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Nooit gedacHt!

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

Safari?

Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.
Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

www.bms-travellers.nl

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

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht
Art-impression van de toekomstige Albert Heijn aan de Herenweg.

“Vinkeveen moet nóg meer
een dorp met A(H)mbitie
worden”

Vinkeveen - Na jaren van onzekerheid en verpaupering in het oude centrum van Vinkeveen is er eindelijk gestart met de realisatie van
een plan aan de Herenweg, op de
locatie waar voorheen de Enkabé
en Koeleman waren gevestigd. Verantwoordelijk initiatiefnemer is projectontwikkelaar Fred Theijsmeijer.
Hij heeft in het waterrijke dorp aan
de Vinkeveense Plassen al diverse
prachtige projecten weten te realiseren.
Op zijn indrukwekkende palmares
staan de karakteristieke herbouw
van vergane glorie en beleving van
de sfeer uit de tijd van ‘weet-jenog-wel-oudje’. Denk aan het Verenigingsgebouw, het Patronaatsgebouw, Alexandra en De Drie Heeren.
Fred Theijsmeijer en Vinkeveen vormen een unieke twee-eenheid. Zijn
passie voor alles wat mooi is, heeft
zich vertaald in de wederopstanding van vervallen en verpauperende stukjes onroerend goed in het
destijds zieltogende Vinkeveen. Zijn
visie is duidelijk: “Komende decennia zal herontwikkeling de dominante trend worden. Weghalen en
bijbouwen. Maar projectontwikkeling met respect voor het verleden,
dat staat voor mij centraal. En ik ben
blij met een gemeente, die dat ook
inziet. En die initiatieven op waarde
weet te schatten. Elk project vereist

weer een specifieke aanpak, maar
we komen er meestal uit. Vaak gaat
het om invulling van details.”

Paradepaardjes
Een van de aanstormende paradepaardjes is het volksmondige ‘Project Koeleman’ aan de Herenweg,
waar binnen afzienbare tijd een
prachtige full-service AH-vestiging
verrijst. De voorbereidingen zijn in
volle gang. Theijsmeijer: “De vestiging van een supermarkt, exact op
de plaats waar deze er vroeger ook
al was, betekent een welkome uitbreiding voor Vinkeveen. En het creëert een bijzondere marktwerving.
We hebben meerdere kapsalons,
meerdere jachthavens, talloze andere elkaar beconcurrerende branches en maar één supermarkt. We
hebben overigens ook een lunchroom ingepland en denken daarmee te zorgen voor een stukje toegevoegde waarde. Een goede Italiaanse koffie en een goed belegd
vers broodje, waar vind je dat in het
dorp Vinkeveen?”
Dat Theijsmeijer niet alleen aan
projectontwikkeling denkt en doet,
maar ook de lokale economische effecten van zijn investeringen inschat
en inziet, dat heeft hij ruimschoots
bewezen. “Wonen, werken en recreëren, daar gaat het om in Vinkeveen.
We moeten zorgen voor stimulerende impulsen. Op de hoek van de

Herenweg en de Heulweg wonen
en werken mensen op een locatie
die wij hebben gerealiseerd. In het
pand zijn modewinkel Alexandra
gevestigd en schoonheidssalon Tête à Tête, in drogisterij DIO zit Helga’s Hobbyshop en in het voormalige Bondsgebouw een dierenartsenpraktijk. Niet alleen denken in stenen, maar daar ook een vervolg aan
geven. We ontwikkelen, maar kijken
ook verder. Aan invulling in de vorm
van gebruikers. We denken aan een
stukje werkgelegenheid. We hebben water. We hebben inwoners en
toeristen iets fantastisch te bieden.
Dat trekt. Vooral mensen die op het
water zitten, moeten we tegemoet
komen. Laten we zorgen, dat de
(water)toeristen onze lokale economie een impuls geven. Zeker in deze
tijd en met de zomer voor de deur.”
Teleurgesteld
Enigszins teleurstellend in de optiek
van Theijsmeijer is, dat na ‘signaal
groen’ van de gemeente en na het
in huis hebben van alle benodigde
officiële vergunningen en het fiat
voor een AH-vestiging ‘concurrent’
Super de Boer een hiaat in de gemeentelijke regelgeving ontdekte
en bezwaar maakte. Theijsmeijer:
“Vervelend. Nauwelijks steekhoudende argumenten overigens. Het
gaat eigenlijk nergens over, het gaat
hier immers om een bestaand gebouw met winkels.

De goedkeuring van het plan, door de gemeente gefiatteerd op 14 januari.

Verdachte situatie in bus
Mijdrecht – Op woensdagavond 18
februari bleek een verdachte situatie uiteindelijk onschuldig te zijn.
Rond 23.10 uur meldde een getuige
via 112 dat een bus al enige tijd op
de Rondweg stilstond, dat er geen
buschauffeur te zien was, maar dat
er wel een man in de bus heen en
weer liep. Agenten gingen met
spoed ter plaatse en troffen een 44jarige man uit Leimuiden en zijn 14-

jarige zoon in de bus aan. De 44-jarige man bleek de buschauffeur te
zijn, die even pauze aan het houden
was. Zijn zoon ging een dienst met
zijn vader mee.
De chauffeur sprak zijn waardering uit voor de snelle reactie van
de agenten. De agenten stelden de
melder van het bovenstaande op de
hoogte en bedankten hem voor zijn
oplettendheid.

VERMIST

Maar we hebben er wel mee te maken. Voorlopig heeft de voorzieningenrechter bepaald, dat we nu even
niet verder kunnen. Maar wat ik nog
het ergste vind: de hele economie
ligt op z’n achterste, bedrijven vallen om, tienduizenden mensen raken hun baan kwijt, orderportefeuilles zijn leeg, de woningmarkt is ingezakt, de bouw schreeuwt moord
en brand. En wij willen gewoon investeren! Investeren in Vinkeveen.
En wij kunnen dat! Mensen met onzinnige bezwaarschriften richten de
lokale economie enorme schade
aan. Maar dat beseffen, dat doen
ze niet.”
Met AH Vinkeveen is ook Johan
Dreijer blij. Hij runt al succesvol AHvestigingen in Den Helder en Zaanstad, maar als Vinkevener ziet hij het
als een uitdaging om ook in ‘zijn’
dorp op de kleintjes te gaan letten.
“En dat moet toch niet zo moeilijk
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VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
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Alle aandacht
Dorpsstraat 13 Mijdrecht
tel.: 0297-250 301
www.hacderondevenen.nl
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Korver Makelaars O.G. B.V.
Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis
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zijn met Super de Boer als de duurste supermarkt van Nederland in de
omgeving. Want dat bleek uit een
prijsvergelijkend onderzoek van De
Boodschappenkar, 6 februari genoteerd en gepubliceerd in De Telegraaf. Verder is op basis van een
kwantitatieve analyse in Vinkeveen
voldoende marktruimte voor een
tweede full-service supermarkt.”
Parkeren
De parkeermogelijkheden zijn door
de extra plaatsen die in het plan zijn
opgenomen ten opzichte van vroeger sterk verbeterd. Dreijer: “Laden
en lossen zal in tegenstelling tot
vroeger alleen nog aan de Kerklaan
zijde plaatsvinden en - heel belangrijk - in de vroege uren. Hierdoor
blijft de doorstroming van het verkeer gegarandeerd. Het oude centrum van Vinkeveen gaat weer leven.” En tot slot: “Waar een Albert
Heijn zit, profiteert ook de overige
detailhandel. De Herenweg moet levendiger worden. Ik merk dat aan
reacties van Vinkeveners. Het aantal
ingezonden brieven aan deze krant
met positieve bijval zegt in dat opzicht genoeg.”

Sam wordt vermist

G a r c i a Pa l l M a l l
Cars Esprit Vila
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Openingstijden:
Maandag 12.30-18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag 10-18.00 u
Vrijdag 10-21.00 u Zaterdag 10-17.00 u
Zijdstraat 61, Aalsmeer, Tel 0297-321177,

www.bigl.nl

lutz:

dames- en
HerenpantalOns 2008

49,Sinds 16 februari jl. is onze kater Sam(my) verdwenen. Hij
liep samen met mijn moeder ‘s ochtends de deur uit en is
sindsdien niet meer op komen dagen. Hij woont in de buurt
van winkelcentrum Zuiderwaard in Vinkeveen (Kievitslaan).
Sam is zwart en heeft gele oogjes, is 1,5 jaar oud, gecastreerd
en luistert nog niet heel goed. Wij willen hem heel graag
terug! Mocht er gereageerd worden dan zijn wij bereikbaar
op nr. 0297-778215 of 06-1274916. Op de foto is hij iets
dunner dan dat hij nu is, vooral zijn koppie is nu wat dikker.

troy! 3.9553

Projectontwikkelaar Theijsmeijer:

Openingstijden:
di 9-21 uur
wO 9-18 uur
dO 9-18 uur
vr 9-18 uur
za 9-17 uur

Herenweg 45, 3645 de vinkeveen, t: 0297 21 21 21, www.lutz.nl
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Gezamenlijke website over herindeling

Servicelijn

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

De gemeenten De Ronde Venen, Abcoude, Breukelen en
Loenen onderhouden sinds vorige week een gezamenlijke
website over de herindeling, www.fusievechtenvenen.nl. De
site bevat de belangrijkste documenten over de herindeling
en wordt beheerd door het projectbureau Herindeling dat
werkt in opdracht van de vier gemeenten.

Servicepunten

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

Opzet van de site is dat alle inwoners van de vier
gemeenten en overige belangstellenden van de aanstaande
gemeentelijke fusie tegelijkertijd kunnen beschikken over
dezelfde informatie. De website is bereikbaar via www.
fusievechtenvenen.nl maar ook via de websites van de vier
gemeenten. De site zal in de lucht blijven tot het moment
dat de gemeenten zijn gefuseerd. Naar verwachting is dat
1 januari 2010. De site bevat de belangrijkste documenten
waaronder het wetsvoorstel voor de herindeling. Overigens
moet de Tweede Kamer nog instemmen met het nu

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

Afvalbrengstation

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

Spreekuur college

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

Gemeentelijke belastingen 2009
De gemeente verspreidt deze en volgende week de
jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen onder
haar inwoners. Op de aanslagen staat voor welke
gemeentelijke belastingen u wordt aangeslagen.
Voor huiseigenaren en eigenaren/gebruikers
van bedrijfsruimten gaat het om onroerendezaakbelasting (OZB) en rioolrechten. Voor bezitters
van honden om de hondenbelasting. Daarnaast
dienen alle huishoudens reinigingsrechten te
betalen, die dit jaar eenmalig worden verlaagd.
Als huiseigenaar of als eigenaar en/of gebruiker van een
bedrijfsruimte betaalt u elk jaar onroerende-zaakbelasting. Het
geld dat u betaalt is bestemd voor algemene middelen. Hieruit
worden zaken betaald als onderhoud en aanleg van wegen,
de brandweer en voorzieningen op het gebied van cultuur en
onderwijs. De gemeenteraad stelt jaarlijks de tarieven van de
OZB vast. De hoogte van uw onroerende-zaakbelasting wordt
bepaald aan de hand van de vastgestelde WOZ-waarde (Wet
Waardering Onroerende Zaken).

WOZ-waarde

De WOZ-waarde is de economische waarde van uw
onroerend goed (bv. uw huis). De waardebepaling is een
landelijke maatregel, die door de gemeente uitgevoerd wordt.
De WOZ-waarde van uw woning of bedrijfsruimte bepaalt
de hoogte van een aantal belastingen dat u jaarlijks betaalt.
De belangrijkste hiervan is de onroerende-zaakbelasting.
Maar ook de waterschapsbelasting is gebaseerd op de WOZwaarde. Daarnaast is deze waarde van toepassing bij uw
aangifte inkomstenbelasting. Kortom, de WOZ-waarde is een
belangrijke grondslag.

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?

Voor de waardebepaling schakelt de gemeente ervaren, en
door de overheid erkende, taxateurs in. Zij stellen de WOZwaarde vast naar aanleiding van de verkoopprijzen van
soortgelijke woningen in de directe omgeving. Hierbij let de
taxateur op onder meer grondoppervlak, woonoppervlak,
inhoud, staat van onderhoud en ligging van de woning. Het
taxatieverslag van uw woning kunt u inzien via het digitale

Uitgelicht

Meldpunt Zorg &
Overlast

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

ADVIES EN STEUNPUNT
HUISELIJK GEWELD
STAD EN REGIO UTRECHT

Jan Willem Koedam is lid van Ronde Venen Belang en is
bijna 36 jaar geleden geboren in Mijdrecht. Hij is getrouwd
met Elvira en heeft geen kinderen. In het dagelijkse
leven is hij werkzaam als pre-sales consultant bij een ICT
dienstverlener. Als hobby’s heeft hij lezen, films kijken,
varen (op de plassen), wandelen, raadswerk, Hyves/MSN.

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

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

Welk boek ligt er momenteel op uw nachtkastje?
Op dit moment ligt er een mooi boek van Dean Koontz,
“Motel van de angst”, op mijn nachtkastje. Dit is een van
mijn favoriete schrijvers, dus de kans dat er een boek van
Dean op mijn nachtkastje ligt, is groot! (Er staan er ook
aardig wat in mijn kast).

Sinds wanneer bent u actief in de politiek?

Ik ben in 2001 actief lid geworden van Ronde Venen
Belang en in 2002 in de gemeenteraad verkozen. Dit is dus
mijn tweede termijn in de gemeenteraad van de gemeente
de Ronde Venen

Waar maakt u zich druk over?

Redactie

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

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

Ik kan me erg opwinden over oneerlijkheid, maar op dit
moment over alle mensen die hun uiterste best lijken
te doen om angst aan te jagen i.v.m. de economische
crisis. Natuurlijk gaat het niet goed en moeten we een
stapje terug, maar niets meer uitgeven en niet investeren
maakt de schade alleen maar groter. Angst is een slechte
raadgever in deze lijkt me! Ik bekijk het liever positief en
realistisch i.p.v. negatief. Al ben ik me zeker bewust van de
situatie waarin we verkeren. Ik ben er echter van overtuigd,
dat wij er sterker uitkomen. Helaas moet je soms een stapje
terug om weer verder voor-waarts te kunnen.

WOZ-loket op www.derondevenen.nl of aan de balie van het
WOZ-loket in het gemeentehuis.

WOZ-waarde en economische crisis

De laatste maanden is er veel aandacht geweest voor
de economische crisis en de effecten hiervan. De WOZwaarde op beschikkingen die inwoners ontvangen, is
de waarde van uw pand zoals die is vastgesteld per 1
januari 2008. Dat is een gevolg van de Wet WOZ die
voorschrijft dat gemeenten op de WOZ-beschikking een
waarde vermelden zoals die gold op 1 januari van één
jaar eerder. Daardoor mag de gemeente geen rekening
houden met in het jaar 2008 opgetreden wijzigingen
- zoals bijvoorbeeld de economische crisis - van het
waardeniveau.
De gemeente heeft de waarde van panden bepaald
met behulp van marktgegevens die het waarde-niveau
per 1 januari 2008 weergeven. De marktgegevens op
basis waarvan de taxatie is uitgevoerd treft u aan op het
WOZ-taxatieverslag.
Uw persoonlijke WOZ-gegevens op: www.derondevenen.nl
Als u meer informatie wilt over de WOZ-waarde van uw pand,
dan kunt u terecht bij het WOZ-loket in het gemeentehuis of
bij het digitale WOZ-loket op internet. Hier kunt u bijvoorbeeld
uw taxatierapport opvragen, algemene WOZ-informatie
bekijken, veelgestelde vragen en antwoorden lezen of een
bezwaar indienen tegen uw beschikking. Als u uw persoonlijke
informatie via de gemeentelijke site wilt raadplegen, dan dient
u te beschikken over een zogenaamde DigiD-code. Deze
code zorgt ervoor dat u op een veilige manier uw persoonlijke
gegevens kan inzien.
Om gebruik te maken van DigiD heeft u een inlogcode nodig.
Deze kunt u aanvragen via onze website (klik via de WOZloketpagina op ‘inlog DigiD’). Als u over de DigiD inlogcode
beschikt kunt u voortaan inloggen en uw persoonlijke
gegevens raadplegen. Steeds meer overheidsinstellingen op
internet maken gebruik van DigiD. Het voordeel is dat u steeds
dezelfde ‘login’ en ‘password’ gebruikt voor verschillende
overheidssites. Uw DigiD hoeft u dus maar een keer aan te
vragen.

voorliggend wetsvoorstel. Naar verwachting neemt de
Tweede Kamer vóór de zomer hierover een besluit. In het
najaar volgt dan de behandeling in de Eerste Kamer. Op de
website zijn ook de agenda’s en verslagen van de stuurgroep
Herindeling te lezen. In deze stuurgroep hebben bestuurders
van de vier gemeenten zitting. Verder geeft de site onder
meer informatie over de grootte van de nieuwe gemeente,
staat de plattegrond van de nieuwe gemeente er op en is er
een pagina met veelgestelde vragen. Uiteraard is er ook een
nieuwspagina en een contactpagina. Omdat een herindeling
ook betekent dat de vier gemeentelijke organisaties
worden samengevoegd, is het gelijktijdig informeren van de
medewerkers uit het oogpunt van goed werkgeverschap heel
belangrijk. Daarom bevat de website ook een zogeheten
intranetdeel dat specifiek informatie bevat voor ambtenaren
en bestuurders van de vier gemeenten. De komende tijd
wordt de site verder uitgebreid.

Belastingtarieven

De gemeenteraad heeft in haar vergaderingen van december
2008 de tarieven voor de gemeentelijke belastingen 2009
vastgesteld. De OZB-tarieven zijn verhoogd met het
inflatiecijfer van 2,75 procent. Bij de tariefsbepaling is rekening
gehouden met de waardevermeerdering van woningen.
De woonlasten in onze gemeente liggen zowel landelijk als
provinciaal onder het gemiddelde. Uitgebreide informatie over
de tarieven vindt u in de informatiefolder die bij de aanslag
gemeentelijke belastingen is gevoegd.

Reinigingsrechten eenmalig verlaagd

Dit jaar treft u op het aanslagbiljet, onder de regel
reinigingsrechten, een bedrag met een minteken aan.
Dit bedrag is de eenmalige korting die wordt gegeven
op de aanslag reinigingsrechten en waartoe de
gemeenteraad heeft besloten. Het financiële voordeel
van de gemeentereiniging over 2007 wordt nu aan de
burger teruggegeven. Voor meerpersoonshuishoudens
wordt de aanslag van 246 euro eenmalig met 27 euro
verlaagd. Voor eenpersoonshuishoudens wordt de
aanslag van 185 euro met 20 euro verlaagd.

Betaling

Het totaal van de gemeentelijke belastingen kunt u gespreid
betalen. Met een automatische incasso kunt u het bedrag in
acht maandelijkse termijnen betalen. Als u nog geen gebruik
maakt van automatische incasso, en u wilt dat wel gaan doen,
dan kunt u daarvoor de groene machtigingskaart invullen en
ondertekenen die bij de aanslag is gevoegd.
Voor minder-draagkrachtigen heeft de gemeente een
kwijtscheldingsbeleid. Meer informatie over kwijtschelding
vindt u op de achterkant van het aanslagbiljet. Een
aanvraagformulier kunt u opvragen bij de afdeling Sociale
Zaken.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over de gemeentelijke aanslag en voor
het opvragen van het taxatieverslag kunt u contact opnemen
met de gemeente via het telefoonnummer (0297) 29 17 19.
Ook kunt op van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot
16 uur langskomen bij het WOZ-loket in de centrale hal van
het gemeentehuis. Het loket is ook op vrijdag geopend van
8.30 uur tot 12.30 uur.

Wat is uw favoriete televisieprogramma?

Dat zijn er meerdere en hangt erg van mijn bui af. Maar series
als: Lost, Heros, The 4400, Moonlight, CSI enz. kan ik zeer
zeker waarderen, net als een goede film, maar die kijk ik liever
niet op de TV vanwege de hinderlijke reclame tussendoor.
Soms lijkt het wel, of er een film of serie tussen de reclameblokken wordt uitgezonden (zeer irritant).

Waarom zit u in de raad?

Omdat ik op 16 jarige leeftijd tegen Jac. Dekker heb gezegd,
dat al dat geklets niet opschoot en dat je gewoon moet doen
wat je zegt en je belofte moet nakomen. Jac. reageerde
met de woorden “als je daar over een paar jaar nog zo over
denkt, ben je van harte welkom bij Ronde Venen Belang”.
Omdat ik toen vond (en nu vind) dat dingen vaak onnodig lang
duren en vaak de verkeerde (politieke) argu-menten worden
gebruikt om iets wel of niet te doen, heb ik hem aan dat
aanbod gehouden. Ik probeer het vaak zakelijk en menselijk
te bekijken en door overleg, onderhandeling en eerlijkheid tot
een resul-taat te komen. Na 6 jaar ben ik er achter, dat het
lastiger is dan ik vooraf hoopte, dat het vaak toch meer tijd
kost dan ik zou willen, maar dat het vaak wel kan!

Wat wilt u nog bereiken voor de verkiezingen?

Natuurlijk dat eindelijk het beloofde zwembad open gaat na al
die jaren, maar dat moet zeker lukken. Dat we deze periode
afsluiten met een gezonde begroting, zodat we krachtig
en met daadkracht de gemeente kunnen laten draaien
(herindeling of niet).

Wie is uw politieke idool?

Die heb ik eigenlijk niet, het zou makkelijk zijn om Obama
te zeggen, maar hij moet het eerst maar eens laten zien
de komende 4 jaar. Maar ik heb er wel vertrouwen in, dat
hij het beter doet dan zijn voorganger. Wouter Bos heeft
de afgelopen maanden laten zien dat hij onder stress kan
functioneren en daadkracht heeft. Ook Lubbers en Bolkestein
hebben vaak een goede indruk bij me achtergelaten. Al met al
heb ik geen idool, maar zou ik graag een combinatie van deze
personen zien opstaan.

Wat vindt u belangrijk in de politiek?

Eerlijkheid, oprecht voor je doel gaan en weten voor wie je het
doet! Altijd het algemeen belang boven dat van jezelf stellen,
maar vooral het zakelijk en menselijk bekijken en nooit politiek
bedrijven over de rug van de burgers.

Jan Willem Koedam bij het in aanbouw zijnde zwembad

Lievelingsplek in De Ronde Venen?

Eigenlijk ben ik dol op bijna alle plekjes in De Ronde Venen.
Ik woon hier al mijn hele leven en zie geen enkele reden
om ooit te vertrekken. De Plassen om lekker te varen of te
zwemmen na een drukke dag of week, kilometers wandelen
en genieten van de landelijke plaatjes, die je kunt zien in
onze mooie gemeente zijn voor mij altijd heel rustgevend.
Vaak wandel ik ook bewust even langs de aan-bouw van
het zwembad, ja, altijd “effe checken”. Maar ook mijn eigen
huis is een plek waar ik heerlijk kan genieten van alle mooie
dingen in het leven.
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Woningen Wethouder
van Damlaan in Wilnis
tijdelijk te huur

Agenda Meningvormende
raadsvergadering 5 maart 2009
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 27 februari 2009.

