124
Tel: 0297-581698

WWW.MEERBODE.NL

8 februari 2012

Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen

2

EXTRA KOOPJE

Rookworst

5

00

2 stuks

GERT STRONKHORST, keurslager
Amstelplein 75, Uithoorn
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ADVERTEREN?
Het is druk met acties rond de zondagmiddag-openstelling

Gehouden VVD referendum
in de Nieuwe Meerbode nu:
meerderheid ‘NEE’
De Ronde Venen - Bijna iedereen
heeft het er over in De Ronde Venen
lijkt het wel. Moeten de supermarkten nu wel of niet de gelegenheid
krijgen om op zondagmiddag van
vier tot acht hun deuren te openen?
Op heel veel plaatsen in Nederland
is dit al een feit, maar de gemeente
De Ronde Venen heeft de boot nog
steeds kunnen afhouden. Ook bij de
laatste verkiezingen is het ‘nee’ tegen zondags open van winkels (behalve de vastgestelde vier keer per
jaar) doorslaggevend geweest voor
het sluiten van het coalitieakkoord
van VVD, CDA, PvdA/GroenLinks en
CU/SGP. Onder dat coalitieakkoord
heeft iedereen zijn handtekening
gezet, dus zou je zeggen ‘dat is dat’.
Open breken
Maar zoals u vorige week reeds kon
lezen, de VVD wil toch de supermarkten open, tenminste als de burgers dat ook vinden. In samenwerking met deze krant houden zij de
komende weken een referendum.
Vorige week plaatsten we al een
bon die u kon invullen, deze week
ook en ook volgende week.
Vanaf deze week kunt u ook digitaal uw stem uitbrengen. Ga
naar: www.meerbode.nl/zondag.
Stand van zaken
Wel, er is op gereageerd. Donderdag, ondanks de sneeuw, ondanks
de kou, liep het storm bij ons kan-

toor. Op dit moment (dinsdagochtend 11.00 uur) hebben we maar
liefst 292 bonnetjes binnen. Daarvan zijn er 191 (65%) ‘nee’ en 101
voor (35% ‘ja’). De gemiddelde leeftijd van de nee-stemmers is boven
de vijftig, dus de jongeren hebben
blijkbaar (nog) niet gestemd. Zij zijn
meer van digitaal, vandaar dat wij
nu digitaal de gelegenheid geven.
Veel te Doen
In de raadsvergadering van donderdag jl. diende Lijst 8 nog een motie
in voor winkelopenstelling op zondag: Joris Kneppers: “We vinden
het opmerkelijk dat de VVD nu met
deze zet komt. Gezien de afspraken in het coalitieakkoord verbazen we ons erover dat de VVD met
een enquête komt over supermarkten open op zondag.
Lijst 8 heeft al vanaf de eerste
raadsvergadering aangedrongen op
een discussie over dit punt, waarop
toezeggingen werden gedaan. Tot
nu toe hebben we 2 memo’s gekregen en daaruit is op te maken dat
pas in de herfst van 2012 aandacht
uitgaat naar de openstelling. En dat
is dus ruim een jaar later dan gewenst!”
Al jaren wordt er over gesproken en
recentelijk is de discussie op internet en in de kranten opnieuw opgelaaid. Een deel van de inwoners
van De Ronde Venen wil dat de supermarkt op zondag open is! Ook

Lijst 8 is hier een groot voorstander
van. Volgens hen is het namelijk een
win-winsituatie: het stimuleert de
lokale economie en het voorzieningenniveau gaat omhoog. “Een goede zaak voor toerisme, maar ook
voor eigen inwoners”, aldus Lijst 8.
De VVD is gebonden aan het coalitieakkoord, in dit akkoord is afgesproken dat het openstellen van supermarkten op zondag per definitie
niet mogelijk is.
D66
De burgemeester gaf tijdens de vergadering aan dat de winkeltijdenverordening pas gepland staat voor
het najaar van 2012. De fractie D66
gaf aan al een initiatief-raadsvoorstel gemaakt te hebben waarin dit
soort zaken geregeld worden en
nodigt alle andere belangstellende raadsfracties uit om hen hierin te steunen. Dit raadsvoorstel zou
het allemaal wat beter afdekken en
D66 verzocht dan ook om de motie
aan te houden totdat dit voorstel in
de commissie behandeld zou worden. Een korte rondgang langs alle
fracties leerde dat de motie van Lijst
8 het niet zou halen, iets wat gezien het coalitieakkoord viel te verwachten. Wel hebben nagenoeg alle fracties aangegeven om snel over
dit onderwerp in discussie te willen
gaan. Hierop gaf Lijst 8 aan de motie aan te houden tot de volgende
vergadering.
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Gevaarlijk
ijs in wijk
Molenland!
Opgelet bewoners
wijk Molenland
"Gisteren is per ongeluk het gemaal aangezet en is het ijs 30 cm
gezakt!". Zo liet een woordvoerder
van de gemeente De Ronde Venen
dinsdagochtend weten.
Door een storing in een waterpomp heeft het gemaal gedraaid
bij de Oosterlandweg en Windmolen. Hierdoor is het ijs in de wijk
Molenland met ruim 30 cm gezakt. Het wordt iedereen met klem
afgeraden om nu nog op dat ijs te
gaan. Dit kan levensgevaarlijk zijn.
Het gaat om het ijs bij: Buitenkruier, Molenwiek, Windmolen, Oosterlandweg, Molenland.

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

VERMIST

De fractie van Lijst 8 kan niet wachten tot de deur van de supermarkt op zondag open gaat.

Financiële Diensten Mijdrecht

Voor het laatst gezien week 3 (16 jan.)
Omgeving: Botdrager/Braspenning
1e week Januari gezien in Hofland Noord Noord
Naam
Vermist sinds
Geslacht
Kleur
Kenmerken
Omgeving

: Bailey
: 23-12-11
: kater (ongecastreerd)
: cypers grijs/bruin
: witte kniekousen achter, witte sokken voor,
witte borst en buik, rode halsband met kokertje
: Wilnis Veenzijde 1

Telefoonnummer: 06-57825593

College akkoord met grondexploitatie nieuwbouw Marickenzijde

Financieel tekort gemeente met
negen miljoen omlaag
De Ronde Venen - Het college van
burgemeester en wethouders heeft
een voorstel aan de gemeenteraad
aangeboden om een grondexploitatie vast te stellen. Deze berekening
biedt financiële kaders waarbinnen
het stedenbouwkundige plan voor
498 nieuwbouwwoningen in Marickenzijde wordt uitgewerkt. Met deze opzet kan 9 miljoen worden bespaard. Het financiële tekort voor
de gemeente, zoals berekend door
adviesbureau DHV, wordt zo aanzienlijk beperkt. Het college vraagt
de gemeenteraad op 5 maart in te
stemmen met de grondexploitatie.

Woningen
Nieuwbouwlocatie Marickenzijde
ligt ten noorden van de kern Wilnis.
De realisatie van het plan voor deze
locatie is verdeeld in twee fasen. In
de eerste fase staat vanaf 2014 de
bouw van 498 woningen gepland.
De gemeente is nu met de ontwikkelaar van de eerste fase in gesprek
over een definitief stedenbouwkundig plan voor de nieuwe wijk. Voor
de tweede fase staan nog eens 450
woningen op de planning. Het is
niet bekend wanneer deze tweede
fase wordt gerealiseerd. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen op

de woningmarkt. De grondexploitatie die nu door de gemeenteraad
wordt behandeld betreft uitsluitend
de eerste fase.
Negen miljoen
Uit de rapportage die adviesbureau
DHV in september 2011 heeft gemaakt blijkt dat de planopzet voor
Marickenzijde na realisatie zou kunnen leiden tot een verlies voor de
gemeente van ruim 13 miljoen. Dit
verlies is met dit voorstel teruggebracht tot ongeveer 4 miljoen door
wijziging van een aantal uitgangspunten. Zo wordt voorgesteld om

Deze woningen staan/stonden op de nominatie om gesloopt te worden.

de Wethouder van Damlaan niet in
te richten als hoofdontsluitingsweg
maar de belangrijkste verkeersaansluiting van de wijk aan te leggen
via de Mijdrechtse Dwarsweg. Uit
onderzoek is gebleken dat verkeer
zich ook op deze wijze zonder problemen kan verplaatsen.
Dit houdt wel in, dat de woningen
nu niet meer weg hoeven. Dit betekent ook dat er heel wat bewoners
van deze woningen hun woning
hebben verkocht, hetgeen dus niet
nodig zou zijn geweest. Deze bewoners, veelal mensen die er al toen
jaren met plezier woonden en helemaal geen behoefte hadden om te
verhuizen, hebben dit wel gedaan,
omdat ze van de gemeente te horen kregen dat hun woningen plaats
moesten maken voor de aanleg van
een weg. Deze weg is nu niet meer
nodig en diverse oud-bewoners zullen hier extra hartzeer van hebben.
Prachtig, maar...
Bewoners die (nog) niet weg zijn
gegaan, maar wel wisten dat ze
weg moesten, hebben geen tot weinig onderhoud aan hun woning ge-

Dat is weer eens echt
genieten voor jong en oud
De Ronde Venen - Vandaag weer een bericht over de elfstedentocht. Het
ziet er naar uit dat.... Maar of die er komt of niet, voor schaatsend Nederland, jong of oud, is het nu al genieten. Overal is er gelegenheid om te genieten. Elders in deze krant vindt u twee pagina's met mooie foto's van deze winterse sfeer.
pleegd. Elke euro die ze zouden uitgeven had geen zin, hun woning
zou toch met de grond worden gelijk gemaakt. Allemaal toch zaken
waar je als raad niet al te licht overheen moet stappen.
Bruggen
Daarnaast wordt bespaard door het
vervangen van bruggen door zogenaamde ‘duikerbruggen’. Dit zijn
buizen onder straat die watergangen met elkaar verbinden.
“Marickenzijde wordt ingericht met
natuurvriendelijke oevers. Dit is een
van de kostenbesparende aanpas-

singen die tegelijkertijd karakter en
kwaliteit aan de wijk geven. Dat zijn
oplossingen waar ik me hard voor
maak. Zo zijn we kostenbewust én
waarborgen we de stedenbouwkundige kwaliteit, veiligheid en bereikbaarheid in het project”, aldus
wethouder David Moolenburgh.
Op
www.derondevenen.nl
onder leven en werken, Projecten, Marickenzijde vindt u de laatste informatie over dit project.
Wilt u op de hoogte blijven? Geef
uw e-mailadres dan door aan
projecten@derondevenen.nl.

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

gemeentelIjke BekenDmAkIngen

openIngstIjDen
gemeenteHuIs:
tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen
zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek
Actueel.
AAngeVRAAgDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

Bouwen
Bouwen

W-2012-0047
W-2012-0049

20-1-2012
30-1-2012

Slopen
Bouwen

W-2012-0051
W-2012-0052

31-1-2012
2-2-2012

Bouwen

W-2012-0053

2-2-2012

AfVAlBRengstAtIons
Afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
Afvalbrengstation
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zaterdag tijdens de feestweek
gesloten.
seRVIcepunt Wonen,
WelZIjn en ZoRg
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
Amstelhoek/De Hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

mijdrecht
Genieweg 7 en 9
Ontspanningsweg 1

Wijzigen van de voorgevel
Wijzigen van de voor- en
achtergevel kinderdagverblijf
Ringdijk 2e Bedijking 25 Slopen van een bedrijfsgebouw
Viergang 28
Plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak
Waverveen
Poelweg 2

Uitbreiden van loodsruimte

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
VooRnemen tot WeIgeRIng omgeVIngsVeRgunnIng uItgeBReIDe pRoceDuRe
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:
straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

De Hoef
De Hoef Westzijde
33 (naast)

Bouwen van een onderheide
betonvloer

Bouwen
Afwijken bestemming

W-2011-0310

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen)
naar voren brengen burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet
het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking 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 ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht
naar voren hebben gebracht.
VeRleenDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning

Abcoude
Bovenkamp 8

Wijzigen van reclame

Bouwen
Reclame
Bouwen
Slopen
Bouwen

W-2011-0632

31-1-2012

W-2011-0655

31-1-2012

W-2011-0559

31-1-2012

Slopen

W-2012-0012

2-2-2012

Bouwen
RO (afwijken
bestemming)

W-2011-0619
W-2012-0045

31-1-2012
31-1-2012

Bouwen
Bouwen

W-2012-0005
W-2011-0578

2-2-2012
31-1-2012

Bouwen

W-2011-0614

2-2-2012

Bouwen
Bouwen

W-2011-0598
W-2012-0003

31-1-2012
31-1-2012

Bouwen
Afwijken
bestemming
Bouwen
Afwijken
bestemming

W-2011-0592

26-1-2012

W-2011-0645

19-1-2012

Dedelstraat 44
Gein-Zuid 10
Hoogstraat 20
Torenlaan 16
Vennicxstraat 26a

mijdrecht
Houtduif 17
Prinses Irenelaan 2

Slopen van de bijkeuken en
bouwen van een dakkapel
Bouwen van een ligboxenstal
en opslagloods
Saneren van een
ontluchtingskanaal
Plaatsen van een aanbouw
Vestigen van kleinschalige
bedrijfsmatige activiteiten
vanuit huis
Plaatsen van een dakkapel
Uitbreiden van een woning

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 176a Vervangen van bestaande 4
houten palen voor botenlift
Herenweg 276 A110
Plaatsen van een blokhut
Loopveltweg 146
Plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak van de
woning
Molenkade 13
Plaatsen van een recreatiewoning
Arkenpark De Plashoeve Wijzigen van een verleende
5a
vergunning W-2011-0073
voor een steiger

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

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning

Abcoude
Gein-Zuid 46
Molenwiek 15

Vervangen van een rieten kap
Wijzigen van een vergunning

Monument
Gebruiks-

W-2011-0502
W-2011-0442

24-1-2012
20-1-2012

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze
heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben
ingediend) kan 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.
AAngeVRAAgDe eVenementenVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement
zijn ingediend.
Datum + tijdstip

evenement

locatie

Activiteit

21 maart 2012
19.30 tot 20.30 uur

Fakkeloptocht op
de internationale
dag tegen racisme

Route Proostdijland-Zuid
Gebruik van wegen
(postcode: 3641) in Mijdrecht geen wegafsluiting

Inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot
16.00 uur en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm
van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Iinformatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via telefoonnummer 0297 29 16 71 en/of 0297 29 18 35.
InRIcHtIng tIjDelIjke BouWplAAtsen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 6 februari 2012 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45,
2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan aannemer Mens – Zeist

Bouw B.V. vergunning hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de:
- Helmstraat in Mijdrecht. Dit in verband met de renovatie woningen in opdracht van Groen West. Het werkadres en het adres van de tijdelijke bouwplaats is Helmstraat, 3641 eV mijdrecht. De vergunning geldt
voor de periode van 26 januari 2012 tot en met 19 maart 2012.
- Koningin Julianastraat in Wilnis. Dit in verband met de renovatie woningen aan de Raadhuisstraat, Koningin Julianastraat en Wilhelminastraat in opdracht van Groen West. De werkadressen zijn: Raadhuisstraat
(3648 AR en 3648 AS), Koningin Julianastraat (3648 AL en 3648 AM) en Wilhelminastraat (3648 AT) in
Wilnis. Het adres van de tijdelijke bouwplaats is koningin julianastraat, 3648 Am Wilnis. De vergunning geldt voor de periode van 13 februari 2012 tot en met 19 mei 2012.
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum
waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
ontHeffIng VAn De Route VooR Het VeRVoeR geVAARlIjke stoffen
Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat:
- zij een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan jongeneel transport, Voorschoterweg 52a, 2235 SH Valkenburg ZH t.b.v. het vervoer van propaan naar diverse locaties in De Ronde
Venen. De stukken met betrekking tot deze aanvraag liggen ter inzage van 10 februari tot en met 23 maart
2012. De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over de ter inzage gelegde aanvraag geen zienswijzen zijn
ingebracht. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De
Ronde Venen, p/a Milieudienst Noord- West Utrecht, postbus 242, 3620 AE Breukelen. Het bezwaarschrift
moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.
U kunt de stukken inzien bij:
- milieudienst noord-West utrecht, straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur
en van 14.00 tot 16.00 uur;
- gemeente De Ronde Venen, croonstadtlaan 111 in mijdrecht, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak
maken met afd. externe veiligheid van de milieudienst bij dhr. C. Roodhart, bereikbaar via T. 0346 26 06 46 of bij
mw. Y.T.M. van der Maat, bereikbaar via T. 0346 26 06 41.
VeRgADeRIng commIssIe InWoneRsZAken / sAmenleVIng 13 feBRuARI 2012
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
Voorzitter: Dhr. R. Kroon
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 3 februari 2012.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via 0297291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.
Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U
krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Inwonerszaken / Samenleving van 16 januari 2012
5. Punten voor de raad van 5 maart 2012
a. Verordening Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 2012, raadsvoorstel
00/12
Per 1 januari 2012 zijn gemeenten op basis van de Wet werk en bijstand verplicht een verordening op te stellen over
de maatschappelijke participatie voor schoolgaande kinderen. In deze verordening wordt slechts een procedureel
kader gegeven, de verstrekkingen categoriale bijzondere bijstand zoals bedoeld in deze verordening worden vastgelegd in de beleidsregels (zie bijlage).
6. Overige punten
a. Onderzoek minimabeleid
De Rekenkamercommissie De Ronde Venen biedt de raad het onderzoeksrapport minimabeleid aan, waarin de
doelmatigheid en doeltreffendheid van het minimabeleid van de gemeente is onderzocht. Voor de raad is het van
belang te weten wat de bestede middelen voor minimabeleid aan effect hebben bereikt onder de beoogde doelgroep. Om de effecten te kunnen meten moeten vooraf helder omschreven doelen zijn geformuleerd. De rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek handvatten aan te reiken om een helder en duidelijk beleid te formuleren
op het terrein van het minimabeleid. Handvatten die de raad ondersteunen bij het invullen van zijn kaderstellende
rol op het terrein van het minimabeleid.
b. Memo Plan van aanpak project de Kanteling WMO
De fractie van D66 heeft verzocht het onderwerp ‘Plan van aanpak project de Kanteling WMO op de agenda te
plaatsen om dit met het college te bespreken.
c. Tussentijdse memo Museum De Ronde Venen
Door het college is een tussentijdse memo opgesteld over de ontwikkelingen rond het museum De Ronde Venen.
De fractie van Lijst 8 heeft verzocht dit onderwerp te agenderen om dit met het college te kunnen bespreken. Bij
de bespreking wordt ook de brief van het museum betrokken van 18 januari 2012 over de zoektocht naar een vestigingslocatie.
7. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van
Inwonerszaken / Samenleving en mededelingen te doen.
8. Sluiting
VeRgADeRIng commIssIe RuImtelIjke ZAken 14 feBRuARI 2012
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 20.30 uur
Voorzitter: Dhr. F. Lugtmeijer
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 3 februari 2012.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via 0297291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.
Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U
krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Ruimtelijke Zaken & Publieke Werken van 17 januari 2012
5. Punten voor de raad van 5 maart 2012
a. Marickenzijde, raadsvoorstel 00 /12
Het project Marickenzijde ligt ten noorden van de kern Wilnis en maakt onderdeel uit van het grotere project Marickenland. Het project Marickenzijde is opgedeeld in twee fasen. Voor de eerste fase van Marickenzijde is er een
bindend advies dat is voortgekomen uit een in 1994 gesloten samenwerkingsovereenkomst met Verwelius. Voor
de ontwikkeling van het nieuwbouwproject Marickenzijde moeten reële financiële kaders worden vastgesteld die
samenhangen met de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Bij het verdere planontwikkelingsproces zal deze
grondexploitatie de referentie zijn op basis waarvan nieuwe keuzen en optimalisatiemogelijkheden kunnen worden
getoetst.
6. Overige punten
a. Motie vernieuwen bestemmingsplannen door middel van een beheersverordening
Door de fracties van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en CDA wordt ter bespreking aan de commissie een motie
voorgelegd. Het betreft een motie waarin het college wordt voorgesteld om (i) aan te geven welke te vernieuwen
bestemmingsplannen in aanmerking komen om door middel van een beheersverordening vernieuwd te worden, (ii)
de betreffende plannen ook zo te vernieuwen en (iii) in het vervolg bij vernieuwing te kiezen voor de beheersverordening en alleen waar dat niet mogelijk of wenselijk is, gemotiveerd van die regel af te wijken.
7. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van
Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen.
8. Sluiting
VeRgADeRIng commIssIe Algemene BestuuRlIjke ZAken / fInAncIën 16 feBRuARI 2012
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
Voorzitter: Mw. J. Vonk-Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 3 februari 2012.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via 0297291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken.
Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U
krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van 8 december 2011
5. Punten voor de raad van 5 maart 2012
a. Vaststellen Integraal Veiligheidsplan 2012-2014, raadsvoorstel 0002/12
De gemeente De Ronde Venen geeft in het Integraal Veiligheidsplan 2012-2014 haar veiligheidsbeleid voor de komende drie jaar weer. Het veiligheidsbeleid is ontwikkeld op basis van de evaluatie van het Integraal Veiligheidsplan
2006-2010, de uitkomst van de veiligheidsmonitor en de regionale en gemeentelijke prioriteiten op het gebied van
veiligheid. Bij de behandeling wordt ook de memo kader veiligheidsstrategie 2012-2014 betrokken.
b. Uitbreiden uren portefeuille wethouder Spil, raadsvoorstel 0078/11
In verband met de noodzakelijke intensieve bestuurlijke inzet en daadkracht met meerdere onderwerpen binnen de
portefeuille van wethouder Spil, wordt voorgesteld de omvang van de portefeuille qua ureninzet uit te breiden van
0,6 naar fulltime.
6. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van
Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën en mededelingen te doen.
7. Sluiting
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STICHTING
RECHTSwINkEL
de Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

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

dOkTERSdIENSTEN

ApOTHEEk

De prijswinnaars en...
wat wordt de nieuwe naam
voor SOSDRV?

dIERENHuLp

KOUD

dierenambulance
tel: 06-53315557.

dIERENARTSEN

STICHTING dE bAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

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

zORG &
dIENSTvERLENING
Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk
(voor al uw vragen en problemen),
Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch Bureau (voor ouders en kinderen van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn
tel. 0900-2359893. Hulp bij het
Huishouden, tel. 0348-437000.
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

maar dat heldere kaders en doelstellingen waaraan het minimabeleid moet voldoen ontbreken. De
Rekenkamercommissie beveelt de
gemeenteraad dan ook aan duidelijke kaders en doelstellingen mee
te geven waar het minimabeleid aan
moet voldoen.
Ook zou duidelijk op papier gezet
moeten worden welke effecten het
minimabeleid moet hebben en wie
tot de doelgroep van het minimabeleid wordt gerekend. De Rekenkamercommissie heeft het onderzoeksrapport donderdag 2 februari
2012 aangeboden aan de gemeenteraad. Het rapport wordt op maandag 13 februari 2012 besproken in
de commissie Inwonerszaken/Samenleving. De Rekenkamercommissie ondersteunt de raad in zijn
kaderstellende rol en controlerende taak.

