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Heeft val van kabinet 
gevolgen voor herindeling?

De Ronde Venen – De meerder-
heid van de Rondeveense gemeen-
teraad gaat donderdag 3 maart be-
sluiten dat zij geen beslissing gaat 
nemen over een eventuele nieuwe 

naam voor de nieuw te vormen ge-
meente met Abcoude. Ze kunnen 
het weer eens niet eens worden, 
dus schuiven zij het maar af op de 
nieuwe raad. 

Niet iedereen is het daar mee eens, 
zo bleek vorige week tijdens de RTG-
bijeenkomst over dit onderwerp. De 
fractievoorzitter van de Combina-
tie begreep dit afschuiven niet: “We 

Wordt het Proostdijlanden, Groot Vinkeveen of 
De Ronde Venen?

Rondeveense raad schuift 
keuze af op de nieuwe raad

De Ronde Venen - Minister Cra-
mer van VROM heeft de gemeenten, 
waaronder dus ook gemeente De 
Ronde Venen, onlangs opgeroepen 
geen handhavingsbeschikkingen te 
nemen voor mensen die al vóór 1 
november 2003 in een recreatiewo-
ning wonen. Op basis van het – door 
de Tweede Kamer nog aan te nemen 
- wetsvoorstel ‘Ontheffing onrecht-
matige bewoning recreatiewoningen 
worden gemeenten in de loop van 
2010 verplicht een ontheffing te ver-

lenen aan mensen die vóór 1 novem-
ber 2003 in hun recreatiewoning zijn 
getrokken en daar sindsdien onaf-
gebroken, maar onrechtmatig, heb-
ben gewoond. Voor deze groep, die 
al voor 1 november 2003 recreatie-
woningen bewonen, had het wets-
voorstel ‘Ontheffing onrechtmatige 
bewoning recreatiewoningen’ per 1 
januari 2010 uitkomst moeten bie-
den, maar het wetsvoorstel is ver-
traagd en nog niet bij de Tweede 
Kamer ingediend. De minister heeft 

er daarom bij gemeenten op aan-
gedrongen om voorlopig even geen 
handhavingsbeschikkingen te ne-
men ten aanzien van de in het wets-
voorstel genoemde bewoners die al 
voor 1 november 2003 recreatiewo-
ningen bewonen. Dit volgens minis-
ter Cramer om complexe juridische 
procedures te voorkomen. De Wet 
Ontheffing onrechtmatige bewo-
ning recreatiewoningen zal gelden 
voor mensen die uiterlijk op 31 ok-
tober 2003 in hun recreatiewoning 

Brief minister Cramer aan gemeente De Ronde Venen: 

Geen handhaving bij bewoning 
recreatiewoningen voor 2003

Amstelhoeker niet blij met 
bootjes van buurman

De beide boten op de hoek belemmeren het zicht naar links. 
De bestuurder kan pas wat zien als de auto vanaf de uitrit een stuk op de Amsteldijk staat.Amstelhoek - Simon van Zuylen, 

ondernemer en leverancier van wo-
ninginterieur met vestiging aan de 
Amstelkade 110b, heeft het helemaal 
gehad met de boten van de jachtwerf 
die pal naast hem is gevestigd op 
nummer 110. Het zijn ‘buren’ zoge-
zegd. Nu gunt Van Zuylen ieder zijn 
nering en heeft geen enkele moeite 
met boten die aan de kade uit het 
water worden getild en op het eigen 
terrein van de werf worden neerge-
zet voor reparatie of onderhoud. Mits 
deze een flink aantal meters van de 
weg af staan. 

Het probleem zit hem in de stalling 
van boten op het stukje grond van de 
werf, pal naast de uitrit van de weg 
waaraan het huis en het bedrijf van 
Van Zuylen liggen. “Probleem is dat je 

daardoor niet kunt zien of er verkeer 
van links aan komt. De boten ontne-
men iedereen die bij ons de uitrit af-
komt naar de Amsteldijk namelijk het 
uitzicht, omdat die met de boegkant 
tegen de wegrand staan. Dat bete-
kent dat je met je auto al een stukje 
de kruising moet oprijden wil je ‘om 
de hoek’ kunnen kijken. Iemand die 
op die plaats toevallig voorbijkomt 
kun je daardoor niet meer ontwijken. 
Die zit bovenop je, of jij zit op degene 
die op de dijk rijdt”, legt Van Zuylen 
uit, die wijst op een vrachtwagen die 
de uitrit voorbijzoeft. Maar er zijn ook 
brommers en fietsers die er rijden. 
Toegegeven, druk is het er niet, want 
een stuk verderop loopt de weg dood. 
Maar toch... Overigens passeren er 
ook ruiters, voetgangers en joggers 
op dit rustieke stukje Amsteldijk.

Handhavend?
“Omdat de woning zo’n honderd me-
ter van de weg afligt onder aan de 
dijk, loopt de uitrit richting Amstel-
kade iets omhoog. Dat gaat op korte 
termijn nog wat steiler worden, want 
de Amstelkade wordt opgehoogd”, 
vertelt Van Zuylen. 
“Op winterdagen en zeker zoals het 
de afgelopen weken was met sneeuw 
en ijs, is de uitrit bovenaan de dijk 
glad. Waar je eigenlijk wat vaart moet 
maken om op de dijk te komen, daar 
moet je remmen want je ziet niets 
aankomen van links. Je glijdt daar-
door weg, maar je komt ook moeilijk 
de weg op, omdat je wielen door slip-
pen. Als die boten er niet zouden lig-
gen op de hoek, dan heb je vijf me-
ter meer zicht op de Amsteldijk. Dat 
is een stuk veiliger voor degene die 

hebben via een actie onze bevolking 
geraadpleegd, we hebben een spe-
ciale, onafhankelijke commissie in-
gesteld en de meerderheid van de 
bewoners en de commissie heeft 
gekozen voor: Proostdijlanden. Dat 
heet nou democratie. Dat horen we 
dan gewoon te volgen. Nu is Proost-
dijlanden weer te Rooms? Ik begrijp 
die tegenstellingen tussen protes-
tanten en rooms-katholieken niet. 
In Noord-Ierland is het net opge-
lost, gaan wij dan hier weer begin-
nen? Ik begrijp echt deze commotie 
niet. Nu opeens weer De Ronde Ve-
nen? Denk ook eens aan Abcoude. 
Waarom steken wij onze hand niet 
uit naar hen en noemen de nieu-
we gemeente Proostdijlanden, een 
nieuwe naam. Is voor hen aanvaard-
baarder en... onze bewoners hebben 
hem gekozen”, aldus Doezé.

Niks
De fractie van de VVD had het liefst 
dat het gewoon De Ronde Venen 
bleef. Van Broekhuijsen van Ge-
meentebelangen vond ook dat het 
Proostdijlanden moest worden, 
maar Goldhoorn van Ronde Venen 
Belang vindt dat het Groot Vinke-
veen moet worden. “Proostdijlanden 
is helemaal niks”, zo vond hij. Cees 
Houmes van D66 vond overduide-
lijk dat het De Ronde Venen moest 
blijven: “Er is voor die andere naam 
duidelijk geen breed draagvlak”, zo 
zei hij. “ Proostdijlanden, dat is een 
naam uit het Roomse Rijk van de 
80-jarige oorlog. Is toch geen naam 
uit deze tijd. Ik zou zeggen, behan-
del het maar met de nieuwe raad, 
wij komen er nu toch niet uit.”
Ze kwamen er niet uit. Duidelijk is, 
dat het wel op de agenda staat, maar 
dat er een amendement gaat komen 
waarin wordt voorgesteld het besluit 
uit te stellen tot er een nieuwe raad 
is. Vreemde zaak. Zouden dan alle 
raadsleden niet meer terugkeren in 
de nieuwe raad? Of hebben ze dan 
opeens wel een eensluidende me-
ning? Afschuifsysteem heet zoiets, 
of op de lange baan schuiven. Jam-
mer deze besluiteloosheid.
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De Ronde Venen - Het kabinet is gevallen. Toch even schrikken, want wat gebeurt er nu met de herinde-
lingsplannen van De Ronde Venen. Hoe nu verder? Dat kan toch nog best heel spannend worden. De tegen-
standers van deze herindeling zien nu misschien toch weer een opening dat het niet doorgaat. Hopen dat de 
Tweede Kamer het wetsvoorstel als controversieel zal zien en de zaak wordt afgeblazen, of weer uitgesteld. 
Maar wat gebeurt er dan? Deze raad kan toch niet tot in lengte van dagen blijven zitten? Wordt vervolgd...

zijn getrokken en daar sindsdien on-
afgebroken hebben gewoond, on-
der voorwaarde dat zij door hun ge-
meente nooit op die bewoning zijn 
aangesproken. Ook mag bewoning 
niet in strijd zijn met de milieuwet-
geving (bijvoorbeeld gelegen in de 
stankcirkel van boerderijen). Wan-
neer aan deze voorwaarden wordt 
voldaan, zijn gemeenten voortaan 
verplicht een ontheffing te verlenen. 
Tevens schijnt gemeente De Ron-
de Venen reeds in 2008, door een 
brief van minister Cramer d.d. 3 ju-
li 2008, te zijn opgeroepen (op ba-
sis van de motie Nepperus/Vermeij) 
om voor 1 januari 2010 de recreatie-
bewoners die voor 31 oktober 2003 
een recreatiewoning permanent be-
woonden, en waartegen gemeente 
De Ronde Venen niet voor 31 okto-
ber 2003 handhavend heeft opgetre-
den, alsnog een persoonsgebonden 
beschikking te geven.

de uitrit afkomt en ook voor de weg-
gebruiker op de Amsteldijk, want die 
wordt niet meer verrast door wat er 
ineens van de uitrit de Amsteldijk op-
draait. Nu is het zo dat ik maar moet 
afwachten of er niet iemand tegen 

mij opknalt. En dan is Leiden in last 
natuurlijk. De eigenaar van de werf is 
bij herhaling door de gemeente ge-
waarschuwd dat hij de boten van de 
hoek moet weghalen en ergens an-
ders op zijn terrein moet zetten, in 

ieder geval een stuk van de weg af. 
Maar daar is tot op heden niet aan 
voldaan. Het zou fijn zijn als de ge-
meente eens ‘handhavend’ zou op-
treden. Of moet daarvoor eerst een 
ongeluk gebeuren?” 
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur

Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Gemeentelijke bekenDmAkinGen
VeRleenDe bOuwVeRGunninGen in cOmbinAtie met OntheffinG

ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

De hoef    
De Hoef Oostzijde 91 Oprichten van een steiger Bouwvergunning 2009/0564 16-2-2010

mijdrecht    
Tuinderslaan 7 Oprichten van een pergola, het realiseren  Bouwvergunning 2009/0559 11-2-2010
 van een afdak aan een bijgebouw en het 
 veranderen van gevelkozijnen

waverveen
Botsholsedijk 9 Oprichten van een schuur Bouwvergunning fase 1 2009/0248 16-2-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt 
het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodem-
onderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden 
gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. De 
belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerp-besluit 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 voor-
lopige 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.

VeRkeeRSbeSluit ROnDweG mijDRecht
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij op 16 februari 2010 in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen.
Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel: Het creëren van 4 parkeerplaatsen voor kampeerauto’s op het parkeerterrein van de 
Rondweg, Mijdrecht. Dit besluit ligt met ingang van 24 februari 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeen-
tehuis. Bekendmaking van dit besluit geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het BABW. De belanghebbende bij dit 
besluit kan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen zes weken tegen dit besluit een bezwaarschrift 
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Ronde Venen. Het indienen van een bezwaarschrift heeft 
geen schorsende werking. Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het in spoedeisende gevallen mogelijk om daarnaast een verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de president van de Rechtbank te Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 
13023, 3507 LA Utrecht (gevestigd Maliebaan 34 te Utrecht, tel. 030-361411). Van de indiener van een dergelijk verzoekschrift wordt een 
bedrag aan griffierecht geheven. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de Rechtbank te Utrecht, tel. (030) 36 14 11.
 

1e wijziGinG tARieVentAbel VAn De leGeSVeRORDeninG 2010  (week 8 – 24 febRuARi 2010)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 16 februari 2010 hebben besloten de Tarieventabel, behorende bij de Legesveror-
dening 2010 te wijzigen. De Legesverordening regelt de heffing en invordering van diverse belastingen teneinde de gemeente in staat te 
stellen dienstverlenende taken uit te voeren doordat de kosten deels in rekening worden gebracht bij de burger. De hoofdstukken 8 en 
9 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 worden gewijzigd. Het besluit treedt op 1 maart 2010 in werking.
ter inzagelegging
Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij de balie 
Burgerservice in het gemeentehuis en is tevens te raadplegen op www.derondevenen.nl.. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling 
van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

OntweRp beStemminGSplAn “RAADhuiSplein mijDRecht”
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 
(uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat met ingang van 25 februari 2010 het 
ontwerp bestemmingsplan “Raadhuisplein Mijdrecht” (IDN NL.IMRO.0736.BPP003raadhuispl-ow01) en de daarop betrekking hebbende 
stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen. Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadple-
gen:
- De papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan is in te zien bij de balie Bouwen en Wonen in de centrale hal van het gemeen-

tehuis gedurende de reguliere openingstijden.
- De verbeelding van het authentieke ontwerp plan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks 

bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.BPP003raad-
huispl-ow01. De authentieke ontwerp planbestanden kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/
manifest.html.

toelichting
Op 10 november 2009 hebben burgemeester en wethouders besloten de weekmarkt in Mijdrecht te verplaatsen naar het Raadhuisplein 
in Mijdrecht. Een weekmarkt hoeft niet als zodanig te worden bestemd, maar de bestemming waarbinnen deze plaatsvindt mag zich hier 
niet tegen verzetten. In verband hiermee worden de regels bij de bestemming van het Raadhuisplein en een beperkt deel van de Raad-
huislaan en de Dorpsstraat gewijzigd, zodat de weekmarkt wordt toegelaten. Ook evenementen worden in de bestemmingsomschrijving 
opgenomen. Hiermee wordt de bestemming beter in overeenstemming gebracht met het feitelijk gebruik van het Raadhuisplein.
zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder op het ontwerp bestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken bij de 
gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke 
zienswijzen kunnen worden gericht aan de Raad van de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG te Mijdrecht. Voor monde-
linge zienswijzen kunt u een afspraak maken met Henrike Geurkink van de afdeling ROVM. Zij is op maandag, dinsdag en donderdag 
tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer (0297) 29 18 16.

 
wet milieubeheeR

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat: zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
hebben ontvangen van:
- keers mijdrecht b.V. voor het oprichten van een inrichting ten behoeve van geveltechniek en stalen constructies, op het adres Ver-

mogenweg 26, 3641 SR Mijdrecht;
- Alcar benelux b.V. voor het oprichten van een groothandel / opslag van autovelgen, op het adres Communicatieweg 29, 3641 SG 

Mijdrecht;
- Quaton cleaning Systems b.V. voor het oprichten van een groothandel in reinigingsmiddelen zonder opslag, op het adres Groot 

Mijdrechtstraat 52, 3641 RW Mijdrecht;
- multifill b.V. voor het veranderen van een magazijn voor verpakkingsmaterialen, grondstoffen en reinigingsmiddelen, op het per-

ceel Communicatieweg 24, 3641 SE Mijdrecht.
zij een melding op basis van het Besluit landbouw milieubeheer hebben ontvangen van: 
- b. hopman & h.m. hopman-bader voor het veranderen van een veehouderij, op het adres Tienboerenweg 24A, 3641 RA 

Mijdrecht.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen 
of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te 
maken bij: de milieudienst noord-west utrecht, Straatweg 66a te breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 
14.00 tot 16.00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken 
met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst, tel. 0346-260641. U kunt de stukken ook digitaal inzien op onze website  
www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.

De gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. in deze rubriek 
staan gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. bijvoorbeeld van bouwplan-
nen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en 
zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op  
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met 
servicenormen.

AAnVRAGen bOuwVeRGunninG
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om 
bouwvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. Ontvangst 
    datum

mijdrecht
Zonnekroon 17 Plaatsen dakkapel op het  Lichte bouwvergunning 2010/0081 12-2-2010
 voorgeveldakvlak van de woning
Rondweg 1a Plaatsen van een portocabin tbv  Lichte bouwvergunning 2010/0083 15-2-2010
 oefenruimte voor muziek
Stadhouderslaan 4a Vergroten van een medisch  Reguliere bouwvergunning 2010/0089 17-2-2010
 trainingscentrum fase 2

Vinkeveen
Breeveld 2 Veranderen van een garagedeur  Lichte bouwvergunning 2010/0087 16-2-2010
 in een kozijnpui
Demmerik 66 Oprichten van een woning  Reguliere bouwvergunning 2009/0579 18-2-2010
 met bijgebouwen fase 1
Waeterrijck 3 Oprichten van (delen van) een  Lichte bouwvergunning 2010/0085 15-2-2010
 erfscheiding
Winkeldijk 19a-59 Vernieuwen van een stacaravan Reguliere bouwvergunning  2010/0080 12-2-2010
  fase 1

waverveen 
Hoofdweg 14 Oprichten van een sorteer/opslagloods Reguliere bouwvergunning  2010/0082 11-2-2010
  fase 1
Selijnsweg 6 Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde Lichte bouwvergunning 2010/0084 15-2-2010

wilnis
Dotterbloem 18 Plaatsen van een bijgebouw Lichte bouwvergunning 2010/0090 16-2-2010

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

 
VOORnemen tOt OntheffinG beStemminGSplAn

ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 25 februari 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontwerp-onthef-
fingen met bijbehorende ontwerp-bouwvergunningen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. Opm.

mijdrecht
Nic, van der Steenstr. 58 Vergroten van een woning Lichte bouwvergunning 2010/0060 A

Vinkeveen     
Bloemhaven 36 Vergroten van een woning met een berging Lichte bouwvergunning 2010/0023 B
Plaswijk 62 Plaatsen van een dakopbouw Reguliere bouwvergunning  2010/0054 C
  fase 1

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A, B en C te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel  3.23 Wet ruimtelijke ordening.
zienswijze indienen.
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schrif-
telijk bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van 
het ontwerp-besluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen 
verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook mondeling 
op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun 
beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen het ontwerp-besluit geen zienswijzen 
als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht. 

VeRleenDe bOuwVeRGunninGen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

Amstelhoek
Tymon van Hiltenstraat 18 Vergroten van een woning Bouwvergunning 2010/0010 16-2-2010

Vinkeveen
Herenweg 121 Vergroten van een woning Bouwvergunning fase 1 2010/0001 16-2-2010
Plaswijk 26 Oprichten van een berging Bouwvergunning 2008/0158 16-2-2010
Vinkenkade 57 Plaatsen van een dakkapel op het voor- 
 en achtergeveldakvlak van de woning Bouwvergunning 2010/0058 16-2-2010

Waverveen
Cliffordweg 10 Oprichten van een overkapping Bouwvergunning 2010/0035 11-2-2010
Cliffordweg 60 Oprichten van een bijgebouw, terrassen 
 en een zwembad Bouwvergunning 2010/0017 16-2-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt 
het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodem-
onderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden 
gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. 
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de 
vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen 
van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om 
voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek 
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door 
de rechtbank griffierecht geheven.

 

AGenDA meninGVORmenDe RAADSVeRGADeRinG 4 mAARt 2010

informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 26 februari 2010.

AGenDA
1. Opening.
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
 Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp - maximaal 5 minuten per inspreker - kunt u zich aanmelden tot 

12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-29 17 85 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda.
4. Vaststelling notulen het rtg Samenleving van 15 februari 2010 en het rtg Omgeving van 17 februari 2010 
5. Naam nieuwe gemeente (raadsvoorstel nr. 03/10)

 Abcoude en De Ronde Venen staan aan de vooravond van een herindeling. Inwoners en maat schappelijke organisaties heb-
ben vele suggesties gedaan voor de naam van de nieuwe gemeente die ontstaat na het samengaan van de twee gemeenten. 
Een speciaal samengestelde werkgroep adviseert de gemeenteraad de naam ‘Proostdijlanden’ te gaan gebruiken voor de 
nieuwe gemeente. 

