe de snelste ooit! Ook Agnes
Hijman mag hier niet onvermeld blijven met haar record in 2000 bij de

35 plus in 60.35. Naast de 10 mijlen
is er ook een 10 kilometer trimloop
waarvoor vorig jaar een nieuwe route is bedacht. Gezien de enthousiaste reacties, Nes a/d Amstel vanaf de
polderkant bereiken heeft ook iets,
heeft dit parcours een vaste plaats
veroverd bij de organisatie. De 5 kilometer trimloop, voor diegenen die
met wat minder tevreden zijn, voert
de atleten voornamelijk door en
langs de bebouwde kom van Uithoorn. Tenslotte is er de 1 kilometer
“Kids”run voor de jeugd tot en met
11 jaar waarvan de deelname gratis
is! De plaats van handeling voor zowel het inschrijven (vanaf 9.00 uur
tot een half uur voor de start), omkleden, bewaakte garderobe, starten, finishen en douchen is Sporthal
de Scheg, Arthur van Schendellaan
100A, 1422 LE Uithoorn, ook aangegeven op de diverse route bordjes
in Uithoorn.
De inschrijfgelden voor de 10 EM,
10 km en 5 km zijn: € 7,00- € 6,00 en
€ 5,00. De start van de 10 EM. vindt
plaats om 11.00 uur, de 5 km. gaat
om 11.15 uur op weg, de Kids run
om 11.20 uur en de 10 km. verlaat
om 11.45 uur de startlijn.
Deelname
Deelname staat open voor KNAU
leden en trimmers. Bedrijven kunnen aan het voor hen georganiseerde “Bedrijvenkampioenschap”op de
10 km. meedoen.
De loop maakt deel uit van het Zorg
en Zekerheid loopcircuit dat uitgesmeerd over een half jaar uit totaal
zeven lopen in de regio bestaat.
Prijzen: voor alle afstanden zijn geld
prijzen beschikbaar gesteld door
ABN-AMRO, een verbetering van
het parcoursrecord levert op de
10 EM senioren dames en heren €
500,00 op en bij de 35 plus € 100,00.
De tijdslimiet op de 10 EM bedraagt
2 uur. Nadere inlichtingen bij: Maarten Moraal (0297)565433
e-mail m.m.moraal@zonnet.nl of
www.aku-uithoorn.nl

Verschillende leden van Willis hadden weer hun uiterste best gedaan
om zoveel mogelijk leuke prijzen bij
elkaar te halen.
Gelukkig lieten de lokale middenstand en diverse particulieren ook
weer duidelijk blijken dat zij Wil-

lis een warm hart toedragen en zo
werd een mooie prijzenpot samengesteld. Langs deze weg willen wij
alle sponsors dan ook van harte bedanken!
Dit jaar was er een mooie hoofdprijs
in de vorm van een DVD / Harddiskrecorder.
Deze prijs kon aangeschaft worden door de sponsoring van Koos
vd Vaart (Wilnis), Zwemschool Vital (Loon op Zand), Poelier De Haan
(Vinkeveen) en Rijschool Yolanda
(Mijdrecht).
Deze hoofdprijs werd na een lange
avond loten uiteindelijk gewonnen
door Heleen Oudijk.

Manouk van Tol rechtstreeks naar het NK
Regio - Vorig weekend zijn er op diverse Nederlandse ijsbanen de eerste voorrondes voor het NK junioren
verreden.
De Kennermer Kunst IJsbaan leverde maar liefst 20 schaatser/sters af,
waarvan er 16 van de Stichting Top
Schaatsen Haarlem waren. Manouk
van Tol (jun.B) is tot nu toe de eerste van de Stichting die zich rechtstreeks voor het NK geplaatst heeft.
Met de eerste plaats op de 1500 meter (2:13.42), zesde plaats op 3 km
(4:46.28) en de dertiende plaats op
de 500 meter (43:68) heeft zij al een
startplek op het Nederlands Kampioenschap Junioren.
Ondanks een mooi persoonlijk record, onder matige omstandigheden gereden op de 1500 meter,
2:15.19, heeft Myrthe Brommer (jun.
B) zich niet kunnen plaatsen, maar
komt wellicht in aanmerking voor
een aanwijsplaats.
Myrthe heeft zich wel rechtstreeks
geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap Junioren Sprint. Bij de
heren B-junioren die de 500 meter en de 3 km in Breda reden en
de 1500 op Hoorn, heeft Dominique
van Maas met een zesde plek op de
500 meter (39.13) en met 2:01.97 op
de 1500 en 4:19.16 op de 3 km zich

ook naar een landelijke selectieplek
gereden. Ook Gino v.d. Voort mag
naar de landelijke selectie wedstrijden. Met de tijden 40.31 (500m),
2:04.24 (1500) en 4:23.58 heeft hij
zich geplaatst.
Richard Timmer (jun.A) heeft zich
met 40.38 op de 500 meter, 2:03.45
op de 1500 meter en 4:17.31 op de 3
km geplaatst voor de landelijke selectie wedstrijden volgend weekend
in Deventer.
Bij de selectiewedstrijden van de junioren C in Den Haag hadden alle deelnemers last van zwaar ijs en
werd over het algemeen 1 seconde
per 500 meter ingeleverd. Jelle Spierings is met name door zijn zevende plaats op de 1500 (2:10.57) voor
de landelijke selectie wedstrijd geplaats.
Evenzo zijn Marleen de Kroon (46.60,
2:22.61), Menno Kramer (achtste op
de 500 met 42.08 en 2:12.88), Marc
van der Niet (42.94, 2:13.98), Frans
van Maas (42.72, 2:13.59) geplaatst
voor de landelijke selectie wedstrijden.
Afgelopen weekend waren de eerste vooronders voor de neosenioren.
Maurice van Maas hheft zich daarbij ook geplaatst voor de landelijke
selectie wedstrijden van volgend
weekend.