Samenwerking de ronde venen
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*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297285163. Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

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

Stichting Ontwikkelings

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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.

Rapport Rekenkamercommissie
over Minimabeleid
De Ronde Venen - Om een goed
en effectief minimabeleid te kunnen
voeren, is het van belang dat de gemeenteraad van De Ronde Venen
van tevoren duidelijk aangeeft welke doelen zij nastreeft. Ook is het
van belang dat de raad een vinger
aan de pols houdt om tijdig te kunnen bijsturen. Dat zijn twee belangrijke aanbevelingen van de Rekenkamercommissie De Ronde Venen
in het onderzoeksrapport naar de
efficiëntie en effectiviteit van het gemeentelijk minimabeleid. De afgelopen maanden heeft de Rekenkamercommissie onderzocht in hoeverre het minimabeleid van De Ronde Venen op een doelmatige manier
wordt aangepakt en uitgevoerd. De
commissie heeft geconstateerd dat
gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie een grote betrokkenheid hebben bij het onderwerp,

Mijmeringen

Door Flavoring
Eindelijk is het dan zover, de winter is gekomen! En hoe, afgelopen
weekend hebben we allemaal de Hollandse wintertaferelen mogen
aanschouwen. Witte weilanden, een strakblauwe lucht met winterzonnetje, schaatsende mensen op de sloten en op sommige plekken al een koek-en-zopie aan de kant van de tijdelijke ijsbanen. Twee
weken geleden had toch niemand durven dromen van sleetje rijden,
schaatsen en heel misschien wel een elfstedentocht. En ik maar balen dat ik vorig jaar zo voortvarend skibroeken en moonboots had
aangeschaft voor de zogenaamde horrorwinter. Uiteindelijk komt alles op zijn pootjes terecht en zijn die aangeschafte artikelen behoorlijk intensief gebruikt de afgelopen dagen.
De winter bestaat niet alleen uit mooie plaatjes, soms is het ook gewoon blauwbekken van de kou. Het koude weer zorgt voor heel wat
werk voor deze en genen. Te denken valt aan de mensen van de gemeente die het druk krijgen met het schoonhouden van de doorgaande wegen en dus heel wat zout zullen strooien. Afgelopen vrijdag hebben we een voorproefje gehad van gladde wegen en lange
files, maar de volgende dag lag bijvoorbeeld de N201 er al weer keurig bij.
Maar ook vele vrijwilligers zorgen ervoor dat wij allemaal een rondje kunnen schaatsen op een ondergespoten weiland of voetbalveld.
Gisteren nog zag ik iemand op een sneeuwveger vele baantjes rijden op het ijs om op deze wijze te zorgen voor een gladde en mooie
ijsvloer. En ondertussen is het groot nieuws dat de rayonhoofden op
zondagavond bij elkaar kwamen en misschien komend weekend al
de tocht der tochten gereden zal worden, de elfstedentocht.
Een mooie reclame voor alle ijsverenigingen die nu in hun element
zijn en ook zullen kijken welke tochten in de eigen regio mogelijk
zijn. De grote vraag is of de sneeuw de spelbreker zal zijn voor de
schaatstochten.
Ik vind het mooi dat er zoveel mensen zijn die zich belangeloos inzetten voor hun vereniging.
Het is het sociale bindmiddel voor vele mensen. Zoek je vrijwilligers,
mensen die zich met hart en ziel voor een doel inzetten, je zult ze zeker treffen op de sportvereniging. Zijn het nu de ijsverenigingen die
door het koude weer in de belangstelling staan. Het hele jaar door
zijn er natuurlijk nog vele sportverenigingen actief in onze regio.
Persoonlijk heb ik wel wat met de vereniging Thamen. Ik sta letterlijk
en figuurlijk aan de zijlijn en kijk met respect wat de mensen van die
vereniging allemaal doen. Honk en softbal is een teamsport die niet
zo in de belangstelling staat als bijvoorbeeld voetbal, maar toch bestaat er in Nederland een stevige basis en wellicht dat het nog veel
groter gaat worden nu Nederland afgelopen zomer wereldkampioen
Honkbal is geworden. In Uithoorn heb je dus Honk- en Softbal Vereniging Thamen en deze bestaat dit jaar 50 jaar! In dit jubileumjaar
zullen er allerlei festiviteiten plaatsvinden om dit te vieren. Aanstaande zaterdag 11 februari begint het jubileumjaar met een grootse reünie voor alle leden en oud-leden.

Tijdens de nieuwjaarsmarkt vroegen wij aan de bezoekers wat zij
wisten van het werk van de Stichting OntwikkelingsSamenwerking
De Ronde Venen. Er waren door een aantal bedrijven (Rendez Vous,
Mondria en Verderkijkaccountant) prijzen beschikbaar gesteld.
De tien Verderkijkaccountantpakketten zijn gewonnen door:
Menno Koopmans;
Familie Baars;
C. P. Meijer;
M.C.M. Hogenboom;
Hendrien Wolf;
Jolanda Engel;
Marion Visser;
H. Kruithof;
Cdev.;
Leonie Minnee.
De drie setjes met 2 vrijkaarten voor Chazz door:
Elza Vis;
Pam (Windman)
Hetty Vermeulen
Scheurkalender (Mondria):
J. de Koot
Boek over de omgeving (Mondria):
Riet de Bruin
Roman (Mondria):
Jan en Yvonne Bos
Dinerbon van Rendez Vous:
Harm Tersteeg
De meeste prijzen zijn inmiddels uitgereikt, maar mocht u uw naam
tegenkomen en nog geen prijs hebben ontvangen dan kunt u uw prijs
tot 17 februari ophalen bij:
Mieneke Vaas
Loopveltweg 47
Vinkeveen, tel 264668.
De deelnemers van de prijsvraag hebben ons aangezet tot een
nieuwe uitdaging. Onze naam brengt verwarring en wordt niet goed
in verband gebracht met het ontwikkelingsvraagstuk waar wij ons
mee bezig houden. We willen een naam die duidelijk maakt wie wij
zijn en waar wij voor staan (www.sosdrv.nl ) Wilt u ons nog een stapje
verder helpen? U kunt dat doen door uw suggestie voor een nieuwe
naam aan ons toe te sturen. Als u dit doet voor 1 maart dan zullen wij,
uit alle inzendingen, een nieuwe naam kiezen. Deelname betekent
ook nu dat u kans maakt op wat leuke prijzen, maar u helpt ons
bovenal om ontwikkelingswerk onder de aandacht te brengen in De
Ronde Venen.
Stuur EEN NIEUWE NAAM VOOR SOSDRV in door vóór 1 maart een
e-mail te sturen naar: mieneke@isjetalentalbekend.nl of een kaartje
naar bovenstaand adres.

Mocht u verder geinterreseerd zijn in Thamen en hun plannen voor
aankomend jaar, kijkt u dan op hun website www.thamen.info en
houd deze krant in de gaten.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Wilnis, Burg van Trigtlaan: kater Bailey, cypers bruin. Voorpoten
witte sokjes, achter poten witte kniekousen; borst en buik wit.
- Uithoorn, Rietgans: zwarte kat met witte onder de kin.
Gevonden:
- Wilnis, Veenweg: rode kater met witte bef en witte sokjes achter.
- Mijdrecht bij Tennisveld: zwart/roestbruine kat met
schildpadtekening.
- Mijdrecht, Corn. Beerninkstraat: konijn; lichtbruin/bruin/wit.
- Vinkeveen, Bijleveld: bruin konijn.
- Kudelstaart, Bilderdijkweg: zwarte kat met pluimstaart.
- Vinkeveen, Braambrugsezuwe: kitten, grijs/wit.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Lieve jonge konijntjes.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking De Ronde Venen
Postbus 54
3645 ZK Vinkeveen
www.sosderondevenen.nl
email: sosderondevenen@xs4all.nl
Bankrekening: 45.91.18.994
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Open lesweken bij nieuwe
dansschool
Mijdrecht - Voor iedereen die de
spectaculaire open dag heeft gemist en graag kennis wil maken met
de diverse dansstijlen die de nieuwe dansschool Build Ya Skillz biedt
zijn er de open les-weken. Iedereen
kan t/m zaterdag 18 februari vrijblijvend een of meerdere dansstijlen volgen. Voor de kids vanaf 5 tot
7 jaar is er hiphop-breakdance Mini. Kids leren op een speelse wijze de basis van hiphop en breakdance aan. Zij kunnen als ze 8 jaar
zijn doorstromen naar de Hiphop,
Breakdance of Popping & Locking

nen voor echte hiphopwedstrijden
en battles. Maar ze zullen ook vele
optredens op festivals en videoclips
verzorgen. Zo dansten enkele leerlingen van Sylvain in de videoclip
dansplaat van de rapper Brain power en mochten zijn leerlingen optreden met Snoop Dog op het Haagse Parkpopfestival. De missie van de
oprichter en docent van de nieuwe dansschool in Mijdrecht is duidelijk. Hij wil zijn passie en enthousiasme voor breakdance en hiphop
graag overbrengen aan de leerlingen. Ook Juvat van So You Think

You Can Dance, hiphop Lady en Mr.
Magic steunen Sylvain in zijn missie. Zij gaven workshops op de open
dag en zullen regelmatig de dansschool een bezoekje brengen.
Zo kan het voorkomen dat zij onaangekondigd een dansles komen
geven. Zo hou je de leerlingen gemotiveerd. Het Hiphop Dance Centre wil graag bijdragen in het motiveren en inspireren van alle jonge
dansers in De Ronde Venen en omgeving. Voor meer info kijk op: www.
hiphoplessen.nl

In Vinkeveen is ook alles kaal gemaakt...

Wethouder Schouten wist niet wat ambtenaren beslisten

Operatie kaalslag in De Ronde
Venen voorlopig stilgezet
De Ronde Venen - Het was niet
mis wat wethouder Schouten van de
CU/SGP over zich heen kreeg, donderdagavond jl. tijdens de openbare
raadsvergadering. (Bijna) de gehele raad was op zijn zachtst gezegd
boos op hem en het was uiteindelijk de burgemeester die voorkwam
dat de wethouder met zijn mond
vol tanden bleef staan en niet meer
goed wist wat hij nog meer moest
zeggen. De burgemeester greep diplomatiek in, door een schorsing
voor te stellen, waarin de wethouder
even in overleg kon met zijn ambtenaren. En dat was nodig.
Wat was er aan de hand: De motie
‘Stopzetten operatie kaalslag’, ingediend door de fractie van D66 beschreef het precies zoals het was:
Veel inwoners van een aantal kernen (Abcoude, Mijdrecht, Wilnis en
Vinkeveen, red.) zijn de afgelopen
weken op wrede wijze geconfronteerd met en kwaad zijn over wat
men in de volksmond noemt: ‘operatie kaalslag’.
Planten, struiken en bomen zijn zonder enige vorm van communicatie
of overleg met de inwoners van deze
betreffende kernen en wijken, met
de inzet van graafmachines, vernield en verwijderd. Deze operatie
kaalslag schijnt nu de ijzige uitvoering te zijn van een eerder door de
raad aangenomen bezuiniging op
het budget van dienst groenbeheer.
Overleg
“Hoe kan dit in hemelsnaam gebeuren”, zo vroeg Doorn van D66 de
wethouder. “Ik heb waardering voor
het feit dat de wethouder via de beantwoording van onze vragen zijn
excuus maakt en aangeeft dat het
niet juist is geweest, maar duidelijk
is het geworden dat er iets goed mis
is met de communicatie. En wat ons
betreft komt het excuus te laat. Het
leed is geschied. Er heerst een bepaalde cultuur in dit huis waaruit
blijkt dat communicatie met de bur-

gers nog steeds niet is doorgedrongen. Samen met onze inwoners, ja,
ja, met dit soort acties bereik je het
tegenovergestelde. Wat is de positie van de wethouder in deze”, aldus D66. De fractie van SVAB vond
een excuus niet meer op zijn plaats:
“Deze motie zou eigenlijk een motie van wantrouwen moeten zijn, dat
heeft deze wethouder verdiend.” De
fractie van het CDA liet bij monde
van mevrouw Vonk horen dat ook zij
zeer ontstemd zijn. “Laat dit in ieder
geval een signaal zijn en stop met
deze kaalslag. In de krant lazen we
in de officiële berichtgeving dat fase 1 nu klaar was en dat fase 2 ging
beginnen. Niks fase 2, stop ermee”,
aldus het CDA.
Excuus
Ook de overige fracties vonden dat
er onzorgvuldig gehandeld was.
Zij vonden het ook tegenover de
schooljeugd geen goed voorbeeld.
“Zij planten bomen en struiken in
het kader van de nationale boomplantdag en nu in enkele uren is alles vernield. Hoe leg je dat deze kinderen uit.” Wethouder Schouten betreurde de gang van zaken: “Het
spijt me dat we niet gecommuniceerd hebben. Niet met de burgers
en niet met u, de raad. Hoe dit zo is
gekomen? De interne communicatie was niet goed. Ik heb mij laten
adviseren door de deskundige van
de afdeling en dat overgenomen.
Om de bezuinigingen op tijd rond te
krijgen moesten we snel handelen,
maar ik zal in de toekomst meer opletten. We leren steeds beter hoe we
met de burgers om moeten gaan.
We zullen in de toekomst meer invulling geven aan het kernenbeleid”, aldus de wethouder die een
steeds roder hoofd kreeg, erg nerveus overkwam en niet meer goed
wist wat te zeggen.
De burgemeester greep tactisch in
en vroeg een schorsing, zodat de
wethouder even in overleg kon. Na

de schorsing zei hij: “Ik bied u en
de inwoners nogmaals mijn excuus
aan. Ik zal iedereen die erbij betrokken is ook een excuusbrief sturen
en ik zal met de scholen in gesprek
gaan. Ik zal ook zorgen dat het niet
meer gebeurt. We stoppen nu met
de uitvoering en ik ga met u de zaak
bespreken in de commissie en bezien hoe we dan kunnen bezuinigen”, aldus de wethouder.
Tevreden
De meeste fracties waren tevreden met de excuses van de wethouder. Alleen de fractie van SVAB niet.
Zij dienden dan toch niet de motie
van afkeuring in, maar wel een van
treurnis. Deze motie werd door geen
enkele andere fractie ondersteund.
De motie van D66 haalde het ook
niet, maar de actie kaalslag is nu
stopgezet en de raad gaat met de
wethouder de zaak herzien. Wordt
vervolgd.

Einde voor gemeenschappelijke regeling recreatieschap

Wethouder Schouten had geen makkelijke avond en moest diep door het
stof

Deze vrijdag bij Stichting Cultura De Ronde Venen

The Amazing Stroopwafels
in De Boei
Vinkeveen - De drie mannen van
The Amazing Stroopwafels, onder meer bekend van hun hit ‘Oude
Maasweg’, komen naar Vinkeveen.
Vrijdag 10 februari staan ze op uitnodiging van Stichting Cultura De
Ronde Venen in De Boei.
Voor het optreden van de band,
die in maart 1979 werd opgericht, bestaat veel belangstelling. Niet zo verwonderlijk,
want Wim Kerkhof (contrabas,
toetsen en zang, Rien de Bruin
(gitaar, accordeon en zang) en
Arie van der Graaf (elektrische
gitaar) maken een feestje van
elk optreden en zijn goed voor
een avond vol heerlijke nederpop.
Ze spelen bijna overal, zeggen
ze zelf op hun website www.
amazingstroopwafels.nl: “Op
straten en op pleinen, maar
ook in cafés, dierentuinen,
sauna’s, blusboten, theaters,
bij hengelsport- en aquariumverenigingen. Ja, zelfs bij mensen thuis - en vaak ook. Maar
we mijden menselijke oceanen, zoals megadisco’s of popfestivals. Het directe contact
met het publiek staat voorop.”

Eigen deeg
Dat zal niet anders zijn in De Boei,
waar de drie heren naartoe komen
met hun theatertoer
‘Van eigen deeg’. Daarin weerklinkt
niet alleen Kerkhofs reislust, maar
ook zijn heimwee naar de jaren vijf-

lessen. Er zijn al heel wat kids die
van de aantrekkelijk geprijsde aanbieding gebruikmaken en meerdere lessen per week volgen. Volgens de eigenaar/docent Sylvain
Veldkamp is het goed voor de motoriek en ontwikkelen de leerlingen
zich in de dans veel sneller. Drie uur
per week dansen kan voor nog geen
5 euro per les, dat is de goedkoopste aanbieding in heel de regio. Vele
kids komen daarom meerdere keren
per week en hebben zo ook de kans
om binnenkort in het demo team te
komen. Sylvain zal deze groep trai-

tig. Zoals in het lied ‘Schip in de dijk’
waarin de heldendaad wordt bezongen van Arie Evegroen, die er
in februari 1953 eigenhandig voor
zorgde dat Zuid-Holland de voeten
droog hield door zijn graanschip in
een dijk te laveren.
Een recensent noemde Wim
Kerkhof ooit ‘één van de meest
onderschatte componisten en
tekstdichters van Nederland’ en
The Amazing Stroopwafels ‘een
van de meest onderschatte bandjes’. Maar in 2011 stonden ze toch
mooi opnieuw in de Top 2000, met
het nummer ‘Ik ga naar Frankrijk’
op 1216 en ‘Oude Maasweg’ op
81!
Het optreden in De Boei begint
aanstaande vrijdag 10 februari
om 20.30 uur. Kaarten kosten 11,per stuk en zijn, zolang de voorraad nog strekt, te koop bij Boekhandel Mondria in Mijdrecht en
bij Drogisterij De Bree en De Boei
in Vinkeveen.
Kaarten reserveren via www.
cultura-drv.nl is niet meer mogelijk. Reeds gereserveerde kaarten
zijn, zoals gebruikelijk, een half
uur voor aanvang bij de Culturastand af te halen.

De Ronde Venen - In een brief
aan de raad maakt burgemeester
en wethouders bekend dat zij heeft
kennisgenomen van het voornemen
van het recreatieschap Vinkeveense
Plassen om de gemeenschappelijke
regeling op te heffen en het schap
te liquideren en heeft kennisgenomen van de notitie ‘Beëindiging samenwerking De Ronde Venen en
Amsterdam in kader gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Vinkeveense Plassen, Stappen naar
een liquidatieplan’.
Aanleiding
Sinds 1972 is de gemeenschappelijke regeling voor het Recreatieschap
Vinkeveense Plassen van kracht.
Taak van het schap is het recreatief
beheren van het Vinkeveens Plassengebied.
De formele deelnemers zijn, na de
recente gemeentelijke herindeling,
de gemeenten Amsterdam en De
Ronde Venen.
De Provincie Utrecht is betrokken
als subsidiegever. De samenwerking is vastgelegd in Programma
“A” van de begroting van het schap;
dit betreft het recreatiegebied op de
Vinkeveense Plassen. De jaarlijkse
bijdragen van de partners bedragen
ca. 1,3 miljoen euro. Het Programma
“B” van het schap betreft de recreatieterreinen in het veenweide gebied. Hiervoor is Amsterdam geen
financiële deelnemer.
Met de brief van 15 juni 2011 hebben B&W van Amsterdam aan het
bestuur van het schap meegedeeld
dat zij de deelname aan het schap
heroverwegen. Daarna hebben gesprekken plaatsgevonden tussen
bestuurders van beide gemeenten.
Een projectgroep is ingesteld met
een ambtelijke vertegenwoordiging
van de gemeenten Amsterdam, De
Ronde Venen, het schap en Provincie Utrecht. Na een eerste verkenning heeft deze werkgroep de eerste contouren geschetst van een liquidatie van het schap.
Liquidatieplan
Op 12 november vorig jaar heeft de
raadscommissie BWK van Amsterdam een motie aangenomen waarin het college van B&W wordt gevraagd zo snel mogelijk uit de ge-

meenschappelijke regeling te treden en de financiële bijdrage zo
laag mogelijk te houden.

opdracht gegeven om hiervoor een
quick scan onderzoek te laten uitvoeren.

De wethouder, de heer F. Ossel, tevens Dagelijks Bestuurslid van het
schap, heeft in de raadscommissie
van 8 december aangegeven dat het
ambtelijke en bestuurlijke traject is
gestart om te komen tot liquidatie
van het schap.

Provinciaal beleid
De provincie Utrecht werkt momenteel aan een nieuw beleidskader
voor recreatie en toerisme.

