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Goed Gevoel!

“Ik heb een hypotheek gekregen,
die perfect bij me past.”
Stefanie de Ridder, 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
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Croonstadtlaan 7 MijdreCht tel. 0297-254947
info@zijtveldaCCountants.nl

Zo zou het bouwplan er uit komen te zien. Een massaal bouwblok met aan de Hoofdweg 17 meter goothoogte en aan de Grutto 14 meter goothoogte.

Bewoners Grutto niet erg blij met kolossaal gebouw voor de deur

Nieuw plan voor 87 woningen
op voormalig Party Plaza grond

Mijdrecht - Weer ligt er een nieuw
bouwplan bij de gemeente om op
de plaats waar vroeger Party Plaza
gevestigd was aan de Hoofdweg in
Mijdrecht (de bowling), welke door
brand werd verwoest jaren geleden, te gaan bouwen. Weer een kolossaal plan met 83 woningen, in
drie lagen, met een parkeergarage
en een loopdek. Volgens het geldende bestemmingsplan mag het
plan zoals het er nu uitziet niet gebouwd worden, dus vraagt het college de raad om een vrijstelling te
geven. Met andere woorden: om de
projectontwikkelaar toestemming te
geven om af te wijken van de geldende goot- en nokhoogten. Vorige
week woensdagavond konden belanghebbenden en raadsleden hun
vragen stellen aan elkaar, aan de
projectontwikkelaar en de ambtenaren. De raadzaal was flink gevuld
met vooral bewoners van de Grutto, de straat die naast dit terrein ligt.
Voor hen zal er heel wat gaan veranderen als dit plan doorgaat.

Kleur en hoogte
De bewoners lieten duidelijk merken
niet blij te zijn met dit plan: “We hebben geen enkele inspraak gehad. In
2006 is er een avond geweest waar
tekeningen en zo hingen waar we
naar konden kijken en verder niets.
Tot kortgeleden dit plan op papier
door de brievenbus viel. Op die foto’s is heel duidelijk te zien dat de
voorgevel van het complex waar wij
op gaan kijken gebroken wit zou
worden. Nu staat er plotseling in het
voorstel dat het antracietgrijs wordt.
Daar worden wij niet blij van. Op de
eerste tekeningen stond dat de afstand tussen de Grutto en het nieuw
te bouwen complex 75 meter zou
zijn, nu is het 32 meter. Weet u wat
dat voor de schaduwwerking betekent? En dan de goothoogte. Ons
is verteld dat dat zo’n 8 meter zou
worden. Nu blijkt het 17 meter te
worden, dat is ruim het dubbele. En
dan de parkeergarage: de in- en uitgang zou via de Hoofdweg gaan, nu
is het aan de Grutto. Weet u wat dat
voor een gevaarlijke verkeersdrukte geeft. Zeker gezien het feit dat er
scholen in de buurt zijn en ook kerken”, aldus de bewoners.
Wel blij
Er was ook een afgevaardigde van
het JAC (Jongeren Advies Commissie), Maarten van der Greft. Deze
jongeman liet een heel ander geluid
horen. Hij was blij met het plan: “Er
komen 23 starterswoningen en daar
zit veel jeugd op te wachten.” Wel
vroeg hij zich af hoe duur deze starterswoningen nu zouden worden.
Op de site van Vida makelaars staat

gemiddeld 149.000 tot 165.000 en
nu blijkt het 195.000 te worden?”, zo
was zijn vraag. De projectontwikkelaar, de heer Duchard, was aanwezig
en liet weten dat de verandering van
de kleur was ontstaan door de Welzijnscommissie. Zij wilde grijs en niet
wit. De in/uitgang van de parkeergarage aan de Grutto kan heel goed,
daar de Grutto wordt verbreed als
een soort laan, zodat de verkeersdrukte dan goed opgevangen zou
kunnen worden. Over de goothoogte
was hij ook duidelijk: “Daar hebben
de bewoners van de Grutto geen last
van. Die 17 meter komt aan de kant
van de Hoofdweg.”

Koopprijs
Op de vraag hoeveel de starterswoningen nu gaan kosten, kon of wilde de heer Duchard geen antwoord
geven. Hij bleef eromheen draaien.
‘Dat moest eerst met de wethouders worden doorgenomen’ en dat
soort smoesjes. Na wat druk van de
aanwezige raadsleden, en met name
van Schouten van CU/SGP, wilde hij
dan nog wel zeggen dat het rond de
165.000 zou liggen. Dat vond de heer
Schouten nogal een bedrag voor een
starter en hij vroeg aan de JAC-afgevaardigde of een starter dat soort
prijzen kon betalen. Het antwoord
verbaasde vriend en vijand: “Ja hoor,
zeker. Je kunt een hypotheek krijgen van vijfmaal je brutojaarsalaris, als je met zijn tweetjes verdient
kan dat makkelijk”, zo zei hij. Aan de
gezichten van diverse raadsleden te
zien waren zij dat niet met hem eens,
maar er werd niet verder op ingegaan. Wel eiste de raad dat zij, voordat zij dit verzoek in de raad zouden
behandelen dat de projectontwikkelaar de prijzen van de starterswoningen bekend zou maken. Toon van
der Meer (VVW) was heel duidelijk
hierover: “Kan de projectontwikkelaar nog geen prijs geven? Wel, dan
is het nog niet rijp om behandeld te
worden in de raad.” De wethouder
beloofde dat de prijzen er zouden
zijn voor de raadsvergadering.
Te massaal
Bert van Broekhuijsen vond het he-

le plan veel te massaal: “Het is totaal niet in overeenstemming met
het bestemmingsplan dat we in 2003
hebben vastgesteld. Dit is geen kleine overschrijding, dit is groot en
dient gewoon ter inzage te worden
gelegd”, aldus Van Broekhuijsen. Er
komt veel te veel druk te staan op de
Grutto. Dit plan past daar niet en ik
hoop echt dat de karakteristieke bomen en de waterpartij n niet ten onder gaan in deze kolos”. Cees Houmes D66 vond het geheel ook veel
te hoog en vond dat de kleur van de
gevel terug moest naar wit. De projectontwikkelaar zei dat dat niet aan
hem lag: “het lijkt er op dat de Welstandscommissie altijd alles mooi
vindt wat een ander niet mooi vindt.”
Wél bezwaar ingediend
Tijdens de vergadering, waar dus
heel wat bewoners van de Grutto/
Roerdomp en omgeving op de tribune zaten, vertelde wethouder Roosendaal dat er geen bezwaarschriften waren binnengekomen op het
plan. De bewoners wisten niet wat

ze hoorden en stuurden het afgelopen weekend ook direct een brief
naar de raadsleden waarin zij duidelijk maken dat wat de wethouder zei,
niet juist was: “Wij laten u weten dat
wij, de omwonenden, op 30 december jl. een bezwaarschrift, ondertekend door 20 direct-omwonenden,
hebben ingediend. De bevestiging
van ontvangst hebben wij van burgemeester en wethouders ontvangen.” Het voorstel komt donderdag
29 januari in de raad. Of de raad akkoord gaat? Het kwam er niet helemaal uit. Gemeente Belangen is zeker niet voor. De VVD zal wel vóór
stemmen, het CDA moest het nog
in de fractie bespreken, zo ook de
Combinatie, D66 en de CU/SGP, zij
zijn in beginsel wel voor het plan,
maar wachten nog even wat antwoorden af van de wethouder, zoals de prijs van de starterswoningen. VVW zal uiteindelijk wel vóór
stemmen. Wat Ronde Venen Belang
gaat doen? Totaal onduidelijk, want
raadslid Hageman deed zijn mond
niet open deze avond.

Korver Makelaars O.G. B.V.
Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl

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

Alle aandacht
Dorpsstraat 13 Mijdrecht
tel.: 0297-250 301
www.hacderondevenen.nl

 

      

   
  
  

  

Deze bomen en dit sierwater zou Bert van Broekhuijsen graag behouden zien.
Op de foto van het plan is het wegbestemd.
G - S ta r
Wrangler
Nudie Jeans
O n ly

 

Garcia
Pa l l M a l l
Cars
Esprit
Vila

50% korting
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OP DE HE RE N, DA ME
EN KI ND ER CO LL EC TI E
Zijdstraat 61, Aalsmeer
Tel 0297-321177

www.bigl.nl

Openingstijden:
Maandag 12.30-18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag 10-18.00 u
Vrijdag 10-21.00 u Zaterdag 10-17.00 u

Uw supermarkt houdt het voor gezien, maar geen nood,
bij ons bestel je verse vleeswaren, kaas en brood.
En in het kleinste winkeltje van Mijdrecht,
kunt u ook voor belegde broodjes terecht.

PROFITEER DAAROM VAN DEZE MOOIE AANBIEDING:
Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4

100 gram rosbief, 100 gram Indisch spek,
100 gram grillworst, bakje rundvleessalade

voor maar E5,-

Doe uw boodschappen bij Super de Boer en steun uw vereniging

U ontvangt bij besteding van € 20,- een waardemunt t.w.v. € 0.20 bij de kassa.
Deze waardemunt kunt u doneren aan de vereniging die u het liefst wilt steunen.

Anselmusstraat 21 Mijdrecht tel. 0297-281462

Graag gedaan

Vinkeveen
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DE RAADSCOMMISSIE HERINDELING
op DONDERDAG 22 januari 2009,
aanvang 19:30 uur in het gemeentehuis

Servicelijn

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

AGENDA

1.	Opening

2. Spreekrecht voor burgers.
Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers en
belanghebbenden gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het
woord voeren over onderwerpen die op de agenda vermeld staan.

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.

3.	Vaststellen agenda raadscommissie Herindeling.

4.	Vaststellen notulen vergadering raadscie Herindeling
van 2 december 2008.
Notulen zijn bijgevoegd.
5. Mededelingen.

www.servicepuntderondevenen.nl
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt Mijdrecht
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Wilnis
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen
Geopend:
ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
(0297) 58 76 00
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen,
Amstelhoek en de Hoef
(06) 13 16 31 76
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

Afvalbrengstation

Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
(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.

Meldpunt Zorg &
Overlast

6.	Update vanuit de stuurgroep.
Vanuit de stuurgroep zijn na de vergadering van de raadscommissie
Herindeling van 2 december jl. aangeboden de verslagen van
16 december 2008, alsmede de 3e en 4 e nieuwsbrief.

Vlnr: Burgemeester Burgman, Hans Rensink (voorzitter HVM), Jaap Dubbelaar (wijkchef politie),
Patrick Manning (HBD) en Lex Tillart (commandant brandweer) ondertekenen het convenant

Keurmerk voor Adelhof en
Mijdrecht-Centrum
Vertegenwoordigers van gemeente,
ondernemers, politie en brandweer hebben
woensdag 14 januari uit handen van het
Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD)
de ‘eerste ster’ van het Keurmerk Veilig
Ondernemen in ontvangst genomen. Dit
certificaat geeft aan dat de partijen samen
structurele maatregelen nemen om de
veiligheid in de winkelgebieden Adelhof
en Mijdrecht-Centrum te vergroten. Om
dit te bereiken is woensdag eveneens een
samenwerkingsovereenkomst getekend.

In maart 2008 hebben Handelsvereniging Mijdrecht
(HVM), politie, brandweer en de gemeente De Ronde
Venen besloten intensief samen te werken om te
komen tot een veiliger en aangenamer winkelgebied
in het Mijdrechtse centrum en Adelhof. Door de
handen ineen te slaan willen de partijen criminaliteit

en overlast aanpakken. Voor het verkrijgen van het
certificaat - de ‘eerste ster’ - moet een aantal stappen
doorlopen zijn, zoals de ondertekening van een
samenwerkingsovereenkomst en het opstellen van een
plan van aanpak. In het plan van aanpak wordt onder
andere afgesproken het gevoel van onveiligheid onder
winkeliers te verminderen en de overlast te beperken.
Maar ook maken de verschillende partijen daarin
afspraken over het schoon en netjes houden van de
gebieden, het herstel van kapot straatmeubilair en het
verbeteren van de verlichting.
Burgemeester Marianne Burgman van De Ronde
Venen: ‘De veiligheid en uitstraling van het centrum
Mijdrecht is heel belangrijk voor De Ronde Venen;
voor zowel bewoners en winkelend publiek als voor de
ondernemers zelf. De afspraken die nu zijn gemaakt
om dit gezamenlijk te waarborgen, door met elkaar
te constateren wat gedaan moet worden en dit ook
daadwerkelijk te doén, zijn pure winst.’

Uitgelicht
Elke week wordt op de gemeentelijke
informatiepagina een lid van de
gemeenteraad van De Ronde Venen
geportretteerd. Waarom is hij of zij actief
in de lokale politiek en wat moet er in
ieder geval nog voor de verkiezingen
worden gerealiseerd?
Deze week: Paul Hageman.

Waarom zit u in de raad?

Paul Hageman is 40 jaar en raadslid van Ronde
Venen Belang. Hij woont in Wilnis en is getrouwd
met Anita. In het dagelijks leven is hij leidinggevende
bij een groot bouwbedrijf.

Wie is uw politieke idool?

Welk boek ligt er momenteel op uw
nachtkastje?
Een goede thriller van Tom Clancy.

Sinds wanneer bent u actief in de politiek?

Sinds 1994 ben ik actief bij Ronde Venen Belang en
sinds 2006 als raadslid.

(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

Waar maakt u zich druk over?

ADVIES EN STEUNPUNT
HUISELIJK GEWELD
STAD EN REGIO UTRECHT

Wat is uw favoriete televisieprogramma?

Onder andere over het feit dat besluitvorming
soms zo lang moet duren. Volgens mij zijn veel
beslissingen sneller te nemen.
De wereld draait door, CSI New York.

Ik ben nieuwsgierig naar achtergrondinformatie
en graag betrokken bij het proces voor de
besluitvorming.

Wat wilt u nog bereiken voor de
verkiezingen?

Dat er eindelijk duidelijkheid komt voor de
bewoners van Groot Mijdrecht Noord.
Niet iemand in het bijzonder. Maar mijn voorkeur
gaat naar mensen die hun afspraken nakomen en
duidelijke taal spreken.

Wat vindt u belangrijk in de politiek?

Dat er op een constructieve manier gepraat wordt
over de onderwerpen die leven bij de bewoners.
Iedereen moet het gevoel hebben dat er geluisterd
wordt, zodat er naar tevredenheid in De Ronde
Venen kan worden geleefd.

Lievelingsplek in De Ronde Venen

Ik ben niet geboren, maar wel getogen in Wilnis.
Eigenlijk vind ik het door het groen om ons heen en
de bewoners een heerlijke plek om thuis te komen.
Ook valt mij op dat veel mensen er blijven wonen of
na jaren toch weer terugkeren naar hun oude dorp.
Ook hierdoor heerst er een gemoedelijke sfeer.
Deze foto is gemaakt onderaan de dijk waar mijn
vrouw en ik ook onze trouwfoto’s hebben gemaakt.

(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

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.

Paul Hageman op zijn favoriete plek in De Ronde Venen, de dijk langs de ringvaart in Wilnis

7. Werkwijze raadscommissie Herindeling en vergaderplanning.
De commissie Herindeling heeft de conform de verordening de volgende
taken:
a. het fungeren als adviesorgaan voor de stuurgroep herindeling
en de klankbordgroep vanuit de raden;
b. het zorgdragen voor een actieve informatievoorziening
over de herindeling naar de fracties en achterban;
c. het uitbrengen van advies aan de raad over een voorstel of onderwerp
dat betrekking heeft op de (voorbereiding van de) herindeling;
d. voeren van overleg met het college of de burgemeester over in ieder
geval door het college of de burgemeester verstrekte inlichtingen en het
gevoerde bestuur ten aanzien van de (voorbereiding van de) herindeling.
Van gedachten wordt gewisseld over de invulling van de werkwijze van
de raadscommissie in het licht van de plaatsgevonden ontwikkelingen.
Verwezen wordt naar de stukken genoemd onder agendapunt 8
Overige stukken herindeling.
8.	Overige stukken herindeling.
De volgende stukken die een relatie hebben met de herindeling zijn,
na de vergadering van 2 december 2008 verschenen:
• Brief 4 fractie gemeente Maarssen van 18 november 2008 aan staatssecretaris over herindeling Vecht- en Plassengebied Provincie Utrecht;
• Raadsbesluit gemeente Breukelen van 8 december 2008 over herindeling, verzonden aan ministerraad 9 december 2008;
• Raadsbesluit gemeente Loenen van 9 december 2008,
verzonden aan ministerraad 10 december 2008;
• Persbericht van 12 december 2008: ministerraad stemt in met
herindeling Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen;
• Motie gemeenteraad van Loenen om niet deel te nemen aan
voorbereiding ‘grote’ herindelingvariant zolang democratische
besluitvorming niet is afgerond.
9.	Rondvraag.
10.Sluiting.

Woningen Wethouder
van Damlaan in Wilnis
tijdelijk te huur
De gemeente wil de woningen aan de Wethouder van
Damlaan in Wilnis die moeten wijken voor de aanleg van een
verbindingsweg tussen nieuwbouwwijk Marickenzijde en
de bestaande bebouwing tijdelijk gaan verhuren. Westhoek
Wonen gaat de woningen voor de gemeente beheren.
De gemeenteraad heeft medio 2007 besloten dat in het kader van de te
realiseren verbinding tussen het nieuwbouwplan Marickenzijde te Wilnis
en de bestaande bebouwing van Wilnis een verbindingsweg moet komen.
Voor deze verbinding, die in het verlengde van de Pieter Joostenlaan
komt te liggen, moeten 28 woningen aan de weth. Van Damlaan worden
gesloopt. Het gaat om 20 woningen van Westhoek Wonen en 8 woningen
van particuliere eigenaren. De gemeente is bezig om de 28 woningen in
bezit te krijgen. Hiertoe wordt overleg gevoerd met Westhoek Wonen en de
particuliere eigenaren die hebben aangegeven tot verkoop van hun woning
over te willen gaan.De gemeente is voornemens de woningen tijdelijk te
verhuren. Westhoek Wonen gaat de woningen voor de gemeente beheren.
Op dit moment zijn Weth. Van Damlaan 104 en 105 beschikbaar voor
tijdelijke verhuur. Het betreft eengezinswoningen met 4 slaapkamers.
De huur voor deze woningen bedraagt € 400,82 bruto per maand. Om uw
belangstelling voor een van deze woningen kenbaar te maken dient u zich
uiterlijk 31 januari 2009 aan te melden bij Westhoek Wonen, bezoekadres
Rendementsweg 14 in Mijdrecht (postbus 122, 3640 AC Mijdrecht,
tel. 0297-23 23 23). U wordt dan op een lijst van belangstellenden
geplaatst. Telkens wanneer er een woning beschikbaar komt voor de
tijdelijke verhuur, zal dit bekend worden gemaakt op de gemeentepagina
in de Nieuwe Meerbode. Wanneer u zich eenmaal heeft aangemeld als
belangstellende hoeft u dat niet nog eens te doen.
Om voor de tijdelijke huurwoning in aanmerking te komen dient u
ingeschreven te staan als woningzoekende bij Woningnet en inwoner te
zijn van gemeente De Ronde Venen. De woningen zullen bij voorkeur
worden toegewezen aan starters en “schrijnende noodgevallen”, maar
andere categorieën woningzoekenden worden niet uitgesloten. Om als
“schrijnend noodgeval” in aanmerking te komen voor de tijdelijke huur
van een woning op de Van Damlaan dient u in elk geval een uitspraak
van de commissie bezwaarschriften te hebben inzake uw urgentie.De
toewijzing vindt plaats op basis van de inschrijfduur bij Woningnet. De
gunning van de woning is voorbehouden aan het college van burgemeester
en wethouders.De woning wordt verhuurd door middel van een tijdelijke
huurovereenkomst ten behoeve van de verhuur van een gemeentelijke
sloopwoning ex artikel 7:232, lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent
dat de huur kan worden opgezegd op het moment dat de woning gesloopt
gaat worden. Er is geen sprake van huurbescherming en er bestaat geen
recht op vervangende woonruimte of schadevergoeding. De inschrijfduur
als woningzoekende blijft gedurende de tijdelijke verhuur gehandhaafd.
Tot het moment dat de woningen worden gesloopt zal het noodzakelijke
onderhoud worden uitgevoerd. Indien u nog vragen heeft over
bovenstaande procedure kunt u contact opnemen met Westhoek Wonen,
Paulien Wansink, tel. (0297) 23 23 23.
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Indien de agendapunten donderdagavond niet allemaal
kunnen worden behandeld, zal de raadsvergadering
maandag 2 februari om 19.30 uur worden voortgezet.
Meningvormende raadsvergadering
op DONDERDAG 29 januari 2009
aanvang 19:30 uur in het gemeentehuis, raadzaal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 januari 2009
Agenda
1. Opening.

2. Spreekrecht burgers
(max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
3. Vaststellen agenda.

4. Vaststelling verslag RTG van 11 december 2008,
12,13,14 en 15 januari 2009.

5. Verzoek om ontheffing van het bestemmingsplan.
(Raadsvoorstel nr. 0099/08)
Aan de Herenweg 40a te Vinkeveen zal een naschoolse opvang gerealiseerd
worden. Om ten behoeve van de naschoolse opvang gebruik te kunnen
maken van de buitenruimte, dient een ontheffing van het bestemmingsplan
te worden verleend.
6. Vrijstellingsbesluit voor het vernieuwen van een stacaravan op het
perceel Winkeldijk 19aR33 te Vinkeveen (raadsvoorstel nr. 0113/08)
Het betreft het vernieuwen van een stacaravan op het perceel Winkeldijk 19a
R33 te Vinkeveen.
7. Vinkekade 69 te Vinkeveen (raadsvoorstel nr. 0108/08)
Het betreft het vernieuwen van een woning met een geïntegreerd bijgebouw
op het perceel
Vinkekade 69 te VInkeveen.

Besluitnemende raadsvergadering
op DONDERDAG 29 januari 2009
in het gemeentehuis, raadzaal
Van: Aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 januari 2009
Agenda
0. Opening.

1. Vaststellen agenda.

2. Vaststellen notulen van de openbare raadsvergaderingen
d.d. 26 juni 2008, 30 juni 2008, 27 november 2008 en 18 december
2008.(aparte bijlage)

3. Akkoordstukken.

4. Beslissing op bezwaar (Raadsvoorstel nr. 0105/08)
Voor het perceel Achterveld (nabij de Heulweg) te Vinkeveen is een
voorbereidingsbesluit genomen. Tegen dit besluit zijn bezwaren ingediend.
De bezwaren zijn voor advies voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften.
Het advies van de commissie bezwaarschriften heeft tot gevolg dat
dienaangaande een beslissing op bezwaar genomen moet worden.

5. Beslissing op bezwaar (Raadsvoorstel nr. 0106/08)
Voor het perceel Bovendijk 16a te Wilnis is een voorbereidingsbesluit genomen.
Tegen dit besluit zijn bezwaren ingediend door diverse omwonenden.
De bezwaren zijn voor advies voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften.
Het advies van de commissie bezwaarschriften heeft tot gevolg dat
dienaangaande een beslissing op bezwaar genomen moet worden.
6. Sluiting.

De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen,
drs. M. Burgman.

8. Vrijstellingsbesluit voor het perceel Grutto nabij 2 te Mijdrecht
(Raadsvoorstel nr. 00/09)
Voorgesteld wordt om een vrijstellingsbesluit te nemen voor het perceel
Grutto nabij 2 (voormalig Party Plaza) te Mijdrecht ten behoeve van het
oprichten van 87 woningen met parkeervoorziening en een loopdek.

9. Vaststelling bestemmingsplan “Bedrijventerreinen Mijdrecht
en Vinkeveen” (Raadsvoorstel nr. 0107/08)
Voorgesteld wordt te besluiten, dat:
• de kenbaar gemaakte, en in de bij dit besluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte “Zienswijzennota bestemmingsplan Bedrijventerreinen
Mijdrecht en Vinkeveen” genoemde, zienswijzen tijdig zijn ingediend en
uit dien hoofde ontvankelijk worden verklaard;
• op de kenbaar gemaakte zienswijzen worden beoordeeld zoals is aangegeven in genoemde “Zienswijzennota bestemmingsplan Bedrijventerreinen Mijdrecht en Vinkeveen”;
• het bestemmingsplan “Bedrijventerreinen Mijdrecht en Vinkeveen”, met
inachtneming van de wijzigingen, zoals aangegeven in de bij dit besluit
behorende en als zodanig gewaarmerkte “Zienswijzennota Bedrijventerreinen Mijdrecht en Vinkeveen” en de daarbij behorende bijlage, gewijzigd wordt vastgesteld.
10.Vaststelling bestemmingsplan Marickenland.
(Raadsvoorstel 0002/09)
Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan
“Marickenland”. De wijzigingen volgen uit de ingediende zienswijzen en
enkele verbeteringen en aanvullingen.

11. Aanbesteding Westerheul IV (Raadsvoorstel nr. 0111/08)
Voor het bouwrijpmaken (ophogen) van Westerheul IV heeft een openbare
aanbesteding plaatsgevonden. Door Inkoop Bureau Midden Nederland is
geadviseerd de opdracht te gunnen en hiervoor ten laste van de (overigens
nog vast te stellen) grondexploitatie Westerheul IV een investeringsbudget
van € 1.748.536 beschikbaar te stellen.

12.Project voorstel afvalverwerking en versterking lokaal bestuur in
Kalangala Oeganda (Raadsvoorstel nr. 00/09)
Samen met de gemeente Kalangala in Oeganda is een projectvoorstel
geschreven met betrekking tot afvalverwerking en het versterken van het
lokale bestuur. Door middel van dit raadsvoorstel wordt de raad voorgesteld
om in te stemmen met het plan en budget beschikbaar te stellen voor de
uitvoering.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen,
drs. M. Burgman.