6. Plan van Aanpak Herindeling Abcoude De Ronde Venen (raadsvoorstel nr. 04/10)

 Het Plan van Aanpak geeft de hoofdlijnen weer voor de voorbereiding van de herindeling van de gemeenten Abcoude en De 
Ronde Venen. Voorgesteld wordt in te stemmen met dit plan van aanpak. 

7. Toekomstvisie gebied Rondweg - Stationslocatie Mijdrecht (raadsvoorstel nr. 89/09) 

 Onderzoek heeft plaatsgevonden naar de toekomst van de Rondweg en de Stationslocatie Mijdrecht. Op basis hiervan wordt 
de raad een voorstel gedaan voor het tracé van de verlegde Rondweg in combinatie met een denkrichting voor de heront-
wikkeling van het totale gebied rondweg/Stationsgebied Mijdrecht. Tevens wordt voorgesteld, de projectopdracht voor het 
eerste deelproject, het realiseren van een doorsteek van de Rondweg naar de Nijverheidsweg, vast te stellen.

8. Inkoop en aanbestedingsbeleid (raadsvoorstel nr. 0086/09)

 Voorgesteld wordt het bestaande inkoop en aanbestedingsbeleid te actualiseren door vaststelling van de nota inkoop en 
aanbestedingsbeleid en het handboek voor kennisgeving aan te nemen

9. Sluiting.

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

AGenDA beSluitnemenDe RAADSVeRGADeRinG 4 mAARt 2010

informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 26 februari 2010.

AGenDA
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3.  Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 4 februari 2010.
4. Akkoordstukken:
4a. Financiële middelen herindeling Abcoude en De Ronde Venen (raadsvoorstel nr. 05/10)

 Ter uitvoering van het Plan Van Aanpak voor de voorbereiding van de herindeling van de gemeenten Abcoude en De Ronde 
Venen per 1 januari 2011 wordt de raad gevraagd financiële middelen beschikbaar te stellen.

5. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.
 Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de agenda van 

de besluitnemende raad worden geplaatst.
6. Sluiting.

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

 De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief. Het kan ook voorkomen dat de volgorde van 
 behandeling wordt gewijzigd. Indien u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt u zich aanmelden 
 bij de griffie via 0297-29 17 52 of via de email griffier@derondevenen.nl.
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SAMEN
LEVEN

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600

Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis: Dorpsstraat 28

Op woensdag is ons Mobiel Kantoor in 
De Hoef, Amstelhoek en Waverveen.

Voor informatie en advies over wonen, welzijn en 
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten 
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeen-
te De Ronde Venen en de Rabobank.

Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.

Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor 
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken 
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, man-
telzorg en vele andere onderwerpen. 

www.servicepuntderondevenen.nl

VAST PROGRAMMA AANVULLEND PROGRAMMA
iedere

maandag

8 en 22 maart  
17.00-20.00 u.
Eetcafé het 

Pruttelpotje in 
Allround 

kosten 5 euro

10.30 u. 
Kun je nog zingen, 

zing dan mee

14.15 u.
spelmiddag

13.15-14.30 u. 
volksdansen

uitstapjes 
(excl. cons.).  

Nieuw: iedere 
3e di. 9.30-12.00 u. 
Rode Kruisgebouw 

Hoofdweg 1-3
knutselgroep 
voor mannen

iedere 
dinsdag

9.30 u.  ouderenkoor
10.30 u. gymnastiek 

14.00 u. koersbal 
14.15 u. soosmiddag

middag biljarten 
(komzaal)

1e di. v/d mnd 20.00 u. 
klaverjassen

10.30 u. 
stoelgym

1e wo. 
14.00-16.00 u. 
spelmiddag

5 maart 
combi-uitje 

Tuincentrum Ter Aar
8 euro 

10.00 u. 
internetcafé

Seniorweb DRV

iedere
woensdag

‘s morgens  (komzaal) 
gymnastiek 

10.00 u 
creatieve- en 

beauty-ochtend

09.30 u. 
handwerken 

met Rode Kruis
10.30 u. 

kun je nog zingen?

2e en 4e wo
14.00-16.00 u. div. 

activiteiten ouderen 
buiten Vinkenoord 

ook welkom

wo.middag 
biljarten

5 en 19 maart
Eten in Allround, 

lekker eten en gezellig 
bijpraten bij het 

Kookpunt in Allround

13.30 u.
ANBO-leden Soos 

in de Meijert

iedere
donderdag

‘s morgens (komzaal) 
handwerken 

Rode Kruis

spelavond
(komzaal)

iedere do. 9.00 u. 
biljarten

do. 9.30 u. 
rozenkransgebed

3e wo. 
14.00-16.00 u. 

bingo

10.15 u. 
klaverjassen

4 maart fi lm
De fi lm speelt zich af 
op de Veluwe in de 
hongerwinter. Deze 
fi lm is naar het boek 

van Jan Terlouw.

ma. 8 en 22 maart 
17.00 u. 
Eetcafé 

Het Pruttelpotje
Allround Rondweg 1a

iedere
vrijdag

laatste vr.  v/d mnd
14.00 u. bingo

elke za. 17.00 u. 
H. Mis

15.00-16.00 u. 
bibliotheek 

16.15-17.00 u. 
weeksluiting 

elke do. 
14.00-16.00 u.

koersbal

12 maart
Verkade Paviljoen, 

Zaanse Schans 
Een heel leuk museum!

27 euro. 

di. 2 maart 19.00 u. 
fi lm

wo. 3 maart 
10.45-11.45 u. 

Rabobank

ma. 1, 15 en 29 maart 
13.45 u. 
kaarten 

ma. 1 en 15 en 
29 maart 14.30 u. 

quizmiddag

di. 2 maart 
10.30 u. 

koffi e met krant
14.30 u. 
creatief

wo. 3 maart 18.30 u. 
bingo

do. 19 maart 
combi-uitje winkelen 

in Bisonspoor 
11 euro

vr. 5 maart 15.00 u. 
Eucharistieviering

di. 9 maart 19.00 u.
Bingo

di. 2 en 23 maart, 
do. 18 en wo. 31 maart 

14.30 u.
sjoelen

wo. 3 maart 14.30 u.
knikkerspel

do. 4 maart 
10.30 u. 

beter bewegen
14.30 u. 

zingen rond het orgel
18.30 u. 

avondactiviteit

do. 4 maart 14.00 u.
fi lm

25 maart
uitje naar Blijdorp 
Rotterdam 41 euro

NIEUW
AVONDLICHT

DRIEHUISZAAL

GERARDUS
MAJELLA

ZUIDERHOF

VINKENOORD

MARIA OORD
(BRINKZICHT)

PROGRAMMA
PLUSBUS

OVERIGE

Cinema 55+ 
do 4 maart in Maria-Oord (welzijnszaal) 
4 euro of 5x voor 15 euro. Zaal open v/a 

14.00 u. (aanvang 14.30 u.) 

di. 23 maart 19.00 u. 
optreden

vr. 26 maart 15.00 u. 
weeksluiting 

Ontmoetingskerk 
Wilnis

do. 25maart 14.30 u. 
concert ‘Troupe 

A ‘dour‘ Caroussel

vr. 26 maart 10.30 u.
Palmpasenoptocht

15.30 u. 
Cafe Hans

do. 25 maart 
Open Tafel

15.00 u. 
rollatordansen

18.30-21.00 u.
avondactiviteiten

za. 27 maart 10.00 u. 
koffi econcert ‘Troupe 

A’dour’ licht klassiek

di. 30 maart 19.00 u.
quizavond

wo. 31 maart 10.00 u. 
creatieve Pasen

di. 30 maart 9.30 u. 
Decibel
14.30 u. 

Pasen knutselen 
met groep 4
wo. 31 maart 
9.30-11.30 u.

Rode Kruis verkoop

za. 27 maart 14.30 u.
spelmiddag

di. 30 maart 12.00 u.
Themadag

wo. 10 maart 10.00 u. 
quiz

do. 11 maart 10.00 u.
rollatorspreekuur

12.00 uur Themadag 
natuurlijk voorjaar

zo. 7 maart 10.00 u. 
inloopzondag

di. 9 maart 14.30 u.
bingo

za. 6 en di. 16 maart
14.30 u.
bingo

ma. 8 en 22 maart 
14.00 u.

klaverjassen

do. 11 maart 14.00 u.
borrelmiddag

vr. 12 maart 15.00 u. 
weeksluiting 

PKN Mijdrecht
ma. 15 maart 14.15 u.

Oudhollandse 
spelmiddag

wo. 10 maart 
11.30-12.30 u. 

podiumfeest in 
Driehuisschool

wo. 10 en 24 maart
Rabobankservicebus

di. 9 maart 10.30 u. 
bezoek peuters 

14.00 u. 
Intratuin Ter Aar

wo. 10 maart 14.30 u.
fi lm

do. 11 maart 
15.00-15.45 u. 

beter bewegen 
18.30-21.00 u. 

avondactiviteiten

di. 16 maart 14.00 u.
bingo

Boodschappendagen: 
Let op! De 

winkelmiddagen 
hebben steeds een 

andere bestemming

vr. 19 maart 15.00 u. 
weeksluiting 
Chr. Ger. kerk 

Mijdrecht

vr. 19 maart 
10.00-12.00 u. 

SEN-fashion verkoop
di. 23 maart 
9.30-12.00 u. 
Hema-uitje

20.00-22.00 u. Comm. 
G&G ‘Titus Brandsma’

di. 23 maart 10.30 u.
koffi e met de krant

14.30 u. 
vragenspel/
troubadour

vr. 26 maart 10.15 u.
kledingverkoop op 

fa. Doorduyn

di. 16 maart 13.30 u. 
uitstapje Intratuin

wo. 10 maart 14.30 u. 
v/d Wilt 

schoenverkoop

di. 16 maart 12.00 u.
gezamenlijke 

maaltijd

di. 16 maart 10.30 u. 
koffi e met de krant

do. 18 maart 
15.00-15.45 u. 

beter bewegen
18.30-21.00 u.

avondactiviteit

vr. 19 maart 19.00 u.
Eucharistieviering

do. 25 maart 14.00 u.
borrelmiddag 

Hans Borghardt

do 4 maart 9.00 u.
do 11 maart 13.30 u.
do. 18 maart 13.30 u.
do. 25 maart 13.30 u.

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN MAART 2010

iedere
maandag

8 en 22 maart  

ACTIVITEITEN
VAN 

DE BAAT

Open tafel
25 maart in Zuiderhof. 

Opgeven bij Zita 287942 op di. tussen 
9.30-14.00 u. (9 dagen van tevoren)

Alzheimer Café
Iedere 2e wo. v/d 

maand v/a 19.30 u. 
in Zuiderhof. 

De Passage Herv. verg. gebouw
Herenweg 205 Vinkeveen

30 maart
Paasviering met Liturgie

Onze contactmorgen: Samen op weg. 
Gebouw Irene, Kerkstraat 9 Mijdrecht

wo. 17 maart 
op weg naar Pasen Dhr. D.J. Warnaar 

vertelt over de Mattheus-passie van Bach

Rabobankbus oneven weken: 
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 u.

Mijdrecht Ger. Majella 10.45-11.15 u.
Vinkeveen Zuiderhof 11.30-11.45 u.

Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 u.
Waverveen bij de kerk 14.15-15.00 u.

Rabobankbus even weken:
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 uur
Mijdrecht Nw. Avondlicht 10.45-11.45 uur
Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 uur

Waverveen bij de kerk 14.15-15.00 uur

VOOR GASTVRIJOUDERENCONTACT
Zin om er even uit te gaan, zin in een lekker kopje koffi e of thee, 
krant of tijdschrift lezen, verlegen om een praatje! De Buurtka-
mer biedt vrijblijvend en gratis inloop tijdens de openingstij-
den, U hoeft zich niet op te geven, er kan van alles, niets moet! 
Er zijn diverse gezelschapsspelen, biljart, een sjoelbak en crea-
tieve mogelijkheden zoals schilderen, bloemschikken, kaarten 
maken. Dus komt U gezellig aan, neem Uw buurvrouw/buur-
man vriend/vriendin mee!
De Buurtkamer is op dinsdag en donderdag open van 10.00-
12.00 en 14.00-16.00, en op die dagen telefonisch bereikbaar 
(coördinator Annie van Gelder) voor vragen op nr. 06.17970016. 
Maar nog beter: kom gezellig een bezoekje brengen, de koffi e 
staat klaar!
En voor degenen die de Buurtkamer nog niet hebben ontdekt: 
gevestigd in : de G. van Aemstelstraat 5 (t.o Hema straatje in en 
dan linksaf ) in Mijdrecht. 

Mantelzorgsalon
Elke laatste vr. v/d mnd 

van 14.00-16.00 u. 
in het Servicepunt 

Mijdrecht, Hoofdweg 1

5 en 19 maart v/a 17.00 u. 7 euro
Kookpunt in Allround

do. 11 maart 10.00 u. in Nieuw Avondlicht
rollatorspreekuur

TIENER- EN JONGERENWERK
JC ALLROUND
Rondweg 1a, Mijdrecht
Tel: 0297 272829
w.vanroijen@stichtingdebaat.nl
w.dewaal@stichtingdebaat.nl

ALLROUND TALENT NIGHT 
Elke 4e vrijdag van de maand van 20.30-02.00 uur
Entree: 5 euro. Leeftijd: 14+ 
(alcohol vanaf 16 jaar, id-bewijs mee!)
De succesvolle Allround Talent Nights zijn verhuist van de 
donderdagavond naar naar de vrijdagavond! De Talent 
Night biedt jongeren (van 14 jaar en ouder) een podium 
hun talenten te laten zien aan een publiek. Voor de Talent 
Night op vrijdag 26 maart zoeken we solo-artiesten! Dus 
bespeel je een instrument en wil je een keertje optreden? 
Of zing je, bijvoorbeeld normaal in een band, en wil je eens 
alleen optreden? Meld je dan aan voor de Solo-avond. 
Verder zijn we altijd op zoek naar talent, vrijwilligers en/of 
ideeën voor onze Talent Night! Stuur een mailtje naar ta-
lentnight@popenpodium.nl voor meer info of om je op te 
geven.  We zien je de 26e februari en maart.

ALLROUND ZOEKT VRIJWILLIGERS 
EN STAGIAIRES!
Het tiener- en jongerenwerk kan niet bestaan zonder de 
hulp van vrijwilligers.  Vanaf je 14e mag je bij ons ook als 
vrijwilliger aan de slag!! Tot en met je 16e kun je dan vooral 
taken doen die te maken hebben met promotie. Dus helpen 
bij het maken van de tienerkrant, fl yers uitdelen enz. Vanaf 
je 16e mag je ook helpen bij bijvoorbeeld de verschillende 
feesten, Super Sunday enz. Heb je zelf een leuk idee voor 
een activiteit? Dan kunnen wij je helpen deze activiteit ook 
echt te organiseren. Dat kan van alles zijn: een leuke cursus, 
een feest, een website etc. etc. 

Wij bieden al onze vrijwilligers: 
• gratis toegang bij allerlei activiteiten van 
 J.C. Allround!
• de kans om heel veel te leren! 
• verschillende cursussen zoals EHBO, 
 Sociale Hygiëne en zo! 
• de kans om mee te denken en mee te bepalen! 
• zeker 2 keer per jaar een leuk feestje of uitje! 
• aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering 
 tijdens een activiteit. 
• en natuurlijk... superveel gezelligheid!
En we hebben ook altijd plaats voor (maatschappelijke) 
stagiaires. Dus moet jij voor school een aantal uren stage 
lopen? En heb je geen zin om dat in de plantsoenendienst 
of bij een bejaardenhuis te doen? Kom dan vooral langs bij 
JC Allround! Voor meer info kun je contact opnemen met 
Wendy de Waal via mail: w.dewaal@stichtingdebaat.nl of 
tel: 0297 230280

VEENIG, HET NIEUWE JONGERENPLATFORM
Stichting Pop en Podium en Stichting De Baat zijn bezig 
met het oprichten van een jongerenplatform. Dit platform is 
bedoeld om bijvoorbeeld jongeren en organisaties die met 
jongeren te maken hebben, bij elkaar te brengen. Maar ook 
om de talenten van jongeren beter te benutten en hen kan-
sen te bieden. Een ander belangrijk doel is informatievoor-
ziening aan jongeren. Binnenkort gaat daarom de nieuwe 
website in de lucht: www.veenig.nl.  Op deze website kun 
je info zoeken over allerlei onderwerpen: Werk, studie, wo-
nen, uitgaan, geld, gezondheid enz., speciaal voor jongeren 
uit de Ronde Venen! Verder vind je op de website interes-
sant nieuws uit de buurt, leuke reports, fi lmpjes, foto’s, een 
agenda enz. Nu zoeken we voor het jongerenplatform nog 
vrijwilligers die het leuk vinden om een bijdrage te leveren 
aan de website, dus:
• informatie aanleveren en up-to-date houden 
 over verschillende onderwerpen
• leuke reports maken
• fi lmpjes maken
• enz. enz.
Lijkt het je leuk om hieraan mee te werken? Of heb jij nog 
ideeën voor het jongerenplatform! Neem dan contact op 
met Wendy de Waal: w.dewaal@stichtingdebaat.nl of tel: 
0297 230280.

DE RONDE VENEN IS EEN 
MAATSCHAPPELIJK MAKELAAR RIJK! 
Dyanne van Tessel, werkzaam bij het Steunpunt Vrijwilligers-
werk van De Baat en al 2 jaar actief binnen de maatschappelijke 
stages, heeft het certifi caat Maatschappelijk Makelaar behaald. 
In december kreeg zij met 35 anderen, uit handen van Hanneke 
Mateman, projectleider maatschappelijke stage bij MOVISIE, 
het bewijs uitgereikt dat ze de opleiding tot maatschappelijk 
makelaar met goed gevolg heeft doorlopen. De functie van 
maatschappelijk makelaar bestaat offi cieel sinds begin 2008 en 
is ontstaan uit het convenant Maatschappelijke stage tussen 
de ministeries van OCW en VWS en de VNG. Maatschappelijk 
makelaars brengen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij 
elkaar. Eén van hun werkgebieden is maatschappelijke stage. 
MOVISIE verzorgt, met diverse Centra voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling, de opleiding tot maatschappelijk makelaar. Een 
Maatschappelijk Makelaar heeft verschillende rollen. De ene 
keer moet overlegd worden met de gemeente, de andere keer 
is er contact met leerlingen of wordt een organisatie bezocht 
die misschien wel stageplaatsen heeft. Zo ondersteunen zij 
organisaties bij het plaatsen van stagiairs en vrijwilligers en 
bevorderen ze dat de stagiair van nu, “de vrijwilliger van de 
toekomst wordt.” Het is de kunst van de makelaar om de ver-
schillende partijen allemaal met elkaar te verbinden. Een maat-
schappelijk makelaar is in staat om de kerntaken uit te voeren 
die vastgelegd zijn in het convenant Maatschappelijke Stage 
van de ministeries van VWS en OCW met de VNG. 

CURSUS ZELFVERDEDIGING VOOR OUDEREN
Voor alle senioren uit De Ronde Venen organiseert Stichting 
De Baat dit voorjaar weer een cursus Zelfverdediging voor 
ouderen. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten op woens-
dagmiddag van 13.00 tot 14.15 uur in de gymzaal van de Vlin-
derbos school aan de Wagenmaker in Wilnis. De cursus start op 
woensdag 14 april en wordt op woensdag 6 juni afgesloten. De 
prijs van de totale cursus is 50 euro.  De zelfverdedigingcursus 
kunnen mensen van 55 jaar en ouder gebruiken om zich daad-
werkelijk te verdedigen als ze worden vastgepakt of lastig ge-
vallen. De wetenschap dat men bijvoorbeeld een pijnlijke trap 
kan uitdelen, maakt dat men zich sterker, zelfverzekerder en 
minder bang voelt. Dit zelfvertrouwen leidt tot minder agres-
sie. Tevens is de kans om lastig gevallen te worden kleiner als je 
een weerbare uitstraling hebt. De cursus wordt gegeven door 
Helga Vandijck. Zij is een erkende docente weerbaarheid en 
zelfverdediging. Sinds 1989 is zij actief bezig in dit vakgebied. 
Bovendien is zij preventiewerker bij de GGD Flevoland en geeft 
weerbaarheidstrainingen op basisscholen, middelbare scholen, 
aan bedrijven en instellingen, aan ouderen en aan jongeren en 
meisjes met een lichamelijke handicap. Voor informatie en/of 
aanmelden voor de cursus Zelfverdediging voor ouderen kan 
contact worden opgenomen met één van de servicepunten in 
de gemeente 0297-587600. Aanmelden vóór 19 maart.