Op 22 december heeft zowel het
Dagelijks Bestuur als de Plassenraad ingestemd met de notitie ‘Beeindiging samenwerking De Ronde
Venen en Amsterdam in kader gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Vinkeveense Plassen, Besloten is om een liquidatieplan op te
stellen, evenals een beleidscontour
voor samenwerking in de toekomst
en een intentieverklaring.
Tevens heeft de Plassenraad ingestemd met het laten uitvoeren van
een quick scan onderzoek naar de
staat van onderhoud van de zandeilanden en heeft de Plassenraad het
Dagelijks Bestuur gemandateerd
besluiten te nemen.
Juridisch gevolg
Omdat er slechts 2 gemeenten deelnemen aan de gemeenschappelijke
regeling is er, in juridische termen,
geen sprake van uittreding van één
gemeente, maar van liquidatie van
de organisatie.
De liquidatie van het schap Vinkeveen heeft ook gevolgen voor Recreatie Midden Nederland, waarmee het schap een regeling is aangegaan.
Het Recreatie Midden Nederland is
de overkoepelende organisatie van
de vier recreatieschappen en levert de diensten (personeel, materiaal) aan de schappen. Formeel zal
de Plassenraad de gemeenteraden
van Amsterdam en De Ronde Venen
verzoeken in te stemmen met de liquidatie. De ambtelijke werkgroep
bereidt de stukken voor.
Over de financiële gevolgen kan pas
meer duidelijkheid verkregen worden als onderzocht is welke risico’s
aan het eigendom van het schap
kleven m.n. de zandeilanden in de
diepe plassen. De Plassenraad heeft

Het traject om te komen tot nieuw
recreatiebeleid wordt het traject
‘Out of the box’ genoemd. Eind 2011
zijn in de eerste fase de denkrichting en de visie opgesteld.
Momenteel wordt de tweede fase uitgewerkt waarin wordt bezien
op welke wijze de recreatie het best
georganiseerd kan worden.
In deze fase wordt de rol van de recreatieschappen in samenhang met
de gebiedscommissies nader bezien. In de derde en laatste fase
wordt de financiering van de recreatie onderzocht.
Het ‘Out of the box’ traject en het
traject van liquidatie van het schap
Vinkeveense Plassen hebben raakvlakken. Met de betrokken partijen
van het schap is afgesproken beide
trajecten op elkaar af te stemmen.
Financiële gevolgen
Op korte termijn zal het liquidatietraject geen financiële gevolgen
hebben voor het recreatieschap
Vinkeveense Plassen.
De inspanningen die worden verricht door de betrokken partijen komen ten laste van de eigen organisatie. De kosten van het quick scan
onderzoek komen nu ten laste van
de gemeente Amsterdam, maar zullen worden betrokken bij de liquidatie.
De financiële situatie op lange termijn is nu nog zeer onduidelijk. In
de loop van het liquidatietraject zal
over de gevolgen meer inzicht verkregen worden.
Amsterdam en De Ronde Venen zullen het samen eens moeten worden
over hoe de kosten voor het beheer
in de toekomst worden verdeeld.
Hierover zal duidelijkheid moeten
komen in de loop van het liquidatietraject.
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Wouter Kroese nieuwe voorzitter
Jongeren Advies Commissie
ben ontzettend trots op wat we de
afgelopen jaren hebben bereikt als
JAC. Vooral op het gebied van social media hebben we veel vooruitgang geboekt.

Wethouder Erika Spil bedankt Vincent voor zijn inzet
De Ronde Venen - Tijdens de vergadering van donderdag 26 januari heeft de Jongeren Advies Commissie (JAC) afscheid genomen van
haar voorzitter Vincent Veenenberg.
Hij was sinds augustus 2009 lid

van de Jongeren Advies Commissie (JAC), waarvan de laatste anderhalf jaar als voorzitter. Hij verlaat
de JAC omdat hij in een andere gemeente gaat wonen in verband met
zijn studie. Vincent Veenenberg: ‘Ik

We hebben een aantrekkelijke website laten maken die inmiddels veel
vaker bezocht wordt dan de website
die we daarvoor hadden, we zijn actief op Twitter en Facebook en doen
ook veel meer met fotografie nu we
een hobbyfotograaf in ons midden
hebben. Ook de fietslampenactie en
de Design Contest voor nieuw promotiemateriaal waren succesvol en
hebben voor meer naamsbekendheid gezorgd. Dit alles moet er uiteindelijk toe gaan leiden dat er meer
tweerichtingsverkeer komt tussen
de JAC en de jongeren uit onze gemeente. Dat komt uiteindelijk ten
goede aan de adviserende taak die
de JAC primair heeft; als je niet weet
wat er speelt bij de jongeren, kun je
ook niet namens hen adviseren.’
Nieuwe voorzitter
Nu Vincent afscheid heeft genomen als voorzitter, moest een nieuwe voorzitter worden gekozen. Unaniem is hierbij door de JAC-leden
gekozen voor Wouter Kroese, die
sinds 2011 lid is van de JAC. Wouter

heeft ontzettend veel zin om weer
nieuwe stappen te gaan maken met
de JAC en wil zich vooral inzetten
voor een beter contact met de Raad
en het College. ‘Nu de naam van de
JAC weer op de kaart is gezet en
de middelen aanwezig zijn om onze achterban te bereiken is het belangrijk dat we onze belangrijkste
taak weer gaan oppakken: adviseren! Daarbij hebben we veel nieuwe
leden nodig en is het vooral urgent
dat we jongeren uit Baambrugge
en Abcoude kunnen vinden die ons
hierbij willen helpen; nu zij deel uitmaken van onze nieuwe gemeente
zien we ze ook graag vertegenwoordigd in de JAC.’ Wil je meepraten
over belangrijke zaken zoals woningbouw voor starters, woonwensenonderzoek, jongerenwerk, de
Fabriek/Tumult, sportvoorzieningen,
recreatie voor jongeren en meer?
Ben jij op zoek naar een uitdagende
bijbaan waarin je veel kunt leren op
het gebied van politiek, journalistiek
en communicatie? Dan is de JAC
iets voor jou! Heb je interesse? Kom
langs op één van haar vergaderingen, de eerstvolgende is op donderdag 23 februari om 20.00 uur in het
gemeentehuis in Mijdrecht.
Of stuur een e-mail naar info@
jacderondevenen.nl. Voorwaarde is
wel dat je tussen de 15 en 23 jaar
bent en in de gemeente De Ronde
Venen woont.
Voor meer informatie over de
JAC kun je terecht op de website
www.jac-derondevenen.nl en JAC’s
Facebook. Laat van je horen!

IVN vogelcursus 2012

Een vogelleven onder de loep
Regio - Welke vogel ziet u in de
tuin, de polder en de rietstroken
langs de sloten? Welke roofvogel zit
daar op die paal langs de snelweg?
Waarom zingt een roodborst in de
winter en hoor ik dan geen tjiftjaf
of fitis? In een cursus van vier theorieavonden en drie ochtendexcursies zullen enthousiaste IVN-gidsen
u hierover vertellen. Ook zaken als
gedrag, trek, rui, zang en natuurlijk
de determinatie van vogels worden
onder uw aandacht gebracht en ondersteund door beamerbeelden op
scherm.
Programma
Dinsdagavond 20 maart:
vogels algemeen; vogels rondom
huis en tuin.
Dinsdagavond 27 maart:
trek en rui; eenden, ganzen/zwanen.
Zaterdagochtend 31 maart:
excursie: vogels in tuin en park.

ven van de gedragingen en het leven van de vogels in onze eigen omgeving. U zult merken, dat hoe meer
u van vogels weet, hoe meer u zich
zult gaan verbazen over onze gevleugelde vrienden. Op uw terras,
balkon of in de tuin zult u dit voorjaar heel wat vogelsoorten uit el-

kaar kunnen gaan houden. Trek tijdens de excursies met de IVN-gidsen mee het park en de polder in en
laat u verrassen.
Nadere informatie en aanmelding
bij TonVerweij, e-mail: ajmverweij@
hetnet.nl, tel. (0297)264300.

IVN jeugdgroep ruimt afval op
Regio - De bijeenkomsten van de
IVN jeugdgroep De Veenmollen
DRV hebben elke maand een ander
thema. Deze maand was het onderwerp ‘afval en hergebruik’: De kinderen hadden al tijdens een eerdere
activiteit ontdekt dat bodemdiertjes
heel veel ‘afval’ in de natuur oprui-

men. Helaas kunnen deze diertjes
niet alles opruimen en zeker niet alle afvalproducten van de mens! Samen met de leiders onderzochten
de kinderen welke producten niet
afbreekbaar zijn, welke weer opnieuw gebruikt kunnen worden en
welke gewoon verteren. Met be-

Wintereenden
Regio - Veel Nederlandse broedvogels verblijven in de winter in de
warmte van Zuid-Europa en Afrika.
Maar voor verschillende vogels die
broeden in noordelijker gelegen gebieden is Nederland het warme zuiden. Zo ook voor de Grote Zaagbek, een flinke eend met een langwerpig gestroomlijnd lichaam. Een
eend met een markante, grote kop.
Het vrouwtje heeft een volle kuif op
achterhoofd en achterkruin. De lange nek valt ook wel op, maar bij het
zwemmen wordt de nek vaak ingetrokken. Mannetje of vrouwtje? De
kop en de hals van het mannetje
zijn zwart met een groene glans en
die van het vrouwtje zijn roodbruin.
De stroomlijn is handig, want het is
een duikeend die vaak en langdurig onder water op zoek gaat naar
vis. ‘Groote Duikergans’ is een oude volksnaam, maar ook namen als

Dubbele Zaagbek, Zaageend, Korporaal (waar komt dat vandaan?)
en Boterbuik (kleur buik mannetje?)
werden gebruikt. De lange, dunne
rode snavel heeft aan de punt een
kleine haak en zaagtanden op de
snijranden. Een eenmaal gevangen
vis komt dan ook niet meer weg.
De Grote Zaagbek is vrij zwijgzaam,
maar zachte knorgeluiden (gegrom)
horen bij de bals. Nu al hoorbaar,
want de paarvorming begint al in
de winter op onze plassen en rivieren. Het IJsselmeer is geliefd, maar
deze foto’s maakte ik vorige winter in Loenen aan de Vecht, bij de
brug van de Bloklaan over de Vecht.
Tussen Loenen en Nieuwersluis ligt
een jaagpad, een leuk, vrij gelegen,
wandelpad van zo’n twee kilometer lang. Zeker als het flink gevroren
heeft, is er een goede kans om de

van Historische Vereniging De Proosdijlanden
Deze week: Wilnis, Herenweg 10 gesloopt 1970

toen

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

Dinsdagavond 17 april:
gedrag en geluid; weidevogels.
Zaterdagochtend 21 april:
excursie: eenden en ganzen.
Dinsdagavond 24 april:
moeras- en rietvogels; roofvogels,
meeuwen/sterns.
Zaterdagochtend 28 april:
excursie: moeras- en rietvogels.
De avonden beginnen om 20.00 uur
en eindigen om ongeveer 22.00 uur.
De cursussen vinden plaats in het
NME centrum ‘De Woudreus’ aan
de Pieter Joostenlaan 28a, 3648 XR,
Wilnis. De excursies beginnen om
09.00 uur en eindigen om ongeveer
11.00 uur; verzamelen bij het NME
centrum om 08.30 uur.
Voor de gehele cursus, inclusief koffie, thee en cursusmateriaal vraagt
het IVN een bijdrage van 35,- per
persoon. Geprobeerd zal worden in
deze cursus een goed beeld te ge-

Het Historische hoekje

hulp van een sorteerspel maakten
de kinderen kennis met de verschillende soorten afval : blik, glas, papier, klein chemisch afval, tuin- en
keukenafval. Dat sorteren is eigenlijk niet eens zo makkelijk. Denk bijvoorbeeld aan een melkpak, je zou
zeggen dat dit pak bij het karton/
papier hoort, maar… de binnenkant
is van plastic dus… ?! Over plastic
gesproken… sommige plastic zakken zijn wel afbreekbaar. Zij zijn te
herkennen aan het krakende geluid
dat je hoort als je een zak verfrommelt.
Ervaren
Om te ervaren wat mensen zoal
weggooien en wat het gevolg daarvan is, zijn ze gewapend met lange knijpers, handschoenen en vuilniszakken, het park “ ’t Speelwoud”
in Wilnis ingegaan. Dat was een
schrik! De vuilniszakken werden al
snel gevuld met blikken, 37 flessen,
papier, vuurwerkresten, plasticzakken, veel sigarettenpeuken enz. enz.
Bij elkaar had de groep 40 kg afval
verzameld. Ook vonden de kinderen

een totaal vernielde afvalbak!! Eigenlijk was iedereen wel ontdaan.
Het is immers niet nodig om al dat
afval zomaar achter te laten. Het ziet
er erg vies uit en het is slecht voor
de natuur want al dat afval verteert
immers niet.
De kinderen kwamen zelf met heel
logische opmerkingen “als je volle flesjes meeneemt naar het park,
kan je ze leeg toch ook mee terugnemen naar huis” . Of…’als je vuurwerk hebt afgeschoten, dan kan je,
desnoods de volgende dag, toch
met je vrienden de restanten in een
vuilniszak doen’ . Dat is toch allemaal niet zo veel werk. Het is in feite een kwestie van verantwoording
willen dragen. Namens de Veenmollenkinderen doet IVN daarom
een oproep aan de mensen die gebruikmaken van het park. “Willen
jullie proberen om het park weer
schoon te houden? Neem a.u.b. het
afval mee of gooi het in een afvalbak, dan kan iedereen genieten van
een schoon park! De Veenmollenkinderen hebben de eerste start gezet... en nu jullie!!!”

eend daar in de nog open stukken
aan te treffen. Soms zie je ze onder het ijs duiken om een vis te vangen. Bij een zeer strenge winter wijken ze uit naar zout water of de grote rivieren. Als er een Grote Zaagbek is, bestaat er natuurlijk ook een

kleine zaagbek. Ik ging op zoek en
kwam bij het Nonnetje uit. Het Nonnetje is in de winter regelmatig in de
Botshol te zien. En dan is er nog een
tussenmaat: De Middelste Zaagbek,
die liever, ook al in de winter, in het
zoute water van onze kust verblijft.

Talentjes bij open podium
op Sint Jozefschool
Vinkeveen - Dit jaar wordt er voor
het eerst op de Sint Jozefschool een
open podium georganiseerd. Dit is
een leuke manier voor de kinderen
om hun talenten te laten zien en op
een andere manier met elkaar bezig te zijn. In de loop van het schooljaar hebben al diverse uitvoeringen
op school plaatsgevonden. Om het
voor ouders, opa’s en oma’s, oppasmoeders etc. ook mogelijk te maken om de optredens bij te wonen,
worden er ook voorstellingen in De
Boei en Zorgcentrum Zuwe Maria-

Oord gehouden. Op 1 februari konden kinderen van de groepen 1 tot
en met 4 hun talenten laten zien in
De Boei. Dit varieerde van live zingen tot playbacken en (break)dansen, van blokfluit tot drum bespelen. Er was tevens een heuse goochel act.
De kinderen genoten met volle teugen van elkaars optreden. Aan het
einde mochten de kleine artiesten
nog met z’n allen op het podium om
het welverdiende applaus in ontvangst te nemen.

Gespreksgroep Omgaan
met rouw van Zuwe Zorg
Wilnis - Geertje Bol-psychosociaal therapeut en Carin van Griekenpsychosociaal werkende in het Johannes Hospitium, willen graag bekendheid geven aan de avonden
waarop zij lotgenoten begeleiden
die met elkaar ervaringen delen. Iedereen, in alle leeftijdscategorieën,
die deelneemt aan deze groep heeft
een dierbare verloren door de dood.
Uit eerdere groepen blijkt dat de
deelnemers veel steun aan elkaar
hebben door het delen van ervaringen, want hoe ga je om met alle emoties/veranderingen die op je
pad komen na een overlijden?
De deelnemers (maximaal 8 personen) ontmoeten elkaar tijdens zes
dinsdagavonden.
Op dinsdag 13 maart start een
groep in het Buurhuis van het Johannes Hospitium aan de Vossestaart 2. Op dit moment zijn nog
plaatsen vrij.
Aanmelden kan via: www.zuwezorg.
nl/cursussen. De Zuwe informatielijn, telefoonnummer 0900–2359893

(op werkdagen van 8.30 tot 17.00
uur.). Voor inlichtingen kunt u bellen met Geertje Bol: 06-44882351
of Carin van Grieken: (0297)230290
(op woensdagen en donderdagen).

Bingoavond
bij Serviam
Uithoorn - Komende zaterdagavond 11 februari organiseert Stichting Serviam weer een gezellige bingoavond in het KNA gebouw aan
het Legmeerplein. De zaal is open
vanaf 19.00 uur en om 20.15 uur zal
met bingoën gestart worden. Op deze avond kunt u weer vele mooie en
leuke prijzen winnen, of als hoofdprijs een van de bekende enveloppen. De opbrengst van deze avond
is bestemd voor het ontwikkelingswerk van onze Uithoornse missionarissen.
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Houd sluipmoordenaar
koolmonoxide buitenshuis!
Regio - Nu Nederland meer dan
ooit een forse koudeperiode doormaakt, wordt er tevens meer gestookt. Daarnaast wordt er alles aan
gedaan om het in huis warm te houden. Anders gezegd, men voorkomt
dat er zo weinig mogelijk warmte naar buiten verloren gaat. Goed
idee, maar het is beslist noodzakelijk
om altijd voor enige vorm van ventilatie in huis te zorgen. Op plaatsen
waar gastoestellen, CV-ketels, open
haarden, allesbranders e.d. verbrandingsgassen produceren, is het helemaal van belang dat in besloten
ruimten hoe dan ook (verse)luchtcirculatie kan plaatsvinden, bijvoorbeeld door open (en schone) ventilatiekanalen, roosters, bovenlichten
of via een raam met kierstanden. Dit
om het eventueel dodelijke koolmonoxide geen kans te geven zich in
de woning op te hopen met alle gevolgen van dien. Bij de meeste moderne verwarmings- of warmwaterinstallaties is sprake van een gesloten toevoer van zowel verse lucht als
afvoer van verbrandingsgassen. Dit
laat onverlet dat goede ventilatie in
de woning altijd een noodzaak is. In
het bijzonder nu de meeste woningen steeds beter zijn geïsoleerd tegen het verlies van warmte waarbij
nagenoeg alle kieren en nader worden afgedicht. Op die manier kunnen dan ook (giftige) verbrandingsproducten – zo daar sprake van zou
zijn in een ruimte - geen kant meer
op. Op een fataal tijdstip ook de
bewoner(s) niet meer… Voldoende
‘luchten‘ is dus de boodschap.

Een koolmonoxidemelder is geen overbodige luxe in de buurt van een bergruimte waar zich ook de CV-ketel bevindt. Hier samen met een rookmelder
gemonteerd

Mindfulness training
in Uithoorn
Uithoorn - Binnenkort starten er
weer nieuwe Mindfulness trainingen in Uithoorn. Trainsters Marjanne Kruyswijk en Renée Cooken geven deze trainingen al vele jaren
met veel plezier.
Wat is Mindfulness?
Mindfulness betekent: je bewust
zijn van je ervaringen zonder dat je
daar een oordeel over hebt. Mindfulness is het makkelijkst te begrijpen vanuit zijn tegendeel: leven op
de automatische piloot. Bij het opstaan, in de keuken, tijdens het autorijden - let maar eens op hoe vaak
je op routine draait terwijl je denkt
aan zaken uit verleden of toekomst.
We zijn niet aanwezig in het hieren-nu en reageren vanuit automatische patronen, waardoor we geen
vat hebben op veranderingen.
Hoe kun je het leren?
Een eerste vereiste om mindfulness
te leren, is jezelf te concentreren op

het heden. Ben je met de kinderen
aan het spelen? Schakel bijvoorbeeld je telefoon eens uit en geniet
volledig van je kinderen. Hierdoor
zul je je meer ontspannen voelen.
De boodschap is dus het geluk niet
in de toekomst te zoeken, maar in
het nu. Om je goed op het nu te leren concentreren kun je de 8-weekse mindfulness training doen, onder
begeleiding van een ervaren trainer.
Marjanne: “Ik ben counsellor van
beroep en heb een eigen praktijk.
Door Mindfulness heb ik geleerd
dat pijn, verdriet en geluk bij het leven horen en je emoties niet uit de
weg moet gaan. Want juist het vechten kost zoveel energie. Hierdoor sta
ik veel bewuster in het leven en ben
ik in staat om meer te genieten van
het moment en ik ben een blijer
mens geworden.”
Renée: “Ik ben stress counsellor van
beroep met een eigen praktijk en

Goed geschoten...
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed
Geschoten’. Per mail kan het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we
deze foto.....

Sluipmoordenaar
Verbrandingsgassen van verouderde installaties, zoals open warmwatergeisers en kachels, die zich
in een afgesloten ruimte ophopen
kunnen niet alleen onaangename geuren veroorzaken, maar ook
het levensgevaarlijke koolmonoxide bevatten. Dat dit een dodelijk effect kan hebben is onlangs weer bewezen in Amstelveen en in Huizen,
waar twee kinderen de verstikkingsdood vonden in een afgesloten badben me enige jaren geleden gaan
verdiepen in de overeenkomsten
tussen de moderne westerse psychologie en het eeuwenoude boeddhisme. Mindfulness heeft mijn hart
gestolen omdat het me in contact
heeft gebracht met mezelf, ik pieker minder, leef bewuster, zie de
kleine dingetjes weer. En dat geeft
veel rust!”
Wat houdt de 8 weekse
training precies in?
Je leert bijvoorbeeld contact te maken met je gevoelens, gedachten,
gewoonten en gedragingen. En je
ontdekt hoe je je eigen geest kunt
observeren en hoe je je eigen geluk
kunt creëren.
Door o.a. yoga en meditatieoefeningen leer je omgaan met wat er is en
met wie je bent. Na de training hebben de cursisten een soort gereedschapskist die ze thuis kunnen gebruiken, die hen helpt om te gaan
met allerlei ‘weersomstandigheden’
in het leven.
Voor meer informatie kijk op www.
leveninhetnu.com of bel met de
trainisters op 06-41887715 of 061353600.

In deze column kunt u ook komen
met uw foto en tekstje. Ziet u iets
leuks, zieligs, aardigs, opvallends,
geks of gevaarlijks, het geeft niet
wat, maak daar een foto van, een
klein verhaaltje en stuur het op.

Even warm worden
Wilnis - Even de ijsafzetting op z’n vleugels radicaal bestrijden.
Dit plaatje heb ik vorige week zaterdag 4 februari
in de ochtend aan de Irenestraat kunnen schieten.
Jan Nap

IVN Winterwandeling
rond of op het Zijdelmeer

ren in de sneeuw en overal knoppen aan de bomen die zich tijdelijk
even in moeten houden. Verzamelen
komende zondag om 10.00 uur voor
het gemeentehuis.