Agenda

Opening.
Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Vaststellen agenda.
Vaststelling verslagen RTG’s van 9, 10 en 11 februari 2009.
Estafetteproject. (raadsvoorstel nr.00/09)
Door de gemeente is samen met de combinatie Rabobank Veenstromen
/ Bouwfonds Property Development (BPD) onderzoek gedaan naar de
haalbaarheid van het Estafetteproject. Uit dit onderzoek blijkt dat sprake is
van een haalbaar plan. Voorgesteld wordt het project te vervolgen en een
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.
5. Grondruil (raadsvoorstel nr. 0007/09)
In het kader van de revitalisering van het Oranje Nassau Kwartier ruilen
Westhoek Wonen en de gemeente een perceel grond met opstallen aan de
Bernhardlaan en de Raadhuislaan te Mijdrecht.
6. Handhavingsbeleid 2009 (raadsvoorstel nr. 0004/09)
Het handhavingsbeleid 2009 zal door de raad moeten worden vastgesteld.
Het college stelt voor de raad te laten stemmen met de uitbreiding van
de unit handhaving met twee fte juridisch medewerkers. Hierdoor zal er
voldoende handhavingscapaciteit voor 2009 en latere jaren zijn.
7. Vaststelling Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad (raadsvoorstel nr. 0009/09)
Voorgesteld wordt het gewijzigde Reglement van orde voor de raad vast
te stellen in verband met het huidige vergadermodel.

De gemeente wil de woningen aan de Wethouder van
Damlaan in Wilnis die moeten wijken voor de aanleg van een
verbindingsweg tussen nieuwbouwwijk Marickenzijde en
de bestaande bebouwing tijdelijk gaan verhuren. Westhoek
Wonen gaat de woningen voor de gemeente beheren.

0.
1.
2.
3.
4.

Agenda Besluitnemende
raadsvergadering 5 maart 2009
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 27 februari 2009.

Foto: Vincent van Beek

Open dag jeugdbrandweer
een succes
De jeugdbrandweer van Mijdrecht heeft zaterdag 21 februari
een drukbezochte open dag gehouden. Doel van de dag
was om nieuwe leden te werven in de leeftijd van 12 of 13
jaar en om belangstellenden een kijkje in de keuken van de
brandweer te laten nemen.

Tijdens de open dag hebben veel belangstellenden een inschrijfformulier
meegenomen. Heb je een formulier meegenomen? Dan kun je deze nog
tot vrijdag 6 maart 2009 inleveren. In het voorjaar start de jeugdbrandweer
met een nieuwe groep jeugdleden. Heb je nog geen inschrijfformulier
meegenomen, maar ben je wel geïnteresseerd om lid te worden van de
jeugdbrandweer, dan kun je een formulier downloaden via de website
www.jeugdbrandweermijdrecht.nl en deze uiterlijk 6 maart inleveren.
Op deze website vind je ook meer informatie over de jeugdbrandweer.
Ingevulde formulieren kunnen worden opgestuurd naar Jeugdbrandweer
Mijdrecht, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht, of gemaild naar
info@jeugdbrandweermijdrecht.nl.

Agenda

0. Opening.
1. Vaststellen agenda.
2. Vaststellen verslagen van de openbare raadsvergadering van 29
januari en de vervolgvergaderingen van 2 en 3 februari 2009.
3. Akkoordstukken.
3a.	Intrekking verordening subsidie jeugdsport
(raadsvoorstel nr. 0008/09)
Voorgesteld wordt om als pilot de aanvragen van de verenigingen voor de
Jeugdsportsubsidie te baseren op één thema, namelijk “Samenwerking”. De
huidige verordening Subsidie Jeugdsport in te trekken en de aanvragen voor
de tweede helft van 2009 te baseren op de Algemene Subsidieverordening
Welzijn De Ronde Venen 2005 en de voor deze pilot vastgestelde
aanvullende beleidsregels. Ook wordt voorgesteld eenmalig €10.000 extra
budget beschikbaar te stellen. Deze zal ten laste gebracht worden van de
eenmalige ruimte 2009.
3b Weigering vrijstelling artikel 19 lid 1 WRO voor het oprichten van
een houten tuinhuis op het perceel Vinkenkade 7b te Vinkeveen
(raadsvoorstel 0005/09).
Het weigeren van een vrijstelling artikel 19 lid 1 WRO voor het oprichten van
een houten tuinhuis op het perceel Vinkenkade 7b te Vinkeveen.
4. Beslissing op bezwaarschriften tegen weigering vrijstelling
bestemmingsplan (raadsvoorstel nr. 0006/09)
De gemeenteraad heeft vrijstelling van het bestemmingsplan als bedoeld in
artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) geweigerd
ten behoeve van het bouwplan van Memid Investments b.v. tot het oprichten
van ateliers nabij Winkeldijk / Buitenborgh / Vinkenkade te Vinkeveen. Tegen
dit besluit zijn bezwaarschriften ingediend. Hierop dient te worden beslist.
5. Benoeming leden raadsgroep herindeling2009
(raadsvoorstel nr. 0010/09)
In de raad van 3 februari jl. is besloten van start te gaan met een raadsgroep
herindeling (klankbordgroep) met vier vertegenwoordigers per gemeente. De
raad wordt voorgesteld vier leden en hun plaatsvervangers te benoemen.
6. Sluiting.

Inloopavond op 27 februari
In samenwerking met Rabobank Veenstromen en Bouwfonds
Property Development organiseert de gemeente een inloopavond
over het Estafetteproject. Doel van de avond is om alle inwoners
te infor-meren over het Estafetteproject en het voorstel waarover
de gemeenteraad donderdag 5 maart een besluit zal nemen. De
bijeenkomst is bestemd voor alle inwoners van De Ronde Venen
en vindt plaats op vrijdag 27 februari van 19.00 tot 21.00 uur in het
gemeentehuis van De Ronde Venen, ingang Raadhuisplein.

Gemeente De Ronde
Venen werkt aan water

Als gevolg van nieuwe landelijke wetgeving hebben gemeenten drie
taken op het gebied van de waterhuishouding, namelijk de zorgplicht
voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Voor het uitvoeren van
deze taken hebben wij een enquête ontwikkeld waarmee wij inzicht
willen verkrijgen in het huidige functioneren van het watersysteem en de
waterketen. Tevens willen wij in kaart brengen hoe inwoners het water
beleven, welke ideeën u heeft en of u (grond)wateroverlast ondervindt.
Binnenkort ontvangt u een brief om deel te nemen aan dit wateronderzoek.
U kunt de waterenquête tussen 1 maart en 23 maart 2009 invullen via de
gemeentelijke website www.derondevenen.nl onder Inwoners AanZet of via
www.waterloketderondevenen.nl. Als u niet beschikt over internet, kunt u
de enquête in papieren vorm opvragen bij de heer P. Wesselse via
(0297) 29 18 27.

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.

Gemeente De Ronde Venen:

Geen baan maar een
loopbaan!

Wij zijn één van de grootste werkgevers van De Ronde
Venen. Wij zijn een ambitieuze gemeente met korte lijnen en
een informele werksfeer. Ruim 260 mensen vervullen tal van
functies. Ons werk ver-schilt onderling enorm van elkaar,
maar we hebben allemaal één ding gemeen: wij zijn het
gezicht van de gemeente en werken aan de kwaliteit van de
lokale samenleving! ‘Samen sterk met onze inwo-ners’ is een
belangrijk thema wat wij willen uitdragen. Wij zijn op zoek naar
medewerkers die zich verantwoordelijk voelen, initiatiefrijk
zijn en goed communiceren. De mogelijkheden voor medewerkers zijn zeer veelzijdig: ontwikkeling en een loopbaan zijn
belangrijk. En tot slot: werken bij onze gemeente betekent leuk
werk in een leuke organisatie!
Op dit moment hebben wij geen vacatures, maar open
sollicitaties zijn ook van harte welkom. Deze kunt u sturen naar:
sollicitatie@derondevenen.nl.

Start vaccinatie tegen
baarmoederhalskanker
in De Ronde Venen

De gemeenteraad heeft medio 2007 besloten dat in het kader van de te
realiseren verbinding tussen het nieuwbouwplan Marickenzijde te Wilnis
en de bestaande bebouwing van Wilnis een verbindingsweg moet komen.
Voor deze verbinding, die in het verlengde van de Pieter Joostenlaan
komt te liggen, moeten 28 woningen aan de weth. Van Damlaan worden
gesloopt. Het gaat om 20 woningen van Westhoek Wonen en 8 woningen
van particuliere eigenaren. De gemeente is bezig om de 28 woningen in
bezit te krijgen. Hiertoe wordt overleg gevoerd met Westhoek Wonen en de
particuliere eigenaren die hebben aangegeven tot verkoop van hun woning
over te willen gaan. De gemeente is voornemens de woningen tijdelijk te
verhuren. Westhoek Wonen gaat de woningen voor de gemeente beheren.
Op dit moment is de woning Wethouder van Damlaan 79 in Wilnis
beschikbaar voor tijdelijke verhuur. Deze ruime eengezinswoning is te
huur voor E 400,82 bruto per maand. De inschrijving voor deze woning
sluit op 6 maart 2009. Om uw belangstelling voor deze woningen
kenbaar te maken dient u zich schriftelijk aan te melden bij Westhoek
Wonen, bezoekadres Rendementsweg 14 te Mijdrecht (Postbus 122,
3640 AC Mijdrecht tel. (0297) 23 23 23). U wordt dan op een lijst van
belangstellenden geplaatst. Telkens wanneer er een woning beschikbaar
komt voor de tijdelijke verhuur, zal dit bekend worden gemaakt op de
gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode. Wanneer u zich eenmaal heeft
aangemeld als belangstellende hoeft u dat niet nog eens te doen.
Om voor de tijdelijke huurwoning in aanmerking te komen dient u
ingeschreven te staan als woningzoekende bij Woningnet en inwoner te
zijn van gemeente De Ronde Venen. De woningen zullen bij voorkeur
worden toegewezen aan starters en “schrijnende noodgevallen”, maar
andere categorieën woningzoekenden worden niet uitgesloten. Om als
“schrijnend noodgeval” in aanmerking te komen voor de tijdelijke huur van
een woning op de Van Damlaan dient u in elk geval een uitspraak van
de commissie bezwaarschriften te hebben inzake uw urgentie. Indien u
tot de categorie “schrijnend noodgeval” hoort dient u een afschrift van de
beschikking bij uw inschrijving te overleggen.
De toewijzing vindt plaats op basis van de inschrijfduur bij Woningnet. De
gunning van de woning is voorbehouden aan het college van burgemeester
en wethouders.
De woning wordt verhuurd door middel van een tijdelijke huurovereenkomst
ten behoeve van de verhuur van een gemeentelijke sloopwoning ex
artikel 7:232, lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betekent dat de huur
kan worden opgezegd op het moment dat de woning gesloopt gaat
worden. Er is geen sprake van huurbescherming en er bestaat geen recht
op vervangende woonruimte of schadevergoeding. De inschrijfduur als
woningzoekende blijft gedurende de tijdelijke verhuur gehandhaafd.
Tot het moment dat de woningen worden gesloopt zal het noodzakelijke
onderhoud worden uitgevoerd. Indien u nog vragen heeft over
bovenstaande procedure kunt u contact opnemen met Westhoek Wonen,
afdeling woondiensten, tel. (0297) 23 23 23.

Informatielijn Alphahulp
Het komende jaar gaat er veel veranderen voor alphahulpen en
mede daardoor ook voor de mensen die hulp in het huishouden
ontvangen via alphahulp. De gemeente zal u in samenwerking met
de zorgaanbieders uitgebreid informeren over die veranderingen.
Voor de alphahulpen die exact willen weten wat deze veranderingen
betekenen voor hun eigen situatie, is er een landelijke informatielijn
geopend. Vanaf maandag 23 februari kunt u contact opnemen met
de alphahulplijn op nummer 0900 2030405. De lijn is voorlopig
iedere dag bereikbaar van 13.00 tot 15.00 uur. De alphahulplijn is
een initiatief van Stichting Alphatrots en wordt ondersteund door het
ministerie van VWS.

Alle meisjes uit De Ronde Venen die zijn
geboren tussen 1 januari 1993 en 31
december 1996 hebben thuis een uitnodiging
ontvangen, of krijgen die binnenkort, om
een gratis inenting te komen halen tegen
baarmoederhalskanker.

De GGD Midden-Nederland geeft deze inenting op:
• Op 2 maart tussen 14.30 en 17.30 uur in Partycentrum de Meijert aan
de dr. J. vd Haarlaan 6 in Mijdrecht.
• Op 3 maart tussen 13.30 en 17.30 uur in het sociaal cult. Centrum de
Boei aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen.
In de uitnodigingsbrief staat hoe laat de persoon wordt verwacht en
waar je terecht kunt als je niet kan komen. Een volledige inenting tegen
baarmoederhalskanker bestaat uit drie inentingen, gegeven in maart,
april en in september. Voor de inenting in september volgt een nieuwe
uitnodiging.
Baarmoederhalskanker is een ernstige ziekte. Jaarlijks krijgen ruim 600
vrouwen te horen dat ze baarmoederhalskanker hebben. Deze ziekte
wordt veroorzaakt door een infectie met het humaan papillomavirus (HPV).
Vanwege de gezondheidswinst voor vrouwen is deze inenting vanaf
september 2009 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Alle meisjes
die geboren zijn in 1997 of later, ontvangen vanzelf een uitnodiging voor
deze inenting in het jaar dat zij twaalf worden.

Meer informatie

Algemene (landelijke) informatie: www.prikenbescherm.nl of
0800 - 301 80 51. Regionale informatie is te vinden op: www.ggdmn.nl.
Voor vragen over een afspraak, bel dan naar de GGD Midden-Nederland
030-6305478 (ma t/m vrij van 13.00 uur tot 17.00 uur).

Afvalbrengstation woensdag
4 maart om 12.00 uur gesloten
Het Afvalbrengstation aan de Industrieweg 50 in Mijdrecht (ingang
Ondernemingsweg) is woensdag 4 maart ’s middags gesloten in verband
met een personeelsbijeenkomst. Het station is deze dag alleen geopend
van 9.00 tot 12.00 uur ‘s ochtends. De reguliere openingstijden van het
afvalbrengstation zijn maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag
van 9.00 tot 12.00 en van 12.30 tot 16.00 uur en op dinsdagdag van
12.30 tot 16.00 uur.
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Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Activiteitenkalender De Ronde Venen

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

Wat is klein chemisch afval?
Hieronder vindt u een lijst van
producten die onder Klein Chemisch
Afval (KCA) vallen. U kunt chemische
producten herkennen aan het KCAsymbooltje: een afvalcontainer met
een kruis erdoor. Soms staat er ook
een doodskopje op de verpakking.
Is een verpakking leeg, bijvoorbeeld
een spuitbus of een verfblik, dan is
het geen chemisch afval. Het kan
dan gewoon in de container voor het
restafval.

De volgende producten zijn chemisch afval

Huishoudelijk: batterijen, energiezuinige lampen,
vloeibare gootsteenontstopper, lampenolie, petroleum,
bestrijdingsmiddelen, insecticiden.
Medicijnkastje: medicijnen, kwikthermometers,
injectienaalden.
Doe-het-zelf: verf, lak, beits,
houtverduurzamingsmiddelen, bij het verven gebruikte
producten zoals terpentine, thinner, verfafbijtmiddel,
verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en
wasbenzine, kwikschakelaars (zoals ´niet digitale´
verwarmingsthermostaten).
Hobby: fotofixeer, foto-ontwikkelaar, etsvloeistoffen
zoals salpeterzuur of zwavelzuur, zoutzuur.
Vervoer: accu´s, benzine, motorolie, afgewerkte olie,
remolie, oliefilters.

Hoe levert u het klein chemisch afval aan op
het afvalbrengstation?
-

Lever zelf uw chemisch afval in en laat dit beslist
niet door kinderen doen. Chemisch afval kan
levensgevaarlijk zijn!
Laat producten in de originele verpakking.
Zorg dat de verpakking goed afgesloten is.
Medicijnen en injectienaalden kunt u ook inleveren
bij de apotheek.
Batterijen kunt u ook inleveren bij ongeveer
30 winkels in de gemeente.
Chemisch afval van bedrijven wordt niet
geaccepteerd.

28 februari 2009
Natuuronderhoud in de Botshol

Informatie: (0297) 28 31 17. IVN lezingen kosten 3
euro per persoon IVN leden en donateurs kunnen
gratis deelnemen.
info: http://home.wanadoo.nl/ivnrvu

4 maart 2009
GPS tocht voor Kinderen van 10-12 jaar

NME centrum organiseert voor kinderen van 1012 jaar een GPS tocht rond Wilnis. Een GPS is
een navigatieapparaatje dat je plaats bepaalt
met de satellieten in de ruimte. Hiermee kan je
een speurtocht maken. Aanvang: 13.30-16.30
uur. Locatie: NME centrum de Woudreus, Pieter
Joostenlaan 28A, Wilnis. Informatie en aanmelden:
vóór 2 maart op tel. nr (0297) 27 36 92 of via
woudreus@milieudienstnwu.nl.

Natuuronderhoud met de Botsholwerkers met
het doel de Botshol als open moerasgebied te
behouden. Aanvang: om 9.15 vertrekt de boot
naar de Botshol vanaf de werkschuur, om 16.00
uur is hij terug. Locatie: verzamelen 9.00 uur bij
de werkschuur van Natuurmonumenten aan de
Botsholse dijk, nabij nummer 30 in Waverveen.
Informatie en aanmelden: voor 26 februari op telnr.
(020) 6234680 of (0251) 65 54 17 of botshol@
xs4all.nl. Op de werkochtend: 06 54295202.
Meenemen: werkkleding die nat en vies kan worden,
laarzen. eten en drinken en mok. Droge kleding kan
aangenaam zijn. Natuurmonumenten zorgt voor
koffie, thee en soep.

Openingstijden afvalbrengstation

Het afvalbrengstation, op de Industrieweg 50 in
Mijdrecht, is geopend op maandag, woensdag,
donderdag, vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 12.00
uur en van 12.30 tot 16.00 uur, dinsdag van 12.30 tot
16.00 uur. Op dinsdagochtend is het afvalbrengstation
gesloten.

3 maart 2009
IVN lezing over Roofvogels

Inzameling KCA via de KCA wagen

In de eerste twee weken van april (week 14 en 15)
wordt binnen de bebouwde kom weer klein chemisch
afval (KCA) ingezameld via de KCA-wagen. Via de
afvalwijzer in deze krant in de laatste week van maart,
zullen de standplaatsen en de tijden van inzameling
bekend gemaakt worden.

lezing over Roofvogels door Ton Eggenhuizen.
Aanvang: 20.00 uur. Locatie: NME centrum de
Woudreus, Pieter Joostenlaan 28 A, Wilnis.

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek
staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen
of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf,
en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met
servicenormen.
Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
De Hoef
De Hoef Westzijde 12B
Mijdrecht
Energieweg 36
Griffioen 11
Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 141b
Groenland 18
Herenweg 196
Wilnis
Herenweg 54

Ontvangst
dat.

Herbouwen van een schuur op een
andere plaats op het perceel

Reguliere bouwvergunning

2008/0583

1-12-2008

Vergroten van een bedrijfsruimte en het
onderheiden van het opslagterrein
Vergroten van een woning

Reguliere bouwvergunning

2009/0072

10-2-2009

Reguliere bouwvergunning

2009/0080

13-2-2009

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2009/0077
2009/0066

12-2-2009
6-2-2009

Reguliere bouwvergunning

2008/0759

23-12-2008

Reguliere bouwvergunning

2009/0073

11-2-2009

Vergroten en veranderen van een woning
Plaatsen van een dakopbouw op de
1e verdieping
Plaatsen van containers voor opslag van
kano’s en boten
Oprichten van een woning

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 vrijstelling bestemmingsplan
Ingediend vóór 1 juli 2008
Met ingang van 26 februari 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de vrijstellingen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Mijdrecht
Constructieweg 22
Oprichten van een bedrijfsruimte
		

Soort vergunning

Bouwnr.

Reguliere bouwvergunning
fase 1

2008/0263

Opm.
A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vrijstelling:
- Onder A te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening.
Zienswijze indienen.
Tijdens de termijn van inzage kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij
Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van
de vrijstelling 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.
Voornemen tot ontheffing bestemmingsplan
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 26 februari 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontheffingen:
Straatnaam
De Hoef
De Hoef Westzijde 12b
Mijdrecht
Rietveld 21
Vermogenweg
Vinkeveen
Herenweg 196

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

Herbouwen van een schuur op een
andere plaats

Reguliere bouwvergunning

2008/0583

Plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak van de woning
Oprichten van bedrijfsverzamelgebouwen
op 2 percelen

Plaatsen van containers voor opslag
kano’s en boten en het tijdelijk gebruik
van de woning als wacht- en kleedruimte
Arkenpark De Plashoeve 7 Vergroten van een bergruimte
Winkeldijk 23
Oprichten van een sluiswachtershuis en
schotbalkopslag

Opm.
A

Lichte bouwvergunning
Wijziging bestemmingsplan /
Reguliere bouwvergunning

2009/0042
2008/0463
2008/0588

B
C

Bouwvergunning tijdelijk
bouwwerk en ontheffing
tijdelijk gebruik
Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
fase 1

2008/0759

D

2009/0032
2008/0749

E
F

Wilnis
Oudhuijzerweg 75

Vergroten van een woning met een
dakopbouw

Reguliere bouwvergunning

2009/0051

G

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A, B, F, G te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke
ordening.
- Onder D te verlenen onder toepassing van een tijdelijke ontheffing ingevolge artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening voor de
periode van 5 jaar.
- Onder E te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke
ordening.
- Onder C te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke
ordening.
Zienswijze indienen.
Tijdens de termijn van inzage kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij
Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van
de ontheffing waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen
verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.
Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
Bozenhoven 115
Prinses Margrietlaan 34
Schoutenstraat 32
Wilnis
Geerkade 38
Zorggras 64
Zorggras 66

Vergroten van een notariskantoor
Veranderen van een supermarkt
Oprichten van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak van de woning
Vergroten van een rundveestal
Plaatsen van een dakkapel op de
voorgevel van de woning
Oprichten van een schuur

Verzenddat.
vergunning

Bouwvergunning fase 2
Bouwvergunning

2009/0050
2008/0692

17-2-2009
10-2-2009

Bouwvergunning

2009/0055

12-2-2009

Bouwvergunning

2008/0639

12-2-2009

Bouwvergunning
Bouwvergunning

2009/0054
2008/0690

17-2-2009
17-2-2009

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de
orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250,
3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit
bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht,
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van
een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Verleende Bouwvergunningen in combinatie met vrijstelling
Ingediend vóór 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Vinkeveen
Winkeldijk 19a-R124
Plaatsen van een tijdelijke woonunit
		
		

Bouwvergunning/
tijdelijke vrijstelling
artikel 17 WRO

2007/0209

Verzenddat.
vergunning

18-2-2009

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de
orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250,
3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit
bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht,
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Verleende Bouwvergunningen in combinatie met ontheffing
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
A.C. Verhoefweg

Oprichten van beschoeiing (ongenummerd) Bouwvergunning

2008/0501

Verzenddat.
vergunning
16-2-2009

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

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

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

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, DE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn
EDitiE 3:
UithooRn, 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
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDitiE 2
oplAAg 14.950
EDitiE 3
oplAAg 13.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.nl

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

sTIChTING IMET

IVN-Lezing roofvogels
De Ronde Venen - Roofvogels
hebben hun naam niet mee. “Roven” is een negatief begrip. Vroeger werd gedacht dat roofvogels
een bedreiging vormden voor andere dieren. Het opeten van het ene
dier door een ander, ook wel predatie genoemd, gebeurt echter uit lijfsbehoud en vormt slechts één van de
vele sterfte-oorzaken. Door te jagen
vervullen roofvogels een belangrijke
(selectie) rol in de natuur. Alle roofvogels zijn sinds 1941 wettelijk beschermd. Toch hebben roofvogels
het in Nederland plaatselijk zwaar
te verduren. Er worden jaarlijks vele
honderden opzettelijk gedood.
De Werkgroep Roofvogels Nederland is een landelijke werkgroep,
die voorlichting geeft en maatregelen stimuleert voor een efficiënte
roofvogelbescherming.
Inventariseren en zoeken naar nesten worden in het vroege voorjaar
gedaan. Vanaf eind april worden de
nesten aan het oog onttrokken door
de ontluikende bladeren en zijn dan
dus moeilijk vindbaar.
De nesten worden, om verstoring
minimaal te houden, met een spiegel op een stok in zo kort mogelijke tijd gecontroleerd. Met de spiegelstok kunnen nesten tot wel zo’n

14 meter hoogte worden bekeken.
Op die hoogte is dan ook een verrekijker nodig om in de spiegel te
kunnen kijken en moet het niet te
hard waaien. Het broedseizoen is
een zeer drukke periode. De jongen worden allemaal in dezelfde
korte periode groot. Vooral in juni
en begin juli is het topdrukte. Dan
is het hard werken om zoveel mogelijk jongen te ringen. Met klimtuig
en ladder worden de meeste bomen
wel bedwongen.
Ton Eggenhuizen is een van de deskundigen van deze vereniging en
hij verzorgt voor het IVN op dinsdag 3 maart een computerpresentatie, waarin hij al deze activiteiten
toelicht en zichtbaar maakt.
De teruggang in de jaren vóór 1970
in verband met DDT-gebruik en de
opleving daarna komen ook aan de
orde.
De lezing begint om 20.00 uur en
vindt plaats in NME-Centrum De
Woudreus aan de Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis. Entree: 3 euro (leden en donateurs gratis).
Op 7 en 14 april vogelgeluidencursus voor beginners, met op 2 mei
excursie in de Bosdijk .
Opgave: Pety Huussen, tel. 0297283117, kosten 14,- euro.