4KIDZ- NIEUWE (CULTURELE) ACTIVITEITEN 
VOOR KINDEREN IN DE BASISSCHOOLLEEFTIJD
De Bibliotheek Mijdrecht en Stichting de Baat organiseren 
sinds kort verschillende culturele activiteiten voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar in de Ronde Venen. Deze activiteiten worden 
georganiseerd onder de naam 4Kidz. De belangrijkste activitei-
ten zijn theater- en fi lmvoorstellingen. 
Iets speciaals door de doelgroep 10 t/m 12 jaar 
(groep 7 en 8).
Myra de Groot, een professionele entert(r)ainer/regisseur/
choreograaf, gaat op woensdag 17 maart en 31 maart samen 
met jullie in twee repetities een bruisende presentatie in el-
kaar zetten. Zij gaat samen met jullie werken aan dans, zang, 
zanginterpretatie, spel en rolbeleving. Op 31 maart wordt de 
pres(en)tatie na de repetitie opgevoerd in de Allround en kun-
nen alle fans (familie / vrienden) komen kijken. De entree voor 
deze presentatie bedraagt 2,50 euro. Wie gaat samen met ons 
deze uitdaging aan?  Locatie:JC Allround - Mijdrecht. Leeftijd: 
10 t/m 12 jaar (groep 7 en 8)
Data en tijden:
Woensdag 17 maart 13:30 - 17:30 uur repetities
Woensdag 31 maart 14:00 - 16:00 uur repetities
Woensdag 31 maart 16:00 - 17:00 voorbereidingen
Woensdag 31 maart 17:00 - 18:00 presentatie
Kosten training: 10 euro p/p
Entree presentatie 31 maart: 2,50 euro p/p
Film
4Kidz organiseert ook fi lmvoorstellingen. Op elke 2e woens-
dagmiddag van de maand zijn er 2 voorstellingen:
14.00-15.30 uur voor 4+ (vanaf groep 1)
16.00-17.30 uur voor 9+ (vanaf groep 6)
De fi lmvoorstellingen vinden plaats in JC Allround en de entree 
bedraagt 2 euro p/p. Er worden verschillende fi lms gedraaid: 
oude en nieuwe fi lms, Disneyfi lms, maar ook jeugdspeelfi lms 
enz. Wel altijd Nederlands gesproken of ondertiteld. Ouders 
zijn uiteraard ook welkom en hoeven geen entree te betalen. 
Halverwege de fi lm is er een pauze en krijgen de kidz wat drin-
ken en iets lekkers (ouders krijgen koffi e en thee).  
Wilt u weten welke fi lm er draait? Neemt u dan contact op met 
de organisatie of kijk op http://drv4kidz.hyves.nl . 
4Kidz-: Marije Lutgendorff en Wendy de Waal, tel: 0297 230280 
mail: w.dewaal@stichtingdebaat.nl

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende diensten 
voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken. 
Er is onder andere een digitale vacaturebank waar vrijwilligers, 
die werk zoeken, en organisaties, die vrijwilligers zoeken, elkaar 
kunnen vinden. Ook bemiddelt het Steunpunt voor maat-
schappelijke stageplekken, biedt zij deskundigheidsbevorde-
ring en biedt zij ondersteuning en informatie aan vrijwilligers 
en organisaties.  Meer informatie over de vacatures en andere 
vacatures m.b.t. vrijwilligerswerk in De Ronde Venen kunt u 
vinden op www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Voor meer in-
formatie kunt u ook contact opnemen met Dyanne van Tessel 
van het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Stichting De Baat via 
d.vantessel@stichtingdebaat.nl.

LEVENSBOEK MAKEN 
Een levensboek is een mooie gelegenheid om terug te 
blikken op uw leven. Stichting De Baat biedt u de bij-
zondere mogelijkheid om uw levensverhaal te vertellen 
en vast te laten leggen in de vorm van een levensboek. 
Het levensboek is een boek over úw leven; over belang-
rijke gebeurtenissen, afgewisseld met het alledaagse uit 
vroeger tijden. Om vast te leggen wat er toen was en 
nu niet meer is. Zo gaan uw verhalen in ieder geval niet 
verloren! Dat is niet alleen bijzonder voor uzelf, maar 
ook voor uw kinderen of kleinkinderen. Uw levensboek 
is geen complete autobiografi e, maar meer een sfeer-
tekening.
Aantal bijeenkomsten: 6. Max aantal deelnemers: 6. 
Waar: Kerkvaart 2, Mijdrecht. Kosten: gratis. Data: 9, 16 en 
23 april 7, 21 en 28 mei. Vrijdagmiddag 13.30-15.30 uur
Bent u niet in de gelegenheid om in groepsverband 
deel te nemen maar wilt u toch graag dat uw levensver-
haal wordt vastgelegd, dan bestaat deze mogelijkheid 
ook.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Nel Verhoek. n.verhoek@stichtingdebaat.nl. Tel. 
0297-230280.
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Een dag geen boeken en het norma-
le lesrooster, maar samen met de 
bus naar Circus Elleboog in Amster-
dam om met je klasgenoten  span-
nend circustheater te maken. Dat 
is een  jarenlange traditie voor de 
brugklasleerlingen van het Veen-
Landen College in Vinkeveen. Ook 
dit jaar werd er van dit succesnum-
mer volop genoten.

Aangekomen bij de Passeerders-
gracht kregen de leerlingen in de 
piste van een ervaren circusartiest/

docent uitleg en een demonstratie 
van de verschillende circusacts die 
op het programma stonden. Daar-
na werden er groepjes gevormd en 
werden alle circustechnieken uitge-
probeerd. Dat betekende: jongle-
ren, balanceren, lucht-en gronda-
crobatiek. 
Toen kwam de opdracht om extra 
te trainen op een van de technie-
ken  voor het afsluitende deel van 
het programma: een circusvoorstel-
ling voor elkaar in de piste, com-
pleet met theaterverlichting en be-

geleid door circusmuziek. En dat 
was een groot feest! Met een enorm 
enthousiasme  liet elke leerling en 
elk groepje zien wat ze in hun mars 
hadden en ook als er wat fout ging 
was succes verzekerd en werd de 
poging beloond met een daverend 
applaus. 

Al met al kunnen de leerlingen te-
rugkijken op een succesvolle dag 
vol actie waarin met tomeloze ener-
gie werd samengewerkt aan een 
mooie presentatie.

Een dagje Circ
us

ar
ti

es
t

BrugklaslEErlingEn VlC
Bij CirCus EllEBoog 
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INFORMATIEF

COLOFON

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
 Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a, 
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300. 
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

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

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.Nl

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  ..................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   .....................................................

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam .............................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

Tel.nr...............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Sr. Annette (5)

Behalve de opvang van straatkinderen, arme kinderen en dergelijke met 
speciale voorzieningen, schoolgeld, schoolpap enz. wordt door Sr. Annette 
en haar collega’s ook een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en verbe-
tering van de kwaliteit van het onderwijs.
Toen Sr. Annette 12 jaar geleden aankwam in Maji Matitu nabij Dar es Sa-
laam vroegen de inwoners van het dorp haar hulp bij het bouwen van een 
basisschool. De kinderen kregen tot dan onderwijs onder de Mangoboom. 
Aan de nieuwbouw voor maximaal 1200 leerlingen werd schouder aan 
schouder gewerkt met de lokale overheid en de ouders van de leerlingen.  
Toen de school geopend werd stonden er 1700 kinderen voor de deur, 500 
meer dan er maximaal in konden. Nu zitten er 4000 kinderen op de basis-
school. Er zijn opnieuw scholen bijgebouwd en ingericht. Daarnaast worden  
door Sr. Annette onderwijsplannen ontwikkeld. Het onderwijs in Maji Matitu 
moet namelijk een voorbeeld-uitstraling hebben naar de gehele regio. Als 
gevolg van de millenniumdoelen worden alle leerplichtige kinderen geregi-
streerd (wat voorheen niet het geval was). Het gevolg is overvolle klasloka-
len met 100 tot 120 kinderen per klas. In de 22 klaslokalen wordt gewerkt 
met shifts (wisselgroepen). Een leerkracht geeft zodoende op één school-
dag les aan wel 3 groepen!!

Nel Bouwhuijzen

Wordt vervolgd

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling 
op ma. t/m vrij. 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, spoedgevallen en 
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Watertuin in Wilnis, zwarte kater met klein wit vlekje op de borst.
 Zijn naam is Tom.
- Watertuin in Wilnis, zwart/witte kater. Zijn naam is Nelson.
- Rode Klaver in Uithoorn, witte kat met grijze vlekken. De kat is
 een beetje schuw, is 1,5 jaar oud en heet Poemba.
- Aan de Zoom in Uithoorn, zwart/wit poesje met zwarte staart
 met witte stip aan de punt. Korte pootjes, zij is 10 jaar en heet
 Bonny.

Gevonden: 
- Zijdelweg in Uithoorn, zwart/witte kat met normaal postuur.
- Karekiet in Mijdrecht, zwarte kat met wat witte haartjes op
 de borst. 

Cursussen bij Cursus-
project De Ronde Venen
De Ronde Venen - De cursussen 
van Cursusproject gaan weer van 
start.

Kamers vol kunst in de 17e eeuw 
Het Mauritshuis besteedt vanaf 25 
maart aandacht aan een uniek gen-
re in de schilderskunst: De Kunstka-
mervoorstelling. Dit genre ontstond 
in het 17e eeuwse Antwerpen en 
toont kamers vol kunst ofwel denk-
beeldige musea in het klein. Eén van 
de belangrijkste grondleggers is Wil-
lem van Haecht (1593-1637). Naast 
de topstukken van deze kunstenaars 
zijn er schilderijen uit andere inter-
nationale en particuliere verzame-
lingen. Ook nemen de cursisten een 
kijkje in de werkplaats van de kun-
stenaar. De cursus is op woensdag 
17 maart van 20.00 tot 22.00 uur. De 
cursuskosten zijn vijf euro.

Workshop Sieraden maken
Tijdens de workshop kunt u, na uit-
leg van diverse technieken, een ket-
ting of armband (of beide) maken. U 
kunt kiezen uit een ruim assortiment 
pakketjes met mooie glaskralen in 
verschillende vormen en kleuren, 
waarmee u naar eigen smaak een 
uniek sieraad kunt maken. Ter inspi-
ratie is er een aantal voorbeelden. 
De cursus is op donderdag 18 maart 
van 19.30 tot 22.00 uur. De cursus-
kosten zijn vijf euro. Materiaalkos-
ten: 28.00 euro; deze dienen bij in-
schrijving betaald te worden.

U kunt u telefonisch aanmelden: 
0297-265451 of via 
www.cursusproject.nl 
De cursussen worden gegeven in 
De Boei aan de Kerklaan 32 in Vin-
keveen.

ChristenUnie/SGP maakt 
zich zorgen over de vele 
stroomstoringen
De Ronde Venen - De fractie Chris-
tenUnie/SGP maakt zich al gerui-
me tijd zorgen over de hoeveelheid 
stroomstoringen in onze gemeente 
en heeft besloten om als eerste stap 
hierover een aantal vragen aan het 
college te stellen. De stroomstorin-
gen hebben een belangrijke impact 
op onze samenleving. Naast het on-
gemak zijn ook effecten als onvei-
ligheid, bijvoorbeeld door het niet 
branden van straatverlichting, en 
bedrijfseconomische schade (win-
kels die moeten sluiten, restaurants 
die niet door kunnen werken, pro-
ductieprocessen die stagneren, 
kantoorwerk dat stagneert, etc…) 
belangrijke gevolgen van deze sto-
ringen.
Burgers en bedrijven ervaren te-
recht in een vergaand geëlektrifi-
ceerde samenleving als de onze, dat 
een zo ongestoord mogelijk voort-
gaande stroomlevering van groot 
belang is. ChristenUnie/SGP heeft 
de indruk dat de mate van versto-

ring (veel) ongunstiger is dan elders 
in de provincie of in het land.
ChristenUnie/SGP is zich ervan be-
wust dat de stroomlevering geen 
taak is van de gemeente, maar van  
energiemaatschappijen. En dat de 
zorg voor een goedfunctionerend 
energienetwerk de verantwoor-
delijkheid is van de netbeheerder 
en niet van de gemeente. Dat laat 
echter onverlet, dat een haperende 
stroomlevering afbreuk doet aan het 
leef-, woon- en werkklimaat in onze 
gemeente, dat al onze inwoners en 
bedrijven raakt.
Datzelfde leef-, woon- en werkkli-
maat staat ook centraal in het ge-
meentelijk beleid en de gemeente-
lijke dienstverlening. In dit licht ziet 
Christenunie/SGP een nadrukkelij-
ke rol en verantwoordelijkheid voor 
het college van B&W om hier na-
dere aandacht aan te besteden en 
via contact met eerstverantwoorde-
lijken verbetering van de situatie te 
bewerkstelligen.

Cursus  over tuinkruiden 
als medicijn bij ‘Paraplu’
Wilnis - Wist u dat u met gewone, 
dagelijkse huis-, tuin- en keuken-
kruiden uw gezondheid een flinke 
oppepper kunt geven?
Stichting ‘Paraplu’ organiseert op 
de dinsdagen 9 maart en 16 maart 
a.s. van 10.00 tot 12.00 uur de cursus 
“Kruiden als Medicijn” onder leiding 
van mevrouw T. van der Moolen. Tij-
dens deze twee ochtenden wordt 
een heleboel verteld over wat dit 
voor u zou kunnen betekenen. 
Juist in deze tijd van het jaar, nu de 
kwakkelwinter ten einde loopt, kunt 
u heel wat kruiden zelf zaaien, zo-
dat u uw lichaam na de winterperi-
ode weer een extraatje kunt geven, 

met name ook nieuwe inspiratie. Na 
afloop van deze korte cursus bent u 
zelf in staat om onderscheid te ma-
ken en vast te stellen welke kruiden 
voor welk doel gebruikt kunnen wor-
den. De kosten van deze cursus zijn 
beperkt gehouden op 14,00 euro.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd, dat kan 
worden gedownload op de website  
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Paraplu” 
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wil-
nis. Via e-mail kan men altijd terecht 
op info@stichtingparaplu.nl.
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www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een 
column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), 
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Wintervoer en
Kramsvogel in de tuin

Om extra veel tuinvogels te lokken heb ik 
deze winter een voedersilo in de appelboom 
gehangen. In een doe-het-zelf-winkel heb 
ik een voederbakje gekocht en volgens de 
handleiding eenvoudig bevestigd aan een 
plastic fl es. 

Ik was enthousiast gemaakt in de kluswinkel 
door een wervend fi lmpje over dat voerbakje 
met leuke koolmezen en vinken die af en aan 
vlogen en graantjes oppikten. 
Omdat er veel sneeuw was deze winter, zou er 
vast en zeker veel vogelbezoek komen voor het 
silovoer. En jawel, er kwamen inderdaad meer 
en andere vogels langs dan normaal. Lijsters, 
koperwieken, spreeuwen en merels aten deze 
winter de vuurdoorn en de hulst kaal. En zelfs 
de zeldzame kramsvogel kwam in de tuin op 
zoek naar eten. Met zijn oranje spikkelborst, zijn 
grijze kop en witte oogstreep zat hij in de appel-
boom mooi te zijn. Deze lijsterachtige was vast 
en zeker op zoek naar bessen. Maar in mijn tuin 
was inmiddels geen bes meer te vinden.

Op het wintervoer uit de silo kwamen helaas 
weinig vogels af. De koolmezen en vinken za-
ten wel in de appelboom, aten daar knoppen, 
luizen en larven, hapten van de sneeuw en 
waren uiterst levendig. Maar ze negeerden de 
graantjes. Alleen een doodenkel roodborstje 
at ervan.
Inmiddels heb ik wel ontdekt waardoor de be-
langstelling van meesjes en vinken voor mijn 
strooivoer zo gering is. Kijkend vanuit mijn zol-
derraam heb ik namelijk gezien dat onze buurt 
een grote dichtheid aan voedersilo’s, vetbollen 
en pindasnoeren heeft. De tuinvogels komen 
hier dus niets tekort. Ze zullen de winter ook 
zonder mijn voer wel doorkomen.

Mijn geknutselde silo zal ik na deze winter wel 
wegdoen en de graantjes ga ik aan de eenden 
voeren. Maar de bessenstruiken blijven. En ik 
hoop dat de lijsters en koperwieken en ook de 
zeldzame kramsvogels blijven komen.

Ria Waal

Kramsvogel staat in Nederland op de rode lijst

Top Mover Henk Pouw 
nog één keer vroeg op!
Uithoorn – Op zaterdag 20 februari 
heeft Henk Pouw afscheid genomen 
van zijn enige werkgever, verhuisbe-
drijf P.A. van Rooyen Top Movers. 
Vroeg uit de veren, want om 07.15 
uur stond zijn werkgever met een 

aantal collega’s met groot mate-
rieel bij hem aan de deur om hem 
een heerlijk ontbijtje te bezorgen. In 
de uitoefening van het verhuisvak 
is het heel gebruikelijk vroeg met 
je werk te beginnen, dus voor Henk 

was nog één keer vroeg op geen en-
kel probleem. 
Na ruim 40 jaren trouwe dienst en 
bijdrage aan de groei van het ver-
huisbedrijf is er nu de gelegenheid 
om te gaan genieten van de VUT.

Amstelhof Health Club 
organiseert looptrainingen
Uithoorn - Wilt u leren hardlopen of 
uw looptechniek verbeteren? Am-
stelhof heeft dé oplossing! 
Amstelhof Running gaat vanaf 21 
maart, gedurende 8 weken looptrai-
ningen organiseren voor beginnen-
de en gevorderde lopers. Het doel 
van de cursus zal voor beginnende 
lopers zijn dat men (na 8 weken) 5 
kilometer achter elkaar kan hardlo-
pen. Voor gevorderde lopers zal dit 
doel 10 kilometer zijn. Looptrainin-
gen bij Amstelhof zijn uniek door 
het uitgebreide pakket en de extra 
faciliteiten voor de deelnemers. 

Pakket
De kwaliteit van de cursus is merk-

baar in het pakket dat iedere lo-
per ontvangt. Dit pakket bestaat 
uit een health check, voedingsad-
vies, schoen- en kledingadvies en 
startbewijs voor de Letteren Loop in 
Haarlem. Deze 5 en 10 km presta-
tieloop zal plaatsvinden op zondag 
6 juni.

Extra faciliteiten
Ook de extra faciliteiten maken de 
looptrainingen bij Amstelhof speci-
aal. Ouders met kinderen kunnen 
gebruik maken van de mogelijkheid 
tot kinderopvang. Verder is er op 
trainingsdagen een fysiotherapeut 
aanwezig voor eventuele vragen en/
of klachten. Ook aan het weer is ge-

dacht. Bij extreme weeromstandig-
heden zal Amstelhof Health Club 
een indoorprogramma samenstel-
len. Tevens kunnen de deelnemers 
op trainingsdagen gebruik maken 
van de omkleedruimtes en douches. 
De trainingen voor beginners & ge-
vorderden zullen plaatsvinden op 
zondagochtend van 09.15 tot 11.00 
uur. De kosten zijn 19,- voor leden 
van Amstelhof en 69,- voor niet-le-
den. Wacht niet langer en schrijf u 
snel in. Lopen bij Amstelhof is FUN 
en tevens zijn de plaatsen beperkt! 
Voor meer informatie en/of inschrij-
ven kunt u gaan naar: www.amstel-
hof.com/sport/looptraningen. (Zie 
ook adv. elders in deze krant).