Uithoorn – Komende zondag 12 februari kunt u onder begeleiding van
een IVN gids genieten van de winterse sfeer rond en misschien zelfs

De wandeling gaat altijd door! Stevige schoenen en warme kleding zijn
aan te raden de wandeling duurt
ongeveer anderhalf uur.

op het Zijdelmeer. De natuur lijkt
in rust, maar laat zich ook van een
andere kant zien. Vogels verzamelen zich rond en in een wak, spo-

kamer met een ‘open’ geiser. Jaarlijks overlijden gemiddeld tien mensen door koolmonoxidevergiftiging,
terwijl honderden in het ziekenhuis
moeten worden behandeld.
Koolmonoxide is met recht een
echte sluipmoordenaar. Je ruikt
of proeft het giftige gas niet en je
raakt snel bewusteloos. Dat komt
door de combinatie van onvolledige
verbranding van bijvoorbeeld aardgas of hout en onvoldoende ventilatie, waardoor koolmonoxide (CO)
ontstaat: een zeer giftig gas dat 250
maal sneller in het bloed wordt opgenomen dan zuurstof. Het is dus
zaak om de vorming van koolmonoxide in uw woning te voorkomen.
Verplicht onderhoud
De brancheorganisatie UNETO-VNI
pleit voor een wettelijk verplichte
en regelmatige controle van gasinstallaties én een snelle vervanging
van open gastoestellen door gesloten systemen. Er zijn nu nog meer
dan 1 miljoen verouderde systemen
in voornamelijk oude woningen geinstalleerd en die moeten eigenlijk
zo snel mogelijk vervangen worden
door veiliger installaties. Ook veel
brandweerkorpsen in den lande zijn
een voorstander van een controle in
de vorm van een APK-keuring van
gasketels. Nu het economisch wat
minder gaat en de meeste huiseigenaren naar methoden zoeken om
te besparen op bijvoorbeeld onderhoudskosten op gastoestellen en
verwarmingsinstallaties ‘omdat die
het toch meestal wel goed doen’,
brengen zij zichzelf en hun gezin
onbewust in gevaar. Helemaal als
er sprake is van verouderde gasinstallaties en systemen. “Wij adviseren onze klanten met klem niet op
het onderhoud van de installatie te
beknibbelen, zelfs niet als het een
moderne versie betreft. Regelmatig onderhoud door een erkende en
gecertificeerde installateur van zowel nieuwe als verouderde installaties kan een hoop ongelukken met
dodelijke afloop voorkomen. Hoewel op het oog alles goed functioneert kan er technisch altijd wat mis
gaan. Als de installatie niet meer
functioneert, is dat lastig maar aantoonbaar. Vorming van koolmonoxide door welke oorzaak dan ook, kan
ernstige gevolgen hebben want dat
merk je niet. Altijd de ruimte goed
ventileren is de boodschap. Beter
dat je de frisse koude luchtstroom
voelt dan korte tijd later helemaal
niet meer”, laat Roeland van der Wilt
van het gelijknamige bedrijf in centrale verwarming en airconditioning
weten.
Voorkom het risico
Juist omdat het voorkomen van
koolmonoxide in een ruimte zo belangrijk is, vraagt Consument en
Veiligheid goede nota te nemen van
het volgende:

- Bij een verkeerd geïnstalleerd of
kapot gastoestel, zoals kachel, geiser, CV of combiketel wordt het risico van een koolmonoxidevergiftiging aanzienlijk vergroot als het
toestel bovendien in een kleine,
slecht geventileerde ruimte staat,
zoals op een boot, in een caravan of
kleine doucheruimte. Zorg hoe dan
alsnog voor ventilatie en laat het systeem voorzien van een gesloten afvoer naar buiten.

ven, verwarring, slaperigheid, een
versnelde hartslag en vermoeidheid. Hoe groter de blootstelling
aan koolmonoxide, des te heviger is
de hoofdpijn.
- Laat de schoorsteen van uw woning minstens één keer per jaar vegen, want bij een verstopt schoorsteenkanaal stromen de verbrandingsgassen rechtstreeks uw huiskamer in!
- Laat uw geiser, gaskachel, CV-in-

De meeste moderne HR-installaties hebben een vaste toevoer van lucht en
afvoer van verbrandingsgassen. Let op de raamventilatie.
- Koolmonoxide kan ontstaan bij
een verkeerde installatie van kachels en open haarden, maar ook
door een slechte afvoer vanwege
lekkage in afvoerbuizen of bij aansluitingen, gebrekkig onderhoud
aan en verstopping van afvoerkanalen.
- Verkeerde stookgewoonten. Bijvoorbeeld door kachels en open
haarden te gebruiken als allesbranders. Bij gebruik van een haard en
kachel als allesbrander vervuilen afvoerkanalen en schoorsteen snel.
Bij een vervuilde schoorsteen komen de verbrandingsgassen in huis
terecht. Daarnaast is brand een veel
voorkomende oorzaak van koolmonoxidevergiftiging.
- Wees alert op de symptomen: lichte hoofdpijn, misselijkheid, overge-

stallatie e.d. jaarlijks controleren
door een erkend installateur.
- Zorg 24 uur per dag voor voldoende frisse lucht in uw huis via een
raam- of ventilatierooster, zodat
verbrandingsgassen van de open
haard of CV-ketel goed weg kunnen. Monteer goed hang- en sluitwerk om ongewenst bezoek te voorkomen.
- Installeer zo nodig koolmonoxidemelders in huis, vooral in kleine
ruimtes of waar de ventilatie onvoldoende is. Bij een te hoog percentage koolmonoxide geeft de melder een luid alarm. Ze zijn verkrijgbaar bij doe-het-zelfzaken en kunnen zelf gemonteerd worden.
Meer weten? Bel voor advies, onderhoud en montage naar C & R van
der Wilt in Mijdrecht, 0297-284295.

Het is druk met akties rond de zondagmiddag-openstelling

Gehouden referendum in Nieuwe
Meerbode nu: meerderheid NEE
(vervolg van de voorpagina)
Veel te Doen
In de raadsvergadering van donderdag jl. diende Lijst 8 nog een motie
in voor winkelopenstelling op zondag. Joris Kneppers: ”We vinden het
opmerkelijk dat de VVD nu met deze zet komt. Gezien de afspraken
in het coalitieakkoord verbazen we
ons erover dat de VVD met een enquête komt over supermarkten open
op zondag.
Lijst 8 heeft al vanaf de eerste
raadsvergadering aangedrongen op
een discussie over dit punt, waarop
toezeggingen werden gedaan. Tot
nu toe hebben we 2 memo’s gekregen en daaruit is op te maken dat
pas in de herfst van 2012 aandacht
uitgaat naar de openstelling. En dat
is dus ruim een jaar later dan gewenst!”
Al jaren wordt er over gesproken en
recentelijk is de discussie op internet en in de kranten opnieuw opgelaaid. Een deel van de inwoners
van De Ronde Venen wil dat de supermarkt op zondag open is! Ook
Lijst 8 is hier een groot voorstander
van. Volgens hen is het namelijk een
win-winsituatie: het stimuleert de
lokale economie en het voorzieningenniveau gaat omhoog. “Een goede zaak voor toerisme, maar ook
voor eigen inwoners”, aldus Lijst 8.
De VVD is gebonden aan het coalitieakkoord, in dit akkoord is afgesproken dat het openstellen van supermarkten op zondag per definitie
niet mogelijk is.
D66
De burgemeester gaf tijdens de vergadering aan dat de winkeltijdenverordening pas gepland staat voor
het najaar van 2012. De fractie D66
gaf aan al een initiatief-raadsvoor-

stel gemaakt te hebben waarin dit
soort zaken geregeld worden en
nodigt alle andere belangstellende raadsfracties uit om hen hierin te steunen. Dit raadsvoorstel zou
het allemaal wat beter afdekken en
D66 verzocht dan ook om de motie
aan te houden totdat dit voorstel in
de commissie behandeld zou worden. Een korte rondgang langs alle

fracties leerde dat de motie van Lijst
8 het niet zou halen, iets wat gezien
het coalitieakkoord viel te verwachten.
Wel hebben nagenoeg alle fracties
aangegeven om snel over dit onderwerp in discussie te willen gaan.
Hierop gaf Lijst 8 aan de motie aan
te houden tot de volgende vergadering.

WILT U OP ZONDAGMIDDAG DE
SUPERMARKT OPEN IN DE RONDE VENEN ?

ja,

dat zou ik graag willen
Reden: __________________________________________
_____________________________________________________

nee,

dat hoeft van mij niet!
Reden: __________________________________________
_____________________________________________________

naam: _______________________________________________
woonplaats: ___________________________________________
leeftijd: _______________________________________________
aantal personen : _______________________________________
Stuur of breng de bon naar: Redactie Nieuwe Meerbode
Anselmusstraat 19, 3641 AM Mijdrecht

2e katern
Achtentwintigste AKU 10 Engelse
Mijlen loop weer een groot succes
werpen de schema’s van de trainer
dus toch vruchten af als je ze volgt.

Regio - Voor de start barstte de
kantine van Legmeervogels compleet uit zijn voegen. Meer dan 1500
lopers kwamen naar de Zorg- en
Zekerheidcircuit wedstrijd in Uithoorn. Een absoluut hoogtepunt,
met de bijbehorende verkeers- en
parkeerproblemen. Voor het eerst
werd er gestart en gefinisht op het
Sportpark de Randhoorn. Meer dan
70 leden van atletiekvereniging AKU
stonden aan de start. 25 Lopers uit
Aalsmeer, 47 lopers uit Amstelveen,
66 lopers uit De Ronde Venen en
maar liefst 118 lopers uit Uithoorn
(AKU leden niet meegeteld) en zij
bonden de strijd aan met het volledig vernieuwde parcours. De uit-

10 mijl
Bij de 10 Engelse Mijlen handhaafde Anouk Claessens haar 2e plaats
in het klassement met een 2e plek
achter weer een supersnelle Keniaanse Masila Ndunge, die de afgelopen maanden in Nederland al een
aantal wedstrijden gewonnen heeft.
Jolanda ten Brinke volgde met een
prima 6e positie op het rappe parcours. In de categorie comeback
past het verhaal van Atie van Oostveen. Na een aantal jaren van terugkerend blessureleed liep Atie haar
eerste wedstrijd sinds tijden. Eerst
rustig maar daarna versnellend naar
een prima 1 uur 23 minuten. Bij de

dagende fietsbrug over de nieuwe
N201 werd door de 5 km en de 10
km lopers bedwongen. De 10 Engelse Mijlen liep een ronde over het
terrein van FloraHolland, die met
hun medewerking voor een groot
gedeelte was afgezet. Bij het nameten van het parcours bleek de
10 Engelse Mijlen loop behoorlijk
nauwkeurig te zijn, maar de 5 kmen 10 km-loop bleken respectievelijk 200 en 400 meter te lang. Voor
de organisatie een uitdaging voor
volgend jaar.
Spannend
De vele toeschouwers zagen bij de
5 km een spannende wedstrijd die
bij de dames letterlijk op de streep
werd beslist. AKU-lid Marja Breedijk deed het in haar categorie uitstekend. Na eerst de jeugd begeleid
te hebben rende ze naar een uitstekende tijd en bleef tweede in haar
categorie. Bij de heren liep jongeling Hans van Hateren in de laatste honderden meter toch nog weg.
AKU lid Erwin Koopstra liep lang in
de kopgroep mee, maar moest uiteindelijk buigen.
Desondanks werd hij uitstekend 4e
met een gemiddelde snelheid van
boven de 17 km per uur. Bij de 10
km van de dames bleek de bekende
loopster Nadja Wijenberg de snelste
en bij de heren snelde Wilfred Verhagen naar een afgetekende winst.
AKU-lid Karin Versteeg handhaafde
zich in haar prima klassement met
een strakke 9e plaats.
Snelste AKU-heer was trainer Theo
Noij met een prima tijd. Kennelijk

heren waren het weer John van Dijk
en Paul Hoogers die meestreden
om de ereprijzen. John won op de
streep de race van Michael Woerden van de Veenlopers. Dit was de
hele afstand een wedstrijd binnen
de wedstrijd. John handhaafde met
een 5e plaats zijn goede klassering
in het overallklassement.
Paul Hoogers tot slot verstevigde
met zijn resultaat de leidende positie in het klassement. De organisatie dankt zijn ruim 120 vrijwilligers,
vele sponsors, bewoners van Legmeer-West voor hun geduld, Legmeervogels voor het beschikbaar
stellen van hun kantine en een aantal plaatselijke bedrijven die hun
medewerking verleenden zoals FloraHolland en Tica die zelfs tijdens
hun openingstijden de weg voor de
lopers op de Randweg vrijmaakte door hun toegang tijdelijk te verplaatsen. Zonder al deze inzet is een
evenement als dit niet te realiseren.

Piet van der Poel schittert
aan damfirmament
Regio - Piet kon na afloop van de
bondswedstrijd tegen Damlust tevreden terugkijken op een hele
mooie gewonnen partij. Omdat de
tegenstander van het 1e team van
Kunst & Genoegen met een tactische opstelling achter de borden verscheen, kwam Piet tegen de
kampioen van Scharwoude te zitten.
Piet werd daar ogenschijnlijk niet
warm of koud van, hij speelde de
sterren van de hemel. Inmiddels wel
in de rug gesteund door zijn ploegmaten Wim Keessen en Adrie Voorn.
Deze toppers van K&G zetten hun
taak om van de iets mindere broeders te winnen, vakbekwaam om in
een 4-0 voorsprong. Kopman Adrie
toverde weer een nieuwe slagzet uit
zijn Napoleon hoed en Wim zette
zijn opponent op fraaie positionele
wijze aan de kant. Inmiddels kwam
ook René de Jong goed uit een klassieke opening en snoepte zijn te-

genstander een schijf af. Maar een
kat in nood maakt rare sprongen
waardoor Rene zich met een damcombinatie liet verrassen. Gelukkig
kon René nog naar remise manoeuvreren en daarmee de zege voor de
Kwakelaars veilig stellen, 5-1. Piet
kon nu alle remmen losgooien zonder dat de eindoverwinning in gevaar zou komen, dat ging Piet heel
goed af. Hij won een van zijn mooiste partijen in zijn inmiddels 60-jarige damloopbaan.
Over twee weken komt concurrent
Almere naar ’t Fort De Kwakel, als
het clubhuis tenminste niet door de
schaatsclub bezet is?! Een gelijkspel zal volgens René de Jong dan
voldoende zijn voor promotie, maar
juist op deze avond zal René verstek moeten laten gaan. Hopelijk zal
K&G een goede invaller, Wim Könst,
op de been kunnen brengen om
promotie af te dwingen.

Helaas weer verlies voor
Atalante H1 tegen US
Vinkeveen - Zaterdag 4 februari stond er weer een volleybalwedstrijd voor de A-side mannen op het
programma tegen US H5 uit Amsterdam. Thuis hadden de Vinkeveense mannen een prima resultaat
behaald, een 3-1 winst, dus vol goede verwachtingen ging de 7-koppige ploeg op weg naar de hoofdstad
om een paar broodnodige punten te
behalen. Het begin van de wedstrijd
is altijd even aftasten, de vloer was
nog een beetje glad van de sneeuw,
maar de strijd ging gelijk op. HenkJan van der Leeden van H2 was mee
als invaller, het was dus even zoeken naar zijn plekje in het veld. Het
bleek middenachter te zijn. De andere middenaanvaller Robert Hardeman was met vakantie en de derde middenaanvaller Iwan Hendriks
is onlangs jammer genoeg geblesseerd geraakt. De A-side equipe zal
Iwan helaas tot het einde van het
seizoen moeten missen, hij heeft
een fikse enkelblessure opgelopen in de laatste thuiswedstrijd tegen Allvo H2. Alles bij elkaar flink
wennen. Helaas verloren de Vinkeveners de eerste set heel close met
28-26. De 2e set ging gelijk op en

werd ook met zeer miniem verschil
verloren: 25-23. Ook de 3e en 4e
set gingen gelijk op, helaas trok de
thuisploeg wederom aan het langste eind en won ook deze sets met
een lichte kleine voorsprong: 2523 en 25-22. De verschillen zijn uiterst klein, maar ondanks het kleine
puntenverschil weet de gehavende ploeg de omslag steeds net niet
te maken. Na het douchen hebben
de mannen allemaal nog een verliezersbiertje (halve glazen) gedronken en zijn veilig naar Vinkeveen
en omstreken teruggekeerd. Nog 8
wedstrijden te gaan voor het vlaggenschip uit Vinkeveen om van de
hekkensluiter positie weg te komen.
Vorig seizoen speelden de mannen
na 6 seizoenen in de eerste klasse
voor het eerst weer terug in de promotieklasse, het zou toch zonde zijn
als ze na twee seizoenen weer degraderen..
De volgende wedstrijd is vrijdag 10
februari om 21.00 uur in De Boei tegen Gemini H2. U bent uiteraard allen van harte uitgenodigd om te
komen aanmoedigen, misschien
maakt een mooie volle tribune juist
dat kleine verschil.

Kampioenschap klaverjassen in De Ronde Venen
De Ronde Venen - De Lijnkijkers
bestond dit jaar op 1 februari 40 jaar
en organiseert het kampioenschap
4 tallen klaverjassen in De Ronde
Venen.
r worden 3 ronden gespeeld, op:
Vrijdag 17 febr.
Vrijdag 2 maart
Vrijdag 30 maart
U kunt uw eigen team samenstellen van familie, vrienden, collega’s,
buren enz. Als u geen team bij elkaar kunt krijgen kunt u altijd vooruit bellen naar de organisatie. Mogelijk heeft de organisatie dan een
reservespeler voor u of kunt u in een
team invallen. De wedstrijden worden gespeeld in de kantine van Ar-

gon aan de Hoofdweg in Mijdrecht.
Teams uit Wilnis, Vinkeveen, Amstelhoek, De Hoef, Waverveen, Abcoude, en Baambrugge zijn van harte welkom. Er wordt individueel gespeeld en de punten van elk teamlid wordt opgeteld. Elke avond krijgt
het team met de meeste punten een
prijs, maar ook de beste individuele spelers (de eerste 8 ) krijgen een
prijs. De pechvogel wordt niet vergeten. Uiteindelijk krijgt het team
dat het beste resultaat heeft over de
drie avonden de titel Kampioen van
De Rond Venen en de daarbijbehorende prijs.
Voor inlichtingen en aanmeldingen
kunt u contact opnemen met:
Jos Twaalfhoven, tel. 06-17476495.

Cycluskampioen bekend
bij bridgeclub ABC

Lotte en Freek prima
gepresteerd in de sneeuw
Regio - Afgelopen zondag 5 februari werd er een tweetal wedstrijden gelopen door SRT-atlete Lotte
Krause en AKU-atleet Freek Koersvelt. Beide races waren ingekort wegens het winterse weer. Ondanks
dat hebben beide atleten prima gepresteerd.
Tatasteel/Runnersworld Duinloop
Door de winterse omstandigheden
had de organisatie van de Duinloop besloten om het parcours aan
te passen en in te korten tot 6,5 kilometer. Op het besneeuwde parcours kwam Steenbok RunningTeam atlete Lotte Krause in actie. Na
een 2e plaats op 29 januari in Velsen-Zuid, waar ze toen een tijd van
12,56 neerzetten, was Lotte deze week ook goed in vorm. Ze liep
een soepele race waardoor ze goede snelheid kon maken en een per-

fecte tijd neerzette. Lotte finishte in
28,31 en veroverde daarmee weer
de 2e plaats, prima gedaan!
Midwinter Marathon Apeldoorn
Ook AKU-atleet Freek Koersvelt
kwam in actie dit weekend. Hij liep
de 39e editie van de Midwinter Marathon in Apeldoorn als training
voor de Marathon van Rotterdam.
Het parcours geldt als een van de
mooiste van Nederland, met de vele
bossen en heidevelden in de omgeving van Apeldoorn. De weersomstandigheden voor Freek waren prima, het was zonnig en er stond weinig wind. Freek liep een gemakkelijke en soepele race op het 42,2 kilometer lange parcours en finishte in
een tijd van 3.18,44. Freek eindigde
op de 8e plaats in zijn categorie en
kijkt uit naar de Marathon van Rotterdam op zondag 15 april.