De Ronde Venen - Als je straks in
het voorjaar in de groene weilanden
temidden van de buitelende kieviten
en de roepende grutto’s wilt vertoeven, is hier je kans: weidevogelbeschermer worden. Boeren beschermen de nesten van weidevogels en
worden daarbij vaak geholpen door
vrijwilligers.
De weidevogelbescherming zoekt
mensen die willen meehelpen bij deze weidevogelbescherming, zoals die
in de Utrechtse Venen bij de leden
van de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging wordt gedaan. Dat
betekent dat je, man of vrouw, alleen
of in een klein groepje bij een boer
de nesten zoekt en beschermt, met
behulp van neststokken of nestbeschermers en daarvan de administra-

Opleiding?
LandschapErfgoedUtrecht verzorgt
elk jaar op enkele plaatsen met genoeg liefhebbers een starterscursus voor beginnende vrijwilligers. In
deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op o.a. het gedrag van de weidevogels, hoe je kunt zien of een
nest uit is of niet, predatie, de manieren van zoeken, nest– en kuikenbescherming. Deze gratis cursus, die
je verplicht moet volgen, wordt voor
de Utrechtse Venen gehouden op 4
en 11 maart aanstaande in de ontvangstruimte van boer Segers, Wa-

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

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

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

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Het instituut voor
Wetenschap en
Technologie

er bezwaar tegen dat je op zondag
zoekt; overleg over de stallijst, vooral als hij zelf of familie ook zoekt; bespreek op tijd het plaatsen van nestbeschermers.

sTIChTING
REChTswINkEL

zORG &
DIENsTVERLENING

Samenwerking de ronde venen

Weidevogelbescherming
zoekt vrijwilligers

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

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

Stichting Ontwikkelings

Er bestaan nu goed gefundeerde plannen, die wezenlijk het leven in Wajir
kunnen verbeteren en toekomst aan de jeugd kunnen bieden: hoger onderwijs. Vier partners hebben zich alle aan deze plannen verbonden, ieder met
zijn eigen accent: het Comitato uit Italië de Vredesbeweging in Kenia, het
Ministerie van minister Hon. Mohamed Elmi en de Stichting Welzijn Wajir.
De Keniaanse overheid kan zorgen voor grond, voor docenten en voor legalisatie en certificatie. Van de andere partners wordt hulp gevraagd voor de
gebouwen, de infrastructuur en deskundigheid.
Onze stichting kan bovendien helpen bij het leggen van contacten met Nederlandse onderwijsinstellingen en bedrijven.
In de toekomst kan hieruit een Academie voor Droge Gebieden groeien.
Minister Mohamed kreeg van zijn regering de toezegging dat hij zeer spoedig kon rekenen op de vestiging van een “Institute for Science and Technology” in Wajir. Maar dan moest hij elders geld voor de gebouwen vinden.
Zo’n instituut voor wetenschap en technologie is een begrip in Kenia.
Ik stel het me zo voor als een combinatie van MTS en MEAO.
Reeds enkele jaren geleden kwam de hoofddocent van onze Furaha Secondary School met een dergelijk plan bij ons. We hebben dat toen moeten
afwijzen omdat zo’n plan destijds het vermogen van onze stichting verre te
boven ging. Leuk idee maar voor ons toen onhaalbaar.
Dit huidige plan biedt wel degelijk op korte termijn de mogelijkheid voor
de jeugd van Wajir op beter onderwijs en de regio op beter opgeleide mensen.
En die mensen zijn weer broodnodig voor de ontwikkeling van Wajir.
Een mooie uitdaging voor de inwoners van De Ronde Venen om Wajir te
helpen, vind u niet?
Ad Groeneveld

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 ..................................................
tie bijhoudt. De vrijwilligers zijn aangesloten bij een Vrijwillige Weidevogelgroep. In de Utrechtse Venen zijn
die in Woerden, Harmelen, De Ronde Venen & Uithoorn en Breukelen/
Kockengen. Deze laatste groep is dit
jaar voor het eerst actief.
Beschikbaar?
Je moet er op rekenen dat je in het
broedseizoen, dat loopt van half
maart tot half juni, elke week minstens één keer aanwezig bent in
jouw gebied gedurende een paar
uur. Kom je minder en korter dan
krijg je geen goed beeld van de situatie en is de kans behoorlijk groot dat
je nesten mist. Een boer die je heeft
gevraagd om voor hem de bescherming te doen moet op je kunnen rekenen. Er vindt regelmatig overleg
plaats met de boer, zeker aan het
begin van het seizoen: waar kun je
je auto of fiets neerzetten; moet je
je elke keer even melden; heeft hij

gendijk 1 in Kockengen. Na de cursus ontvang je divers materiaal, bijvoorbeeld de Veldgids Weidevogelbescherming. Sommige groepen
houden voor hun vrijwilligers, en
soms ook boeren, die een paar jaar
meedraaien, een opfriscursus.
De praktijk zul je in het veld moeten
leren. Meestal word je dan ook gekoppeld voor een jaar aan een reeds
werkzame ervaren vrijwilliger. Pas
het tweede jaar krijg je in goed overleg een eigen boer.
Aanmelden
Je kunt je aanmelden bij de coördinator van de weidevogelgroep die
het dichtst bij jou in de buurt is (zie
www.deutrechtsevenen.nl onder de
knop vrijwilligers) of bij de coördinator vrijwilligers van de Agrarische
Natuur Vereniging Gerrit Hiemstra,
tel. 0297 285 285. Startende vrijwilligers uit Breukelen en Kockengen
kunnen zich bij hem opgeven.

O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Vergeet uw vaarbewijs niet
Regio - De controles op het water zijn flink toegenomen. Bovendien wordt bij een controle tegenwoordig echt alles bekeken. De
gasinstallatie,
reddingsmiddelen,
brandblusser(s), vaarbewijs, promillage alcohol in het bloed etc. Dit
zal ook dit jaar niet veranderen en
de boetes bij overtreding zijn hoog!
Kennis van varen en regelgeving
wordt dus steeds belangrijker, ook
omdat de recreatievaart met de jaren fors is toegenomen.
Er gaan ook steeds meer stemmen
op voor het verlagen van de grens
voor schepen waarvoor het vaarbewijs verplicht is, b.v. van 15 meter
lengte naar 7 of 9 meter. De rijkspolitie te water en ook andere overheidsinstanties pleiten hiervoor.
De watersportverbonden hebben dit
al 15 jaar geleden aangekondigd en
uiteindelijk zal de wetgeving hierin
volgen. Voorlopig is het Klein Vaarbewijs verplicht voor schepen die

harder kunnen varen dan 20 km per
uur en schepen die 15 m of langer
zijn. Aanbevolen is dit document natuurlijk voor iedereen die het water
op gaat, ook al is de boot niet vaarbewijsplichtig. Kennis van de regelgeving en goed ‘zeemanschap’ kan
een hoop ellende voorkomen.
De lesstof voor het Klein Vaarbewijs
is best veel bij elkaar, maar iedereen die een goede cursus volgt en
goed meewerkt zal voor het examen
slagen.
Er komt een nieuwe cursus Klein
Vaarbewijs aan in Dorpshuis De
Boei in Vinkeveen. De cursus begint
op donderdag 5 maart aanstaande
om 20.00 uur.
U kunt zich hiervoor opgeven via de
website www.grammel.nl. Op de site
vindt u het rooster en alle informatie over de cursus. U kunt ook bellen met Nautisch Center Grammel,
tel. 020-6160652.
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College onderzoekt nieuw onderkomen ‘bewoners’ Prinsenhuis

Idee: gebouw aan de
Energieweg op grens
Mijdrecht/Wilnis
De Ronde Venen - Voor de organisaties die momenteel gehuisvest
zijn in het Prinsenhuis, zoekt de gemeente De Ronde Venen een ander
onderkomen. Het gebouw aan de
Energieweg 105 in Mijdrecht komt
na onderzoek als beste optie naar
voren en gaat nu nader uitgewerkt
worden. Het college van B & W besloot in de vergadering van dinsdag
17 februari in te stemmen met de
verdere uitwerking van deze locatie. Het gebouw heeft de mogelijkheid om alle organisaties onder te
brengen en is goed bereikbaar. Het
streven is om alle organisaties voor
1 oktober 2009 te herhuisvesten.
Vervangende huisvesting is noodzakelijk omdat eerder dit jaar is besloten dat een deel van de grond geruild wordt met Westhoek Wonen.

Vanwege deze onderhandelingen
en het voornemen om alle organisaties op termijn in het Cultuurhuis
te huisvesten, zijn er geen intensieve en kostbare aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden meer uitgevoerd aan het Prinsenhuis. Gezien de huidige bouwkundige staat,
is het niet wenselijk om de organisaties nog een winter in het Prinsenhuis te laten verblijven.
Alternatief
Totdat het Cultuurhuis gerealiseerd
is, heeft de gemeente gezocht naar
een alternatieve ruimte die direct
beschikbaar is. Hiervoor zijn verschillende locaties onderzocht,
waarbij uitgegaan is van het huidige
aantal m² vloeroppervlakte. De locaties die op geschiktheid onderzocht

zijn, zijn Poldertrots, Polderbloesem,
Energieweg, Kerkvaart, De Fontein,
Bibliotheek Mijdrecht, de Willisstee,
schoollokalen in Mijdrecht en All
Round. De conclusie van dit onderzoek is dat het pand aan de Energieweg de beste optie is voor herhuisvesting: het gebouw is op korte termijn beschikbaar, de ruimte is groot
genoeg voor alle organisaties, er is
parkeergelegenheid en het is zowel
per fiets, bus als auto goed bereikbaar. De opbrengst van de verkoop
van de grond onder het Prinsenhuis
wordt gebruikt voor de investering
van het Cultuurhuis. Naar verwachting stelt de gemeenteraad in april
2009 de definitieve locatie voor het
te realiseren Cultuurhuis vast, waarna de plannen verder uitgewerkt
worden.

In dit gebouw zouden de ‘bewoners’ van het Prinsenhuis dan tijdelijk gehuisvest moeten worden

Carnaval in het Kliekegat
weer geslaagd!
De Ronde Venen - Afgelopen weken is er door Carnavalsvereniging
de Huts Geklutste Kliek hard gewerkt om de feesten voor jong en
oud op poten te zetten.
Vorige week was het dan eindelijk
zover! De feesten konden beginnen.
Woensdag 18 februari mochten de

met de raadsleden en showgirls.
De middag werd afgesloten met de
prijsuitreiking van de kleurwedstrijd,
de best verklede kinderen kregen
ook nog een klein prijsje!
Vrijdagavond 20 februari waren de
mensen met een verstandelijke beperking welkom. Op deze avond kon

Zaterdagmiddag 21 februari was
het tijd voor de 55+ middag. Alle 55
plussers die zin hadden in een feestje kwamen verkleed of niet verkleed
naar het Kliekegat om carnaval te
vieren. Zanger Patrick Bouquet was
uitgenodigd om de middag spetterend te maken! De bingo en advocaat met slagroom kwamen uiteraard ook weer tevoorschijn. Uiteindelijk gingen alle mensen tevreden
met een klein prijsje naar huis!
Zaterdagavond 21 februari konden
de festiviteiten in het Kliekegat worden afgesloten met het Groot Carnaval voor jongeren vanaf 16 jaar.
Deze avond zagen we veel gekke
hoedjes, en pakken voorbij komen
die allemaal vrolijk polonaise liepen/
dansten op de gezellige carnavalsmuziek van de discotheek.
De raad van elf en showgirls met
aanhang zijn zondag 22 februari nog naar Montfoort geweest voor
de optocht. Zelf hadden een kar gebouwd in het thema van het Ajoc
Festival, compleet met schommels,
feesttent en buitenbar. Samen met
andere carnvalsvierders hebben ze
de optocht door Montfoort gelopen
met als afsluiting een feest in een
van de café’s.
Kortom een gezellig weekend is het
zeker geweest! Wil jij dit nou ook
van dichtbij meemaken als raadslid of showgirl? Mail dan even naar
carnaval@ajoc.nl, je krijgt dan informatie over wat je precies moet doen
voor de carnaval en wat er nog meer
van je verwacht wordt!

Nieuw zwembad krijgt vorm
Mijdrecht - Vanaf de weg nauwelijks te zien, maar toch is Vaessen
Algemeen Bouwbedrijf uit Raamsdonksveer al een heel eind gevorderd met vooral de fundering en
het storten van de eerste vloeren
van het toekomstige nieuwe zwembad aan de Veenweg in Mijdrecht.
In oktober vorig jaar ging de eerste
van de 735 palen de grond in van
dit complex dat volgend jaar tot de
mooiste sport- en ontspanningscentra van de regio kan worden gerekend. Afgelopen week werd onder andere het beton gestort tussen
de bewapening van de vloer van wat
het recreatiebad gaat worden. Daarnaast is een grote kuil uitgegraven
waar nu de bovenkanten van tientallen heipalen zichtbaar zijn. Volgens uitvoerder Wim Rooijendijk is
meer dan duizend kuub grond uitgegraven. Dat is aan het ande-

Mijdrecht - Ruim drie weken is TOF
lunchroom in de Mijdrechtse Dorpsstraat het toneel geweest van een
rigoureuze herinrichting. Binnen is
de lunchroom geheel opgefrist en
heeft een eigentijdse uitstraling gekregen. Het is er niet alleen mooier op geworden, maar ook gezelliger. De toegepaste kleuren zijn in
overeenkomst met die van de huisstijl: groen, helder en okergeel. Het
plafond en de verlichting zijn nieuw,
evenals het meubilair.

De Ronde Venen -Het Afvalbrengstation aan de Industrieweg 50 in
Mijdrecht (ingang Ondernemingsweg) is woensdag 4 maart ’s middags gesloten in verband met een
personeelsbijeenkomst.
Het station is deze dag alleen geopend van 9.00 tot 12.00 uur ‘s ochtends.
De reguliere openingstijden van
het afvalbrengstation zijn maandag,
woensdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag van 9.00 tot 12.00 en van
12.30 tot 16.00 uur en op dinsdag
van 12.30 tot 16.00 uur).

Ruim
assortiment
en catering
TOF lunchroom
heeft een uitgebreide keuze aan

je je zangtalenten laten horen met
de karaoke. Ze hebben dan ook de
nieuwe Wolter Kroes, Frans Bauer
en Guus Meeuwis voorbij zien komen. Verder kwamen er verschillende polonaises en de jaarlijkse
stoelendans voorbij met 2 geweldige winnaars! Aan het einde van de
avond kregen de best verklede man
en vrouw een mooie beker mee naar
huis.

Afvalbrengstation woensdag 4
maart om 12.00 uur gesloten

ter wordt ver buiten het bouwterrein
overigens weer in de grond geïnjecteerd. Uiteindelijk zal het grondwaterpeil zijn normale stand hervinden.
Overigens heeft de verbreding van
de sloot aan de andere kant van de
weg tegen het industrieterrein aan,
niets te maken met de bouw van het
zwembad. Ook het waterfilter in de
berm naast de weg op de hoek bij
de Industrieweg is niet onze zaak.”
Aldus de uitvoerder die ons welwillend te woord stond. Projectmanager John van Meel van Vaessen BV
laat ons desgevraagd nog weten dat
de bouw en realisatie van het hele project nagenoeg op schema liggen. Voordat het complex komend
jaar zal worden opgeleverd moet er
echter nog heel wat werk worden
verzet. Maar dan heeft de gemeente
ook de beschikking over een unieke
zwem- en sportlocatie.

Frisse ‘look’ bij lunchroom
TOF in Mijdrecht

Verder heeft de toiletgroep een goede beurt gehad en zijn zowel de
bakwand, koel- en vriescel als de
koelvitrine vervangen door modernere versies. “Dat is in etappes gedaan, eerst de keuken, toen de verkoopbalie met vitrine en ten slotte
het restaurantgedeelte. Als laatste
hebben we de details aangebracht.
Uiteindelijk zijn we maar een week
echt dicht geweest.” Aldus Gerard
Veenhof die samen met zijn echtgenote Nicole het feit viert dat zij donderdag 26 februari TOF al 17 jaar
exploiteren. En met succes! Vanzelfsprekend in nauwe samenwerking
met zijn betrokken
(parttime)
medewerk(st)ers;
dat zijn momenteel Sanne, Moniek, Richelle, Nina, Linda en Mariska. Zij werken
bij toerbeurt bij
TOF in de keuken en de bediening. “We hebben al veel complimentjes
gekregen voor onze
nieuwe inrichting
waar we natuurlijk best trots op
zijn. Veel mensen
vragen ons of we
een binnenhuisarchitect in de
arm hebben genomen, maar dat
is niet zo. We hebben de kleuren,
wandbekleding,
lambrisering,
lampen, meubilair en verder toebehoren zelf bedacht”, voegt Nicole er aan toe
die desgevraagd
aangeeft dat de
nieuwe
lunchroom comfortabel
plaats biedt aan
maximaal 46 personen.

jongsten aftrappen met de kindermiddag. Speciaal voor deze middag kwam clown Marco een show
geven. Met behulp van verschillende assistentes goochelde hij er op
los. Na zijn show had hij voor ieder
kind nog een ballonfiguur in elkaar
geknutseld.
De kinderen konden daarna met
chips en limonade nog leuke spelletjes doen of de polonaise lopen

re einde van de bouwplaats bij de
Vermogenweg in een tijdelijk depot gestort. Aansluitend worden
in ‘de kuil’ de voorbereidingen en
bouw van het doelgroepenbad en
het wedstrijdbad gerealiseerd. Dat
is het stuk dat het dichtst tegen de
kant aanligt waar het grote aankondigingsbord staat op de hoek bij de
rotonde. “Het bouwwerk wordt zo’n
200 meter lang, waarvan binnenkort
al enkele betonwanden worden opgetrokken. Die zijn dan ook van de
weg af te zien. Het witte bouwsel
dat nu in de grond zit, is de fundatie waar het Healthcenter in het gebouw zal worden ondergebracht. Op
de bouwplaats zie je ook veel leidingen en buizen en er staat een pomp
in de bouwput. Daarmee wordt het
grondwaterpeil laag gehouden om
opdrijven van gestort bouwwerk te
voorkomen. Het weggepompte wa-

versbelegde broodjes, lunchgerechten en snacks tegen heel aantrekkelijke prijzen. Vooral de (ruim) belegde broodjes vinden gretig aftrek bij
het zich steevast uitbreidende klantenbestand. Maar ook het bedrijfsleven, diverse instellingen en de gemeentelijke overheid hebben hun
weg naar TOF inmiddels gevonden.

Behalve dat men de etenswaren
in de lunchroom zelf kan nuttigen,
kunnen die op bestelling eveneens
afgehaald worden. Daaronder ook
familiezakken met frietjes!
Een andere smakelijke activiteit van
TOF lunchroom is de verzorging van
een complete catering voor zowel
de particuliere als zakelijke markt.
Afhankelijk van de aard en het tijdstip is er een ruime keuze uit schalen met borrelhapjes en complete
warme en koude buffetten.
Daaronder
zelfs
verschillende
stamppotten! Alles in eigen beheer
samengesteld en bereid. Daarbij
wordt flexibel ingehaakt op de wensen van de opdrachtgever. Wie meer

wil weten moet de website maar
eens raadplegen: www.eettof.nl.
“En straks wordt het ook weer tijd
om ons ambachtelijk bereid schepijs
te proeven. Dat wordt in 16 smaken
gepresenteerd, waaronder roomijs
en sorbetijs”, memoreert Gerard die
wat dat betreft al met zijn gedachten
bij het komende voorjaar en de zomer zit. “Misschien een beetje vroeg,
maar daar zijn we zo langzamerhand
wel aan toe in plaats van al dat miezerige koude weer. Eerst echter een
leuke actie. Ter gelegenheid van onze heropening én de verjaardag van
ons horecabedrijf serveren wij onze
bezoekers vanaf 26 februari tot 26
maart een broodje kroket, inclusief
een kop koffie of een glas fris voor
2,50 euro per persoon.”
Het TOF(fe) team heet u van harte
welkom. Zij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot
20.00 uur, vrijdag tot 21.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur en op
de koopzondagen. Voor informatie
en bestellingen kunt u bellen met
0297-284964.
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Een felle strijd om tweede
plaats van Atlantis E2
Mijdrecht - Het gaat niet meer om
het kampioenschap maar om de felbegeerde 2e plek. Het was in de
competitie al snel duidelijk dat DKV
te sterk was voor alle ploegen. Maar
daarom is het niet minder spannend. Wel 3 ploegen dingen naar de
2e plaats in deze toch wel spannende strijd. Zowel Reflex uit Woerden
als DOC uit Bussum en onze Atlantis E2 vechten om deze plek. In de
laatste 3 wedstrijden moest er een
beslissing vallen omdat de E2 tegen

Reflex en 2x tegen DOC moest korfballen. Tegen laatstgenoemde begonnen onze kanjers niet goed. Al
snel stonden ze 0-3 achter en moesten ze het proberen goed te maken
in de 2e helft. Gelukkig kwam de
topscoorder Rick Kuijlenburg in het
veld en scoorde gemakkelijk de 13 en de 2-3. Ook Saskia Veenboer
hielp mee door in de laatste 2 minuten nog gelijk te maken. De opluchting, vooral van alle ouders, was
zeer groot.