Kom naar het Sportgala op
23 januari in De Meijert!
In De Meijert in Mijdrecht wordt vrijdag 23 januari voor
de tweede keer het Rondeveense Sportgala gehouden.
Tijdens de feestelijke bijeenkomst staat sport centraal
en worden sporters in het zonnetje gezet. Als rode draad
wordt tijdens de avond bekend gemaakt wie tot sportman,
sportvrouw, sportploeg en sporttalent van 2008 zijn
verkozen.

Tot begin december konden inwoners en sportverenigingen
kandidaten aandragen voor de verschillende categorieën. Een jury
onder voorzitterschap van wethouder Ingrid Lambregts (sport) en
met daarin verschillende sportjournalisten van lokale en regionale
media en TMF-dj Jeroen Post, heeft voor elke categorie drie
personen en teams genomineerd. Voor de titel sportman van 2008
zijn dat: Michael Woerden, Daan Versteeg en Alexander de Haan.
Voor sportvrouw voor 2008 zijn genomineerd: Jolanda ten Brinke,
Agnes Hijman en Anouk Hoogendijk. De strijd voor het sporttalent
van 2008 gaat tussen André Looij, Dylan Brugman en Nico
Klessens. Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt door Laco.
Genomineerden bij de sportploeg van 2008 zijn de zeilers van de
RS Feva klasse (Jodie van Senten en Stan Heijnen), het Sharpie
team (Tom Weller en Jeroen van Veen) en tennis team jongens 1
van TVM (Bas Boelhouwer, Luc Taal, Patrick Prins, Rix Ronday,
Quinten Limburg). Deze prijs wordt mede mogelijk gemaakt
door de Rabobank. Daarnaast wordt tijdens het gala de Lifetime
Achievement Award en de stimuleringsprijs (mede mogelijk
gemaakt door Brouwer Transport) uitgereikt. Het programma
wordt afgewisseld met live-muziek en optredens.
De avond in De Meijert begint om 19.30 uur en duurt tot 22.00
uur. Inwoners zijn van harte welkom de avond bij te wonen, maar
worden wel verzocht zich van tevoren aan te melden. Dit kan door
een email te sturen naar b.bokkes@derondevenen.nl of te bellen
met (0297) 29 16 51.

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.
23 januari 2009
Opera en operettefragmenten door het Trio Images

Locatie: De Janskerk in Mijdrecht. Aanvang: 20.30 uur. Kaarten
reserveren kan via e-mail: info@cultura-drv.nl. Gereserveerde
kaarten liggen een half uur voor de voorstelling voor u klaar.
Reserveringen zijn pas definitief als uw betaling op ons
bankrekeningnummer 50.83.96.468 ter attentie van Stichting Cultura,
Mijdrecht is bijgeschreven. De kaarten zijn een half uur voor aanvang
verkrijgbaar aan de ingang. Ook zijn de kaarten verkrijgbaar in de
voorverkoop bij: Boekhandel Mondria, winkelcentrum De Lindeboom
in Mijdrecht en bij Drogisterij De Bree aan de Herenweg 12 in
Vinkeveen. De toegangsprijs bedraagt voor volwassenen € 10,- voor
65+ en houders CJP € 7,50 en jongeren tot 16 jaar betalen € 5,-.

Sportgala

Ook dit jaar organiseert de gemeente De Ronde Venen weer het
Sportgala. Tijdens het Sportgala wordt bekend gemaakt wie zich in
De Ronde Venen Sportman, Sportvrouw, Sporttalent en Sportploeg
van het jaar 2008 mag noemen. Locatie: Party en congrescentrum
“De Meijert” in Mijdrecht. Aanvang: De avond in De Meijert begint
om 19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. Meer informatie of aanmelden:
b.bokkes@derondevenen.nl of tel. (0297) 29 16 51. (zie ook het
artikel onderaan deze pagina).

Blikrecycling: blik kan gewoon bij het restafval
Blik is een stalen en/of aluminium verpakking voor allerlei
consumentenartikelen, zoals soep, frisdranken, scheerschuim
en dierenvoeding. Blikverpakkingen zijn eenmalig in
gebruik. Veel mensen vragen zich af of deze verpakkingen
na gebruik gerecycled worden. De kringloop van blik is
immers nogal onzichtbaar. Dat komt omdat u blik niet hoeft te
scheiden, zoals bijvoorbeeld oud papier. Maar niet scheiden
betekent niet dat blik niet wordt gerecycled. Integendeel, in
Nederland wordt namelijk 84% van alle metalen verpakkingen
gerecycled. We zijn hiermee koploper in Europa, samen met
Duitsland en België.
De kringlooproute van blik is als volgt. U koopt een blikje in de supermarkt.
Na gebruik gooit u het lege blikje gewoon in de vuilnisbak, bij het restafval.
Het blikje gaat met het andere restafval naar de afvalinstallaties. Die doen
het werk voor u: ze scheiden het blik van het andere huishoudelijk afval. Dit
gebeurt met magneten. Zo’n 90% van al het blik is namelijk gemaakt van
staal en dus magnetisch. Het scheiden gebeurt vóór of ná het verbranden.
Bij ‘voorscheiding’ worden de blikjes direct uit het huishoudelijk afval
getrokken. Bij ‘nascheiding’ wordt het afval eerst verbrand, waarna de
blikjes uit de verbrandingsresten worden gescheiden. De resterende
10% is van aluminium. Ook het aluminium wordt bij de afvalinstallaties
teruggewonnen, met wervelstroomscheiding. Omdat in Nederland het
afval niet meer mag worden gestort, haalt men vrijwel alle blikjes op deze
wijze uit het afval. Van het teruggewonnen blik wordt weer nieuw staal en
aluminium gemaakt. Zo besparen we veel grondstoffen en energie, die
nodig zijn om nieuwe metalen producten te maken. En dat is weer goed
voor het milieu.

24 januari
Zaag mee met de Knotwerkgroep De Ronde Venen

Natuurwerk georganiseerd door de Knotgroep De Ronde Venen.
Achterstallig onderhoud en snoeien van esdoorns in Veenwater.
Aanvang: 09.00-13.00 uur. Locatie: Veenwater Hoge Dijk
Zevenhoven. Vanuit Mijdrecht over de brug bij De Hoef, na 1 km
linksaf (Hoge Dijk) Doorrijden tot nummer 31 en beneden parkeren.
Doorgang naar achteren vrijlaten. Informatie (0297) 56 74 37.
Op de knotdagen na 08.30 informatie bij de coördinator van de dag:
Peter Kuijper 06 42205786. Meenemen: lunch, lepel en beker, goede
werkkleding en laarzen. Voor koffie, soep en een drankje wordt
gezorgd.

25 januari
De oudste kerk in De Ronde Venen viert jubileum.

Op 27 juni 1858 werd het destijds nieuwe kerkgebouw van de
Hervormde Gemeente officieel ‘ingewijd’ door de dienstdoende
predikant in Mijdrecht, ds. J.K. Koch. Een gedenksteen in de
zuidelijke muur van de kerk herinnert aan deze gebeurtenis
van nu exact 150 jaar geleden. Sinds het ontstaan van de
Protestantse Gemeente te Mijdrecht op 1 januari 2006 wordt het
oudste bestaande kerkgebouw in De Ronde Venen aangeduid
met de historische naam ‘Janskerk’, een naam die teruggaat
tot de vroege middeleeuwen. Op zondagmorgen 22 januari a.s.
wordt er in de kerkdienst op gepaste wijze stilgestaan bij het
jubileum van anderhalve eeuw Janskerk. Aan deze feestelijke
dienst wordt medewerking verleend door Brassband Concordia uit
Vinkeveen onder leiding van Stephan Koppelaar. Voorganger in de
jubileumdienst is de eigen Mijdrechtse predikant,
ds. H.J.J.M. Tacken.
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Nieuwe Meerbode - 21 januari 2009
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.

Kapvergunning Proostdijlaantje Mijdrecht
Het Proosdijlaantje in Mijdrecht wordt momenteel gekenmerkt
door dicht op elkaar staande bomen en andere beplanting.
Een deel hiervan is gepland, echter een deel is ontstaan door
eigen voortplanting van de bomen en planten. Het gevolg van
deze onbedoelde dichte beplanting is dat er gebrek aan licht
is ontstaan. Hierdoor krijgen bomen en planten niet de kans
om goed uit te groeien en bepaalde beplanting is zelfs geheel

verdwenen. Ook het beheer en onderhoud wordt moeilijker
door de dichte beplanting.
Om het groen en het slootje in het Proosdijlaantje weer beheersbaar
te maken en het oorspronkelijke karakter terug te geven, wordt het
bomenbestand uitgedund. Er wordt daartoe voor het hele Proosdijlaantje
in een keer een kapvergunning voor 228 bomen aangevraagd. Hierdoor

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.

krijgen de bomen en andere aanwezige beplanting weer voldoende
groeiruimte. Ook zal de (onder)beplanting weer gevarieerder worden.
Om inzichtelijk te maken waar de bomen gekapt worden, is het
Proosdijlaantje op tekening in vakken verdeeld. Per vak is aangegeven
hoeveel bomen worden gekapt. Tijdens de informatieavond op maandag
26 januari kunt u, tussen 19.00 en 21.00 uur, deze tekeningen bekijken.
Locatie: gemeentehuis (ingang Raadhuisplein). De direct omwonenden
zijn per brief uitgenodigd. Wilt u meer informatie dan kunt u ook contact
opnemen met mw. L. van Overveldt van afdeling groen.
Tel. (0297) 29 17 49 of per email: l.vanoverveldt@derondevenen.nl.

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
Burgemeester en 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
Bouwnr.
				

Ontvangst
datum

Mijdrecht
Koraal 31
Gouden Reaal 10
Westerlandweg 13

Vergroten woning met serre
Veranderen garagedeur
Vernieuwen bedrijfswoning met
aangebouwde bedrijfsruimte

Wilnis
Herenweg 104
Vernieuwen van een berging
		

Reguliere bouwvergunning
Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
fase 2

2008/0742
2009/0005
2009/0556

14-01-2009
06-01-2009
12-01-2009

Reguliere bouwvergunning
fase 1

2009/0001

07-01-2009

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.)
Voornemen tot ontheffing bestemmingsplan
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van donderdag 22 januari 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage,
de ontheffingen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

Opm.

Amstelhoek					
Mennonietenbuurt 103
Vergroten van een woning
Reguliere bouwvergunning
2008/0753
A
Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke
ordening.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij
Burgemeester Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van de
ontheffing waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen
verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.
Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				

Verzenddat.
Vergunning

Mijdrecht
Scholekster 3

Vergroten van een woning en een berging Bouwvergunning

2008/0730

13-01-2009

Waverveen
Botholsedwarsweg 2c

Oprichten van een schapenstal (hobby)

Bouwvergunning

2008/0743

13-01-2009

Wilnis
Herenweg 87

Vergroten van een woning

Bouwvergunning

2008/0745

08-01-2009

Plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak
Vergroten van een woning met een
dakopbouw en een dakkapel

Bouwvergunning

2008/0735

13-01-2009

Bouwvergunning

2007/0387

13-01-2009

Vinkeveen
Julianalaan 28
Oudeland 58

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. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250,
3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit
bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht,
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van
een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Verleende Bouwvergunningen in combinatie met vrijstelling
Ingediend vóór 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
Dorpsstraat 4-6
Industrieweg 23

Oprichten van winkels en appartementen
Oprichten van een bedrijfsgebouw/
kantoor/showroom

Bouwvergunning fase 1
Bouwvergunning fase 1

2004/0818
2008/0418

Verzenddat.
vergunning
12-01-2009
13-01-2009

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. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250,
3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit
bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht,
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van
een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Verleende Bouwvergunningen in combinatie met ontheffing
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
Buitenkruier 23

Vergroten van een woning

Waverveen
Nessersluis 23
Oprichten van een tijdelijke woonruimte
		

Verzenddat.
vergunning

Bouwvergunning

2008/0595

8-01-2009

Bouwvergunning tijdelijk
bouwwerk

2008/0558

14-01-2009

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. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken
na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht,
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen
van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, 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 beroepschrift. 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			
Proostdijlaantje
228 diverse bomen
dunning
De aanvragen liggen van 21 januari tot 4 februari 2009 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.
Verstrekte persoonsgebonden gedoogbeschikkingen voor permanente
bewoning van recreatiewoningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat voor permanente bewoning van de recreatiewoningen op de navolgende percelen een persoonsgebonden gedoogbeschikking is verstrekt: Mijdrecht: Molenland 14R-106, 126 en 223, 3641 PL.
Vinkeveen: Groenlandsekade 9D, 3645 BA, Groenlandsekade 59 R12 en R25, 3645 BB. Verzenddatum: 9 september 20-08-2008.
Deze besluiten liggen zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis. Een ieder
die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum waarop de vergunning verzonden
is een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van
een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek
om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht.
Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Inrichting tijdelijke bouwplaats aan de Schattekerkerweg
nabij de sportvelden in De Hoef
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 15 januari 2009 in relatie tot de artikelen 2.1.5.1, 2.1.5.2, 4.3.2 en 4.4.2
van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Legemaat Infra BV vergunning hebben verleend om een
tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Schattekerkerweg nabij de sportvelden te De Hoef. Dit in verband met het vervangen van
lichtmasten. De vergunning geldt voor de periode 14 januari 2009 tot en met 14 mei 2009.
Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop de vergunning
is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt,
een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus
13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
Verkeersbesluit
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen.
Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregelen:
• Het instellen van een 30 km/uur zone voor de Veenweg gedeelte Pieter Joostenlaan en Wilnisse Zijweg) en de Vossestaart;
• Het instellen een geslotenverklaring voor vrachtautos op de Veenweg tussen de Pieter Joostenlaan en de Wilnisse Zijweg;
• Het instellen van een parkeerverbod op de Veenweg tussen de huisnummers 118 en 53 (het bochtige gedeelte).
• Het geschikt maken voor gebruik in twee richtingen van het fietspad langs de Pieter Joostenlaan tussen de Veenweg en
Vossestaart.
Dit besluit ligt met ingang van 14 januari 2009 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW. De belanghebbende bij dit besluit kan op
grond van artikel 7 : 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen
bij de afdeling ROVM van de gemeente De Ronde Venen. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het in spoedeisende gevallen mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Rechtbank te Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA
Utrecht (gevestigd Maliebaan 34 te Utrecht, tel. 030-361411). Van de indiener van een dergelijk verzoekschrift wordt een bedrag
aan griffierecht geheven. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de Rechtbank te Utrecht, tel. (030) 361411.
Verkeersbesluit
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit betreft
de volgende verkeersmaatregelen:
• Het instellen van een parkeerverbod aan de noordzijde van de Wilgenlaan tussen de huisnummers 2 en 42.
• Het aanbrengen van punaises en waarschuwingsborden op de kruispunten van de Spoorlaan en Wilgenlaan met de
Demmerik.
Dit besluit ligt met ingang van 14 januari 2009 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW. De belanghebbende bij dit besluit kan op
grond van artikel 7 : 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen
bij de afdeling ROVM van de gemeente De Ronde Venen. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het in spoedeisende gevallen mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Rechtbank te Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA
Utrecht (gevestigd Maliebaan 34 te Utrecht, tel. (030) 361411. Van de indiener van een dergelijk verzoekschrift wordt een bedrag
aan griffierecht geheven. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de Rechtbank te Utrecht, tel. (030) 361411.
Verkeersbesluit
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit betreft
de volgende verkeersmaatregelen:
• Het instellen van een 30 km/uur zone voor het Achterbos;
• Het instellen een geslotenverklaring voor vrachtauto’s op het Achterbos;
• Het instellen van een parkeerverbod aan de complete zuidzijde, en ter plaatse van passeerplaatsen aan de noordzijde van het
Achterbos;
• Het anders gebruiken van het gemeentelijke parkeerterrein, waarbij het voorste deel bij de blauwe zone gaat behoren en het
achterste deel voor (al dan niet betaald) lang parkeren bestemd wordt.
Dit besluit ligt met ingang van 14 januari 2009 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW. De belanghebbende bij dit besluit kan op
grond van artikel 7 : 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), binnen zes weken tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen
bij de afdeling ROVM van de gemeente De Ronde Venen. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het in spoedeisende gevallen mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Rechtbank te Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA
Utrecht (gevestigd Maliebaan 34 te Utrecht, tel. 030-361411). Van de indiener van een dergelijk verzoekschrift wordt een bedrag
aan griffierecht geheven. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de Rechtbank te Utrecht, tel. (030) 361411.
Toepassing bestuursdwang aanhangers en boottrailer op Productieweg
Op maandag 5 januari 2009 is door de toezichthouder van de gemeente De Ronde Venen een controle uitgevoerd op de Productieweg in Mijdrecht. Uit de controle is gebleken, dat er twee aanhangers en een boottrailer met een boot, op de parkeerplaats op
de Productieweg staan.
Uit eerdere controles door de toezichthouder van de gemeente De Ronde Venen is gebleken dat deze aanhangers en boottrailer,
waarop geen kentekens aanwezig zijn, er al langere tijd staan. In artikel 5.1.5. van de Apv staat vermeld, het is verboden een
woonwagen,kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor
de bewoning, recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeerdoeleinden wordt gebezigd: a. langer dan
op drie achtereenvolgende dagen binnen de bebouwde kom op de weg of weggedeelte te plaatsen of te hebben, waar dit naar zijn
oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van
de gemeente. In Artikel 1.1 van de Algemene plaatselijke verordening(Apv), Begripsomschrijvingen: wordt verstaan dan wel mede
verstaan onder: a. Weg: 1. de weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede de daaraan liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen; Ook wordt in strijd gehandeld met artikel 40 van de Wegenverkeerswet
(WVW). In artikel 40 lid 1 van de WVW staat: het kenteken dient behoorlijk zichtbaar op of aan het motorvoertuig of de aanhangwagen aanwezig te zijn. Het bovenstaande betekent, dat de rechthebbenden van de aanhangers of boottrailer door middel van deze
bekendmaking gelast worden om, gelet op de belangen die de gemeente De Ronde Venen op basis van de genoemde wettelijke
regeling dient te behartigen, de overtreding binnen één week na de plaatsing van deze brief in de Nieuwe Meerbode te beëindigen,
door het (doen) nemen van maatregelen. Tevens verzoeken wij de rechthebbende eigenaren van bovengenoemde aanhangers
of boottrailer zich te melden bij de gemeente De Ronde Venen, door telefonisch contact op te nemen met de behandelend ambtenaar, onder tel.(0297) 29 18 69. Indien de aanhangers en boottrailer niet binnen de gestelde termijn zijn verwijderd zullen wij
overgaan tot het toepassen van bestuursdwang. Dit betekent, dat wij de aanhangers en boottrailer zullen verwijderen, echter op
kosten van de rechthebbende eigenaars van de aanhangers / boottrailer. Gezien de staat van onderhoud van de aanhangers en
boottrailer en gezien het feit dat ons niet bekend is wie de rechthebbende van de aanhangers en boottrailer zijn, zullen wij na het
toepassen van bestuurdwang, gelet op het bepaalde in artikelen 5:29 en 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht, overgaan tot
het opslaan van de aanhangers en de boottrailer. Wij ontlenen onze bevoegdheid ten aanzien van de toepassing van bestuursdwang aan artikel 125 lid 1 en 2 van de Gemeentewet juncto artikel 5:24 lid 4 Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente De Ronde Venen 2009
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 20 januari 2009 hebben besloten het Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente De Ronde Venen 2009 vast te stellen. De vaststelling heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige
intrekking van het Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente De Ronde Venen 2008. Met ingang van 1 januari 2009 worden de bedragen die in het Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente De Ronde Venen 2008 staan vermeld, verhoogd
met 2,5%. De verhoging heeft voornamelijk betrekking op de bedragen individuele vervoers- en woonvoorzieningen, de omvang
van de eigen bijdragen, het eigen aandeel hulp bij het huishouden en de vaststelling van het bedrag persoonsgebonden budget
voor hulp bij het huishouden.Het besluit treedt in werking op 1 januari 2009.
Ter inzagelegging
Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij de balie
Publiekszaken in het gemeentehuis en is tevens te raadplegen op www.derondevenen.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen
betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
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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. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:

DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, DE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn

EDitiE 3:

UithooRn,
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 B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950
EDitiE 3
oplAAg 13.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.nl

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

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

zORG &
DIENsTVERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288.
Geopend op werkdagen 8.30-17.00
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). Voor
informatie over allerlei mogelijkheden
van zorg: Zuwe Service, tel. 09002359893.
jeugdgezondheidszorg: tel.
0346-552930. Pedagogisch bureau:
tel. 0346-581487. Voor ouders van
kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel.
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open:
ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

MORPHEUS RUIMT OP
BOXSPRING COMBINATIE
VANAF € 1.599,INCLUSIEF MATRASSEN
VANAF € 2.399,-

10% 70%
TOT

KORTING

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

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

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

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

Kinderdagverblijf
De Regendruppeltjes
(Ecuador) (2)

www.morpheus.nl

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.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Dierenambulance, tel. 06-53315557.
Vermist
- Eems in Uithoorn - rode kater met witte bef, witte snuit met rode
vlek, gecastreerd, niet gechipt, 15 jaar. Zijn naam is Joris.
Gevonden
- Van de Meerdonklaan in De Hoef - jonge, magere, grijze
cyperse kat.
- Rode Klaver in Uithoorn - twee kleine katjes.
- Irislaan in De Kwakel - een roodkleuirige cyperse poes.
- Wilgenlaan in Vinkeveen - een zwart/witte poes met witte sokjes,
een witte bef en een halve witte neus.
- Korenmolen in Mijdrecht - grijs/beige, cyperse kitten,
zeer mager.
- Maarschalkweg in Mijdrecht- een witte kat. Loopt daar al enige
tijd rond.
- Adm. de Ruiterlaan t.h.v. nr. 13 in Uithoorn - cyperse poes met
lichtbruinbandje en belletje.
- Engelenlaan in Amstelhoek, - poes, bruin/beige.

SOS De Ronde Venen heeft verleden jaar op zich genomen het Kinderdagverblijf De Regendruppeltjes in Ecuador in te richten. Inmiddels zijn we een
half jaar verder.
Het gaat goed met het project in Ecuador: de inrichting en ontwikkeling van
het kinderdagverblijf De Regendruppeltjes in de provincie Imbabura.
SOS heeft de inrichting gefinancierd met bankjes, tafeltjes, matrassen, keukeninrichting en didactische materialen. De kinderen zitten niet meer op de
grond tussen de kippen in het stof maar netjes aan tafeltjes.
Er zijn nog wensen, bijvoorbeeld een overdekte zandbak of nog liever een
kleine speeltuin voor de kinderen.
Kinderdagverblijf De Regendruppeltjes is uitgeroepen tot het beste kinderdagverblijf van de provincie Imbabura in Ecuador. De kwaliteit van die
andere kinderdagverblijven is om te huilen. Ons kinderdagverblijf is een
voorbeeld geworden: hoe het ook anders en beter kan. De Belgische initiatiefnemers Jean en Ria zijn hier heel trots op.
Ook wij kunnen er een klein beetje trots op zijn hieraan te hebben kunnen
bijdragen.
Nel Bouwhuijzen

Goed tehuis gezocht voor
- Schildpadpoes. Is graag binnen en buiten. Is op zoek naar een
baasje zonder kinderen. Moet eerst vertrouwen krijgen van baas,
daarna aanhankelijk
- Lieve aanhankelijke lapjespoes, cypers, witte pootjes en buik,
rode vlekken.

Overlevingszwemmen voor
groep 7 en 8 van de Hoeksteen
Mijdrecht - Groep 7/8 van de Hoeksteen heeft in Zwembad Blijdrecht
met veel plezier een cursus overlevingszwemmen gevolgd.
Elke woensdagochtend liepen de
kinderen daar met hun zwemkleding, laarzen en regenpakken naartoe. De badmeesters Henk en Martin hebben de kinderen geleerd hoe
je op je regenbroek kunt drijven en
hoe je weer in een bootje kunt komen als je eruit gevallen bent. Ook
is er geoefend met een aantal wak-

ken in het water. De kinderen weten
nu hoe ze door een wak weer naar
boven kunnen klimmen.
Hopelijk behoeven ze deze vaardiigheden nooit te gebruiken, maar
in noodgevallen zijn ze goed voorbereid!
Op 17 december was de dag van
het afzwemmen en onder grote belangstelling van ouders en opa’s en
oma’s hebben de kinderen allemaal
hun diploma gehaald.
Gefeliciteerd!

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

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.