Regio - Donderdag 2 februari is de
laatste ronde van de tweede cyclus
bij Bridgeclub ABC gespeeld. Het
was voor vele bridgers erop of eronder. Omdat uit het vorige verslag
bleek dat de literair medewerker
er ook op let hoe iemand binnenkomt en hoe iemand kijkt, zie je de
meest verrassende poses. De ene
heel nonchalant en de andere overdreven vriendelijk groetend, er was
zelfs iemand die een avond voor de
wedstrijd zou plaatsvinden zijn partner opbelde met de mededeling dat
zij er toch wel heel slecht voorstonden en dat zij extra hun best moesten doen om niet te degraderen. En
dat heeft nog geholpen ook, waarschijnlijk bellen zij elkaar nu wat vaker.
De wedstrijdleiding opende de wedstrijd toen iedereen aanwezig was.
Er was geen stilzittersronde bij dit
keer, alhoewel het de wedstrijdleiding heel wat hoofdbrekens gekost
heeft om dit voor elkaar te krijgen.
Zes paren in de A-lijn en zes in de
B-lijn.
A-lijn:
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het echtpaar Beb Soppe en
Ben Leeftink met 66.25%.
Vaker bellen zou uw literair medewerker willen voorstellen! Tweede werd het paar Addie de Zwart
en Jeannet Vermey met 57,50%. Dit
laatste paar is enkele weken van
slag, maar komt heel sterk terug.
Derde werd het paar Riet Bezuyen
en Wim Egbers met 53,33%, dit paar
heeft de eindsprint iets te laat ingezet.
B-lijn:
In de B-lijn was de eerste plaats
voor het paar Ada Groenewegen
en Roelie van Voorden met 62,92%,
juist genoeg om de eerste plaats in

het klassement voor zich op te eisen. Tweede werd het echtpaar Tilly en Arnold van Dijk met 57,50% en
derde werden Corry Snel en Lenie
Veninga met 56,67%.
Competitiestand
A-lijn:
In de A-lijn is cycluskampioen geworden het paar Greet de Jong en
Roel Knaap, die de hele cyclus al
bovenaan heeft gestaan met een
gemiddelde score van 58,49%.
Een zeer goed resultaat van dit paar,
al lieten zij het de laatste paar weken wat afweten, of was dit hun sociale inborst, om ook anderen een
keer te laten winnen.
Tweede is nu, door hun geweldige
score van vorige week, het echtpaar
Ria en Joop Smit met een gemiddelde score van 54,34%. Derde is geworden het paar Siep Ligtenberg
en Piet Hoogenboom met 54,02%;
dit paar speelt steeds wel mee in de
top van hun lijn.
B-lijn:
In de B-lijn is er nu een einde gekomen aan het stuivertje wisselen in
de top van het klassement.
Eerste en kampioen is geworden het
paar Ada Groenewegen en Roelie
van Voorden, mede door hun hoge
score deze wedstrijd, met een gemiddelde score van 56,55%.
Tweede in het klassement en dus
vicekampioen is het echtpaar Tilly
en Arnold van Dijk met een gemiddelde score van 56,11%. De derde
plaats is voor het echtpaar Henny en
Lucas v.d. Meer met 55,29%.
Volgende week is er vrij bridgen,
want dan worden eerst de kampioenen gehuldigd en de promovendi en degradanten bekendgemaakt
en kan iedereen even bijkomen van
de spanningen.
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Vrije afvaart kleitransport uit Amstelhoek

Firma Kool Grondverzet geen
strobreed in de weg gelegd

Het is weer diamant wat
er blinkt, nu in Vinkeveen
Vinkeveen - Andermaal kan het
juwelenkistje worden geopend om
een pronkjuweel in op te bergen. De
Ronde Venen, toch al rijkbezet met
flonkerende huwelijken, kon in dat
licht gezien op 31 januari jl. Joop en
Aagje Strubbe-de Haan verwelkomen met hun diamanten huwelijk.
Zestig jaar zijn zij bij elkaar en - op
wat klachten na die de ouderdom
nu eenmaal met zich meebrengt
– still going strong. Burgemeester
Maarten Divendal kwam het bruidspaar persoonlijk gelukwensen en
nam traditiegetrouw het mooi uitgevoerde fotoboek ‘De Plassen’ mee,
dat zo langzamerhand bij elk sterk
huwelijk in de boekenkast prijkt. Tevens had de gemeente gezorgd voor
een mooi bloemstukje. Ook Hare
Majesteit Koningin Beatrix had zich
niet onbetuigd gelaten en een brief
met haar felicitaties gestuurd. Joop
en Aagje straalden bij dit alles en terecht. Je mag je toch alleszins verheugen dat als je zo’n mijlpaal hebt
bereikt je dit nog bewust en redelijk
gezond mag meemaken. Ook al omdat de kinderen en hun kinderen de
ware eveneens nog steeds aan hun
zij vinden. Een hechte en spontane familie dus met een groot gevoel
voor en besef van saamhorigheid.
Joop werd op sinterklaasdag 1926
geboren in Waverveen, Aagje zag
het levenslicht in Vinkeveen op 26
januari 1929. Die verjaardag werd
veertien dagen geleden uitbundig en met de hele familie gevierd.
Aagje heeft op haar leeftijd dit als
een hoogtepunt ervaren, zoals haar
60-jarige trouwdag dat ook was met

de burgemeester op bezoek. Joop
genoot net zo goed van dit alles en
had samen met Aagje geanimeerde
gesprekken met hem.
Joop en Aagje kregen twee kinderen, een dochter en een zoon.
Laatstgenoemde is predikant bij de
Hervormde gemeente in Vinkeveen.
Er zijn vier kleinkinderen en inmiddels ook twee achterkleinkinderen.
Alle (klein)kinderen blijken dol op
hun (over)grootouders te zijn.
Scharrelen
In hun vroeg ontluikende liefde
kwamen Joop en Aagje elkaar als
tieners op Nieuwjaarsdag tegen bij
een concert van het kerkkoor in
Waverveen. “Wij scharrelden toen al
een beetje met elkaar hoor, op een
manier zoals zo veel jongeren in die
tijd dat deden”, laat een olijke Aagje weten die zelf jarenlang in een
zangkoor heeft gezongen, net als
haar echtgenoot die het maar liefst
50 jaar volhield, naast evenzo vele jaren als lid van Concordia. Het
was wel even slikken voor de jonggeliefden toen Joop voor zijn militaire diensttijd in 1947 naar Indonesië
werd uitgezonden waarvan hij gelukkig gezond en wel in 1950 naar
huis terugkeerde. Aagje had in die
jaren het nodige geduld getoond en
samen togen zij op richting het burgerlijke en kerkelijk huwelijk dat op
31 januari 1952 in Vinkeveen werd
voltrokken.
Joop kreeg een baan bij het toenmalige bedrijf Hazemeyer in Breukelen, dat later opging in Holec, een
bedrijf in elektrotechnische produc-

ten en installaties. Als medewerker
was hij onder andere verantwoordelijk voor de elektrische stroomvoorziening bij de Deltawerken toen de
eerste caissons in de zeegaten werden geplaatst. Op haar beurt geniet
Aagje bij talloze ouderen nog altijd
bekendheid als degene die in de jaren zestig en zeventig van de vorige
eeuw beheerder en conciërge was
van het Verenigingsgebouw naast
de Hervormde kerk. Zij zorgde voor
de organisatie bij bruiloften en partijen en andere feestjes die er gehouden werden. Ook kookte zij wel
eens voor veertig personen.
Joop en Aagje hebben altijd in Vinkeveen gewoond, eerst op de Demmerik, toen op de Herenweg en in
1979 verhuisden zij naar de Patrijzenlaan. Sinds 2001 wonen zij aan
de Talingenlaan. “Met de viering van
onze trouwdag en het bezoek van
de burgemeester sluiten wij de festiviteiten in januari af. Aagje en ik
hebben genoten, maar wij willen het
ook niet overdrijven. Daarnaast zou
wéér een feest om ons 60-jarig huwelijk te vieren een beetje teveel van
het goede zijn voor Aagje haar gezondheid. Wij hebben ons voorgenomen nog heel wat jaartjes bij elkaar te blijven en dan moet je ook je
krachten wat sparen”, aldus Joop tot
slot. Daar sluit de redactie van deze
krant zich graag bij aan. Bruidspaar,
nogmaals van harte gefeliciteerd en
samen met jullie kinderen en kleinkinderen nog vele goede jaren toegewenst. Geniet ervan zolang het u
gegeven is!

Expositie amateurfotografen
in Hofland Medisch Centrum

Mijdrecht - Tot eind maart hangen
er 12 kleurrijke foto’s in het Hofland
Medisch Centrum, gemaakt door
Jan Mastenbroek en Peter van Eekelen. Jan en Peter zijn allebei enthousiaste amateurfotografen en afgelopen jaar lid geworden van Fo-

toworkshop De Ronde Venen. Deze
fotoclub heeft enkele expositielocaties verspreid over Mijdrecht en Wilnis, en moedigt haar leden aan op
deze wijze ervaring op te doen met
het werken aan een thema en het
tentoonstellen van deze resultaten.

De in het Hofland Medisch Centrum getoonde foto’s hebben als
gemeenschappelijk kenmerk dat
de kleuren van de gefotografeerde
scènes en objecten een bijzondere bijdrage leveren aan de foto. Zo
wordt een macrofoto van een wesp
bij een plasje siroop haast een surrealistisch beeld en worden zwarte zwanen in donker water opgelicht door kleurrijke reflecties. De
koplampen van een auto tijdens het
‘blauwe uurtje’ zorgen voor een bijzondere kleurencombinatie van zowel de aarde als de lucht en schept
een algengroen meertje aan een lavastrand naast een steenrode rots
een bijzonder landschap.
Mocht u in de buurt zijn van het
Hofland Medisch Centrum loop dan
gerust even binnen en werp een blik
op deze kleine maar aardige expositie! Het Hofland Medisch Centrum
is gevestigd aan Hofland 48-56 in
Mijdrecht en is dagelijks geopend
van 8.00 tot 17.00 uur.

Gezellige middag voor
bewoners van Zuiderhof
Vinkeveen - Vorige week is Joppe
de Ree opgetreden in Zorgcentrum
Zuiderhof. Hij vermaakte de bewoners, samen met zanger Arie Hazes, met zang en karaoke. De aanwezige bewoners konden via een
scherm alle liedjes meezingen. Hier
werd dan ook gretig gebruik van
gemaakt. Het repertoire bestond uit
Hollandse en Engelse meezingers,
hoofdzakelijk uit de oude doos, zodat bijna iedereen de liedjes kende.
Ook werden liedjes van Andre Hazes gezongen.
Met een hapje en een drankje konden ze er geen genoeg van krijgen
en de beide heren gingen daarom
met plezier lang door met hun repertoire.

Amstelhoek - De 13.383 kubieke
meter kleigrond die sinds begin november opgeslagen heeft gelegen
bij de firma Kool Grondverzet BV
aan de Amstelkade 118, is inmiddels
goeddeels afgevoerd met beunbakken over de Amstel en de Kromme
Mijdrecht richting De Hoef. Vorig
jaar werd naar buiten gebracht dat
de hoeveelheid kleigrond er zonder vergunning lag opgeslagen. Een
week geleden berichtte deze krant
dan de klei met beunbakken werd
afgevoerd en dat dit in feite tegen
de regels was, zoals gemeld in de
brief van de Provincie van 29 november vorig jaar. Ook dat de provincie had gesommeerd dat de klei
vóór 15 december 2011 van het terrein bij de firma Kool zou moeten
zijn verwijderd. Inmiddels blijken
de zaken anders te liggen gelet op
de reacties van zowel de gemeente als de provincie die op de keper
beschouwd in het voordeel van de
firma Kool uitvallen. Ook Waternet
is ineens volop bij de kleigrond betrokken en gaat die naar hun zeggen gebruiken voor dijkversteviging in De Hoef en langs de Waver
in Waverveen. Een en ander blijkt uit

raden om het transport van de klei
met behulp van vrachtwagens via
de Amstelkade te laten plaatsvinden
omdat de dijk dat niet aan kan. Sterker nog, het is niet eens mogelijk
omdat de vrachtwagens soms breder zijn dan het asfalt van de weg op
de dijk. Bovendien zorgt dat vrachtverkeer voor veel onrust en gevaarlijke situaties in de woonkernen.
Kortom, de aannemer dient de overlast zoveel mogelijk te beperken. De
keuze van het transport valt volledig
onder diens verantwoordelijkheid in
samenwerking met Kool. Het is aan
hen om te zorgen dat de lading klei
hoe dan ook bij ons op het werk
wordt afgeleverd. De meest eenvoudige manier is via het water, dus de
Amstel en Kromme Mijdrecht. Dat
is water wat zowel het Hoogheemraadschap als deels de provincie in
beheer heeft.” Aldus de uitleg van
de woordvoerster.

een toelichting op onze vraag aan
Waternet of de partij dijkenklei, zoals de officiële benaming is, nu wel
of niet in haar opdracht wordt vervoerd. Saillant detail is dat vorig jaar
november in alle toonaarden door
Waternet werd ontkend dat men bij
de partij grond betrokken was. Deze
krant meldde tevens dat u de recente reactie van Waternet nog tegoed
had omdat men niet binnen de door
ons gestelde deadline kon reageren.

met schepen af te voeren naar de
locatie. Ook de gemeente De Ronde Venen liet desgevraagd weten
dat Waternet geen enkele vergunning van de gemeente nodig heeft
voor afvoer van de klei over water.
Overigens blijkt Aannemingsbedrijf
Oldenkamp GMB geen vergunning
te hebben aangevraagd om zijn activiteiten uit te voeren. Wellicht omdat ontheffing op grond van de APV
toch niet nodig was voor overslag
van de klei via de weg of dijk naar
een vaartuig aan de oever. De gemeente had gedreigd met ‘handhaven’ als de ‘illegaal’ gelegen klei niet
binnen een bepaalde tijd naar een
andere locatie zou zijn verplaatst.
Omdat het deel van de klei dat op
een perceelgedeelte lag waar dat
niet was toegestaan, in hun ogen
tijdig was opgeruimd, heeft de gemeente geen dwangsommen geïnd.

Zaak voor aannemers
“Het klopt dat de klei vorig jaar door
Aannemingsbedrijf
Oldenkamp
GMB uit Oss aan ons is aangeboden. Men had die vorig jaar voor eigen rekening en risico ingekocht en
bij Kool laten opslaan. Toen waren
wij nog niet in beeld omdat wij niet
wisten of we de klei wel of niet zouden afnemen. Bovendien was die
niet gekeurd op geschiktheid. Dat is
nu wel het geval en de klei is kwalitatief goed bevonden om te worden
gebruikt voor dijkverbeteringen in
De Hoef aan de Kromme Mijdrecht
en voor de Waverdijk. Met nadruk
willen wij erop wijzen dat Waternet géén eigenaar van de grond is;
het was en blijft een zaak van beide aannemers die de grond hebben ingekocht en opgeslagen”, laat
woordvoerster Diana Kleinhout van
Waternet weten. “Oldenkamp GMB
hebben wij gecontracteerd voor deze klus. Zij hebben op hun beurt
Kool als onderaannemer ingeschakeld om de klei uit te leveren. Wij
hebben de aannemer met klem ont-

Geen vergunning nodig
De Provincie heeft gezegd dat er in
dit kader geen vergunning voor nodig is om gebruik te maken van de
waterwegen en dat men dus toestemming heeft gekregen om de klei

Opslag mocht nu wel
En hoe stond het nou met die brandbrief die de Provincie op 29 november vorig jaar heeft gestuurd naar
Amstelkring Wilnis, waartoe Ook
Kool Grondverzet behoort en waarbij werd gesommeerd dat de klei
vóór 15 december van het terrein
had moeten worden verwijderd?
Daarop liet een woordvoerster van
Gedeputeerde De Vries (o.a. Bodem & Water, Milieu & Handhaving)
ons weten dat de Provincie geen
bestuursdwang of een dwangsom
heeft opgelegd, omdat de betreffende brief slechts een bestuurlijke waarschuwing betrof. Het traject

omvat vier termijnen en bij de derde en vierde termijn is er pas sprake van een dwangsom opleggen en
invorderen.
‘Bij Amstelkring Wilnis is een bestuurlijke waarschuwing opgelegd
omdat hun vergunning niet voorziet in het accepteren en opslag en
overslag van grond. Omdat op 0911-2011 de kwaliteit van de grond
dijkenklei was en de hoeveelheid
méér dan 10.000 m3, was er sprake van een illegale situatie. Uit uitgevoerde kwaliteitskeuringen (rond
eind november 2011) bleek dat de
kwaliteit van de grond ‘schoon’ was
en de opgeslagen hoeveelheid binnen de inrichting van Amstelkring
Wilnis inmiddels minder dan 10.000
m3 betrof (…). Daardoor werd het
‘Activiteitenbesluit’ van toepassing. Dit besluit bevat algemene
regels en staat boven de vergunning, waardoor de grond nu wel op
de locatie opgeslagen mocht worden. De bestuurlijke waarschuwing
kwam hiermee ook te vervallen. Dit
is in een brief van 20-01-2012 aan
het bedrijf bevestigd. Er is overigens
wel proces-verbaal aangezegd.
Dat moet nog worden afgerond en

wordt doorgezonden aan het functioneel parket van justitie. De vergunning bood in eerste instantie
geen ruimte voor afvoer per schip
maar doordat nu het Activiteitenbesluit van toepassing is, mag afvoer per schip wel. Het bedrijf dient
zich echter wel aan de voorschriften
van het Activiteitenbesluit te houden. Het gaat daarbij om een eenmalige actie (m.a.w. de huidige partij grond mag per schip worden afgevoerd niet meer)’. Aldus het antwoord van de Provincie op onze
vraag over handhaving en vergunningen. En dus lachte men zich bij
Kool bijna een breuk en werd men
alsnog door de overheid (wetgever)
in het zadel geholpen.
Blijft de vraag waar de ruim 3.300
m3 klei bij Kool toch zo snel is gebleven?… Zou er voorkennis zijn
geweest en het om die reden tijdelijk ergens anders (buiten het terrein) op te slaan om op die manier
het Activiteitenbesluit van toepassing te laten zijn? Dat is niet meer te
achterhalen. Feit is wel dat de firma
Kool ondanks alle commotie en inspanningen van verschillende partijen of het allemaal wel door de
beugel kon, (weer) aan het langste
eind trekt.
En zo komt er aan deze theatervoorstelling met in de hoofdrollen Kool,
Waternet en de overheid een einde
waarvoor het publiek (lees: omwonenden) bepaald geen applaus kan
opbrengen. Sterker nog, liever verschoond blijft van dit soort opvoeringen en bekonkelingen.
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Vervolg op goedkeuring grondexploitaties Winkelbuurt en Stationslocatie
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle
mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening
bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de
inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Financiën gemeente De Ronde
Venen komen weer aardig op pijl
risicoparagraaf weerstandsvermogen voorzien. De overige gronden,
woningen en gebouwen binnen de
grondexploitatie worden –zoals de
afgelopen jaren al gebruikelijk wasvan een actuele taxatie voorzien en
waar nodig zal een afwaardering
plaatsvinden”, aldus het college.

Wie wil meelezen in de Oud-Griekse vertaling
van Harry Potter?

Gezocht deelnemers voor leeskring
Harry Potter in Oud-Grieks
Ik ben op zoek naar mensen die het aardig zouden
vinden om samen met mij te gaan lezen in de OudGriekse vertaling van het eerste boek van Harry
Potter ³De steen der wijzen²(zie foto).
Hierbij denk ik niet alleen aan oud-gymnasiasten
die hun kennis van die prachtige oude taal zouden willen opfrissen, maar ook aan tegenwoordige leerlingen van de hogere klassen der gymnasia
die – wellich ook voor hun plezier – even iets anders willen lezen dan de verplichte auteurs van hun
scholen. Zelf heb ik na mijn loopbaan als KLM vlieger (1956-1992) klassieke talen gestudeerd aan de
afdeling GLTC (Griekse en Latijnse Taal en Cultuur)
van de Universiteit van Amsterdam. Na mijn afstuderen in 2007 werd ik lid van de leeskring Herodotus van het Nederlands Klassiek Verbond.
Het lijkt mij echter aardig om daarnaast kennis te
maken met deze oude taal in een nieuw jasje.
Ik zou eventuele gegadigden willen verzoeken om

met mij contact op te nemen teneinde te overleggen op welke manier wij de voorgenomen leeskring vorm zouden kunnen geven.
Dit bij voorkeur per e-mail - aart.a.vanwijk@hetnet.nl -.
Overigens is het niet waarschijnlijk dat het woord
leeskring een juiste benaming zal blijken te zijn van
een gezelschap dat, althans in mijn geval, zich gewapend met een Engelse tekst van ³De steen der
wijzen² en een woordenboek een weg zal banen
door de Griekse tekst. Het ³lezen² zal vermoedelijk
bestaan uit een langzaam zoeken naar de woordvoor-woordbetekenis van de tekst van iedere zin.
Met telkens weer als beloning de grote voldoening
wanneer na afloop van een zin plotseling, als door
een wonder, alle woordjes op hun plaats blijken te
zijn gevallen.
Aart van Wijk uit Uithoorn

Geen supermarkten open op zondag
Geachte gemeenteraadsleden en inwoners van De
Ronde Venen,
Wilt u dat in de gemeente De Ronde Venen de supermarkten elke zondagmiddag open zijn of niet?
Deze vraag kregen wij via de Nieuwe Meerbode van de VVD-fractie voorgelegd. Uit overtuiging
en met nadruk antwoorden wij ‘nee’. Als vertegenwoordigers van de Protestantse gemeente Mijdrecht, de Hervormde gemeente Waverveen en de
Hervormde gemeente Wilnis zijn we van mening
dat we de zondag moeten koesteren als een rustpunt en sociale ontmoetingsdag van iedereen. Op
één dag in de week staan niet de commercie en de
economie centraal. Op één dag hoeven wij niets
dan het noodzakelijke werk te doen. Wat een weldaad, wat een geschenk. Als gelovigen zeggen
wij een geschenk van God. De zondag is een dag
waarin er voor iedereen voldoende ruimte moet zijn
voor kerk-, familie- en vriendenbezoek. Deze ruimte vragen wij ook voor de winkeliers en het perso-

neel van de winkels. Te vrezen valt dat, zeker in een
tijd van economische crisis, werknemers die dat eigenlijk niet willen, gedwongen worden althans zich
gedwongen voelen om op zondag te werken. Daarom is het onze oproep om zuinig te zijn op de zondag.
We hopen dat reacties vanuit de breedte van onze lokale samenleving de fracties in de gemeenteraad ervan overtuigen dat het goed is om op zondag de deuren van de supermarkt gesloten te houden. In de kerken bidden wij zondags voor onze inwoners en in het bijzonder ook voor de gemeenteraadsleden.
Protestantse gemeente Mijdrecht, Hervormde
gemeente Waverveen, Hervormde gemeente
Wilnis
Dominee H. Tacken, dominee P.G. Oskamp,
ouderling J. van Egmond, dominee P. Veerman,
ouderling D.G. van Vliet en ouderling H. Palm.

Waarom nou???
Eindelijk was het dan zover, na een windstille nacht,
van donderdag 2 februari op vrijdag 3 februari, lag
de Amstel er die morgen als een spiegel zo glad bij,
even daarna bedekt met een klein laagje sneeuw.
Eindelijk, na jaren zou er weer eens een prachtige
tocht op de schaats gemaakt kunnen worden van
Amsterdam naar Uithoorn of wie weet, helemaal
naar Alphen aan den Rijn, voor heel veel schaatsliefhebbers een langverwachte droom.
Maar in de middag van vrijdag 3 februari werd deze
mooie schaatsbaan aan flarden gevaren door ’De
Van Seumeren’ op de heenweg vol geladen naar de
Cindu in Uithoorn en kort daarna leeg terug naar
Amsterdam, op zijn zachtst gezegd: heel jammer.
Op zaterdag 4 februari werd er een ,’vaarverbod,’
afgekondigd, varen in de Amstel zou te slecht zijn

voor de dijken, waartussen de Amstel stroomt, heel
begrijpelijk, men moet zuinig zijn op deze dijken.
Onze vraag is dan ook de volgende?
Was het niet mogelijk geweest dit twee dagen eerder te bedenken?
Zondag 5 februari werd er reeds op de Amstel
geschaatst, tussen de schotsen ging men er ook
doorheen. Dit zou niet nodig zijn geweest als de
Amstel niet ‘aan gort’ was gevaren.
Dit moest ons toch even van het hart.
Mede namens de Buurtvereniging ’Fraba’ aan het
buurtschap ’De Rode Paal’
F.W.