Klaverjassen
Uithoorn - Vrijdagavond 18 januari wordt er weer geklaverjast in het
KnA gebouw.
Op deze avond zal er gekaart worden om mooie prijzen
Natuurlijk is er ook weer de loterij
waarmee leuke prijzen kunnen worden gewonnen. Kosten voor deelname € 3,- p.p. Dus kaart u graag voor

uw plezier dan bent u bij KnA aan
het goede adres.
Aanvang van de avond 20:00 uur in
het KnA gebouw aan het Legmeerplein in Uithoorn. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Hans Kas
06-17724798 of Peter Verhoef 0640811999
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Nieuwjaarstoernooi
Argon-basketbal
Mijdrecht - Op 5 januari jl. heeft
in Mijdrecht de tweede editie van
het Rabobank Nieuwjaarstoernooi,
georganiseerd door Argon-basketbal, plaatsgevonden. Het bleek een
groot succes voor alle deelnemende
heren- en damesteams.
De avond begon met het toernooi
in de sporthal de Phoenix, waar ieder team zijn uiterste best deed om
de grootste prijs te bemachtigen. In
het herentoernooi is het Argon heren-1 dit jaar gelukt om voor de eerste keer de beker thuis te houden.
De tweede en derde plaats gingen
naar Hoppers en Red Stars. Argon
heren-2 was minder fortuinlijk, maar
behaalde een respectabele vierde
plaats net achter de heren-1 teams.
De vijfde en de zesde plaats gingen
naar Blue Stars en Anoeta.
Met de damesteams van Argon
ging het wat minder goed. Na een
uiterst spannende onderlinge wedstrijd is het dames-1 wat op de vijfde plaats eindigde en dames-2 op
de zesde plaats. De beker ging voor
de tweede keer mee met Hoofddorp

Daan Fiege wint de Kees
Hemmer Wisselbokaal

dames-1. De tweede en de derde
plaats gingen naar Hoppers en Blue
Herons. Lely werd vierde in het toernooi.
Na het toernooi was het tijd voor de
loterij, die dit jaar werd gesponsord
door Jeroc2000. Naast alle mooie
prijzen draaide het dit jaar vooral
om de VIP-kaarten voor een wedstrijd van MyGuide Amsterdam en
de cadeaubon van de Ici Pari.
In tegenstelling tot het toernooi bleken de damesteams van Argon tijdens de loterij wel erg gelukkig. Na
de loterij was het tijd voor een hapje en een drankje en kwam er een
feestelijk einde aan de tweede editie van het Rabobank Nieuwjaarstoernooi.
Namens Argon-basketbal willen wij
iedereen bedanken die mee heeft
gewerkt en mee heeft gedaan aan
het toernooi en de loterij, bovendien
willen we de deelnemende team bedanken voor een erg gezellig toernooi en feliciteren we Argon heren1 en Hoofddorp dames-1 nogmaals
met hun overwinning.

Weer goud voor Luc
Verwijs uit Mijdrecht
Mijdrecht/Woerden -Zaterdag 12
januari werd in Amersfoort de tweede regionale plaatsingswedstrijd
gehouden, waar negen turners van
VEP aan meededen. De turners hadden hier de laatste mogelijkheid om
zich te plaatsen voor de districtsfinale die 26 januari in Beverwijk zal
plaatsvinden.
Talent Luc Verwijs lukte het in de
categorie talentendivisie, het hoogst
haalbare niveau in Nederland, om
met grote overmacht het goud mee
naar huis te nemen. Zijn vloeroefening was de moeilijkste van iedereen en werd beloond met een score
van 18,35 punten. Dit was mede het
gevolg van een moeilijke handstand
heffen die hij vlekkeloos uitvoerde.
Pupillen Casper de Visser, Thomas
Vliem en Benjamin Lakerveld kwamen uit in de categorie derde divisie
niveau negen. Zij werden respectievelijk derde, zesde en negende in
een groot deelnemersveld. Casper
had zijn bronzen plak onder andere te danken aan een hele moeilijke
voltige oefening die werd beloond
met een 18,65.
Eerste
In de derde ronde streden Daniel
Dijkhuizen en Timo de Rijter om de
medailles. Zij kwamen uit in de categorie junioren niveau 8. Na bijna

de hele wedstrijd eerste en tweede te hebben gestaan, nam Daniel
uiteindelijk in een spannende strijd
het zilver mee naar huis en Timo het
brons. Daniel had het beste cijfer
aan de rekstok, 10, 05, en Timo was
door moeilijke schroeven veruit de
beste op vloer ( 12, 30). In dezelfde
ronde werd Koen de Koning vierde
in de categorie jeugd niveau 8. Het
lukte Koen net niet om een medaille
mee naar huis te nemen, maar zijn
totaalscore van 56, 30 punten was
een verbetering van 12 punten ten
opzichte van de vorige wedstrijd.
De achtjarige Kees van den Brand
behaalde een vijfde plaats in de categorie instap tweede divisie. In een
deelnemersveld van 35 jongens was
dit een behoorlijke prestatie. Zij
puntentotaal was 102, 60 punten.
Nick Reijmerink werd ook vijfde in
de categorie Junioren 2, derde divisie. Zijn wedstrijd verliep niet helemaal zoals hij had verwacht, maar
turnde desondanks toch een goede
en moeilijke vloeroefening, die met
12 punten werd beloond.
Trainers Merel Hendriks en Sandjay
Tuithof kijken terug op een zeer geslaagde dag met zeer goede resultaten. Acht turners mogen op 26 januari in de finale strijden om de titel
‘beste turner van het district’.

Schot van sjoerd Bouma in de finale, speler Argon H1

Mijdrecht - Zaterdag 12 januari waren alle renners van vriendenwielrenclub “Het Verzetje”, vergezeld van
vrouw/vriendin,bijeengekomen in
restaurant Le Virage te Mijdrecht.
Tijdens het nuttigen van een uitstekend meergangen diner werd de
spanning alsmaar hoger want een
ieder wist dat na het desert het moment zou aanbreken dat bekend
zou worden gemaakt wie gehuldigd
zou worden als renner van het jaar
2007.

grap van Daan hem er weer bovenop hielp. Alle renners konden zich
uitstekend vinden in het oordeel van
de jury en feliciteerden Daan en zijn
vrouw Wil van harte met dit succes
en men keek nog even terug met elkaar op het afgelopen jaar.
Het Verzetje had trouwens een goed
fietsjaar achter de rug en met de aan
het begin 2007 uitgereikte Schadenet Kranenburg wieler -outfit was
het voor een ieder een lust en eer
om op de fiets te zitten .

De vak-jury bestaande uit o.a. Ad
Wolf en Louis Mica hadden dit keer
in hun beoordeling niet alleen de
fietsresultaten meegenomen, maar
ook, zoals uit de toespraak van
Louis bleek, speelde de uitstraling
van winnaar en omgang van hem
met de groep een grote rol.
Daan Fiege, die als winnaar uit de
bus kwam werd geroemd om zijn
humor en zijn kameraadschap.
Menig renner die wel eens momenten had ervaren van vermoeidheid
of mentale inzinking wist te herinneren dat een enkele opmerking of

Nadat lid Cees Zwart aan het eind
van de avond nog een clublied
had geïntroduceerd, dat al gauw
door een ieder luidkeels werd
meegezongen,toog een ieder, na
een plezierige avond,voldaan naar
huis.
Het komende seizoen moet niet te
lang uit blijven,want een ieder staat
te popelen om in groepsverband de
pedalen weer rond te laten draaien.
Maar misschien eerst nog even
schaatsen ,bij een nieuwe vorstperiode, want de meeste fietsers houden natuurlijk ook van schaatsen.