Succesvol schrijfster bij
Venen Literair
Vinkeveen - Judith Koelemeijer,
schrijfster van ‘Het zwijgen van Maria Zachea’, een boek waarvan meer
dan 200.000 exemplaren werden
verkocht en van ‘Anna Boom’, een
boek dat vorig jaar verscheen, is komende vrijdagavond 23 januari te
gast bij Venen Literair.
Aanvang 20.00 uur in De Boei aan
de Kerklaan 32 in Vinkeveen.
Kaarten, uitsluitend in de voorver-

koop, kosten 7,50 euro en zijn te
koop bij boekhandel Mondria in
Mijdrecht, bij The Readshop in Vinkeveen of bij de Openbare Bibliotheken in Wilnis, Mijdrecht en Vinkeveen
Voor informatie over Venen Literair
of over de avond met Judith Koelemeijer kunt u bellen met Anneke
van Gessel, tel. 0297-261382 of met
Erwin Horwitz, tel. 0297-263195.
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Aria’s van opera’s en
operettes in de Janskerk
Mijdrecht - De Rondeveense concertpianiste Irina Parfenova, sopraan
Maria Lyudko en klarinettist Georges Devdariani geven vrijdagavond
23 januari 2009 een klassiek concert
in de Janskerk aan de Kerkstraat 9
in Mijdrecht. Het concert begint om
20.30 uur. Het trio speelt een selectie van beroemde aria’s van opera’s
en operettes van vele bekende componisten zoals Mozart, Bellini, Rossini, Tjaikovski, Verdi, Bizet, Strauss,
Rimkski-Korsakov, Léhar, Gounod.
Concertpianiste Irina Parfenova is
een beroemdheid in De Ronde Venen vanwege haar concerten, haar
docentschap en begeleidster van
koren. Naast haar optredens in bin-

nen- en buitenland is zij ook medeoprichtster en vaste pianiste van het
theatergezelschap Troupe A’dour.
Sopraan Maria Lyudko heeft een
zeer omvattend repertoire opgebouwd. Zij treedt op met verschillende orkesten en operagezelschappen
zowel in Rusland als Europa en heeft
o.a. in de Kleine Zaal van het Concertgebouw een solorecital gegeven. Vorige week verbleef zij samen
met Georges in de V.S. voor een serie concerten. Naast musicus is klarinettist Georges Devdariani ook acteur. Onlangs was hij te zien op de
t.v. in de serie “Flikken Maastricht”.
Zijn grootste passie is de muziek. Hij
is actief op het gebied van acteren,

regisseren en musiceren. Van “Bastien en Bastienne” van W.A. Mozart
verzorgde hij vorig jaar in Den Haag
de muziek en regie. Het trio IMaGes
staat garant voor een prachtig concert van zeer hoge kwaliteit. De toegangsprijs bedraagt voor volwassenen 10,- euro voor 65 + en houders
CJP 7,50 euro en jongeren tot 16 jaar
betalen 5,- euro.
Kaarten zijn te reserveren op www.
cultura-drv.nl en in voorverkoop
verkrijgbaar bij drogisterij De Bree
aan de Herenweg 12 in Vinkeveen
en boekhandel Mondria, winkelcentrum De Lindeboom, Mijdrecht.
Informatie is tevens te vinden op:
www.cultura-drv.nl

Betaalbare maaltijden
en (feest)catering bij
‘Het Oventje’
Mijdrecht - Sedert begin december
2008 heeft het bekende Mijdrechtse
cateringbedrijf ‘Het Oventje’ nieuwe eigenaren. Constantijn van der
Poel en Arjan Hoogendoorn zwaaien er nu de pollepel. Zij worden bijgestaan door twee actieve medewerksters, Karin van der Poel en
Martine Blommaert. Intussen hebben beide heren een uitgebreid en
gevarieerd scala aan maaltijden op
de menukaart gezet. En die wisselen regelmatig. De maaltijden worden dagelijks in eigen beheer van
verse ingrediënten bereid en naar
wens warm of koud bij de afnemers
gebracht. Ze kunnen (zonodig) in
de magnetron worden opgewarmd.
Constantijn is van huis uit al ruim 25
jaar een professionele kok die ondermeer ook als instellingskok in het
Hofpoort Ziekenhuis heeft gewerkt.
Arjan heeft zijn sporen in de horecabranche verdiend en zette vervolgens het eigen cateringbedrijf ArCo
op voor bruiloften, feesten en partijen. Die inbreng sluit goed aan bij de
activiteiten van ‘Het Oventje’, waardoor een interessant aanbod aan
culinaire mogelijkheden is ontstaan
voor een brede doelgroep. Door een
toenemende vraag naar direct consumeerbare maaltijden werd de bestaande bedrijfsruimte in Loenen
aan de Vecht, waar zij ook wonen,
al snel te klein. Beide heren zochten daarom naar een geschikte grotere locatie en zagen via internet dat
de bedrijfsruimte van ‘Het Oventje’
op de Communicatieweg 12b in
Mijdrecht te koop werd aangeboden. Met de ondernemer die zijn
activiteiten wilde beëindigen was
al snel overeenkomst bereikt. Hoewel de nieuwe eigenaren op dit moment de zaak laten herinrichten, zijn
ze toch alvast met hun maaltijdactiviteiten van start gegaan. Met succes zoals dat nu blijkt.
Maaltijden voor iedereen
Constantijn: “Alle maaltijden die wij

hier bereiden vinden hun weg naar
bijvoorbeeld oudere inwoners van
De Ronde Venen, maar ook in Uithoorn en De Kwakel. Te vergelijken met het tafeltje-dek-je systeem.
Ook op zichzelf wonende mensen
die niet kunnen of willen koken, zijn
bij ons aan het goede adres. Vijftigplussers maar ook jongeren zijn van
harte welkom. Verder leveren wij
op verzoek maaltijden aan winkels
voor het personeel, bijvoorbeeld bij
koopavonden en aan bedrijven die
niet over een eigen bedrijfskantine beschikken als er overgewerkt
moet worden. Op dit moment verzorgen wij door elkaar genomen al
meer dan 85 maaltijden per dag en
dat aantal neemt snel toe.
Daarbij zijn eveneens dieetmaaltijden mogelijk. Als men dat bij ons
opgeeft kunnen we zorgen voor de
meest gangbare dieetmaaltijden,
waaronder natuurlijk ook maaltijden
voor diabetes.”
De maaltijden bestaan uit een smakelijk uitziend driegangenmenu.
Dus een voorgerecht (soep), hoofdgerecht met aardappels, vlees en
groente plus nagerecht dat, inclusief brengen, 7,50 euro kost.
Maar het kan al naar gelang de
keuze ook een bami-, nasi goreng
of een macaronigerecht zijn. Of
stamppot boerenkool met rookworst
en uitgebakken spekjes. Vijf dagen
per week is er keuze uit een menu
A en een menu B. Het menu voor
zondag wordt tegelijkertijd met dat
van zaterdag (koud) op vrijdag gebracht. Hoofdzakelijk in de middaguren van 16.00 tot 18.00 uur.
Na bereiding worden de maaltijden
geportioneerd en in speciale drievaksbakken voor éénmalig gebruik
ingeseald. Daardoor blijven de componenten gescheiden van elkaar en
de versheid behouden. Vervolgens
worden de verschillende gerechten

in een speciale isolerende kunststofbox per bestelwagen naar de
consument gebracht.
Men is vrij in de keuze van maaltijdbezorging. Dat hoeft dus niet alle
dagen te zijn. Desgewenst kan men
kiezen voor twee of drie dagen, of
alleen in het weekend. Wie wil deelnemen aan de maaltijdcyclus doet
er goed aan de menu-lijst op te vragen en vervolgens een keuze te maken. Een nieuwe menulijst krijgt men
daarna om de twee weken. Verder
kunnen er op elke werkdag telefonisch van 9.30 tot 12.30 uur veranderingen in de menukeuze worden
doorgegeven. Vrijblijvend eerst informatie opvragen kan natuurlijk
ook. De website van ‘Het Oventje’
– www.cateringbedrijfhetoventje.nl
– geeft weliswaar menu-suggesties
die men als voorbeeld kan gebruiken, maar de site is inmiddels verouderd en zal te zijner tijd worden
aangepast.
Catering voor feesten en partijen
Behalve maaltijdservice door ‘Het
Oventje’ verzorgt ArCo Catering
bij feesten, bruiloften en partijen
de gehele inwendige mens op locatie, zowel aan huis of bij het bedrijf. “We kunnen daarbij een totaalconcept leveren, dus inclusief warm
en/of koud buffet, drank, eventuele
bediening en alle hardware die erbij hoort, zoals partytenten opzetten, tafels, stoelen, aankleding, terrasverwarmers leveren en dergelijke. Binnen het aanbod zijn allerlei
keuzemogelijkheden tegen aantrekkelijke prijzen. Dat valt allemaal met
ons te bespreken. Er is veel mogelijk om een compleet feest bij u te
verzorgen. Wie belangstelling heeft
kan ons daarvoor altijd even bellen
of eerst onze website raadplegen:
www.arco-catentering.nl. Voor vrijblijvende informatie over de maaltijdservice en -verzorging van familie- en bedrijfsfeesten kunt u bellen
met 0297-593047.

DMN wedstrijd en
medaltest rolstoeldansen
bij Dancentrum Colijn!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was
het weer een drukte van belang bij
Danscentrum Colijn. Axel en Heleen Colijn organiseerden weer de
jaarlijkse danswedstrijd voor senioren onder auspiciën van de DMN.
Aan deze wedstrijd mogen paren
meedoen die samen minimaal 50
jaar moeten zijn. Ook zijn er speciale klasses voor paren die samen
70 zijn. De deelname was bijzonder
groot, zo’n 70 paren vonden de weg
naar Uithoorn en er deden natuurlijk ook paren van het danscentrum
zelf mee. Axel en Heleen: “Deze
wedstrijd is altijd bijzonder gezellig,
sommige mensen komen ieder jaar
terug en gaan echt voor een avondje uit, maar er moet natuurlijk ook
gepresteerd worden.” Jan en Marianne Kooijman, Senioren 1 klasse, en Wim Mook en Adrie Peloso,
B-klasse, waren de gelukkigen van
het Danscentrum die een plaatsje
in de finales behaalden. Beide paren behaalden een 4e plaats in hun
klasse. In de klasse van Jan en Marianne dansen de paren in de officiële wedstrijdkleding, heer in een

rockkostuum, ook wel billentikker
genoemd, en de dame in een ballroomjurk, Marianne had haar nieuwe jurk speciaal voor deze wedstrijd bewaard. Deze mooie kleding
is voor de wedstrijdparen een extra
drive om zo goed mogelijk te presteren opdat zij uiteindelijk doorgroeien naar de klassen waarin deze kleding gedragen mag worden.
Rolstoel
Op zondag was het de beurt aan
de Rolstoeldansers van de Stichting
Rolstoeldansen Amstelveen. Onder
leiding van Corrie van Hugten en
Ondine de Hullu, dansten ook deze
paren de sterren van de hemel. Dit
afdansen wordt gewoonlijk één keer
in de twee jaar georganiseerd. Door
omstandigheden was dit nu zelfs
pas na drie jaar, dus de kandidaten
hebben er enorm naar uitgekeken.
Veel van de deelnemers wonen in
tehuizen en door geldgebrek moeten zij veel luxe missen. Corrie had
Axel en Heleen Colijn gevraagd of zij
niet wat konden bedenken om deze
mensen nog eens extra te vertroete-

len. Ze werden dan ook ontvangen
met een kopje koffie en een petitfourtje. Dan een rondje indansen en
vervolgens een lunch met een huisgemaakt sateetje en patatje. Daarna
was het officiële gedeelte natuurlijk
aan de beurt. Er werd gedanst door
de duo’s (twee rolstoelen) en de
combi’s (rolstoel en niet-rolstoel).
Alle deelnemers hebben goed hun
best gedaan en iedereen is dan ook
geslaagd met mooie cijfers en kregen ook nog een schitterende roos.
De stichting heeft dringend behoefte aan nieuwe deelnemers en valide
dansers/begeleiders. Meer informatie vindt u op www.rolstoeldansenamstelveen.nl.
Op 8 februari a.s. is er een DMN
wedstrijd voor junioren, ook hier
doen natuurlijk veel deelnemers aan
mee van het Danscentrum. Op 14
februari is er een Valentijnsvrijdansavond voor de paren, ook toegankelijk voor niet-leerlingen en op 15 februari is er Danscafé voor de jeugd.
Meer info?
www.colijndancemasters.nl

Film in de Veenhartkerk

De Ronde Venen – Vrijdag 30 januari is er weer Veenhartfilmavond.
De Veenhartfilmavond is voor iedereen die dicht bij huis wil genieten
van de betere films en er vrijblijvend
over door wil praten, met openheid
en respect voor ieders opvatting.
De Veenhartkerk is een kerk die op
een eigentijdse en creatieve manier
kerk probeert te zijn. Een kerk die
er niet alleen wil zijn voor zichzelf,

maar voor De Ronde Venen. Zij wil
een plek zijn waar ruimte is voor iedereen die bezig is met religie of nadenkt over zingeving. Al haar activiteiten, ook de Veenhartfilmavonden, zijn bedoeld om op een uitdagende manier met religie en zingeving bezig te zijn. De Veenhartfilmavond is in het gebouw van de Veenhartkerk aan Grutto 2a in Mijdrecht.
Vanaf 20.00 uur is de zaal open en

de film start om 20.30 uur, entree
4,00 euro. De film wordt vertoond
op een groot scherm en na afloop
is er een drankje en de gelegenheid
om na te praten. Wil je weten welke film er draait of wil je meer informatie over de filmavonden? Kijk op
de website www.veenhartkerk.nl en
geef je op voor de Veenharfilmladder, dan word je maandelijks op de
hoogte gehouden.
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Keurmerk Veilig
Ondernemen voor
winkelcentra Mijdrecht
De Ronde Venen - Burgemeester Burgman van De Ronde Venen heeft woensdag 14 januari
de ‘eerste ster’ van het Keurmerk
Veilig Ondernemen (KVO) in ontvangst genomen. Dit certificaat,
uitgereikt door het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD), geeft
aan dat ondernemers, gemeente,
brandweer en politie samen structurele maatregelen nemen om de
veiligheid in de winkelgebieden
Adelhof en Mijdrecht-Centrum te
vergroten. In totaal zijn vijf sterren
te verkrijgen.
Handels Vereniging Mijdrecht
(HVM), politie, brandweer en de
gemeente De Ronde Venen hebben in maart 2008 besloten intensief samen te werken om te komen
tot een veiliger en aangenamer
winkelgebied in het Mijdrechtse
centrum en Adelhof. Door de handen ineen te slaan willen de partijen criminaliteit en overlast aanpakken. Voor het verkrijgen van
het certificaat - de ‘eerste ster’ moet een aantal stappen doorlopen zijn, zoals de ondertekening
van een samenwerkingsovereenkomst en het opstellen van een

plan van aanpak. In het plan van
aanpak wordt onder andere afgesproken het gevoel van onveiligheid onder winkeliers te verminderen en de overlast te beperken.
Maar ook maken de verschillende partijen daarin afspraken met
elkaar over het schoon en netjes
houden van de gebieden, het herstel van kapot straatmeubilair en
het verbeteren van de verlichting.
Afspraak
Het Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelgebieden is een
gevolg van afspraken tussen het
Platform Detailhandel en de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en Economische Zaken. Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, waarin werkgevers en
werknemers in de detailhandel
samenwerken, vervult een coördinerende rol. HBD-projectadviseur Paul van der Weiden: ‘In heel
Nederland worden momenteel
zo’n 200 winkelcentra veiliger gemaakt volgens de KVO-werkwijze. De ervaringen met het keurmerk bewijzen het succes van deze werkwijze. Schade vermindert

aanzienlijk en het gevoel van veiligheid neemt in belangrijke mate toe.’
Burgemeester Marianne Burgman
van De Ronde Venen: ‘De veiligheid en uitstraling van het centrum Mijdrecht is heel belangrijk
voor De Ronde Venen; voor zowel
bewoners en winkelend publiek
als voor de ondernemers zelf. De
afspraken die nu zijn gemaakt
om dit gezamenlijk te waarborgen, door met elkaar te constateren wat gedaan moet worden en
dit ook daadwerkelijk te doén, zijn
pure winst.’
Naast de KVO-projectbegeleiding
organiseert het hoofdbedrijfschap
voor ondernemers en werknemers trainingen op het gebied
van winkelcriminaliteit. Bovendien
heeft het HBD sinds begin dit jaar
Slachtofferhulp Detailhandel opgezet. Bij traumatische gebeurtenissen in de winkel (overval, ongeval, sterfgeval of agressie) is
via het nummer 0800-0801 gratis
professionele ondersteuning binnen twee uur beschikbaar, 24 uur
per dag, zeven dagen per week.

Bert van Broekhuijsen: ”Hier wordt gewoon door de
wethouders gelogen”

”Raad heeft nooit een besluit
genomen tot onteigening,
nooit!”
De Ronde Venen – Vorige week
donderdagavond, 15 januari, was
het weer ‘feest’ in de raadzaal van
de gemeente De Ronde Venen. Een
zaal vol agrariërs en andere bewoners waar de gemeente twee nieuwe bestemmingsplannen heeft gepland en wel Marickenland, een natuurgebied en Marickenzijde, waar
woningbouw moet komen. Er is al
heel veel over gesproken, maar er
lijkt geen einde aan te komen.
Het enige dat heel duidelijk is dat al
jarenlang de mensen die in dat gebied wonen en er al heel lang hun
bedrijf hebben al jaren en jaren met
angst leven van: ‘wat gaat er met
mijn grond gebeuren? Kan ik mijn
bedrijf nog voortzetten? Hoe lang
duurt het nog? Kan ik nog wel uitbreiden of vernieuwen of....
Voor velen hangt er het zwaard van
Damocles. Moeten zij weg? En als zij
niet vrijwillig vertrekken, dan komt
de gemeente wel onteigenen.
Wethouder Roosendaal en wethouder Lambregts ‘dragen’ dit plan,
maar je vraagt je zo langzamerhand
echt af, of zij wel weten waar ze mee
bezig zijn.

Bert van Broekhuijsen GB:
“wethouder liegt”.

Wethouder Bram Roosendaal
boos en wilde niets meer zeggen
Moeilijk
Natuurlijk is het niet makkelijk om
tegen mensen te zeggen dat ze weg

moeten. Dat ze hun bedrijf waar ze
vaak al van vader op zoon boeren,
nu wordt opgeofferd aan de natuur,
omdat de Rijksoverheid anders geen
toestemming geeft om in Marickenzijde 500 woningen te bouwen.
Maar oké, dat gebeurt wel meer in
het land. Maar wat moet je als gemeente dan zeker doen? Zorgen dat
deze mensen óf elders een nieuw
bedrijf kunnen starten, óf ze in ieder geval dusdanig te betalen dat ze
verder kunnen met hun leven.
Met beide zaken blijken deze wethouders het niet te kunnen redden.
Elders in deze krant leest u een artikel over een familie die best elders
wilde gaan boeren, maar waarbij
er zo geklungeld werd door de gemeente, dat dit niet is doorgegaan.
Land kopen: Ook daarbij gaat alles
fout wat maar kan. Als je land van
iemand nodig hebt, dan ga je toch
met ze praten. Wel, bij nog geen
bedrijf is er iemand geweest om te
praten over verkopen.

Hendrik Palm CU/SGP:
“alles moet blijkbaar wijken”

De prijs? Alles is onduidelijk. Eerst
gewoon de prijs voor agrarische
grond. ‘Te weinig’ vond de raad.
Toen kwam de groen voor rood regeling, dat leek de raad wel wat.
Nee, ook daar blijken de wethouders niet mee uit de voeten te kunnen en een maand voor de besluitvorming in de raad komt er een
nieuw idee van de wethouders op
tafel: het PlusPlan.
Weinig bekend
Een PlusPlan, wat is dat? Wat brengt
dat op voor de mensen? “Ja, dat
moet nog worden uitgewerkt. Dat is
nog niet bekend. Over ongeveer een
half jaar weten we meer!”
Kom nou toch mensen, zo kun je
toch geen bestemmingsplan goedkeuren, als de meest belangrijke zaken nog niet eens zijn uitgewerkt.
Bijna vier uur lang werd er donderdag jl. weer uitgebreid over gepraat met én bewoners én raad én
wethouders en met een deskundige ambtenaar. En kwam men een
stap verder? Nee, eerder tien passen terug.
Het slot van het liedje was dat wethouder Roosendaal woest was en
geen woord meer wenste te zeggen. Dat wethouder Lambregts het
probeerde over te nemen, maar op
een gegeven moment ook niet meer
wist wat ze nu moest zeggen en de
deskundig ambtenaar antwoorden
gaf, maar zodra er een weerwoord
kwam van een raadslid zij steevast
zei: “het staat hier, dus zo is het”.
Dat raadsleden Palm en Van Broekhuijsen zich afvroegen of alles wel
klopte. Van Broekhuijsen de wethouders voor leugenaars uitmaakte
daar zij zeiden dat de raad besloten
had in een raadsbesluit dat, indien
de gemeente er niet uitkwam om de
grond te kopen, er dan in 2012 onteigend zou worden. Van Broekhuijsen ontkende dat ten stelligste.
Palm probeerde op alle mogelij-

Wethouder Ingrid Lambregts
was het even kwijt
ke manieren de wethouders en de
ambtenaar antwoorden te laten geven op de vele vragen die er nog liggen, maar geen poot aan de grond
kreeg. Hij zei op het laatst: “Het lijkt
wel of alles opzij gezet moet worden, áls we maar kunnen bouwen”.
Niet leuk
Wethouder Roosendaal riep moedeloos: “Ik ga er vanuit dat de raad
ons de opdracht heeft gegeven om
de basis van vrijwillige verkoop te
verlaten als het niet vrijwillig lukt.
Als we dat niet doen is het bestemmingsplan onuitvoerbaar. Dit is heel
ernstig. Dit is niet leuk, maar het kan
niet anders. We moeten dan onteigenen. De raad heeft dit maart jl. in
meerderheid goedgekeurd”, aldus
Roosendaal.
“Nee, dat is niet waar”, zo kaatsten
Van Broekhuijsen en Palm terug.
“Dat heeft de raad nooit besloten.
Wij vragen ons af of de wethouder
wel weet wie hier de baas is. Niet hij,
maar wij, de raad.
Donderdagavond 29 maart zou dit
bestemmingsplan in de raad moeten worden behandeld. We hebben
nog geen agenda maar we zijn benieuwd of het er echt in komt.
Wordt vervolgd

College komt tegemoet aan diverse bezwaren en
vragen raad en bewoners

Toch ijsbaan bij de
Driehoek en misschien ook
winkels bij bouwplan Argon
De Ronde Venen – Donderdag 29
januari zal de Rondeveense raad
worden gevraagd het voorontwerp
bestemmingsplan Estafetteproject
goed te keuren. Tijdens de rondetafelgesprekken van 4 en 11 december 2008 is het Estafetteproject uitgebreid aan de orde geweest. Inwoners en betrokkenen hebben daar
duidelijk gemaakt hoe zij tegen (onderdelen van) het project aankijken en de raad heeft toen het college een reeks vragen gesteld met
het verzoek die ruim voor de behandeling van het raadsvoorstel in
de gemeenteraad van december te
beantwoorden. Deze antwoorden
heeft het college nu op papier gezet
(ruim 9 A-viertjes vol) We zullen de
belangrijkste onderdelen voor u op
deze pagina publiceren:
Het college: “De vragen die door u
zijn gesteld en de (soms kritische)
opmerkingen die zijn geplaatst tijdens de rondetafelgesprekken hebben ertoe geleid dat we het voorstel op een aantal punten opnieuw
tegen het licht hebben gehouden.
Dit heeft geresulteerd in een aantal aanpassingen waarmee we tegemoet komen aan bezwaren die
leven. We beseffen dat we niet op
elk punt iedereen tevreden kunnen
stellen. Daarvoor is dit een te grootschalig project waarbij te veel partijen zijn betrokken. We zijn er echter
wel van overtuigd dat, met de laatste aanpassingen, er een afgewogen voorstel ligt waarin zoveel mogelijk met op- en aanmerkingen van
uw raad rekening is gehouden.
Goedkope woningen
Tijdens de rondetafelgesprekken is
uitgebreid stilgestaan bij het percentage goedkope woningen dat
volgens de plannen in het Estafetteproject kan worden gerealiseerd.
Gezien uw opmerkingen en het grote belang van de bouw van voldoende goedkope woningen in De Ronde
Venen, zijn wij bereid – samen met
de partner – te bekijken of het aantal goedkope woningen in het project kan worden opgeschroefd naar
23 procent. Aangezien deze verhoging niet uit de grondexploitatie gefinancierd kan worden, betekent deze stijging wel dat het ontbrekende
bedrag van ruim 1,7 miljoen door de
gemeente beschikbaar gesteld zou
moeten worden.
Om tegemoet te komen aan de vragen over de prijsstelling van deze categorie woningen zal u voor
de raadsbehandeling een financieringsaanbod worden aangeboden
voor potentiële kopers, waardoor
met een lager inkomen toch tot verwerving van een woning in dit segment kan worden overgegaan. Ook
zullen de instrumenten van de SVNlening en de starterslening kunnen
bijdragen om voor individuele kopers met een relatief gering inkomen toch een woning bereikbaar te
maken.
Bouwprogramma
In het masterplan wordt uitgegaan
van de bouw van 39 appartementen op de Argon-locatie en 199 op
de locatie CSW. Tezamen zijn dit
248 appartementen, ruim 45% van
het totale bouwprogramma. Daarnaast worden op de Argon-locatie
ook nog 42 be(neden)bo(ven)-woningen gerealiseerd, die, gelet op de
doelgroep (starters) ook een appartementachtige bewoning krijgen. In
dit segment zijn op de Argon-locatie
dus 81 woningen gepland.
Daarnaast kent de Argon-locatie
nog 24 patio-woningen en de CSWlocatie 7 woningen welke een volledig gelijkvloers woonprogramma kennen. Wij denken dat er derhalve sprake is van een evenwichtig bouwprogramma, voor starters,