Tentoonstelling met
Valentijn in de bieb
Mijdrecht - De hele maand februari
hangt er een overzichtstentoonstelling van het werk van 2011 van Resi van Zijl in Bibliotheek Mijdrecht.
De technieken bestaan uit aquarel,
acryl en de pas opgepakte techniek
Grafiek. Grafiek is een verzamelnaam voor allerlei druktechnieken.
Speciaal voor de valentijnsmaand
februari hangt er tussen het Grafiek een kleine serie valentijnswerkstukken.
Het leuke van Grafiek is voor de verzamelaar dat het een relatief betaalbare kunstvorm is. Dit wordt moge-

lijk gemaakt doordat een werkstuk
Grafiek meerdere keren afgedrukt
kan worden. Om het toch exclusief te houden zal dit altijd gebeuren in een beperkte oplage waarvan alle afdrukken genummerd zijn.
Welk nummer u heeft is zichtbaar in
de titel. Ook slechtzienden kunnen
met een aantal technieken toch genieten van kunst. Een van de valentijnswerkstukken is uitgevoerd in de
preegdruk. Het resultaat is dat de
afbeelding gevoeld kan worden in
het papier, vergelijkbaar met brailleboeken. Dit specifieke werkstuk
is voor deze tentoonstelling inge-

F.G.Wesselingh

lijst waardoor voelen moeilijk wordt.
Mensen die toch geïnteresseerd zijn
in deze techniek kunnen contact
opnemen om een afspraak te maken om te voelen. Alleen komen kijken mag natuurlijk ook en koffie of
thee is altijd aanwezig.

Hier was de doorsteek gepland, deze gaat niet meer door.
De Ronde Venen - Het college is
met man en macht aan het werk om
de financiële problemen weer onder
controle te krijgen. In hun beleidsplan 2011-2014 Kernachtig Verbinden hebben zij reeds hun zorgen uitgesproken over de aanhoudende forse economische tegenwind. In dat kader hebben zij zich
afgevraagd of de aannames die ten
grondslag lagen aan hun projecten en grondexploitaties nog realistisch en marktconform waren. In
april 2011 is een Task Force grondexploitaties en projecten opgestart.
Om een goed inzicht te geven in de
financiën en de risico’s van de projecten is externe expertise ingehuurd. Met het rapport van DHV
“Task Force Projecten: Beheerst Sturen” het bewuste DHV is dat inzicht
verkregen.
Werklijn
De eerste werklijn heeft een hoge
urgentie in het kader van de jaarrekening 2011. Indien het college erin
slaagt de prognose van het toekomstige verlies te verminderen zal ook
de te treffen verliesvoorziening kleiner zijn. Indien zij echter geen wijzigingen kunnen aanbrengen dan
zal bij de vaststelling van de jaarrekening 2011 ten laste van de reserves een verliesvoorziening van grote omvang moeten worden getroffen. De uitwerking hiervan houdt
in onderzoek, samenwerking, politieke knopen doorhakken en nieuwe grondexploitaties ter vaststelling
aan de raad voor te leggen. Herstel
en behoud van een financieel gezonde positie voor de gemeente is
voor het college de absolute prioriteit. Zij hebben dat gedefinieerd als
een sluitende begroting, een sluitend meerjarenperspectief en een
algemene reserve op niveau. Daarbij blijft het realiseren van een kwalitatief goed programma het uitgangspunt.
Uitgewerkt
Het college heeft de afgelopen
maanden op een constructieve manier samengewerkt met de raadswerkgroep Herstructurering. Ter uitwerking van de 1e werklijn heeft
de raad inmiddels al twee belangrijke onderdelen goedgekeurd met
een raadsbesluit, te weten: Vaststelling van de grondexploitatie voor
het plan De Winkelbuurt Abcoude
Zuid. Er is sprake van een winstge-

vende grex met een verwacht positief resultaat op eindwaarde (2018)
van 5,1 miljoen euro en afgelopen donderdag keurde de raad het
raadsvoorstel tot vaststelling van
de grondexploitatie voor de Stationslocatie Mijdrecht goed. Een herzien plan met een daarbij behorende grondexploitatie is ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.
Er is sprake van een te treffen verliesvoorziening op eindwaarde van
1.460.000 euro;
Marickenzijde
Het college heeft de afgelopen
week ingestemd met de grondexploitatie van Marickenzijde 1e fase en een daarvoor te treffen verliesvoorziening op eindwaarde van
3.840.000 euro. De raad zal hierover
in de openbare raadsvergadering
van 5 maart het uiteindelijke besluit moeten goedkeuren Er vanuit
gaand dat de meerderheid van de
raad hiermee wel akkoord zal gaan
is het vervolg alvast door het college op papier gezet: want regeren is
vooruitzien. In hun brief aan de raad
schrijft het college:
“De grondpositie van Marickenzijde 2e fase wordt getaxeerd en de
grondexploitatie Meerbad zal worden geactualiseerd. Over de uit-

Hoofdlijnen
“Het college werkt aan een samenvattende notitie op hoofdlijnen
om de financiële afwikkeling van
de DHV-rapportage uiteen te zetten. Hierin behandelen wij integraal
de financiële effecten, de wijze van
rapporteren in de jaarrekening 2011
en de reservepositie. Wij zullen ook
onze reserves en voorzieningen
herijken met een Nota reserves en
voorzieningen, welke door uw raad
dient te worden vastgesteld. Hierin gaan wij voorstellen om bestemmingsreserves waarvoor nog geen
verplichtingen zijn aangegaan op te
heffen en toe te voegen aan de algemene reserves. Dit om in staat te
zijn de verliesvoorzieningen en afwaarderingen te kunnen treffen. De
Nota is in concept gereed maar zal
nader op maat worden gesneden op
basis van nog te verkrijgen informatie, waaronder uit te voeren taxaties.
Agenda
Resumerend stellen wij voor het
voorbereiding- en besluitvormingsproces rondom de afwikkeling van
de DHV-rapportage als volgt te laten verlopen. College: instemming
met de hoofdlijnennotitie. Raadswerkgroep herstructurering. Gemeenteraad: vaststelling grondexploitatie Marickenzijde 1e fase.
Werkgroep onderzoek jaarrekening
2011. Samen met de accountant
zal zowel de hoofdlijnennotitie als
de nota reserves en voorzieningen
in technische zin worden besproken ter voorbereiding op de jaarrekening 2011. Raadscommissie ABZ/
Fin: Bespreking hoofdlijnennotitie
en de nota reserves en voorzieningen. Gemeenteraad: vaststelling nota reserve en voorzieningen. 14-06-

De Stationslocatie: waar de raad de grondexploitatie nu heeft goedgekeurd
komsten hiervan zullen wij u tijdig
informeren. Voor het Estafetteproject wordt geen verliesvoorziening
getroffen. Hier is vermelding in de

2012 Raadscommissie ABZ/F: Bespreking concept jaarrekening 2011
28-06-2012Gemeenteraad: vaststelling programmarekening 2011.

Kalliste Woningbouwontwikkeling biedt oplossing:

Overbruggingsgarantie voor kopers
voor het project BeLeef Buitendijks
Uithoorn - Kalliste Woningbouwontwikkeling heeft 34 nieuwe huizen in verkoop in het nieuwste deelgebied van Legmeer-West te Uithoorn: BeLeef Buitendijks. Voor elk
wat wils: zo zijn er vrijstaande en
waterwoningen, maar ook twee-onder-een-kap en eengezinswoningen gepland. Kalliste biedt de woningen aan met Overbruggingsgarantie®. Als mensen in BeLeef Buitendijks eindelijk hun droomhuis
hebben gevonden kunnen ze bang
zijn dat hun huidige woning moeilijk
te verkopen is. Overbruggingsgarantie® kan dan een uitkomst zijn.
Dit is een garantie die Kalliste aanbiedt aan de koper om zijn dubbele
woonlasten te compenseren.
De koper krijgt dankzij de garantie
voor de periode met dubbele lasten
voor maximaal één jaar een vergoeding, zolang de eigen woning nog
niet is verkocht. “Zo wordt de aankoop van een nieuwe woning in BeLeef Buitendijks voor de koper dus
nog aantrekkelijker“, licht Ruud de
Hoogt van projectontwikkelaar Kalliste toe. “Bovendien is het garantie-

bedrag voor de koper onbelast en
vrij besteedbaar.”
Hoe werkt
Overbruggingsgarantie®?
De projectontwikkelaar compenseert (een deel van) de dubbele woonlasten van de koper. De
koper krijgt zijn woonlasten vergoed tegen een percentage van
2,5% van de koopsom van de nieuwe woning op jaarbasis. De garantietermijn bedraagt 1 jaar ná oplevering van de nieuwe woning.
Meer informatie over het project

én de overbruggingsgarantie kunt
u terugvinden op de website www.
beleefbuitendijks.nl.
Makelaar is aanspreekpunt
EKZ | Makelaars, gevestigd aan de
Dorpsstraat 17 in Uithoorn verzorgt
de verkoop van het project BeLeef
Buitendijks. Zij adviseren de klanten
over de mogelijkheden van kopen
met Overbruggingsgarantie®.
Wanneer de verkoop rond is legt de
makelaar de overbruggingsgarantie
vast in de koop- en aanneemovereenkomst.
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Zilveren medaille voor
Veenlandturnster Kimberly

Onderlinge wedstrijd GVM’79
acrogym mooie start seizoen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag had de acrogym-afdeling van
GVM’79 de eerste wedstrijd. Het
wedstrijdseizoen begon dit jaar met
de clubkampioenschappen. Omdat GVM’79 zelf niet beschikt over
een wedstrijdvloer, wordt er uitgeweken naar en samengewerkt met
de acrogymvereniging uit Wormer,
Kwiek. Ook de vereniging LONGA
uit Utrecht nam dot jaar deel aan de
onderlinge wedstrijd.
Acrogym is een mooie tak van gymnastiek waar groot en klein met elkaar samenwerkt. Samen oefenen
zijn acrobatische elementen en verbinden het geheel door dans tot een
oefening.
Acrogym kun je op verschillende niveaus beoefenen, van recreatief tot
topsport.

Start
De onderlinge wedstrijd van afgelopen weekend was een mooie start
van het seizoen en iedereen heeft
de kans gehad om zijn/haar oefening alvast een keer door een jury te
laten beoordelen. De acrobaten van
GVM’79 hadden de weken ervoor
ook op een wedstrijdvloer getraind
en dat was goed aan de oefeningen
te zien. Er werden weinig grote fouten gemaakt en van de kleine foutjes kon mooi geleerd voor de wedstrijd van komend weekend.
Uiteindelijk bleek iedereen van
GVM’79 in de prijzen te zijn gevallen en de medaille verdeling was als
volgt: E junior niveau: Jill en Fleur
(1e) / Lucia, Willemijn en Jade (1e) /
Rink en Emma (1e). D-niveau: Mart

De Ronde Venen - Op zaterdag reden de turnsters uit De Ronde Venen in de mist en met een buitentemperatuur van -15 richting Woerden voor de eerste wedstrijd voorgeschreven oefenstof. Helaas was
het in de zaal net zo koud als buiten. Voor Veenland turnden Annique
Herngreen, Isa Groenenweg, Femke
v.d. Molen en Madelon Rispens hun
wedstrijd. Voor Femke en Madelon
was het de eerste keer en ze deden
dit naar behoren.

een mooie 6de plaats en Isa werd
14de. Gelukkig werd het warmer in
de zaal en konden ze op tijd beginnen met de tweede ronde. Dit werd
een hele kleine ronde met heel weinig deelnemers door de vele afzeggingen. Julie Postma turnde namens
Veenland en turnde een solide wedstrijd. Op balk werd helaas niet alles
geteld en op de brug ging het ophurken niet, maar verder prima oefeningen wat resulteerde in een verdienstelijke 5de plaats.

Hier en daar nog wat onzeker en er
werd soms een onderdeeltje vergeten maar al met al was iedereen
zeer tevreden. Madelon werd 12de
en Femke werd 17de. In de andere baan waren er ook slordigheden. Eveneens werd er plots besloten om een andere opsprong op de
balk te turnen wat puntjes gekost
heeft. Annique draaide wel een hele
mooie brugoefening. Ze werd daarop tweede. Uiteindelijk behaalde ze

Derde ronde
Op naar de derde ronde. Iedereen
liep met rode wangen want de temperatuur in de zaal was gestegen
naar tropische waarde. Nu mochten
Kelly Klinkhamer, Kimberly Bouman
en Muriel Coppens turnen. Voor Kelly en Muriel verliep de start op het
toestel balk helaas niet zo lekker.
Gelukkig verliepen vloer en brug
een stuk beter. Muriel werd derde
op vloer. Kimberly turnde ondanks

de zenuwen en een grote denkpauze op de vloer een prima wedstrijd.
Op de brug was ze verreweg de
beste en ze behaalde dan ook een
uitstekende zilveren medaille. Muriel werd netjes 14de en er zit verbetering in als ze de sprongen op
de balk de volgende keer wel turnt
en niet vergeet. Als laatste was Eva
Turk aan de beurt. In een heel grote categorie verdeeld over twee ronden turnde Eva een prima wedstrijd.
Eva maakte op de vloer een foutje
door de spreidsprong te vergeten en
dat was jammer want de rest van de
vloeroefening zag er prachtig uit en
ook de balkoefening en haar sprong
waren netjes.
Helaas ging de brug iets minder
netjes. Er werd een tussenstand bekendgemaakt en daar bleek dat Eva
niet bij de eerste drie stond. Eva behaalde een keurige 11de plaats. De
Veenlandturnsters konden dus dit
keer vroeg naar huis.

en Stephan (1e) / Manuela en Kim
(2e). C-niveau: Joëlla en Naömi (1e)
/ Frederike en Kelly (5e) / Mariska,
Sanne en Vera (1e). B-niveau: Swetta, Sabine en Laura (2e) / Florine,
Ulijn en Fleur (3e). A-junior niveau:
Demy en Imara (1e).
Al met al was het een geslaagde
ochtend en kon iedereen met een
goed gevoel naar huis. De trainsters
hebben er de volste vertrouwen in
dat er een prachtig wedstrijdseizoen aan zit te komen. Misschien
kunnen ze ook nieuwe acrobaten
in de gymzaal ontmoeten? Je bent
altijd welkom om een gratis proefles mee te doen op donderdag van
16.00–17.00 uur in gymzaal De Brug
in Mijdrecht. GVM’79 wenst haar
acrobaten de komende weken alvast veel succes met de wedstrijden!

De Biljartmakers shirtsponsor
van bowlingteam BVM
Regio - Gerard en Cees Bocxe eigenaars van Dé Biljartmakers uit Portengensebrug zijn de nieuwe shirtsponsors van team Dé Biljartmakers
van Bowling Vereniging Mijdrecht.
Gerard en Cees, ieder al bijna 40
jaar gepassioneerd werkzaam in de
biljartsport, dragen de bowlingsport
als balsport een warm hart toe.
Dat de sponsoring zijn vruchten afwerpt blijkt wel uit de uitslagen van
het team van BVM in de competitie.

Wintertoernooi in tennishal een groot succes
Mijdrecht/Wilnis - Op zondag 22
januari hebben de jeugdcommissies van de tennisverenigingen TV
De Ronde Vener en TV Wilnis een
succesvol wintertoernooi georganiseerd in de tennishal van De Ronde Venen.
Ongeveer 50 kinderen gaven zich
hiervoor op en hebben van 12.00

tot 15.00 uur verschillende wedstrijden tegen elkaar gespeeld. Er waren wedstrijden op mini-, ¾- en
groot veld.
Hierdoor hebben alle kinderen op
hun eigen niveau en tegen eigen
leeftijdsgenoten kunnen spelen.
De jeugdcommissies hebben voor
de nodige versnaperingen gezorgd

die natuurlijk ‘goed in de smaak vielen’.
Gezien de vele positieve reacties
van de kinderen en hun ouders zal
dit toernooi zeker voor herhaling
vatbaar zijn. De kinderen hebben
weer even lekker een balletje kunnen slaan en met het nieuwe seizoen in zicht is dat toch fijn.

Basketbal

Jongste team Argon speelt gelijk
Mijdrecht - Het jongste team van
Argon Basketball heeft afgelopen
zaterdag gelijk gespeeld tegen BC
Utrecht. Het was een zeer spannende wedstrijd en deze teams waren
voor de kerstvakantie ook al aan elkaar gewaagd. Argon begon matig
en stond in de rust zelfs meer dan
10 punten achter. Maar na de rust
kwam het vertrouwen terug en begonnen ze punten te maken. Spelverdeler Geert Jan Dierickx zorgde
ervoor dat Mattie Verhagen en Mike
Raadschelders de punten maken.
Luc van Dijk, Wessel Oudshoorn,
Maikel Griffioen, Hessel van der
Maat en Marijn Kop deden ook flink
hun best zodat de stand vlak voor
tijd uiteindelijk 25-25 werd. Daarna
deed elk team nog een poging om
de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar dat mocht helaas niet
lukken zodat de wedstrijd toch in
een gelijkspel eindigde. Het is leuk
om te zien hoe dit jonge team zo
snel vorderingen maakt. Een aantal
spelers gaan volgend seizoen over
naar het team onder de 12 jaar zodat de spelers op zoek blijven naar

jonge enthousiastelingen. Ben je
onder de 10 jaar en wil je eens basketballen: kom dan eens kijken naar
de training op maandag 16.00 uur
in sporthal De Eendracht. Volgende

week spelen de jongens in IJsselstein en dan hopen ze de wedstrijd
wel naar zich toe te trekken. En misschien is de geblesseerde Kay Ham
dan ook weer van de partij. Succes!

De voorgaande jaren streden de
bowlers in de middenmoo, maar
dit jaar strijden de talenten om de
hoogste plaatsen.
Het speelschema van dit topteam,
vindt u op www.bvmijdrecht.nl . Hier
vindt u ook informatie om zelf actief
mee te gaan doen.

Volleybalmannen Atalante H4
winnen overtuigend topper
Vinkeveen - De Atalante H4 mannen, gesponsord door Electroworld
Bunschoten te Abcoude, mochten
vrijdag 3 februari aantreden voor de
topper tegen Christofoor. Het team
uit Zwanenburg had sneeuw en
gladheid getrotseerd om lekker een
partijtje te volleyballen in de Boei.
Atalante had nog iets goed te maken, want de uitwedstrijd was met
3-2 verloren na een 2-0 voorsprong.
De Vinkeveense equipe is sinds dat
verlies ongeslagen en dus werd deze partij met vertrouwen tegemoet
gezien.
Met 7 man werd aan de wedstrijd
begonnen. Het was al direct een gelijkopgaande strijd, en het was meteen duidelijk voor Atalante dat ze
het deze avond niet cadeau zouden krijgen. Door een snelle blessure (lichte spierverrekking) moest er
bij Atalante al snel in de eerste set
gewisseld worden. Christofoor had
af en toe een hele sterke opslag die
vaak niet goed bij Atalante achterin verwerkt kon worden. Juist hierdoor ging de eerste set redelijk gelijk op. Ook ontbrak soms bij de Vinkeveners de scherpte bij afvallende
ballen binnen de 3 meter. Gelukkig
liep de aanval lekker en werd uiteindelijk toch de eerste set binnengehaald met 25-18. De tweede set vertoonde eigenlijk een zelfde beeld.
Wederom stond Atalante niet helemaal scherp te verdedigen, maar de
aanvallers van Christofoor sloegen

veel ballen ver uit, terwijl de Atalante aanval erg lekker liep. Een 25-20
setstand was het gevolg.
De derde en vierde set vertoonden
een licht gewijzigd beeld. Atalante ging achterin veel scherper en
attenter spelen, en aanvallend lukte eigenlijk alles. Prachtige set-ups
werden aanvallend heerlijk tot punten verwerkt. De mooiste toverbal-

len werden geproduceerd door de
aanvallers, en de gaten in de Zwanenburgse verdediging werden prima gevonden. Ook stond er regelmatig een killing block tegenover
de harde aanvalsballen van Christofoor, waardoor de aanvallers van
Christofoor het geloof in een goed
resultaat al snel verloren. Zo eindigden deze sets in 25-17 en 25-14.
Een hele mooie 4-0 overwinning tegen deze sportieve tegenstander
was een feit, en wederom is weer
een concurrent afgeschud. Atalante H4 ligt nog steeds op koers voor
het kampioenschap.

Feestelijke bingo Hertha
Vinkeveen - Komende zaterdagavond 11 februari is er een feestelijke bingo bij Sport Vereniging Hertha aan de Mijdrechtse Dwarsweg in
Vinkeveen.

Er zijn wederom mooie prijzen te
winnen. De zaal is open vanaf 19.30
uur en de bingo start om 20.30 uur.
Het eerste kopje koffie/ thee is gratis.
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Veranderingen in sociale werkveld vragen om fulltime wethouder

Wethouder Erica Spil
fulltime in dienst?