Motor Service Uithoorn, 
‘Service op zijn Vriendelijkst’
Uithoorn - Sinds 1 januari heeft 
Motor Service Uithoorn (MSU) zich 
gevestigd aan de Ondernemings-
weg 124 in Uithoorn (recht achter 
Scania Beers op de Amsterdamse-
weg). 
Na een periode elders in de mo-
torfi etsbranche te hebben gewerkt 
was Frans Diepgrond (47) de me-
ning toegedaan dat het stilaan tijd 
werd om voor zichzelf te beginnen. 
Dat heeft hij dan ook met verve ge-
daan, want Frans is een man met 
passie voor het motorfi etsbedrijf. Hij 
heeft een fraaie en ruime locatie ter 
beschikking van twee verdiepingen 
met beneden showroom voor moto-
ren en scooters en werkruimte, ter-
wijl boven een showroom voor kle-
ding, helmen, en accessoires is ge-
realiseerd annex een gezellige ont-
vangstruimte met kantine. Het is 
een zogeheten businessunit met 
een oppervlak van in totaal 220 vier-
kante meter die hij huurt van Duco 
Willems (www.willemsclassics.nl) 
die meer panden beheert en in de 
verhuur heeft. 
Motor Service Uithoorn is de naam 
van het nieuwe bedrijf dat in- en 
verkoop van diverse merkmotor-
fi etsen en scooters plus een hoge 
graad van serviceverlening in het 
vaandel heeft staan. Frans is een 
kenner pur sang en weet uitstekend 
de weg in motorfi etsland. Zelf heeft 
hij in zijn showroom een eigen voor-
raad fraaie nieuwe en gebruikte mo-
torfi etsen en scooters staan voor de 
verkoop. Aan de andere kant trekt 
hij er op verzoek van klanten ook op 
uit om juist die speciale machine op 
te sporen, in te kopen en aan te bie-
den. Aldus behoort de in- en ver-
koop van motorfi etsen tot zijn dage-
lijkse werkzaamheden, waarvoor hij 
dikwijls veel ‘en route’ is.

Topmaand
Was het geen gok om tegenwoor-
dig een zaak in motorfi etsen op te 
starten in een markt waar ook de 
concullega’s actief zijn? Frans: “Nee 
hoor, eerder is het een versterking 
voor alle partijen, want ieder heeft 
zijn eigen klantenbestand. Verder 
had ik de beschikking over een tien-
tal motorfi etsen die mijn eigendom 
zijn en daarnaast kan ik rekenen op 
veel klanten waar ik in het verleden 
al zaken mee deed. Die hebben mij 
nu ook al weten te vinden. Je houdt 
het niet voor mogelijk, maar janua-
ri was een topmaand voor mij! Hoe-
zo economische crisis? Ondanks al-
le negatieve geluiden zie ik juist vol-
doende kansen om wat op te star-
ten en dat heb ik gedaan.” Aldus 
een opgewekte en tevreden Frans, 
die met weinig middelen een leuk 
en effectief kantoor heeft weten te 
realiseren. Inclusief nieuwe spullen 
voor de werkhoek waar kleine ser-

vice- en poetsbeurten worden uit-
gevoerd en een ruime showroom. 
Reparatie en onderhoud worden in 
een samenwerkingsverband uitbe-
steed aan collega’s als AMR Mo-
torfi etsen in Mijdrecht en MotoPort 
Uithoorn. Voorts heeft Frans een af-
deling accessoires waar hij helmen 
van de merken Shark en Nitro aan-
biedt. De accessoireafdeling wordt 
stilaan uitgebreid. Straks komt er 
ook motorkleding bij van een A- 
merk en ander toebehoren. Aan de 
inrichting zelf hoefde hij niet veel 
te doen. Alles ziet er professioneel 
uit. Dat geldt ook voor de showroom 
waar tal van motorfi etsen de bezoe-
ker glimmend verwelkomen. Motor 
Service Uithoorn kent normale ope-
ningstijden, maar als belangstellen-
den de zaak willen bezoeken is het 
handig daarvoor een afspraak te 
maken. Dat kan eventueel ook in de 
avonduren! Frans kan namelijk wel 
eens voor klanten onderweg zijn om 
een specifi eke motorfi ets op te ha-
len of te brengen. Tot uit het buiten-
land toe. Daarvoor heeft hij een (ge-
sloten) bus aangeschaft om motor-
fi etsen in te vervoeren, die tevens 
wordt gebruikt voor haal- en breng-
service in de regio of voor het bezor-
gen naar een tevreden klant in Ne-
derland. Wie zich van te voren wil 
oriënteren doet er goed aan de aan-
trekkelijke website eens te bekijken:  
www.motorserviceuithoorn.nl. 

Samenwerking
Frans is goed ingevoerd in de bran-
che en werkt ook dikwijls samen met 
collega’s om bepaalde typen motor-
fi etsen op te sporen en aan belang-
stellenden (door) te verkopen.
Aan de andere kant houdt hij de 
concurrentie eveneens goed in de 

gaten. Biedt hij alle merken motor-
fi etsen aan? Frans: “Op nummer één 
staan de vier Japanse merken, zoals 
Yamaha, Honda, Suzuki en Kawasa-
ki; nummer twee is BMW en als drie 
diverse merken, zoals Ducati, Har-
ley Davidson en dergelijke. Maar als 
iemand een type van een specifi ek 
merk wil hebben hoeft hij dat maar 
te zeggen, dan zoek ik die op.
Omdat ik met een aantal collega’s 
een goed samenwerkingsverband 
heb, kunnen we wat voor elkaar be-
tekenen. Op eenzelfde manier is er 
ook een samenwerkingsverband in 
het reparatie- en onderhoudswerk. 
We moeten het tegenwoordig met 
zijn allen zien te verdienen. Ik le-
ver bijna alle motoren met garantie 
af. De klant kan bij mij ook zijn mo-
torfi ets of scooter laten fi nancieren, 
dus die mogelijkheid is er eveneens. 
MSU is dus een bedrijf dat liefheb-
bers van motorfi etsen veel te bie-
den heeft. Omdat het karakter klein-
schalig is kan MSU eerder worden 
gezien als een speciaalzaak in mo-
torfi etsen.
Om die reden kan ik mijn klanten 
veel persoonlijke aandacht en ser-
vice bieden. Verkoop via internet is 
mijn belangrijkste bron van zaken-
doen. Je wilt niet weten hoeveel re-
acties ik krijg op machines die ik op 
onze site zet. Iedereen die op zoek is 
naar een motor struint thuis internet 
af. Daar komen ze ook Motor Ser-
vice Uithoorn tegen.”
Iedereen die belangstelling heeft 
voor een motorfi ets of scooter, of 
er al een heeft, is altijd welkom bij 
Frans.
Hij is zeven dagen in de week van 
09.00 uur tot 22.00 uur bereikbaar 
op 06-30372989. Of kijk op zijn 
website.

“Een dag om nooit te vergeten”:

Polygrafi eken Elena Filatov 
een daverend succes

Uithoorn - Vorige week zaterdag 20 
februari heeft kunstenares Elena Fi-
latov haar werk gesigneerd bij Time-
less. “Het was een dag om nooit te 
vergeten”, aldus Ida Miltenburg van 
Timeless. 

“Dagen ervoor, lichtelijk gerommel 
in je buik van de nervositeit. Slape-
loze nachten die absoluut niet mee-
helpen om je te kunnen concentre-
ren of je niets vergeet. En dan de 
grote hamvraag... hoeveel mensen 

zullen er komen? En nog veel be-
langrijker... komen er wel mensen 
kijken? Oh, het zou toch erg we-
zen als je je beste kunstenares te 
gast hebt en niemand komt kijken. 
Er waren zoveel mensen die zeiden: 
maak je niet druk, komt allemaal wel 
goed. Pffff, wat ben ik blij, ze had-
den gelijk. 
Het kwam rustig op gang maar ver-
volgens bleven de bezoekers maar 
komen. Wij hebben meer dan 150 
bezoekers mogen verwelkomen de-
ze middag. Iedereen bedankt hier-
voor, het was overweldigend. En dan 
alle positieve reacties op de nieuwe 
polygrafi eken, dan weet je waarvoor 
je het doet. Wel jammer dat Elena 
Filatov veel werk aan het signeren 
had, waardoor zij weinig tijd over-
hield om met de klanten te praten. 
Hier leer je dus weer van. De vol-
gende keer zullen we haar eerder 
laten signeren, zodat ze meer tijd 
heeft voor de klanten en deel kan 
nemen aan de gezellige en interes-
sante conversaties die we hadden. 
Een hapje en een drankje vielen bij 
velen goed in de smaak en zorgden 
voor een relaxte sfeer, die wij zeer 
prettig vonden. Wij beloven dat wij 
nu elke zaterdag de koffi e of een 
wijntje klaar hebben staan. 
Dat deze dag een groot succes is 
geworden, bewijst zich wel door de 
vele reserveringen die wij hebben 
genoteerd voor de verkoop en ver-
huur van de nieuwe polygrafi eken. 
Het is ongelofelijk, maar we hebben 
zelfs al reserveringen voor de nog 
nieuw te maken polygrafi eken (voor 
de kenners: ‘De Clown’ en ‘Vrouwe 
Justitia’). 

Lieve mensen, bedankt voor het 
meehelpen aan dit succes. Zonder 
jullie aandacht en lidmaatschap van 
onze Galerie/Kunstuitleen hadden 
we dit niet bereikt”, aldus een dol-
blije Ida.
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Utrechts Verkeersveiligheidslabel 
voor basisschool Vlinderbos
Wilnis - Vorige week woensdag 17 
februari was de dag van de feeste-
lijke uitreiking van het Utrechts Ver-
keersveiligheidslabel aan Jenaplan-
school Vlinderbos te Wilnis. 
De hele ochtend stond in het teken 
van verkeer.
Van groep 1 tot en met groep 8 had-
den kinderen hun creativiteit aange-
sproken om diverse projecten uit te 
voeren. Van kleurplaten tot dansen 
op het ingestudeerde verkeerslied. 
De hele school zag geel van de pet-
jes die alle kinderen droegen. Het 
was een prachtig zonnig gezicht zo 

half nog in de sneeuw op het plein. 
Onder toezicht van de vele genodig-
den (onder anderen hun wijkagent, 
de gemeente, de verkeersouders 
van de Beatrixschool en de Veen-
zijdeschool), was om 12.00 uur de 
plechtigheid daar en werd het zeer 
verdiende label in de vorm van een 
bord aan de muur van de school be-
vestigd door diegenen die er zeer 
nauw bij betrokken waren de afge-
lopen jaren. 

Op het plein werd gezongen en ge-
danst. 

Groepjes kinderen vertoonden hun 
kunsten op stuntfietsen, éénwielers 
en skeelers. 
Voor de klassen werd aan het eind 
van de feestelijkheden een ver-
keersspel aangeboden.

Voor velen was het al bekend dat 
er veel ondernomen wordt wat be-
treft de verkeersveiligheid voor de 
kinderen van deze school maar nu 
kan de hele wereld het zien aan het 
UVL bord. 

Op naar veel verkeersveilige jaren!!

Akke Feddema uit Wilnis wint 
de tweede prijs in nationale 
portretwedstrijd Maxima
Wilnis - Zaterdag 13 februari was 
Akke Feddema uit Wilnis uitgeno-
digd in het CODA museum te Apel-
doorn als prijswinnaar in de natio-
nale portretwedstrijd met als thema 
“Maxima”. Er waren 19 prijswinnaars 
uitgenodigd die verkozen waren uit 
de 405 inzendingen, waarvan er 200 
in het CODA museum te Apeldoorn 
hangen waar een expositie is inge-
richt. 

De opening deze middag werd ver-
richt door de bekende schilderes 
Ans Markus, die tevens als erejury-
lid was aangewezen om de inzen-
dingen te beoordelen.
Prinses Maxima zou zelf ook aanwe-
zig zijn, maar had op het laatste mo-
ment verplichtingen bij de Olympi-
sche Winterspelen in Vancouver.

Tijdens de openingsspeech van de 
museumdirectrice werden alle prijs-
winnaars in het zonnetje gezet. De 
jury was verheugd over het zeer ho-
ge niveau van de ingezonden por-
tretten en... prijswinnaar van deze 
wedstrijd op je CV is uiteraard een 
bijzondere vermelding.

Het ingezonden portret van Akke 
werd uiteindelijk in een feestelijke 
openingsceremonie gekwalificeerd 
met een prachtige tweede prijs met 
het recht tijdens de expositie in 
het CODA museum op een eervol-
le plaats en zij kan nog meedingen 
naar de publieksprijs, die door al-
le bezoekers ingevuld kan worden. 
Men kan stemmen tijdens een be-
zoek aan het museum of vanaf 21 
februari op de CODA-website: 
www.coda-apeldoorn.nl/maxima
De ‘Maxima’-expositie is geopend 
van 14 februari t/m 9 mei aanstaan-
de. 

Dit is al de tweede keer dat deze in-
middels al aardig bekende schilde-
res in de prijzen valt. Ook tijdens de 
“Groene Hart“-wedstrijd, georgani-
seerd door galerie Rijlaarsdam uit 
Nieuwkoop, was Akke derde ge-
worden bij de publieksprijs, met het 
thema Rhapsodie in ’t Groen.

Kleuters van Julianaschool 
op bezoek bij de bakker
Wilnis – Vorige week gingen de kleuters van groep 2 van de Kon. Julianaschool naar de bakkerij van Leonard.
Daar konden ze aan de slag: ze maakten onder andere poppetjes van brooddeeg. Nadat het brooddeeg klaar was, 
ging alles in de rijskast. De bakker vertelde de kleintjes ook hoe deeg wordt gemaakt. De kinderen vonden het heel 
gezellig en leerzaam. Daarom bakker Frank, namens de kids, heel hartelijk bedankt! 
 

Nieuw toptechnieklokaal 
basisschool Willespoort 
enthousiast ingeluid
Wilnis - Woensdag 17 februari werd 
het ‘toptechnieklokaal’ annex de 
werkplaats van de OBS Willespoort 
in Wilnis met groot enthousiasme in-
geluid. Dit in aanwezigheid van tal-
loze genodigden uit de wereld van 
onderwijs, wetenschap, techniekco-
ordinatie, de gemeentelijke politiek, 

schoolbesturen, deelnemers aan de 
workshops en het voltallige leerlin-
genaantal. 
Na ontvangst met koffie kregen de 
genodigden door directeur Jos van 
der Jagt van de OBS Willespoort 
een heldere presentatie voorge-
schoteld over de ontstaansgeschie-

denis van het technieklokaal, het 
doel ervan, de werking en de bre-
de beschikbaarheid voor alle basis-
scholen in de regio. De school zelf 
had zich uitstekend op de officië-
le opening van het toptechnieklo-
kaal voorbereid en er zelfs een fees-
telijk tintje aan gegeven. De hele 

dag konden belangstellenden vrije-
lijk terecht waar, zowel in de centra-
le hal als in de lokalen, standjes wa-
ren ingericht met wetenschappelij-
ke en technische attributen en pro-
motiematerialen, afgestemd op het 
niveau van de kinderen, maar ook 
met zaken die een beeld gaven wat 
je met bepaalde studierichtingen 
kunt bereiken.
Door deel te nemen aan workshops 
kon een en ander worden verduide-
lijkt. Diverse instanties als onder-
wijsinstituten, promotieteams, le-
veranciers van leermiddelen, ver-
tegenwoordigers en studenten van 
de TU Delft, Twente, Eindhoven en 
de Universiteit van Amsterdam, ga-
ven acte de présence met bijzonde-
re presentaties, zoals een zelfstan-
dig lopende robot en wat je allemaal 
met Technisch Lego als leermiddel 
kunt doen. Techniek en wetenschap 
werden op die manier dus gevisu-
aliseerd. Dit alles met een knipoog 
naar het nieuwe toptechnieklokaal 
annex werkplaats.

Opening via ‘techniektraject’
Intussen was buiten op het speel-
terrein voor de school een ‘tech-
niektraject’ uitgezet dat met be-
hulp van technisch allerlei uiteinde-
lijk moest leiden tot de officiële ope-
ning van deze dag. Om er een spec-
taculair tintje aan te geven was er 
een heuse sportwagen die grote do-
minostenen omver moest rijden die 
dan voor een kettingreactie moes-
ten zorgen. Daarnaast reden Wil-
lespoort-kinderen op segways (een 
elektrisch aangedreven tweewieli-
ge step). TV-presentator Sipke Jan 
Bousema bediende zich eveneens 

van een segway en praatte intussen 
op vrolijke wijze aan elkaar wat de-
ze dag betekende en zou brengen 
voor kinderen en andere bezoekers. 
Vervolgens reed hij onder grote be-
langstelling van ouders die hun kin-
deren bij OBS Willespoort op school 
laten gaan, door een met papier be-
spannen poort, waarna de offici-
ele opening van het dagprogram-
ma een feit was. Na de koffiepau-
ze werden kinderen en aanwezigen 
door Bureau Techniekpromotie ge-
trakteerd op een ‘Natuurkundecir-
cus’ in de centrale hal. Daar en in 
verschillende lokalen stonden tech-
niek en wetenschap deze dag cen-
traal. Een en ander in de vorm van 
informatiestands, leermiddelen, 
technische modellen, elektronica 
en ander onderwijskundig promo-
tiemateriaal. Allemaal even interes-
sant en aansluitend op de uitrusting 
in het toptechnieklokaal.

Uniek
De ruimte voor het toptechnieklo-
kaal is afgelopen jaar als een nieu-
we eenheid met de bestaande be-
bouwing verbonden en kan in haar 
hoedanigheid voor het basisonder-
wijs worden gezien als uniek in Ne-
derland. In het lokaal staat een gro-
te hoeveelheid (technische) onder-
wijsmiddelen, machines en appara-
ten in een logische en toegankelijke 
vorm opgesteld.

Honderden basisschoolscholieren 
– waaronder die van andere ba-
sisscholen in de regio – zullen er 
de komende jaren ‘technisch’ mee 
gaan werken. Het nieuwe lokaal zal 
eveneens gebruikt gaan worden 

voor de nascholing van een groot 
aantal leerkrachten van 22 basis-
scholen. Op termijn zal het lokaal 
eveneens worden opengesteld voor 
naschoolse activiteiten.
Het toptechnieklokaal is mede mo-
gelijk gemaakt dankzij bijdragen 
van verschillende ministeries en de 
gemeente De Ronde Venen. Verder 
hebben ook tal van bedrijven en in-
stellingen de helpende hand uitge-
stoken, zowel financieel als in na-
tura. Alle reden dus om daarvoor 
dankbaar te zijn.
Docente Suzanne ’t Hart is initia-
tiefneemster van de eerste Tech-
notheek in het basisonderwijs van 
Nederland wat inmiddels is uitge-
groeid naar een ‘toptechniekwerk-
plaats’. Suzanne geeft les aan de 
OBS Willespoort en op enkele ho-
gescholen, waaronder INHolland 
Hoofddorp en de HvA en heeft bo-
vendien haar eigen onderwijsortho-
pedagogisch bureau. Niet onver-
meld mag blijven dat directeur Jos 
van der Jagt haar in alle opzichten 
heeft gesteund bij de realisatie van 
dit project. Hij is er inmiddels net zo 
enthousiast door geworden en er-
vaart een sterke betrokkenheid. De 
toptechniekwerkplaats is enigszins 
te vergelijken met een stukje ‘ou-
de LTS’, maar dan op een bredere en 
moderne basis geschoeid. Het idee, 
de opzet en uitvoering ervan, won 
vorig jaar de Landelijke Innovatie-
prijs voor het basisonderwijs. Daar-
aan was een geldbedrag van 10.000 
euro verbonden. Dat is in het lokaal 
geïnvesteerd. Een stukje vernieu-
wend onderwijs waar De Ronde Ve-
nen, maar met name Wilnis, trots op 
mag zijn.
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Atlantis A2 korfballers zijn 
ongeslagen kampioen
Mijdrecht - Het door Scheenaart & 
Hassing gesponsorde 2de junioren 
Atlantis team, heeft een zeer goed 
zaalseizoen achter de rug. 
De dames die in de A2 spelen zijn: 
Anne van Ginkel, Saskia Kraan, 
Sharon Moen, Lisanne Reurings en 
Ilona Pauw. Ook Robina van Sen-
ten hoort bij de A2, maar zij is jam-
mer genoeg langdurig geblesseerd. 
De heren die in de A2 spelen zijn: 
Gerben Blom, Maarten van Die-
men (aanvoerder), Timo Jonger-
ling, Niels van Oudenallen en Robin 
van’t Schip. Zij worden gecoacht en 
getraind door Nadia Bachdim en 
Chantal Poolman. 