De return was 1 week later. Coach
Niels van Oudenallen was zeer gebrand om hier te winnen en wist de
kinderen dan ook goed te motiveren. Dit resulteerde in een mooi afstandsschot van Lieke van Scheppingen in de eerste 4 minuten. Ook
nu weer was het Rick die voor het
rustsignaal nog 2x wist te scoren.
De rollen waren nu omgedraaid. Nu
stond Atlantis met 3-0 voor in de
rust. Ze waren de wedstrijd van vorige week nog niet vergeten dus he-

lemaal zeker van hun zaak waren ze
niet. Vooral niet toen er in de laatste
10 minuten een wissel plaatsvond
bij DOC waarbij een dame het veld
in kwam die duidelijk ouder was
dan toegestaan.
DOC wilde dus ook erg graag winnen. Na een aantal spannende laatste minuten trok Atlantis aan het
langste eind en werd er met 3-2 gewonnen.
Van Reflex was al eerder met 6-3
gewonnen maar dit was geen reden om makkelijk de wedstrijd in te
gaan. Zeer sterk begon Atlantis E2
aan de wedstrijd waarbij Sander vd
Sluijs 2x scoorde en een goede wedstrijd speelde. Wat een spannende
wedstrijd leek te gaan worden werd
het niet. Atlantis was te sterk voor
Reflex. Er werd met 5-2 gewonnen.
Nu staat het door de Hoop Interim
Management gesponsorde team op
een stevige 2e plek. Vooral het enthousiasme en de teamgeest stralen in het team en werken aanstekelijk op de tribune bij alle ouders,
opa’s en oma’s. De teamspirit kwam
ook naar boven toen bij het nemen
van strafworpen, dat gebeurt na elke wedstrijd, de zieke Elize van Walraven de laatste strafworp mocht
nemen met een paar graden koorts
en deze er keurig in schoot. Ze wilde per se komen kijken bij haar
team en dat werd door alle coaches
en spelers gewaardeerd. De laatste 2 wedstrijden moeten natuurlijk
ook gewonnen worden maar deze
zijn tegen de 2 teams die onderaan
staan, dus dat moet lukken!
De E2 van Atlantis bestaat uit: Rick
Kuijlenburg, Lieke van Scheppingen, Emma Beijer, Sander vd Sluis,
Leonie Kruiswijk, Elize van Walraven, Jamaico Lammers, Saskia
Veenboer, Trevor de Waal, Suzanne van der Plas. Coaches: Niels van
Oudenallen, Wilco Kuijlenburg, Iris
Facee Schaeffer. Sponsor: De Hoop
Interim Management.

Mini WK bij Hockey
Vereniging Mijdrecht

De Merel/Metaal Mijdrecht
1 verslaat koploper
De Ronde Venen - Maandag 16 februari zal regerend DIO 1 nog lang
heugen. Als koploper in het tweede deel van de teamcompetitie Biljartfederatie De Ronde Venen kregen zij een forse nederlaag te verwerken.
Het team van de Merel 1 onder leiding van John Vrielink maakte korte
metten. John won in slechts 15 beurten hetgeen goed is voor de kortste
partij van de week. Arie van Vliet en
Bert Fokker volgden het voorbeeld
terwijl hekkensluiter Kees Griffioen
een knappe remise uit wist te halen.
Kortom: DIO 1 tegen De Merel/Metaal Mijdrecht 1: 1-8. Door dit verlies heeft het team van De Vrijheid/
Biljartmakers zich op plaats 1 kunnen nestellen. De eerste 3 zijn momenteel met 7 wedstrijden achter de
boeg: De Vrijheid 43 pnt, Dio 1 40
en De Paddestoel 2 met 36 punten.
De Vrijheid/Biljartmakers won thuisspelend met 7-2 van De Paddestoel
1. Dave Meijer was de man van de
avond, hij was in slechts 16 beurten
uit tegen Adrie Blauwhof.
De Kromme Mijdrecht 2 won met 54 van DIO 2. Kopman Ab Augustin
wist heel knap in slechts 19 beurten
Henny Hoffmans af te houden.
Cens 1 won met 5-4 van De Merel/
Metaal Mijdrecht 4.
Bobs Bar 1 verloor met 4-5 van Stieva-Aalsmeer.
De Merel/Metaal Mijdrecht 3 won
met 7-2 van Cens 2. Hans van Rijn
was de beste in de strijd tussen de
kopmannen. Chris Esser kreeg er
geen voetje tussen.
De Paddestoel 2 verloor met 4-5
van De Kuiper van Wijk. Cock Verver voelde zich niet geïmponeerd

toen de stand in 4 beurten op 21
tegen 4 punten stond. Tegenstander Nico Koster had er zin in en het
ging nog lukken ook. In de 7e beurt
wist Cock een serie van 7 op tafel
te leggen en keerde het tij. De 25e
beurt was het einde van een enerverend partijtje dat in het voordeel van
Cock eindigde. Jos Lugtigheid kreeg
met een kersverse kampioen te maken. In de 8e beurt scoorde Jim van
Zwieten een serie van 11 waardoor
het voor Jos steeds hopelozer werd.
Jim raakte van slag door een reeks
van 6 poedels en Jos pakte de draad
op naar de uiteindelijke overwinning
in slechts 22 beurten.
De Merel/Metaal Mijdrecht 2 verloor
met 2-7 van De Kromme Mijdrecht
1. Hennie Versluis van het winnende team was tegen Peter Marsen in
slechts 19 beurten uit. Henk Rekelhof en Leo Persoon volgden zijn advies in respectievelijk 41 en 38 beurten. Frank Witzand redde de eer voor
de thuisspelende Vinkeveners door
in 25 beurten van Rienes Lanoy te
winnen. Frank eiste wel met zijn serie van 11 caramboles procentueel
de hoogste serie van de week op.
Bobs Bar 2 verloor met 4-5 van De
Schans.
Volgende weekend is de finale persoonlijk kampioenschap libre 3-sterklasse van De Ronde Venen in de
lokatie van de Kromme Mijdrecht.
Vrijdag is de aanvang om 19.30 uur.
Zaterdag en Zondag begint dit evenement om 11.00 uur. De finalisten
zijn Tobias Hagenbeek, Joop Luthart,
Hans van Rijn, Ben Fransen, Fred van
Eijk, Nico van Soeren, Nico Koster,
Desmond Driehuis en Henk Doornekamp.

Bridgecursus bieden en
uitspelen bij ‘Paraplu’
Wilnis - Bij de Stichting ‘Paraplu’ te
Wilnis vindt binnenkort een geheel
nieuwe cursus plaats voor beginnende bridgers of gevorderde bridgers die zich verder willen specialiseren in bieden en uitspelen. Na deze aanvullende bridgecursus is men
in staat om bij elke bridgeclub te
spelen en mee te komen.
De cursus wordt begeleid door Sonnia Dillions en het lesmateriaal is
volgens het ACOL-systeem en wordt
door de docente verstrekt.

De cursus vindt plaats op 5 dagdelen van 19.30-22.30 uur op de maandagen 23 en 30 maart en 6 april en
op de woensdagen 15 en 20 april
a.s. De kosten zijn 39,00 euro.
Voor meer informatie en voor aanmelding kan contact worden opgenomen met Jacqueline Adema, tel.
0297-283908. Via e-mail kan men
altijd terecht op het adres
info@ stichtingparaplu.nl of op de
website
www.stichtingparaplu.nl,
ook voor het downloaden van een
inschrijfformulier.

Mijdrecht - Ter afsluiting van de
Midwintercompetitie organiseerde
HVM Mijdrecht het mini WK hockey. Alle D-, E- en F-spelers werden
verdeeld over 6 continentenpoules
waarbinnen gestreden kon worden
om het kampioenschap.
Voorzitter Mick Fernhout heette alle
spelers en ouders van harte welkom.
Met 44% van alle clubleden aanwezig, moest het wel een memorabele
en sportieve ochtend worden.
En dat werd het ook. Ondanks de
kou, scheen er een heerlijk zonnetje
en werd er sportief maar zeker ook
fanatiek gespeeld. Opvallend was
dat de F-spelers zeker niet onderdeden voor de E- en D-spelers en
volwaardig meestreden.
Na afloop vond in het clubhuis de
prijsuitreiking plaats. Waarbij de ge-

lukkige winnaars konden genieten
van een heerlijke appeltaart.
Mede door de sportieve inzet van de
spelers, het zonnetje en dankzij de
sponsoren (Lekker & Lekker Cateringservices, Vroegop-Windig en Albert Heijn Leichester), was het mini
WK hockey een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar!
Wil jij ook eens hockeyen? Train dan
een keer vrijblijvend mee op dinsdagmiddag om 16.15 uur (groep 5
en 6) of vrijdagmiddag om 16.15 uur
(groep 2, 3, 4). Je kunt je melden bij
Stefan. Heb je interesse in hockey,
maar ben je ouder of wil je meer informatie; neem dan contact op met
Jan Prins, tel. 0297-320306 of Carola
Slooff, tel. 0297-242264.

Co van der Laan kampioen
van Toer Trimclub De Merel
De Ronde Venen - Vorige week ,
vond de ledenvergadering plaats
van Toer Trimclub De Merel. Maar
liefst 41 leden bezochten de avond
van de fietsvereniging. Een hoge
opkomst, terwijl er toch geen heikele zaken waren te behandelen.
Enno Steenhuis Geertsema, de
voorzitter, ging op rappe wijze door
de agendapunten heen. Na de vergadering werden de prijzen uitgereikt aan de fietskampioenen van
vorig jaar.
Mede door enkele ledenwerfcampagnes is het ledenaantal van de
vereniging toegenomen van 66
naar 84. Nog opvallender: het aantal vrouwelijke leden nam toe van 1
naar 6! De vereniging ontving voor
deze prestatie een helmenpakket
van Shimano. Deze helmen zullen
worden gebruikt als belangstellenden graag een paar keer mee willen fietsen, maar nog geen helm
hebben. Dan krijgen zij een helm in
bruikleen.
De succesvolle ledenwerfcampagnes van vorig jaar krijgen dit jaar
een vervolg. Vanaf 7 maart kunnen (beginnende) fietsers gedurende zes zaterdagen onder leiding
van ervaren fietsers kijken of het
fietsen in groeps- en clubverband
iets voor hen is. Aanmelden kan via
www.fiets-fit.nl. Op 18 april vindt er
een open dag plaats, waarbij iedereen welkom is. Racefietsers, gewone fietsers, het maakt niet uit. TTC
De Merel wil een fietsvereniging zijn
voor alle soorten fietsers.
Margot Kompier werd unaniem gekozen in het bestuur. Dat bestaat nu
uit vijf leden.

Klaverjasclub
Onder Ons
Vinkeveen - Dinsdag 17 februari was weer de eerste avond van
de nieuwe competitie. Martien de
Kuijer kreeg erg goede kaarten en
kwam hierdoor ver bovenaan met
5514 punten, tweede was kostgan-

Wedstrijdritme nekt de
voetballers van Hertha F1
Vinkeveen - Eindelijk naar een
week van piekeren en nadenken
komt dan het verslag van onze Hertha F1-jongens, de reden laat zich
natuurlijk raden, want het is nogal niet wat als je als coach het veld
uitloopt en door je hondstrouwe publiek nageroepen word met “bedankt pannenkoek” na het onnodige verlies tegen Huizen F2. Je denkt
waar heb ik dit aan verdiend?
Vandaag stond namelijk naar een
gedwongen winterstop van maar
liefst twee maanden Huizen F2 op
het programma.
Het griepvirus had behoorlijk huisgehouden in de defensie (geen excuus) en ze moesten dan ook vertrekken zonder Levi, Eric en Martijn, daarvoor in de plaats hadden ze
uit de F3 de middenvelders Niels en
Lars (Andriesen) meegenomen.
De jongens popelden om het veld
op te gaan en na het eerste fluitsignaal ging deze aanvallende formatie
richting het doel van de tegenstander om deze het vuur aan de schenen te leggen.
Helaas waren in de winterstop ook
de trainingen vergeten, ieder voor
zich en god voor ons allen was het
devies, de gretigheid waarmee het
doel van de tegenstander werd opgezocht ging telkenmale gepaard
met balverlies dat tot gevaarlijke
counters leidde, de counters van
Huizen werden geraffineerder uit-

gevoerd dan de Hertha-jongens, die
hun hoofdje bij het zelf willen scoren hadden in plaats van als team
te opereren, het kon ook niet anders
dat Bas met regelmaat 3 aanvallers
van Huizen voor zijn neus kreeg.
De 1–0 en 2–0 voor Huizen konden
dan ook niet uitblijven en vielen dan
ook voor het rustsignaal.

Rust
In de rust sancties in het vooruitzicht gesteld wanneer er niet verdedigd zou worden, maar ook in
de tweede helft was het met zijn allen aanvallen het devies. De spelers
van Hertha F1 waren weliswaar telkens op de helft van de tegenstander, maar deze jongens liepen als
een kip zonder kop te voetballen,
daarnaast hadden ze deze wedstrijd
ook geen geluk, de bal ging welgeteld vier keer op de lat of de paal,
of werd gestopt door de uitstekende keeper van Huizen.
De ouders bleven hoop houden
want de bal zou er toch een keer
in moeten, wat uiteindelijk gebeurde, terugkomend van een schot op
de lat, schoot Lars (F3) hard op de
keeper, die deze bal prachtig redde,
maar geen antwoord had op het geplaatste balletje van Lars (F1).
Penalty
Ze kregen na de 2–1 weer hoop en
bijna een minuut later kwam een
Huizen-speler goed weg met een
safe van de keeper die via de paal

Jaarprijzen
Na het officiële gedeelte volgde de
uitreiking van de jaarprijzen aan de
winnaars in de diverse ledencategorieën.
Algemeen clubkampioen werd Co
van der Laan uit Vinkeveen.
Hij fietste vorig jaar tijdens het fietsseizoen 12.485 kilometers bij elkaar.
Tweede werd, net als vorig jaar,
Kees Smit uit Wilnis (12.436 kilometer). Dat scheelt ‘slechts’ 49 kilometer met de eerste plaats. Ofwel bijna
twee uur fietsen in acht maanden.
Derde werd de winnaar van de afgelopen twee jaren, Tom Zuijdervliet
uit Noorden (12.061 kilometer).   
De uitslag per leeftijdscategorie is:
Veteranen 3 (65 jaar en ouder):
1. Kees Kuijlenburg, Wilnis
7.805 km
2. Jacques Turkenburg, Vinkeveen 7.702 km
3. John Roeleveld, Mijdrecht
6.148 km

Veteranen 2 (55 t/m 64 jaar):
1. Co van der Laan, Vinkeveen
2. Kees Smit, Wilnis
3. Nico Kroon, Vinkeveen

12.485 km
12.436 km
8.915 km

Veteranen 1 (t/m 54 jaar):
1. Tom Zuijdervliet, Noorden
2. René van Bemmelen, A’veen
3. René Elenbaas; De Hoef

12.061 km
9.838 km
6.194 km

De Rittenkampioen is het lid van de
fietsvereniging dat aan de meeste
toertochten en clubritten heeft deelgenomen.
Bijna traditiegetrouw kreeg Nico
Kroon uit Vinkeveen de prijs uitgereikt. Hij deed 34 keer mee met een
Merelrit.
ger Jan, die inviel met 5199 punten,
Als derde eindigde Edwin van der
Schaft met 5052 punten, vierde werd
Jopie de Busser met 4828 punten en
als vijfde eindigde Rob van Achterbergh met 4742 punten.
Natasja Blom was er met haar gedachte niet goed bij en ging met
3955 punten met de troostprijs naar
huis.

wegrolde, Huizen counterde er meteen uit en kon ten koste van een
penalty van scoren worden afgehouden.
De penalty werd gestopt door Kjeld
en ze gingen weer met zijn allen in
de aanval, wat ten koste ging van
2 doelpunten. Einduitslag 4–1 voor
Huizen, verdiend gewonnen.
Al met al was de conclusie dat de
jongens te gretig en te gehaast waren, niet helemaal onlogisch na de
zeer lange winterstop waarin geen
wedstrijdritme kon worden opgedaan. Ook deze coach kan natuurlijk geen ijzer met handen breken
en de Vinkeveners gaan in hun trainingen, als het publiek nog vertrouwen in de coach en trainer(s) heeft
en niet de training komt verstoren,
hier hard aan werken.
Inmiddels hebben deze jongens in
een oefenwedstrijd tegen een combinatie van de F2 en F3 laten zien
dat ze veel beter kunnen dan tegen
Huizen, maar ze zullen bij hun volgende tegenstander (Argon uit) uit
een heel ander vaatje moeten tappen dan tegen Huizen.
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Ruilen van voetbalplaatjes één grote rage

Albert Heijn Jos van den Berg
organiseerde

grote ruilbeurs

Uithoorn - Op initiatief van Albert Heijn Jos
van den Berg in winkelcentrum Amstel Plein
werd afgelopen woensdagmiddag in de
hal een complete ruilbeurs georganiseerd.
Dit om liefhebbers van voetbalplaatjes
in de gelegenheid te stellen onderling
voetbalplaatjes met elkaar te ruilen. Jos
van den Berg liep hier mee vooruit op de
landelijk ingestelde ruildag van AH op 4
maart a.s. Vanzelfsprekend zal AH op het
Amstel Plein dan weer van de partij zijn. De
afgelopen weken bleek het verzamelen van
plaatjes van voetballers die bij clubs uit de
eredivisie in de landelijke competitie spelen,
één grote rage bij de jeugd en niet alleen
voor jongens! Zelfs meisjes deden er aan
mee. Bij elke tien euro aan boodschappen
kregen klanten bij de kassa een pakje met
5 plaatjes van bekende voetbalsterren.
Ook het verenigingslogo en een elftalfoto
behoorden daarbij. Ouders, opa’s en oma’s
waren er bar druk mee om op verzoek
van hun (klein)kinderen daarvan zoveel
mogelijk te verzamelen. Klanten die er niets
mee deden werden de plaatjes bijna uit de
hand gekeken... ‘Mag ik ze dan voor onze
kinderen van u hebben?’... Al met al stonden
de achterliggende weken in het teken van
‘plaatjes verzamelen’. Daarmee konden
de kinderen de spelers een plaatsje in het
album bij hun club geven om zo de elftallen
en uiteindelijk het album te completeren.
Omdat er natuurlijk ook veel dubbele plaatjes
van spelers in omloop zijn, wil men die wel
ruilen met anderen. Daarvoor had Jos van
den Berg in de hal van het winkelcentrum een
aantal kramen laten plaatsen waar iedereen
die dat wilde naar hartenlust kon ruilen. Dat
was tegen geen dovemansoren gezegd, het
liep storm! Niet in de laatste plaats omdat
ook de bekende Feyenoord-coryfee John de
Wolf zijn opwachting maakte. Die was er op
uitnodiging van de voetbalafdeling van de
Legmeervogels. Jeugdvoorzitter van de club,
Jeroen Bruning, gaf te kennen dat zij een
samenwerkingsverband aangaan met John
de Wolf om een voetbalschool in het leven
te roepen voor (aankomende) jeugdspelers.
Legmeervogels wil meer gaan investeren
in de jeugdopleiding. Dit in het verlengde
van de aanleg van het kunstgrasveld. John
was er om de oprichting van de school te
promoten en ging later met een aantal
jeugdspelers in de leeftijdsgroep van 7 en
8 jaar op de foto. Vanzelfsprekend deelde
John wat graag handtekeningen uit aan
kleine en grote bewonderaar(ster)s en nam
de allerkleinsten daarbij op de arm. Intussen
waren vele tientallen kinderen samen met
hun ouder(s), opa(s) en oma(s) drukdoende
plaatjes te ruilen. Daarbij werden hele
lijsten afgewerkt en complete administraties
tevoorschijn gehaald. Kon het allemaal
niet op tafel, dan werd er een kleed op de
vloer gelegd waarop de plaatjes werden
uitgespreid. Kortom, het was een heel
kleurrijk voetbalfeest in het platte vlak.

Ga een voetbal halen!

Maar er is méér. Als klap op de vuurpijl
heeft AH Jos van den Berg er zelf een
ludieke actie aan vastgeknoopt. De eerste
duizend kinderen/verzamelaars die hun
album vol en afgerond hebben, kunnen bij
AH Jos van den Berg ook nog eens GRATIS
een fraaie wedstrijdvoetbal afhalen. Wie
zich met zijn complete album meldt aan
de informatiebalie bij deze super krijgt
een speciale bon die recht geeft op de
felbegeerde bal. Maar op=op. Dus zodra het
album vol is direct naar AH Jos van den Berg
om de bon en daarna de bal in ontvangst te
nemen. En dan... voetballen maar.

Nieuwe Meerbode - 25 februari 2009
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Fiets-voetbrug als
verbinding tussen de
Legmeer en Legmeer-West

Uithoorn - In de verschillende wijken c.q. buurten buigen werkgroepen zich over de verfraaiing en verbetering van de wijk en de buitenruimtes. Dat geldt ook voor Langs
de Baan, Brunel en Bieslook. Door
de gemeente is in eerste instantie
aangegeven dat zij onderhoud wilde
plegen aan de buitenruimte. Door de
werkgroep is toen een aantal aanbevelingen gedaan en daar is een lijst
met 25 punten uit gekomen. Op een

groot aantal van deze punten is door
de gemeente positief gereageerd.
Maar ook op enkele punten negatief
of er wordt nader onderzoek gedaan.
Op het voorstel tot doortrekken van
Bieslook naar de Bertram werd bijvoorbeeld een negatief advies gegeven. Omdat de gemeente vindt dat
een doorsteek met tweerichtingsverkeer niet gewenst is en de Bieslook
ook op termijn onderdeel zal vormen
van de fietsroute tussen de Legmeer

West en de Legmeer en dat het ongewenst is dat de bewoners van de
omgeving van de flat de Bijvoet en
buurt Bertram benadeeld worden
als gevolg van toename van de verkeersbewegingen. Wel komt er een
voorziening voor calamiteiten. In het
verlengde van de Bieslook wordt de
voetgangers/fietsbrug
omgelegd
voor schoolgaande kinderen naar de
Brede School en het sportpark. Het
gevolg is dat de Bieslook meer fiets-

verkeer zal krijgen. Daarom worden
de parkeervakken ook verlegd of
aangepast en wordt een stuk groen
opgeofferd om auto’s te kunnen
parkeren Positief werd gereageerd
op het herindelen van het begin van
Langs de Baan en het haaks maken
van de Bocht Langs de Baan.
Geen overzicht
Als je aan komt rijden heb je daar
geen overzicht met haakse parkeerplaatsen ter plekke omdat het verkeer daar onoverzichtelijk is. Wat de
parkeerdruk Op de Klucht betreft
wordt deze onderkend en komt er
een onderzoek. Men wil extra parkeerplaatsen Langs de Baan en aan
de kop van Bieslook. Ook op het
voorstel voor een oplossing voor het
parkeerprobleem vlak bij de bushalte einde Bieslook/Amstelveense Tocht is positief gereageerd. Wat
betreft meer en betere speelvoorzieningen is er een aparte werkgroep die zich hiermee bezighoudt.
Op dit moment zijn er twee speelgelegenheden en een trapveldje.
Er vindt onderhoud plaats aan het
plein maar geen wijziging in de inrichting. De bestrating van de voetpaden waarbij ook aandacht besteed wordt aan de afwatering. Ook
een punt was betere verlichting. Dat
wordt onderzocht. De werkgroep wil
ook een betere herbeplanting na renovatie. Dit wordt meegenomen als
het beplantingsplan wordt besproken. In ieder geval vindt de buurt het
heel belangrijk dat het groene karakter behouden blijft. De structuur
wordt niet aangepakt maar er wordt
verjongd. En natuurlijk moet er ook
wat kleur en fleur komen en daarbij
wordt gedacht aan het straatmeubilair en de beplanting. Wel een ingrijpende maar positieve verandering is
een doorsteekje van het zogenaamde olifantenpad waarbij een wandelpad haaks op Langs de Baan wordt
gerealiseerd. Ook op een T-kruising
bij de voetpaden werd positief gereageerd. Ook aan de invaliden is gedacht want de aansluiting van de
voetpaden op de rijweg wordt invalidenvriendelijk gemaakt. Buurtbeheer is heel blij over het feit dat de
rijwegen opnieuw bestraat worden
waar in eerste instantie nog niet positief op werd gereageerd.