Mijdrecht - Het college van B en
W van De Ronde Venen stelt de gemeenteraad voor de uren van de
wethouder Sociale Zaken en Sa-

menleving (Erika Spil) uit te breiden
van een deeltijd functie (0,6 fte) naar
een volledige betrekking. Binnen
het sociale domein vinden landelijke ontwikkelingen plaats met grote gevolgen voor gemeenten, waardoor een fulltime wethouder noodzakelijk is.
Om de veranderingen het hoofd te
bieden en beleidsdoelen te behalen is veel bestuurskracht nodig. Erika Spil is als wethouder verantwoordelijk voor Samenleving, Jeugd- en
Ouderbeleid, Kunst en Cultuur, Onderwijs en Sociale Zaken. Binnen
onderwerpen uit deze portefeuille,
draagt het Rijk de verantwoordelijkheid van taken over aan gemeenten.
De omvang hiervan, was aan het begin van de collegeperiode nog niet
bekend. Bovendien gaat dit gepaard
met een flinke bezuiniging. Dit betreft onder andere Passend Onderwijs, Wet Werken naar Vermogen,
transitie AWBZ en Jeugdzorg. Afgelopen jaar is steeds duidelijker geworden op welke terreinen de ge-

meenten verantwoordelijkheid gaan
krijgen, al zijn de exacte wettelijke kaders nog niet bekend. Om sturing te geven op deze onderwerpen
en tijdig aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, is extra bestuurlijke inzet en daadkracht nodig.
Burgemeester Maarten Divendal:
“We hebben als gemeente straks
meer taken uit te voeren met minder financiële middelen. Om tijdig de
wettelijke taken uit te kunnen voeren en de noodzakelijke diensten en
voorzieningen aan inwoners te kunnen bieden, moeten we nu alles op
alles zetten. De overheveling van
Rijkstaken naar gemeenten vraagt
om grote bestuurlijke inzet en sturing. Deze onderwerpen vragen om
continue aandacht en inzet van de
verantwoordelijk wethouder. Uit belang voor de gemeente, moeten we
daar volledig op inzetten.”
De gemeenteraad van De Ronde Venen neemt naar verwachting in de
raadvergadering van maart een besluit over het collegevoorstel.
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Alexander Eerbeek uit Vinkeveen
Nederlands kampioen Go sport
Vinkeveen - Zondag 29 januari is
Alexander Eerbeek uit Vinkeveen,
19 jaar, Nederlands kampioen Go
geworden. Hij is de jongste go speler die ooit deze titel behaalde. Als
4e dan wist hij een aantal sterke 6e

dan spelers voor te blijven. Een uitzonderlijke prestatie, zeker gezien
zijn leeftijd. Door zijn winst mag
Alexander Eerbeek Nederland vertegenwoordigen tijdens het Wereld
Amateur Go Kampioenschap in Guangzhou (China), later dit jaar. Zijn
bijzondere resultaat heeft hem tevens een promotie tot 5e dan opgeleverd. Tweede werd oud-kampioen
Merlijn Kuin, 6e dan, uit Amstelveen, hij verdedigde zijn titel maar
moest in Alexander zijn meerdere
vinden. Op de derde plaats eindigde
Frank Janssen, 6e dan, uit Almere.
Naast zijn prijs voor de derde plaats
ontving Frank Janssen bij de prijsuitreiking een speld van verdienste
voor zijn jarenlange inzet voor de
Go denksport. Hij heeft als instructeur en auteur de sport toegankelijk
gemaakt voor zowel oudere als jonge spelers. Het boek ‘Go, stap voor
stap’ van zijn hand wordt veelvuldig
gebruikt om Go te leren.
Bij de dames heeft Marika Kuin
uit Amstelveen haar titel geprolongeerd. Karen Pleit uit Utrecht behaalde de 2e plaats. Marieke Overbeek en Tamara Havik deelden de
3e plaats. Het NK 2012 dames en
algemeen werd gespeeld in het Europees Go Cultureel Centrum in
Amstelveen.

Atlantis 4 pakt een punt
in Enkhuizen
Mijdrecht - Zaterdag 4 februari
ging het vierde team van korfbalvereniging Atlantis op bezoek bij DTS
in Enkhuizen. Na een doelpuntrijke wedstrijd werden uiteindelijk de
punten gedeeld met de tegenstander, het derde team van DTS. Zonder vaste krachten Kris (geblesseerd) en Karin (afwezig) begon
het door Florist gesponsorde vierde
aan de reis naar Enkhuizen. Gelukkig was Niels Reurings uit het derde bereid gevonden om het team
voor de gelegenheid te komen versterken.
Het eerste verdedigingsvak van Atlantis, bestaande uit Saskia Kraan,
Gita Geusebroek, Carel Beijeman en
Maarten van Diemen moest meteen
vol aan de bak. DTS kwam fel uit
de startblokken en dit resulteerde
dan ook vrijwel direct in de 1-0 via
een schot. Gelukkig had het eerste
aanvalsvak met aanvoerster Nathalie Valentijn, Christa Zeldenthuis,
Alexander Beeloo en Marcel de
Jong hier meteen een antwoord op.
Uit een korte kans wist Nathalie de
1-1 te scoren. Door doelpunten van
Maarten, Gita, Nathalie, Christa en
Alexander wist de Florist equipe in

de eerste helft uit te lopen naar een
5-8 voorsprong. DTS herpakte zich
echter en zelfs zo goed dat het uiteindelijk DTS was dat met een voorsprong de rust inging: 9-8.
Binnen het team overheerste het
gevoel dat men niet met lege handen naar huis hoefde te gaan. Saskia werd vervangen door Nicole Both en met frisse moed werd er
aan de tweede helft begonnen. Het
begin van de tweede helft was het
DTS dat de overhand had. De ploeg
uit Enkhuizen wist het Florist team
te overrompelen en kon uitlopen
naar een 14-10 voorsprong. Hierna
nam Atlantis 4 het heft echter weer
in eigen handen. Alexander scoorde
van afstand de 11-14. Hierna werd
hij moegestreden vervangen door
Niels Reurings. Deze frisse wind
had direct effect en ook Niels wist
te scoren met een schot: 14-12. Vervolgens wist Carel koelbloedig een
strafworp te verzilveren: 14-13. Gita
liet vervolgens nogmaals haar dame
alle hoeken van het vak zien en legde deze volledig in de luren met een
schitterende doorloopbal als bekroning: 14-14. Een dikverdiend gelijkspel ging mee terug naar Mijdrecht!

Periodekampioen Bc dio
blijft maar winnen
De Ronde Venen - De voorlaatste speelweek van de eerste periode was DIO weer onverbiddelijk.
Cens 1 werd met 7-2 aan de zegekar gebonden. De verrassing van de
week was de 7-2 overwinning van
APK Mijdrecht 3 bij De Paddestoel
2. Door dit resultaat moet De Paddestoel 2 vrezen voor de 2e plaats
in deze periode. Met nog een wedstrijd te spelen heeft De Kuiper/van
Wijk alles in eigen hand om deze
eervolle plaats te halen. In speelweek 22 stak één speler met kop en
schouder boven de rest uit. Nieuwkomer Daniël Wiegmans van APK
Mijdrecht 3 had met 11 beurten de
kortste partij van de week. Ook de
procentueel hoogste serie van de
week met 9 caramboles = 36% van
zijn te maken punten was een prooi
voor Daniël. De Springbok 1 won
met 5-4 van De Merel/Heerenlux 1.
Peter Stam en Hen Kandelaar zorgden voor de Hoefse punten. Bert
Fokker en Kees Griffioen zorgden
voor de Vinkeveense buit.
Kortsteeind
De Merel/Heerenlux 2 trok met
2-7 tegen De Schans aan het kortste eind. John Beets had maar 21
beurten nodig voor de winst tegen Dorus van der Meer. Gijs Rijneveld haalde met een grote overwinning op Henk Doornekamp de enige punten voor De Merel/Heerenlux
2. DIO had met 7-2 geen kind aan
Cens 1. Paul Schuurman, Bert Dijkshoorn en Eric Brandsteder zorgden
voor de winst. Joris van Putten redde de eer voor Cens 1. De Springbok
2 won verrassend met 7-2 van De
Merel/Heerenlux 3. Jan van Veen
speelde in 18 beurten Hans van Rijn
van de groene tafel. Nico de Boer
en Piet Slingerland zorgden voor
de winst van De Springbok2. APK
Mijdrecht 1 was kansloos tegen een
sterk De Kuiper/van Wijk. Kees de
Zwart had in 21 beurten geen kind

aan Jacques de Leeuw. Nico Koster was een maatje te groot voor
Cor Ultee. Michael de Kuiper ging
net iets eerder uit dan Gerrie Hölzken. Bob’s Bar haalde een regelmatige 7-2 zege op Stieva Aalsmeer.
Richard Schreurs had in 16 beurten
Ton Bocxe over de knie liggen. Lucia
Burger was weer goed voor de enige winst van Stieva Aalsmeer.
Cens 2 was met 0-9 geen partij voor
APK Mijdrecht 4. Willem van der
Graaf, Jan Lindhout, Jorus Schilder en Gert Versloot waren veel te
sterk voor de Mijdrechtenaren. APK
Mijdrecht 2 verloor nipt met 4-5 van
De Kromme Mijdrecht 1. Bob de
Boer won met slechts één carambole verschil van John Oldersma. Hendrik Versluis versloeg Gerrit Schuurman. Martin Hoegee en Lanette Engel zorgden voor de punten van De
Kromme Mijdrecht 1. De Merel/
Heerenlux 4 trok met 5-4 aan het
langste eind tegen De Vrijheid/Biljartmakers. Piet Best won van een
falende Nico van Soeren. Gijs van
der Vliet had maar 21 beurten nodig tegen Nick van de Veerdonk. De
Paddestoel 2 was met 2-7 een even
kansloze als verrassende verliezer tegen APK Mijdrecht 3. Roy van
Lith was in 24 beurten klaar met Jim
van Zwieten. Ron Schoonhoven had
geen kind aan Cock Verver. Daniël
Wiegmans was de grote man door
in 11 beurten Stefan Vos te vernederen. Het komende weekend van
11 + 12 februari worden in Sportcafé CenS te Mijdrecht de finales Pers.
kampioenschap Libre 2-sterklasse
gespeeld. De wedstrijden vangen ’s
middags om 13.00 uur aan. De deelnemers Robert Daalhuizen (De Paddestoel), Cor van de Kraats (CenS),
Jan van Veen (De Springbok), Ron
de Beer (De Kuiper/van Wijk/Stieva
Aalsmeer) en Cor van Wijk (De Merel/Heerenlux) gaan om de felbegeerde titel spelen.

Verslag van een enthousiaste deelnemer

Sport en Spel gezellig op
wintersport
Bowlingvereniging Mijdrecht
zevende van Nederland
Mijdrecht - Afgelopen weekend werd de halve finale en finale gespeeld van de Stedenontmoeting. De voorronde was reeds gespeeld in december. In die voorronde eindigde het team van Mijdrecht
op de 2e plaats. Zaterdagmorgen
om 10.00 uur werd de eerste halve finale gespeeld in Haarlem. De
tweede halve finale werd gespeeld
om 14.30 uur. De derde halve finale was op zondagmorgen om 10.00
uur. In deze halve finale zaten teams
uit Limburg, Friesland en Zeeland.
Er moesten 3 games gespeeld worden. In deze eerste halve finale eindigde Mijdrecht op de 2e plaats. Hoge games waren er van Diana van
der Meer, 200 en 210. De hoogste
game bij de dames kwam op naam
van Roswitha van der Laan met 233.
Bij de heren was het Geert-Jan van
Baest die de hoogste game voor zijn
rekening nam, namelijk 268. Jaco
Oussoren gooide 2 games van 204,
Maurice Vliege 217 en 235, Rene
Brandse 213 en bowlingexploitant
van Mijdrecht, Alan Coltman gooide
een game van 239.
Finale
Op zondag werden in Mijdrecht
eerst nog de verenigingskampioenschappen gespeeld.

Kampioen werden Geert-Jan en Silvia van Baest. Daarna snel naar
Haarlem, waar ze nog een finale
moesten spelen. Inmiddels stonden
de Mijdrechtenaren op de 7e plaats.
Er waren 8 finaleplaatsen. In de finale moesten er nog eens 4 games gegooid worden. Mariska Blom gooide
in de 1e game 234. Bij de mannen
liep het iets moeilijker. Na 1 game
stonden ze op de 8e plaats. Het
team uit Eindhoven gooide een 300
game. Daarmee kwamen ze op de 1e
plaats. In de 2e game gooide GeertJan van Baest 244. Met een totaal
van 1785 bleven de Mijdrechtenaren 8ste. In de 3e game begon de
vermoeidheid toe te slaan. Wel was
er nog een hoge game van Maurice Vliege 232 en Geert-Jan 247. Met
een verschil van 18 pins werd begonnen aan de laatste game. Diana
van der Meer gooide nog een 212.
Einduitslag:
1. B.V. Haarlem.
2. Nieuwegeinse B.V.
3. B.V. Musis Sacrum
4. B.V. Eindhoven
5. B.V. De Walvis
6. B.V. Goes
7. B.V. Mijdrecht
8. B.V. Dekker Zoetermeer

Atlantis A1 legt Fortuna
op pijnbank
Mijdrecht - In competitieronde 11
heeft Atlantis A1 voor een daverende verrassing gezorgd door in
Delft het gerenommeerde Fortuna
met 14-15 te verslaan. Atlantis A1/
Van Dam heeft hiermee een goede stap gezet om uit de degradatiezone te komen maar is nog steeds
niet veilig. In deze eerste klasse landelijke A-jeugd strijden vier teams
voor het kampioenschap (Excelsior,
TOP, Fortuna en Avanti) en de andere vier tegen degradatie (ODO, Atlantis, DES en Valto). Het eerste onderlinge duel destijds in Mijdrecht
eindigde in een 14-17 overwinning
voor Fortuna. Atlantis wist dus dat
het een zware kluif aan deze ploeg
zou krijgen. Coaches Marijke Pauw
en Arie Zaal hadden de opstelling
aangepast, de twee gevaarlijkste
spelers van Fortuna moesten aan
banden worden gelegd. Dit was de
opdracht aan Maarten Helsloot en
Jeroen Korver met dien verstande
dat het hele vak er alles aan deed
om deze twee heren te ondersteunen. Fortuna begon voortvarend en
de eerste aanval was doeltreffend
maar Atlantis kwam langszij dankzij een benutte strafworp van Goof
van Straaten. Andermaal kwam
de thuisploeg op voorsprong maar
ook deze hield niet lang stand. Een
slimme bal van Ciska Taal bracht
de ploegen weer naast elkaar. Er
brak een fase aan waarin Atlantis
heer en meester was over Fortuna.
Middels vijf treffers op rij stond de
Mijdrechtse ploeg op een verrassende 2-7 voorsprong (scores van
Megan van Aken, Goof, Jeroen, Lars
van Walraven en Sharon Moen).
Fortuna stond er wat bedremmeld
bij en kon geen openingen vinden mede dankzij het voortreffelijk verdedigen van Atlantis. Na de
3-7 liet Jeroen via een doorloopbal
de 3-8 noteren en na de 4-8 scoorde Sharon middels een vrije bal 4-9.
Tweemaal Fortuna en eenmaal Atlantis, Jeroen wist de hem toegekende vrije bal te benutten, waren de laatste wapenfeiten voor het
rustsignaal van de uitstekend fluitende scheidsrechter de Groot. Een
meer dan terechte ruststand in het
voordeel voor de ploeg uit Mijdrecht.
Fortuna liet her en der steekjes val-

len. Het leek alsof de Delftse ploeg
niet gemotiveerd was of dat er sprake was van overschatting, maar feit
was dat ze op dat moment niet beter
konden. Dat was zeker de verdienste van Atlantis. Je kon er op rekenen dat de thuisploeg in de tweede helft uit een ander vaatje ging
tappen wilde het mee blijven doen
om het kampioenschap. Maar ook
Atlantis moest het vertoonde spel
in de eerste helft voortzetten in de
tweede helft. Je kon zien dat Atlantis A1 volwassener is geworden. Het
bouwde de voorsprong gestaag uit
naar 6-13. Goof, Sharon en Sophia
van der Horst namen deze doelpunten voor hun rekening. Na de 7-13
en 7-14 (Maarten) krabbelde Fortuna iets terug naar 9-14. Gelukkig
wist Ciska nummer 15 in het mandje te leggen.
Met nog een kwartier te spelen leek
er geen vuiltje aan de lucht maar
de Atlantismachine ging haperen
er kwamen geen doelpunten ondanks het veelvuldige en langdurige balbezit. Fortuna scoorde wel
en kwam terug tot 13-15. De zenuwen gierden door de kelen. Atlantis probeerde tijd te rekken door
wat wissels te plaatsen. Timo Jongerling verving Lars en Eva Haspels
nam de plek in van Sharon. Fortuna profiteerde optimaal en kwam op
14-15. Nogmaals wissels aan Atlantiszijde. B-jeugdspelers Britt Vermolen en Lars Kuijlenburg mochten
hun opwachting maken ten faveure van Maarten en Megan en ook
al werd het de laatste minuut spannend de overwinning kwam niet in
gevaar. Een zwaar bevochten maar
terechte overwinning van Atlantis
A1. Treffend waren de woorden van
de aanvoerder van Fortuna na afloop van de wedstrijd: “Wij werden
vandaag afgetroefd door een ontketend Atlantis en onze titelaspiraties
kunnen we vergeten”. De volgende wedstrijd is op 11 februari wanneer Atlantis A1 thuis speelt tegen
Avanti, ook een ploeg die meedoet
aan de top en die de blamage van
hun thuisnederlaag zeer zeker willen wegpoetsen. Aanvang van die
wedstrijd is 16.10 uur in sporthal De
Phoenix.

Wim Bakker en Frank
Witzand naar kwartfinale
Vinkeveen - In het driebandentoernooi van biljartclub D.I.O. en Café
De Merel hebben Wim Bakker en
Frank Witzand flink uitgehaald door
hun partijen overtuigend te winnen
van Joop Luthart en Gerrit Schuurman die zijn favorietenrol geen moment waar kon maken. Ook door
naar de kwartfinales gingen op de
valreep Bert van Walraven en Heny v.`t Hul. Op zondag kwamen daar
nog bij Jan van Veen en Jos Lugtigheid. Martien Heijman, Jac de

Leeuw, John Vrielink, Gerrit Schuurman, Joop Luthart en Wim Dokter
waren de verliezers in deze eerst
ronde, geplaatst waren al Ton Driehuis, Ed van Heuven, Wil Bouweriks
en Gijs Rijneveld. Er kunnen nog enkele spelers geplaatst worden voor
dit driebandentoernooi om de kampioen van verleden jaar Ed van Heuven te verslaan. Opgeven kan in Cafè De Merel aan Arkenpark Mur
43, tel. 0297-263562 of per mail:
thcw@xs4all.nl

De Ronde Venen - Op zaterdagmorgen 21 januari om 06.00 uur
stappen 42 deelnemers van Spel &
Sport enthousiast in de bus naar
Sargans in Zwitserland voor hun
jaarlijkse wintersportreis. Onder hen
wandelaars, langlaufers en skiërs.
Na een voorspoedige reis arriveert
het gezelschap om 20.30 uur in hotel Post, waar ze worden verwelkomd met een drankje van het huis.
“De meesten van ons gaan daarna
op tijd naar bed, want het was vroeg
dag de 21e en er zijn nog 7 dagen
te gaan. Op zondag is het weer niet
al te best, namelijk regen en een te
hoge temperatuur. Na de langlaufuitrusting te hebben gepast, vertrekt
het gezelschap om 11.00 uur naar
de Flumserberg om te gaan wandelen en langlaufen. Gelukkig wordt
het spoedig droog en ligt er hogerop meer dan genoeg sneeuw. Na afloop een drankje in de bus en terug
in hotel Post een heerlijk diner met
(standaard) een saladebuffet.
Op maandag gaan we opnieuw naar
de Flumserberg, maar nu voor de
(uitgestelde) langlaufles. Voor enkelen ligt de lat blijkbaar te hoog,
want zij haken al snel af en kiezen
de rest van de week voor wandelen.
Waarschijnlijk heeft dit ook te maken met het voor beginners minder geschikte, nogal glooiende terrein. Bovendien gaat het ‘s middags
sneeuwen, waardoor het zicht drastisch afneemt. Om 15.30 uur stapt
het complete gezelschap, na alweer
een sportieve dag, moe maar opgewekt in de OAD-bus voor de terugtocht naar het hotel.
Voor dinsdag staat een excursie
naar Davos op het programma. Helaas is gisterenavond de buschauffeur ongelukkig gevallen, zodat hij
vandaag naar het ziekenhuis moet
om de schade te laten opnemen.
Alhoewel er gelukkig geen sprake
blijkt te zijn van blijvend letsel, komt
er vandaag een nieuwe chauffeur
uit Nederland. In Davos is er naast
heel veel sneeuw ook veel politie
aanwezig vanwege het World Economic Forum dat daar wordt gehouden. Verder blijkt Davos nogal mondain met veel dure (horloge)winkels.
Omdat het overwegend sneeuwt,
heeft de kabelbaan omhoog naar de
Jacobshorn weinig zin. Op de terugweg nemen we nog wel een kijkje
in Bad Ragaz,een bekend kuuroord.
Woensdag staat de tocht naar het
mooie Toggenburg op het programma, waar mooie loipes zijn voor de
beginnende en gevorderde langlaufers en ook goed kan worden gewandeld en geskied tussen de dorpen Alt Sankt Johann en Unterwasser. Ook vandaag weer opnieuw
sneeuwval en geen zon. Maar ondanks het mindere weer is de stemming opperbest en wordt er veel gelachen. Met name in de busrit terug

naar het hotel met Harry als nieuwe
chauffeur en Marjan als vrijwillige
stewardess die de drankjes serveert.
Donderdagochtend moeten we
al vroeg uit de veren, want vandaag staat de excursie per trein
naar Arosa gepland. Daarom eerst
met de gewone trein naar Chur,
alwaar wordt overgestapt op de
(smalspoor)Arosa-Express. Na een
’Rail-Away’ achtige tocht door een
prachtig sneeuwlandschap, waarbij
de trein klimt naar een hoogte van
1800 meter, komen we om ongeveer
half elf in Arosa aan. Het weer kan
niet beter vandaag: stralend blauwe
lucht en volop zon. Arosa blijkt bij
uitstek een prachtig wandelgebied
te zijn en de combinatievan sneeuw
en zon levert vele mooie fotoplaatjes op. Op de terugweg bezoeken
we nog het stadje Chur met zijn
mooie middeleeuwse centrum en
kathedraal. Al met al een zeer geslaagde dag.
Vandaag, vrijdag alweer de laatste dag in Zwitserland, gaat de rit
naar St. Margretenberg. Maar dat
blijkt bij aankomst uitgestorven te
zijn, zodat we terugrijden naar Toggenburg. Aldaar aangekomen kunnen we nog tot 14.30 uur sportief bezig zijn voordat de terugreis
naar het hotel wordt aangevangen.
Daar aangekomen moeten de langlaufschoenen en de ski’s weer netjes naar maat en lengte worden gerangschikt voor de groep die de volgende week arriveert. Bovendien
moeten de koffer ’s avonds zijn gepakt, want die gaan alvast de bus
in. Want morgen om 05.00 uur gaan
we weer op huis aan. Na een heerlijk afscheidsdiner, waarbij het personeel namens de aanwezigen afzonderlijk wordt bedankt voor hun
buitengewoon vriendelijke en zeer
goede bediening, wordt er vanavond voor het eerst niet op uitgebreide schaal gekaart maar op tijd
naar bed gegaan.
Na een tamelijk korte nachtrust en
een goed ontbijt zit iedereen stipt
op tijd in de bus, waarna de terugreis naar Nederland begint. Eerst
is er nog sprake van aanzienlijke
sneeuwval, maar eenmaal in midden Duitsland aangekomen wordt
het droog en verloopt de reis verder zeer voorspoedig. Na een koffiestop met Kuchen in Weiberbrun
en een zeer goede lunch in hotel
Jägerhof arriveren we, eerder dan
gepland omdat Kreuz Oberhausen
om 16.00 uur voor de rest van het
weekend wordt afgesloten, om 17.00
uur in Beek voor het traditionele afscheidsdiner van stamppot boerenkool en zuurkool.
Om 19.30 uur zijn we weer terug in
De Ronde Venen na een zeer geslaagde, sportieve maar vooral gezellige week met elkaar.”