Na een redelijke 1ste helft van het 
veldseizoen, waarbij de A2 2de in 
de competitie is geworden, zijn de 
spelers van de A2 met enige twij-
fel over mogelijke kampioensschap 
aan het zaalseizoen begonnen. Dus 
tot hun verbazing werden de eerste 
twee wedstrijden redelijk gemakke-
lijk gewonnen. Nadat met veel door-
zettingsvermogen, geloof en aan-
moedigingen eind november ook 
van de directe concurrent OVVO 
A4 gewonnen werd, gingen de spe-
lers er meer en meer in geloven dat 
ze wel eens kampioen zouden kun-
nen worden. Na nog 3 wedstrijden 
achter elkaar gewonnen te hebben, 

hebben de spelers en coaches na 
de jaarwisseling als goede voorne-
men naar elkaar uitgesproken: “we 
gaan voor het kampioenschap!” 
De spelers van de A2 hebben zich 
hieraan gehouden, ze hebben het 
nog heel even spannend gemaakt 
door 1 wedstrijd gelijk te spelen, 
maar alle andere (ook de minder 
goede!) wedstrijden hebben ze ge-
wonnen. 
Op 16 februari, na een zeer overtui-
gende winst tegen Fiducia A2 met 
16-4, bleek dat de A2 niet meer in 
te halen is door de directe concur-
renten en dus kampioen geworden 
is van het zaalseizoen 2009-2010. 

Afscheid Juf Eveline van 
gymnastiekvereniging Veenland
Wilnis - Vorige week dinsdag heb-
ben de recreantenmeisjes van gym-
nastiekvereniging Veenland in Wil-
nis hun laatste les gehad van Juf 
Eveline.

Een paar jaar geleden is ze begon-
nen bij de vereniging en heeft altijd 

de groepen gedaan van de meisjes 
recreanten. 
Door een promotie bij haar vaste 
werkgever en meer uren werk zag 
zij zich genoodzaakt om de uren bij 
Veenland te laten vallen. 

Eveline heeft de meisjes getrakteerd 

op wat lekkers en nam geëmotio-
neerd afscheid. Vanaf maart zullen 
de lessen tijdelijk worden overgeno-
men door Anja de Graaff, zij zal wor-
den geassisteerd door Sandra. 
Na de zomervakantie hopen de 
meisjes recreanten een nieuwe 
trainster te hebben gevonden.

Atalante D2 wint een 
spannende strijd van 
de nummer één!
Vinkeveen - Vrijdag 12 februari 
jl. hadden de dames van twee een 
spannende match gespeeld tegen 
mede top 4 genoot VHZ uit Nieuw 
Vennep. De uitwedstrijd werd met 3-
1 verloren maar deze keer bleven de 
punten in Vinkeveen. Na een harde 
en spannende strijd werd de wed-
strijd met 3-1 gewonnen met set-
standen 25-21 22-25 25-18 en 27-
25. Direct de maandag er na speel-
de de Oudenallen-Haaxman equipe 
tegen de numero uno Roda in Am-
stelveen. Roda stond met 72 punten 
een stukje los van de nummers 2-3-
4 met 65, 64 en 58 punten, waarbij 
de laatste, VHZ een wedstrijd min-
der gespeeld had. Atalante op een 
nummer twee positie. 
Het gele team was voltallig aanwe-
zig, dat was te zeggen, van lijf en le-
den maar niet allemaal topfit. Zo had 
Inge Bakker het weekend een ge-
vecht gehad met wat buikvirussen, 
verder was ook Jet Feddema niet 
helemaal 100% en had de zondag 
vooral veel bed gezien. Maar er was 
wel een coach. Loep Kuijper was de 
kundige en zeer gewaardeerde tip-
gever aan de kant.  
De eerste set startte gelijk met een 
achterstand. Servicepasses kwamen 
niet helemaal mooi, soms was het 
zelfs in één keer af. Langzaamaan 
echter kwam de draai er in en ge-
staag klom de Vinkeveense equipe 
bij. Er werd alert gespeeld en de olie 
smeerde steeds beter op alle onder-
delen. De pass ging beter, in de rally 
werd goed gewerkt en gekeken en 
vooral de klappers van Tineke Vel-
lekoop en Natalie van Scheppingen 
maakten mooie punten. Het bleef 
gelijk opgaan, knoertspannend ei-
genlijk, en uiteindelijk pakte Atalan-
te de eerste set met miniem verschil, 
24-26. Een flinke opsteker. 
In set twee werden Annemarieke 
Wijnands en Natalie van plek ge-
wisseld, Annemarieke op buiten en 
Natalie in de diagonaal. En hoe sim-
pel het soms kan zijn, zo verwar-
rend werd het in deze set. Menig-
maal konden mensen hun plek niet 
vinden of anderen goed sturen. On-

danks verzoek om opstellinghulp 
van de scheids en twee time-outs, 
bleef het team onwennig doorrom-
melen met als gevolg een snelle 25-
13 verlies.
Snel vergeten weer, set drie. Inge 
Bakker kwam in het veld op de di-
agonaal positie en Marjan Blenk op 
het midden en na een paar ballen 
kwam het goede gevoel direct weer 
terug. Maar ook de Amstelveense 
dames bleven pittig ballen, niet vaak 
keihard maar wel leuk slim. Het was 
een erg leuke strijd, eentje die de 
dames in deze poule niet vaak mee-
maken, met veel lange spannende 
rally’s. Tineke Vellekoop mepte er 
lekker op los, Marjan Blenk stond 
uitstekend te passen in het achter-
veld, waardoor verdeler Annemarie 
Bakker de ballen mooi kon opgooi-
en voor de poeiers van Annemarieke 
Wijnands, de snelle ballen van Inge 
Bakker en mooie naar rechts gesla-
gen smashes van Joke Ruizendaal. 
Het ging even een soort van makke-
lijk en het kwam zelfs tot een 21-11. 
Maar Roda kwam weer bij en vooral 
aan het eind werd het nog keispan-
nender, echter de vechtlust was er 

en door ook wat missers bij Roda 
kon de Vinkeveense ploeg het der-
de bedrijf met wederom nipt verschil 
van 27-29 pakken. Dik juichen na-
tuurlijk, die hadden de dames dan 
ook weer op zak (pffff).
Setje vier. De sfeer en strijd van de 
vorige set bleef en er werd hard ge-
werkt. Ondertussen waren de man-
nen van H3 komen kijken en dat 
was leuk. Vooral aan het eind werd 
het alweer superspannend en door 
gejoel en aanmoedigingen van het 
team, de bank en met name H3 kon 
ook de laatste set met een klein ver-
schil worden gepakt: 23-25. Topper-
tje! 
Atalante D2 heeft de drie andere 
koplopers gehad, het is nu zaak de 
rest van de wedstrijden solide uit te 
spelen en de maximale 5 punten per 
wedstrijd te pakken. De stand van 
de top 4 is als volgt: Roda 17-73, 
Atalante 17-69, VCH 17-68 en VHZ 
15-58. De andere toppers komen el-
kaar onderling nog tegen, dat wor-
den interessante wedstrijden. Maar 
nu eerst een paar weken rust, de 
eerstvolgende wedstrijd is op vrij-
dag 12 maart.  

Kees Smit algemeen club-
kampioen van De Merel
Vinkeveen - Vorige week donder-
dag vond de jaarlijkse ledenverga-
dering plaats van Toer Trimclub De 
Merel. Het bestuur legde verant-
woording af over het gevoerde be-
leid en besprak met de leden de ac-
ties en evenementen van het ko-
mende jaar.
Vorig jaar werden enkele succes-
volle ledenwerfcampagnes gevoerd. 
Deze krijgen dit jaar een vervolg. 
Vanaf 13 maart kunnen (beginnen-
de) fietsers gedurende zes zaterda-
gen onder leiding van ervaren fiets-
instructeurs kijken of het fietsen in 
groeps- en clubverband iets voor 
hen is. Aanmelden kan via 
www.fiets-fit.nl.
In april vindt een Open Dag plaats, 
waarbij iedereen welkom is. Race-
fietsers, gewone fietsers, het maakt 
niet uit. TTC De Merel wil een fiets-
vereniging zijn voor alle soorten 
fietsers.

Na het officiële gedeelte volgde de 
uitreiking van de jaarprijzen aan de 
winnaars in de diverse ledencatego-
rieën.
Algemeen clubkampioen werd Kees 
Smit uit Wilnis. Kees is al ruim der-
tig jaar lid van de vereniging, maar 
werd nog nooit kampioen. Dit keer 
redde hij het, met 14.920 kilometer. 
“Als het fietsseizoen een dagje lan-
ger had geduurd, had ik de 15.000 
kilometer gehaald”, vertelde Kees. 
“Dat zou een mooi aantal geweest 
zijn.”
Tom Zuijdervliet werd tweede. De 
winnaar van 2008, Co van der Laan, 

werd derde. Bij de vrouwen werd 
Margot Kompier kampioen, met 
7.733 kilometer.
 
De uitslag per leeftijdscategorie is:
Vrouwen
1. Margot Kompier;
Kockengen 7.733 km
2. Monique de Bruin;
Bergen op Zoom 1.523 km
3. Sandra Beers; Wilnis 446 km

Mannen 40 t/m 54 jaar
1. Tom Zuijdervliet;
Noorden 14.163 km
2. René van Bemmelen;
Amstelveen 9.299 km
3. Gert Korver; Mijdrecht 7.607 km

Mannen 55 t/m 64 jaar
1. Co van der Laan;
Vinkeveen 12.837 km
2. Enno Steenhuis Geertsema;
Wilnis 9.698 km
3. Nico Kroon; Vinkeveen 9.445 km

Mannen 65 jaar en ouder
1. Kees Smit; Wilnis 14.920 km
2. Kees Kuijlenburg; Wilnis 7.180 km
3. John Roeleveld;
Mijdrecht 6.947 km
 
De Rittenkampioen is het lid van de 
fietsvereniging dat aan de meeste 
toertochten en clubritten heeft deel-
genomen. Anton van Senten uit Vin-
keveen werd de nieuwe Rittenkam-
pioen. Hij nam deel aan maar liefst 
46 fietstochten van de vereniging.
Het fietsseizoen is weer begonnen 
voor TTC De Merel. Op 28 februari 

rijden alle leden van de vereniging 
als seizoensopening met elkaar een 
besloten tocht van ongeveer 50 ki-
lometer.
Op zondag 14 maart vindt de eer-
ste echte toertocht plaats: de Me-
ije Vlisttocht. Dat is een tocht van 90 
kilometer in groepsverband. Niet-
leden worden uitgenodigd om ook 
mee te komen.

Voetbaldames CSW doen 
zich te kort met verlies
Wilnis - Onder prima omstandighe-
den mochten de CSW-dames aan-
treden tegen Smerdiek. Na de aftrap 
van de “pupil van de week”, Michelle 
Lem, kon de wedstrijd beginnen. In 
het begin van de wedstrijd was het 
een aftasten van de tegenstander, 
wel stevige duels, maar weinig doel-
gevaar. Het was Smerdiek dat, in de 
20e minuut, de 1e kans mocht aan-
tekenen, de bal kwam tegen de bin-
nenkant van de paal weer het veld 
in, de 2e inzet is te zacht en wordt 
op de doellijn gekeerd. In de 22e mi-
nuut was het CSW dat na een mooie 
aanval de 1e doelkans kreeg: spel-
maker Iris Wagemaker stuurt de 
snelle Faye Kegley weg, maar doel-
vrouw van Smerdiek redde goed. Er 
volgden kansen voor Smerdiek door 
slecht uitverdedigen van CSW, er 
wordt nog niet gescoord. Vlak voor 
rust moet CSW 2x aan de noodrem 

trekken, Diane Koenen krijgt een 
gele kaart, terwijl Tea Malbasic, na 
vasthouden, aan een kaart ontsnapt. 
In de 41e minuut volgde er, uit een 
vrije trap van Iris Wagemaker, een 
kopkans voor Christianne Bijman, 
de bal verdwijnt net naast de paal.
Na de rust lang hetzelfde beeld, zo-
wel CSW als Smerdiek krijgt kans-
jes, maar in de 52e minuut had CSW 
moeten scoren: Jorien van der Pool 
krijgt een onverwachte kans, de bal 
belandt op de paal. Kansen voor 
CSW volgen, Danielle Singerling 
en Faye Kegley missen de scherp-
te om tot een doelpunt te komen. 
Smerdiek bleef aanvallend gevaar-
lijk en CSW moet flink aan de bak 
om Smerdiek af te stoppen.
In de 30e minuut was het Smerdiek 
dat na een vrije trap de 0-1 achter 
Isabella Koenen schoot. Na dit doel-
punt ontstond er een opstootje. Over 

en weer werd er getrokken, geduwd 
en gekissebist en de staf van Smer-
diek heeft de grootste moeite de 
verschillende kemphanen van beide 
teams die elkaar te lijf wilde gaan 
uit elkaar te houden. Na dit opstoot-
je wordt de wedstrijd weer vervolgd. 
In de slotfase was het Smerdiek dat 
het definitieve vonnis over CSW vel-
de en de 0-2 binnenschoot. 

Al met al voor CSW geen gelukkige 
wedstrijd, snel vergeten en de vol-
gende wedstrijd weer laten zien wat 
het echte CSW te bieden heeft.

Bridgeclub ABC
De Ronde Venen - Vorige week 
donderdag 18 februari werd de laat-
ste ronde van de tweede zitting van 
de competitie bij bridgeclub ABC ge-
speeld. In de A-lijn werd met achttien 
paren gespeeld en in de B-lijn was 
dit met zestien paren. In de compe-
titiestand bleven zowel in de A als B 
lijn de drie bovenste paren ongewij-
zigd aan de leiding. n de A-lijn ein-

digden Siep Ligtenberg en Piet Prins 
op de eerste plaats met een gemid-
deld percentage over acht weken van 
59,55%. Zij werden gevolgd door An-
neke en Bob de Vree en Bep Soppe 
en Ben Leeftink kwamen op de derde 
plaats. In de laatste competitieronde 
eindigden Leny en Jan van der Schot 
fraai eerste met een percentage van 
63,80%. Met dit resultaat schoven zij 
wel een plaatsje op in de eindrang-
schikking, doch de topdrie bleef on-
bereikbaar. In de B lijn zetten Cor-
ry Snel en Netty Walpot de kroon op 
hun werk door ook de laatste ronde 
te winnen met een percentage van 
61,41%. Het gemiddelde percentage 
over acht weken was voor deze com-
binatie 54,50 %. Uit de A lijn degra-
deerden vier paren naar de B lijn. Uit 
piëteit worden de namen maar niet 
vermeld. Naast Corry Snel en Netty 
Walpot, de eersten uit de B lijn, pro-
moveerden er nog drie paren naar 
de A lijn. Om één lijn te trekken met 
de A lijn worden ook hier de namen 
maar niet genoemd. De ABC-brid-
gers gaan zich nu opmaken voor de 
derde zitting.
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Michael Woerden opnieuw winnaar 
PK Sport Bosdijkloop
Vinkeveen - Afgelopen zondag 21 
februari organiseerde Toer Trimclub 
De Merel de jaarlijkse PK Sport Bos-
dijkloop, met start en finish op de 
Kerklaan in Vinkeveen. Een van de 
nieuwe aspecten bij de 32ste versie 
van deze trim- en wedstrijdloop was 
het gebruik van elektronische tijdre-
gistratie door middel van een chip 
die aan de schoenveter bevestigd 
werd. Vanaf 10.00 uur kon worden 
ingeschreven in De Boei in Vinke-
veen. Dit is een fraaie en ruime ac-
commodatie voor zo’n evenement. 
Het is daar altijd erg gezellig. 

Het was winters. Bewolkt, maar wel 
droog. Drie graden, met een matig 
windje. Het aantal deelnemers was 
met 301 iets lager dan vorig jaar.

Aantallen
Na de lange vorstperiode met veel 
sneeuw stonden de lopers te pope-
len om weer ergens op een sneeuw-
vrij parcours aan de start te kunnen 
verschijnen. De deelname aan de 
kinder- en jeugdloop was iets lager 
dan vorig jaar, namelijk 15. Evenals 
de 5 kilometer met 40 deelnemers. 
Bij de 10 kilometer (altijd de afstand 
met de meeste deelnemers) was 
er met 174 deelnemers een stijging 
van enkele procenten ten opzichte 
van vorig jaar. En de halve marathon 
was met 72 deelnemers goedbezet. 

Op de diverse afstanden werd volop 
strijd geleverd. Bij elk kilometerpunt 
stond een afstandsbord. Deze gro-
te borden langs het parcours wer-
den gewaardeerd. Alle lopers kon-

De winnaar bij de heren op de halve marathon, Michael Woerden

Mickey en Jasmin Peters (broer en zus), hij winnaar en zij tweede bij de 
jeugdloop

De winnaar bij de dames op de halve marathon, Carla van Rooijen

den op deze wijze regelmatig con-
troleren of ze nog op het geplande 
schema lagen.  

Jeugd wil bewegen
De voornamelijk jeugdige deelne-
mers aan de kortste afstand, uit 
de leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar 
en grotendeels voorzien van een 
mooi T-shirt, hadden er duidelijk zin 
in. De winnaar bij de jongens was 
net als vorig jaar Mickey Peters uit 
Vinkeveen (6:34 min.). De winnaar 
bij de meisjes was ook dezelfde als 
vorig jaar: Annemarie ten Kate uit 
Nieuw-Vennep (7:32 min.).

5 en 10 kilometer
De overwinning bij de 5 kilometer 
mannen was ook al weer dezelf-
de als vorig jaar: Marcel de Jong 
uit Mijdrecht, in een snelle tijd van 
16:30 min. Bij de dames was Lon-
neke Meijer de winnares met een 
tijd van 22:53 min., zij komt ook uit 
Mijdrecht.

De afstand van 10 kilometer heeft 
traditioneel een groot deelnemers-
veld. De winnaar was Ricardo van ‘t 
Schip uit Mijdrecht met een tijd van 
34:20 min.
Bij de dames won Maureen Koster 
uit Boskoop met een snelle tijd van 
36:41 min.
Deze tijd was aanzienlijk sneller dan 
die van de winnares van vorig jaar, 
namelijk een verschil van ongeveer 
tweeënhalve minuut. 

Halve marathon
De halve marathon is de afstand 
die het meest tot de verbeelding 
spreekt. De route voert door het 
fraaie landschap van het buitenge-
bied van de gemeente De Ronde 
Venen, namelijk door de polder via 
Oukoop naar Nieuwer Ter Aa en te-
rug naar Vinkeveen. De halve ma-
rathon werd om 12:00 uur wegge-
schoten door Ronald Meijer, kan-
toordirecteur De Ronde Venen van 
Rabobank Rijn en Veenstromen. 

Bij de heren was de winnaar de-
zelfde als vorig jaar, namelijk Mi-
chael Woerden uit Mijdrecht met 
een knappe tijd van 1:15:33, zeker 
gezien de winterse omstandighe-
den. Met een voorsprong van onge-
veer anderhalve minuut op nummer 
twee was hij oppermachtig. Hij kon 
de wisselbeker in ontvangst nemen. 

Bij de dames was de overwinning 
voor Carla van Rooijen uit Aalsmeer 
met een tijd van 1:31:48. Ook voor 
haar had de organisatie een wissel-
beker. 

Organisatie
De organisatie bij start en finish, in 
De Boei en onderweg liep dit jaar 
gesmeerd, waardoor er veel tevre-
den gezichten waren.

De enthousiaste speaker Peter van 
Adrichem zorgde voor een goe-
de sfeer bij de finish. Door middel 
van de chip, bevestigd op de sport-
schoen, kon men direct de tijden 
van de lopers registreren. Dat resul-

teerde in een snellere beschikbaar-
heid en hogere nauwkeurigheid van 
de uitslag (zie www.uitslagen.nl en 
www.ttcdemerel.nl voor de volledi-
ge uitslag). De prijswinnaars kon-
den weer vertrouwen op een vlot-
te en snelle prijsuitreiking. Al met al 
een geslaagd evenement.