Uitreiking Supercaddy
van Golfclub Veldzijde
Wilnis - Op 6 januari jl. werd de
Nieuwjaarsreceptie van Golfclub
Veldzijde wederom druk bezocht.
Tijdens deze bijeenkomst wordt elk
jaar de zogenaamde Supercaddy
uitgereikt aan een lid die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt
voor de vereniging. Dit jaar werd
deze “Supercaddie” toegekend aan
Norman Manley, die zich reeds ve-

le jaren inzet voor de vereniging.
Dankzij de kennis van de heer Manley op het gebied van automatisering konden vele verenigingsevenementen in het afgelopen seizoen
weer probleemloos verlopen. De
prijs werd onder luid applaus van
de aanwezigen uitgereikt door de
SuperCaddie van het vorige jaar, de
heer Martin Kemperman.

alleenheerser op het veld. Unitas/
Schadenet kwam vanaf deze stand
sterk terug met actief spel door
middenaanvaller Joost Woerden en
Ruud Stark.

tas/Schadenet zette het goede spel
van de derde set door zodat het de
Hillegommers op conditie klopte.
De set werd met 25-19 gewonnen.
Een vijfde set moest de beslissing
brengen. Door een aantal communicatieproblemen in het achterveld
en een minder goede slagpower
aan het net kwam Unitas/Schadenet vanaf het begin op achterstand.
Triumph gaf deze voorsprong niet
meer uit handen en won de vijfde
set gedecideerd met 6-15.

Vier punten in de pocket
voor Atalante H1
De Ronde Venen - De Muldermannen hebben de eerste helft van
het seizoen moeizaam afgesloten
met een een-na-laatste plaats in de
competitie. Om degradatie dreiging
te voorkomen moeten de tweede
helft van het seizoen punten gepakt
worden. Voor de heren betekent dat
uitkienen bij welke wedstrijden er
kansen liggen, en dan voor die wedstrijden maximale versterking uit het
tweede meenemen.
Aangezien de heren 1 selectie uit
5 man bestaat moet er altijd spelers
van andere teams mee om überhaupt 6 spelers te hebben. Voor de
eerste wedstrijd van 2008 op vrijdag
11 januari kwamen Erik Verbruggen,
Bas van der Lubbe en Bas Bouwknecht de selectie aanvullen. Tegenstander Nederhorst bleek een geroutineerd team dat vooral qua verdediging uitblonk, iedereen stond
altijd op de goede plek.
Atalante had dan ook de eerste set
veel moeite om punten te scoren,
maar liet ook vaak aanvalskansen
liggen. Daardoor keek gastcoach
Jet Feddema al snel tegen een 0-1
set achterstand aan. In de loop van
de 2e set wisselde ze Bas Bouw-

knecht in om te proberen het tij keren. Atalante keek tegen een 21-24
achterstand aan maar begon aan
een inhaalrace. De serve van Erik
Verbruggen zette Nederhorst onder
druk. De Vinkeveners leken ineens
weer het licht te zien en pakten alsnog de 2e set met 26-24.
Vanaf dat moment ging het beter
met Atalante. De ploeg had nog
steeds moeite met de serve van enkele Nederhorst spelers maar wist
zich daar sneller overheen te zetten.
Middenaanvaller Bas van de Lubbe had zodanig geïmponeerd met
zijn aanvallen in de eerste 2 sets
dat hij het blok van Nederhorst tegenover zich kreeg. Hierdoor vielen
er gaten in het Nederhorst blok op
buiten waar Erik Verbruggen uitstekend van profiteerde. Bal na bal
sloeg Verbruggen op de grond en
wist zo het overwicht van Atalante
te behouden.
De derde en vierde set lieten de Vinkeveners zich niet meer wegspelen.
Met 25-17 en 25-20 werd het 3-1 en
hebben de Vinkeveners weer 4 punten in de pocket. Vrijdag 18 januari
spelen de heren uit tegen de nummer 10, Gemini H3

Unitas/Schadenet H1 nipt
onderuit tegen Triumph H1
De Ronde Venen - Woensdagavond heeft het eerste herenteam
van Unitas/Schadenet een nipte nederlaag geleden tegen nummer 2 in
de competitie: Triumph uit Hillegom.
Na bijna een maand winterstop was
het Mijdrechtse team weer voltallig
aanwezig voor de eerste competitiewedstrijd van 2008.
De eerste set begon met een droomstart van routinier John van Scheppingen. Hij serveerde 10 punten op
rij en bouwde daarmee een 11-1
voorsprong op.
Helaas verdween deze voorsprong
daarna weer als sneeuw voor de
zon zodat het vanaf 14-12 weer
spannend werd. Unitas/Schadenet
ging echter vanaf dat moment weer
met power spelen. Bij zowel in de
rallypass, als de aanval en het blok
werd weer attent gespeeld. De eerste set werd met dan ook met grote
overmacht gewonnen, stand: 25-16.
Vanaf de tweede set werd tegenstander Triumph wakker. De te-

genstand werd groter en daardoor
kwam Unitas/Schadenet meteen
op achterstand. Het matige spel dat
de Mijdrechtse formatie in deze fase van de wedstrijd liet zien maakte
het onmogelijk de opgelopen achterstand ongedaan te maken.
Door de koppen tijdens de time-outs
bij elkaar te steken lukt het toch nog
om een flinke vuist te maken. Echter
zonder eindresultaat van met een
sprintje van 3 punten op rij won Triumph de tweede set met 21-25.
Alleenheerser
In de derde set werd libero Robert
van der Meer gewisseld voor Ricardo Angulo Velez en Maarten Meulemans maakte plaats voor passer
Bert Polman.
Met deze opstelling kon Unitas/
Schadenet goed tegenstand bieden
aan de Hillegommers die nu vol op
stoom waren. Hoewel Unitas/Schadenet een maximale achterstand
van 5 punten voor hun kiezen kregen (5-10) was Triumph nooit de

Deze laatste speler was in het achterveld zelfs zo gretig dat er een gezonde strijd ontstond toen medespeler Ricardo Angulo Velez de pass
op zich nam. (Na de wedstrijd werd
alles overigens uitgesproken en beide heren hebben weer een goede
verstandhouding met elkaar.) In het
veld resulteerde dit betrokken spel
in een korte voorsprong voor Unitas/Schadenet (22-21). In de spannende eindfase trok Triumph helaas aan het langste eind en won de
derde set met de kleinst mogelijke
voorsprong: 23-25.
Moeizaam
De vierde set werd begonnen met
Johan Samson in de basis. Na een
wat moeizame start bracht een goede opslag serie van Ricardo Angulo
Velez bracht de stand op 11-6. Uni-