ouderen en doorstromers. Door het
bouwen voor deze laatste categorie verwachten wij nog aanzienlijke doorstroomeffecten (getuige de
evaluatie van de bouw in Wickelhof,
daar is per nieuwe woning 2,17 woning elders in de gemeente vrijgekomen, totaal zijn toen 83 starters
aan een woning geholpen), waardoor het totaal aantal verhuisbewegingen als gevolg van het Estafetteproject aanzienlijk groter zal zijn
dan 541.
Hoogte appartementen CSW
Met de gerealiseerde wijken Veenzijde I en II is het voorzieningenaanbod in Wilnis uitgebreid met de
detailhandel aan de Molmlaan. Dit
centrum verdient nu na ruim 30 jaar
een opknapbeurt. Een herinrichting
waarmee de ondernemers klaar zijn
voor de toekomst. Een toekomst met
voldoende woonruimte beschikbaar
voor senioren en zorgbehoevenden
in het dorp en tevens rekening houdend met de realisatie van de circa
900 woningen in Marickenzijde.
Naast deze voorbereidingen van Wilnis op de toekomst, is er in het dorp
nog een inhaalslag gewenst met betrekking tot het realiseren van zorgvoorzieningen. De vraag naar geschikte woningen voor zorgbehoevende en senioren, gecombineerd
met de behoefte aan winkelvoorzieningen die voldoen aan de huidige standaard en de wens het niveau
van de zorgvoorzieningen in Wilnis
op te trekken, leidt tot de ontwikkeling van een totaal nieuw centrum
in Wilnis, aanvullend op het historische centrum. Het op een stedenbouwkundig goede manier combineren van deze elementen moet leiden tot een prettige en uitnodigende verblijfsplek aan de Pieter Joostenlaan.
We staan wat uitgebreider bij dit
punt stil aangezien er verschillende
opmerkingen zijn gemaakt over de
hoogte van de bebouwing in Wilnis.
We hopen met deze uitleg duidelijk
te hebben gemaakt waarom we zijn
gekomen tot hogere bebouwing op
de CSW-locatie in vergelijking met
de Argon-locatie.
Desondanks hebben we in overleg
met de stedenbouwkundige de mogelijkheden bekeken om te komen
tot minder bouwlagen op de CSWlocatie. Het is mogelijk de zeven
bouwlagen van het appartementengebouw met een laag te verminderen en de appartementen die op deze manier verdwijnen elders op de
CSW-locatie onder te brengen. Dit
nivelleren heeft geen gevolgen voor
de grondexploitatie. Wij zijn bereid
om bij de verdere uitwerking van de
plannen te bekijken of op het CSWterrein kan worden uitgegaan van
maximaal zes bouwlagen.
Trapveldje CSW
Bewoners van de aangrenzende
woningen aan de Zorggras zien het
verdwijnen van het huidige trapveld
als een ongewenste ontwikkeling.
Dit vanwege de mogelijke inbreuk
op de privacy door de nieuwe woningen. In het voorstel is het profiel
van de overgang van het plangebied
naar de woningen aan de Zorggras
zo vormgegeven dat dit tot een minimum gereduceerd zal blijven. De
woningen staan circa 35 meter van
elkaar verwijderd. Door het handhaven van een strook openbaar groen
blijft het mogelijk om het overgrote deel van de bestaande bomen
en beplanting te handhaven. Direct zicht op de tuinen wordt hierdoor vermeden. Ook met de hoogte van de nieuwe woningen is rekening gehouden met de aangrenzende woningen. Met een vrije zichthoek van 13 graden zal er geen
sprake zijn van schaduwhinder. Het

gemaakte 3D model heeft dit ook
aangetoond.
Winkelvoorziening Argon-locatie
Uitgebreid is van gedachten gewisseld over de wenselijkheid en noodzakelijkheid van winkelvoorzieningen op de Argon-locatie. U is inzicht
gegeven in de (on)mogelijkheden
op dit moment het winkelcentrum
Adelhof te betrekken in de plannen.
Dit staat los van de ook door ons
onderschreven wens een winkelvoorziening aan de woon-zorgzone op de Argon-locatie te koppelen.
Zoals door de portefeuillehouder is
toegezegd zal onderzoek naar mogelijkheden intensief worden voortgezet. Het stedenbouwkundig plan
kent een ruimtereservering van ca
1.500 m2 om winkelvoorzieningen
te realiseren.
Inmiddels kunnen we u melden dat
vanuit de markt interesse is getoond
om een winkel met eerste levensbehoeften te vestigen op de Argon-locatie. Deze contacten zijn nog pril,
maar stemmen ons hoopvol dat we
de door ons en u vurig gewenste
winkelvoorzieningen kunnen realiseren.
IJsbaan
In de plannen voor de Driehoek is
ruimte voorhanden voor de realisatie van een ijsbaan. In de plannen zijn echter geen middelen opgenomen om een ijsbaan te realiseren. Hiervoor zullen eventueel separaat middelen beschikbaar gesteld
moeten worden. In dat geval kan in
de uitwerking van de plannen voor
de Driehoek de aanleg van een ijsbaan worden meegenomen. In een
eerder contact met de ijsclub is de
inschatting gemaakt dat een baan,
waar de ijsclub op zou willen mikken, een bedrag van 500.000 euro
zou kosten.
Inmiddels heeft verder overleg
plaatsgevonden met de ijsclub
Nooit Gedacht over de concrete uitwerking en onder andere ook de inbreng van eigen middelen van de
vereniging. Dit heeft geresulteerd
in een mogelijke oplossingsrichting.
De ijsclub heeft de bereidheid uitgesproken de grond waar zij momenteel gebruik van maakt ter beschikking te willen stellen aan de
gemeente in ruil voor een ijsbaan
in de Driehoek. In overleg met de
ijsclub wordt de komende tijd bekeken in hoeverre dit een oplossing biedt voor de realisatie van de
baan. Overleg met CSW zal plaatsvinden om de uitgesproken bereidheid van CSW bij de inpassing van
de ijsclub te concretiseren. Ook zal
overleg plaatsvinden met de Veenlopers om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor een baan voor deze
vereniging.
Migratiesaldo 0
Tijdens het rondetafelgesprek op 11
december is het migratiesaldo-0 beleid aan de orde geweest. De vertegenwoordiger van RVB vroeg waar
wij het vertrouwen uit afleiden, dat
GS zullen meewerken aan deze ontwikkeling.
De brief van GS van 7 oktober 2008,
verzonden 21 oktober 2008, geeft
ons voldoende duidelijkheid dat GS
de ontwikkelingen van het Estafetteproject ondersteunen. Wij worden
in deze mening gesterkt door een
op 10 december 2008 door de provincie Utrecht uitgebracht persbericht“, aldus het college.
Verder beantwoordde het college nog meerdere technische vragen, waar u als lezer echter niet op
zit te wachten. Volgende week donderdag is het aan de raad om aan
te geven of zij hiermee kan leven
en het voorstel van het college gaat
goedkeuren.

Cursusmarkt een
groot succes
Vinkeveen - De werkgroep van
het Cursusproject is benieuwd, als
om half acht de voorzitter van het
Cursusproject Liesbeth Allemande deuren opent, of er veel mensen zijn gekomen. En het blijkt dat
iedereen er is! Een gezellige drukte
verspreidt zich door de zaal. Mia en
Peggy, twee cursisten van Pètra’s
buikdansschool, dansen rond de
klok van 20.00 uur een eigen choreografie op twee klassieke nummers. Leuk om eens te bekijken.
Als de rust is weergekeerd blijken
er ruim 595 inschrijvingen te zijn!

De cursussen Spaans voor gevorderden en voor beginners, biljarten, fotografie, bonbons maken,
bridge en yoga zijn volgeboekt.
Workshop kaas maken heeft nog
een extra datum geprikt. Voor 14
maart kunt u nog inschrijven. De
workshop buikdansen blijkt ook
gewild, daar kunnen nog een paar
mensen bij. Voor de maand januari kan men nog inschrijven voor
fitness, Frans, schaken en breien.
Daarna voor het ‘ontdekken van
het heelal’ en werken met gasbeton. Het totale overzicht staat op de

site www.cursusproject.nl
Wie wil inschrijven kan dat doen
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.
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
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Raadsleden en wethouder: horen, zien en zwijgen...

Gemeente wijzigt perceel
bouwgrond gewoon in
bestemming water
Mijdrecht – Dat er soms ‘vreemde’ dingen gebeuren in gemeenteland waren we van op de hoogte. Dat vaak bewoners vinden dat
de gemeente ‘maar doet’ en dat zij
overal buiten worden gehouden, is
bekend. Maar wat we vorige week
woensdagavond hoorden, wel, daar
werden zelfs wij stil van. Bij de behandeling van het voorstel om het
Bestemmingsplan Bedrijventerrein
Mijdrecht en Vinkeveen te wijzigen
kwam naar buiten dat de heer Peek,
van het gelijknamige autobedrijf,
zich wel erg belazerd voelde. Hij bezat in 1993 het stuk grond waar momenteel het zwembad wordt gebouwd. Hij ruilde dit stuk grond met
Bouwfonds voor een bouwkavel op
het Werkeiland. In de overeenkomst
ruiling tussen Bouwfonds en Peek,
vastgelegd bij notaris Hendriks en
Boonacker, staat:
“Op de gemeente De Ronde Venen
rust een inspanningsverplichting
voor medewerking door het college van Burgemeester en Wethouders aan de wijziging van het bestemmingsplan en het verlenen van
een bouwvergunning op het perceel, ten behoeve van Autobedrijf
Peek, zodat nog een bebouwingsvlak van 2500 vierkante meter ontstaat waarvan 60% benut mag worden voor bebouwing met bedrijfs-

opstallen, zodat bedrijfsverplaatsing
van het bedrijf naar bedoeld perceel
kan plaatsvinden”.
Water
Nu blijkt echter dat zijn bouwperceel de bestemming heeft van 100%
water.
Ja, werkelijk waar, zijn perceel
grond van 2500 m2 is bestemming
water. Als hij wil bouwen mag dat
nu alleen nog op palen. En de beste man wist nergens van. Heel toevallig, door de wijziging van dit bestemmingsplan, werd ontdekt dat er
bij zijn stuk grond op de plankaart
W3 staat hetgeen betekent: 100%
water.
Maar niet alleen de bebouwing
moet op palen, maar ook de parkeerplaatsen, toegang- en ontsluitingsweg dienen op palen boven het
water te worden gerealiseerd.
De heer Peek vraagt de gemeente
dan ook om deze aanduiding te laten vervallen, aangezien deze bouwwijze een zeer kostbare aangelegenheid is.
De heer Peek was niet alleen verrast
dat zijn perceel bestemming water
heeft gekregen, het ergste vindt hij,
dat hij nooit is geïnformeerd door
de gemeente. Heeft dit college niet
de strijdkreet: Samen met onze inwoners?

Had het niet een kwestie van fatsoen geweest als de gemeente in
gesprek zou zijn gegaan met de
heer Peek over deze bestemmingswijziging?
Zij wisten heel goed dat het water
werd. Ze konden weten dat Peek er
zijn bedrijf wilde vestigen.
Bezwaar
De heer Peek heeft er duidelijk ernstig bezwaar tegen. Een woordvoerster van de heer Peek liet de raad
weten wat er aan de hand was.
Vreemd, niemand van de aanwezige
raadsleden ging er op in. Niemand
zei iets over deze op zijn zachtst gezegd vreemde gang van zaken.
Wethouder Roosendaal was er ook
erg kort over: “Ben bekend met de
zaak Peek. Het bestemmingsplan
werkeiland is onherroepelijk geworden dus...” en verder geen woord
meer. Er ligt toch een akte bij de notaris zou je zeggen. Er schijnen ook
tekeningen te zijn waarop duidelijk
ingetekend staat een bedrijfspand
op dat perceel met eromheen water.
Wat heeft een autobedrijf aan een
bedrijf op het water? Hij zou kunnen denken aan amfibie voertuigen
maar of daar een markt voor is? De
heer Peek heeft laten weten dat hij
en zijn advocaat zich beraden wat
de vervolgstappen zullen zijn.

Stichting Cardanus wil verder professionaliseren

Nieuwe directeur Henk
Zoutberg: “Wij behoren te
signaleren“
Uithoorn - Een jaar of twee geleden
is de toenmalige Stichting de Visser
in Uithoorn opgegaan in Stichting
Cardanus. Er waren vijf partijen die
een samenwerkingsverband aangegaan zijn bij de start van Cardanus
en in de loop der jaren is dit verder
uitgebreid. De naam Cardanus is afkomstig van Girolamo Cardano een
Italiaanse wiskundige/arts uit de tijd
van de Renaissance (15e eeuw) die
(trouwens ten onrechte) de uitvinding van de cardanas op zijn naam
had staan.
De cardanas brengt de energie van
de motor over op de wielen. Stichting Cardanus wil energie overbrengen in de samenleving en deze ook in balans houden. Volgens
Henk Zoutberg, sinds drie maanden
de nieuwe directeur van Cardanus,
is door veel onderzoek bewezen dat
als een burger door wat voor reden
ook onvoldoende betrokken is bij de
samenleving dit een maatschappelijk risico meebrengt.

Concert door Trio Madrigale
in Thamerkerk
Uithoorn - Op het programma van
de SCAU stond voor zondag 18 januari eigenlijk het Van Dingstee
kwartet maar door ziekte van de
cellist was er voor een vervangende
bezetting gezorgd: ‘Trio Madrigale’.
“Eigenlijk is madrigale een Italiaans
zangstuk uit de veertiende eeuw.
Maar wij vonden het wel goed bij
ons passen, omdat wij, Susanne (viool) en Eva (altviool), als duo zijn begonnen en net kinderen hadden gekregen (vandaar dat woordje ‘ma’,
dat wij goed vonden passen) en later is Benedikt Enzler erbij gekomen
op cello en werd het een trio : want
drie zit ook in madrigale).”
Zij begonnen met een werk van
Schubert: strijktrio in Bes. Vrij zware weemoedige klanken afgewisseld
door heftige en felle tussenakkoorden en vloeiend overgaand in melodieuze gedeeltes. Geen stuk waar je
op de kabbelende tonen kunt wegdrijven. Het tweede stuk was een

duet voor altviool en cello van Ludwig van Beethoven die dat voor zijn
vriend Zmeskall, een cellist, schreef
die slechtziend was. Het heeft daarom ook de naam ‘Duett für zwei
obligate Augengläser’ gekregen.
De leidtoon wordt vertolkt door de
altviool met de cello als invaller met
soms heftige en donkere begeleiding. Even een grappig moment als
Eva zoekt naar haar brilletje en op
de bladzijden met noten ‘tuurt’. Opvallend was de steeds wisselende
opstelling. Als het trio gelijktijdig
speelde waren de drie stoelen met
drie lessenaars in een driehoek gezet. Bij het duet twee lessenaars en
als Susanne en Eva een duet speelden ging dat van één lessenaar.
Daarna volgden drie gedeeltes van
een compositie van de Tsjechische
componist Bohuslav Martinu. Volgens Eva wordt deze wel vaker gespeeld. Heftige haast Slavische muziek met lange uithalen op de viool
en kleine plotselinge sprongetjes en

‘plukken’ aan de altviool.
Klagend
Ook de dempers geven een eigenaardig klagend effect. Het Oost-Europese accent komt hier duidelijk
naar voren en weer heel andere muziek dan de vrij zware muziek van de
Duitse bekende componisten.
Na de pauze volgde een duet voor
viool en altviool, dus Susanne samen met Eva, van de Braziliaanse
componist Heitor Villa-Lobos. “Het is
heel moeilijk om aan werk van hem
te komen. Zijn muziek is niet meer
te koop maar ik vond het in een bibliotheek en dacht dat is te mooie
muziek om zo maar te laten liggen”,
vertelt Eva. Ook hier weer wordt gewerkt met dempers.
Het middengedeelte is intrigerend.
Begonnen wordt met een zonnig allegro, gevolgd door het wat zwaardere adagio. Als slotstuk had het
trio gekozen voor een soort mini
opera van Mozart. Het is door Mozart niet echt gecomponeerd om
in een concertzaal te spelen maar
meer bij het tafelen. Vooral het menuet doet denken aan de achttiende
eeuwse salons met het zeer statige
menuet dansen door dames in zwierige japonnen.
Het zijn ook een soort volksliedjes en sommige gedeeltes zoals het
laatste allegro is een bekende melodie. Als duo zijn Susanne en Eva
in 1996 gestart. Zij maken ook deel
uit van een groter ensemble, namelijk het Philadelphus. Later is dus
Benedikt erbij gekomen. “Wij deden
het eigenlijk louter voor ons plezier
maar dat bleek zo goed te gaan dat
we verder zijn gegaan”, aldus Eva.
Een afwisselend concert met zowel
bekende Duitse componisten als
onbekend werk van een Tsjechische
en een Braziliaanse componist.

Het gevolg kan zijn ziekte, isolement, maar ook kindermishandeling
en in steden die in anonimiteit leven
is de criminaliteit ook hoger omdat
er geen sociale controle is. Stichting
Cardanus heeft dus de opdracht om
een samenhangende organisatie te
vormen waarbij de deelname van de
burger bevorderd wordt. Het niveau
van een beschaving is af te meten
aan de hoeveelheid geld en steun
die in de sociaal zwakkeren wordt
gestoken. Het probleem met de tegenwoordige maatschappij is natuurlijk dat er een verregaande individualisering plaatsvindt. Zodanig
dat die tendens eigenlijk is doorgeslagen en zijn doel voorbij gelopen.
Onverschilligheid
Het resultaat is sociale onverschil-

ligheid, wat weer leidt tot eenzaamheid, onverwerkte oorlogstrauma’s
en verslaving. Ook het feit dat jongeren via internet een keuze kunnen maken wat hun vriendschappen betreft vindt Zoutberg een
zorgwekkende ontwikkeling als het
gaat om ongewenste vriendschappen. Je wordt individueel aan je lot
overgelaten. Dan is hulp van buitenaf noodzakelijk. Stichting Cardanus
is een samenwerkingsverband tussen de gemeentes Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer. De stichting beslaat een uitgebreid werkterrein.
Zoals buurt- en clubhuiswerk, wijkplatforms, 20 peuterspeelzalen, een
viertal jongerencentra en een vrijwilligerscentrale waarbij 800 vrijwilligers zijn aangesloten die voor allerhande werkzaamheden en activiteiten kunnen worden aangetrokken. Dat loopt uiteen van een eenvoudig boodschapje doen tot reparaties uitvoeren, maar ook belastingformulieren invullen voor particulieren en het koffie inschenken en de
helpende hand bieden in de buurt
en clubhuizen. Kortom: het onderhouden van sociale contacten. Het
vrijwilligerswerk heeft eigenlijk een
dubbele functie aldus Henk Zoutberg want niet alleen heeft de particulier er baat bij maar ook de vrijwilliger groeit. Verder is de kringloopwinkel de Boemerang een initiatief van Cardanus met ook daar een
dubbele functie. Het bezorgen van
een werkkring voor mensen die elders in de maatschappij onvoldoende aan bod kunnen komen en het
recyclen van producten. Uit de opbrengsten worden de werknemers
betaald. Cardanus biedt ook integratiecursussen aan voor anderstaligen en opvoedingsondersteuning. Verder is Cardanus betrokken
bij het onderwijs zoals de ontwikkeling van de Brede School waarbij

de stichting diverse activiteiten verzorgt zoals de naschoolse opvang,
peuterspeelzaal en dergelijke. “Het
is een vindplaats van knelpunten in
ontwikkeling en opvoeding.
Signaleren
“Wij behoren te signaleren”. Hoewel Cardanus voor 80% goed functioneert, heeft men in het verleden toch wel wat steken laten vallen. “Op dit moment is er eigenlijk
nog steeds geen echte eenheid en
het wappert nog alle kanten uit. De
verschillende partijen hangen nog
een beetje als los zand aan elkaar
en daar moet aan gewerkt worden.
“Dat is ook mijn taak”, vindt Henk
Zoutberg die ook gewerkt heeft in
de thuiszorg, directeur was van de
GGD en directielid van het ziekenhuis de Heel in Zaandam. Cardanus
moet meer professioneel gaan werken en vandaar ook dat er nu professionele trainingen en cursussen
worden gevolgd door de medewerkers van Cardanus. Bovendien wil
Cardanus de contacten met de diverse instanties zoals gemeente en
politie intensiveren. Maar aan de
andere kant is Stichting Cardanus
ook in de prijzen gevallen. Want het
integratieproject voor anderstaligen
is door minister als een van de beste
uitgeroepen. Henk Zoutberg ziet het
als een grote uitdaging en heeft nog
geen dag spijt gehad van de overstap van gezondheid naar welzijn. In
de komende jaren zal welzijn steeds
meer ontwikkeld worden, ook omdat meer taken naar de gemeente
overvloeien zodat de gemeente ook
meer verantwoordelijkheden krijgt.
Wat Cardanus betreft is het streven
van Henk Zoutberg dat binnen een
jaar de verdere professionalisering
een feit is geworden.

“Is er crisis in huizenland? 7 redenen om nú
een huis te kopen!”

Huizeninformatieborrel
Vida makelaars og
De Ronde Venen - U wilt graag
verhuizen maar bent de laatste tijd
wat onzeker geworden.
Welke invloed heeft de kredietcrisis
als je NU een huis wilt kopen?
Vida makelaars heeft het initiatief
genomen om samen met Rabobank
Veenstromen op donderdag 29 januari een informatieavond te organiseren voor iedereen die nú graag
een huis wil gaan kopen en alles wil
weten over de huidige huizenmarkt
in De Ronde Venen in het licht van
de kredietcrisis. Vida makelaars
weet 7 goede redenen om juist nú
een huis te kopen.
Zo is bijvoorbeeld de rentestand
gunstig, heeft u in deze tijd een betere onderhandelingspositie en is
een huis op langere termijn altijd
een goede investering. Vida vertelt u
graag de overige redenen, die gebaseerd zijn op feiten en niet op emotie. Verder heeft u wellicht vragen
als: “Als ik langer wacht, is dat verstandig? Wat gaat de rente doen?
Welke risico’s loop ik op dit moment? Hoe ziet de markt er over 6
maanden uit? Deze redenen en vragen komen op deze avond uitgebreid aan bod.

Voorbeeld
Ook krijgt u interessante rekenvoorbeelden te zien die concreet maken
wat u nu werkelijk maandelijks betaalt aan uw huis. Ook zal er een
vergelijking worden gemaakt tussen
huren en kopen, zodat u weloverwogen kunt gaan kiezen wat voor u
interessant is.
De avond is bestemd voor iedereen
die geïnteresseerd is in de huidige
woningmarkt in De Ronde Venen en
misschien wat twijfels heeft over het
kopen van een huis. Na deze informatiebijeenkomst kunt u weloverwogen de beslissing nemen om juist
wel of niet een huis te gaan kopen.
Vida makelaars en Rabobank Veenstromen nodigen u van harte uit voor
deze gezellige avond waar u wat van
opsteekt. Vanaf 19.00 uur bent u van
harte welkom in het kantoor van Vida makelaars aan de Dorpsstraat
14 in Mijdrecht. Na een kopje koffie met wat lekkers starten we om
19.30 uur met de presentatie.
Hierna is er uiteraard gelegenheid
tot het stellen van vragen en heeft
u gelegenheid om direct uw eigen

financiële plaatje te laten maken.
Neemt u dan wel even uw financiële gegevens mee. Ook is er gelegenheid om uw zoekprofiel achter te laten en/of een aankoopopdracht af
te sluiten. Zo kunt u direct op zoek
naar een geschikt huis!
Laat weten
Wilt u Vida makelaars vooraf even
laten weten dat u komt? Tot uiterlijk
dinsdag 27 januari kunt u zich inschrijven. Als u belangstelling hebt
om na de presentatie uw financiële
profiel te laten maken, geef dat dan
even door.
Dit kan telefonisch of per e-mail. Tel.
0297-212987 of
info@vidamakelaars.nl
Vida makelaars zorgt voor een gezellige en interessante avond met een
drankje en een hapje. Daarnaast is
er voor iedere bezoeker een interessant en leuk boek beschikbaar. Tips
over kopen en inrichten van je nieuwe huis. Dat vindt toch iedereen
leuk? U krijgt het gratis mee!
Voor meer informatie: Vida makelaars og, Dorpsstraat 14 te Mijdrecht,
tel: 0297-21298 of
www.vidamakelaars.nl
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VLC Talentenjacht 2

Grootse

in Vrede
Utrecht: 2

Dit jaar bestaat het Veenlanden College 30
jaar. Dat betekent voor de leerlingen uit
onze regio 30 jaar kwalitatief hoogstaand
onderwijs en een goede voorbereiding op
studie- en beroepskeuze van de toekomst.
De school is bovenal een leergemeenschap,
waarbij gestreefd wordt de leerling
het gevoel te geven: ik kan iets, ik
ben iemand en ik hoor erbij. Naast de
gerichtheid op de studievakken heeft de
school de afgelopen 30 jaar een aantal
prachtige tradities opgebouwd , waaronder
Shakespeare-voorstellingen in het engels,
sportevenementen, projectweken, musicals
en niet te vergeten, de jacht naar talent
tijdens de jaarlijkse talentenjacht.
De VLC-talentenjacht vindt dit jaar voor de
25e keer plaats en is inmiddels uitgegroeid
tot een van de hoogtepunten van het
schooljaar. Dit jaar hebben zich dan ook maar
liefst 51 groepen en solisten ingeschreven.
En dat betekende dat in de voorrondes
gestreden moest worden om een van de
22 felbegeerde plaatsen in de finale.
Een jury, bestaande uit leerlingen, heeft na
lang discussiëren een keuze gemaakt uit
al dit aanstormend talent. In de finale op
27 maart, zullen de geselecteerde bands,
solisten, dansers en acts voor een zaal met
1500 mensen, in een professionele setting,
strijden om de VLC Trofee 2009.
De finalisten (in willekeurige volgorde)
zijn:
• Lisa Schaaphuizen en Eva Haspels met
het nummer Macaroni Rag
• Yasmae van der Louw met het nummer
Innocence van Avril Lavigne
• Mirjam Vos, Reinier Vos, Joël Roodenburg
met het nummer Toss the feathers
• Buiske Boone, Remco de Jonge, Lisa
van der Plas met het nummer Follow
Through van Gavin Degraw
• Zoë Visser met het nummer Losing my
religion
• Nicole van Zijl, Francoise van Dort,
Daphne Schiele, Naomi Meijer, Bonnie
de Boer met het nummer Step up.