Nieuwe modewinkel voor eigentijdse vrouw

Romee Women opent deuren
Aalsmeer - Vanaf vandaag 12 februari heeft Aalsmeer er een nieuwe
damesmodezaak bij. Op de hoek van
de Van Cleefkade en de Zijdstraat
opent Romee Women haar deuren voor de modebewuste vrouw.
Zes weken lang is er gewerkt aan
de verbouwing van het pand, waarin
voorheen Modecentrum Mantel gehuisvest was. Nieuwsgierige voorbijgangers probeerden vaak stiekem naar binnen te gluren en dit
weekend kunnen zij dan eindelijk de
mooie winkel gaan bezichtigen. Het
openingsweekend staat in het teken
van allerlei feestelijke activiteiten.
De rode loper ligt uit en de klanten
worden getrakteerd op champagne
en hapjes. Voor de eerste 250 klanten ligt er een attentie klaar.
De uit Mijdrecht komende eigenaresse Hester Hielkema heeft ruime ervaring in de modewereld. Ze
is ooit begonnen als ontwerpster en
heeft de laatste jaren vele modewinkels door heel Nederland begeleid als adviseur. Toen ze hoorde
dat het pand vrij zou komen, twijfelde ze geen moment. “Dit was de tijd
om iets voor mezelf te gaan starten”,
vertelt ze enthousiast. “Met Romee
Women wil ik mode bieden voor de

eigentijdse vrouw, die er net wat anders bij wil lopen dan de rest. Vrouwelijkheid, goed pasvormen, uitstekende kwaliteit en advies zijn belangrijk voor ons.” Naast topmerken, zoals onder andere van Claudia
Sträter, IKKS, Sylver, Vanilia, en Gerry Weber, kan de moderne vrouw
haar garderobe aanvullen met vele accessoires als tassen en riemen.
Romee Women verkoopt ook lifestyle artikelen, waaronder boeken
en mooie cadeaus. “We hopen hiermee ook mannen aan de kassa te
krijgen.” Hester heeft grootse plannen met haar modezaak, waarvan
ze hoopt dat het een regiowinkel
zal worden. “Ik wil regelmatig leuke activiteiten organiseren, zoals ladynights of modeshows. En ik ben
ambitieus genoeg om al een beetje
in de toekomst te kijken met mogelijk meer filialen”, zegt de gedreven
eigenaresse.
Hester staat samen met haar team
van vijf medewerksters, die veelal
bekende gezichten in Aalsmeer zijn,
klaar om van deze nieuwe modezaak een succes te maken.
Voor meer informatie en inschrijven
op de nieuwsbrief: www.romeewomen.nl.

De Ronde Venen – Er is de
laatste maanden al zoveel over
geschreven en over gepraat, dat
het bijna niet kan, of u moet iets
weten over het “Estafetteproject” van de gemeente De Ronde Venen. Het Estafetteproject
houdt in: een mooi sportcomplex creëren in de Driehoek (het
land achter de Rabobank/Bozenhoven) en op de vrijkomende
sportvelden van Argon en CSW
woningbouw. Er zijn voor- en
tegenstanders. De beide voetbalverenigingen Argon en CSW
zijn het eens met de plannen,
IJsclub Nooitgedacht is dolblij
dat ze dan eindelijk een eigen
ijsbaan krijgt en ook de Veenlopers zou een eigen baan kunnen krijgen in de Driehoek.
Ook is er een honderdtal mensen dat tegen is, de bewoners
van Bozenhoven, die bang zijn
voor de overlast van een sportpark achter hun woning. Maar
in gemeente De Ronde Venen
wonen ruim 32 duizend mensen.

Hoe denken die erover. Wat vinden zij van deze plannen? Dat
weet de gemeenteraad niet en
dat zouden ze graag weten voor
ze 5 maart a.s. een besluit moeten gaan nemen over dit plan.
Inloopavond
In samenwerking met Rabobank Veenstromen en Bouwfonds Property Development
(de twee bedrijven die dit plan
samen met de gemeente willen
gaan realiseren) wordt er vrijdagavond a.s. in de hal van het
gemeentehuis (ingang aan het
Raadhuisplein) een inloopavond
georganiseerd over dit Estafetteproject.
Het doel van deze avond is om
alle inwoners te informeren over
dit plan en het voorstel waarover de raad donderdagavond
5 maart een besluit zal moeten
gaan nemen. De inloopavond is
voor alle inwoners van De Ronde Venen en wordt gehouden
tussen 19.00 en 21.00 uur.

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

Winter in de polder

Wat is er mooier dan winter
in de polder? De Demmerikse Polder bijvoorbeeld. De
zwarte elzen wit berijpt (zie
foto), een laagje zwart ijs op
de sloten, een vlucht overtrekkende gakkende ganzen
boven je hoofd. Is het niet
schitterend?
In ons vogelrijke gebied is het
’s winters extra druk. Onze
broedvogels zijn aan het einde van de zomer weliswaar
vertrokken maar in het najaar zijn duizenden migranten, wintergasten, ons land
binnen getrokken. Bij onze
“eigen” Grauwe Ganzen, die
in ons gebied broeden maar
ook als zogenaamde standvogel blijven overwinteren,
voegen zich in groten getale
de grauwe ganzen uit het
Noorden van Europa. Je ziet
de kolganzen in losse formaties overvliegen. De Grauwe
Ganzen vliegen in een strakke formatie – vaak in de vorm
van een V. Vergeleken daarmee is een vlucht Kolganzen
maar een slordig geformeerde groep. De Grauwe Gans is
een intelligente vogel die zijn
hele leven toegewijd en trouw
is aan één huwelijkspartner.
Daar kunnen veel mensen
een puntje aan zuigen!
In de sloten fluiten duizenden smienten. Zij broeden in
Siberië en het noorden van
Rusland en brengen de winter
bij ons door. Het zijn prach-

tig gekleurde kleine eendjes:
kastanjebruine kop met een
roomwitte kruin en voorhoofd.
Hun verenpak is verder grijs,
groen en wit gekleurd. Ook zij
vliegen in een losse formatie
met een snelle vleugelslag.
Medio april vertrekken ze
weer naar hun noordelijke
broedgebieden.
Als u in de wintermaanden
een stukje gaat wandelen in
onze polders, bijvoorbeeld
over de Oude Spoorbaan,
dan kunt u de ganzen en
smienten niet missen.
Dat geldt zeker ook voor de
spreeuwen. De spreeuwen
die u nu, in de winter, ziet,
zijn wintergasten uit NoordEuropa en Rusland. “Onze”
spreeuwen zijn in het najaar
opgeschoven naar Engeland en Frankrijk om plaats
te maken voor de migranten
vogels. Onder mijn dakpannen zit nu een Rus te tokken
als een kip; een andere Rus
piept als een oude deur. Deze
geluiden hoor ik al een paar
jaar. Alleen ’s winters. Alleen
’s winters woont er een roodborstje in mijn tuin. Ook van
verre gekomen. Maar nu is
het zijn/haar territorium. Geen
enkele andere roodborst zal
het wagen om in mijn tuin te
gaan wonen.
Winter: geniet ervan!
Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgids

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer
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.

Meer weten over het
Estafetteproject?

Kom naar de
inloopavond in het
gemeentehuis

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Het team van Romee Women. Boven: Hester; Marja, Jacqueline, zittend
Mirelle en Marja. Alie ontbreekt op de foto.

Gezonde voeding voor 65+
Uithoorn - Wat is gezonde voeding
voor 65-plussers, welke specifieke
voedingsstoffen heb je als oudere
nodig, informatie over overgewicht
en ondergewicht en andere aspecten die van belang zijn voor het gezond ouder worden, komen naar voren tijdens de themabijeenkomst in
‘t Buurtnest. Marjan Dogger, diëtiste van Amstelring, is als gastspreker uitgenodigd. Vrijdag 6 maart,
zaal open om 13.45 uur, thema van

14.00-15.00 uur. Locatie: ’t Buurtnest (ingang achterzijde-pleinkant),
Arthur van Schendellaan 59, Uithoorn. Kaarten (3,00 euro, inclusief
twee koffie/thee) voor deze middag kunnen tot 27 februari worden
gekocht bij Judith Smeenk, Sociaal cultureel werker Vita welzijn en
advies, wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1 Uithoorn. Tel: 0297532 327 j.smeenk@vitawelzijnenadvies.nl (di. en woe.afwezig).

Meedenken cursussen Legmeer
Uithoorn - Vita welzijn en advies
start in Legmeer een aantal cursussen en activiteiten voor zestigplußssers. De bewoners van de Legmeer
nodigen u van harte uit de informatiemiddag op maandag 2 maart bij
te wonen. Deze middag begint om
14.00 uur in Café Legmeer aan het
Legmeerplein 2 in Uithoorn.
Ook bent u van harte welkom als

u het leuk vindt om actief betrokken te zijn bij de organisatie en uitvoering van de nieuwe activiteiten/
cursussen. Heel graag tot ziens op
maandag 2 maart! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Judith Smeenk, wijksteunpunt Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, telefoon:
0297- 532 327 (di. en woe.afwezig)
j.smeenk@vitawelzijnenadvies.nl

Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren, spoedgevallen en gevonden honden:
06-53315557
Asiel Amstelveen
Bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur:
020-6431440
Vermist:
- Irislaan 51 in De Kwakel - bruincyperse kater met witte snuit, witte
bef en wittepootjes.
- Herenweg in Vinkeveen, een cyperse, slanke kater. Hij heet Siep.
- Bovenkerkerweg 127 (tuinencomplex) grens Uithoorn/Amstelveen
- poes, wit, zwarte bril, zwarte oortjes, rechteroor van binnen wit,
grote zwarte E linkerkant, zwarte staart. Ze is 31/2 jaar en heet
Mimi.
- Burg. Van Trichtlaan in Wilnis - kater van 2 jaar, grijs met witte
buik en snuit. Hij heet Chucky.
- Hofland Mijdrecht - Jack Russel, kruising, wit/lichtbruin hond,
heeft chip en draagt lichtblauw bandje met steentjes, vermist
sinds 20 januari
Gevonden:
- Ruige Kade in Vrouwenakker - jong zwart/bruin katje.
- Vinkekade in Vinkeveen - zwarte Duitse Dog, kapotte riem.
Loslopend bij Topsurf .
Goed tehuis gezocht voor:
- Bullterriër, reu, 1 jaar, kan niet met andere reu in huis, lief voor
kinderen. Hij heet Rambo.
- Rode kat van 10 jaar oud zoekt goed tehuis in verband met ziekte
baasje.
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Boekenweek bij
Venen Literair

Verkleedfeest bij
de Rakkertjes
Vinkeveen - Op 17, 18 en 19 februari was het feest bij Peuterspeelzaal
De Rakkertjes. De peuters mochten verkleed komen en/of mooi geschminkt. Piet piraat, Mega Mindi,
Linnie de Poeh, Po, de politie, cowboy oliebol, mooie prinsessen en
een heuse olifant vierden feest. Eerst
lekker spelen en na het fruit eten en
drinken kon het beginnen met wat

spelletjes, onder andere blik gooien, lepel lopen, kegelen, de ballenbak en gewoon op de glijbaan. Op
de muziek van K3 en Kabouter Plop
werd het feest dansend afgesloten
en de kids maakten muziek erbij
met zelfgemaakte schudkokers.
Tevreden kunnen ze de voorjaarsvakantie in. De Rakkertjes op een geslaagd verkleedfeest.

Vinkeveen - ”Tjielp Tjielp – De literaire zoo” is het thema van 74e Boekenweek in maart. Om deze ode aan
het dier in de literatuur kracht bij te
zetten heeft Venen Literair de ouddirecteur van Artis, Maarten Frankenhuis, uitgenodigd voor een lezing. Vrijdag 13 maart komt hij naar
De Boei aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen. Aanvang 20.00 uur. De toegangskaarten kosten 7,50 euro en
zijn alleen in voorverkoop te krijgen
bij de Openbare Bibliotheken in Vinkeveen, Mijdrecht en Wilnis en bij
boekhandel Mondria in Mijdrecht
en The Read Shop in Vinkeveen. Deze voorverkoop gaat vrijdag 27 februari van start.
Maarten Frankenhuis werd in 1942
in Enschede geboren en is dierenarts. Hij deed ondermeer onderzoeker in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam en was als buitengewoon
hoogleraar verbonden aan de Fa-

culteit Diergeneeskunde in Utrecht.
Van 1990 tot zijn pensionering in
2003 was hij directeur van dierentuin Artis in Amsterdam.
Naast auteur van vele wetenschappelijke en populair wetenschappelijke publicaties schreef hij in 2007 het
kinderboek “Drinken vissen water?”,
gebaseerd op vragen van kinderen
over dieren. Voorts werkte hij mee
aan het boekje “Wandelen door Artis”. In 2008 verscheen “Terug naar
Afrika”, een gids voor de bezoeker
van de Afrikaanse savanne met haar
veelheid aan flora en fauna. Maarten Frankenhuis heeft een bijzonder oog voor de verassende, vaak
confronterende overeenkomsten en
verschillen tussen mens en dier. Hij
is daarnaast een boeiend verteller.
Voor informatie over deze avond of
over Venen Literair kunt u contact
opnemen met Anneke van Gessel,
tel. 0297-261382 of met Erwin Horwitz, tel. 0297-263195.

Zonnebloem werft
nieuwe leden
De Ronde Venen - Nationale Vereniging de Zonnebloem houdt van
2 t/m 8 maart a.s. een telefonische
ledenwerfactie in De Ronde Venen.
“We zoeken mensen die ons vrijwilligerswerk voor zieken en gehandicapten financieel willen steunen”, legt Joke Strucks uit. De Zonnebloem wil sociaal isolement voorkomen. “Tienduizenden zieken en
gehandicapten die dreigen te vereenzamen, krijgen bezoek of kunnen met hulp van een vrijwilliger er
op uit of een week op vakantie. Zo
organiseren we allerlei uitstapjes
naar attractieparken, een grachtentocht in Amsterdam met de speciaal
aangepaste Zonnebloemrondvaart-

boot en een bezoek aan het theater.” De Zonnebloem zorgt daarbij
voor de benodigde hulpmiddelen
en de (medische en verpleegkundige) begeleiding. “Door de telefonische ledenwerfacties hopen we op
een forse uitbreiding van het ledenbestand en meer financiële ruimte”,
zegt Joke Strucks. “Dat is hard nodig, omdat steeds meer mensen een
beroep op ons doen.”
De Zonnebloem heeft het CBF-keur
en is onderscheiden met Transparantprijs 2008. Voor meer informatie over de plaatselijke activiteiten:
Joke Strucks, tel. 0297-284406. U
kunt ook terecht op
www.zonnebloem.nl.

Knotgroep Uithoorn zaagt
op fort bij Beverwijk
Regio - De forten van de Stelling
van Amsterdam verdienen goed onderhoud. Dat geldt ook voor de beplanting. Knotwilgen langs de fortgracht moeten eens in de 3-4 jaar
geknot worden. Het Landschap
Noord-Holland heeft de Knotgroep
Uithoorn gevraagd om op zaterdag
28 februari vrij ver van Uithoorn aan
de slag te gaan bij het fort bij de
Sint Aagtendijk. De knotwilgen daar
moeten nodig gedaan worden. Dit
fort ligt dicht langs de snelweg de

A9 ter hoogte van Beverwijk.
Het knotten begint om 9.00 uur en
duurt tot ongeveer 13.00 uur. Vanaf de werkschuur aan de Elzenlaan
in Uithoorn wordt er gecarpoold om
8.15 uur. Iedereen die van een actieve ochtend in de buitenlucht houdt,
is van harte welkom. De Knotgroep
zorgt voor gereedschap, koffie met
koek en voor soep. Zorg zelf voor
werkkleding en een beker plus lepel. Voor meer informatie: Bert
Schaap, 0297-565172.

Comedy Night in
Feestcafé ’t Kruytvat
Vinkeveen - Zondag 1 maart is het
weer zover!! Voor de derde keer op
rij wordt de Comedy Night in Feestcafé ’t Kruytvat te Vinkeveen gevierd. Na twee keer groot succes
zijn er weer drie grappige professionele komedianten gevonden die
u vanaf 19.00 uur zullen gaan vermaken.
Jurg van Ginkel zal de avond presenteren, hij is sinds 2003 actief in
het comedycircuit. Hij stond in elke
uithoek van het land met zijn unieke
en donkere gevoel voor humor. Jurg
verwerkt graag de actualiteit in zijn
optredens en deinst niet terug voor
harde grappen.
De eerste komediant is Frank Brasser, hij is een opkomend komediant met nu al veruit het beste kapsel
van ‘het Wereldje’. Hij zit in de Sonnema Comedy Talent Tour, en in de
halve finale van het Griffioen/Zuidplein Cabaret Festival. Ondertussen studeert hij ook nog psychologie, “om het contact met het normale klootjesvolk niet te verliezen”, aldus Frank.
De hoofdact is de bij ‘t Kruytvat bekende Bas Birker, hij presenteerde de eerste comedy avond en was
een geweldig succes, daarom is hij
ook teruggevraagd om een volledige show te geven. Verder is bij het
grote publiek een onbekende naam.
Bovendien is hij niet bekend van televisie en won hij nooit een groot
festival of talentenjacht, vooral veroorzaakt door een chronisch gebrek
aan deelname. Want terwijl iedereen
bezig was met carrière maken, stond
Bas op een podium in de kroeg. Inmiddels al zo’n vijfhonderd keer.
Het recept is simpel: neem de mooiste cabaretvoorstelling die je ooit
hebt gezien. Haal er vervolgens alle lijn, alle liedjes en al het engagement uit. Wat je overhoudt is een
half uur ongecompliceerde lol. Comedy zoals het is bedoeld: humorgrapjes voor te lachen! Het café
gaat open om 16.00 uur en de Co-

Passage ‘De Ronde Venen’
ontvangt mensenredders
De Ronde Venen - De Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij komt schepen en hun opvarenden in nood te hulp. 1600 keer per
jaar. Op zee of in de Zeeuwse en
Zuid-Hollandse wateren of op het
IJsselmeer. Zeelui, vissers, binnenvaartschippers of watersporters die
in de problemen komen, kunnen rekenen op de vele vrijwilligers van de
KNRM. De KNRM is 24 uur per dag
paraat, 365 dagen per jaar en garandeert directe hulp aan iedereen

die daarom vraagt. Die hulp is in alle
gevallen kosteloos. De KNRM is een
organisatie met professionele vrijwilligers. Dat is een bewuste keuze.
Het waarborgt snel en onafhankelijk
handelen. Leden van de KNRM vertellen hoe het werk er in de dagelijkse praktijk
Donderdag 12 maart a.s. om 20.00
uur in De Meyert aan de Dr. J. van
der Haarlaan 6 in Mijdrecht. Sluiting
22.00 uur

‘Paraplu’ organiseert dagtocht
naar De Breierij en een wijngaard

OBS Molenland
de ruimte in!
Mijdrecht - Deze maand februari
stond op OBS Molenland in het teken van de Ruimtevaart. Met behulp
van techniekkisten uit de technotheek, het internet en eigen creativiteit, hebben de leerkrachten met de
leerlingen een spannende en leerzame reis door de ruimte gemaakt.
Het project werd geopend met het
lanceren van “de Molenland raket“
op het schoolplein. Daarna werden
er twee zonnestelsels opgehangen
en ging iedere groep aan het werk
met het verkennen van de ruimte.
Het project liep door in de reken- en
leeslessen. Er valt veel uit te rekenen over afstanden en verhoudingen. Door middel van een verzameling prachtige boeken was er ook
veel te lezen. Zelfs de allerjongste
leerlingen werden gegrepen door
dit onderwerp. Ze konden heel goed
vertellen hoe het nu zit met bijvoorbeeld de zwaartekracht en wat satellieten allemaal doen.
Met behulp van de interactieve
schoolborden werden ruimtereizen

medy Night begint om 19.00 uur. De
show zal tot ongeveer 22.00 uur duren. Wilt u ook iets eten? ‘t Kruytvat
heeft speciaal voor deze avond een
kleine kaart.
Kaartjes kunt u kopen in de voorverkoop bij Feestcafé ’t Kruytvat voor 5
euro, ook is er een mogelijkheid om
kaartjes aan de deur te kopen, deze
kosten 7,50. Wacht niet te lang want
vol=vol.

Carnaval
bij
Dribbel
De Ronde Venen -Afgelopen
week was het heel gezellig bij peuterspeelzaal Dribbel! De speelzaal
was mooi versierd.
Alles was een beetje anders. De
peuters mochten verkleed komen
en de leidsters deden ook mee. Het
was een groot feest. Er werd gedanst, geschminkt en lekker gesnoept. Zo zijn alle Dribbeltjes de
voorjaarsvakantie ingegaan.

gemaakt en kon je goed zien wat
we tot nu toe over de ruimte weten.
Ook werden er veel proefjes gedaan.
Hoe krijg je nu een raket de ruimte
in? En hoe veel kost zoiets? We weten nu dat veel van onze dagelijkse
gebruiksvoorwerpen afkomstig zijn
vanuit de ruimtevaarttechnologie.
Een van de ouders vertelde enthousiast dat haar drie kinderen, die in
groep 1, 4 en 6 zitten, er thuis enthousiast met elkaar over praatten.
Ze waren allemaal met hetzelfde onderwerp bezig en leerden daar heel
veel verschillende dingen over.
Als afsluiting was er een druk bezochte tentoonstelling over hetgeen
de leerlingen gemaakt en geleerd
hebben. Op het pleintje achter de
school lanceerde groep 8 haar zelfgemaakte “waterraketten”. Ze gingen onder luid gejuich allemaal meters hoog de lucht in. De kinderen
vonden het een “keigaaf“ project en
zijn op een aantrekkelijke manier
weer een stuk wijzer geworden.

Wilnis - Stichting ‘Paraplu’ organiseert op maandag 6 april (vertrek
09.00 uur) een unieke en zeer interessante dagtocht.
Een dagtocht die als eerste De Breierij in Beneden Leeuwen (GLD)
aandoet, waar koffie en gebak geserveerd zal worden, maar ook
een zeer interessante excursie zal
plaatsvinden in deze “brei-fabriek”,
waar niet alleen hedendaagse en
moderne breiwerken gemaakt en te
zien zijn, maar waar ook de historie
van het breien ruim aandacht krijgt.
Het bedrijf ontstond in de jaren 30
van de vorige eeuw als een hobby
en via het breien van schipperstruien die op de Waal verkocht werden
groeide het uit tot een groot en modern bedrijf. Na afloop van de rondgang door de fabriek en het museum volgt nog een modeshow en een
mogelijkheid om te “shoppen”.
De lunch wordt gebruikt op het
landgoed van wijngaard “De Kleine Heerlijkheid” in Horssen (Gld.),
gevolgd door een uitvoerige rondleiding door de wijngaard, waar op
deze unieke locatie alles verteld zal
worden over wijnbouw in Nederland.