De organisatie van dit evenement 
was niet mogelijk zonder de vele 
sponsors, met PK Sport als hoofd-
sponsor. En verder natuurlijk dank-
zij de hulp van veel vrijwilligers, ge-
diplomeerde verkeersregelaars, le-
den van TTC De Merel, de EHBO, de 
masseur, muziek bij de finish, per-
soneel van De Boei en vele ande-
ren. En uiteraard de lopers die na 
het startschot van Ronald Meijer 
door het mooie, landelijke ‘Bosdijk’ 
parcours in de omgeving van Vinke-
veen liepen. 

Tot volgend jaar bij de 33ste PK 
Sport Bosdijkloop, op de derde zon-
dag van februari, zijnde zondag 20 
februari 2011. 

Vinken C3 wint dankzij 
goede eerste helft van 
Ovvo C4
Vinkeveen - Het zaalseizoen loopt 
langzaam ten einde en De Vinken 
C3 strijdt nog volop mee in een pou-
le waar EKVA C3 overduidelijk de 
sterkste is, maar waar vijf van de 
overige acht teams nog kans ma-
ken op de 2e plek. Voor zaterdag 20 
februari stond de thuiswedstrijd te-
gen Ovvo uit Maarssen op het pro-
gramma. De uitwedstrijd tegen Ov-
vo werd op 7 november 2009 met 5-
2 verloren, maar de door Super de 
Boer gesponsorde C3 is geduren-
de het seizoen sterk gegroeid, en 
de coaches hoopten dat er vandaag 
wellicht een overwinning in zat.
In de bespreking voor de wedstrijd 
werd er gehamerd op een fel begin. 
Dit zou moeten gebeuren via het 
welbekende 4-0 spelletje waar veel 
op getraind wordt.

Opstelling
Aanval: Jerom Stokhof, Jorn Claas-
sen, Mirjam Oussoren en Thara 
Kroon
Verdediging: Mike Duikersloot, Pa-
trick Mur, Tiffany ten Den en Angey 
Jacobs

De Vinken mocht uitnemen, de eer-
ste aanval leek in eerste instan-
tie van korte duur te zijn, want Ov-
vo wist al na 4x overspelen de bal al 

te onderscheppen. Door fel uitver-
dedigen van de C3 wisten ze de bal 
direct weer te herwinnen, en werd 
lang aangevallen door het eerste 
vak. Minimaal vijf schotkansen en 
zes doorloopballen werden helaas 
niet benut. Pas na ruim drie minu-
ten spelen kwam de bal voor de eer-
ste maal in het aanvalsvak van Ov-
vo, maar deze werd snel herwon-
nen. Het spel ging snel heen en 
weer, waar De Vinken de meeste 
kansen had maar deze niet wist af 
te ronden. Na zeven minuten spe-
len kwam er plotseling een aangeef 
vanuit de diepte, Mirjam sprintte 
haar tegenstander voorbij en wist 
een doorloopbal af te ronden.
Maar 1-0 was nog niet genoeg om 
de wedstrijd te winnen, Ovvo was 
het gevaarlijkst in kleine kansjes bij 
de paal die ontstonden zodra zij de 
bal hadden afgevangen. 
Jorn wist via een kansje de voor-
sprong van C3 uit te breiden naar 
2-0, vervolgens mocht Ovvo uitne-
men en onderschepte Jerom direct 
de eerste bal. Met nog tien minuten 
te spelen in de eerste helft scoorde 
Tiffany de 3-0. En weer werd bij het 
uitnemen van Ovvo direct de eerste 
bal onderschept, ditmaal door Jorn. 
De 4-0 was een doelpunt werd door 
Tiffany gescoord vanuit de getrain-

de ‘zuurstok-bal’. Aan het einde van 
de eerste helft kreeg C3 door een 
miscommunicatie in de verdediging 
nog een doorloopbal tegen.

Gewisseld
In de rust werd het aantrekkelijke 
spel van de eerste helft geprezen 
door de coaches Ruben Strubbe, 
Stefan Gijsen en Ronald Mul. Daar-
naast moest er iets meer als team 
gespeeld worden en de Vinkeveners 
moesten voorkomen dat ze mee-
gingen in het tragere spel van Ov-
vo. Patrick Mur werd gewisseld voor 
Melvin Jansen.  
De 2e helft was vele malen minder 
aantrekkelijk. Er was minder van het 
getrainde spelletje terug te vinden, 
en Ovvo leek met vlagen zelfs iets 
scherper dan De Vinken. Ook duur-
de het verdedigend langer voordat 
de bal onderschept werd, terwijl C3 
de bal in de aanval juist steeds snel-
ler kwijtraakte. Toch wisten ze nog 
tweemaal te scoren, een doorloop-
bal van Jerom en een wegtrekbal 
van Melvin brachten de eindstand 
op 6-1. De Vinken C3 maakt dus 
nog steeds kans op de 2e plek in de 
poule, maar dan zullen ze wel alles 
moeten geven in de thuiswedstrij-
den tegen ESDO en EKVA op 27 fe-
bruari en 3 maart.

Doornekamp, Koperberg, 
Valentijn en Bram Koning 
naar kwartfinale
Vinkeveen - In het driebandentoer-
nooi van biljartclub D.I.O. en Cafe de 
Merel te Vinkeveen hebben Henk 
Doornekamp, Harry Koperberg, Theo 
Valentijn , Bram Koning, Jos Lugtig-
heid, Jan v.d. Meer, Paul Huzemei-
er, Nick v.d. Veerdonk, Jeroen Schijf 

,Richard Schreurs, Maarten Dulmus  
en Hans Bras zich zaterdag en zon-
dag geplaatst voor de kwartfinales. 
Ook plaatsten de volgende spelers 
zich al: Henny Hoffmans, Gijs van 
der Neut, Wil Bouweriks, Jan Eijs-
ker, Bert Fokker,  Ton Driehuis, Pa-

trick v.d. Meer, Jos Boeijen, Hans v. 
Rijn, Peter Driehuis, John Beets, Ben 
Selhorst, John Vrielink, Jim v. Zwie-
ten, Michel Bak en Ralph Dam. De 
biljarters kunnen nog enkele mede-
spelers plaatsen voor dit drieban-
dentoernooi. Opgeven kan in Café 
De Merel aan Arkenpark Mur 43 in 
Vinkeveen, tel. 0297-263562. 
Op 12, 13 en 14 maart zal Het Open 
Ronde Venen biljartkampioenschap 
gehouden worden in Café De Merel; 
opgeven kan aan de bar of via bo-
vengenoemd telefoonnummer, na 
20.00 uur, of per e-mail: 
thcw@xs4all.nl.

Kevin Regelink wint 
gewestelijke marathon
Wilnis - Zondagavond heeft de Wil-
nisser Kevin Regelink een geweste-
lijke 6-banentoernooiwedstrijd over 
50 ronden gewonnen. Na een mooie 
carrière als langebaanschaatser is 
Kevin marathonschaatser gewor-
den. Hij heeft besloten om de laatste 
drie 6-banenwedstrijden mee te rij-
den om volgend jaar eventueel lan-
delijk bij de eerste divisie te kunnen 
rijden. Vrijdagavond was Kevin in 
Den Haag al vierde geworden om-
dat er drie rijders vooruit waren en 
Kevin het peloton sprint won. Zon-
dag bleef het peloton, op een paar 
uitlooppogingen na, bij elkaar. In de 

laatste ronden ging Simon Schou-
ten, de sterkste rijder uit het pelo-
ton, de sprint aan en Kevin kon hem 
goed volgen. Op de streep dacht Si-
mon dat hij gewonnen had maar 
Kevin had een geweldige finish en 
prikte zijn schaats net even eerder 
over de eindstreep. De bloemen en 
20,1 punt waren voor Kevin.
Woensdag is de finalewedstrijd in 
Amsterdam op de Jaap Eden baan 
waar Kevin weer een goed resultaat 
wil halen. Het volgend weekend rijdt 
Kevin het Nederlands Kampioen-
schap marathon voor de A junioren 
in Den Haag.

De Vinken C1 geeft 
Crescendo weinig kans
Vinkeveen - De competitie is al bij-
na ten einde. De laatste thuiswed-
strijd speelt De Vinken C1 tegen 
het Leidse Crescendo. Op de rang-
lijst staat De Vinken onderaan, in de 
middenmoot Crescendo. In de eer-
ste helft gebeurt er niet zoveel. Beide 
partijen spelen vlot rond, creëren af 
en toe kansen maar de doelpunten 
vallen minuten lang niet. Crescen-
do mist in de 3e minuut een straf-
worp, maar scoort in de 11e minuut 
via een afstandsschot. Gelukkig is 
het voor de rust weer gelijk. Dani-
el Winkel passeert zijn tegenstander 
middels een doorloopbal en laat de 

1-1 op het bord noteren. De tweede 
helft is leuk en spannend. Vinken- 
coach Dirk van der Vliet heeft drie 
nieuwe spelers en speelsters inge-
bracht. De eerste minuten zijn voor 
Crescendo. Hun 2e aanval leidt tot 
een 1-2 achterstand voor de Vinken. 
Martijn Burggraaff en Robin van der 
Vliet zijn heel dichtbij de gelijkma-
ker maar het lukt net niet. Halver-
wege de 2e helft weet Melvin Pauw 
te scoren. Het is 2-2 en de wedstrijd 
wordt nog spannender. Met nog 
12 minuten te gaan krijgen we het 
mooiste moment van de wedstrijd, 
een achterovergegeven doorloop-

Turfstekerstoernooi 2010
Vinkeveen - De Vinkeveense vol-
leybalvereniging Atalante bestond 
vorig jaar 50 jaar. Een vereniging 
met tradities, en een van die tradi-
ties is het ASSULINE Turfstekers-
toernooi. Dit buitentoernooi wordt 
zondag 30 mei voor het 22e jaar ge-
organiseerd. Het toernooi zal weer 
plaatsvinden op de grasvelden van 
‘De Vinken’, op sportpark De Molm-
hoek in Vinkeveen. Inschrijving staat 
open voor bedrijventeams, straten-
teams, vriendenteams, volleybal-
teams, enz, zolang je maar met mi-
nimaal zes bent. Bij voorkeur staan 

steeds 2 dames in het veld. Er zijn 
twee verschillende competities. 
Het recreatietoernooi is bedoeld 
voor teams die het leuk vinden om 
een keertje te gaan volleyballen en 
gezellig een dagje sportief bezig te 
zijn. Het Superrecreantentoernooi 
is voor teams met volleybalervaring 
die niet bang zijn om een stevig pot-
je te volleyballen. In beide competi-
ties wordt gestreden om een wissel-
trofee. De punten van de hele dag 
bepalen wie in de finales komen. In 
de middag heb je, waar mogelijk, 
andere tegenstanders, dus iedereen 

bal die in de lucht met twee handen 
door Gideon Leeflang wordt gemikt 
op de korf. Hij gaat er net niet in.
Met nog ruim 9 minuten te gaan 
komt De Vinken C1 op voorsprong, 
het is Daniël Winkel die met een af-
standschot 3-2 scoort. Het team 
werkt hard voor elkaar en gaat de 
strijd met het fysiek sterke Crescen-
do aan. 
De laatste drie minuten gebeurt er 
veel. Het publiek staat op de ban-
ken. Na een door Crescendo benut 
kansje achter de korf (3-3) wordt 
het door een doorloopbal van Mel-
vin Pauw 4-3 en direct daarna via 
een doorloopbal van Crescendo 4-
4. In de allerlaatste minuut weet de 
Vinken geen mooie kans meer te 
creëren en blijft het in deze wed-
strijd gelijk en gaan beide ploegen 
met 1 punt naar huis.  

maakt kans om punten te pakken. 
Kinderen zijn welkom, er is een 
hoop speelruimte. Wil je meedoen 
aan één van deze toernooien, neem 
dan telefonisch contact op met Han 
Feddema (0297-287952), Yvonne 
Jansen (0297-285039) of download 
een inschrijfformulier vanaf www.
vv-atalante.nl. Kosten zijn 28,- per 
team. Aanmelding dient te geschie-
den voor 8 mei. Graag tot ziens op 
zondag 30 mei!

GEEN KRANT
BEL: 0297-581698
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Reconstructie 
Baambrugse Zuwe 
Vinkeveen uitgesteld
De Ronde Venen - De start van de 
wegwerkzaamheden om een einde 
te maken aan de verzakking van de 
Baambrugse Zuwe is uitgesteld tot 
1 oktober 2010. Nadat met verschil-
lende partijen de uitgewerkte plan-
nen besproken zijn, denkt de ge-
meente De Ronde Venen met dit uit-
stel beter recht te doen aan de wen-
sen van inwoners en ondernemers 
en de overlast voor doorgaand ver-
keer zo veel mogelijk te beperken.  
De uitgewerkte plannen voor de re-
constructie van het eerste gedeelte 
van de Baambrugse Zuwe (gedeelte 
Herenweg t/m huisnummer 128 E) 
zijn tijdens de inwonersbijeenkomst 
van 14 januari 2010 nader toege-
licht aan de inwoners. Ook is met 
verschillende ondernemers in de-
ze straat gesproken en heeft over-
leg met brandweer, de ambulance-
dienst en de politie plaatsgevonden 
over de tijdelijk te nemen maatrege-
len voor de hulpdiensten. Tevens is 
rekening gehouden met de (deels 
gelijktijdige) werkzaamheden aan 
de A2 van Rijkswaterstaat. Op basis 
van deze gesprekken is de conclu-
sie getrokken dat de reconstructie-

werkzaamheden aan de Baambrug-
se Zuwe beter op een later tijdstip 
van start kunnen gaan. De Baam-
brugse Zuwe zal daarom per 1 ok-
tober 2010 voor doorgaand verkeer 
worden afgesloten. 
De geplande reconstructiewerk-
zaamheden duren naar verwachting 
ongeveer een jaar, waarbij de weg 
voor gemotoriseerd verkeer wordt 
afgesloten. De nadelige gevolgen 
van deze afsluiting voor de onder-
nemers werkzaam in de recreatieve 
sector worden zo beperkt, omdat zij 
slechts in één vaarseizoen te maken 
hebben met een beperktere bereik-
baarheid van hun bedrijf voor ge-
motoriseerd verkeer. 
Daarnaast is er een geringere kans 
op sluipverkeer op de Groenlands-
kade doordat de verbreding van de 
A2 voor het nabijgelegen deel is af-
gerond en de volledige capaciteit 
van de A2 beschikbaar is.
Ook is er daardoor een meer gega-
randeerde aanrijroute voor de hulp-
diensten. 
Meer informatie over de reconstruc-
tie van de Baambrugse Zuwe vindt 
u op www.baambrugsezuwe.nl

Een barre tocht van 
scoutinggroep Eliboe
Vinkeveen - Het zit er weer op. De 
13e Barre Tocht 2010 van scouting-
groep Eliboe uit Vinkeveen. Het is 
een tocht die ieder jaar rond deze 
tijd ergens in de bossen van Neder-
land wordt uitgezet door scouting-
groep Eliboe. Het eindpunt was dit 
jaar in Zeist op Padvinderslaantje 4 
(hoe toepasselijk). 
“Het was een wat rommelig begin. 
Het was vrijdag 19 februari, het be-
gin van de vakantie en het leek alsof 
heel Nederland op skivakantie ging. 
Hierdoor waren we zowat overal te 
laat (!). Op Centraal Station was het 
een drukte van jewelste en werden 
er treinen gemist waardoor iedereen 
later op de route zat dan gepland. 
Gelukkig liep iedereen om 20.00 uur 
en om 21.00 uur kwam de Afdeling 
als eerste aan op post 1. Post 1 had 
net de auto geparkeerd en ik geloof 
dat het tafeltje net uitgeklapt was 
toen de eerste koffie en thee al ge-
serveerd werd. Na een uur waren 
alle groepjes langs geweest en kon 
er weer ingepakt worden. Een tele-
foontje naar de post 2 bemanning 
(die nog in een restaurant zat) dat 
iedereen langs was geweest, zorg-
de voor het snel wegwerken van het 
toetje, als een idioot afrekenen om 
post 2 operationeel te maken. 

Ingedikt
Helaas verliep alles niet zo vlekke-
loos na post 1 waardoor de eersten 
pas om 23.00 uur daar aankwamen. 
Sorry Post 2, waar de soep al aar-
dig ingedikt was. Na Post 2 kwam 
de themapost waar alle deelnemers 
een voor een het bos door moes-
ten. En hoewel iedereen toch weet 
dat Perez, Marcel, Tim en Margot al-
tijd op de themapost zitten en ie-
dereen proberen te laten schrikken, 
klonken de kreten luid door het bos 

(ssst.. denk aan de boswachter) toen 
ze weer met maskers vanachter een 
boom sprongen! Maar zelfs de jong-
ste Vendels (dames in de leeftijd van 
10 tot 15 jaar) en Troepleden (jon-
gens in de leeftijd van 10 tot 15 jaar) 
hebben deze beproeving doorstaan: 
Petje Af!. Na deze post zijn troep en 
vendel uit het bos gehaald, het was 
inmiddels al aardig laat. En hebben 
ze samen met de rest van het spul 
op de overige groepjes gewacht die 
langzaamaan binnendruppelden op 
het Padvinderslaantje. 
Al met al kwam iedereen weer vro-
lijk en voldaan binnen, en na nog 
een drankje en een hapje ging ie-
dereen de slaapzak in. 

Troep
De volgende dag om 12.00 uur wer-
den troep en vendel opgehaald door 
hun opgeluchte ouders (die toch 
weer hun kinders terug hadden) en 
begon de rest van het weekend voor 
Afdeling ( jongens en meiden in de 
leeftijd van 15 tot 18 jaar)  en Stam 
(jongens en meiden in de leeftijd 
van 18 tot 21 jaar). 
‘s Middags hebben we het zwem-
bad in Driebergen onveilig gemaakt. 
Daarna werd er boodschappen ge-
daan voor het avondeten: nasi en 
bami. En ‘s avonds hebben we nog 
gebowld in Zeist.  Terug in het club-
huis is er nog fanatiek geweerwolfd 
en is er een kampvuurtje buiten ge-
weest (waar je de volgende dag echt 
niets meer van zag). Op zondag was 
het opruimen geblazen en inpakken 
en wegwezen. Al met al een ZEER 
geslaagd weekend en het was echt 
supergezellig! Het was weer een ge-
slaagd weekend bij scoutinggroep 
Eliboe uit Vinkeveen.” 
Aldus het relaas van een Eliboe-
deelnemer.

Wie weet waar ik ben?
Wilnis - Ik ben als vermist opgegeven door mijn baas. Ik ben een 
zwarte kat met een klein wit vlekje op mijn bef. Ik kom uit de Water-
tuin in Wilnis en heet Tom.
Als iemand mij gezien heeft, wil hij of zij dan contact opnemen met 
de Dierenbescherming Aalsmeer e.o., tel. 0297-343618.