Wij wensen alle finali
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Buiske Boone, Zoë Visser met het
nummer Warwick Avenue van Adele.
Tim Vreeburg, Mirjam Vos met het
nummer Gondellied van R. Pracht
Angelica van Laar, Hannah Pauw met
het nummer If that what it takes
Marijn van der Meij, Thomas Lugtmeijer,
Dave van Wees, Wilco Versluis met
het nummer Master of puppets van
Faith+1.
Hannah Pauw, Demi Aarsman, Iris
Klinkhamer, Iris Van Vliet met het
nummer So you think you can dance
van BZN
Sophie Tijssen, Remco de Jonge met het
nummer Love you more Van Racoon
Marijn van de Meij, Dave van Wees,
Miguel Tillart, Yalinc Okyay, Pieter
Hoogerwerf
met
het
nummer
Comfortably numb van Pink Floyd
Nadine Werkhoven, Venice Wolff,
Anne Roeleveld, Stephanie IJssels,
Michelle Terpstra, Hannah Pauw, Demi
Aaarsman, Iris Klinkhamer, Tanje van
IJk, Stefanie Hessling met het nummer
Run the show.
Jamie Reuter, Timon de Graaff met het
nummer Super woman
Walter Hoogendoorn, Tijmen Molema,
Nadij Wijfjes, Annebeth van der
Wulp, Maikel Samson, Laura van
Rheenen,Nicollete van der Tak, Koen
van Veen met het nummer Game over
van de Mario Brothers.
Sophie Jurjens, Timon de Graaff, Pieter
Hoogerwerf, Yalinc Okyay met het
nummer I just don’t need you.
Kevin van Vliet met het nummer A
whole new world.
Nienke van Vliet met het nummer Waar
bleef die zomer van Pia Douwes
Karel Bakkeren met het nummer Clocks
(coldplay)
Sonia Maghnouji, Luc Reigelt, Sjoerd
vd Steen met het nummer Proud Mary
van Tina Turner
Marleen de Lange, Menno Ubbink met
het nummer She couldn’t laugh van
Twarres.

isten heel veel succes
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Argon Benefietdiner
Mijdrecht - Op 21 maart aanstaande organiseren Stichting Topsport Argon, Sportvereniging Argon en Stichting 4 Life in een unieke samenwerking het Argon Benefietdiner. Een prachtige avond met
heerlijk eten, een goede ambiance
en spetterende optredens. Het doel
van deze avond is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor projecten binnen Argon en voor programma’s van Stichting 4 Life voor alleenstaande moeders en hun kinderen in de sloppenwijken van Nairobi.
Het evenement vindt plaats in Partycentrum De Meijert in Mijdrecht.
Tussen de gerechten van het exclusieve diner zijn er optredens van
sterren uit bekende musicals als
Jesus Christ Superstar, Evita, Jekyll
& Hyde en Mamma Mia.
De avond wordt gepresenteerd door
Birgit Schuurman en afgesloten met
een swingende slotact! Bovendien
kan er geboden worden op unieke
veilingstukken en maakt men kans
op mooie prijzen in de benefietloterij. Voor deze wervelende avond
zijn nog enkele tafels te reserveren.
Voor een all-in arrangement voor
10 personen bedragen de kosten
1.500,- euro exclusief BTW. Afname
van losse couverts is ook mogelijk.
De prijs per couvert bedraagt 150,euro exclusief BTW. Voor meer infor-

matie over deze avond en/of reserveringen0 kunt u contact opnemen

met Linda Janssen op 06–21965691
of Linda@stichting4life.nl

Geen woningbouw meer op
industrieterreinen - bestaande
woningen kunnen blijven
Vinkeveen – Veel bewoners van Industrieterrein Voorbancken in Vinkeveen konden afgelopen woensdagavond gerustgesteld naar huis.
In een vergadering waarin gesproken werd over de plannen van het
college om geen woningbouw meer
toe te staan op het Industrieterrein
Mijdrecht en Voorbancken in Vinkeveen, had voor enorm veel onrust
gezorgd.

Had wethouder Roosendaal nou direct duidelijk in het voorstel gezet wat hij deze avond zei, namelijk
dat alle bestaande bedrijfswoningen gewoon bedrijfswoning bleven
en dat bij verkoop ook de bedrijfswoning gewoon weer als bedrijfswoning kon worden meeverkocht,
was de onrust bij 99% van de bewoners er niet geweest en had de vergadering woensdag jl. geen anderhalf geduurd, maar tien minuten.

Voor één bewoonster was het minder leuk. Zij had de afgelopen jaren de bouw van een bedrijfswoning steeds uitgesteld en nu zij zover was dat zij een bouwvergunning
wil gaan aanvragen, zijn de regels
veranderd en krijgt zij deze vergunning niet meer.
Echter, alle overige legaal wonende bewoners konden gerustgesteld
naar huis.

Voorzitter Handels Vereniging Mijdrecht:

”Er moet nog heel wat
rechtsongelijkheid rechtgetrokken worden hier”
Mijdrecht – Tijdens de behandeling
van de beleidsnota: Perifere detailhandel op bedrijventerrein Mijdrecht
bleek duidelijk dat de Handels Vereniging Mijdrecht het hoog tijd vond
dat er een beleid werd vastgelegd:
“We willen als winkeliers eerlijkheid
op het bedrijventerrein. De laatste
jaren heeft zich er maar van alles
gevestigd, wat daar niet thuis hoort.
Maar er wordt niet opgetreden”, aldus de voorzitter van de HVM, Hans
Rensink. In feite is het college van
burgemeester en wethouders het
eens met deze kritiek. In het voorstel aan de raad schrijven zij namelijk: “De laatste jaren vestigt zich
op het bedrijventerrein Mijdrecht
in toenemende mate detailhandel.
Vooral langs de industrieweg concentreren zich verschillende bouwmarkten, keukenwinkels en woninginrichtingzaken. Deze ontwikkeling leidt tot onrust bij de ondernemers in de bestaande winkelcentra. De angst bestaat dat in de toekomst alle winkels zich op het bedrijventerrein zullen vestigen met
een leegloop van het winkelcentrum als gevolg. Er is behoefte aan
een duidelijke gemeentelijke visie
en beleid over grootschalige en perifere detailhandel”, aldus het college in haar voorstel
Ruimte geven
“Ontwikkelingen in de detailhandelsector echter hebben er toe geleid dat het niet meer van zelfsprekend is dat detailhandel gevestigd is
in (wijk)winkelcentra. Detailhandelvestigingen die een doelgericht en
volumineus aanbod hebben kunnen
zich nauwelijks nog staande houden
in de bestaande winkelgebieden en
wijken uit naar bedrijventerreinen.
Met een nieuw bestemmingsplan
in voorbereiding, heeft de gemeente de mogelijkheid kaders te stellen

aan de omvang, het type en de locatie van perifere detailhandel. Wij
stellen voor om ruimte te geven aan
volumineuze detailhandel op buitenrandlocaties, mits de bestaande
voorzieningenstructuur niet duurzaam wordt aangetast.
Alle winkelformules die vallen onder doelgericht winkelen en waarvan de artikelen vanwege de aard
en omvang een groot oppervlak nodig hebben voor de uitstalling mogen zich in een speciale zone op het
bedrijventerrein vestigen.
Doelgericht
Onder doelgericht winkelen vallen
aankopen op het gebied van bouwmaterialen, woninginrichting, keuken en sanitair, bruin en witgoed,
tuinartikelen en auto’s.
De ruimtelijke eisen in combinatie met de dalende omzet per m2
maakt het voor winkeliers in volumineuze goederen onhaalbaar om
in het centrum gevestigd te blijven. Verschillende trends (schaalvergroting, branchevervaging, dalende bestedingen en mobiliteit) liggen daaraan ten grondslag. De verwachting is dat deze ontwikkelingen in de toekomst zullen doorzetten, waardoor de verschuiving van
doelgericht winkelaanbod van de
winkelcentra naar perifere locaties
onomkeerbaar is. Hoewel deze verschuiving door zowel ondernemers
in winkelcentra als ondernemers op
het industrieterrein vaak als een bedreiging wordt gezien (aantasting
van het winkelcentrum dan wel innemen van de schaarse ruimte op
het bedrijventerrein), is deze angst
volgens ons niet terecht. Het is juist
een kans, mits de verschuiving gecontroleerd verloopt.
Voor het industrieterrein zijn de vestigingen van deze vaak mooie zichtlocaties aan de rand van het indu-

strieterrein een aanwinst en wordt
door ons als positief ervaren”, aldus
het college in haar voorstel.
Alles kan nu
Hoewel Hans Rensink namens de
HVM liet weten akkoord te kunnen
gaan met deze nota, liet hij wel duidelijk weten dat, wat er de laatste
jaren aan wildgroei was ontstaan op
het industrieterrein, dat toch rechtgetrokken diende te worden: “We
kunnen toch niet deze rechtsongelijkheid laten voortduren. De laatste tijd is er nogal wat gebeurd. Een
Koeleman, een automaterialenzaak
die even is omgebouwd tot fietsenzaak, alles wordt hier maar getolereerd”, aldus Rensink
Raadslid Schreurs van de Combinatie begreep Rensink niet erg: “U
doelt op Halford. Dat is geen fietsenzaak, het is nog steeds een automaterialenzaak die ook fietsen
verkoopt. Ik begrijp niet goed dat u
het eens kan zijn met dit stuk, hierin staat toch duidelijk dat het onontkoombaar is dat dit soort bedrijven
naar het industrieterrein vertrekt en
toch bent u er tegen zoals nu blijkt.”
Raadslid Schouten van CU/Chr Unie:
“De heer Rensink wil dus schoonschip maken op het industrieterrein.
Alles wat er niet hoort eraf. Eerlijk
gezegd geloof ik dat niet. Kijk maar
naar Koeleman, bij dat bedrijf wordt
ook niet gehandhaafd. Gelooft u nu
echt dat dat nu wel gaat gebeuren?”,
zo vroeg Schouten aan Rensink.
“Ik heb vertrouwen in de raad”, zo
kaatste Rensink terug. “Als het college niet handhaaft, moet u als raad
aan de bel trekken en zorgen dat
het college het wel doet.”
Handhaven
Wethouder Roosendaal gaf aan dat
als er iets gebeurde op het industrieterrein wat niet mocht, zij daar
zeker iets aan doen: “Met Koeleman
zijn we ook bezig. Er is ook een cateringbedrijf en een broodjeszaak
die ook broodjes aan particulieren
verkoopt die daar gegeten worden.
Dat mag niet. We zijn er al een paar
keer geweest, maar hebben het niet
kunnen constateren. Ja, dan kun je
weinig doen, maar we houden het
in de gaten.
Moet je een fietsenzaak toelaten op
het industrieterrein? De een zegt ja,
de ander zegt nee. Het is, denk ik,
een kwestie van geven en nemen”,
aldus de wethouder.

Meester Hergo viert zijn
verjaardag op het ijs
Vinkeveen – Vorige week maandag
jl. vierde directeur Hergo van Ginkel
van basisschool De Schakel zijn verjaardag. Dit jaar werd er gebroken
met de traditie om met de school
te gaan zwemmen. Er kon name-

lijk geschaatst worden! Alle groepen liepen samen in een lange stoet
bepakt met schaatsen, stoeltjes en
sleeën naar het ijs bij de Ringvaart/
Achterveld. Nadat alle ijzers ondergebonden waren kon de pret begin-

nen. Om lekker warm te blijven was
er, bij een van de ouders in de tuin,
een koek- en zopiekraam. Het werd
een heerlijke morgen en het was
een unieke ervaring om met de hele
school op het ijs te staan.
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IJspret ten behoeve van
het Johannes Hospitium
Wilnis - Op maandag 18 januari
ontving het Johannes Hospitium uit
handen van Simone Borgstede en
Marianne Oudshoorn de opbrengst
van de verkoop van Koek en Zopie tijdens het voorgaande schaatsweekend.
Simone woont aan de Achtervaart,
samen met haar zus Marianne heeft

zij vele schaatsers voorzien van warme chocolademelk, eigengemaakte
erwtensoep en Wilnisse Kruidenbitter. De opbrengst van de verkoop
wilden de zussen geven aan een
goed doel.
Ze dragen beiden het Johannes
Hospitium een warm hart toe en de
keuze was daarom snel gemaakt.

Dat het een goede keuze was bleek
uit de vele positieve reacties van de
schaatsers.
Op de foto overhandigen Simone
en Marianne de opbrengst, 243 euro aan Irene Smits van het Johannes Hospitium. Ze waren blij verrast
met dit particuliere initiatief en de
opbrengst.

Een kleurig begin voor
Scouting Jan van Speyk
Mijdrecht – Op Scouting gaat altijd alles nét een beetje anders. Zo
begint de Jan van Speykgroep het
jaar niet met een nieuwjaarsreceptie maar met een stevig bord boerenkool met worst! Vrijdagavond 16
januari kwamen alle leden van de
Scoutinggroep bijeen in de Meijert.
De jaarlijkse boerenkoolfuif had deze keer een kleurig tintje.
Na het eten begon de spectaculaire ’Regenboogshow’. Iedere speltak heeft van te voren een kleur gekregen en aan de hand daarvan een
optreden verzonnen. De jongere
speltakken lieten goed ingestudeerde optredens zien, waarbij de jury
Smurfen, Oranjefans, Flamingo’s en
Roodkapjes voorbij zag komen.

De Padvindsters gingen op zoek
naar een ‘little green bag’ en de
Verkenners waren allemaal verliefd
op een meisje in een paarse overall. Ook de ‘oudere kinderen’ deden
hun best en dus betraden vuilnisbakken, bomen, beren en wiebelende konijntjes het podium. Uiteraard
had iedereen erg zijn best gedaan
en kwam er aan het einde een winnaar uit de bus. De Kabouters hadden van hun optreden een waar toneelstukje gemaakt en ook hun aankleding zag er prachtig uit. De verliefde verkenners kregen de tweede
prijs voor hun grappige act.
De Scouting draait geheel op vrijwilligers en daarom wilde het bestuur er op de boerenkoolfuif weer
een paar in het zonnetje zetten. Dit

jaar waren dat Roel Siegers, leiding
van de Explorers, en welpenleiding
Jantine van den Hoven. Ook de topverkopers van de Grote Clubactie en
de kerststukjesactie werden op het
podium gehaald en verrast met een
klein cadeautje.
Kortom, met een volle buik en een
gezellige avond is Scouting Jan Van
Speyk dit jaar weer goed begonnen!
Ben je benieuwd of Scouting wat
voor jou is? Bel dan met Resi Speyer (0297-285115) en vraag bij welke
speltak je binnenkort een keer mag
gaan kijken.
Meer informatie staat op de website, www.janvanspeykgroep.nl.
Misschien tot snel op de Oosterlandweg!

Plaats nieuw gemeentehuis
vastgesteld
De Ronde Venen - Waar komt volgens u het nieuwe gemeentehuis als
de herindeling met Abcoude, Loenen en Breukelen een feit is? Deze vraag werd woensdag 7 januari
voorgelegd aan de bezoekers van de
gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in
De Boei te Vinkeveen. Bij de stand
van het CDA was daartoe een groot
bord geplaatst waarop afgebeeld
het omvangrijke gebied dat onder
de werktitel Vecht en Venen onlangs
door de ministerraad voor herindeling is vastgesteld. Elke geïnteresseerde bezoeker kon zijn of haar
voorkeur uitspreken door het plaatsen van een vlaggetje op dat bord.

Voor de moeite kon worden meegedongen naar een kaas van vier kilo.
Na afloop van de receptie bleek heel
het gebied bezaaid met vlaggetjes.
Vlaggetjes in Breukelen, in Loenen
en in DRV. Slechts één vlaggetje in
Abcoude! Opmerkelijk was het aantal vlaggetjes bij het viaduct N201A2. “Waarom daar?” Het antwoord
van een enkeling: “Grond in Breukelen en Loenen is veel te duur, de
grond bij dat viaduct is lekker goedkoop en de plek ligt centraal.” Kortom, een conclusie trekken uit de geplaatste vlaggetjes was niet mogelijk. Kennelijk leeft het idee van een
nieuw gemeentehuis bij de burger

niet zo erg. Op 1 januari 2006 fuseerden de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum, Driebergen en Doorn
en vormden de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Nog steeds is in dat
grote gebied geen nieuw gemeentehuis gebouwd. De gemeenteraad
vergadert in Doorn en digitale loketten zijn gemeengoed geworden. Dat
alles schijnt, drie jaar na dato, nog
steeds goed te lopen. De greep uit
de hoge hoed, waarin de 73 vlaggetjes, leverde als winnaar op nummer
67, te weten de heer M. Hartwigsen uit Mijdrecht. Hij won de kaas
en deze werd door Ernst van Selm
(links op de foto) overhandigd.

Verenigingenactie Super de
Boer Vinkeveen van start
Vinkeveen - Vandaag, woensdag
21 januari, gáát het beginnen: de
Verenigingenactie bij Super de Boer
Vinkeveen.
Bij deze verenigingenactie gaan
klanten van Super de Boer sparen
voor hun club, gewoon door boodschappen te doen. In de winkel staat
een spaarsysteem met een spaarpijp van iedere deelnemende vereniging. Bij een besteed bedrag van
20,00 euro ontvangt men een muntje met een waarde van 0,20 euro. Dit
muntje kan gedeponeerd worden
in de spaarpijp van de vereniging/
groepering die men een warm hart
toedraagt.
De actie loopt tot zaterdag 12 april.
Alle verenigingen in Vinkeveen en
omstreken zijn uitgenodigd om mee
te doen. Inmiddels hebben 37 verenigingen zich aangemeld voor
deelname. Verenigingen met zeer
uiteenlopende doelstellingen. Dan
hebben we het over diverse sportverenigingen, bridgeclubs, zangkoren, peuterspeelzalen en groeperingen met een ideëel doel, zoals ontwikkelingssteun en dierenbescherming. Zeer divers en daarmee is er
voor iedere klant wel een club/groepering waar men graag voor sparen
wil. Tijdens de actieperiode zal een
aantal verenigingen zich ook presenteren bij Super de Boer Vinke-

veen om zo meer bekendheid aan
hun bestaan te geven en aan hetgeen ze doen. Op die manier scoren
zij mogelijk niet alleen meer muntjes, maar ook nieuwe leden. Totaal
zullen er uiteindelijk duizenden euro’s te verdelen zijn. Super de Boer
Vinkeveen start deze actie om haar
betrokkenheid bij de gemeenschap
te onderstrepen. Wat is er belangrijker in een dorp dan de verenigingen. Deze verschaffen aan duizenden inwoners plezier.
Super de Boer Vinkeveen wil via de
verenigingen wat terugdoen voor de
gemeenschap. Op vrijdag 17 april

zal tijdens een feestelijk bijeenkomst de uitslag bekend gemaakt
worden en ontvangen de verenigingen een waardecheque met het gespaarde bedrag. Daarna zullen zij
dit bedrag ook zo snel mogelijk bijgeschreven zien op hun bankrekeningen. Doe mee en steun de verenigingen van Vinkeveen! Deze actie loopt alléén bij Super de Boer in
Vinkeveen.
Wilt u meer weten dan kunt u bij Super de Boer Vinkeveen aan de Plevierenlaan informeren.
Vraag naar de heer Bobeldijk of
Schuijt of bel met 0297- 212485.

Ski- & snowboard occasionbeurs
bij Intersport DUO
Uithoorn - Van 22 januari t/m 7 februari a.s. organiseert Intersport
DUO wederom een ski-, en snowboard-occasionbeurs in filiaal Uithoorn.
Gedurende deze periode wordt een
groot aantal gebruikte ski’s, skischoenen, snowboards en snowboardschoenen te koop aangeboden. Ook aan particulieren wordt
de mogelijkheid geboden om wintersportmateriaal op deze beurs te
koop aan te bieden.
Alleen technisch veilig materiaal
(geen kleding) kan worden ingebracht t/m 28 januari a.s. bij Intersport DUO op de Zijdelrij 7 in Uithoorn. (0297-560329) Na controle op veiligheid van het materiaal wordt door de medewerkers,
in overleg met u, de vraagprijs bepaald. Verkocht materiaal zal worden uitgekeerd in waardebonnen.
Intersport DUO brengt verder geen
provisie in rekening.

Naast het occasion-skimateriaal
vindt u tijdens de beurs vele aantrekkelijke wintersportaanbiedingen.

skischoenen, snowboards en snowboardschoenen. Deze korting is ook
geldig op alle aanbiedingen en setprijzen.

Zo geeft Intersport DUO nu 25% extra korting op de nieuwste skisets,

Zie ook de advertentie elders in
deze krant.
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Zelf gecomposeerde liedjes
bij band The unforced
Rhythms of Grace
Uithoorn - Het is een vijfkoppige
band die nog niet zo lang bestaat
en Boudewijn Verburg de zanger
en tevens bespeler van de akoestische gitaar vertelt dat hij op een
zolderkamer is begonnen met liedjes schrijven. Eigenlijk was hij best
wel enthousiast over het resultaat
en begon te denken over een band.
Zoals dat in muziekkringen gaat
kent iedereen elkaar en zo kwam

in november 2007 de eerste repetitie. Boudewijn heeft ook in andere
bands gespeeld. “In eerste instantie heb ik voor mezelf geschreven in
een zoektocht naar God en het oneindige geloof wat ik wil ontdekken. Boudewijn die zoals gezegd de
liedjes zelf schrijft gebruikt als basis
veel psalmen. Op vrijdag 16 januari trad de band Unforced Rhythms
of Grace op in het gebouw van de

Evangelisch Christelijke Gemeenschap aan de Herman Gorterhof en
gaf een concert voor jongeren vanaf twaalf jaar. De eerste twee liedjes
gingen over David die er een zootje
van maakt. Een ander thema zijn de
lofprijzingliedjes en de aanbiddingliedjes, eer en rechtvaardigheid zijn
ook heel belangrijk. De zaal was in
twee gedeelten opgesplitst met een
looppad en het andere stuk was afgeschermd met doorzichtige zwarte vitrages.
Luisteren
In eerste instantie stond het publiek maar op een gegeven moment had Boudewijn wel in de gaten dat je lekkerder luistert als je zit
dus werden er matjes en matrassen uit de opslag gehaald en werd
het soort sit-in. De eerste paar liedjes werden door de hele band gespeeld bestaande behalve uit Boudewijn: Roelof Flierman-toetsen,
Rene Dijs-electrische gitaar, Quint
Bonvie-drums, Pascal Bonvie-basgitaar. Twee nummers werden door
Boudewijn en Hanna gezongen en
gespeeld waarbij Hanna viool speelde. Bij het liedje thank you for grace
was het de bedoeling dat het publiek mee zou zingen maar of het
was te moeilijk of het publiek durfde niet zo goed in ieder geval werd
er niet echt krachtig meegezongen.
Over het algemeen waren het wat
langzame nummers met een onverwacht ‘heavy’ nummer. Verder nog

nummers als Shape something new,
en ‘homesick’. “Ik ben een keer echt
heimwee gehad toen ik bij een oom
moest slapen maar dat is dus een
anders soort heimwee”aldus Boudewijn. Verder nummers als : El Elohim en I’m good.
De naam unforced rhythms of grace
komt uit een Engelse bijbel: als je
moe bent van alle religie: I show you
to live freely and lightly en I teach
you the unforced rhythms of grace’.
Mooie liedjes. Hoewel het misschien een idee is om ook een iets
bekendere psalm of Engelse hymne te verweven in het programma.
Maar in ieder geval kreeg de band
een uitbundig applaus en daar gaat
het tenslotte om. Het publiek kwam
niet alleen uit Uithoorn maar ook uit
Mijdrecht en de regio.

Kevin Regelink rijdt ook
het NK Langebaan
De Ronde Venen - Kevin Regelink
uit Wilnis rijdend bij schaatsclub NINO in Nieuwkoop heeft zich afgelopen weekend in Utrecht geplaatst
voor het NK langebaan allround Junioren A.
Zaterdag werd er eerst een 500m
gereden die Kevin reed in een tijd
van 39.2 en werd daarmee 14e. Na
een degelijke 1500m van 1.59.5, 15e
plek stond Kevin in het tussenklassement na twee afstanden 14e en
de eerste 13 rijders plaatsen zich
dus er was de volgende dag nog
werk aan de winkel!

Zondagavond moest Kevin de 3 km
rijden tegen zijn trainingsmaatje
Yordi v.d. Hoek en zij jaagden elkaar
op naar een goede tijd van 4.13.25
voor Kevin. Hij is daar 7e mee geworden en in het algemeen klassement steeg Kevin naar een 12e
plaats en zodoende genoeg om zich
te plaatsen voor het NK, wat toch
wel een doel was voor dit seizoen.
Over twee weken zijn de wedstrijden voor het NK in Utrecht. Vrijdag
rijden ze de 500m en de 3 km en op
zaterdag de 1500m en voor de beste nog een 5km.