In een fantastische binnenruimte of
op het mooie buitenterras midden
tussen de druivenranken kunt u genieten van de wijnen. Ook de smaken van druivensap, druivenjam en
wijnmosterd zullen u verrassen. Natuurlijk kunt u ook voor een heerlijke kop koffie met appeltaart kiezen.
Dit is een uniek uitstapje op een locatie die u nooit meer zult vergeten
in een ambiance waar gastvrijheid,
sfeer en gezelligheid elkaar vinden.
Na een uitvoerige wijnproeverij kan
in de winkel al de lekkernijen gekocht worden om thuis nog na te
genieten van deze heerlijke dag.
Via een mooie route wordt huiswaarts gekeerd, zodat men om 17.30
uur weer terug is in Wilnis op de
parkeerplaats bij De ‘Paraplu’. Kosten 41,00 euro.
Voor meer informatie en voor aanmelding kan contact worden opgenomen met Jacqueline Adema, tel.
0297-283908. Via e-mail kan men
altijd terecht op het adres
info@stichtingparaplu.nl of op de
website
www.stichtingparaplu.nl,
ook voor het downloaden van een
inschrijfformulier.

Buurtvereniging Amstelhoek organiseert

Bingo, viertalklaverjastoernooi
en marathonkaarten
Amstelhoek - De buurtvereniging
Amstelhoek organiseert komende
zaterdag 28 februari weer een bingoavond. Er zijn weer vele mooie
prijzen te winnen. Aanvang 20.00
uur; de zaal is open vanaf ca. 19.15
uur. Voor de bingo hoeft u zich niet
vooraf op te geven; u bent welkom
in het verenigingsgebouw Ons Streven aan de Engellaan 3a. (vanaf
Uithoorn: bij verkeerslichten L.A. en
na 200 m. R.A.).
Op vrijdag 6 maart is er het tweede
viertalklaverjastoernooi dit seizoen.
De aanmelding loopt voorspoedig,
dus als u mee wilt doen, dan graag
spoedig aanmelden bij mevrouw Rigona Verhoek, tel. 0297-560676. De
aanvang is 20.00 uur.
Tevens is er op zaterdag 14 maart
marathonkaarten; er zijn nog plaatsen vrij. Het kaarten duurt van 10.00
uur ’s ochtends tot 10.00 uur ’s
avonds. De kosten van deelname
bedragen 7,- euro waarbij inbegre-

pen is een kopje koffie, een broodje en ’s avonds soep en een broodje. Om de organisatie hiervan vlekkeloos te kunnen laten verlopen
is vóóraf aanmelden noodzakelijk.
Aanmelden bij Martine Baltus, tel:
0297-214543.
Kinderrommelmarkt
Tenslotte is er op zaterdag 21 maart
van 11.00 tot 14.00 uur een kinderrommelmarkt. Hierover hoort u een
volgend keer meer; onthoud de datum!
Tot ziens op één (of meer) van de
activiteiten!

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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R E ACTIE VAN EEN LEZER

Reactie op artikel in de Nieuwe Meerbode van 18 februari jl.

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

Ja! Ja!
Afwachten maar
Nog buiten geweest in
het weekeind? Het is
geen weer of juist wel. Zoveel variatie en zo onbetrouwbaar dat de beste meteorologen nog in
het ootje worden genomen. We zitten er maar
mee. Een spaarzaam aantal doorzetters was zondag aan het wandelen in ons weidse landschap
maar ze keken niet blij. Ondanks het weer toch
naar buiten gaan want het aantal sniffers en snuivers, die alsmaar binnen blijven en om het weer
niet naar buiten gaan, wordt steeds groter. Onze
weerstandsenergie is door het afwisselende koude weer steeds verder afgenomen en de griepinjectie is ook zowat uitgewerkt (3 maanden heb ik
wel eens gehoord). Ja! Ja! Ik hoor en zie dat mevrouw (1/2 wethouder) Lambregts de laatste tijd
steeds vaker in het nieuws is als het over woningbouw gaat. Ze heeft de neiging om overal haar
stempeltje op te drukken. Ze neemt de taak van
Wethouder Roosendaal over geloof ik. Die is als
het ware al met pensioen. Ze heeft ook iets arrogants over zich. Nu ook weer met betrekking
tot de renovatie van het Oranje Nassau Kwartier
in Mijdrecht. Maanden horen wij niets over het
Oranje Nassau Kwartier. Het waarom is duidelijk.
Westhoek Wonen is onder leiding van de nieuwe
directeur, de heer Burgers, heel anders bezig als
met de vorige vrouwelijke directeur (die was ook
vreselijk arrogant en dramde al haar ideeën door
waar de huurders met de gebakken peren bleven
zitten. Daar was absoluut geen sprake van samenwerken met de bewoners). Mevrouw Lambregts begint dat drammerige ook over zich te krijgen. Jammer. Heel jammer. Sinds de heer Burgers de leiding heeft, komen er over Westhoek
geen klachten meer bij mij binnen. Dat is top. In
de 2 jaar geleden gerenoveerde flats heeft West-

hoek ook verbeteringen aangebracht waar de
huurders ook bij de vorige vrouwelijke directeur
trouwens over hadden geklaagd omdat het gevaar opleverde. Kijk, dat is andere koek. Ja! Ja!
Zou wethouder Roosendaal nu voor halve dagen
werken en mevrouw Lambregts voor hele dagen?
Ja! Ja! Ik heb gelezen dat de gemeente niets aan
de grondslag van de WOZ kan doen omdat het
wettelijk geregeld is dat de grondslag 1 januari 2008 is. Maar! Maar! Ze kunnen wel wat doen
voor de gedupeerde huizenbezitters en voor iedereen trouwens. Ze mogen het percentage WOZ
gewoon verlagen. Daar beslissen ze zelf over als
gemeente (ze beslissen over de verhoging m.b.t.
het zwembad). Ja! Ja! Daarmee kan het gemeentebestuur (B&W en DE Raad) wel degelijk iets
doen voor de gedupeerde huizenbezitters. Kijken
wat er van komt. Ja! Ja! Het is weer grijze containerdag en zoals gebruikelijk is het weer een grote
puinhoop. De flatbewoners hebben een enorme
hekel aan die containers. Voor de flats zijn het ondingen. Het wordt tijd dat de gemeente wat meer
aan de verbetering van de wijk doet en zorgt dat
die ondingen uit het buurtbeeld verdwijnen. Het
schijnt dat de gemeente in andere woonwijken
al gebruik maakt van zelfs ondergrondse opslag.
Dat zou helemaal mooi zijn, maar bovengrondse
opslag is altijd nog beter dan die grijze containers. Het grote voordeel is dat de mensen hun
afval elk moment kwijt kunnen en geen stinkende bakken meer in hun box hebben. Bovendien
wordt composteerbaar afval beter gescheiden,
zodat het milieu ook beter wordt gediend. Ja! Ja!
Gelukkig hebben de inwoners altijd nog iets te
wensen over.
John B. Grootegoed

Reactie van een lezer (Kerklaan)
Ik heb niets tegen een Albert Heijn winkel in Vinkeveen, maar ben wel degelijk tegen de geplande locatie hoek Kerklaan-Herenweg!
Iedereen weet dat een dergelijke winkel veel klanten trekt, ook velen van buiten ons dorp. Dit geeft
zo’n enorme overlast, welke deze plek absoluut
niet kan hebben. Ik woon zelf in de directe buurt
van deze hoek en we hebben nu al vaak behoorlijke parkeerproblemen, laat staan dat het tweerichtingsverkeer nooit soepel verloopt.
Buiten dat, ik ben van mening dat je dit stukje authentiek Vinkeveen niet volledig onaanzienlijk mag
maken met een supermarkt van deze omvang met
vaak deels dichte of geblindeerde muren, romme-

lig en wat parkeerplaatsen links en rechts. Vinkeveen mag c.q. moet zijn eigen karakter behouden. De positieve reacties, welke we vorige week
konden lezen, zijn wel erg egoïstisch geaard. Men
springt een gat in de lucht en kan niet afwachten
daar boodschappen te kunnen doen! Maar, lieve
mensen, toch niet op deze locatie. Het is een schitterende plek om iets kleinschaligs neer te zetten,
met bijvoorbeeld tegen de hoek aan wat begroeiing
en een zithoekje, zodat het zicht naar beide kanten
wat ruimer wordt.
Anny Buijs,
Herenweg 66, 3645 DS Vinkeveen.

Hoek Kerklaan/Herenweg
O egoïsten, die de mensen rond de nieuwe Albert
Heijn alvast een bijna ingevuld bezwaarschrift door
de brievenbus schuiven. Geen invullijst voor de
voor-stemmers, welnee, als wij, winkeliers van Zuiderwaard, maar niets verliezen.
Negen jaar geleden was hier een E-markt, Koeleman en Buitenlust. Geen verkeerschaos. Ouderen
uit Vinkenoord en Maria-Oord konden zelfstandig
even lekker winkelen. Nu is er Kerkelanden Achterveld en een veel groter aantal mensen uit de zorgcentra Maria-Oord ofwel Zuwe. De Pr. Bernhardlaan gaat veel meer uitbreiden en er is dringend
behoefte aan een supermarkt. Trouwens, de zg.
winkel van ‘Aarsman’ bestond al ± honderd jaar en
moet het dan zo’n gribus blijven als nu? Als we zo’n
belang hebben bij een mooi Vinkeveen, waarom zo

tegenwerken? Koeleman is op z’n zachtst gezegd
weggejaagd en wij kijken tegen een spookstad aan.
Overal hekken en rommel, en voor een pak melk
mag je een half uur lopen.
De mensen van de recreatieboodschappen, steigers dan?
Mensen, gun ons ook eens het gemak van een supermarkt om de hoek. Het is verbazend dat niemand op de huidige wantoestand let. Dus stellen
wij dat eens aan de kaak.
P.S. Albert Heijn wil een aantal parkeerplaatsen
maken die er nooit waren. Heus, wat zeuren jullie nou.
Bewoners Herenweg 106.

Reactie van een lezer
Zaterdag 21 februari jl. waren wij uitgenodigd door
de carnavalsvereniging De Huts Geklutste Kliek
voor 55+ in het clubgebouw in Mijdrecht. We werden ontvangen met cake en koffie waarbij de carnavalsprinsen ons vermaakten met dansen en muziek.
Ook was er een bingo met leuke prijzen. Kortom:

een zeer geslaagde middag waarvoor we de carnavalsvereniging heel hartelijk bedanken voor deze
geweldige gezellige middag!
Zeker voor herhaling vatbaar. Ook namens veel anderen, heel hartelijk dank.

Cursus: Intuïtieve
Ontwikkeling
De Ronde Venen - Op 4 maart start
het basisdeel van de intuïtieve ontwikkelingscursus ‘Bewust worden
van jezelf en energie’ o.l.v. Monique
van der Drift, met medewerking van
aurareaders en aurahealers.
Waar gaat het basisdeel van de cursus over?
Monique van der Drift: “In de lessen
gaan we o.a. kijken hoe je meer in je
kracht kunt komen, en dus steviger
met beide benen op de grond kunt
leven. Aarden, ofwel gronden, komt
veel aan bod.
Bij elkaar gaan we de aura voelen
en je wordt je bewuster van jouw
aura en hoe je die kunt beïnvloeden,
zodat die beter op jou is afgestemd.

Je leert energie te stromen door de
chakra’s, waardoor je o.a. meer balans kunt krijgen tussen je gevoel en
je verstand, waardoor je beter leert
hoe je de juiste besluiten voor jezelf
kunt nemen. We leren hoe we onze eigen energie kunnen terughalen
(als blijkt dat je energie weggeeft of
als iemand jouw energie weghaalt)
en vasthouden.
Je kunt jezelf beter leren te waarderen en van jezelf houden, met al je
positieve en negatieve stukjes.
De hokus-pokus van energiewerk
wordt vertaald naar hoe je die kunt
gebruiken in de dagelijkse realiteit.
We doen dit door oefeningen en
meditaties. Acceptatie, veiligheid en

Fam. J. van Lent, Uithoorn.
humor zijn belangrijke aspecten tijdens de cursus.
De cursus is ook geschikt voor mensen die nog niets bewust met energie gedaan hebben.
Na het basisdeel is het mogelijk om
meerdere vervolgdelen van de cursus te volgen.
Het basisdeel van de cursus bestaat

Komt er een sportpark bij
De Driehoek of niet?
Op 18 februari jl. stond er een artikel in de Nieuwe
Meerbode met als titel ‘Komt er een sportpark bij de
Driehoek of niet?’. Het betrof een weergave van het op
11 februari gehouden Ronde Tafel Gesprekken (RTG)
over het Estafetteproject. Deze weergave noopt ons als
bestuur van de Veenlopers tot een reactie.

De Veenlopers zien mogelijkheden om met de inrichting van de Driehoek als sportpark tot een volwaardige atletiekvereniging door te groeien en andere verenigingen een goede trainingsfaciliteit te bieden. Dat is de
insteek van ons verhaal en heeft geleid tot het indienen
van het plan van Weg naar Baan. Voordat dit plan medio januari bij het college en raad is ingediend hebben
wij medio december dit voornemen mondeling aan de
voorzitter van aan de ijsclub toegelicht. Het plan van de
Veenlopers omvat een combinatiebaan waarin de atletiekbaan en skeeler/schaatsbaan naast elkaar liggen.
Een dergelijke baan ligt – met succes – al in Culemborg. Zo’n combinatiebaan is mogelijk voor een bedrag
dat een relatief beperkte extra investering vergt ten opzichte van een landijsbaan. De in het artikel genoemde
bedragen zijn zeker niet correct.

Tijdens de RTG zijn er verschillende insprekers aan het
woord geweest van wie wij als Veenlopers één van de
eersten waren. Ons lid Hans Leeuwerik heeft namens
de Veenlopers ons belang nogmaals toegelicht. Ons
belangrijkste uitgangspunt is een veilige accommodatie voor ons steeds groeiende aantal leden. De Veenlopers trainen op dit moment nog op de weg. Vooral in
de winter – als het donker is - is dit problematisch. Een
atletiekbaan biedt verder trainingstechnisch gezien de
beste mogelijkheden en is ook naar de toekomst toe
een goede investering. De Veenlopers zoeken daarbij
actief naar mogelijkheden voor medegebruik van een
dergelijke accommodatie, bijvoorbeeld voor looptrainingen van andere verenigingen en voor (middelbare)
scholen. Daarvoor zijn al diverse contacten gelegd.
Tijdens het gesprek met de voorzitter over de combinatiebaan zijn uiteindelijk de volgende woorden door de
Na ons was de IJsclub Nooit Gedacht in de RTG aan voorzitter van de ijsclub uitgesproken: “zolang we niet
de beurt; één van de verenigingen waarmee wij de af- gevraagd worden samen op te trekken, laten we dan
gelopen periode contact hebben opgenomen om tot ieder voor eigen kans gaan”. Heel wrang is het dan als
een gezamenlijk voorstel richting gemeente te komen. je op die avond te horen krijgt dat wij de Veenlopers de
De uiteenzetting bij monde van de voorzitter van Nooit slechtwillende partij zijn. Juist wij hebben zoveel mogeGedacht verbaasde ons zeer. Er werd een groot aan- lijk mensen getracht te informeren en inzage gegeven.
tal verwijten in de richting van De Veenlopers gemaakt, De Veenlopers hebben in 1988 al een verzoek tot aanzoals de buitensporige wensen van onze vereniging en leg van een atletiekbaan bij het toenmalige college van
het tegenwerken van de plannen van de ijsvereniging. B en W ingediend. Wij wachten dus net als Nooit Gedacht al lang op een accommodatie.
De Veenlopers hebben echter niet de intentie wie of
wat dan ook in de wielen te rijden. Sterker nog: we Wij gaan ervan uit een en ander in perspectief te hebzijn juist gebaat als kleine vereniging bij samenwer- ben gezet en vertrouwen erop dat de gemeenteraad
king. Zoals gezegd is het belangrijkste uitgangspunt een goed besluit neemt dat voldoet aan ieders weneen veilige accommodatie, waarbij De Veenlopers juist sen.
in de winter veilig moeten kunnen trainen. Dit kan nu
eenmaal niet op een baan die enkele maanden per jaar
Namens het bestuur van de Veenlopers,
onder water staat in het geval het misschien gaat vrieFrans Bosman

Tweehonderdachtentwintig
bomen!
Mijn zoontje van vijf noemt het Proosdijlaantje: Het
Bos! Híj weet dat er bomen staan, die er meer dan
20 jaar over hebben gedaan om zo groot te worden.
En dat bomen noodzakelijk zijn voor het leven op de
aarde.
Dat er 74 van 75 mensen voor kap zijn, lijkt mij een
kortzichtige reden om tot een kapvergunning over te
gaan. Is het niet meer dat het “groene” hoofd van de
gemeente wel heel gemakkelijk zijn werk wil doen?
Dat hij bij stormschade niet hoeft op te rukken? Dat
hij niet aan hoog onderhoud hoeft te doen, maar alleen met de grasmaaier de hondendrollen wil wegvegen.

bossage.
Tweehonderdachtentwintig bomen kappen! In deze tijd, waar groene energie en duurzaamheid de uitgangspunten voor nu en onze toekomst zijn. Het is
een actie gelijk Armelisweerd waard!
Ik loop liever door een “bos”, dan door een laantje met
van die gestandaardiseerde makkelijk te onderhouden nietszeggende struiken. En dan te bedenken, dat
dit laantje tenminste nog een beetje natuurlijk is, in tegenstelling tot al het (makkelijk te onderhouden) gras
in Mijdrecht. Van natuurlijk bermbeheer is trouwens
ook geen sprake. Het is allemaal van hetzelfde: gras,
gras en gras (met hondendrollen) en geen bloemen
meer te zien. Waar zijn de klaprozen, margrieten, boterbloemen, etc. gebleven?

Om het Waterschap erbij te halen is nog vreemder.
Moet de natuur ook hier wijken voor grote machines,
die overal makkelijk bij kunnen? Uit eigen ervaring bij Misschien wil de gemeenteraad zich nog eens
een Waterschap weet ik, dat wel degelijk aan natuur- goed buigen over het weinige groen, dat wij nog in
beleid gedaan wordt. Dit vraagt wel om afstemming.
Mijdrecht hebben. En kan zij eens nadenken over een
groene visie op de toekomst van Mijdrecht. En kan
Verder wil ik er op wijzen dat, hoe meer lage begroei- er echt natuurbeheer komen in plaats van natuurvering er staat, hoe meer rommel wordt gedeponeerd nietiging. Spoed gewenst, want bomen groeien niet
door voorbijgangers. Ook kan het een meer idea- zo snel!
le plek voor blowende hangjongeren worden. “Rustig” achter een boom staan is lastiger dan achter een
Saskia Rosdorff

Gemeente: dat bestaat toch
niet, zo’n verhoging?
Afgelopen week ontving ik van de gemeente Uithoorn
een gecombineerd aanslagbiljet 2009 waarop de heffingen OZB, afvalstoffen en rioolrecht vermeld stonden.
Zeer groot was mijn verbazing en boosheid toen ik
de bedragen van de afvalstoffenheffing en rioolrecht
ging bekijken.
In 2008 werden deze heffingen nog door Eneco ingevorderd, maar met een eerdere bekendmaking zou dit
voor 2009 door de Gemeente Uithoorn gaan plaatsvinden.
Op zich niets bijzonders maar wel de tarieven die de
Gemeente nu is gaan heffen.
In 2008 bedroeg de afvalstoffenheffing e 232,92 per
jaar, maar is in 2009 ineens e 256,92 geworden. Een
verhoging van liefst e 24,- oftewel 11% !
En had de Gemeente in 2008 niet meegedeeld dat
men ging stoppen met het eigen beheer voor het ophalen van huisvuil en gebruik ging maken van een priuit 7 achtereenvolgende woensdagavonden vanaf 4 maart, van 19.30
tot 22.00 uur.
De cursus wordt gegeven in De Boei
aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen.
De kosten voor de cursus bedragen €175,- euro.
Voor meer info zie advertentie elders in deze krant

Laatste oproep aan oud-leden
Progression/jongerenkoor
Regio - Dinsdag 17 februari was
de eerste repetitie van de reüniemis
van Progression.
De opkomst van oud-leden was al
groot, maar de koorleden missen er
nog steeds een paar... Ze willen namelijk met een supergroot koor zingen om het feest op 8 maart hele-

zen. Voor De Veenlopers en ook voor het medegebruik
door andere verenigingen en scholen is een dergelijke
‘multifunctionele landijsbaan’ dus onbruikbaar.

maal compleet te maken!
Ben jij ook lid van het Progression/
jongerenkoor geweest en heb je je
nog niet aangemeld, doe dat dan
snel op progression40jaar@gmail.
com en kom dinsdag 3 maart naar
de generale repetitie. Deze is in de
R.K. Joh. De Doper te Mijdrecht/

vaat bedrijf dat goedkoper kon werken dan de Gemeente? En wat de denken van het rioolrecht! In 2008
nog e 134,52 en nu plotseling naar e 157,56 ! Een stijging van e 23,04 oftewel 18%.
Bij elkaar even een verhoging van e 47,- ! Dat is toch
niet normaal en ongehoord?
Graag zou ik van de Gemeente de beweegredenen
van deze enorme verhoging willen vernemen.
Ik kan mij eigenlijk niet voorstellen dat de gemeenteraadsleden met zo’n verhoging akkoord zijn gegaan.
Misschien een taak voor hen om alsnog de verhogingen naar een normaal niveau aan te passen.
Het is al een heel moeilijk jaar voor de meesten van
ons, maar de Gemeente maakt het nog zwaarder met
deze exorbitante verhoging en dat kan toch niet de
bedoeling zijn.
Hans Elias
Uithoorn

Lezing Natuurfotografie
De Ronde Venen - Wilt u de kneepjes van het vak weten voor uw eigen
mooiste natuurfoto? Kom dan op 24
maart 2009 naar de lezing over natuurfotografie door Paul Raps (www.
paulraps.nl). Uitgenodigd door De
Groene Venen toont deze natuurfotograaf uit Wilnis zijn mooiste foWilnis om 19.45 uur. De reüniemis
is 8 maart om 10.00 uur in bovengenoemde kerk. Pastor van Schaik is
uitgenodigd en zal samen met Pastoor G. Griffioen de mis voorgaan.
Progression hoopt op een grote opkomst, zodat ze na afloop nog gezellig kunnen bijkletsen en leuke
herinneringen ophalen.
Zij hebben er zin in, jullie toch ook?

to’s en vertelt hij hoe hij deze maakt.
Ook onderwaterfotografie komt aan
de orde. De lezing is in het Dorpshuis aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen. Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis. Na afloop bent u welkom op de Algemene ledenvergadering van De Groene Venen.