Dat maakte de eindstand definitief op 2-3. Dit betekent dat Unitas/
Schadenet 2 punten behaald uit deze eerste wedstrijd van het jaar.
De volgende wedstrijd wordt gespeeld op donderdag 17 januari tegen koploper SAS’70 in Uithoorn.
Stand a.d.kop van de ranglijst
1. SAS’70 H1 11-44
(36-11)
2. Triumph H1 11-40
(34-14)
3. Unitas H1 10-35
(30-14)
4. Allides H3 11-35
(28-18)
5. VCH H3
11-32 (25-20)
6. VCH H4
11-31 (26-21)
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Atalante D2 op de goede
weg terug
De Ronde Venen - Vrijdag 12-01
speelde de Oudenallen equipe (nr
9) in de Boei tegen Oberon (nr 8)
uit Weesp. De afgelopen match was
er vreselijk matig gespeeld en daarna hebben de dames de koppen bij
elkaar gestoken en beterschap beloofd. Tijdens de maandelijkse combi-training met de dames van 1 werd
er fanatiek en gemotiveerd gewerkt.
Heerlijk om je aan de snelle meiden
van 1 op te trekken, inzet en tempo
waren stukken beter dan voorheen.
Dat is al flinke stap op weg terug
naar lekker fanatiek volleyballen.
De wedstrijd startte geconcentreerd.
Het serveren ging stukken beter,
maar weinig punten gingen op deze
manier verloren. De pass was netjes, eigenlijk was alles vrij gecontroleerd. Maar de meiden speelden
wel erg voorzichtig. Nog geen lekkere knallen in de aanval. De lange
dames van de tegenploeg daarentegen peerden wel een aantal lekkere smashes direct op de Vinkeveense vloer. Oberon beschikt over een

drietal erg lange dames en het viel
niet mee hen te blokkeren of verdedigen. En onze aanvallen die in het
blok geslagen werden kwamen verrassend hard terug. Toch makkelijk
als je zo lang bent… 20-25 tegen.
De tweede set werd iets slordiger.
De serveerfoutjes slopen er weer
in. Wel kregen de Atalante dames
iets meer vat op de verdediging
van Weesp. De lange dames waren
voorin sterk, maar achterin soms wat
minder snel. Natalie Jansen scoorde
een paar mooie ballen, ze kwam supergoed op dreef. Maar de aanvallen van de lange dames werden ook
beter, mooi afgewisseld met tikjes
op ons midden en dat resulteerde
via 18-25 in 2-0 achter.
In set 3 kwamen Inge Bakker en Jet
Feddema in het spel. Dat gaf nieuwe frisheid. Door het midden werden vaker punten gescoord door
zeer geroutineerde aanvallers Loes
Kuijper en Joke Ruizendaal, ondanks het lange middenblok. Ook

verdedigend werd er goed aan de
Vinkeveense kant gereageerd, met
name door Inge Bakker en Natalie
Jansen. Het spel van de Weespenaren kwam steeds beter onder controle. Het werd 25-22, een gevoelige
tegenslag voor de Oberonessen.
De 4de set was een spannende. Het
gastteam liep vaak een paar puntjes voor, maar werd snel weer bijgehaald door de gele leeuwen. Vooral met sommige sterke servicebeurten hadden de dames moeite. Tegen
het einde van de set was het Oberon dat voor stond maar door een
mooie servicereeks van Loes Kuiper
kwam de thuisploeg weer dichterbij. Joke Ruizendaal scoorde mooie
tikjes over en naast het blok. Een
paar punten stonden de dames van
Weesp op 24 maar Atalante kwam
weer gelijk. Uiteindelijk verloren ze
met 25-27. Erg jammer, maar iedereen had weer het gevoel terug van
een lekkere volleybalwedstrijd! Vrijdag spelen de dames uit tegen de
nummer 6 in Huizen.

Atalante dames behalen
winst
De Ronde Venen - Op vrijdag 11
januari gingen de dames van Atalante 1 op weg naar Leusden om het
daar op te nemen tegen de dames
van Afas-LEOS 1. De eerste trainingen zaten er alweer op en met frisse moed waren de dames van Krijn
Verbruggen en Haaxman Lichtreclame klaar voor een stevige pot volleybal.
De eerste set stonden spelverdeelster Laura Kuijl, libero Marlieke Moen, aanvalsters Irma Schouten, Inge Tanja, Suzan Heijne, Mirjam van der Strate en Lotte Schreurs
klaar om te starten. Het plan om de
wedstrijd goed en met veel teamspirit te beginnen, ging niet helemaal
zoals gepland en Afas-LEOS bleef
de dames steeds voor met een paar
punten. Ondanks de time-out van
trainer en coach Sjaak Immerzeel,
kon Atalante het spel niet naar zich
toe trekken. De eerste set werd verloren met 25-18.

Inschrijvingen 7e editie
schoolzwemwedstrijden
gestart
De Ronde Venen - Op zaterdag 29
maart 2008 wordt de 7e editie van
de schoolzwemwedstrijden georganiseerd door Zwemvereniging De
Ronde Venen (ZDRV). Leerlingen
van alle basisscholen in De Ronde
Venen, in de groepen 3 tot en met 8
met minimaal een A-diploma, kunnen zich inschrijven voor deze wedstrijden. Dit jaar wordt het evenement voor de vijfde keer in samenwerking met de Nationale Sportweek georganiseerd.
Diverse onderdelen
Er kan in de klassementen schoolslag, rugslag, vrije slag worden
deelgenomen. Het eerste deel van
de middag wordt gezwommen door
de leerlingen uit groep 3 tot en met
5 voor de afstand van 25 meter per
onderdeel. Het tweede deel van
de middag kunnen de leerlingen
uit groep 6 tot en met 8 hun beste
beentje voorzetten op de afstanden
van 50 meter per onderdeel.
Inschrijven
Wil je meedoen met de Schoolzwemwedstrijden? Vraag meer informatie bij je basisschool. De alle basisscholen van gemeente De
Ronde Venen worden deze week
benaderd voor deelname aan de
wedstrijden. De scholen dienen
deelname uiterlijk 8 februari bij de
organisatie kenbaar te maken en
zorgen voor een eigen begeleider
tijdens de wedstrijden.
De inschrijvingen van de deelnemers dienen via de scholen uiterlijk
22 februari bij de organisatie aan-