Eerste Off Road jeugd
kampioenschap 2009 WTC
De Amstel een succes
Regio - Onder perfecte omstandigheden, koud nat en donker weer,
werd de eerste editie van de Off
Road Kampioenschap bij WTC De
Amstel voor de jeugd verreden. Parcours bouwers Ronny van de Water
en Auke Broex hadden een zeer gavarieerd parcours uigezet: over asfalt, door gras en modder, over een
heuse verhoging en door struikgewas. En dat allemaal rondom het
clubgebouw aan de Startbaan.
Er werd gestreden om goud, zilver
en brons in twee categorien. Bij de
jongste was het Wouter de Vink die
van kop af aan de wedstrijd won. Of
het nu baanwielrennen is, wegfiet-

sen of crossen, Wouter is altijd vooraan te vinden. Victor Broex liet zien
dat ie het talent van pa en ma heeft
door tweede te worden.
Madeleen Hartemink, net begonnen
met crossen liet Yvette Broex in de
finale net achter zich en werd derde.
Beide dames gingen zowat de hele
wedstrijd gelijk op. Julia van Ravenzwaay, de fiets wou alleen maar op
het allerkleinste verzet, werd vijfde
en Menno Broex zesde.
Bij de oudere waren er op papier
wat meer kanshebbers. Maar vanaf
het startschot was het Max van de
Water die er vandoor ging en door

de andere pas in de kantine met
een kop erwtensoep werd teruggezien. Max is geboren voor het veldrijden en werd terrecht de nieuwe
kampioen bij de oudere jeugd. BartJan de Vink, laatste tijd wat meer
geschaatst, werd tweede. Ewoud
werd net zoals zijn zus Madeleen
derde. Mooie klassering. Ted Berger
werd door een val terug geworpen
en werd toch nog netjes vierde. Job
Lutjes weet nu dat met een mountainbike de echte crossfietsen moeilijk bij te houden zijn.
Maar Job ging ervoor en de achterstand was niet eens zo heel groot.
Job werd vijfde.

‘Wilgenknotten valt best mee’ De vinken onderuit in
Vinkeveen - In het kader van maatschappelijke stage zijn tweede klas
leerlingen van het VLC sinds november bezig met het knotten van
wilgen. Ze worden in de Vinkeveense polder begeleid door vrijwilligers
van Landschap Erfgoed Utrecht.
Vooral van belang is dat ze een leuke
ervaring hebben. Goede kleding en
schoeisel is dan ook voorwaarde om
warm te blijven onder omstandigheden van stevige wind, lage temperaturen en soms regen. Toch arriveren
leerlingen vaak in hun beste kleding
en op witte gymschoenen.
Uitleg over veiligheid
Na uitleg van de meest basale veiligheidsregels is het belangrijk om
snel aan de slag te gaan om warm

te blijven. De meeste leerlingen vliegen enthousiast de bomen in en beginnen op allerlei manieren te zagen.
Schuin en scheef, met korte slagen,
zagen ze net zo lang door tot hun
zaag ‘onbegrijpelijk’ vastloopt. Zolang de veiligheid niet in het geding
is, volgt uitleg meestal pas na het
ervaren. Bij het maken van een valkerf merk je dat het nog niet voor iedereen duidelijk is in welke richting
de boom gaat vallen. Na een uurtje
begint het meestal soepel te lopen,
en wordt er hard gewerkt.
Pauze met soep en thee
Van een pauze met een kop thee
of soep wordt genoten. Jongens
en meiden lopen nog grotendeels
in gescheiden groepjes rond. Inge-

speeld wordt op de vraag ‘waarom
knotten we eigenlijk’. Wanneer het
nieuwtje er in de loop van de dag
afgaat, vermoeidheid en kou langzaam vat krijgen, dan wordt een
scheiding duidelijk zichtbaar. Er verschijnen dan leerlingen die duidelijk geen zin meer hebben. Maar er
blijven ook leerlingen actief doorwerken. Afhankelijk van de samenstelling van de groep blijft het werk
doorgaan of wordt er naar toegewerkt om de dag netjes af te sluiten.
Druk pratend, kleren en schoenen
onder de modder, stappen ze weer
op de fiets richting huis.
Begeleiders horen: “Het viel best
mee”. Een mooi compliment van deze stoere kinderen.

Wijk bij Duurstede
tegen viking
Vinkeveen - Zaterdag 17 januari stond de belangrijke wedstrijd Viking 1–De Vinken 1 op het programma.
Beide ploegen stonden op de tweede plaats in de tweede klasse F. De
wedstrijd, gespeeld in Wijk bij Duurstede, leverde de Vinkeveners direct
al een flinke achterstand op. Met
een enorm verschil van 23-9 ging
de winst naar Viking.
Bekend terrein
Voor veel spelers van De Vinken is
de Mariënhoeve, de thuishal van Viking, bekend terrein. Een aantal jaren lang is een door Viking georganiseerd oudejaarstoernooi hier gespeeld. Voor De Vinken resulteerde dit enkele keren in een goed resultaat.
De wedstrijd van afgelopen weekend tegen Viking is de eerste return voor De Vinkenn de lopende
zaalcompetitie . In de heenwedstrijd
toen Viking in Vinkeveen op bezoek
kwam, was de eindstand 8-8. Een
resultaat dat veel spanning beloofde voor deze zaterdag.
De Fortisformatie begon de wedstrijd in een gewijzigde opstelling.
In de aanval speelden aanvoerster
Charita Hazeleger, Joyce Kroon, Rudy Oussoren en Pascal Kroon. In de
verdediging startten Helene Kroon,
zij verving Melanie Kroon, met Mariska Meulstee, Peter Koeleman en
Peter Kooijman.
Groot gat
Zo traag als het voorstellen en opstellen van Viking ging, zo snel ging
de thuisploeg van start in de wedstrijd. Na amper tien minuten stond
er al een 5-0 voorsprong op het scorebord. De eerste doelpunten aan
de kant van De Vinken kwamen van

Pascal Kroon en Mariska Meulstee.
Beide doelpunten werden direct met
een tegentreffer van Viking beantwoord. De ploeg uit Wijk bij Duurstede liet De Vinken op geen enkele
wijze in de wedstrijd komen en kon
de korf prima vinden. Met een doorloopbal van Peter Kooijman en een
strafworp van Charita Hazeleger,
maar ook met diverse tegentreffers
gingen de Vinkenspelers onder leiding van Siemko Sok met een nogal
teleurstellende achterstand van 144 de kleedkamer in.
Stapje te laat
Na rust leken de spelers van De
Vinken heel even terug te komen
in de wedstrijd. Helene Kroon, Peter
Koeleman en Rudy Oussoren wisten
de korf van afstand te vinden. Het
gat werd iets kleiner.
Maar na vijf minuten was Viking
er weer helemaal bij en vervolgens
kreeg de thuisploeg vleugels. Werkelijk alles lukte en met weinig doelpogingen maakten de Dorestedelingen veel doelpunten. Door het lengtevoordeel bij Viking had de thuisploeg een hele goede rebound en
de Vinkeveners konden slechts toekijken. De Vinken was telkens een
stapje te laat. Alle wegketsende ballen kwamen in de handen van de
wat fellere Vikingspelers. Door hun
felheid lagen ze overigens om de
haverklap op de grond en forceerde
ze een aantal in Vinkenogen minder
terechte vrije ballen en strafworpen.
Voor De Vinken kwamen Coen Verlaan en Diana van Dasler nog in het
veld, maar het gat was al te groot.
Met een eindstand van 23-9 is dit
voor De Vinken een wedstrijd om
snel te vergeten.

Het vizier is nu weer gericht op komende zaterdag. Dan zal De Vinken
het opnemen tegen Rapid uit Haarlem. Deze wedstrijd is zaterdag 24
januari a.s. om 19.25 uur in De Boei
te Vinkeveen.
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R E ACTIE VAN EEN LEZER

E
A
C
T
I
E

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.
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Ja! Ja!
Andere tijden
Even wakker worden.
Van bloemen en bijtjes
is nog geen sprake. Van ijs ook niet meer.
Wat moeten wij nu. Weet je wat mij zondag
opgevallen is? Dat er zoveel alleengaande
vrouwen aan het wandelen zijn. Nu ik erop ben
gaan letten valt dat wel op. Meestal vrouwen
van ruim middelbare leeftijd die alleen langs de
weg gaan wandelen. Ja! Ja! Zondagmiddag reed
ik naar Oudewater en daar passeerde ik op de
polderwegen in de frisse lucht 12 wandelende
vrouwen en maar één man. Een keer met z’n
tweeën en de rest alleen. Niet één fietsende of
joggende man. Ik zat me vanmorgen om 6.00
uur af te vragen wat dat zou kunnen betekenen.
Het zou natuurlijk kunnen dat die mannen ’s
morgens al getrimd hebben en de vrouwen ’s
middags een luchtje gaan scheppen. Volgende
keer maar eens een beetje vroeger op pad
om dat te bekijken. Maar het valt mij ook op
hoeveel mannen achter vrouwen, ik neem aan
hun eigen vrouw, aan lopen. Die hebben heel
vaak de broek aan. Letterlijk en figuurlijk. Bij
de meeste banken en kantoren lopen ze in
tweedelig pak. Driedelig nog niet. Dat hoeft ook
niet, want we hebben geen zakhorloges met
gouden kettingen en sigaren meer. En tieten
met geld komen ook niet meer voor. Die hebben
plaatsgemaakt voor van die kleine kaartjes en
van de echte wil je natuurlijk zoveel mogelijk
onbedekt zien. Waar denk je aan zo ’s morgen
s om 6.00 uur. “Waar het hart van vol is, loopt
de mond van over.” Ja! Ja! Het lijkt me toch dat
de vrouwen meer van die boulevardblaadjes
lezen waarin over de gezondheid gesproken
wordt en daar dan gevolg aan geven. Ze
zijn denk ik wat ontvankelijker voor al die
verschillende meningen die daarover naar
voren worden gebracht. Met één ding ben
ik het met al die blaadjes eens. De mensen
moeten meer bewegen in de buitenlucht en
ook de buitenlucht binnenhalen. Vroeger zag
je ook veel meer ramen open, waaruit dekens
hingen te luchten. Dus elke dag ‘s morgens
even de deur openzetten en frisse lucht naar
binnen laten stromen. Da’s gezond. Da’s heel
gezond. Nou ja. Dat zou bij gemeentebesturen
ook moeten gebeuren. Er zou af en toe een
frisse wind door moeten waaien. Het zou
eigenlijk zo moeten zijn dat je niet langer dan
bijvoorbeeld 12 jaar in zo’n gemeenteraad zou
moeten zitten. Ja! Ja! En voor burgemeester
zouden niet meer dan twee termijnen moeten
gelden. (In een gemeente). Dan is er wat minder
mogelijk voor vriendjespolitiek. Ja! Ja! De
politiek laat ook woorden na in ons taalgebruik.
“Vriendjespolitiek.” “Vriendjespolitiek.” Als
je het woord een paar maal achter elkaar
uitspreekt, dan word je er eigenlijk misselijk

van. Ja! Ja! Kijk, “wie het dichtst bij het vuur
zit, warmt zich het best.” Als je dus iets wilt
bereiken dan moet je niet zoals ik om zes uur
achter de pc gaan zitten, maar dan moet je
tot 0.00 uur in het café hangen en de zaken
regelen. Of natuurlijk in een restaurant.
Dat schept ontspannen relaties die wat op
kunnen leveren. Zo doen die farmaceutische
fabrieken en de vliegtuigfabrikanten het ook.
Ja! Ja! Kijk, dat is allemaal niet weggelegd voor
gewone hardwerkende mensen. Die werken
zich de pest en worden ‘met een kluitje in het
Rondeveense riet gestuurd’. Wanneer doet ons
gemeentebestuur nu eens echt iets voor de
starters. Wanneer doet ons gemeentebestuur
daar nu echt eens iets voor. Ja! Ja! Wanneer
doen ze daar nu echt eens iets voor. Wanneer
doen onze machthebbers (weer zo’n speciaal
woord) nu eens iets voor de burgerij. In 1973
of omtrent die tijd, toen Den Uyl nog aan het
bewind was, hebben de vertegenwoordigers
van onze Christelijke partijen (toen nog KVP,
CHU, en AR) samen met de VVD de deur al
dicht gegooid voor goedkopere woningen. Want
de ideeën over grondpolitiek werden toen al de
grond in geboord en het Kabinet is daar toen
ook door gevallen. Ja! Ja! Toch moeten wij het
van de “Christelijke” partijen hebben. Want die
hebben al 70, 80, of misschien wel 100 jaar de
macht. Ja! Ja! Nu in 2009 is de grond zo duur
dat er geen goedkope huizen meer gebouwd
kunnen worden. Dat hebben de genoemde
partijen voor elkaar gemaakt. Zij hebben ervoor
gezorgd dat de grondeigenaren en speculanten
samen met de projectontwikkelaars dat onze
dorpen leeglopen wat betreft jeugd. Onze jeugd
wordt naar elders verbannen of ze moeten
tientallen jaren bij moeders pappot blijven
hangen. Maar daar komen ook geen nieuwe
inwoners van. Hun doel wordt bereikt. Een van
de zes supermarkten die er zijn in ons dorp
(plus in Mijdrecht ) sluit zijn zaak. Wat zou er
eigenlijk met het personeel gebeuren? Ik heb
gehoord dat ze van de ene op de andere dag
de winkel uitgezet worden. Dat is weer eens
niet netjes. Heb je als medewerker nog een
mogelijkheid om het ontslag aan te vechten?
Minister Donner CDA vindt niet dat het nodig
is. Hij is samen met de VVD van mening dat je
mensen veel makkelijker moet kunnen ontslaan
dan nemen ze meer personeel aan. Ja! Ja! Ha!
Ha! Vroeger, toen kreeg je bij ontslag hulp van
een vakbond maar als je niet lid bent dan moet
je het zelf oplossen. Ja! Ja! Dat zijn weer eens
andere tijden. Ik denk dat er nu weer meer
mensen zijn die het nut van vakbonden in gaan
zien. Denk je niet? Andere tijden?

Renovatie Schumanflat

Woongroep Holland snapt
het nog steeds niet
De afgelopen jaren heeft Woongroep Holland vijf flats
aan de Europarei gerenoveerd. Je zou dus kunnen verwachten dat men enige ervaring heeft op gedaan en dus
geleerd heeft in te schatten wat de problemen kunnen
zijn die eventueel kunnen optreden bij aanvang van een
vergelijkbare renovatie. Helaas blijkt niets minder waar.
Bij elke nieuwe flat die onder handen genomen wordt,
lopen de flatbewoners tegen steeds maar weer dezelfde problemen aan.

gevolg hiervan is dat diverse bewoners in de duisternis
hun box uit moeten zoeken.

Wel is er gelukkig ook nu weer gedacht dat er een grofvuilcontainer moest komen zodat de bewoners de gelegenheid zouden hebben om wat spullen uit de boxruimte weg te gooien. Het is hierbij op zijn minst jammer te
noemen dat Woongroep Holland blijkbaar na alle voorgaande renovaties nog steeds niet snapt dat veel werkende bewoners in het weekend aan de slag gaan. Het
De bewoners van de Schumanflat zijn in 2009 aan de gevolg, de enige beschikbare grofvuilcontainer was vrijbeurt voor de renovatie. En ja, met recht aan de beurt dagavond al geheel gevuld.
want al bij de start gaat het alweer mis!
En ja, dan begrijpt een kind dat de grofvuilcontainer er
op zondagochtend zo uitziet... (zie foto’s).
Zo heeft Woongroep Holland de verlichting in de boxruimte van de Schumanflat laten verhangen en deels
Met vriendelijke groet,
weggehaald. Dit vlak voordat de bewoners van de SchuDanny Schenk,
manflat hun boxruimte volledig leeg moeten maken. Het
bewoner Schumanflat

John B. Grootegoed

We have got him
Ja, ja we have got him. Maar dan wie, zie ik u denken?
Nou, onze Harrie van Albert Heijn. Wie is Harrie? Nou, dat
is die alleraardigste kruidenier van de reclame met zijn
Marrokaanse collega. Die man die zijn schoen zet (maat
46) voor Sinterklaas, die man die kerstliederen zingt met
een gospelkoor. Die man die vooral gaat voor de kleine
prijsjes en ook het Oranjegevoel deze zomer bij ons naar
boven bracht.

Gemeente, dank u wel!
“Fijn dat er mensen bij de gemeente werken die de kunnen jullie volgend jaar de rotzooi zelf op komen
troep op willen ruimen van jongens die tijdens oud ruimen! Alvast bedankt namens kinderen en bewo&nieuw het hele speelpleintje hebben vervuild met ners rondom dit pleintje (Witkopeend/Bergeend)!”
restanten van hun vuurwerk!
Leuk hoor jongens al dat geknal, maar misschien
Familie Smit uit Uithoorn

Kinderkoor Op-Maat
Hartelijk dank voor het artikel over kinderkoor OpMaat in de krant van vorige week. Het is een leuk en
informatief stuk geworden. Ik was alleen niet erg gelukkig met de gekozen kop boven het stuk, nl: ‘Kinderkoor Op-Maat is het koor van de Schanskerk’.

de twee parochies en met het feit dat nu de Burght
als parochiekerk gebruikt wordt. Dit is echter totaal
niet aan de orde. Het koor zingt met zeer veel plezier
in de Burght en heeft zich daar altijd bijzonder welkom gevoeld.

Deze kop wekt de indruk dat het kinderkoor en ondergetekende niet blij zijn met het samengaan van

Namens kinderkoor Op-Maat, Ireen van Bijnen
(dirigente)

varen om je boodschappen te doen. Natuurlijk niet met
een jacht van tien meter, maar met een toerbootje van
maximaal vier meter. Bij binnenkomst natuurlijk de buitenboordmotor uit, anders heb je de Warenwet op je nek
(‘rook’overlast). Bij de ingang van de winkels liggen peddels om je in de winkel voor te bewegen.

Op zich een leuk idee en je komt zeker op het landelijke nieuws (Hart van Nederland), maar wie zit daar nu op
Leuke inleiding, maar wat heeft dat nou met onze ge- te wachten. Of toch wel. Nee, het belangrijkste feit is dat
meente te maken? Dit ga ik u vertellen en het heeft alles er in het centrum weer een supermarkt komt. De huidimet onze gemeente De Ronde Venen te maken.
ge bouwval in het centrum wordt een klein beetje opgeEr gingen enige maanden geleden al geruchten door Vin- heven. Dit is een eerste stap om te komen van een bouwkeveen dat er een tweede supermarkt in Vinkeveen zou val naar een bloeiend centrum. Een supermarkt leidt imkomen. Maar ja, wat heb je aan geruchten. Deze super- mers ongetwijfeld tot meerdere positieve effecten. Supermarkt zou in het centrum van onze gemeente komen markten trekken veel klanten en dit leidt tot de vestiging
naast de Katholieke kerk aan de Herenweg (in het pand van meerdere winkels in het centrum zoals misschien wel
van de Enkabé). Dat is echt een hele fijne nieuwe ont- een bakker, een slager, een groentenwinkel en een lunchwikkeling. Dan kunnen onze oudere inwoners uit het ou- room. Maar vooral weer een fietsenwinkel. Want met mijn
de dorp lekker hun boodschappen halen en hoeven zij lekke band door Vinkeveen zit mij nog steeds niet lekker.
niet de beruchte helling (De Roerdompbrug) te nemen. Ik
denk dan aan de bewoners van Vinkenoord en Kerkelan- Bij dezen geef ik de gemeenteraad en het college van
den, maar ook de vele ouderen die van kinds af aan al in burgemeester en wethouders een grote pluim dat zij het
het oude dorp wonen.
initiatief van een tweede supermarkt in Vinkeveen ondersteunen. En dan nog een tip: als alles wat ik hoop, is geEn wat zal er gebeuren als de zon weer echt gaat schij- realiseerd, dan is een rondwandeling met de Commissaris
nen in de lente. Onze recreanten zullen aangenaam ver- van de Koningin van de provincie Utrecht door het Cenrast zijn als zij met hun boot in de nabijheid van deze trum van Vinkeveen wellicht een aanrader.
supermarkt kunnen afmeren om hun boodschappen in
te zamelen. De Ronde Venen gaat onze recreanten weer En voor wat betreft Harrie. Misschien komt de volgende
eens wat bieden.
reclame wel uit de Albert Heijn-winkel in Vinkeveen. Wint
hij misschien in 2009 de gouden Loekie.
Na het bericht dat er aan de Herenweg een nieuwe supermarkt komt, zit ik wel eens te dagdromen. Het mooiCarl Pothuizen
ste zou zijn als je ook met je boot de supermarkt in kan
Vinkeveen
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Atlantis 2 pakt de winst
helaas net niet
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 17
januari speelde het door Fortis gesponsorde tweede team van Atlantis
thuis tegen Oranje Nassau 2.
Atlantis 2 ging goed van start. Het
eerste aanvalsvak dat bestond uit
Peter v.d. Wel, Berry de Jong, Kim
Stolk en Tamara Gortenmulder zorgde meteen voor een 2-0 voorsprong.
Het verdedigingsvak bestond uit
Jimmy de Koning, Mark Goverse, Sandra Gortenmulder en Wilma
Kranenburg.

gelijke stand van 10-10. De rest van
de wedstrijd ging het gelijk op. Zowel Atlantis 2 als Oranje Nassau 2
ging voor winst.
Daarbij had Oranje Nassau 2 de
langste adem waardoor de eindstand op 15-16 uitkwam.

Ondanks de steun van het publiek
is het Atlantis dit keer wederom na
hard werken niet gelukt om de zo
gewenste punten te behalen. Volgende week zaterdag 24 januari wordt er uit tegen Velocitas 2 gespeeld in Leiderdorp om 18.40 uur.

Oranje Nassau 2 kreeg een strafworp mee waardoor de stand op 21 kwam. De hele eerste helft bleef
er volop beweging in het spel van
beide teams waarbij er steeds een
voorsprong was voor Atlantis van 2
punten. Uiteindelijk werd de rust ingegaan met een stand van 7-5.

Spectaculair gezellig bij Troje

De tweede helft wilde Atlantis zeker doorzetten, want men was gebrand op winst dit keer. Oranje Nassau 2 kroop steeds dichterbij tot een

Volleybalheren Atalante H1
nipt onderuit tegen De Spuyt
Vinkeveen - Op dinsdag 13 januari
speelden de A-side media mannen
tegen de nummer 2 uit de competitie. De volleyballers van De Spuyt
waren de gastheren van Atalante.
Deze ploeg uit Amsterdam stond op
de 2de plaats en het zou een zware kluif worden om punten mee
naar huis te nemen. Extra tegenvaller was de afzegging van Leonard 2
uur voor de wedstrijd, temeer omdat hij afgelopen zaterdag de sterren van de hemel speelde. Met Rein
Kroon en Sven Pothuizen vertrokken
de mannen naar Amsterdam met de
wetenschap dat de thuiswedstrijd
kansloos verloren ging met 0-4. De
A-side media mannen namen een
0-2 voorsprong maar konden deze
niet vasthouden. Ze verloren uiteindelijk met 3-2.
De basis voor de 1ste set bestond
uit, Rein Kroon, Sven Pothuizen, Rick
de Groot, Bas van de Lubbe, Frans
Roos en aanvoerder Robert Hardeman. Wisselspeler Duncan van Senten begon op de bank. Atalante had
de toss gewonnen en begon met
serveren. Het spel golfde op en neer
en de punten werden gelijk verdeeld in het begin. Atalante speelde met servicedruk en daar had De
Spuyt veel moeite mee. De pass lag
slecht aan Amsterdamse kant en
daar profiteerde Atalante optimaal
van. De mannen van De Spuyt vonden elkaar minder goed dan de Aside media mannen. Vooral de middenaanvallers Bas van de Lubbe en
Robert Hardeman kenden een heerlijke avond. Atalante won de 1ste set
met 24-26.
Tweede set
In de 2de set begon het zelfde zes-

tal aan de set. Deze set startte de
A-side media mannen rommelig. De
Spuyt had het betere van het spel, of
beter gezegd was gelukkiger in de
afwerking.
De heren uit Vinkeveen maakten teveel persoonlijke foutjes waardoor
ze zichzelf onnodig in de problemen brachten. Via 6-2 en 10-5 werd
het 17-12 en leek de set verloren.
Leek, want een wederopstanding
van de heren uit Vinkeveen bracht
een prachtig slotakkoord van deze
set. Ook de buitenaanvallers scoorden nu met hun aanvallen waardoor
het minder voorspelbaar werd. De
A-side media mannen knokten zich
naast De Spuyt en gingen er overheen om in wielrentermen te spreken. Ook de 2de set werd met het
kleinst mogelijk verschil gewonnen,
23-25.
‘Never change a winning team’.
Met dit gezegde gingen de heren
de 3de set in. De start was wederom niet goed te noemen. Ook hierin werd een achterstand opgelopen.
Deze achterstand werd niet kleiner gedurende de set. Tijd om iets
te proberen. Rein werd gewisseld
en Duncan betrad het veld. Inmiddels was de stand 20-12 in het voordeel van De Spuyt. De wissel had
niet het gewenste effect helaas. Er
volgde een kleine opleving, van 2012 werd het 20-17, maar daarna voltrok De Spuyt het vonnis. Zij wonnen de set met 25-20.
Vierde set
“Dan maar de 4de set pakken” was
de veel gehoorde opmerking in de
rust van de 3de naar de 4de set. Met
Rein op de bank begonnen de heren

aan de 4de set die zij wilden winnen.
Echter was het wederom De Spuyt
dat een voorsprong pakte en deze
ook vrij eenvoudig wist vast te houden. De pass lag niet goed en fouten in de aanval, door in het net te
slaan of te eenvoudig aan te vallen,
zorgden ervoor dat De Spuyt gemakkelijk uit kon lopen. Het was
zeker niet de sterkte van De Spuyt,
maar fouten aan Atalante-kant die
voor een voorsprong zorgden voor
de Amsterdammers. Middels een
paar mooie 3-meter aanvallen kon
Atalante nog een paar mooie punten pakken maar veel hielp het niet.
Ook de 4de set was voor De Spuyt,
dit keer met 25-19.
De 5de set zou scherprechter moeten worden voor deze zeer sportieve wedstrijd. De toss werd gewonnen door Atalante en het 1ste punt
was voor Atalante. De vreugde was
van korte duur, want De Spuyt nam
al snel weer de regie over. Bij een
8-4 stand werd er van velddeel gewisseld. De ‘spirit’ was uit het team
en De Spuyt speelde de wedstrijd
simpel uit. Met een 15-10 eindstand
was De Spuyt winnaar geworden
van de 5e set. Gezien de stand op
de ranglijst werd er op voorhand getekend voor 2 punten, echter gezien
het wedstrijd verloop had er meer
ingezeten deze avond. Neemt niet
weg dat de Atalante heren blij zijn
met dit resultaat en zij lekker boven
De volgende wedstrijd is ook weer
een leuke wedstrijd, die tegen ‘buurman’ Martinus uit Amstelveen. Deze
wedstrijd is op 23 januari in sporthal
De Boei in Vinkeveen en kent een
aanvangstijd van 21.00 uur.