Inloopavond in
het dorpshuis
De Kwakel - In Dorpshuis De
Quakel aan de Kerklaan 16 wordt
woensdag 4 maart een inloopavond
gehouden. Dit keer gaan de dames
een ovenwant versieren. Deelname
kost 5 euro, inclusief koffie of thee
De avond begint om 20.00 uur.
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Vlinderfeest op Vlinderbos
In een lange stoet, uitgerust met
muziek, toeters en praalwagens gingen de kinderen verkleed de wijk in,
toegejuicht door vele bewonderaars
langs de route. In de week voorafgaande aan het Vlinderfeest heeft
iedere groep zijn eigen praalwagen gemaakt, het zag er dan ook allemaal erg spectaculair en feestelijk uit!
Eenmaal terug op school ging het
feest binnen verder. De bovenbouw
(groep 4 tot en met 8) had allerlei
spelletjes klaargezet. Van ‘spijkerpoepen’ naar ‘ballonscheren’ en van
‘sjoelen’ naar ´waarzeggen´. Ook
waren er twee wel heel spannende
spookhuizen gebouwd en natuurlijk
mocht het snoephappen niet ontbreken. Dat hadden de bovenbouwers weer helemaal top geregeld.

Wilnis - Het kan alle inwoners van
Wilnis afgelopen donderdag niet

ontgaan zijn dat het Vlinderbos
feest vierde.

Bij iedere activiteit was een sticker
te verdienen. Na een ochtend met
een optocht en vele spelletjes was
het tijd voor patat. Snackbar Family uit Wilnis had voor de hele school
patat gebakken, de OR zorgde daarbij voor de knakworstjes waar de
kinderen heerlijk van hebben zitten smullen. In de middag veranderde de school in een ware bioscoop.
In iedere groep werd er op het digi
bord een film gedraaid, dus voor iedereen wat wils.
Na een vermoeide maar zeer geslaagde dag werden de kinderen
om 3 uur door de ouders opgewacht waarna de welverdiende vakantie kon beginnen.

Carnaval op de Veenzijdeschool één groot feest
Wilnis - Donderdagmiddag 19 februari vierden de kinderen van de
Veenzijdeschool uit Wilnis carnaval.
Het was een gezellige drukte, alle juffen, hulpouders en kinderen
waren verkleed. Na de gebruikelij-

ke polonaise door de gangen van
de school gingen de kinderen per
groep een optreden geven in de aula. Later werden er in kleine groepjes allemaal spelletjes gedaan.
Zo konden de kinderen sjoelen, sing

star doen, blik gooien, toren van Pisa spelen, twister doen en nog veel
meer. Om 15.15 uur was het feest
afgelopen en gingen de kinderen
moe maar voldaan weer naar huis.
Lekker vakantie vieren!

Juf Inge verlaat de
Driehuisschool!
De Ronde Venen - Op dinsdag 17
februari hebben ze op de Driehuisschool afscheid moeten nemen van
juf Inge. Ze gaat namelijk met haar
gezin verhuizen naar Doorwerth. Ze
heeft 10 jaar met heel veel toewijding op de school gewerkt.

Youssef en Emiel op het station in Breukelen

Twee jongste raadsleden van De Ronde Venen komen
op voor busreizigers

Nieuwe busverbinding
130 een verschrikking
voor veel reizigers
De Ronde Venen – “De nieuwe
busverbinding 130 is nu ruim twee
maanden actief in onze gemeente De Ronde Venen. Wij hoorden
erg veel klachten en hebben toen
een korte consultatie gehouden en
binnen twee dagen tijd hebben wij
ruim 50 schriftelijke reacties ontvangen, waarvan 95% negatief is”, aldus
Emiel Hoogendijk, raadslid voor het
CDA, en Youssef Rasnabe, raadslid
voor Gemeente Belangen.
Onze redactie was wel verrast toen
Emiel en Youssef met deze klachten
bij ons kwamen. Beide jongemannen waren bij de aanvang van deze
wijziging zeer positief: “Het leek op
papier ook allemaal heel mooi. We
dachten echt dat het wel zou wennen en dat het echt voordelen zou
hebben voor de reizigers uit onze
gemeente. Maar uit eigen ervaring
bleek al snel dat het helemaal niet
zo’n goede oplossing is”, aldus Emiel.
“Ik heb er me er ook heel positief
over uitgelaten tijdens ‘Zeg je zegje’. Ik was er toen ook echt van overtuigd dat de provincie een weloverwogen besluit had genomen en ze
deden het voorkomen dat het sneller en beter zou zijn. In de praktijk
blijkt het heel anders uit te pakken”,
aldus Youssef.
Mooi lijken
“Het gebeurt wel meer met plannen.
Je kan natuurlijk alles mooi op papier zetten, maar de praktijk wijst
vaak anders uit. De provincie zegt nu
ook weer dat ze niet anders kunnen,
maar wij denken dat ze gewoon niet
openstaan voor andere opties. We
begrijpen dat het heel moeilijk zal
worden om de boel nog om te buigen, maar als je niet laat horen dat
het helemaal niet zo goed werkt, dan
gebeurt er helemaal niks”.
De klachten die de beide raadsleden
binnen kregen, liegen er niet om: De
meest voorkomende klachten en opof aanmerkingen op een rijtje:
- De reistijd is toegenomen, waar
mensen voorheen ongeveer 45 tot
50 minuten kwijt waren om van De
Ronde Venen naar Utrecht te komen,
zijn ze nu vaak minstens een uur of
langer onderweg.
- Voor veel reizigers is het een stuk
duurder geworden. Mensen die niet
in het bezit zijn van een OV, zijn per

maand vaak tientallen euro’s meer
kwijt. Waar voorheen een busabonnement toereikend was.
- De veiligheid van station Breukelen laat te wensen over. Waar voorheen werd opgestapt op Utrecht
centraal, waar veel mensen zijn, en
dan in de gemeente werd uitgestapt,
is dit nu anders. Station Breukelen is
’s avonds vaak verlaten of er stapt
maar een enkeling uit. Veel klachten
over het feit dat ouders hun dochters maar komen ophalen na 18:00
uur, omdat het station gewoon een
onveilig gevoel geeft.
- Steeds minder reizigers maken gebruik van de 130 en maken nu gebruik van alternatieve routes.
- Bus 141 naar Woerden zit steeds
voller omdat dit een sneller alternatief is.
- Vertragingen zijn aan de orde van
de dag, bussen rijden vaak niet op
tijd. Dit komt ook omdat ze gewoonweg te groot zijn. Bochten kunnen
vaak maar moeilijk gemaakt worden,
bus staat bij elk rotonde, bocht etc.
bijna stil. Hierdoor wordt vaak net de
aansluiting gemist wat weer 15 minuten wachttijd oplevert op station
Breukelen.
- Het komt regelmatig voor dat er
problemen zijn bij de NS, treinen
rijden niet of veel te laat. Hierdoor
wordt het er voor de reiziger niet
makkelijker op. Veel leerlingen en
studenten hebben door de slechte
verbinding tentamens en colleges
gemist. Vele studenten overwegen
zelfs de gemeente te verlaten door
de slechte verbinding. De nieuwe
bussen van Connexxion zijn voor gehandicapten zeker een vooruitgang.
Maar vervolgens kunnen ze het verder zelf uitzoeken, want de treinenstellen zijn te ver verwijderd van het
perron om goed in te kunnen stappen in Breukelen en in Utrecht. De
lift is op station Breukelen vaak defect hierdoor is het station slecht bereikbaar voor mensen die slecht ter
been zijn.
- Er is nog veel onduidelijkheid over
de kortingsactie. Buschauffeurs zijn
veelal niet bekend met de kortingsactie.
- Vaak rijdt de bus vanaf Breukelen
gewoon weg, ook al stopt er net een
trein, Dit terwijl de buschauffeur het
vanaf zijn positie kan zien dat er net

een trein is gestopt.
- Het is vreselijk koud op station Breukelen, het biedt weinig beschutting tegen wind en regen.
- Er zijn te weinig kaartautomaten op
station Breukelen.
- De bus staat nog steeds regelmatig
in de file, omdat ook de buslijn 130
over de snelweg moet.
- Voor veel werknemers uit Utrecht is
De Ronde Venen slecht bereikbaar.
- Een klein deel van de reizigers vindt
de verbinding wel een verbetering.
- Een klein deel van de reizigers vindt
het goed dat de bus 4x per uur rijdt.
- Een nachtverbinding tussen
Utrecht en De Ronde Venen wordt
nog steeds gemist.
Alternatieven aangedragen door reizigers
- Nieuwe versie van oude buslijn 140
(directe busverbinding De Ronde
Venen –Utrecht), wel 4x per uur vertrekken, maar verder niet via Breukelen.
- Verbeter de veiligheid op station
Breukelen.
- Eventueel andere snellere route,
niet meer over snelweg, of gebruik
maken van vluchtstrook bij file.
- Meer bussen naar Woerden, aangezien dit een sneller alternatief is.
“Wij hopen dat de bovenstaande opmerkingen en suggesties serieus in
ogenschouw genomen zullen gaan
worden. Immers, feit blijft dat het
grotendeel van de reizigers er langer over is gaan doen, er financieel
substantieel op achteruit is gegaan
en steeds minder reizigers gebruik
maken van de buslijn 130. De busverbinding is voor de meeste reizigers dan ook absoluut geen verbetering. Onze hoop is nu nog gevestigd
op onze wethouder Jac Dekker. Hij
heeft komende maand een gesprek
hierover bij de provincie. We hopen
dat hij deze klachten meeneemt. Wij
sturen ze in ieder geval ook naar hen
op.” Aldus Emiel en Youssef.
Misschien een idee voor de wethouder om met de bus en de trein naar
de provincie te gaan, ondervindt hij
het zelf.

Wilt u ook nog uw mening laten horen, mail het naar:
buslijn130@gmail.com

Ook al vinden ze het op de Driehuisschool niet leuk dat juf Inge hun
school gaat verlaten, toch hebben
ze geprobeerd er een feestelijk afscheid van te maken.
In de middag had haar groep 6 een
heel programma voor haar. Ze werd
namelijk getrakteerd op allerlei optredens van de kinderen.
Dit gebeurde allemaal onder het genot van lekkernijen. Ook de ouders
kwamen afscheid nemen van de juf.
Als klap op de vuurpijl werd de juf
uitgezwaaid onder mooi versierde
bogen.
Inge had namelijk een beetje te hard
tegen haar collega’s geroepen dat
ze dat niet wilde…
Tja, dan is het natuurlijk des te aantrekkelijker om het wel te doen.
En aan het gezicht van Inge te zien,
kon zij er ook wel van genieten.

Wintersportdag bij De Fontein
Mijdrecht - Vorige week maandag
was de sportdag van basisschool De
Fontein. Het was dit jaar een binnensportdag in sporthal De Phoenix met als thema: Winterspelen. Er
waren allerlei spelen als: sneeuwballen gooien, rodelen, een pinguïnrace, wakslingeren, skilopen, ijspe-

gelvangen en nog veel meer en natuurlijk was er ook een echte koeken-zopietent. De ochtend was voor
de groepen 1-3. Deze stond in het
teken van een soort Elfstedentocht,
waar bij elke plaats een spel gedaan
werd. De middag was voor de groepen 4-8. Hier was het een sport- en

spelinstuif met meer dan 20 activiteiten waar de kinderen zelf uit konden kiezen.
Het was weer een gezellige, leuke
en sportieve dag, mede dankzij de
hulp van veel ouders en een bijdrage van de leerlingen uit groep 8 en
Beuving Sport.
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PK Sport Bosdijkloop 2009
wederom een groot succes
De Ronde Venen –Vorige week
zondag organiseerde Toer Trimclub
De Merel de jaarlijkse Bosdijkloop,
met start en finish op de Kerklaan
in Vinkeveen. TTC De Merel was toe
aan de 31ste versie van de jaarlijkse
trim- en wedstrijdloop.
Vanaf 10 uur kon er worden ingeschreven in Sociaal Cultureel Centrum De Boei in Vinkeveen. Dit is
een fraaie en ruime accommodatie
voor zo’n evenement. Het is daar altijd erg gezellig.
De Bosdijkloop had bewolkt winterweer, droog, enige wind, maar een
frisse temperatuur van rond 4 graden. Ondanks deze winterse omstandigheden was het aantal deelnemers weer gestegen, in totaal 329
deelnemers, een aanzienlijke stij-

ging (44%) ten opzichte van vorig
jaar. De deelname aan de kinderen jeugdloop was ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Maar bij de 5 kilometer had met 47 deelnemers, meer
dan het dubbele vergeleken met vorig jaar. Bij de 10 kilometer met 168
deelnemers, de afstand met het
grootste aantal deelnemers, zelfs
een stijging van 50% ten opzichte
van vorig jaar. En ook bij de halve
marathon was er een toename van
het aantal deelnemers (76).
Jeugd wil bewegen
De voornamelijk jeugdige deelnemers aan deze afstand, uit de leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar, voorzien
van een T-shirt hadden er duidelijk
zin in. Met Mickey Peters uit Vinke-

veen (6:45 min.) als winnaar bij de
jongens en Annemarie ten Kate uit
Nieuw Vennep (7:06 min.) als winnares bij de meisjes.
5 kilometer
De overwinning bij de 5 kilometer
mannen was dit jaar voor Marcel de
Jong uit Mijdrecht, in een snelle tijd
van 16:38 min. Bij de dames was Eva
Haspels de winnares, eveneens uit
Mijdrecht.
10 kilometer
De afstand van 10 kilometer heeft
traditioneel een groot deelnemersveld. De winnaar was John van Dijk
uit Amstelhoek met een snelle tijd
van 33:44 min. Deze tijd was ongeveer een halve minuut sneller dan de

winnaar van vorig jaar. Bij de dames
won Anouk Claessens uit Mijdrecht
met een tijd van 39:16 min. Deze tijd
was aanzienlijk sneller dan van de
winnares van vorig jaar, namelijk
met een verschil van 5 minuten.
Halve marathon
De halve marathon is de afstand
die het meest tot de verbeelding
spreekt. De route voert door het
fraaie landschap van het buitengebied van de gemeente De Ronde
Venen, namelijk door de polder via
Oukoop naar Nieuwer Ter Aar en terug naar Vinkeveen.
De halve marathonwedstrijd werd
om 12.00 uur weggeschoten door
wethouder Jan van Breukelen (Welzijn) van de gemeente De Ronde
Venen. De winnaar bij de heren was
Michael Woerden uit Mijdrecht met
een knappe tijd van 1:11:44, slechts
27 seconden boven het parcoursrecord. Hij kon de wisselbeker in ontvangst nemen. Met op de tweede
plaats de winnaar van 2007 en 2008,
Corné Klein uit De Kwakel.

Open Ronde Venen
biljartkampioenschap
Vinkeveen - Op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 maart organiseert biljartclub De Merel voor de
eenentwintigste maal het individuele O.R.V Biljartkampioenschap.
Aan dit toernooi kunnen zowel goede als minder goede spelers deelnemen. Het minimum aantal caramboles is gesteld op 27. Ook kaderspelers kunnen meedoen. Iedereen
heeft kans want er wordt gespeeld
volgens het knock-out-systeem. Er
wordt op twee biljarts gespeeld onder deskundige leiding. De winnaar
van de prachtige wisseltrofee mag
zich een jaar lang “Open Ronde Venen Kampioen“ noemen.
Tot de laatste vier, spelen hoog tegen hoog en laag tegen laag.
U kunt zich voor deelname aan dit

kampioenschap opgeven door middel van een inschrijfformulier, te
verkrijgen in Café De Merel, Arkenpark Mur 43 in Vinkeveen, of een telefoontje.
Het inschrijfgeld bedraagt 8,00 euro
te voldoen bij de inschrijving. Voor
meer informatie kunt u bellen naar
Café De Merel, tel. 0647944950
(na 20.00 uur 0297-263562 of 0297264159.)
Men kan zich uiterlijk tot zondag 2
maart opgeven. Voorkom teleurstellingen en lever uw inschrijfformulier
zo spoedig mogelijk in of even bellen naar het clubhuis. Als u het formulier per post stuurt, adresseer het
dan als volgt: Café De Merel, Postbus 16, 3645 ZJ te Vinkeveen.

Bij de dames was dit jaar de overwinning voor Agnes Hijman uit Wilnis met een tijd van 1:25:44, aanzienlijk sneller dan de winnares van
vorig jaar, met een verschil van dertien en een halve minuut. Ook voor
haar had de organisatie een wisselbeker. Beide winnaars hebben
iets gemeenschappelijk, namelijk zij
zijn beiden winnaar geweest van de
verkiezing Sportman, respectievelijk
Sportvrouw van het jaar 2008 van
de gemeente De Ronde Venen.
Organisatie
De organisatie van dit evenement
was zonder de vele sponsors, en
PK SPORT als hoofdsponsor, vrijwilligers, gediplomeerde verkeersregelaars, leden van TTC De Merel, EHBO, masseur, muziek bij de
finish, personeel van De Boei en
vele anderen, en natuurlijk de lopers die na het startschot door wethouder Jan van Breukelen door het
mooie, landelijke “Bosdijk” parcours
in de omgeving van Vinkeveen liepen, niet mogelijk.

Schaatser Kevin Regelink
geplaatst voor NK
Regio - Kevin Regelink, lid van IJsclub NINO, heeft zich afgelopen
weekend geplaatst voor de NK afstanden welke in het weekend van
13, 14 en 15 maart worden gehouden op de ijsbaan in Hoorn.
De landelijke selectiewedstrijden NK
afstanden werden voor de junioren
A en B gehouden op de ijsbaan in
Hoorn. Vrijdagavond reed Kevin de
500m in een geweldige persoonlijk
record van 39.13. Daarmee eindigde
hij op de 5e plaats. Met deze mooie
eindtijd wist Kevin zich te plaatsen
voor de NK afstanden.
Daarna reed Kevin een 1500m in
een tijd van 1.57.82 die een 10e
plaats opleverde. Het is nog onzeker of Kevin deze afstand op de NK
afstanden mag rijden. De junioren
van Jong Oranje zijn waarschijnlijk
niet in Nederland in het weekend
dat de NK afstanden worden verreden en daarom zou het goed kunnen dat Kevin dan een aanwijsplek
kan krijgen. De teamgenoten van

Kevin, Yordi v.d. Hoek en Joep Pennartz, reden een mooie 1500m. Joep
reed zijn race in een tijd van 1.55.66
wat hem een 1e plaats opleverde en
Yordi reed de 1500m in een tijd van
1.57.21 en daarmee eindigde hij op
een 7e plaats. Ook voor Yordi is het
afwachten of hij mag starten op het
NK. Zaterdagavond stond de 3km
op het programma. Kevin stond 1e
reserve op de lijst, maar omdat Simon Schouten zich had afgemeld,
mocht Kevin toch starten op de
3km. Kevin opende zijn 3km snel en
probeerde zijn rondetijden vlak te
houden. Dit lukt hem aardig, zodat
hij in een mooie 9e eindtijd finishte van 4.14.27.
Ook bij deze afstand is het afwachten of hij naar het NK mag. Yordi en
Joep hebben zich weten te plaatsen
voor de NK afstanden op deze 3km.
IJsclub NINO zal in het weekend
van 13, 14 en 15 maart ruim vertegenwoordigd zijn op de NK afstanden in Hoorn.

Team Van Rijn Racing
onthult auto voor ‘t seizoen
De Ronde Venen - Afgelopen vrijdagavond, 20 februari, was het dan
eindelijk zover om de auto voor het
seizoen 2009 te gaan onthullen. Een
week voordat de eerste wedstrijd
voor Van Rijn Racing op het programma staat, presenteerde het voltallige team zichzelf én de auto aan
de aanwezigen. De avond begon om
19.30u, buiten stond de vrachtwagen met racetrailer opgesteld. Deze
zorgde voor een duidelijke herkenning voor het toestromende publiek
in de donkere avond. Binnenin de
showroom van Autobedrijf van Rijn
ontstond al snel een gezellige drukte. Om omstreeks 20.00 uur opende
Vincent Groen, sponsor aanspreekpunt voor Van Rijn Racing op het circuit, de avond. Daarna mocht Dennis van Rijn, coureur van de SEAT
Cordoba, zijn teamleden voorstellen
op wie hij het komende jaar weer
kan vertouwen. Aan hun de eer om
het doek te ontdoen van de wagen.
Na het applaus van de aanwezigen,
kreeg eenieder de gelegenheid om

de auto van dichtbij te zien! Vooral de jeugdige aanwezigen namen
plaats in de racestoel van Dennis
van Rijn.
Alle sponsoren waren aanwezig en
konden zo als allereerste zien in
welke kleuren de Rallyracing wagen
voor 2009 ten strijde gaat. Het vertrouwde geel is gebleven. Maar het
grijs van vorig jaar is verruild voor
het temperamentvolle rood. Aan de
uitstraling zal het niet liggen!
Team Van Rijn Racing bestaat uit
Jan van Rijn, Ronald Pauw, Peter
Pauw, Raymond Cornelissen, Jaimee Groen, Mitchell van Rijn, Peter
Otto & Dennis van Rijn
Aankomend weekend gaat Van Rijn
Racing er weer vol tegenaan in de
eerste wedstrijd voor het Belgisch
Kampioenschap, in Maasmechelen. Op zondag 1 maart valt het eerste startsein. Het team gaat weer,
net als vorig jaar, strijden om een
plek in de finales. Want daar worden
de punten verdeeld en die willen ze
veel gaan scoren!

Biljarten

Bart de Bruyn scoort een
10 maar verliest wel

Succesvol zaalvoetbaltoernooi csw d-pupillen
Wilnis - Op de zaterdagavonden 7
en 14 februari is in sporthal de Willisstee in Wilnis het zaalvoetbaltoernooi voor meisjes en jongens D pupillen weer gespeeld. Het toernooi,
dat jaarlijks terugkeert, werd alweer
voor de tweede keer gesponsord
door Aquafix Milieu BV, Transportbedrijf/Truckservice J. Ende & zoon
en de Rabobank. Het toernooi wordt
normaal in december afgewerkt
maar de KNVB had op deze datum
een inhaalronde gepland waardoor
het toernooi verschoof naar 2 zaterdagavonden. Dit was nieuw maar
bleek een gigantisch succes. Vele ouders, familie en vrienden kwamen op de avonden kijken om hun
kinderen te bewonderen. Er waren
vier poules met teams uit de toplanden Spanje, Engeland, Italië en Nederland gemaakt. Alle meisjes en
jongens waren door elkaar gemixed
waardoor er gelijkwaardige elftallen ontstonden. Ook moet er gezegd worden dat de E-Top van CSW
door de organisatie waren uitgenodigd om mee te doen met dit toernooi. Deze twee jaar jongere talenten lieten zich goed gelden en vielen niet uit de boot. Uiteindelijk deden er bijna honderdvijftig kinderen
mee. Elke avonden waren er eerst
spannende poulewedstrijden om zo
een nummer één van elke poule te
verkrijgen. De wedstrijden werden

gespeeld onder gezellige muziek,
waardoor het in de sporthal leuk kijken was. Elke wedstrijd werd goed
geleid door KNVB scheidsrechters
van de club. Ook was de EHBO elke avond met vrijwilligers aanwezig om eventuele blessures te kunnen behandelen, gelukkig was dit
niet nodig. Op de tweede avonden
stonden nog wat poulewedstrijden
op het programma, daarna werden
er kruiswedstrijden gespeeld om tot
een finale te komen. Waar AZ, Ajax
en Feyenoord niet ver wisten te komen in hun poule, bereikte PSV wel
de finale. In dit team waren 2 dames
aanwezig die heel goed speelden.
De andere finalist was Manchester
United. Zoals een finale hoort te zijn
werd het een spannende pot voetbal. De wedstrijd eindigde in een
gelijkspel en strafschoppen moesten de winnaar bepalen.
Manchester United was de koelbloedigste van de twee en ging met
de beker vandoor. Er volgde nog een
prijsuitreiking waar er kind van de
sponsors een aandenken kregen.
Dit allemaal mogelijk gemaakt door
de sponsors: Aquaria Milieu BV,
Transportbedrijf/Truckservice J. Ende & zoon en de Rabobank. Door
het succes van het toernooi is er alweer een datum vastgelegd voor het
volgende seizoen.