Tweede set
De tweede set werd begonnen met
dezelfde opstelling. Weer begon
Atalante met een paar punten achterstand. De service was niet erg
goed en er werd slordig gespeeld.
Bij de stand van 15-15 werd Laura
Kuijl gewisseld voor Janine Könemann en bij de stand van 18-15 werd

wezig te zijn. Doet je school niet
mee, vraag dan een inschrijfformulier op via de website www.zdrv.
nl. Leden van de ZDRV kunnen inschrijfformulieren krijgen via de afdelingshoofden.
Er een maximum aantal deelnemers,
dus VOL = VOL. Schrijf op tijd in!
Nationale Sportweek
De Nationale Sportweek vindt plaats
van 29 maart tot en met 5 april. Het
doel van deze week is om sport en
sporten in een sportvereniging onder de aandacht van een zo breed
mogelijk publiek te brengen. In het
hele land kunnen bijvoorbeeld wedstrijden, open dagen en toernooien
bij sportverenigingen bezocht worden en kan er meegedaan worden. Alle activiteiten zijn per woonplaats op te zoeken op www.nationalesportweek.nl
Sponsoring
De schoolzwemwedstrijden worden
mede mogelijk gemaakt door onze
sponsors Rabobank Veenstromen
en Koopmans Verpakkingen. Om
het evenement doorgang te laten

vinden is de ZDRV nog op hard op
zoek naar sponsors om dit evenement mogelijk te maken.
Wilt u ook zorgen dat de Schoolzwemwedstrijden door kunnen
gaan? Neem dan contact op via
PR@ZDRV.nl of 0297-284085 om
de mogelijkheden te bespreken.
Zwemvereniging De Ronde Venen
Zwemvereniging De Ronde Venen (ZDRV) leidt onder meer op
voor Zwemmend Redden, Varend
Redden, het Zwem-ABC, Survival
Zwemmen en Zwemvaardigheidsdiploma’s met verschillende disciplines als balzwemmen, snorkelen,
wereldzwemslagen en red-jezelf.
Volwassenen kunnen op woensdagavond aan hun conditie werken
bij de afdeling Trimzwemmen. Kom
ook eens voor een gratis proefles op
een van onze afdelingen! Voor meer
informatie bel met de ledenadministratie, Karin Keers telefoon 0297282108 of kijk op www.ZDRV.nl”
(Fotograaf: Kitty Reurings):

Derde set
In de derde set werden er een paar
wijzigingen in de opstelling gemaakt. Spelverdeelster Laura Kuijl
werd gewisseld voor Janine Könemann. En buitenaanvalster Lotte
Schreurs werd gewisseld voor Carin
van Tellingen. Met nieuwe moed van
de gewonnen set begonnen de dames de derde set en het ging zichtbaar beter. Suzan Heijne had een
paar goede aanvallen en Mirjam van
der Strate maakte met haar moeilijke service ook de nodige punten. De
dames van Afas-LEOS waren niet
van plan zich zomaar over te geven
maar ze vochten tevergeefs. Deze
set werd ook door Atalante gewonnen met 23-25.
Vierde set
De vierde set werd begonnen met
dezelfde opstelling als de derde. De

set begon goed en Atalante kreeg
al snel een voorsprong. Het spel liep
steeds beter en op buiten stond Carin van Tellingen lekker aan te vallen. Er werd goed geblokkeerd en
er werd beter op elkaar gereageerd.
Bij de stand van 20-21 werd Laura
Kuijl er ingewisseld voor Janine Könemann om haar service over te nemen. De service was goed, maar helaas pakte LEOS de side-out. Coach
Immerzeel bracht Janine Könemann
terug binnen de lijnen en Atalante
pakte alle punten achter elkaar. De
eindstand van deze set was hierdoor 21-25 en de wedstrijd ging met
1-3 naar Atalante.
Een grote opsteker voor de Krijn
Verbruggen/Haaxman Lichtreclame equipe. De dames hebben door
deze overwinning goede zaken gedaan. Ze staan nu op een vijfde
plaats en heeft het gat met de degradatiezone vergroot.
Komende vrijdag spelen de dames
om 19:30 uur in de eigen Boei. Ze
moeten het dan opnemen tegen
Forza uit Hoogland, dat op dit moment de tweede plaats bekleedt. De
uitwedstrijd ging met een duidelijke
4-0 verloren, dus de dames zullen er
alles aan doen om sportieve wraak
te nemen.

Turnwedstrijd
meidenselectie 2008
De Ronde Venen - Nadat vorig seizoen besloten was om de hogere divisies geen doorstart te geven bij
GVM moesten een aantal meiden
van deze selectie een nieuw onderkomen gaan zoeken.
Dit is gelukkig prima gelukt zodat ze
afgelopen Zaterdag 12 Januari hun
eerste voorwedstrijd, op weg naar
de landelijke konden draaien. Voor
sommige weer wat onwennig. Een
nieuwe vereniging, nieuwe trainsters en een andere oefenstof of divisie.

Tot het uiterste gaan tijdens het onderdeel schoolslag (in 2007).

Lotte Schreurs gewisseld voor Carin
van Tellingen. Na een korte peptalk
draaiden de dames warm en werd
er op het midden gescoord door Inge Tanja en op buiten vielen Mirjam van der Strate en Irma Schouten ook lekker aan. In tegenstelling
tot de eerste set, werd de tweede set
toch nog gewonnen door Atalante,
met een nipte voorsprong. De eindstand van deze set was 23-25.

Danielle Groenewegen turnt dit jaar
voor het eerst in divisie 2. Een hele knappe prestatie omdat ze maar
6 uur trainen in de week. Zij begon
op de brug. Helaas heeft ze haar zolendraai nog niet helemaal onder
controle zodat deze werd weg gelaten. Buiten dat het wat strakker
had gekund kreeg ze toch nog een

keurige 7,75. Hierna kwam de balk.
Dit was vorig jaar niet haar sterkste
punt maar hier zette ze nu zonder
enige wiebel een keurige 8,9 neer.
Vloer werd een 8,2 en de sprong een
nette 9,15.
Uiteindelijk veroverde ze hiermee
een keurige 3e plaats. Ga zo door
bij Advendo ter Aar! Kim Ultee
turnt voor het tweede jaar in divisie
2. Doordat zij nu 11 uur in de week
traint bij DOS Alphen beheerst zij
goed haar niveau . Dit was ook duidelijk te zien in haar prestaties.
Kim begon op balk en liet hier een
keurige oefening zien. Jammer van
haar opsprong maar ze herstelde
zich volledig zodat ze een mooie
7,5 neerzette. Op vloer zette ze een
nette 8,050 neer en voor sprong een
keurige 8,925. Uiteindelijk verdiende ze hiermee een eerste plaats op
haar niveau.