Calle Real zorgt voor 
Spaanse avond in De Boei
Vinkeveen - Op vrijdag 5 maart 
treedt Calle Real op in De Boei te 
Vinkeveen. Dit fantastische Neder-
lands-Spaanse flamencokoor van 
twaalf zangeressen, onder wie eni-
ge danseressen, brengt muziek van 
het westen van Andalusië. Het koor 
wordt begeleid door drie gitaristen, 
een fluitiste, een violist, een cellist 
en een percussionist. Het optreden 
begint om 20.30 uur
Op het platteland van de provin-
cie Huelva wordt de traditionele fla-
menco in ere gehouden. Calle Re-
al brengt de zo authentiek mogelij-
ke muziek uit de provincie Huelva, 
de bakermat van de fadango. Het 
repertoire bestaat uit een keur aan  
sevillanas, fadangos en de cantes 
uit de flamenco puro. Sevillanas en 
fadangos lijken in muziek op de fla-
menco, maar zijn minder gecompli-
ceerd dan de flamencodans. 
In hun nieuwe voorstelling “Cader-
nas de Amor” neemt Calle Real ons 
mee op een tocht langs de kust, de 
hoofdstad en de dorpjes in het bin-
nenland. Het wordt een feestelij-
ke reis met het geluid van de felle 
castagnetten, de rinkelende tam-
boerijnen en de grote trom samen 
met de twaalf zangeressen en het 
orkest, dat onder leiding staat van 
Frans Nottrot. Hij verzorgt  de arran-
gementen en heeft enige compo-
sities geschreven. Onder de twaalf 
koorzangeressen is Inmacualda de 

la Huerta, die met haar geweldige  
stem de solopartijen zingt. 
Calle Real betekent “hoofdstraat”. 
Dat is de plek in een Spaanse stad 
of dorp waar de mensen ’s avonds 
bijeenkomen en waar de grote fees-
ten gevierd worden. Het gezelschap  
treedt regelmatig op en is eind fe-
bruari ook te bewonderen in het 
Pleintheater te Amsterdam. Vorig 
jaar werd in april 2009 met groot 
succes de CD “Fadangos y Sevilla-
nas“ uitgebracht.
Op 5 maart brengt Calle Real De 
Ronde Venen in de warme Spaanse 
sferen en doet de gure koude win-
ter vergeten. Het wordt een avond 
vol flamencozang met virtuoze gita-
ren, passievolle dansen en prachti-
ge muzikale begeleiding.  

Toegangskaarten
Voor deze avond vol Spaanse mu-
ziek en dans zijn kaarten te reserve-
ren op  www.cultura-drv.nl . De prijs 
bedraagt voor volwassenen 10,-, 
voor 65+ en houders CJP 8,- en jon-
geren tot 16 jaar betalen 7,-. Kaarten 
zijn vanaf 20 februari verkrijgbaar 
bij drogisterij De Bree, Herenweg 12 
te Vinkeveen en boekhandel Mond-
ria, Lindeboom te Mijdrecht en een 
half uur voor aanvang aan de zaal.
Op  www.cultura-drv.nl staat verde-
re informatie.
Calle Real brengt de Spaanse zon 
naar De Ronde Venen!

Kinderen Proostdijschool 
vieren carnaval
Mijdrecht - Afgelopen dinsdagmid-
dag mochten de kinderen van de 
Proostdijschool verkleed naar school 
komen. Er werd die middag carnaval 
gevierd en dat werd natuurlijk een 
groot feest. Iedereen had flink zijn 
best gedaan om er zo mooi of gek 
mogelijk uit te zien. In alle groepen 
werd het ballonnenspel gespeeld. 
Hiervoor werd één van de ballonnen 

doorgeprikt. In iedere ballon zat een 
opdracht en op het kaartje dat erin 
zat stond welk spelletje er gespeeld 
ging worden. Ook was er natuurlijk 
gelegenheid om lekker te hossen op 
carnavalsmuziek. Hiervoor willen de 
scholieren Hans van Veen weer har-
telijk bedanken. Dankzij zijn muziek 
en gezellige inbreng werd het een 
fantastische middag.

Verkleedfeest bij 
speelzaal Klein Duimpje
De Ronde Venen - Winnie de Poeh, 
Spaanse danseresjes, piraten... het 
was een bont gezelschap in de laat-
ste dagen voor de voorjaarsvakan-
tie! Het was feest bij de peuters van 
Klein Duimpje. Veel peuters kwa-
men verkleed naar de speelzaal. Sa-
men dansen, spelletjes doen, chips 
eten en plezier maken; dat was dik-
ke pret! Peuters die geschminkt 

werden door de juf verdrongen zich 
voor de spiegel om zichzelf en el-
kaar te zien. Als klap op de vuur-
pijl kwamen de kinderen van groep 
3 van de Hoflandschool een korte 
poppenkastvoorstelling geven.

De peuters hebben erg genoten en 
gingen na afloop met een blij ge-
zichtje naar huis.

Hertha start tweede 
seizoenshelft met zege
Vinkeveen - Hertha heeft afgelo-
pen zaterdag eindelijk de competitie 
kunnen hervatten na weken van af-
gelastingen door het winterse weer. 
De ploeg van trainer Sjaak ten Den 
kwam goed uit de lange winterstop 
en won eenvoudig van Zeeburgia, 
11-0. Hertha startte furieus en met 
goed verzorgd veldspel kwam Zee-
burgia er totaal niet aan te pas. Dit 
resulteerde al snel in de 1-0 van 
Jorg Landwaart, op aangeven van 
Tim Bendemacher. Binnen tien mi-
nuten verdubbelde Landwaart de 
score. Hertha kon het goede veld-
spel uit de eerste fase van de wed-
strijd niet vasthouden. Ballen wer-
den te snel ingeleverd en er werd 
te vaak naar de moeilijke oplossing 
gezocht. Uiteindelijk zorgden Rick 
Aarsman en Rick Koot nog voor een 
4-0 ruststand.
Na rust kwam Hertha weer be-
ter in zijn spel. Met verzorgd veld-
spel werden veel kansen afgedwon-
gen, maar de Vinkeveners misten 
scherpte in de afronding. Uiteinde-
lijk kon Hertha nog gemakkelijk uit-
lopen naar een monsterscore. Land-
waart schoot zijn derde van de mid-
dag binnen, Aarsman, Koot, Ski 
Klesman tweemaal, Dennis van de 
Broek en Wim Mollers zorgden voor 
de 11-0 eindstand. 
Voor Hertha blijft het zaak dit soort 
wedstrijden tegen laaggeklasseerde 

tegenstanders geconcentreerd uit te 
spelen en aan het doelsaldo te wer-
ken. Na een lange periode zonder 
wedstrijden, was de wedstrijd tegen 
Zeeburgia een goede start voor de 
tweede seizoenshelft. 
De komende weken worden belang-
rijk voor de Vinkeveners om in ieder 
geval de tweede plaats veilig te stel-
len en mee te blijven strijden om de 
koppositie. Hertha treft volgende 
week de nummer acht van de com-
petitie Overamstel. Over twee weken 
zal er thuis worden gespeeld tegen 
OSM, waar eerder in de competitie 
de uitwedstrijd maar moeizaam met 
0-1 werd gewonnen. Vervolgens zal 
concurrent SDZ op bezoek komen 
en daarna volgt er een uitwedstrijd 
tegen koploper Vliegdorp uit Soes-
terberg. Het worden belangrijke we-
ken voor de Herthanen.
Hertha 2 heeft niet gespeeld, de 
wedstrijd tegen VIOD kwam te ver-
vallen. Volgende week speelt het 
tweede tegen Kockengen. In Koc-
kengen word er om 14.30 uur afge-
trapt.
Hertha speelt volgende week te-
gen Overamstel. De wedstrijd word 
gespeeld in Amsterdam en zal om 
14.30 uur beginnen. Overamstel ver-
loor van de week maar nipt van kop-
loper Vliegdorp, dus Hertha zullen 
de Amsterdammers niet kunnen on-
derschatten.

Open Ronde Venen biljart-
kampioenschap 2010
De Ronde Venen - Op vrijdag 12, 
zaterdag 13 en zondag 14 maart 
2010 organiseert biljartclub De Me-
rel  voor de twee en twintigste maal 
het individuele O.R.V Biljartkampi-
oenschap.
Aan dit toernooi kunnen zowel goe-
de als minder goede spelers deel-
nemen. Het minimumaantal carm-
boles is gesteld op 27. Ook kader-
spelers kunnen meedoen. Iedereen 
heeft kans, want er wordt gespeeld 
volgens het knock-out-systeem. Er-

wordt op twee biljarts gespeeld on-
der deskundige leiding. De winnaar 
van de prachtige wisseltrofee mag 
zich een jaar lang “Open Ronde Ve-
nen Kampioen“ noemen.
Tot de laatste vier spelen hoog te-
gen hoog en laag tegen laag.
U kunt zich voor deelname aan dit 
kampioenschap opgeven door mid-
del van een inschrijfformulier, te 
verkrijgen in Café de Merel aan Ar-
kenpark Mur 43 in Vinkeveen, of via 
een telefoontje.
Het inschrijfgeld bedraagt 8.00 eu-
ro, te voldoen bij de inschrijving. 
Voor meer informatie kunt u bellen 
naar Café De Merel, (na 20.00 uur):  
0297-263562 of 264159.
Men kan zich uiterlijk tot dinsdag 9 
maart opgeven. Voorkom teleurstel-
lingen en lever uw inschrijfformulier 
zo spoedig mogelijk in of bel even 
naar het clubhuis. Als u het formu-
lier per post stuurt, adresseer het 
dan als volgt:
Café “De Merel“
Postbus 16
3645 ZJ Vinkeveen.

Mailen kan ook naar: 
caty.jansen@casema.nl

Klaverjasclub 
Onder Ons
Vinkeveen - Bij de gespeelde wed-
strijd van Onder Ons kwam dinsdag 
16 februari Martien de Kuijer als 
beste uit de bus 5572 pnt.
2. Frans Bierstekers 5499 pnt. 
3. An van der Meer 5202 pnt. 
4. gastspeler Josef  4922 pnt.
5..Cor de Haan 4603 punten. 

Elly Degenaars kreeg geen kansen, 
en moest genoegen nemen met de 
troostprijs met 3784 punten.



Nieuwe Meerbode  - 24 februari 2010 pagina 17

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Dit staat vet gedrukt op de website van ERA contour 
TBI bouw. De ERA groep heeft enige jaren geleden de 
Voorbij groep ingelijfd en is zo ook eigenaar geworden 
van het terrein van Voorbij aan de Herenweg.
Nadat in januari 2007 de megalomane bouwplannen 
van ERA, Westhoek en Eurlings voor dit terrein spaak 
liepen, met name dankzij de acties van de omwonenden, 
was het een jaartje rustig, totdat wij, omwonenden, 
een briefje van ERA in de brievenbus vonden. Hierin 
stond dat een bedrijf wat kapwerkzaamheden zou 
gaan uitvoeren op het terrein gelegen achter het 
voormalige kantoor van Voorbij.
En inderdaad, ‘s avonds bleken alle bomen gekapt. 
Direct de volgende dag hebben we contact opgenomen 
met ERA; volgens hen hadden ze een en ander gedaan 

uit het oogpunt van “regulier onderhoud en beperking 
van toekomstig onderhoud van de locatie”. Ook werd 
gezegd dat de gemeente had geadviseerd het voor de 
lente te doen, voordat de vogels hun nesten zouden 
maken.
Het zal nog jaren duren, voordat er überhaupt iets 
gebouwd gaat worden op dit terrein, alleen al daarom 
is het volstrekt onnodig om alles te kappen.
Daarbij begrijpen we niet dat in deze tijd, waarin 
iedereen zijn mond vol heeft over het milieu, zoveel 
groen gerooid mag worden.
Bijgevoegde foto’s maken duidelijk dat ERA het 
creëren van ruimte wel heel erg letterlijk neemt.

Vincent Nelis uit Wilnis

Ja! Ja! De Raad heeft 
zitten slapen

Ik moet soms wel la-
chen. De regenwen-
sers hebben hun zin. 

Nu zeggen de voorspellingen tenminste 6 da-
gen regen. Maar ze hebben hun zin want de 
sneeuw is gelukkig weg. Ja! Ja! Houd moed 
mensen, het voorjaar komt! De sneeuwklok-
jes en krokussen steken hun kopjes al boven 
de grond. Toch dit. Die Van Breukelen van het 
CDA toch. Hij is ineens flink als het maar om 
ouderen gaat. Ja! Ja! Wij hebben het gemeen-
tebestuur wel. Die man wil nog wel een perio-
de blijven zitten als CDA wethouder in de nieu-
we gemeente. Ja mensen, stem op het CDA. De 
ouderen blijven de klos. 
B&W hebben geen tijd voor deze situatie (niet 
over praten, schuif ze aan de kant die oude-
ren). B&W zijn te druk bezig met een geldver-
slindend project om aan de ouderen te den-
ken. Ze hebben geld tekort en dan gaan ze 
ook nog weer met geld smijten. Die naams-
verandering met mogelijk Abcoude erbij gaat 
honderdduizenden euro’s kosten. En dan die 
naam, die circuleert: ‘Proostdijland’. Dat geeft 
duidelijkheid. Maar niet heus. Helemaal niet. 
Ja! Ja! Half Nederland was Proostdijland. Half 
Nederland was 1000 jaar geleden in handen 
van de Katholieke kerk. Dan ga je dit protes-
tantse land toch geen Proostdijland noemen? 
Dat kan weer aanleiding geven tot Hoekse en 
Kabeljauwse twisten. Ja! Ja! Ik heb al bedra-
gen van 800.000,-- euro horen noemen voor 
die naamsverandering. Daar kun je heel wat 
ouderen goedkoop voor laten rijden. Niet al-
leen het briefpapier, maar ook alle bordjes en 
ga zo maar door. We moeten de naam De Ron-
de Venen gewoon houden. Als Abcoude iets 
anders wil, dan betalen ze de kosten zelf maar. 
De naam De Ronde Venen zegt trouwens toch 
al niets. De mensen in het land weten al nau-
welijks waar Mijdrecht ligt. Laat staan De Ron-
de Venen. Dan moet je vertellen; “Dat ligt vanaf 
de A2 voorbij Vinkeveen en Wilnis.” “Oh ja, ligt 
het daar?”, is dan het antwoord. Dat was 40 jaar 
geleden zo en dat is nu nog zo. Wat Mijdrecht 
ook doet, er is niets veranderd. Mijdrechtena-
ren hebben de grootste praatjes, maar als Wil-
nis en Vinkeveen er niet waren, dan bestond 
het helemaal niet. Ha! Ha! Laat die naam maar 

zoals het is. Ja! Ja! Ja! Ja! 
Let op! De raadsleden hebben zitten slapen 
toen B&W akkoord zijn gegaan met de voor-
stellen voor het regiovervoer van de provincie. 
Misschien hebben B&W het niet eens vooraf 
overlegd met de raad, want zo zijn ze ook wel. 
Die Van Breukelen, die moet je in de gaten hou-
den. Hij treedt wel vaker op zonder overleg met 
de Raad. Ja! Ja! Een echte CDA er. Wat gaat er 
nu gebeuren voor de ouderen die met het re-
giovervoer vervoerd willen worden en het niet 
kunnen betalen? Laten wij die schieten? Laten 
wij die verstoken blijven van een leuk middag-
je soos? Laten wij die de hele middag op een 
droogje zitten, omdat ze het goedkope drankje 
niet meer kunnen betalen? Ja! Ja! Wat wordt er 
gedaan? De leden van de ANBO hebben “ge-
luk”, want hun voorzitter zit dicht bij het vuur 
want hij heeft ook een functie in de WMO raad. 
Mooi Toch? Ja! Ja! Hij zit nu met een probleem. 
Hij heeft twee petten op. De ene is de gemeen-
tepet WMOraad en de andere is de ANBO pet. 
Wat heeft voorrang? Ja! Ja! Wat moet je in zo’n 
geval. Zou “onze” CDA Jan nou vooraf met de 
WMO-raad overlegd hebben? Zou hij ze voor-
af in kennis gesteld hebben? Ik vrees van niet. 
Zouden die het goed gevonden hebben? Zou-
den onze politieke vertegenwoordigers in de 
raad nu zitten broeden op een aanvullende re-
geling? Die van het CDA in Wilnis zeker niet. 
Ja! Ja! Die wisten al weken geleden dat Bal-
kenende zou vallen. Die wilden die brokken-
piloot geloof ik verkiesbaar stellen als burge-
meester voor de nieuwe gemeente. Ja! Ja! Dat 
politieke spelletje met Wouter Bos was allang 
voorgekookt. Balk moest al door het stof voor 
zijn vroegere oorlogsbeleid. Dat moest gewro-
ken worden. Toen heeft minister Verhagen iets 
gevonden om Bos uit het Kabinet te laten stap-
pen om zijn geloofwaardigheid niet te verlie-
zen. Ja! Ja! Die Verhagen, dat is een echte CDA-
er die had zo zitten wurmen en ik denk liegen 
bij de NAVO top dat als het niet door zou gaan 
wat hij wilde; “De militairen tegen de afspra-
ken met het parlement in, in Afghanistan la-
ten blijven” dat hij af moest treden als het niet 
doorging. Je kunt op je klompen aanvoelen dat 
hij daarmee gedreigd heeft. Ja! Ja! Politici? Wat 
moeten wij ermee aan?

ERA contour creëert ruimte... 

Vermiste poes Bonny terecht 
De Ronde Venen - Afgelopen woensdag was u 
zo vriendelijk om op de voorpagina van de Nieuwe 
Meerbode een advertentie te plaatsen van onze 
vermiste poes Bonny. Wij zijn door verschillende 
mensen benaderd met tips over gespotte zwart/witte 
katten. Hieruit blijkt dus dat zo’n advertentie echt 
effectief is !

We kunnen u echter verheugd mededelen dat gisteren 
na 9 dagen onze poes weer is thuisgekomen; letterlijk 
door het kattenluikje, op eigen kracht! Ze zat onder 
de motorolie en helemaal vol met teken (wist niet dat 
die beesten in de winter ook aanwezig waren...). De 
dierenarts heeft er meer dan 20 verwijderd. Ze had 
honger, maar was verder oké. Waarschijnlijk heeft ze 
toch ergens vastgezeten: we zullen wel nooit weten 
waar.

In ieder geval wilden we jullie nog ontzettend 
bedanken voor alle hulp. Het is toch een onderdeel van 
je gezinnetje en de onzekerheid was heel vervelend. 
Maar gelukkig: eind goed al goed !!

Nogmaals bedankt,
vr.gr. fam. Den Ouden

Ramkoers doorvaart De Heul
Tot mijn verbazing trof ik in de Meerbode van 17 fe-
bruari jl. op pagina 2 een artikel met als kop:
‘Morgenavond presentatie en toelichting over Project 
doorvaart de Heul’. Het blijkt te gaan om een memo 
die het collega aan de raadsleden stuurt: op donder-
dag 18 januari is een presentatie gehouden om de 
raadsleden “toelichting te geven op het proces en de 
uitgangspunten”. (Eerst uitgangspunten, dan proces 
toch??). De raadsleden zijn dan in de gelegenheid 
om “vragen te stellen en aan te geven hoe het ver-
volg en de planning ingestoken worden”. (Vaktaal of 
kromspraak??) Even ter verduidelijking: op 2 decem-
ber 2009 zijn tijdens een zogenaamde Ronde Tafel 
Gesprek door omwonenden en andere betrokkenen 
veel vraagtekens gezet bij de plannen van wethouder 
Dekker om op korte termijn tot aanpassing van de 
doorvaart in De Heul te komen. De kritiek richtte zich 
met name op de slechte onderbouwing van het pro-
bleem (waar hebben we het eigenlijk over) en op de 
schimmige handje-klap-politiek waarbij er gewap-
perd werd met bouwvergunningen (op zogenaamde 
“groene locaties”) als tegenprestatie. Ook de raads-
leden waren niet tevreden met zijn antwoorden en 
er werd geconcludeerd dat de nota nog niet rijp was 
voor agendering in de meningsvormende vergade-
ring. Wethouder Dekker moest zijn werk overdoen, 
het onderwerp zou terugkeren in een volgend RTG 
(zie notulen RTG 2 december 2009).