Benjamin Lakerveld en Koen
de Koning turnen een prima
regiowedstrijd
Regio - Op zaterdag 17 januari
werd in Amersfoort de 2e regiowedstrijd geturnd voor de heren NTS
hoog. Benjamin Lakerveld uit Wilnis en Koen de Koning uit Mijdrecht
gingen er vol goede moed naar toe.
Ze hadden er
hard voor getraind, samen
met hun trainer Joris Weller.
Ze komen uit
in de categorie jeugd 3e
divisie, niveau
8. Ze begonnen heel goed
op de ringen,
waar ze beiden
hoger
scoorden dan
hun 1e wedstrijd. Met een
re spectieve lijke 11,20 en
een 11,10 lieten ze zien dat
ze goed op
weg waren. Na
ook twee goede sprongen stonden ze in het tussenklassement na 2 onderdelen 1e
en 3e. Maar nu was de brug aan de
beurt en daar laten ze nog wat punten liggen.
De kip lukte niet bij Koen en bij Benjamin haperde deze wat. Ze scoor-

den dan ook lager dan de vorige
wedstrijd. In het tussenklassement
zakten ze naar de 6e en 9e plaats.
Op het rek herstelden ze zich weer
goed. Ondanks een val bij de afsprong van Koen scoorde hij toch

nog hoger dan zijn vorige wedstrijd.
Ze stonden nu 5e en 11e. Op de
vloer liet Benjamin zien dat dat een
van zijn betere onderdelen is.
Met een 11,65 was dat goed voor de
2e plek op dat onderdeel. In het totaalklassement steeg hij naar de 4e

plek. Koen liet een nette vloeroefening zien. Zijn arabier-salto deed hij
nog niet, maar met een 10,75 steeg
hij weer naar de 8e plek. Als laatste
onderdeel was er voltige. Dat blijft
toch voor beide jongens een moeilijk
onderdeel. Benjamin miste een
onderdeel en
scoorde lager
dan in zijn 1e
wedstrijd. Met
een puntentotaal van 58,45
eindigde hij
op een mooie
6e plek. Koen
bleef na zijn
voltige op de
8e plek staan
met een puntentotaal van
56,30.
Het is nog
even afwachten of Benjamin door mag
naar de finale
op 1 februari op Texel. Hij
is als reserve geplaatst. Dus als een
van de andere negen jongens niet
meedoet, dan mag Benjamin naar
de finale.
Maar ze kunnen zich wel gaan voorbereiden op hun 1e NK-wedstrijd.
Wanneer die plaats zal vinden is op
dit moment nog niet bekend.

Regio - Het was weer spectaculair, spannend en gezellig tijdens de
Nieuwjaarsinstuif van Paardensportvereniging Troje. Vele middenstanders uit de regionale omgeving en
zelfs daarbuiten hebben weer spontaan artikelen en gifts geschonken
voor de altijd weer spannende verloting die de club deze avond altijd
organiseert voor haar leden en sympathisanten. Velen waren dan ook
weer aanwezig om deze avond mee
te beleven. Als dank kregen ook alle
sponsoren een uitnodiging om ook
dit feest mee te beleven. En steeds
meer sponsors geven gehoor aan
deze uitnodiging. Iedereen kon dan
ook meegenieten van de zeven rondes durende verloting. En er zaten
vele niet misteverstane hoofdprijzen
en verrassend leuke andere prijzen
bij. Er werden dan ook massa’s lootjes gekocht in de hoop de trotse eigenaar te worden van een van deze
vele prachtige prijzen. Maar er kan
er maar een de winnaar zijn en dat
was Sofie v.d. Plas. Zij had het winnende nummer van de reischeque
t.w.v. 350 euro beschikbaar gesteld
door N. Smit Sloopwerken en Sjors

de Dood nam de Nintendo Wii, beschikbaar gesteld door Van Eekelen
Landscaping in beslag. De fietsen,
beschikbaar gesteld door transportbedrijf P.J. de Dood, gingen naar
Daphne Reurings en Zeger van
Bemmel. De biertender, beschikbaar gesteld door Timmerbedrijf Bas
Hogeveen, naar Emmy. Een navigatiesysteem voor in de auto, beschikbaar gesteld door Halfords, mocht
ingewisseld worden met het winnende lotnummer van Gea Smit.
Spontaan
Een gereedschapskoffer, beschikbaar gesteld door Bert v.d. Plas
Sloopwerken, ging naar Dirk van
Eekelen. Twee hele mooie paardendekens, beschikbaar gesteld door
A&T Automotive, kwamen terecht
bij de familie v.d. Plas. Kortom, teveel om op te noemen. De volledige sponsorlijst kan men nalezen op
de site van de club www.paardensportverenigingtroje.nl /links/sponsors. Na de verloting kon men nog
even heerlijk nagenieten van de ook
al gesponsorde drankjes en hapjes
die de club spontaan heeft aange-

boden gekregen. De avond eindigde dankzij de leden, en niet te vergeten de sponsors en organisatie
weer boven verwachting voor de
paardensportvereniging. Zij kunnen
weer door met hun beleid om voor
de paardensport het een en ander
te betekenen. En ook dit jaar zullen
zij weer de gelegenheid te baat nemen om een organisatie te plannen
voor gehandicapten en bejaarden
in de omgeving. Uiteraard worden
de organisaties voor de leden zeker
niet vergeten.
Er staan alweer diverse wedstrijden
op de agenda, zowel voor de hobby ruiters als de wedstrijdruiters.
Zo ook weer het ontspanningsprogramma voor zowel de paardrijders
als de niet-paardrijders. De eerste
wedstrijdorganisatie is op 8 februari, dan wordt de winterdressuurwedstrijd gehouden voor de leden. Vervolgens voor de ontspanning weer
de Barre bostocht voor de ruiters,
menners, fietsers,en wandelaars.
Opgeven kan via de site of op het
inschrijfformulier op de wedstrijdlocatie van de club bij Stal Zadelpret.

Atalante D2 knalt door
tegen de nummer vier
Vinkeveen - De tweede wedstrijd
in het nieuwe jaar was op vrijdag 16
januari tegen de nr. 4, Omniworld
uit Almere. Nog geïnspireerd door
de superwinst een week eerder in
Amersfoort tegen de nr, 5, begon
de nr. spuit 11 met de complete 9
vrouwsformatie én coach Loes Kuijper aan de wedstrijd.
En het ging gelijk lekker. Vrij bijzonder. Meestal moeten de geroutineerde dames toch een beetje op
gang dieselen. De pass ging lekker en er kon een mooie aanval opgebouwd worden. En dat aanvallen ging ook als een trein. Net iets
meer pit en power dan anders. Annemarieke Wijnands stond te spetteren op de buitenkant, Inge Bakker
beukte er heerlijk op los op de verre voorbij-het-blok set-ups van haar
lieve zus Annemarie en ook Natalie
van Scheppingen had weer van die
knallers dat je zegt waar háált zo’n
ranke hinde het vandaan? Marjan
Blenk was meer van de tikjes en
wist de middenman toch meerdere malen af te blokken en Joke Ruizendaal attaqueerde ook net even
iets kittiger en wisselde mooi af met
bekeken tikjes. Ja en de basis, de
service pass, was gewoon goed. Dat
is toch altijd wel een lastig ding bij
de Oudenallen equipe. Oh en serveren, ook niet verkeerd hoor! Dus gelijk de eerste set met 25-22 gepakt.
Nououou zeg!
Tweede set
Op de zelfde manier gingen de Vinkeveense dames verder met de
tweede set, het ging mooi gelijk op,
heerlijke wedstrijd. Ergens tegen de
20 wilden Natalie en Inge de zelfde bal van de grond redden. En dan
heb je precies de twee fanatiekste
grondspecialisten, vol er op af dus.
Inge kwam ongelukkig terecht en
blesseerde serieus haar onderarm.
Het was flink pijnlijk, maar niks gebroken bleek achteraf, wel zwaar
gekneusd. Na de consternatie werd
er gewisseld en kwam Tineke Vel-

lekoop in het veld. Die kreeg gelijk
wat set-ups en gaf daarmee haar
visitekaartje af met een paar rake
klappen. Maar helaas ging de set
verloren met 22-25. Wederom een
minimaal verschil, tekenend voor de
strijd.
In de derde set kwamen Petra de
Bruin en Jet Feddema in het veld.
De strijd werd op de zelfde fanatieke manier voort gezet. Het is altijd zo frappant dat die super sportieve handbal Petra ondanks dat ze
er soms niet kan zijn bij training of
wedstrijd, toch zo makkelijk weer
mee balt. Jet bleef de spelers motiveren en de tegenstanders bestoken met slimme ballen zoals alleen
zij dat heerlijk kan en de Vinkeveende leeuwen wonnen met 25-22. Zo

vice erin slopen. Verder was er een
jong supertalent bij Almere die ineens de slag te pakken kreeg. Ze
scoorde een aantal erg mooi punten met haar harde smash. En dat
bij elkaar maakte net het verschil,
verloren met 23-25.
Dan de vijfde korte set. Toch een
ietwat gespannener speelden de
Vinkeveensen punt voor punt verder. De jonge dame aan de andere kant bleef op dreef en vooral aan
het eind ging het snel, helaas werd
met 11-15 verloren.
Maar er was een tevreden gevoel:
twee punten gepakt en heerlijk gespeeld. En heel erg leuk dat D3 en
H3 kwamen aanmoedigen! De volgende wedstrijden hebben we een
smalle basis van 7 spelers, maar het

dat stond vast vast. Twee punten
van de nummer 4.

begin van de draai is weer gevonden. En om net als onze kansgenoten van H2 met een mooie quote te
eindigen: “The only way to overcome is to hang in. Even I am starting
to believe that.” (Dan O’Brien, tienkamptopper in de jaren 90).

Slordig
Ook de vierde set bleef de geestdrift aan, hoewel hier en daar wat
slordigheidjes met name bij de ser-

Sport- en spelinstuif
op dinsdag 24 februari
De Ronde Venen - In de voorjaarsvakantie organiseert de
gymnastiekafdeling van sportvereniging Veenland een sporten spelinstuif voor kinderen van
4 t/m 12 jaar. De instuif begint
om 13.30 uur en is om 16.30 uur
afgelopen. In de zalen staan di-

verse spelletjes en activiteiten
klaar waar de kinderen aan kunnen deelnemen. Bij iedere activiteit staat ook een begeleider
van de gymvereniging. De kinderen ontvangen een papiertje met een schilderspalet en bij
deelname aan één van de activi-

teiten wordt er een vakje ingekleurd. Deelname hieraan bedraagt één euro per deelnemer.
Dit alles vindt plaats in De Willisstee in Wilnis. Heeft u nog vragen dan kunt u mailen naar fam.
offerman@casema.nl of kijken
op de site www.veenland.nl
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KDO A2 draait lekker mee
De Kwakel - De handbalfanaten
van KDO A2 doen het erg goed dit
seizoen. Onder de bezielende leiding van coach Monique winnen ze
wedstrijd na wedstrijd. Zo ook vorige week, toen het team in de KDOhal de meiden van Lotus A2 versloeg met 33-28. Zit er misschien
een kampioenschap in?!
Een echt ‘team’
Een wedstrijd van KDO A2 wordt altijd gekenmerkt door goede samenwerking en plezier in het handbalspel.
Dat straalt er gewoon vanaf. Coach
Monique weet altijd een positieve draai te geven aan moeilij-

ke momenten en de meiden zetten
zich voor 100 procent in. Is dit genoeg voor een eventueel kampioenschap? We zullen het zien. KDO A2
staat op dit moment tweede achter
Vido A3, met evenveel punten maar
een wedstrijd meer gespeeld.
Spannend…
De wedstrijd tegen Lotus was een
leuke voor het publiek: veel doelpunten over en weer en een spannend scoreverloop.
Van een 7-7 score ging het naar 1510 voor KDO… Lotus kwam nog
zeer dichtbij in de tweede helft tot
22-21, maar uiteindelijk trok KDO
aan het langste eind.

Veel breaks
Lotus had moeite een aanval op te
bouwen, waardoor KDO vaak de bal
kon onderscheppen en op de breakout kon gaan.
Niet al deze breaks kwamen in het
net terecht, maar vooral Dion, Sabine en gastspeelster Jill waren lekker
op de dreef.
In de tweede helft scoorde met name Cynthia een aantal mooie doelpunten op cruciale momenten.
Maartje heeft laten zien dat ze haar
roeping heeft gemist als keepster en
Lynn deed, zoals altijd, haar werk op
doel goed!

Traditionele nieuwjaarsreceptie bij Qui Vive herleeft
De Kwakel - De laatste jaren was
de traditionele Nieuwjaarsreceptie van Qui Vive niet meer georganiseerd. Daarom is deze aloude traditie weer in 2009 opgestart en zelfs
uitgebreid.
Om een wedstrijd van de huidige
Heren 1 tegen oud-spelers van Heren 1 mogelijk te maken, had Johan Haanstra de uitdaging aangenomen om een groot aantal oud Qui
Vive Heren 1 spelers bij elkaar te
krijgen. Vanaf half december zijn alle communicatie mogelijkheden gebruikt om een zo groot mogelijke
groep spelers bijeen te krijgen. Spelers zoals  Martijn Hassink, Jan Jelle Schik, Joris Bruggen (spelers van
Heren in de 90’er jaren) tot aan Sven
Helvig (Heren 1 vorig jaar) hadden
zich gemeld. Zelfs oud voorzitters
Jacques Bots, Hermen de Graaf  en
Hans Haanappel waren ook aanwezig. Natuurlijk was het huidige Heren 1 er op ‘volle oorlogssterkte’.

op 15.30u deze ‘Oliebollenwedstrijd”
beginnen en konden toeschouwers
onder een voorzichtig zonnetje genieten van de wedstrijd. Het spel
ging redelijk op en neer en de oud
spelers konden zich in eerste instantie redelijk standhouden. Beide zijden lieten af en toe wat individuele hoogstandjes zien zodat ook
zichtbaar werd dat ook de oude garde over echte hockeykwaliteiten beschikte. Naar het einde van de eerste helft vertaalde voornamelijk de
mindere conditie zich in een verschil
van een aantal doelpunten. Het huidige Heren 1 liet wel zien dat de jongere leeftijd en technische kwaliteiten hen een grote voorsprong gaf.
Dat beeld werd helaas iets sneller in
de tweede helft zichtbaar maar uiteindelijk kon ‘oud Heren 1’ de uitslag wat dragelijker maken door
nog twee keer te scoren.

Oliebollen
Daarom kon op zaterdag 17 januari

Aansluitend hebben ook nog een
grote groep van ong. 35 recreanten

Recreanten

een onderlinge wedstrijd gespeeld
om daarmee de tweede seizoenshelft te openen. De traditionele
nieuwjaarsreceptie daarna begon in
een gezellig vol clubhuis met de traditionele nieuwjaarsspeech van de
voorzitter. Daarna zijn onder genot
van een drankje en een hapje vele
herinneringen van vervlogen tijden
gecombineerd met bespiegelingen
over de toekomst. De komende weken zullen alle teams in de winterof zaal competitie zich voorbereiden
op de komende 2e helft van het seizoen die eind februari weer hervat
wordt. Qui Vive hoopt in mei en juni
weer heel wat kampioenen te kunnen feliciteren en dat dan ook de
Heren 1 en Dames 1 van een succesvol jaar kunnen spreken. Als de
Dames 1 in hun strijd om het kampioenschap zelfs de overgangsklasse zouden kunnen bereiken, zou dat
een zeer mooi ‘toetje’ zijn van het
seizoen. Wij hopen daarom dat nog
vele mensen ons terrein en clubhuis
aan de Noordammerweg zullen bezoeken in het komende half jaar !

UWTC organiseert super
Fortcross
Uithoorn - Ondanks het slechte
weer was het afgelopen zondag bijzonder druk op het Fort in de Kwakel. Met meer dan 50 deelnemers in
de verschillende categoriën kan de
organisatie alweer terugkijken op
een geslaagde cross
Onder bijzonder lastige omstandigheden wist in de klasse 8 tot 9 jaar
Stanley Beerepoot uit een 8-koppige
kopgroep de winst naar zich toe te
trekken. Bij de 10 en 11 jarige coureurs was het Michael Groot die Ro-

berto Blom versloeg in een bloedstollende wedstrijd. Bij de oudste
jeugd (12 tot 14 jaar) was Jeffrey
Groot oppermachtig.
Traditie getrouw word er tijdens de
Fortcross ook een wedstrijd voor recreanten verreden. Dit jaar werd deze wedstrijd gewonnen door Jan
Fontijn. Bij de dames kende Klara van der Vaart weinig tegenstand
en kon dus de bloemen mee naar
huis nemen. De hoofdschotel van
de wedstrijden was zonder meer de

wedstrijd in de A en B categorie. Bij
de B werd de koers in de eerste ronde beslist door een oppermachtige
Tommy Oude Elferink. De tegenstand spartelde nog wat, maar Tommy ging fors door en reed zo onbedreigd naar de zege. In de A categorie wist Bas de Bruin direct een
kleine voorsprong te pakken bij de
start en bouwde deze uit tot een
comfortabele voorsprong zodat ook
hij onbedreigd naar de zege kon rijden.

‘The winning team’ KDO A2, helaas zonder Mandy.

Hoge bergen en diepe
dalen bij BVU
Uithoorn - De vijfde zitting van de
extra paren lijn zette de paren Marijcke & Gouke van der Wal en Jan
van Diermen & Ton ter Linden weer
met alle benen op de grond.
Scoorden ze vorige week nog de
sterren van de hemel met ruim 64
en 60%, nu bleven ze ontnuchterd
steken op 37,85 en 42,71%.
Marijke & Ger van Praag blijven het
daar en tegen uitstekend doen. Met
nu een top positie van 63,54% voeren ze het klassement fier aan met
een gemiddelde van 58,59%.
Ook Greetje van den Bovenkamp
& Ria Wezenberg bewijzen er bij
te horen met nu een 2e plaats met
58,33% en totaal eveneens 2e met
54,58%.
Still going strong zijn de dames Hil-

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

Regio - In de altijd spannende derby tussen de dammers van Amstelland en Zaanstreek liepen de Amstellanders dit keer achter de feiten
aan. Na een vlot opgelopen achterstand (1-5) kon de inhaalrace beginnen, maar die bleef uit. Een regelrechte 8-12 nederlaag tot gevolg.

woensdagmiddagen vanaf 14.00 uur,
te beginnen op 18 februari 2009. De
laatste les (25 maart) wordt feestelijk afgesloten met het behalen van
het balvaardigheidsdiploma.
Om mee te kunnen doen aan de
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

Langste eind
Bij de viertallen trokken De VoysLeenen deze maal aan het langste eind met 25 punten en stegen
hierdoor naar de derde plaats in
de rangschikking. Pronk-Stolkwijk
kwamen er vlak na met 23 punten
en staan nu vierde, terwijl LimburgWagenvoort de koppositie behou-

den door met nu 20 punten als 3e
te eindigen.
De vierde en vijfde plaats werden
gedeeld door Spook-Heimeriks en
van der Meer-Kroon die beiden 17
punten verzamelden.
Onderaan gaven Verberkmoes- van
den Berg en Goedemoed-Smit elkaar niets toe door alle twee 13
punten binnen te halen, waardoor
het verschil van 11 punten ten voordele van eerst genoemden gehandhaafd blijft.
Wilt u zich ook in de strijd mengen en ervaren hoe leuk bridgen
kan zijn, neem dan contact op met
de secretaris van Bridge Vereniging
Uithoorn Marineke Lang tel: (0297)
569432.

Amstelland liep achter
de feiten aan tegen
Zaanstreek

Puppytraining weer 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.

ly Camelot & Mineke Jongsma, die
3e werden met 57,99%. Tini & Johan
Lotgerink kwamen eindelijk weer
eens in normale doen door nu een
4e plaats met 56,60% te laten aantekenen.
Gerda & Joop van Duren spelen
zeer constant, met nu een 5e plaats
met 55,56% staan ze totaal op de 3e
trede.

Voorrondes NK turnen
Mijdrecht - Afgelopen weekend
begonnen voor de Mijdrechtse Danielle Groenewegen de voorrondes
voor een plaatsing in de halve finale NK turnen, in Amsterdam. Dit
jaar komt zij uit in de 2e divisie als
pupil 2. Het blijft altijd spannend om
je zelf weer te meten met de andere
meiden uit dit niveau. Vooral omdat
zij maar 6 uur traint in een week en
voor dit niveau toch wat meer trainingsuren staan.
Met enige spanning begon zij dan
ook aan haar wedstrijd. Gelukkig mocht ze samen met haar trainingsmaatje beginnen bij de pegasus. Dit is altijd een lekker onderdeel om mee te starten. Er werd
een mooie overslag gesprongen.
Met een klein hupje bij de landing
kwam ze op een score van 8,9. Haar
2e sprong een streksalto werd keurig uitgevoerd. Hiervoor kreeg ze
dan ook een 9,35. Met een gemiddelde van 9,125 het 3e cijfer van
de 16 deelneemsters. Het volgende onderdeel brug was toch wel
erg spannend. Tijdens de trainin-

gen bleek de afsprong met streksalto toch wel een opstakel. Maar
na een hele strakke oefening en
een prachtige streksalto bleek zij
het 1e cijfer van alle 16 meiden te
scoren, een 8,85.
Vol goede moed op naar balk. Helaas viel Danielle bij de radslag eraf
en werd er een onderdeel vergeten. Hierdoor kwam haar score niet
verder dan een 6,30. Op het laatste
onderdeel, vloer werden alle elementen uitgevoerd. Hier moet nog
wel aan haar netheid gewerkt worden. Helaas beschikken de meiden
bij Advendo ter Aar niet over een
wedstrijdvloer tijdens de trainingen waardoor ze altijd even moeten
wennen aan de vloer tijdens een
wedstrijd. Met een 6,90 sloot Danielle haar eerste wedstrijd af.
Met een 7e plek voor Danielle en
een 8e plek voor haar trainingsmaatje Jamie-Lee kon er terug gekeken worden op een geslaagde
eerste wedstrijd. Zij hebben zich
dan ook geplaatst voor de volgende
wedstrijd op 8 Maart in Reuver.

Hoewel Amstelland de eerste winst
opstreek doordat teamcaptain Krijn
ter Braake de opstelling zo had gemaakt dat de teamcaptain van
Zaanstreek geen enkel bordtegenstander goed had gegokt, bleef het
bij die opsteker. De bordopstelling
bood beide teams perspectieven.
Een vijftal partijen met groot ratingverschil, met voor Amstelland derhalve gedachte winstkansen voor
Krijn ter Braake, Gert van Willigen
en Wiebo Drost.
De opdracht van Bob Out en Ridens
Bolhuis om niet te verliezen, kwam
niet uit. Ridens stond na anderhalf
uur een schijf achter en ook voor
Bob liep het verkeerd.
Daarbij wist Wiebo Drost niets te
bereiken en tekende hij al snel de
vrede. Na de inmiddels verwachte
nederlagen was niet duidelijk waar
Amstelland zijn compensatie vandaan moest halen.
Kenny Kroon stond na 2 uur weer in
praktisch dezelfde uitgangspunt als
de beginstand: symmetrische opstelling; alleen de voorzet was gewisseld. Jan Pieter Drost stond teruggedrongen; alleen Krijn ter Braake

had voordeel. Even later kenterde
het tij lichtjes toen Kenny Kroon een
goede voorpost kreeg opgedrongen.
Als de K’s zouden winnen zou een
10-10 mogelijk zijn. Maar op andere
borden verkeerde de Amstellanders
inmiddels in gevaar.
Jan Pieter Drost werd in een 7 om
7 –stand niet echt aan de tand gevoeld; ook Thijmen Stobbe mocht in
het klassiek gekrakeel wegkomen
en Gert van Willigen werd in het
eindspel niet overhoord. Paul Lohuis
moest ook alle zeilen bijzetten voor
een punt.
Met nog drie partijen te gaan was
het gat nog niet gedicht: 5-9. De K’s
speelden na tijdnood voor de winst
en Paul Lohuis tegen verlies. Toen
Kenny Kroon als eerste met remise
genoegen moest nemen, volgden de
andere twee direct: 8-12.
Uitslagen aan de borden van
Amstelland – Zaanstreek 8-12
1 Thijmen Stobbe - P Smit 1-1 (7)
2 Bob Out - P Teer
0-2 (2)
3 Ad Vlam - P van der Lem
1 (4)
4 G v Willigen - B v Geel
1-1 (6)
5 Kenny Kroon - J de Ruiter 1-1 (8)
6 Jan Pieter Drost - W Rijs 1-1 (5)
7 Wiebo Drost - R Holkamp 1-1 (1)
8 Krijn t Braake - J Wind 1-1 (10)
9 Ridens Bolhuis - R Groot 0-2 (3)
10 Paul Lohuis - D van Os 1-1 (9)
Op zaterdag 31 januari op bezoek
bij ADG in Amersfoort.
Op 14 februari de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen het
Haarlemse HDC.
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Atlantis 1 pakt een punt
tegen de koploper
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het door Pimentel Fasteners
bv gesponsorde eerste van Atlantis
een thuiswedstrijd tegen de koploper van de poule, Phoenix 1 uit Zoetermeer. Deze ploeg had slechts 1
punt verloren in de competitie, maar
gezien de ingezette lijn van Atlantis
1 was er zeker een beter resultaat
mogelijk dan de eerder gespeelde,
verloren, uitwedstrijd tegen Phoenix 1. Het gehele team was er dan
ook op gebrand om punten te pakken. Door een 100% inzet, goed uitgespeelde aanvallen en een strakke verdediging bleef uiteindelijk terecht een punt in Mijdrecht.
Vooraf aan de wedstrijd werd er niet
alleen ingeschoten door Atlantis
1, maar ook door het team van de
week, de Ev3. Ook voor hen stond
zaterdag de wedstrijd tegen de koploper op het programma, met zelf
een tweede plek in de competitie!
Als startsignaal voor de wedstrijd
nam Lynn Loman de bal uit, die werd
gesponsord door Roebeson. Uit tactische overwegingen begon dit keer
het andere vak in de eerste aanval:
Pim de Munter, Auke van der Zijden, Masha Hoogeboom en Sandra Pronk. De eerste verdediging
bestond dan uit Jacco van Koeverden Brouwer, Jelmer Steen, Chantal
Poolman en Lisanne van Doornik.
Na 10 minuten spelen stond er, via
(afstand)schoten van Sandra Pronk
en een mooie vrije bal van Jacco van Koeverden Brouwer, een 32 stand op het scorebord. Duidelijk was dat het door Pimentel Fasteners bv gesponsorde team niet onderdeed voor de koploper uit Zoetermeer. Er werden veel goede kansen gecreСerd, al werden deze nog
niet allemaal afgemaakt.