Nina Jongerling turnt net zoals Danielle bij Advendo ter Aar en mocht
ook een divisie hoger. Nina turnt dit
jaar in divisie drie.Een hele prestatie
want vorig jaar liep het niet helemaal
zoals ze gehoopt had. Zij begon op
vloer wat onwennig want niet iedere vereniging heeft de beschikking
over een wedstrijd vloer. Dit resulteerde in een 6,6. Nina haar sprong
ging super hier zette een keurige
8,6 neer. Op de brug was Nina in
haar element zij beheerst volledig
haar oefenstof dit resulteerde in een
8,8. Haar laatste onderdeel was toch
wel zenuwen slopend. Nina moest
al haar mede turnsters voor laten
om zo als laatste haar oefening te
laten zien. Nina had haar zenuwen
goed onder controle en turnde met
een klein wiebeltje een 8,95.
Deze prestaties leidde tot een 2e
plaats. Meiden toppie ga zo door!!!!!
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De Vinken mist aansluiting

Gerrie Spruijt zaalvoetbaltoernooi 2008
Wilnis - Ieder jaar organiseert voetbal vereniging CSW een zaalvoetbaltoernooi in de Willisstee. Het
toernooi is voor jeugd van CSW uit
de categorieën jongens E/F en de
meisjes E/F . Ter herinnering aan
Gerrie Spruijt die, tot zijn overlijden
vorig jaar een zeer waardevolle vrijwilliger voor de jeugd van CSW was,
is het toernooi sinds dit jaar naar
hem vernoemd. Het toernooi heeft
plaatsgevonden op de zaterdagen 5
en 12 januari. Aanstaande zaterdag
19 januari zal de grote finale gespeeld worden.
Maar liefst ruim 230 kinderen nemen deel aan dit jaarlijks terugkerende evenement. Uit voorgaande
jaren blijkt dat het voor zowel deelnemers als toeschouwers fantastisch is om mee te maken. Natuurlijk
gaat er een grote voorbereiding aan
vooraf voordat dit spektakel plaats
kan vinden. Door de grote inzet van
vrijwilligers en sponsoren is het ook

dit jaar nu alweer een groot succes
geworden. CSW is zeer verheugd
dat deze sponsoren, genaamd Roest
Vast Staal Aalsmeer en LTB accountants en adviseurs dit evenement
ondersteunen. Voor de kinderen zijn
dit namelijk leuke dagen in de winterstop periode waar ze al lange tijd
naar uitkijken.
Er is gebleken dat de organisatie er
weer in is geslaagd om een spannend programma in elkaar te draaien . De voorrondes voor de grote
finale dag op zaterdag 19 januari zijn door de pupillen F en meisje E gespeeld op zaterdag 5 januari. De jongens E speelde de voorrondes op zaterdag 12 januari. Het
finaleprogramma en indeling van
de teams kunt u nalezen op www.
cswilnis.nl.
U bent allen van harte uitgenodigd
om op zaterdag 19 januari vanaf
13:15 de spelertjes te komen aanmoedigen in de Willisstee in Wilnis.

De Schakel viert
verjaardag meester Hergo

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
12 januari heeft het door Fortis gesponsorde eerste team van korfbalvereniging De Vinken de aansluiting
gemist voor een veilige plek voor
behoud in de eerste klasse. In Sliedrecht werd in een matige wedstrijd
verloren van Merwede. Het enige
noemenswaardige was dat Arjan
Kroon zijn 800e doelpunt voor het
vlaggenschip scoorde.
Het team van Dirk vd Vliet kwam net
als vorige week goed uit de startblokken. Het eerste aanvalsvak bestaande uit Peter Koeleman, Arjan
Kroon, Angela Sloesarwij en Susanne de Wit bracht 0-2 op het scorebord. Helaas was dit ook de enige
keer dat het vlaggenschip aan de
positieve kant van de score bleef.

Belangrijke winst voor
Vinken 2
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag,
12 januari, stond er voor De Vinken
2 een belangrijke wedstrijd op het
programma. Na 6 wedstrijden gespeeld te hebben stond het door De
Veensteker gesponsorde team namelijk gedeeld eerste met twee andere teams. Fluks uit Noordwijk had
precies evenveel punten uit een gelijk aantal wedstrijden en Fiducia uit
Vleuten had 2 punten minder behaald, maar zij lopen dan ook nog
een wedstrijd achter op De Vinken
en Fluks. Na vorige week weer de
reeks van gelijke spelen te hebben
doorbroken, door te winnen van Triaz, was het nu onze beurt om Fiducia te bezoeken in Vleuten. Na een
7-7 ruststand eindigde de wedstrijd
in een 12-14 overwinning.
Gelijkopgaande eerste helft
Startende aanval van dit duel was:
Invallende Ingrid Hagenaars, Martine Koedijk, Rudy Oussoren en Rogier Schoenmaker, die zijn rentree
maakte na een blessure.

Vinkeveen - Het is een traditie geworden op PCB De Schakel om de
verjaardag van de directeur, meester Hergo van Ginkel, te vieren in
Het Veenbad.
Alle kinderen van de groepen 4 tot
en met 8 waren uitgenodigd om te
komen zwemmen.
Dat was weer een groot succes. Er
werd flink gedold en gedoken. Natuurlijk was de glijbaan favoriet.
De kinderen van de groepen 0 tot en
met 3 werden niet vergeten. Zij hebben op school een film gekeken.
Na de film en de frisse duik werden
de kinderen getrakteerd op wat lekkers en meester Hergo werd overladen met cadeautjes. Het nieuwe

jaar is al met al weer goed begonnen op De Schakel.

Klaverjassen
Vinkeveen - 9 januari was weer de
eerste kaartavond van het nieuwe
jaar, waarbij alleen Natasja Blom
met 5441 punten hoog wist te scoren. Alle andere kaarters speelden erg veel lager. 2e.werd Ferry Verbraak met 4991 punten, 3e.
An van de Meer met 4892 punten,
4e. Rob van Achterbergh met 4810
punten, 5e. Theo Kranendonk met
4738¨punten. Martien de Kuijer kon
niet meekomen en kwam niet verder dan 4097 punten,en kreeg hiermee de troostprijs.

Zaterdagvoetbal

Argon laat winst in
Monnickendam
Mijdrecht - Argon is er niet in geslaagd de punten uit Monnickendam mee te nemen, een bij vlagen
goed spelend Argon was de eerste
twintig minuten de bovenliggende
partij maar verzuimde afstand te nemen. Ook in de slotfase kreeg Argon
goede mogelijkheden om de inmiddels 2-0 opgelopen achterstand een
beter aanzien te geven maar o.a.
paal en lat hielpen de goede goalie
van de thuisploeg een handje. Monnickendam was deze middag effectiever: vier goede kansen resulteerde deze middag in twee doelpunten.
Zoals hierboven vermeld, de openingsfase was duidelijk voor Argon,
een felle start bracht al in de tweede
minuut de eerste mogelijkheid. Een
gericht afstandschot van Pieter Aafjes werd door de keeper uit de kruising getikt, de hoekschop die daarna volgde leverde niets op. Even
daarna werd een voorzet van Ruben
Kraan door Youri van Adrichem over
de lat gekopt. Een dot van een kans
kreeg vervolgens Ruben Kraan maar
hij ’vergat’ van dichtbij de bal in te
schieten.
Daarna waren er pogingen van
Noordhuis en Rensen namens de
thuisploeg, maar het eerste schot
ging rakelings naast en de tweede
poging werd een prooi voor doelman Patrick Brouwer. Nadat Alan
Doorson halverwege de eerste helft
moest worden vervangen door Ronald Boer kwam na een half uur Argon toch op achterstand.
Bij een snel genomen vrije trap
stond de defensie van Argon niet
goed opgesteld waardoor goaltjesdief Ferry Noordhuis kon profiteren 1-0. In de slotfase kwam Patrick
Berkelaar niet verder dan een schot
over het doel.