Nooitgedachters in Thialf
Wilnis - De schaatsenrijders Nicky Vis, Noah Boogaard en Bram de
Vries deden afgelopen zaterdag mee
aan een door Het Schaatscircuit georganiseerde wedstrijd in Thialf
voor alle leeftijdsklassen. Deze door
Bram de Vries geleide wedstrijd telde 175 deelnemers in leeftijd variërend van 9 tot en met 72 jaar! Mede
doordat voorafgaande aan de wedstrijd er een aantal professionals
zoals Annette Gerritsen, Marianne
Timmer, Mark Tuitert en Simon Kuipers een oefenwedstrijd had, was er
een perfecte ijsvloer, hetgeen resulteerde in maar liefst 147 Persoonlij-

ke Records.
Nicky Vis(14) kwam uit op de
1.500m en reed daar een dik persoonlijk record van 2.15.15. Noah
Boogaard(10) reed 2 PR’s en wel
op de 300m in 32.13 en de 500m in
52.62. Zijn opa Bram de Vries (66)
reed 2 degelijke tijden: 500m in
45.89 en 1.000m in 1.33.07. Persoonlijke records op die leeftijd lijkt ook
wel wat veel gevraagd. Half maart
zijn de laatste wedstrijden van Het
Schaatscircuit in Thialf en dan zal er
een Sprintvierkamp worden gereden en wel op beide dagen een 500
en 1000 m.

De Kwakel – Tijdens de 22e ronde van de districtscompetitie van de
Veen en Rijnstreek moest het team
van Bart de Bruyn aantreden tegen
Roelofarendsveen.
Bart mocht het deze week opnemen
tegen Jan Heemskerk. Hij produceerde een “biek” maar mocht door.
Er kwamen er vervolgens nog 9 achteraan. Een fantastische serie van 10
dus
Bart vierde de rest van de partij zijn
hoogste serie ooit en maakte er niks
meer van. Jan ging rustig verder en
was als eerste aan het einde van
zijn partij. Bart kwam er uiteindelijk
10 tekort. Zo kon het gebeuren dat
je een 10 scoort, maar wel verliest.
Martien Plasmeijer zit de laatste weken in een diep dal. Ook nu weer had
hij geen schijn van kans. Ko Hoogenboom was heer en meester aan de
tafel. Ook Plat Voorn had geen antwoord op het spel van zijn tegenstander. Hierdoor ging dit team met
een 7-0 nederlaag terug naar huis.
Het team van John van Dam speelde een uitwedstrijd in Oude Wetering. John zelf was afwezig waardoor
Jos Spring in’t Veld als eerste speler
mocht beginnen. Arie Roubos was
zijn tegenstander. Arie laat je geloven in een overwinning maar slaat
dan keihard toe. Zo kon Jos lang
op een overwinning uitkijken maar
kwam er uiteindelijk 6 tekort.
Aan de kant
Do van Doorn zette Koos Olijerhoek
in 63 beurten aan de kant. Broer
Jan had dit graag na willen doen.
Het hele seizoen had Jan nog maar
1 driebanden partij verloren. Deze
week werd de tweede daaraan toegevoegd. Hij kwam slechts 2 caramboles tekort. Een 4-3 nederlaag.
Het team van Qurinus van der Meer
trad thuis aan tegen Roelofarendsveen. Rik van Zanten speelde tegen
Erik van Haastrecht. Rik verweerde
zich kranig en werklust wordt altijd
beloond. In 57 beurten had Rik zijn
37 caramboles bij elkaar. De teller
van Erik bleef steken op 50 caramboles. Quirinus zelf had het moeilijk tegen Martin Klomp. Maar liefst
60 beurten waren er voor nodig om
30 caramboles te behalen. Johan
van Doorn had een prima avond.
Met goed driebandenspel werd Fred
Bakker in 34 beurten in zijn hemd
gezet. In de B2 speelde het team van
Wery Koeleman tegen de Plas uit
Langeraar. Wery en kornuiten hadden nog goede hoop op een hoge
klassering. Deze hoop kon snel aan
de kant worden geschoven. Alle drie
verloren hun partij. De tik komt voor
Alex van der Hulst waarschijnlijk het
hardst aan. Hij staat inmiddels met
zijn totaal gemiddelde onder dat van
derde speler Kees Smit.
Libre

Het team van Kees de Bruyn speelde
thuis tegen Inn ’t Lelieveld. Kees had
17 beurten nodig om zijn 170 caramboles te behalen. Theo Bartels kreeg
tegen Patrick Leers alle kansen om
tot een mooi resultaat te komen. 100
uit 31 is een mooi resultaat.
Hans van Eijk kon proberen de volle
winst te bemachtigen. Tegen Anton
Slof had Hans eigenlijk geen kans.
Hij verloor dan ook, maar zijn gemiddelde van 3.00 verzacht de pijn
enigszins. Toch een 5-2 overwinning. De heren van de C3 speelden thuis tegen De Ringvaart. Het
was Ton Karlas die weer geen overwinning kon binnenslepen voor zijn
team. Huib Bakker speelde ook niet
best maar wist nog wel een remise er uit te slepen. Jan Schockman
was zijn tik die hij opliep in de voorronden van het Open Kwakels Libre
snel vergeten. Met een mooi gemiddelde van boven de 2.00 pakte hij de
winst. 4-3 werd uiteindelijk de uitslag voor Ton en zijn maten.
Het team van Aad van Kessel en
zijn gevolg togen naar Jacobswoude. Aad van der Laan was afwezig en voor hem mocht Wery Koeleman invallen. Wery speelde een acceptabele partij maar kon het verlies toch niet afkeren. Aad van Kessel won daarentegen wel zijn partij.
Kees van der Meer kwam er één tekort om nog een punt binnen te slepen. Arjan Vlasman steeg weer boven zijn kunnen uit, en bezorgde zijn
team het extra punt. 5-4 winst.
Het team van Frans van Doorn zit
in een diep dal. Frans kwam nog
enigszins aan zijn niveau maar verloor wel. Peter Maijenburg behaalde
de zeperd van de week. In 21 beurten verloor hij van een vrouwelijke biljartster, namelijk Willy Visker.
Dit zal Peter niet lekker zitten maar
hem kennende komt hij hier weer
snel overheen. Ton Onderwater en
Maus de Vries verloren beiden ruimschoots. Een 9-0 nederlaag.
In de C5 speelde het team van Gerard Plasmeijer een thuiswedstrijd
tegen Inn ’t Lelieveld.
Alleen over Leon Loos viel dit keer
wat goeds te vermelden. Hij bezorgde zijn team de enige twee punten.
Door het 7-2 verlies staan ze stijf
onderaan op de ranglijst.
Het team van Willem Holla speelde
uit in de Eendenkooi in Zoeterwoude. Het is hier altijd luidruchtig door
de grote hoeveelheid bridgers die
pauze houden na iedere drive. Ook
het team van Rijnegom zelf kan wel
eens luidruchtig overkomen, op een
gezellige manier wel te verstaan.
Willem Holla speelde tegen Gerrit
Oudshoorn een ongelukkige partij
maar won wel. Chris Draaisma had
dit keer zijn avond niet en verloor
kansloos. Pieter Langelaan scoorde
wel weer zijn puntjes. Al had Pieter
wel 48 beurten nodig.

pagina 22

Nieuwe Meerbode - 25 februari 2009

Volleyballers van Atalante
jubileren verder
Vinkeveen - Heel wat clubgenoten
hebben zich opgegeven voor het
tweede feest van Atalante volleybal dat dit seizoen 50 jaar bestaat.
In september werd het gezellige jubileumfeest georganiseerd, op zaterdagmiddag 7 maart gaat de club
beachen in Aalsmeer met 98 beachers en 27 mini’s, een mooie opkomst! Om 15.00 uur beginnen de
beachers met het toernooi. Er zijn
verschillende niveaus, van fanatiek tot gezellig, voor ieder wat wils.
Om 16.00 uur komen de mini’s aan
bod, ze gaan minibeachvolleyballen

en allerlei andere leuke spelletjes in
het zand doen. Aansluitend gaat de
club zo rond 19.00 uur aan het buffet. Het wordt vast een zeker een
gezellig clubgebeuren!
Eind april volgt nog een derde feest
ter afsluiting van het jarige seizoen
van Atalante. Dela Martinus uit Amstelveen gaat een volleybalclinic
verzorgen onder leiding van volleybalgoeroe Avital Selinger. Avital is
een grote bekende naam in het internationale volleybal en bovendien
inwoner van De Ronde Venen. En
zo’n Olympisch kampioen aan het

werk zien is natuurlijk een grote
eer en droom van iedere volleyballiefhebber! Avital en z’n meiden komen op dinsdagavond 28 april naar
De Boei en gaan een geweldige demonstratie training laten zien. Wellicht dat een aantal clubgenoten
nog mee kan doen.
En aan het eind natuurlijk op de foto met dit volleybalicoon of met de
charmante sportieve lange ladies.
Echt een superevenement om het
feestseizoen mooi mee af te sluiten.
Meer info via www.vv-atalante.nl

Legmeervogels C-selectie

Comhan Holland
ondersteunt jeugdopleiding
Uithoorn - Comhan is groot in aluminiumprofielen en plaatmaterialen. Maar voelt zich bij lange na niet
groot genoeg om ook klein te kunnen denken. En daarmee wordt gedoeld op de jeugd in Uithoorn. Want
om maar eens een cliché uit de kast
te halen, wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst. Om die reden gaat Comhan Holland de talentvolle jeugdige
voetballers van SV Legmeervogels
C-selectie ondersteunen.
Comhan gaat deze talentvolle teams,
(C1 speelt 3e divisie landelijk) sponsoren door deze jongens de komen-

CSW Dames 1 tegen
Oostkapelle Dames 1
Wilnis - De dames van CSW 1 hebben afgelopen zaterdag goede zaken gedaan. Maar liefst 8 ploegen
strijden om het lijfsbehoud in de
landelijke eerste klasse A. De dames van CSW hebben onder aanvoering van de gehele club maar
liefst met 4-2 gewonnen van de dames uit Oostkapelle.
De eerste helft begon CSW wat
voorzichtig. Kansen over en weer,
maar Oostkapelle drukte iets beter
door. Isabella Koenen had na een
aanval de bal in haar buik klemvast.
Maar toch schopte de tegenstander de bal los en kon op die manier
scoren, 0-1. Gelukkig lieten de dames van CSW zich niet gek maken
en gingen daarna vol in de aanval.
Er kwamen kansen voor CSW en uit

een vrije trap van aanvoerder Saskia Vis kon Liane alias Lou Lou mooi
de bal binnen tikken, 1-1. CSW ging
steeds meer drukken op de helft
van Oostkapelle en ver in blessuretijd scoorde Saskia Vis mooi raak
uit een vrije trap, 2-1. De eerste helft
duurde zo’n 60 minuten, want blijkbaar dacht de scheidsrechter dat ie
aan het honkballen was.
Na de rust ging de wedstrijd gelijk
op. De debutanten van de A1, Priscilla en Manon, op de linksbuitenen linkshalfpositie speelden beiden
een puike wedstrijd en konden goed
mee met het niveau. Na een ongelukkige stuiterbal raakte Diana Koenen wederom geblesseerd aan haar
enkel nadat ze net terugkwam van
haar enkelblessure. Ze schreeuwde

Damzegge voor Auke
Regio - Valentijnsdag heeft nu voor
damvereniging Amstelland een extra betekenis. Bij het verzamelen in
het Go-centrum voor de wedstrijd
tegen HDC werd bekend dat voorzitter Auke Godthelp, na een ziekbed van ruim een jaar, die ochtend
was overleden. De wedstrijd tegen
HDC ging gewoon door en de degradatiekandidaat werd met gemak opzijgezet: 12-8. HDC moet
het dus hebben van zijn sterkere spelers en hoopt dat zijn zwakkere maten een hele goede prestatie neerzetten. Het eerste misluk-

te faliekant door toedoen van de K’s
van Amstelland. Kopman Krijn ter
Braake mocht in een rechtstreeks
duel met HDC-kopman Mark Deurloo het genoegen van de winst smaken. Ook Kenny Kroon boekte eindelijk winst tegen een sterkere speler. Want zowel Uithoornaar Paul Lohuis als Bob Out liep in toch niet zo
moeilijke zetjes in het eerste speeluur. Zij speelden echter nog zo lang
mogelijk door en Lohuis wist zowaar
voor extra hout nog twee dammen
te behalen. Tesamen met de winst
van Wiebo Drost die in het midden-

CSW verslikt zich
Wilnis - CSW speelde zaterdag de
inhaalwedstrijd uit tegen DHSC en
verzuimde daar om medekoploper
te worden. Het werd een 2-1 overwinning voor de thuisploeg en zodoende blijft CSW op 3 punten achterstand staan van de koploper.
Op een slecht bespeelbaar veld had
CSW wel een groot overwicht maar
het spel was erg rommelig en onnauwkeurig. Toch was er al snel

een mogelijkheid om de leiding te
nemen maar een prachtige kopbal
van Edwin Milton werd door de keeper uit zijn doel geranseld. Achterin
was het voor CSW voortdurend opletten voor de gevaarlijke counters
van DHSC maar vooralsnog leverde
dit geen echt grote kansen op. CSW
bleef op zoek naar de openingstreffer maar speelde teveel door
het midden in plaats van de zijkanten te benutten. Bijna lukte het via

Henny Hoffmans en Hans
Bras kwartfinalisten biljarten
De Ronde Venen - In het driebanden toernooi van D.I.O./Café De
Merel hebben zich het afgelopen
weekend Henny Hoffmans op een
haar na, en Hans Bras moeizaam,
geplaatst voor de kwartfinales.

Turkenburg, Bert Dijkshoorn, Paul
Huzemeier, Nick v.d. Veerdonk, John
Vrielink, Peter Driehuis, Roy Leemreize en Wil Bouweriks. De kwartfinales zijn te spelen op de data 28 en
29 maart, 4 en 5 april.

Ook door naar de kwartfinales zijn
de volgende spelers: Maarten Dulmus, Wim Bakker, Stefan Vos, Hein
Voorneveld, Patrick van der Meer,
Jan Eijesker, A. Augustin, Wim Roest,
Thijs Hendrikx, Bert Fokker, Hans
Dikker, Dave Meyer, Tino van Bemmelen, Jaap Hoogendoorn, Herman

Er zijn nog enkele plaatsen vrij op
zaterdag 14 maart om de voorronden te spelen men kan zich voor dit
toernooi nog inschrijven aan de bar
van Café De Merel, Arkenpark MUR
43 in Vinkeveen of telefonisch op de
volgende nummers 0297-263562 of
0297-264159.

de 3 jaar in prachtige trainingspakken te steken. Doelstelling hierbij is
niet het stimuleren van de naambekendheid. Maar meer omdat het
bedrijf sterk hecht aan de sociaal
maatschappelijke rol die de club en
Comhan als bekende werkgever in
de regio speelt.
En wat is er dan leuker om een dergelijk jeugdig voetbalteam uit de eigen regio een duwtje in de rug te
geven. De jongens van de C-selectie van de Legmeervogels gaan zeker scoren want is het niet in het
doel van de tegenstander dan zeker

met de goede professionele uitstraling. Maar je kan niet alleen succesvol zijn met je technische vaardigheden op het voetbalveld, ook het
bedrijfsleven heeft steeds meer behoefte aan technisch geschoolde
medewerkers. Dus gebruik je technische vaardigheden, ook als je net
geen profvoetballer wordt, bij een
bedrijf in de regio dat je daar de
mogelijkheden voor geeft. Comhan
Holland is daar een mooi voorbeeld
van. Comhan Holland ondersteunt
de jeugd bij de voetbal en schoolopleiding.

het uit van de pijn en CSW was daar
duidelijk van onder de indruk. want
Oostkapelle scoorde meteen daarna
de gelijkmaker. Met Pascalle Kroon
in de ploeg gekomen, kwam er uiteindelijk meer druk en kon Kim van
Kippersluis na een steekpass van
Sylvia van ‘t Schip met een ‘mooie
goal’ gelijk maken. CSW haalde opgelucht adem, maar na een paar
forse uithalen op de enkels van Lea
en Tea Malbasic vond CSW het voldoende en maakte het 4-2, wederom door een goede goal van Liane Hogeterp, de uiteindelijke vrouw
van de wedstrijd. Meerdere kansen
volgden, onder meer voor Nathalie
Hoogeveen. De in het veld gekomen
3e debutant, Rivka deed het daarna
ook erg goed. CSW heeft de wedstrijd netjes uitgespeeld dankzij onder anderen de goede begeleiding
van Iris van Dijk, Natasja Cornelissen en Debby Veenhof. Een mooie
overwinning die CSW wat meer
lucht geeft in de strijd om de 3e
plaats.
  
spel een schijfje won en meteen de
partij erbij kreeg, stond na Amstelland na drie uur spelen op 6-4 voorsprong. Tegen de tijdnoodfase ging
het er steeds beter uitzien voor Amstelland. Gert van Willigen hield het
netjes op remise, terwijl Jan Pieter
Drost zijn aanval zag doorslaan: 95. Na de tijdnood probeerde Ad nog
te Vlammen, maar zijn tegenstander sleepte de enige aanwezige remise er uit. Thijmen Stobbe nam
vervolgens geen risico en wikkelde met een plakker af naar een remise-eindspel: 11-7. Invaller Anton
liet zich niet bij de Neus nemen en
kwam uit verloren positie terug tot
remise: 12-8 eindstand.
Jilles Klumper maar zijn schot kon
nog net worden geblokt en een vrije
trap van Tim Vis eindigde op de buitenkant van de paal. Na bijna een
half uur spelen weer een gevaarlijke counter van DHSC. Vanaf rechts
werd de bal voorgetrokken en kon
zomaar ongehinderd worden ingekopt. Lang kon de thuisploeg niet
genieten van de voorsprong, want
even later kon CSW alweer gelijk maken. Een afgemeten voorzet
van Edwin Milton werd keurig ingekopt bij de tweede paal door de vrijstaande Tim Vis. Na rust wederom
CSW veel in balbezit maar het was
deze middag erg lastig om de juiste opening te vinden. Kansjes waren
er wel zoals een schot van Raymond
Wens dat door de keeper werd gestopt. Veel vrije trappen en corners
maar het viel allemaal net niet goed.
Vlak voor tijd kreeg CSW de deksel
op zijn neus. Knullig uitverdedigen
leverde balverlies op en de voorzet
kon zomaar worden binnengetikt.
CSW probeerde het nog wel maar
moest uiteindelijk met lege handen
van het veld.
Een beetje zure nederlaag voor de
ploeg uit Wilnis maar tegen zulke
nederlagen loop je toch een keer op
in een seizoen.
Aanstaande zaterdag kan meteen
al revanche worden genomen voor
deze nederlaag want dan komt DHSC naar Wilnis, aanvang 14.30 uur.

Kampioenen van Atlantis Rabo B2

Korfballers Atlantis Rabo B2
alweer zaalkampioen
Mijdrecht - Nadat het veldseizoen
werd afgesloten met een kampioenschap, is het Atlantis B2 nu opnieuw gelukt om kampioen te worden. In de zaal werd de ploeg een
klasse hoger ingedeeld maar toch
hebben zij het weer voor elkaar. Atlantis B2 is zaalkampioen. Het veldseizoen werd moeiteloos afgehandeld en de vaste lijn van verbeteringen en winst zette zich ook in de
zaal goed door. Na de kerstvakantie leek het even of er in een andere poule werd gespeeld. Teams die
normaal wonnen, verloren en omgekeerd. Ook de B2 kon zich hieraan
niet onttrekken. Op 10 januari werd
de returnwedstrijd tegen De Vinken
nog met moeite gewonnen (6-8). De
wedstrijd die erop volgde tegen EK-

VA bleven de punten in Almere liggen (4-3). Na deze zwaarbevochten
wedstrijd raakte Atlantis even in een
dip. Van Thor, een tegenstander die
hun verdediging helemaal weg wist
te spelen, werd verloren.
Atlantis’ aanval wist de ballen niet
door het mandje te laten gaan, dus
gingen de punten mee naar Harmelen (5-8). De week erop werden tegen MIK echter weer de sterren van
de hemel gespeeld (6-10). Atlantis
was weer op kampioenskoers! Alleen DKV Victoria, hun volgende tegenstander, kon Atlantis nog maar
van het kampioenschap afhouden.
Deze ploeg ging met 7-5 roemloos
ten onder. De laatste wedstrijd tegen OVVO was enkel een vingeroefening om te bewijzen dat de

Vele ereplaatsen voor
AKU in kille Bosdijkloop
Regio - De 31e Bosdijkloop van
TTC de Merel in Vinkeveen pakte
zeer succesvol uit voor de atleten
van AKU.
Ondanks de kille zuidenwind en de
voorafgaande lichte sneeuw werden
er verrassend goede tijden neergezet op de diverse afstanden.
Thijs Heemskerk beet het spits af
met een derde plaats op de 1,7 km.
jongens in de prima tijd van 7 minuten precies.
De 5 km. meisjes bracht AKU een 2e
en 3e plaats voor Simone de Jong
en Linda van Rossum, terwijl Mar-

cel de Jong bij de jongens zelfs met
de eerste plaats aan de haal ging in
16.38.
Op de 10 km. dames schitterde
Anouk Claessens met een eerste
plaats onder de “veertig” in 39.16 en
werd Lotte Krause keurig derde in
43.25, dat kan ze dus ook!
John van Dijk was op de 10 km. heren eigenlijk een eerste plaats aan
zijn stand verplicht, maar je moet
het toch maar doen. Hij slaagde
voortreffelijk in een prima 33.44.
Baukje Verbruggen kwam uit bij de

Mijdrechtse spelers weer helemaal
terug in de race waren. Moeiteloos
wonnen ze met 2-10. Vol vertrouwen
hebben ze hun kampioenschap gevierd. Een heerlijke taart van sponsor de RABO bank. De coaches
hebben zelf de tijdelijke medailles
geregeld.
De bond was er niet helemaal op
voorbereid dat een team zo vroeg
in het seizoen kampioen kon worden. In april gaan ze aan het tweede
veldseizoen beginnen. Ze zijn dan in
een korte tijd van de vijfde naar de
derde klasse opgeklommen. Als de
stijgende lijn wordt voortgezet, moet
het team ook in de derde klasse een
heel eind kunnen komen. En… misschien valt er in juni wel weer een
kampioenschap te vieren.
veterinnen 1 en deed dat voortreffelijk als 2e aankomende in 47.34.
Bij de vet. 2 dames verraste Corinne
van den Bergen met een mooie derde prijs in 50.26. De halve marathon
dames vet. 1 was van zeer hoog niveau, waarbij Agnes Hijman natuurlijk ongenaakbaar bleef. Karin Versteeg trok zich hier echter niets van
aan en zette met een 2e plaats in
1.31.00 zelfs een PR. neer. Klasse!
Corné Klein snelde naar een 1e
plaats in 1.16.53 bij de heren vet. 1
en Veenlanden celebrity Paul Hoogers evenaarde dat bij de vet. 2 in
een onwaarschijnlijke 1.18.42.
Theo van Rossum, eigenlijk meer
specialist op de 10 km. moest lossen, maar zijn 1.20.58 als tweede
mocht er ook zijn.