Atlantis B1 herstelt zich
van de eerste nederlaag
Mijdrecht - Na de eerste nederlaag van het zaalseizoen van vorige week, was het door Roebeson
expertises en taxaties gesponsorde
korfbalteam van Atlantis B1 er zaterdag 4 februari op gebrand te laten zien dat dit een uitzondering
was. Het hele seizoen heeft de ploeg
al een flinke groei en mooi spel laten zien.
Tegenstander was EKVA uit Almere, een team waar Atlantis B1 niet
altijd graag tegen speelt. De Roebeson expertises en taxaties equipe liet vanaf het begin van de wedstrijd zien welke bedoelingen ze
hadden. Meteen de allereerste aanval werd er na drie balverplaatsingen al gescoord. Kort erop na een
mooie crossbal werd het 2-0 via een
korte kans achter de korf. Het vak
dat in de verdediging begon tekende al snel de 3-0 aan met een mooie
doorloopbal.
EKVA deed via een afstandschot
wat terug. Daarna liep Atlantis uit
naar een voorsprong van 6-2. Jammer genoeg verslapte de concentratie van Atlantis daarna enigszins waardoor de tegenstander terug kon komen tot 6-5. Vlak voor de
rust vergrootte Atlantis de marge

naar 7-5 via een mooi afstandschot.
In de rust benadrukten de coaches
Wouter Drubbel en Serge Kraaikamp dat de ploeg rustiger het eigen spel moest gaan spelen. Doorgaan met de lange aanvallen waar
de doelpunten uit vielen, maar de
concentratie moest ook goed vastgehouden worden. Daardoor zou de
tegenstander ook minder tot scoren
komen. Atlantis wisselde de tweede helft hele mooie aanvallen af met
hele slordige. Via twee mooie aanvallen werd de marge weer hersteld
naar 4 doelpunten verschil. Hierna
volgde even een fase waarin minder gescoord werd. Gelukkig vond
Atlantis weer snel de korf en tilde de
stand weer naar 11-6. Helaas was
het de tegenstander die het laatste doelpunt liet aantekenen en de
eindstand bepaalde op 11-7. Deze
wedstrijd en score geven weer het
goede vertrouwen voor de volgende
wedstrijd. Ook blijft de ploeg na deze wedstrijd afgetekend de koploper
in de poule. Het team en de coaches
hadden bij aanvang de doelstelling
om kampioen te worden en zijn op
de goede weg. De ploeg bedankt
weer de vele toeschouwers, reserves en de sponsor.
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Tijd voor de Uithoornse
kortebaanwedstrijden

Tennis bedrijfscompetitie
weer spannend

Uithoorn - Het is aan het vriezen,
het evenemententerrein Legmeerwest staat onder water… Tijd voor
een ouderwetse kortebaanwedstrijd! Op zaterdag 11 februari a.s.
organiseren de combinatiefunctionarissen sport van de gemeente Uithoorn in samenwerking met Buurtbeheer Legmeer een kortebaanwedstrijd op het evenemententerrein Legmeer west (Randhoornweg/
Haas). Zowel jong als oud is tussen
12.00 en 15.00 uur van harte welkom om mee te doen aan de kortebaanwedstrijd of om te genieten van
de aanwezige ‘Koek & Zopie’.
De schaatsbaan wordt in tweeën
gedeeld, waarbij er gelegenheid is
om vrij te schaatsen of om deel te
nemen aan de wedstrijden. Gedurende deze gezellige oud- Hollandse schaatsmiddag kunt u onder het
genot van een gezellig muziekje lekker schaatsen, eten en drinken. De
gastvrije Brede school Legmeer stelt
zijn toiletten deze middag beschikbaar. Er is voldoende parkeergelegenheid rondom het evenemententerrein Legmeer-west. Een EHBOer zal aanwezig zijn, maar deelname
geschiedt volledig op eigen risico.
Deelnemers strijden tegen elkaar,
in een ‘knock-out systeem’ per leeftijdscategorie, om de titel: ‘Kortebaankampioen Uithoorn’. De nummers een, twee en drie zullen wor-

Mijdrecht - Vrijdag 3 februari stonden er twee wedstrijden gepland
voor de bedrijfscompetitie van Tennishal de Ronde Venen. In poule
A moesten Bayer 1 en Bayer 2 het
weer tegen elkaar opnemen. Omdat
allebei de teams gepromoveerd zijn
naar de A poule was dit een mooie
kans voor Bayer 1 om revanche te
nemen voor het verlies van de vorige ontmoeting. In poule B namen
Rabobank 2 en v. Walraven het tegen elkaar op. De laatste ontmoeting was in het voordeel van Rabobank 2 geëindigd waardoor
dit een uitgelegen kans was voor
v.Walraven om zich te revancheren.
Na de winst van Bayer 2 in de vorige
confrontatie was het team van Bayer 1 extra gebrand om deze ontmoeting te winnen. Het eerste uur was
een uur waarin het gelijk op ging.
Op beide banen was er halverwege
geen winnaar aan te wijzen. Aan het
eind van het uur won Bayer 1 een
duel met 8-7 en won Bayer 2 het andere duel met 7-6. Na een uur spelen was de tussenstand dus gelijk
en bepaalde de laatste twee wedstrijden wie de winnaar werd.
Bayer 2 begon beide beslissende wedstrijden erg sterk. Spannende games wisselden elkaar af
maar Bayer 2 nam een kleine voorsprong op zowel baan 4 als baan
5. De voorsprong kwam op baan 4
nog even in gevaar maar uiteindelijk
werd de wedstrijd met 9-6 gewonnen door Bayer 2. Op baan 5 werd
de voorsprong van Bayer 2 nog verder uitgebouwd en eindige met 126 in het voordeel van Bayer 2. Na 2

den gehuldigd en beloond worden
met een medaille (gesponsord door
Buurtbeheer Legmeer). Handschoenen zijn bij deze wedstrijd verplicht.
Het programma ziet
er als volgt uit:
Tijd
12.00 - 12.15 uur
Start inschrijving 6 t/m 12 jaar
12.15 - 13.00 uur
Kortebaanwedstrijd 6 t/m 12 jaar
13.00 - 13.15 uur
Prijsuitreiking 6 t/m 12 jaar + start
inschrijving 13 t/m 18 jaar
13.15 - 14.00 uur
Kortebaanwedstrijd 13 t/m 18 jaar
14.00 - 14.15 uur
Prijsuitreiking 13 t/m 18 jaar + start
inschrijving volwassenen
14.15 - 15.00 uur
Kortebaanwedstrijd volwassenen
15.00 - 15.15 uur
Prijsuitreiking volwassenen
Het evenement gaat alleen door als
het ijs dik genoeg is op het evenemententerrein.
Dus waar wacht u op… Pak de
schaatsen, en kom ook op zaterdag
11 februari genieten van een ouderwets Hollands schaatsfestijn. Meer
informatie kunt u vinden op www.
buurtbeheer.uithoorn.nl of op de Facebooksite van de combinatiefunctionarissen Uithoorn.

HVM presteert ook
in de zaal

Zondag G-Hockey
wintertoernooi
Mijdrecht - Zondagochtend 12
februari organiseert HVM het GHockey wintertoernooi, in sporthal De Phoenix aan de Hoofdweg in
Mijdrecht.
Aan het toernooi nemen acht teams
deel, waaronder natuurlijk het team
van Mijdrecht. De andere teams zijn
Alliance, Alkmaar, Bloemendaal,

Athena, Kampong, Myra en Castricum. De wedstrijden beginnen om
10 uur, de prijsuitreiking is om 12.30.
G-Hockey maakt het voor kinderen
met een verstandelijke beperking
toch mogelijk om met andere kinderen aan sport te doen. Het is eens
een heel andere manier om naar
sport en naar spelvreugde te kijken,
ook in de zaal!

Vrijdag 17 februari:

Heerlijke winterstamppot
in de Springbok
Aalsmeer - De Hoef - De stichting
‘Vrienden van de Antoniuskerk’ gaat
weer een winterstamppotavond organiseren waarvan de opbrengst
wordt gebruikt voor het onderhoud
van de kerk, pastorie en de begraafplaats.
Deze gezellige avond zal plaatsvinden op vrijdagavond 17 februari aanstaande in gemeenschapshuis
De Springbok. De zaal gaat open
om 18.00 uur en de maaltijd begint om 19.00 uur. Zoals gebruikelijk
kunt u voor 25 euro kiezen uit drie
verschillende maaltijden: boerenkool met worst, hutspot met stoofvlees/jus en stamppot andijvie met
kleine gehaktballetjes. Voor iedere

bezoeker is er een welkomstdrankje.
De avond zal worden opgevrolijkt door het zeemanskoor ‘De Torren’ uit Lisse, zij zullen 2 x 45 minuten voor u optreden. Iedereen is
welkom! De inwoners van De Hoef
worden persoonlijk benaderd, en de
mensen buiten De Hoef, die willen
deelnemen, dienen zich aan te melden bij de volgende personen:
Theo Röling, tel. 593292, Gerda van
Blokland, tel. 593253 of Henny Kandelaar, tel. 593532. Bent u helaas
verhinderd maar wilt u toch een gift
geven, dan kunt u dit doen op rekening 10.22.41.384 t.n.v. Stichting
Vrienden Antoniuskerk De Hoef.

Mijdrecht - Zondag speelde HVM
een ronde van de zaalhockeycompetitie, in sporthal De Phoenix in
Mijdrecht. Tegenstanders waren
Haarlem en Heerhugowaard. Tegen Haarlem werd het een zwaarbevochten 5-5 gelijkspel. Later op
de middag kregen de Mijdrechters
veel ruimte van Heerhugowaard:
bij de rust leidde HVM al met 6-1,
door doelpunten van Casper Slot,
Tom Günther en Thom Fokker. Diens
tweede doelpunt was een fraaie tipin van een bal, die in één keer vanuit de verdediging in de cirkel werd
gespeeld door Erik Jan van Tol. Keeper Rick Fokker stopte een strafbal.
Niet alle veldspelers van HVM doen
mee aan de zaalhockeycompetitie, omdat in de zaal niet elf spe-

lers in het veld staan, maar zes, er
is geen plaats voor de hele veldselectie. Ook zijn de spelregels anders, zo zijn stick en bal lichter, mag
je de bal alleen pushen, niet slaan,
en de bal via de zijbalken van het
veld spelen. In deze wedstrijd wisten
de Mijdrechters goed raad met het
snelle spel. Met spectaculaire acties liep HVM in de tweede helft via
8-2 uit naar een eindstand van 113. Maarten Post en Tim Mantel hielden het middenveld in Mijdrechtse handen, waardoor aanvallen van
de tegenstander vaak niet gevaarlijk
konden worden. In de tweede helft
scoorden Arjan Blommaert, Jacob
Veerhuis en ook weer Tom Günther.
De tribune in de Phoenix was goed
gevuld.

Meertje On ICE organiseert

Mini/jeugd schaatstoertocht en fakkeltocht
De Ronde Venen - Nu het natuurijs het weer toe laat opent IJsclub VIOS de ijsbaan en organiseert
een mini/jeugd schaatstoertocht en
fakkeltocht. Woensdagmiddag 8 februari zal de ijsbaan geopend worden met een mini/jeugd schaatstoertocht voor iedereen. Deelname
is 1,- en vind plaats tussen 14:00 en
15:30 uur. Vrijdagavond 10 februari
is er een authentieke fakkeltocht om
19.30 uur. Neem je eigen (zak)lamp
mee. Vervolgens zal er, op zondag-

avond na, iedere avond verlichting
zijn tot 21:00 uur en in het weekend
tot 22:00 uur. De toegang is gratis
en de koek en zopie niet al te duur.
Dit alles natuurlijk “ijs en weder dienende”.
Voor meer informatie kunt u mailen
naar ijsclubvios@gmail.com of kijk
op www.ijsclubvios.nl. Meertje On
Ice kunt u vinden achter Hotel/Café ’t Meertje, Achterbos 101 in Vinkeveen.

Puppytraining bij
tennisvereniging drV
Mijdrecht - De puppytraining is bedoelt voor kinderen van 6 t/m 8 jaar.
Omdat je waarschijnlijk voor het
eerst kennis gaat maken met de
tennissport, probeert de trainer in 4
lessen een basis te leggen voor het
echte tennisspel. Hij zal met name
de balvaardigheid gaan trainen door
middel van verschillende oefeningen. En tijdens de laatste les krijgen
jullie een balvaardigheidsdiploma.
De lessen vinden plaats op ons tennispark. onze tennisvereniging zit
rechts naast de meijert, het parkje
door. Het zijn 4 lessen op donder-

dag van 16.00-17.00 uur voor 20.00.
De 1e les begint dan op donderdag 16 febr. De lessen worden gegeven door tennisschool Ruud van
der Helm.
Vind je het leuk om te komen tennissen, en vinden je ouders het
goed. geef je dan snel vóór 13 febr.
op. (de inschrijving is verlengd vanwege de vorst en de sneeuw.) Inschrijven kan via jeugd@tvdrv.nl of
neem contact op met Diana Twaalfhoven tel: 0297-272875 voor verdere informatie.

Fruitig begin
In de basis startte het vertrouwde achttal onder leiding van Fred
Straatman. In de aanval begonnen Peter Kooijman, Peter Koeleman, Mariska Meulstee en Melanie Kroon. Aan verdedigende zijde stonden: Rudy Oussoren, Kelvin
Hoogeboom, Silvia Oussoren-van
Dulken en Joyce Kroon. In de eerste wedstrijd tussen beide ploegen
trok uiteindelijk Pernix aan het langste eind met 19-21, dat was in Vinkeveen. In Leiden leek het een spiegelbeeld van diezelfde wedstrijd.
Beide ploegen deden niet voor elkaar onder. De eerste scores van
Peter Kooijman, Rudy en Mariska zorgden voor een 3-3 tussenstand. Door een paar slimme ballen onder de korf kon Pernix het
eerste gaatje slaan. Nog twee afstandsschoten van de Leidenaren
deden de kopjes bij De Vinken hangen: 7-3. Toch toonde het Vinkeveense vlaggenschip veerkracht en
via een reeks afstandsschoten kwamen de bezoekers terug in de wedstrijd. Peter Kooijman, Rudy (2x) en
Kelvin brachten Pernix weer in het
zicht van De Vinken. De slotfase
werd overheerst door een blessure
van Kelvin Hoogeboom en de nodige plaatsfouten. Met 9-7 werden de
kleedkamers opgezocht.
Rentree
Na enkele harde woorden vanuit de
coaching startte De Vinken furieus

Favoriet
Beide teams speelde dit jaar en vorig jaar al een aantal keer eerder
tegen elkaar. Van te voren was er
geen favoriet voor deze wedstrijd
aan te wijzen. In voorgaande duels
wisselde de winnaar zich steeds af.
Het laatste duel werd wel door Rabobank 2 gewonnen.
Het eerste uur won van Walraven een spannende partij met 8-5.
De wedstrijd op baan 2 won Rabobank 2 met 12-5. Rabobank 2 deed
het eerste uur iets beter omdat het
meer games won dan van Walraven.
Dit kon aan het einde misschien
nog wel beslissend worden voor de
einduitslag.
Het tweede uur verliep vrijwel gelijk
als het tweede uur, op beide banen
was er duidelijk een sterker koppel
waardoor de verschillen snel duidelijk werden. Van Walraven won de
wedstrijd op baan 1 met 12-4 en
Rabobank 2 de wedstrijd op baan 2
met 12-3. De einduitslag voor deze
ontmoeting is 8-8 geworden. Maar
omdat Rabobank 2 vijf games meer
gehaald heeft dan van Walraven,
mag Rabobank 2 zich de winnaar
van het duel noemen.
Vrijdag 10 februari speelt Brooklyn
Group bv tegen Bayer 1 en neemt
WSCE het op tegen Bayer 2. De
wedstrijden starten om 18.30 en
19.00 en zijn voor iedereen gratis
te bekijken aan de Doctor J. v. der
Haarlaan 3 in Tennishal de Ronde
Venen.

Tot vrijdag 17 februari!

de Vinken komt opnieuw
een doelpunt te kort
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 4
februari speelde het door ABN-AMRO gesponsorde vlaggenschip van
De Vinken tegen koploper Pernix
uit Leiden. Via een 7-3 voorsprong
in het eerste kwartier en een ruststand van 9-7 won Pernix in eigen
huis de wedstrijd met 16-15 van de
Vinkeveners.

uur spelen ging Bayer 2 met een 124 winst naar huis.

en vastbesloten om de eerste helft
weg te poetsen. Mariska Meulstee
zorgde met haar handelsmerk twee
keer van afstand voor 9-9. Kelvin
Hoogeboom schoot uit een draaiende beweging en tekende zelfs een
9-10 voorsprong aan voor De Vinken. Toch kon De Vinken niet stand
houden tegen het effectiever spelende Pernix. De thuisploeg pakte
de wedstrijd op en kwam op een 1210 tussenstand. Arjan Kroon kwam
binnen de lijnen voor de geblesseerde Kelvin Hoogeboom. De oudgediende liet direct weten dat hij het
nog steeds kon. Met zijn eerste balcontact doorboorde hij meteen de
gele korf. Peter Koeleman trok weg
in de paalzone, Rudy maakte zijn
vierde treffer, na goed afvangwerk
van Joyce Kroon en ook zusje Melanie Kroon verschalkte haar directe tegenstandster. Peter Kooijman
liet de 15-15 opmaken door ook
een doorloopbal af te ronden. Helaas gooide een wat dubieus gegeven vrije bal roet in de ogen van de
Vinkeveners. Pernix sloot hierdoor
de wedstrijd af met een 16-15 winst
en blijft zo de terechte koploper in
de poule. Voor De Vinken slinken
de kansen om bovenin mee draaien.
Integendeel, De Vinken heeft zelfs
nog wat punten nodig om uit de gevarenzone te blijven.
Volgende wedstrijd
In de volgende wedstrijd gaat de
formatie van ABN-AMRO naar
Bleiswijk voor een wedstrijd tegen
Weidevogels. Beide ploegen staan
momenteel in de middenmoot. De
eerste wedstrijd in de poule werd
een zege van Weidevogels.
Desalniettemin was het verschil in
die wedstrijd klein. Met ploegen die
zo aan elkaar gewaagd zijn kan het
dubbeltje beide kanten op vallen.

Wim dukker neemt afscheid
bij HSV 69 handbal
De Hoef - Op vrijdag 3 februari heeft HSV 69 haar handbaltrainer en coach Wim Dukker een afscheidsreceptie aangeboden in de
HSV kantine in De Hoef. Reden?
Wim vertrekt helaas naar Duitsland
om daar samen met zijn vrouw een
bed & breakfast in Horschhausen te
beginnen. Ondanks de vele sneeuw
die vrijdagmiddag was gevallen waren er toch heel veel genodigden
naar de kantine afgereisd om Wim
te bedanken voor zijn jarenlange
trouwe dienst. Sinds 1994 was hij
al bij de Hoefse Sportvereniging als
trainer en later ook als coach betrokken. Beroemd om zijn uitspra-

ken: “ Waar de bal is zijn je ogen “
en “Tast aan, het is je moeder niet!
“ Voorzitter Kees Bakker nodigde iedereen uit om de jas aan te trekken en naar buiten de kou in te
gaan. Daar werden de lichten ontstoken van het verharde handbalveld. Na een mooie speech mocht
Wim zelf het bord onthullen wat was
geplaatst aan het hek bij het handbalveld. Van nu af aan heet het HSV
handbalveld: Wim Dukker handbalveld. De receptie duurde tot in de
late uurtjes en Wim kan terugkijken
op een mooi afscheid. HSV wenst
de familie heel veel succes in Duitsland!

Open dag Krav Maga
Uithoorn - First Defense Krav
Maga uit Uithoorn houdt zaterdag 11 februari een open
dag. Dan zal het Israëlische
zelfverdediging systeem Krav
Maga gedemonstreerd worden. Dit is een systeem waarmee ieder zich weerbaarder
kan maken in geval van nood.
Tijdens de open dag zullen er
demonstraties gegeven worden en zal er les gegeven
worden onder begeleiding
van meerdere Krav Maga instructeurs. Jerry Morris van
First Defense krav Maga wil
op deze open dag Krav Maga introduceren aan Uithoorn
en omgeving. Bij dit systeem
gaat het erom je tegenstander zo snel en zo effectief
mogelijk uit te schakelen binnen de regels van proportionaliteit en jezelf zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Volgens Jerry is deze
zelfverdedigingvorm niet vergelijkbaar met andere vechtsporten. Het is een “no nonsense” systeem gebaseerd
op natuurlijke menselijke fysieke reacties en deze om te
zetten in gecontroleerde effectieve zelfverdedigingacties. Kenmerkend voor Krav

Maga is dat training vaak
plaatsvindt met zeer uiteenlopende realistische situaties,
zoals een ontvoeringsituatie,
gevaar ‘s nachts, aanvallen
op een belangrijk persoon,
aanvallen met een vuurwapen of mes, enzovoorts. Verder wordt vaak op verschillende locaties getraind, dit in
tegenstelling tot veel budo’s
die een vaste dojo hebben.
Krav Maga is in de loop der
jaren in populariteit gestegen omdat de maatschappij
steeds gewelddadiger wordt.
Om deze reden kiezen veel
mensen voor Krav Maga omdat het iedereen aan te leren
is ongeacht leeftijd en geslacht. Krav Maga wordt bij
First Defense Krav Maga gegeven aan personen vanaf 16
jaar. De hoofdinstructeur is
Jerry Morris, werkzaam als
docent 1ste graad lichamelijke opvoeding en heeft al
meer dan 20 jaar ervaring in
verschillende vechtsporten.
De open dag vindt plaats tussen 14.00 en 15.30 aanstaande zaterdag 11 februari op locatie Amstelhof Health Club.
Noorddammerweg 30, Uithoorn. Meer info. Op www.
firstdefense.nl.