Fel
De tweede helft opnieuw een fel
startend Argon maar verder dan
een schot van Berkelaar net naast
de paal kwam men niet. Een hoekschop, na een uur spelen werd Argon noodlottig, Jesse Lissaur kreeg
alle gelegenheid om de strak voorgeschoten bal keihard onder de lat
te koppen 2-0. De strijd leek beslist
maar Argon gaf nog niet op, Ian Zevenhoven verving Jimmy van Veen
en even later kwam Lars Sloothaak
in het veld voor Youri van Adrichem.
De eerste mogelijkheid was vervolgens voor Ruben Kraan die op aangeven van Ian Zevenhoven in kansrijke positie kwam, maar de bal ging
naast. Even later teisterde Ian Zevenhoven de lat. Daarna zette Monnickendam nog even aan, de eerste inzet werd knap door doelman
Brouwer gepareerd en even later
kreeg hij assistentie van Pieter Aafjes die de bal uit de doelmond haalde.
Eer redden
Daarna zakte ploeg van trainer
Dennis Koorn wat in en kon Argon nog proberen de eer te redden,
maar pogingen van Ronald Boer en
Garry Fokker werden een prooi voor
de keeper. Lars Sloothaak zag zijn
schot op de paal schampen en Ruben Kraan kopte over na een hoekschop.
Aanstaande zaterdag gaat Argon
het opnieuw proberen, nu komt Reiger Boys op bezoek in Mijdrecht.
Opstelling Argon: Patrick Brouwer,
Tony van Reijn, Sylvester Verlaan,
Alexander Bos, Garry Fokker, Jimmy van Veen (62 Ian Zevenhoven),
Youri van Adrichem (78 Lars Sloothaak), Pieter Aafjes, Ruben Kraan,
Alan Doorson (26 Ronald Boer), Patrick Berkelaar.

Deze aanval opende de score, maar
Fiducia beantwoorde dit snel met
de gelijkmaker. De tweede aanval
met Joyce Kroon, Annelies Bobeldijk, Marcel StNicolaas en Kelvin
Hoogeboom wist echter ook weer
snel te scoren met een mooie dieptebal, maar weer antwoordde Fiducia met een punt. Dit was redelijk
karakteristiek voor het verloop van
de eerste helft, Fiducia en De Veensteker-equipe wisselend op voorsprong. Bij rust stond alles weer
gelijk en kon de wedstrijd eigenlijk
weer opnieuw beginnen in de tweede helft, bij een stand van 7-7.
Spannend slotstuk
Na de rust kwam De Vinken goed uit
de startblokken. Door een stuk beweeglijker aanvalsspel werden er in
korte tijd enkele goede kansen ge-

creëerd. Dit betere spel leverde een
voorsprong op van 3 punten. Hierna verslapte het aanvalsspel van het
tweede echter weer iets, waardoor
Fiducia wat terug kon doen. Een periode van weinig scores aan Vinkenkant brak aan en langzaamaan naderde Fiducia.
Vlak voor het einde werd reserve Marja Verwoerd in het spel gebracht. Aan het einde van de reguliere speeltijd was de stand 1011 in het voordeel van De Vinken. De wedstrijd bleek echter nog
niet gespeeld te zijn, aangezien de
scheidsrechter nog aangaf de wedstrijd 3 minuten verlenging te geven.
In deze, uiteindelijk 4 minuten durende, verlenging behield De Vinken
zijn voorsprong en liet de Vleutense
formatie niet meer gelijkkomen. De
verlenging verliep zeer onstuimig.
Geschreeuw vanuit het veld en vanaf het publiek leverde een heuse
heksenketel op. In deze heksenketel
vielen nog 5 doelpunten, wat resulteerde in een 12-14 eindstand.
De Vinken kon met 2 belangrijke
wedstrijdpunten weer richting Vinkeveen.
Het wedstrijdspel van afgelopen
zaterdag bevatte absoluut verbeterpunten, maar de tevredenheid
over het resultaat die deze gewonnen wedstrijd voortbracht was echter zeer terecht. Zaterdag 19 januari
staat de volgende grote wedstrijd op
het programma, namelijk de returnwedstrijd uit, tegen medekoploper
Fluks in Noordwijk.
Hopelijk kunnen we dan weer op
Vinkenpubliek rekenen. Na de wedstrijd tegen Fluks zal blijken of de
koppositie nog steeds gedeeld zal
zijn of dat er één team aan kop zal
gaan.

Tumbling-training bij
Sportvereniging Veenland
De Ronde Venen - De gymafdeling
van Sportvereniging Veenland heeft
sinds kort de beschikking over een
prachtige tumblingbaan.
Dat is een fantastische verende, met
lucht gevulde springmat van zo’n 3
meter breed en 15 meter lang.
De baan veert geweldig zodat je er
snelle salto’s en sprongen op kunt
maken.
Veenland start op dinsdagavond van
18:00 – 19:00 uur een speciaal tum-

bling-trainingsuur in de Willisstee
voor kinderen vanaf ca. 11 jaar. Als
uw kind graag wil leren tumbelen
kunt u contact opnemen met Aartje
Verkaik tel. 285980.
Een aantal meisjes heeft zich in november en december, voorbereid op
een tumblingwedstrijd en zijn daar
zevende geworden.
Dat is een fraai resultaat na zo weinig oefening, en dat belooft wat
voor de kinderen die nu met de echte training starten!

Puppy-training van start
bij Tennisvereniging
Wilnis
Wilnis - Vanwege het grote succes
in voorgaande jaren, gaat Tennisvereniging Wilnis ook dit jaar weer van
start met een training voor kinderen
van zeven tot en met negen jaar.
Deze zogenaamde puppy-training
wordt verzorgd door clubtrainer Gerard Hoogland.
Het doel van de puppy-training is
het aanleggen van een basis voor
het tennisspel. Met name gaat het
om het trainen van de balvaardigheid door oefeningen als vangen,
stuiteren, gooien en goed kijken
naar de bal.
De lessen vinden plaats op vijf
woensdagmiddagen vanaf 14.00 uur,
te beginnen op 20 februari 2008. De
laatste les (26 maart) wordt feestelijk afgesloten met het behalen van
het balvaardigheidsdiploma.