Geen antwoorden
Ik weet niet wat er binnenskamers gebeurd is, maar 
het onderwerp is van de agenda van het RTG van 17 
februari afgehaald. 
In de memo vind ik geen antwoorden op de destijds 
gestelde vragen maar gesuggereerd wordt dat vele 
vragen ondertussen wel beantwoord zijn. want er zijn 
nog maar twee vragen over:
Hoe zal er met de flora en fauna omgesprongen wor-
den ? Antwoord van de wethouder: “zo goed als mo-
gelijk”, “dit onderdeel zal zeker een plaats krijgen”. 
Wat te doen aan het feit dat een deel van de vaar-
route verbreed wordt, terwijl verderop de vaarroute 
ook smal is? Antwoord van de wethouder: “Op an-
dere smalle plaatsen kan er gewacht worden; in de 
Heul moet achteruit gevaren worden. De brugwach-
ter zal beter aanwijzingen kunnen geven in de nieu-
we situatie”. 
Ik begrijp hieruit dat de wethouder in zijn haast om 
zijn plan te realiseren geen behoefte heeft aan ver-
antwoording van zijn beslissingen aan de aanwezi-

gen op het RTG van 2 december.
Verder is interessant dat de wethouder naar aanlei-
ding van vragen van het CDA aangeeft dat er ge-
sproken is over aankoop door de gemeente van het 
perceel Demmerikse Kade 7 (alwaar het nieuw aan 
te leggen fietspad uit gaat komen), maar dat het per-
ceel te duur was gezien de onzekere doorgang van 
het project. “Toevalligerwijs” heeft hij toen in een 
grap tegen de projectontwikkelaar (die hij ook op 
andere plaatsen in het plan nodig heeft) aankoop 
gesuggereerd. De heer Dekker vertelde ons zelf in 
het gesprek dat hij op 3 november 2009 met omwo-
nenden voerde, dat deze man “tot zijn verbazing” 
het perceel inderdaad gekocht heeft. Als wisselgeld 
krijgt de projectontwikkelaar in het plan dan ook toe-
stemming om “extra woningbouw, een extra recrea-
tieve voorziening en een haven te realiseren”. Wet-
houders van het formaat van de heer Dekker zeg-
gen nooit zomaar iets! In de memo wordt twee keer  
uitgebreid benadrukt dat er vrijwel onmiddellijke in-
stemming nodig is om niet de provinciale subsidie 
van 75% mis te lopen. 

Raadsleden: ik zou u willen verzoeken: Houd den 
rug recht!  Kies voor een weloverwogen en onder-
bouwd plan, met oog voor behoud van de schoon-
heid van Vinkeveen en laat u niet opjagen door sub-
sidiejagers! 

B. Kolenberg

De ambtenaar en zijn 
‘oplossingen’ voor het verkeer

Al jaren volg ik het getouwtrek en de besluite-
loosheid in de landelijke en de regionale politiek 
omtrent de verkeersproblematiek. Daar waar een 
Netelenbos en een Peijs jarenlang allerlei onzinni-
ge maatregelen verzonnen om de files ‘op te los-
sen’ lijkt Eurlings nou eindelijk eens logisch na te 
denken met een snelle verbreding van de wegen. 
Helaas moet ik constateren dat de lokale politiek 
hier ook een handje van heeft. Maar laten we bij 
het begin beginnen.
 
De N201. Al decennia lang is deze Provincia-
le weg een fileprobleem, met name bij Uithoorn. 
We weten natuurlijk allemaal hoe dat komt. Van-
af de veiling gaat de weg van 4 naar 2 rijstroken 
en vanaf daar tot aan Mijdrecht heeft Uithoorn om 
de 5 meter een stoplicht geplaatst. Daar komt bij 
dat al het vrachtverkeer vanaf de veiling de N201 
gebruikt om richting de A2 te gaan en vice ver-
sa en voilà, lange files. Na jarenlang ‘vergaderen’ 
wordt er dan eindelijk besloten om de N201 om te 
gaan leggen. Hoera! Maar, wat verbaast mij nog 
het meest? Het blijft gewoon een 2-baansweg. De 
problemen zullen naar alle waarschijnlijkheid dus 
gewoon blijven bestaan!
 

Maar dat is nog niet alles. Uithoorn besluit met 
instemming van De Ronde Venen de huidige 
N201 gewoon maar even door te knippen. ‘Geluk-
kig’ krijgen de bewoners van Amstelhoek wel de 
mogelijkheid om hun auto straks in de parkeer-
garage te zetten. Wat een feest. En mensen uit 
Vinkeveen of Mijdrecht mogen kilometers omrij-
den ALS ze naar Uithoorn willen om te winkelen? 
Mensen die in Mijdrecht wonen en in Uithoorn 
werken? Is daar aan gedacht? Ik vind het onbe-
grijpelijk dat zulke beslissingen klakkeloos geno-
men worden. Als Uithoorn en De Ronde Venen 
bereikbaar willen en moeten blijven is er maar 1 
oplossing: Laat de huidige N201 in Uithoorn lig-
gen, probeer 1 of 2 stoplichten te verwijderen en 
maak een 4-baansweg van de om te leggen N201. 
Het mooiste zou zijn als dit tot aan de A2 door-
getrokken zou gaan worden. Dus geen busstrook 
van een paar honderd meter waar 1 keer in het 
half uur een bus over rijdt. Asfaltverspilling in mijn 
ogen. Ik las zojuist dat De Ronde Venen aan het 
kijken is naar het kruispunt bij de Brandweer. Ik 
houd mijn hart vast!
 

Martijn Spijker uit Mijdrecht

Wie doet nou zoiets!?
Mijdrecht – “Wie 
heeft dit gedaan? 
Mijn auto be-
schadigd die ge-
parkeerd stond 
op de Bischop 
Koenraadstraat 
in Mijdrecht.
U heeft toch wel 
een verzeke-
ring voor uw au-
to of een WA. Als 
u zich niet meldt, 
zit ik met een 
schade van 2000 
euro.
Dat is niet niks 
voor een AOW-
er. U moet zo-
iets toch gemerkt 
hebben?
U moet toch ook 
schade hebben? 

Een foutje is mo-
gelijk, maar meldt 
u alstublieft:
Tel. 029-283859.
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De Duikelaar collecteert 
mee met Jantje Beton!
Vinkeveen - De Jantje Beton Col-
lecte is een unieke collecte in Ne-
derland. De collecte vindt plaats van 
1 t/m 6 maart. 
In deze week collecteert peuter-
speelzaal De Duikelaar voor Jantje 
Beton in Vinkeveen. De Duikelaar 
collecteert samen met de Pijlstaart-

school. Van de gehele opbrengst 
gaat de helft naar de collecterende 
partijen. De andere helft besteedt 
Jantje Beton aan projecten die er-
voor zorgen dat kinderen weer zor-
geloos vrij buiten kunnen spelen.
Peuterspeelzaal De Duikelaar heeft 
zo in het verleden al heel wat mooi 

speelgoed zoals duplo, racefietsjes 
en een waterbaan kunnen kopen 
waar de kinderen heerlijk mee kun-
nen spelen!
Mocht u nog vragen hebben over de 
collecte dan kunt u telefonisch te-
recht bij Silvia Verlaan: 
06-22211188. 

Winterspektakel in 
Zorgcentrum Zuwe Maria-Oord
Vinkeveen - Ook Zorgcentrum Zu-
we Maria-Oord laat de Olympische 
Winterspelen niet ongemerkt voor-
bijgaan. Tijdens de weken van de 
Olympische Spelen biedt Zuwe Ma-
ria-Oord haar bewoners de moge-
lijkheid om deel te nemen aan aller-
lei winteractiviteiten. 
Het winterspektakel startte op 15 
februari. In de eerste week hebben 
de bewoners genoten van een ge-
zellige bingomiddag en Oostenrijk-
se muziek van het ensemble ‘Lusti-
ge Riedels’. Ook was er een koffie-
concert met ‘Trio Impuls’. Het ge-
zelschap, bestaande uit een pia-
nist, bassist en een zangeres, bracht 
een licht klassiek- en jazzprogram-
ma ten gehore. Voor manager Wel-
zijn, Dicky Wanders, is het winter-
spektakel al geslaagd. ‘De bewo-
ners genieten van alle activiteiten 
en de Oostenrijkse middag is goed 
bezocht. Voor de afsluiting van de 
themaweken zijn er op vrijdag 26 
februari een stamppotbuffet en live 
muziek. We hebben al veel inschrij-
vingen binnen en zien uit naar het 
buffet. We spreken al van een win-

terspektakel dat voor herhaling vat-
baar is’.
Komende week staat er ook nog een 
middag vol winterspelen op het pro-

gramma. Daarbij kunnen bewoners 
hun sportiviteit toetsen op een par-
cours waarbij de winnaar een gou-
den plak krijgt.

Politiehond op De Schakel
Vinkeveen - Vorige week heeft po-
litieman Kees Jongejans samen met 
zijn honden een bezoek gebracht 
aan De Schakel. Dat was een span-
nende gebeurtenis voor de kinde-
ren. Het bezoek was georganiseerd 
door Bart-Jan Burggraaff uit groep 
5. Hij hield namelijk die dag een 
spreekbeurt over de politie.
Alle kinderen van de school moch-
ten komen kijken naar de demon-

stratie met de politiehond. De hon-
denbegeleider reed met zijn politie-
auto het schoolplein op. Nadat de 
politieman de sirene en microfoon 
had laten horen, mocht er een hond 
uit de auto. Het was een prachtige 
alerte herdershond. 
Uit de kofferbak haalde de agent 
een grote buks te voorschijn. Toen 
werd het natuurlijk echt spannend. 
Bart-Jan mocht deze (ongeladen) 

buks verstoppen op het plein. De 
hond wist wat hem te doen stond 
en vond razendsnel de buks. Hierna 
mochten de kinderen de hond nog 
aaien. Naast een echte speurhond 
bleek het ook nog eens een knuffel-
hond te zijn. 
Bart-Jan beloonde de hond en zijn 
begeleider met wat lekkers. En hij 
werd zelf beloond met een welver-
diende 8 voor zijn spreekbeurt!

Provincie Noord Holland zeker niet blij met de 
plannen van de gemeenteraad:

”Zo kunnen wij niet 
instemmen met de plannen”
De Ronde Venen/Uithoorn – Het 
besluit dat de Uithoornse gemeen-
teraad vorige week donderdag heeft 
genomen, om toch te kiezen voor de 
garagevariant en het autoluw ma-
ken van de “oude N201” is duidelijk 
niet wat de provincies Utrecht en nu 
ook per brief vastgelegd, de provin-
cie Noord-Holland, voor ogen heb-
ben.
De brief van de provincie Utrecht 
werd door wethouder Levenbach en 
vervolgens ook door de raad tijdens 
de raadsvergadering afgedaan als: 
“dat maken wij zelf wel uit, waar be-
moeien ze zich mee”.
Ook het feit dat er bij het college be-
kend was dat een soortgelijke brief 
onderweg was van de provincie 
Noord-Holland, waar de gemeente 
Uithoorn toch wel degelijk rekening 
mee heeft te houden in verband 
met vergunningen en goedkeurin-
gen van plannen, werd door de wet-
houder als ‘onbelangrijk’ afgedaan. 
“Formeel hebben wij nog geen brief 
binnen, dus weten we formeel nog 
niet wat er in staat”, zo zei de wet-
houder heel stoer tijdens de raads-
vergadering.
De meerderheid van de raad –op de 
eenmansfractie Ons Uithoorn na- 
ging met de wethouder mee en nam 
het besluit dat zij de garagevariant 
wilde.

Ernstig zorgen
Nu is de brief van de provincie er 
wel en de inhoud is niet mis te ver-

staan. Zij schrijven: “Wij maken ons 
ernstig zorgen over de gevolgen van 
dat besluit. Ons bezwaar zullen wij 
toelichten: Het recente besluit is een 
uitwerking van het eerder door de 
gemeenteraad van Uithoorn geno-
men besluit ‘in beginsel de (door-
gaande) verbinding door het Dorps-
centrum, met uitzondering van een 
verbinding voor het langzame ver-
keer, na omlegging van de N201 on-
mogelijk te maken’.
Naar aanleiding van dat besluit heb-
ben wij per brief van 18 september 
2008 aangegeven dat een dergelijke 
‘knip’ niet mag leiden tot aanvaard-
bare gevolgen voor de omgeving”, 
aldus de provincie.

Onaanvaardbaar
“Thans moeten wij vaststellen dat 
een Knip, ook in de gekozen Gara-
gevariant, wel onaanvaardbare ge-
volgen heeft voor de omgeving, na-
melijk de verkeersbelasting van het 
aquaduct. Op basis van onderzoek, 
uitgevoerd in opdracht van de ge-
meente Uithoorn, stellen wij vast dat 
de hoeveelheid verkeer in het aqua-
duct vanwege de Knip toeneemt 
met 28% en dat daarmee de grens 
is bereikt, met andere woorden: bij 
deze verkeersbelastingen moet re-
kening gehouden worden met con-
gestie.
Daar komt bij dat een belangrijk deel 
van het verkeer dat niet meer via de 
Irenebug kan rijden, herkomst/be-
stemmingsverkeer is van Uithoorn; 

de congestie wordt dus in belang-
rijke mate veroorzaakt door het ver-
keer van en naar Uithoorn”, aldus de 
provincie in haar brief aan het colle-
ge van Uithoorn.

Te ver
“Natuurlijk hebben wij begrip voor 
uw streven het doorgaande verkeer 
door het centrum van Uithoorn na 
omlegging van N 201 naar een ac-
ceptabel niveau terug te brengen”, 
zo vervolgt de provincie in haar brief. 
“Dat is ook het uitgangspunt ge-
weest van het project N201. In dat 
verband verwijzen wij naar het door 
alle partijen onderschreven Master-
plan N201, waarin is gesteld dat het 
voor de leefbaarheid woonkernen 
gewenst is het doorgaande verkeer 
zonder bestemming ter plaatse om 
de woonkernen heen te leiden.
In uw plannen gaat u echter verder. 
Ook herkomst- en bestemmingsver-
keer wordt geweerd uit de kern en 
leidt daarmee tot te hoge verkeers-
belastingen in het aquaduct. Sa-
menvattend stellen wij vast dat wij 
zonder aanvullende maatregelen, 
maatregelen waarmee de verkeers-
belasting van het aquaduct omlaag 
wordt gebracht, niet kunnen instem-
men met uw plannen. Wij zullen ons 
in dat verband dan ook beraden op 
te nemen stappen”, aldus de brief. 
Hier kunnen het college en de raad 
het even mee doen. We zijn be-
nieuwd op de reactie van college en 
raad.

Kangoeroewoningen 
blijven een moeilijk punt
De Ronde Venen – Kangoeroe-
woningen, een nieuw fenomeen. Je 
hoort er niet zo vaak over, maar in 
De Ronde Venen schijnt het nu toch 
ook te gaan spelen, althans als je de 
raadsleden Rouwenhorst en Gold-
hoorn moet geloven. 
Op 10 januari jl. hebben deze raads-
leden het college schriftelijk ver-
zocht het onderwerp kangoeroewo-
ningen op de agenda te zetten om te 
bespreken hoe de raad en het col-
lege hiermee te werk zou kunnen/
moeten gaan. De raadsleden vin-
den namelijk, dat dit vraagstuk te-
veel benaderd wordt vanuit de ruim-
telijke regelgeving en te weinig van-
uit wonen en welzijn.
Kangoeroewoningen, beter be-
kend als mantelzorgwoningen. Zo-
lang de beleidsregels niet zijn inge-
past in ruimtelijke plannen, worden 
aanvragen om een bouwvergunning 
getoetst aan de beleidsregels en 
weegt r.o zwaarder dan het welzijn, 
volgens deze raadsleden.
Wat houdt het in: een mantelzorg-
woning. Nu zijn de regels als volgt: 
mantelzorg mag, behalve in de vorm 
van inwoning, alleen plaatsvinden 
binnen een onzelfstandige woon-
ruimte, zijnde een vrijstaand of aan-
gebouwd bijgebouw. De afstand 
tussen het hoofdgebouw en een 
vrijstaand bijgebouw mag maximaal 
6 meter bedragen. De gebouwen 
waarin mantelzorg plaatsvindt, die-
nen te voldoen aan bouwtechnische 
eisen voor woningen, tenzij sprake 
is van plaatsing van een zogenaam-
de portocabin of stacaravan. Er 
moet volledig op eigen terrein wor-
den geparkeerd. Mantelzorg zal niet 
worden toegestaan indien er op een 
perceel reeds een tweede woning 
of zelfstandige woonruimte aanwe-
zig is.

Twee aanvragen
Er zijn bij de gemeente twee aan-
vragen voor de toepassing mantel-
zorg in behandeling genomen. Een 

in De Hoef en een in Vinkeveen. He-
laas is de persoon aan wie mantel-
zorg moest worden geboden in De 
Hoef overleden, voordat feitelijk tot 
realisering kon worden overgegaan. 
Recent is de medewerking voor de 
aanvraag in Vinkeveen geweigerd.
De raadsleden Rouwenhorst en 
Goldhoorn stellen dat de proce-
dures te lang zijn en meer gericht 
op r.o dan op welzijn: “De intentie 
waarmee wij in 2008 met het voor-
stel tot kangoeroewoningen kwa-
men, was om zoveel als nodig snel 
een aangepaste invulling te geven 
aan de ondersteuning door man-
telzorgers van diegenen die daar – 
vallend binnen de regelgeving – be-
hoefte aan hebben. De twee reeds 
genoemde aanvragen, in De Hoef 
en Vinkeveen zijn voorbeelden hoe 
het niet moet. In De Hoef heeft het 
veel te lang geduurd en de afwijzing 
van Vinkeveen begrijpen we niet.
Bij beide voorbeelden is het to-
taal onduidelijk welke rol de porte-
feuillehouder Van Breukelen bij de-
ze procedure heeft gehad. Op basis 
van de verkregen informatie zijn de-
ze wethouder en zijn ambtelijke on-
dersteuning er totaal niet bij betrok-
ken geweest. Dit terwijl het toch om 
mantelzorg gaat. Dat is toch een on-
derdeel van de WMO? In deze bei-
de gevallen is het voor ons duide-
lijk geworden – met name door het 
ontbreken van de rol van wethouder 
Van Breukelen, dat de aanvragen 
puur uit het oogpunt van Ruimtelij-
ke Ordening zijn afgehandeld. Zo is 
ons ook duidelijk geworden dat er 
in deze concrete gevallen beleids-
matig geen rekening wordt gehou-
den met de urgentie die aanleiding 
is tot de verzoeken. Wij vragen ons 
bovendien af waarom een aanvraag 
moet leiden tot een procedure die 
een termijn van een half jaar over-
schrijdt. Wij stellen voor om alle mo-
gelijkheden aan te wenden om aan-
vragen veel sneller en adequater af 
te handelen. Dit kan op de volgende 

wijze: Bij binnenkomst van een aan-
vraag moet de (sociaal) medische 
noodzaak met spoed in kaart wor-
den gebracht. Dit kan door de afde-
ling Sociale Zaken die ook voor an-
dere zorgvoorzieningen de indica-
tie stelt. Bij een positief advies moet 
een overeenkomst met de aanvra-
ger worden gesloten. Een tijdelijke 
voorziening kan worden geplaatst 
of een reeds bestaand gebouw kan 
voor dit doeleinde worden gebruikt.
In deze overeenkomst moeten wor-
den opgenomen dat de voorziening 
of het gebruik daarvan van tijdelijke 
aard is en dat bij het verdwijnen van 
de behoefte aan mantelzorg ook het 
gebouw, al of niet al bestaand, niet 
meer voor woondoeleinden mag 
worden gebruikt. Alleen op deze 
wijze kan de intentie van het raads-
voorstel snel in daden worden om-
gezet”, aldus de raadsleden.
Tijdens een RTG werd er over de 
kangoeroewoningen gesproken en 
werden aan wethouder Van Breuke-
len diverse vragen gesteld. Helaas 
konden de heren Rouwenhorst en 
RTG-voorzitter Goldhoorn door om-
standigheden niet aanwezig zijn. De 
vragenstellers konden in feite niet 
hun vragen kwijt in deze vergade-
ring. Natuurlijk waren er wel vervan-
gers voor beide heren, maar zij wa-
ren duidelijk niet echt in deze mate-
rie ingevoerd.
De wethouder – met respect – pro-
beerde er wat over te zeggen, maar 
echt iets zinnigs kwam er niet uit. 
Wel was ambtenaar Rohling van 
Ruimtelijke Ordening aanwezig, die 
over de wet R.O wel heel wat te ver-
tellen te had, maar daar ging het 
de twee vragenstellers nu juist om. 
Zij vonden dat deze zorgwoningen 
meer onder Welzijn zouden moeten 
vallen en niet onder Ruimtelijke Or-
dening. Helaas, niemand werd de-
ze avond wijzer van wat er gezegd 
werd. Er zal zo te horen niet veel 
veranderen in de werkwijze van de-
ze wethouder. 