Blessure
Helaas viel de wedstrijd na een
kwartier spelen noodgedwongen
stil vanwege een ernstige blessure voor Jacco van Koeverden Brouwer. Hij kon de wedstrijd niet vervolgen en is met een achillespees blessure afgevoerd naar het ziekenhuis.
Mark Goverse nam zijn plaats in en
met enige aanpassingen in het spel
van het vak, kon de wedstrijd worden vervolgd. Met name het eerste aanvalsvak wist regelmatig de
korf te vinden, waaronder een doorloopbal van Masha Hoogeboom en
een afstandschot van Pim de Munter, maar ook Phoenix wist in dat vak
mee te scoren. Toch bleef het eerste
van Atlantis gedurende de resterende tijd van de eerste helft steeds aan
de goede kant van score, waardoor
met een 6-5 tussenstand de rust in
werd gegaan.
Tijdens de rust werd door coach
Paul Plaatsman bevestigd dat er
vandaag goede kansen waren tegen
de koploper. Zowel verdedigend als
aanvallend hadden we het goed op
orde en vooral aanvallend wisten we
precies waar de kansen lagen welke we moesten uitspelen. Van verzwakking mocht in ieder geval geen
sprake zijn tegen een dergelijke tegenstander. Na de rust werd wel
meteen een klein gat van 2 punten
geslagen door een afstandschot van
Chantal Poolman, maar helaas was
het vervolgens Phoenix die de doelpunten wist te maken. De scherpte
aan de kant van Atlantis leek er een
klein beetje vanaf, waardoor Phoenix een stand van 7-5 wist om te
buigen naar een 8-10 achterstand
voor de thuisspelende ploeg.
Knop op
Met nog ruim een kwartier te spe-

len wist Atlantis 1 gelukkig de knop
op tijd om te zetten. Met 4 doelpunten op rij, waaronder een tweede
doelpunt voor de goed invallende
Mark Goverse, een tweede vrije bal
van Auke van der Zijden en een afstandschot van Jelmer Steen, kwam
de thuisploeg weer aan de goede kant van de score terecht: 1210. Met nog 8 minuten op de klok
werd de moe gestreden Mark Goverse gewisseld voor Jimmy de Koning, die meteen van afstand zijn
doelpuntje mee pakte. Het geslagen
gat van 3 doelpunten bleek helaas
niet voldoende om Phoenix af te
schudden, want binnen 6 minuten
en met nog 1 minuut speeltijd werd
opeens weer tegen een 13-14 achterstand aangekeken. Maar in tegenstelling tot eerdere wedstrijden
werd dit keer nog op tijd orde op zaken gesteld, door een doorloopbal
van Lisanne van Doornik. Hoewel
er dit weekend misschien nog meer
in had gezeten, deed Atlantis 1 toch
goede zaken met een gelijkspel tegen de koploper!
Volgende week staat er weer een
uitwedstrijd op het programma tegen Waterland 1. Deze ploeg staat
onderaan in de poule en de eerder
gespeelde thuiswedstrijd wist Atlantis 1 al te winnen. Zaterdag 31
januari speelt het vlaggenschip van
Atlantis dan weer een thuiswedstrijd
tegen Oosterkwartier 1 (15:40 uur),
gevolgd door een stamppotavond
voor het goede doel KIKA. De selectie van Atlantis zou het erg leuk
vinden u die middag allemaal terug
te zien in de Phoenix-hal en daarna in de Atlantis-kantine voor lekkere stamppotmaaltijd. U kunt u hiervoor nog aanmelden op de site van
Atlantis: www.kvatlantis.nl of anders
via één van de selectieleden!

Zwemvereniging De Ronde Venen

Blije afzwemmers voor
het A-, B- en C-diploma

De Ronde Venen - Op de afdeling
Diploma Zwemmen bij Zwemvereniging De Ronde Venen (ZDRV) hebben afgelopen zaterdag 8 leerlingen afgezwommen voor het A, B en
C-diploma. Dit lijkt een klein aantal, maar er wordt in kleine groepjes gezwommen zodat er meer persoonlijke aandacht is voor de individuele leerling.

wordt een half uur per week op drie
niveau’s gegeven.

Zwemmen met plezier
Bij Diploma Zwemmen wordt op een
gezellige manier zwemmen geleerd
voor het Zwem-ABC. De ZDRV vindt
het belangrijk dat de leerling eerst
goed vertrouwd raakt met het water. Daardoor zal het aanleren van
de overige vaardigheden met veel
meer plezier beleefd worden.
Na het Zwem-ABC wordt er verder
gezwommen voor de zwemvaardigheidsdiploma’s en snorkelen, balzwemmen, survival, aqua sportief en
eventueel kunstzwemmen. Dit alles

Van harte gefeliciteerd
Namens de instructeurs willen wij
alle geslaagden van harte feliciteren met hun fantastische prestaties. Natuurlijk wensen we jullie ook
in het volgende seizoen weer veel
zwemplezier.

De geslaagden zijn:
A-diploma: Vincent da Costa, Kyle
Volmer, Quinten van Vliet en Cynthia Vree.
B-diploma : Rink Visser.
C-diploma : Laurens Burger, Bart
van Leeuwen en Erik Rydfors.

Meer informatie
Wil je ook graag meezwemmen,
kom dan eens kijken op een van onze afdelingen. Voor meer informatie
over het Zwem-ABC bel Kitty Reurings op 0297-284085 of Alice den

Hollander op 0348-431803 of kijk
ook eens op www.ZDRV.nl. De activiteiten van de vereniging worden mede mogelijk gemaakt door
onze Jachthaven Omtzigt en Outboard Center Wilnis. Wilt u ons ook
steunen bij deze activiteiten? Neem
dan contact op via PR@ZDRV.nl of
0297-284085.
Overige activiteiten
Naast het diploma zwemmen kan je
bij de ZDRV ook terecht voor Zwemmend Redden op maandagavond
in Blijdrecht en woensdagavond in
Vinkeveen. Volwassenen zijn van
harte welkom bij Trimzwemmen op
woensdagavond in Blijdrecht. Tevens is er op woensdagavond Vrouwenzwemmen in Blijdrecht. Voor
meer informatie over deze activiteiten, neemt u contact op met de ledenadministratie, Karin Keers telefoon 0297-282108 of de website
www.zdrv.nl.

Puppytrainingen
bij TV De Ronde Vener
Atlantis speelt gelijk tegen koploper Phoenix.

Atlantis E2 wint twee keer
op rij
Mijdrecht - Atlantis E2 draait lekker de laatste weken. Na een overtuigende overwinning op EKVA E3
van 8-0 vorige week vertrok het door
De Hoop Interim Management gesponsorde team richting Linschoten
om te spelen tegen LUNO E1. Vol
goede moed werd er gestart aan de
returnwedstrijd. De thuiswedstrijd
was helaas met een verlies van 0-2
afgesloten. Er werd heel goed rond
gespeeld maar vooral 100% goed
verdedigd
volgens coach Wilco. Een score
kon dan ook niet uitblijven. Leonie

gaf goed aan zodat Rick kon scoren met een doorloopbal: 0-1. Drie
minuten later trof Rick weer de korf
met een kleine kans: 0-2. In de rust
volgde een teambespreking waarna de E2 weer fanatiek van start
ging. Dit resulteerde in een score
van Saskia met een kleine kans: 03. in de vijfde minuut van de tweede helft. De E2 speelde de wedstrijd
rustig uit en Luno kreeg maar weinig echte kansen om te scoren. Ook
het nemen van de strafworpen na
de wedstrijd werd door Atlantis met
7-4 gewonnen.
De E2 bestaat uit de volgende spe-

Mijdrecht - Ook dit jaar organiseert
Tennisvereniging De Ronde Vener
puppytraining voor de jeugd van 5
t/m 8 jaar. Omdat het voor de jeugd
voor het eerst is dat ze kennis gaat
maken met de tennissport, probeert
de trainer tijdens vier lessen een basis te leggen voor het echte tennisspel. De kinderen zullen met name de balvaardigheid gaan trainen
door middel van verschillende oefe-

ningen. Tijdens de laatste les krijgen
jullie een balvaardigheiddiploma.
De lessen worden gehouden op
maandag 9 en 23 febr. en 2 en 9
maart van 16.00-17.00 uur en van
17.00-18.00 uur en op donderdag
12 en 26 febr. en 5 en 12 maart van
16.00-17.00 uur.
De kosten bedragen e 20,00 voor
vier lessen, te voldoen bij de eerste les.

De lessen vinden plaats op het tennispark van Tennisvereniging de
Ronde Vener, Dr. J. van de Haarlaan 1( rechts van de Meijert), in
Mijdrecht.
Opgeven kan vóór 3 februari aanstaande bij: Marianne Oudshoorn,
Jeugdcommissie Tennisvereniging
De Ronde Vener, telefoon 0297274370 of stuur een mail naar tec@
tvdrv.nl.

lers: Emma Beijer, Suzanne v.d Plas,
Leonie Kruiswijk, Lieke v. Scheppingen, ZoС Trompert, Saskia Veenboer,
Elise v. Walraven.
Rick Kuijlenburg, Jamaico Lamers,
Trevor de Waal en Sander v.d Sluijs.
Coaches zijn: Wilco Kuijlenburg, Iris
Facee Scheaffer en Niels v. Oudenallen.
Komende zaterdag speelt de E2
weer een thuiswedstrijd tegen DOC
E1 om 10.00 uur. We hopen op veel
toeschouwers in sporthal De Phoenix aan de Hoofdweg om de E 2 aan
te moedigen.

Atlantis E2 wint twee keer op rij.

Hendrikx en Waayman
naar finale zesballen
Vinkeveen - In het zesballentoernooi 2009 van biljartclub de Merel zijn er in het afgelopen weekend
meerdere spelers doorgedrongen
tot de finales op 31 januari.
In de B-poule: Hans Dikker, Ton
Driehuis, Thijs Hendrikx, Jos Boeijen en Bob Hubenet en in de c poule Cees de Moel, Frank Witzand, Gerard Waayman, Bob v. Kolck, nieuwkomer Gijs v.d.Neut, Jeroen Berkelaar, Kees Kooijman, Teus Dam en
Stefan Berkelaar.

Henny Hoffmans en Patrick v.d.
Meer redden het nog niet in de
voorronden. Maar er komen nog
meer dagen.
Er kunnen nog pogingen gedaan
worden om zich in de finales te spelen op de volgende dagen en wel op
vrijdag 23 januari van 20.00 uur tot
23.00 uur, zaterdag 24 januari van
14.00 uur tot 18.00 uur, zondag 25
januari zijn er wedstrijden voor de 2
sterren klasse van de biljartfederatie aanvang 11.00 uur in de merel.

vrijdag 30 januari van 20.00 uur tot
23.00 uur en zaterdag 31 januari van
14.00 uur tot 18.00 uur , waarna om
plusminus 19.30 uur de finales zullen starten. Daarna is er de prijsuitreiking.
In februari starten de voorronden
van het driebandentoernooi van biljartclub d.i.o. en cafè de merel.
Inschrijfen kan aan de bar van cafè
de merel of onderstaand tel.
Arkenpark “mur” 43
Vinkeveen tel. 0297-263562
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Aquafix Milieu nieuwe
shirtsponsor van CSW F-2
Wilnis - Aquafix uit Mijdrecht, het
bedrijf dat hoogwaardige producten fabriceert voor de grond-, wegen waterbouw, de bouwsector en
de installatiebranche, is de nieuwe shirtsponsor van het pupillenteam F2 van C.S.W. Door spon-

sor Michel Pieke werden de spelers van een compleet nieuwe outfit voorzien. En dat de outfit motiverend werkte, bleek uit de uitslag.
Die dag werd Kockengen F1 met 32 verslagen!
Op de foto, staand van links naar

rechts, de volgende spelers: Leider
Bert Wever, Amir Atta, Menno Turk,
Daniël Brey en leider Eric Silver; zittend van links naar rechts: Martijn
Kooyman, Yesper Stoof, Luuk van
Vliet, Julian Silver en Laurent Pieke.
Liggend keeper Mart Wever.

Goed spel De Vinken D3
levert geen overwinning op
Zaalvoetbaltoernooi van
Stichting VSV leuk en sportief
Regio - De Stichting Voetbal Samenwerking Vechtstreek (VSV)
heeft op zaterdag 10 januari jl. haar
jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi georganiseerd in de sporthal in Breukelen. In totaal hebben 160 kinderen

van voetbalverenigingen uit de regio Vechtstreek en De Ronde Venen
deelgenomen aan dit evenement.
Het was een druk programma dat
de hele dag in beslag nam. Er werd

met veel enthousiasme gevoetbald
door jongens en meisjes. Het was
natuurlijk even wennen aan de harde vloer en zachte bal.
In een zaal voetballen is toch anders
dan op een voetbalveld. De wedstrijden waren goed in balans maar toch
moesten penalty’s een aantal wedstrijden beslissen. Er was een mooie
beker voor de eerste tot en met de
vierde plaats in de ochtend- en middagpoules te winnen.
Elke deelnemer kreeg een medaille
mee naar huis, want iedereen was
een beetje winnaar die dag. Verder is er van elk team een mooie foto gemaakt. Het was een leuke en
sportieve dag, waaraan de kinderen, ouders, leiders en de organisatie veel plezier hebben beleefd.
De Stichting VSV steunt ook goede
doelen. Daarom werd van elke deelnemer en bezoeker één euro gevraagd die wordt besteed aan KiKa en KASFOOC, een project voor
weeskinderen in Kenia. Er werd
ruim 263 Euro ingezameld. Iedereen
nogmaals bedankt!

Eerste douchecup voor de
kanjers van Atalante JC1

Vinkeveen - Twee keer per jaar
reikt Atalante een prijs uit aan het
team binnen de club dat het best
presteert. Wie heeft de meest keren
de ‘0’ weten te houden.
Nu halverwege het seizoen is de
eerste douchecupwinnaar bekend.
Maar liefst 8 van de 10 wedstrijden
van de eerste helft van de competitie hebben ze gewonnen met 30, de douchecup gaat dan ook terecht naar de kanjers van Aspiranten JC1!
Op de tweede plaats, ook zeer goed

bezig, staat het team van coaches
Carl Pothuizen en Ricardo van Schie,
de aspiranten JB1. Momenteel staan
ze derde op slechts 3 punten van de
nummer één. De derde plek gaat
naar het geroutineerde heren 3, dat
na de wedstrijd van afgelopen vrijdag naar de nummer één positie gestegen is. Deze teams zijn toch wel
de beste kanshebbers op de kampioensplek, en JC1 voorop natuurlijk!
Toch is het nog steeds spannend in
de poule van JC1. Vrijdag 16 januari
speelden ze tegen de andere eerste

plaats, Allides uit Haarlem. In een
wel zeer spannende strijd, met vele mooie hoogtepunten, konden ze
1 punt pakken.
Nu staan ze slechts één punt achter en het zal dus echt een millimeterstrijd blijven tussen deze twee
teams. Geen steek laten vallen en zo
veel mogelijk de 3-0 blijven spelen,
ook in de tweede helft. Een lastige
opgave maar het is een sterk team
boordevol talenten en dus grote
kansen.

Op de foto v.l.n.r. Jamie Theijsmeijer, Rosanne Steeneken, Nivja Bartman, Jessica Schuurmans, Tim ter Laare, June Ouwehand, William van der Spoel, erachter (zo bescheiden) Steven Verrips en coach Peter Schuurmans.

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
speelde De Vinken D3 tegen koploper Reflex D1 uit Woerden. Een
moeilijke missie, aangezien De Vinken D3, dat gesponsord wordt door
Super de Boer Vinkeveen, in de eerste wedstrijd al met 9-3 verloren
had. De afgelopen twee wedstrijden
echter behaalde de jonge ploeg uit
Vinkeveen twee mooie overwinningen op respectievelijk Fiducia (2-0)
en EKVA (2-3). En ook het vertoonde spel tijdens die wedstrijden gaf
een stijgende lijn aan. Kortom, het
zou moeilijk worden, maar niet geheel onmogelijk.
Pech
De Vinken D3 speelde met 2 jongens
en 6 meisjes, van wie er 4 in het verdedigingsvak begonnen. Zij hadden
de pech dat Reflex de beschikking
had over een aantal lange jongens.
Letterlijk en figuurlijk een groot nadeel, maar desondanks weerden de
meisjes zich meer dan uitstekend.

In de eerste paar minuten ging het
spel gelijk op. Er waren kansen over
en weer. Het was Reflex dat de score
opende. Maar De Vinken had meteen haar antwoord klaar. In de eerste de beste tegenaanval scoorden
ze na een mooie actie 1-1. Reflex
kreeg ietwat de overhand, maar De
Vinken bleef de koploper zeer goed
partij bieden. Desondanks kon het
niet voorkomen dat Reflex 1-2 (bijna verdedigd) en 1-3 scoorde. Na
de vakwissel halverwege de eerste
helft (aanval wordt verdediging en
andersom), nam De Vinken het heft
in handen. Er werd een aantal keren
net aan gemist, maar even later was
het toch raak: 2-3. In de daaropvolgende minuten werd flink gescoord
en met de zeker niet kansloze stand
van 4-6 werd er gerust.
Niet slecht
De conclusie was dat er zeker niet
slecht gespeeld werd, maar dat de
tegenstander niet alleen groter was,

maar dat ze ook wat zuiverder schoten en dus meer kansjes afmaakten.
In de tweede helft was het dus aan
De Vinken om daar wat aan te doen.
Helaas was het Reflex dat als eerste
wist te scoren. Bij De Vinken duurde
dat maar liefst tien minuten. Al was
het wel een heel mooi doelpunt uit een dieptebal vanuit de verdediging werd er gelijk gescoord - maar
ook die tellen maar voor één. Reflex
liet zich niet van de wijs brengen en
scoorde meteen 5-8. Bij De Vinken
leek vervolgens de koek op. De bal
werd steeds sneller en sneller verspeeld en ook de schoten misten
de precisie. Reflex rook de overwinning. Sterker nog, via 5-9, 5-10 en 511 behaalden ze die ook.
Al met al een ietwat geflatteerde nederlaag voor een goed spelend De
Vinken D3. Maar als de ploeg de komende weken zo blijft spelen en iets
meer geluk heeft met de schoten,
komen de punten vanzelf.

Atalante Dames 1 stunt
tegen koploper Abcoude D3
Vinkeveen – Het eerste damesteam
van Atalante, gesponsord door Krijn
Verbruggen & Haaxman Lichtreclame, heeft afgelopen weekend goede zaken gedaan. Bij naaste buur
en koploper Abcoude D3 werd met
maar liefst 1-3 gewonnen.
Het Vinkeveense team miste libero
Marlieke Smit en zou ook diagonaalspeelster Suzan Heijne missen. Gelukkig kon zij uiteindelijk toch meedoen aan de wedstrijd, aangezien
er nog meer personele problemen
waren. Carin van Tellingen kampt
met een polsblessure, spelverdeelster Janine Könemann was niet helemaal fit en Astrid van de Water is
net terug van een kuitblessure.
Gelukkig was youngster Kellie Bocxe
bereid op haar vrije zaterdag mee af
te reizen naar Abcoude.
De eerste set werd gestart met Irma
Schouten op spelverdeling, Suzan
Heijne op diagonaal, Loes Kuijper
en Inge Tanja op het midden en tot
slot Mirjam van der Strate en Nancy
Schockman op buiten. Er werd wat
onzeker gestart, maar al snel kwam
Atalante lekker op stoom.
Er werd goed geblokkeerd en ook
met de aanval werd menig punt gepakt. Met name op het midden werd

er door de twee linkspoten van Atalante goed gescoord. Ook het publiek van Atalante hielp mee aan
een Vinkeveens feestje en zo werd
de eerste set behoorlijk verrassend
gepakt.
Harde aanvallen
De tweede set wist het eveneens
gehavende Abcoude in haar spel te
komen en liet het zien waarom zij de
ranglijst aanvoert.
Harde aanvallen werden afgewisseld met korte prikballen en de Atalante defensie had moeite deze ballen goed te verwerken.
Ook aan het net werd niet meer gescoord en dat resulteerde in een
grote achterstand. Coach Sjaak Immerzeel bracht Astrid van de Water
aan het net binnen de lijnen voor de
kleinere Nancy Schockman. Helaas
was de achterstand al te groot om
nog in te lopen. Vrij snel liep Abcoude uit naar setwinst.
Na de setwissel liet Atalante weer
eens zien zich niet zo maar gewonnen te geven. Gesteund door de families van Loes, Irma en Nancy was
het motto: “Op volle kracht vooruit”. Janine Könemann werd gewisseld voor Suzan Heijne en nam
de spelverdeling op zich. Astrid liet

zien helemaal terug te zijn met keiharde, rechtdoor geslagen, aanvallen. Ook Irma Schouten ging moeiteloos over van spelverdeelster naar
aanvalster en sloeg ook menig bal
binnen. Toen ook de aanval van Abcoude niet door de blokkering aan
Vinkeveense zijde kwam, was setwinst een feit.
Voorsprong
Deze voorsprong was totaal onverwacht en gaf het Vinkeveense team
dan ook vleugels. Abcoude had weinig antwoord meer op het spel van
Atalante, wat dan ook uitliep naar
een voorsprong.
Mirjam van der Strate liet deze set
zien over een zeer gevarieerd aanvalsspel te beschikken en ook Loes
en Inge bleven op het midden meer
dan gevaarlijk. Atalante kwam geen
moment meer in gevaar en won de
laatste set en daarmee ook de wedstrijd.
Door deze overwinning blijven de
dames op een derde plaats staan.
Komende vrijdag speelt het team
om 19.30 uur tegen Armixtos D1,
dat op een vijfde plaats staat met
slechts twee punten achterstand.
De wedstrijd wordt gespeeld in de
eigen Boei.

Veel plezier op
jeugdfeest Atlantis
Mijdrecht - Wederom was er afgelopen vrijdagavond een geslaagde feestavond voor de jeugd
van de korfbalvereniging Atlantis.
Met een groep van 32 kinderen in
de leeftijd van 11 tot 18 jaar werd
er gebowld bij Casey’s bowlingcentrum in Woerden. Twee uur
lang waren de kinderen fanatiek
bezig om alle kegels om te gooien. Dit is toch een heel andere
sport dan een bal in de korfbalmand mikken.
U kunt zich voorstellen dat er veel
plezier gemaakt is. De avond was
dan ook zeer geslaagd. Tijdens

het bowlen was er drinken om de
dorst te lessen en werden we door
de eigenaar getrakteerd op bitterballen.
Het enthousiasme van de kinderen was duidelijk overgeslagen
op de medewerkers van Casey’s
bowlingcentrum, want zelfs de
drankjes werden voor eigen rekening genomen!
Bij terugkomst in de kantine aan
de Hoofdweg was er opnieuw
drinken en een broodje kroket of
frikandel. Iedereen, ook de ouders
die gereden hebben en de leiding,
ging tevreden naar huis.

Dit was een van de 12 feesten die
de feestcommissie jaarlijks organiseert. De feesten bestaan o.a.
uit een BBQ, casino- en discoavond voor de oudste jeugd. Voor
de jongste jeugd is er een spelletjes-, bingo-, knutselavond. Aan
het eind van het korfbalseizoen
zijn er nog 2 megafeesten; de
overnachting op het korfbalterrein
en het strandkorbal aan zee.
Dus buiten het korfbal om is er
genoeg plezier te beleven bij de
korfbalvereniging uit Mijdrecht.
De slogan is niet voor niets: Atlantis is meer dan korfbal alleen.