Om mee te kunnen doen aan de

Het eerste verdedigingsvak bestaande uit Peter Kooijman, Pascal Kroon,
Charita Hazeleger en Mariska Meulstee had moeite om tot score te komen. Dit gaf Merwede de kans om
hun score uit te breiden. In de rest
van de eerste helft ging de score wel
redelijk gelijk op wat resulteerde in
een 9-6 ruststand.
Feiten
In de tweede helft werden er door de
Fortisequipe wel kansen gecreëerd,

maar niet afgerond. Er werd wel gestreden, maar helaas niet als team.
Onze fouten werden door Merwede goed benut, waardoor De Vinken
ook gedurende de tweede helft achter de feiten aan bleef lopen.
Met een 17-12 einduitslag bleven de
punten helaas in de eerste uitwedstrijd in 2008 in Sliedrecht. Doordat Bolnes won van Vitesse staat De
Vinken nu met één wedstrijd minder
gespeeld op een laatste plaats in
de eerste klasse. Nu halverwege de
competitie moeten in de returnwedstrijden alle zeilen bij gezet worden
om weer aansluiting te zoeken voor
een veilige plaats.
Doelpuntn
Ondanks een teleurstellende prestatie is er nog wel één noemenswaardig feit. Jaap Meulstee houdt sinds
onze clubhistorie de statistieken bij
rondom ons vlaggenschip.
Zo bleek Arjan Kroon zijn totaal aantal doelpunten voor de hoofdmacht
op 800 te kunnen brengen.
Met zijn tweede doelpunt in de
wedstrijd was dat een feit. Neef Pascal staat op 297 en kan mogelijk in
de komende wedstrijd ook naar een
mooi totaal van 300 komen.

Biljarten de Merel

Hendrikx en Cordes naar
finale zesballentoernooi
Vinkeveen - In het zesballentoernooi van biljartclub de Merel zijn er
in het afgelopen weekend meer finalisten bijgekomen en wel in de A
poule Dorus van der Meer en Bert
Loogman, in de B poule Hans van
Rijn, Patrick Gillet, Bart Dirks en de
sterke Thijs Hendrikx die het ieder
jaar toch weer fliktom door te dringen tot de finale. In de C poule Dennis Cordies, die er ieder jaar maar
weer staat tijdens de finale, Marnix
Leeflang, Kees Kooymn en Henny
v.d. Poel, Teus Dam, Stefan Berkelaar en Nico Oostveen. Bob Hubenet van Adelhof, kon zijn draai nog
niet vinden met al die ballen, net zoals Frank Witzand, Bas Kolenberg,
Patrick v.d. Meer, Pim de Jager, To-

bias Hagenbeek, Nico van Soeren e
Gerard Waayman die te maken had
met wat pech in zijn spel, ondanks
de aanmoedigingen van zijn supporters.
Er kunnen nog pogingen gedaan
worden om zich in de finales te
spelen op de volgende dagen: vrijdag 18 januari van 20.00 tot 23.00
uur, zaterdag 19 januari van 14.00
tot 18.00 uur, zondag 20 januari van
14.00 tot 17.00 uur, vrijdag 25 januari
van 20.00 tot 23.00 uur, zaterdag 26
januari van 14.00 tot 19.00 uur. Om
ongeveer 19.30 uur zullen de finales
starten. Daarna is de prijsuitreiking.
Het zesballentoernooi vindt plaats in
café de Merel, Arkenpark MUR 43,
Vinkeveen, tel. 0297-263562.

Atlantis F2 wint van Pernix F3
De ronde Venen - Op zaterdag
12 januari moesten de kinderen en
coaches al om kwart voor acht vertrekken om tegen Pernix F3 in Leiden te spelen. Van deze tegenstander had de F2 op 22 december verloren met 1-0. Dus de speelstertjes
hadden nog wel wat goed te maken.
Vol goede moed begonnen Demi
Klijn, Nina Baars, Zoé Trompert en
Saskia Veenboer aan de wedstrijd.
Al snel werd de bal onderschept en
begon Atlantis aan de 1ste aanval.
Nadat iedereen aan de bal was geweest zag Zoë haar kans en maakte

haar 1ste doelpunt. Na nog een tijdje te hebben gespeeld was het rust.
Megan en Robina gaven de kinderen nog wat aanwijzingen.
Na de rust kwam Anna Schouten er
in voor Demi en Elise van Walraven
voor Zoë. Na tien minuten scoorde
Saskia de 2-0. Na 10 minuten werd
er eindelijk afgefloten. Ook de stafworpen hebben we gewonnen met
6-4. Hierna konden de speelsters,
coaches en meegereisde ouders het
1ste overwinningsfeestje gaan vieren.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 18 januari is
er prijsklaverjassen in café de Merel
in Vinkeveen. Er worden vier giffies
gespeeld. De aanvang is 20.00 uur.
De uitslag van de laatste speelavond:
1. Jan van Kouwen
7332 pnt
2. Edwin v.d. Schaft
7194 pnt
3. Bianca Pappot
7174 pnt
4. Greet Koot
7086 pnt
5. Berto Blom
6911 pnt
De poedelprijs was voor William

puppy-training, hoeven de kinderen
geen lid te zijn van Tennisvereniging
Wilnis. Voor slechts € 25,- kan uw
kind deelnemen aan deze vijf speciale lessen.
Wilt u meer informatie of uw kind
opgeven? Dan kunt u contact opnemen met Marianne van de Schaaf,
telefoon 0297-274622

Mayenburg met 4782 punten.
De prijsklaverjasavonden in 2008
zijn voorlopig 18 januari, 1, 15 en 29
februari, 14 en 28 maart, 11 en 25
april, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni en als
laatste 4 juli.
Het klaverjassen vindt plaats in café
de Merel, Arkenpark MUR 43, Vinkeveen, tel. 0297-263562 of 0297264159.

Driebandentoernooi

Vinkeveen - Het al jaren, ook buiten de regui, succesvolle Driebandentoernooi van Biljartclub DIO en
café de Merel gaat op 27 januari
van start met de voorrondn waarin
64 deelnemers de strijd aanbinden
voor een plaats in de kwartfinale en
mogelijk verder. De winnaar van vorig jaar, Paul Schuurman, mag zijn
titel verdedigen. Door de organisatie zijn kosten noch moeite gespaard om weer voor fantastische
prijzen te zorgen met als hoofdsport
Fiat Autobedrijf Kooyman te Vinkeveen. De voorronden worden gespeeld in groepen van vier deelnemers. De nummers 1 en 2 uit elke
groep plaatsen zich voor de kwartfinale. Hetzelfde geldt voor plaatsing
in de halve finale. De finale met acht
deelnemers wordt gespeeld op zaterdag 26 en zondag 27 april, direcht gevolgd door de prijsuitreiking. Belangstellenden kunnen zich
nog telefonisch opgeven bij café
de Merel, tel. 0297-263562. Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro per
persoon, daarvoor speelt men tenminste drie partijen.

