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Neemt u genoegen
met minder keuze?

Zie de advertentie
verderop in deze krant.

Slim bekeken!
“Een lage rente plus een spaarplan. 
  Dat maakte ’t verschil.”

Erik Meyer & Anne de Boer, 
Mijdrecht

Bel 0297 27 30 37 
of kom langs op het burg. Haitsmaplein 29 in mijdrecht

Fi n a n c i e e l Di e n s t e nce n t ru m mi j D r e c h t

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

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

Alle aandacht

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

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

www.bms-travellers.nl

Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

Voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4

Tel. 0297-283834

Estafetteproject goedgekeurd door meerderheid raad, maar:

CDA heeft wel boobytrap onder 
estafetteproject neergelegd met 
een amendement
De Ronde Venen - De reacties in 
de Mijdrechtse raadzaal donder-
dagnacht jl. waren heel verschil-
lend. In een bomvolle raadzaal was 
er door de raad maar liefst weer vijf 
uur lang gesproken over het plan 
met de naam: Estafetteproject. Met 
15 stemmen voor en 8 stemmen te-
gen werd het plan uiteindelijk goed-
gekeurd. Wethouder Roosendaal 
was verschrikkelijk blij dat het toch 
gelukt was. Een deel van de raad 
ook blij, een ander deel teleurge-
steld. Het kleinste deel van de aan-
wezige burgers, bestuursleden van 
Argon, CSW en Nooitgedacht, was  
dolgelukkig. Het overgrote deel, 
de tegenstanders, boog het hoofd. 
Hadden dit toch niet verwacht. Maar 
hoewel zij zeker een kater hebben, 
gaan ze niet bij de pakken neerzit-

ten, zo bleek al snel: “Nu begint de 
strijd pas echt. We zullen vechten 
tot het eind. Er wacht ons een lange 
strijd, maar we gaan hem aan”, al-
dus de eerste reacties. 

Boobytrap
De gemeente is er dus nog niet. Er 
zal nog een lange weg te gaan zijn, 
dat is zeker. Want ondanks de blijd-
schap van het college en een groot 
deel van de raad, heeft het CDA een 
gevaarlijke bom onder het geheel 
neergelegd. In een amendement 
(dat door de raad in meerderheid is 
aangenomen) staat nu in het ont-
werpbesluit dat de gemeente sluit 
met de Rabobank en met Bouw-
fonds: “Partijen komen overeen dat 
vervreemding van aandelen Bouw-
fonds door de Rabobank niet kan 

geschieden zonder voorafgaande 
toestemming van de gemeente De 
Ronde Venen.” De meeste raads-
leden die uiteindelijk voor het plan 
stemden, begrepen blijkbaar niet 
wat ze deden door voor dit amen-
dement te stemmen. De Rabobank 
liet al direct weten hier niet mee ak-
koord te gaan. 
Zet dit nu het hele plan op los-
se schroeven? “Ja”, zeggen de te-
genstanders. “Nee”, zegt wethou-
der Roosendaal desgevraagd “het 
is niet prettig wat er is gebeurd. De 
Rabobank is er zeker niet blij mee, 
maar ik ben er van overtuigd dat 
we ook deze opgeworpen hindernis 
zullen kunnen nemen. Het Estafet-
teproject gaat gewoon door”, aldus 
de wethouder. (vervolg raadsverslag 
elders in deze krant).

Wethouder Lambregts: “Het is de wet van Murphy: 
eenmaal een fout dan blijft het fout gaan”

Grondverkoop aan 
Mijdrechtse Dwarsweg
De Ronde Venen - Wegens een 
‘fout’ van de gemeente De Ron-
de Venen heeft de koper van een 
bouwkavel op de locatie Mijdrecht-
sedwarsweg 6, slechts E 180,- p.m² 
voor de eerste 3.056 m², en slechts 
E 3,50 p.m² voor de daaropvolgen-
de 1.000 m² betaald. Vorige maand 
verklaarde wethouder Lambregts 
dat  het hier een foutje betrof, waar-
voor zij graag de klok zou willen te-
rugdraaien indien dat mogelijk zou 
zijn...
Opmerkelijk was het dan ook om uit 
de Telegraaf van 10 maart jl. te ver-
nemen dat de koper van Mijdrecht-
sedwarsweg 6 vervolgens recente-
lijk nog eens ruim 1.000 vierkante 
meter aan zijn perceel heeft kun-
nen toevoegen, waardoor zijn per-
ceel inmiddels is vergroot van 3.056 

m² in 5.130 m², doordat 3.056 m² is 
verkocht per openbare inschrijving, 
1.000 m² extra is overgeschreven 
medio 2008 en nog eens 1.000 m² 
extra is overgeschreven in het Ka-
daster begin 2009.
Wat is er toch allemaal aan de 
hand met die grond daar aan de 
Mijdrechtsedwarsweg.
Wie doet nu steeds iets fout. Is het 
twee keer per ongeluk? Iedereen 
heeft het nu druk over de laatste 
1000 m2, echter na onderzoek blijkt 
het een fout van het kadaster te zijn, 
een fout die nog teruggedraaid kan 
worden. 
Ook de nieuwe eigenaar van de 
grond schijnt daar – volgens wet-
houder Lambregts – niet moeilijk 
over te doen. 
Elders in deze krant kunt u de uitge-

breide memo hierover lezen die het 
college vandaag naar de raad heeft 
gestuurd.

Goedkoop
Wat echter belangrijker is, maar 
waar niemand meer over schijnt 
te willen praten, is de eerste ‘fout’: 
3000 m2 grond verkopen wat uit-
eindelijk 4000 m2 blijkt te zijn. De 
nieuwe eigenaar heeft nu voor een 
prikkie een prachtig stuk bouw-
grond waar je een prachtige bunga-
low kunt bouwen met over een paar 
jaar een schitterend park als achter-
tuin. Onbegrijpelijk dat de raadsle-
den hier niet meer op reageren. Dat 
is toch hun taak: de boel in de gaten 
houden en ingrijpen als het college 
het fout doet?
(vervolg elders in de krant).

Vernielingen 
door vuurwerk
Vinkeveen – Twee jongens beken-
den op woensdag 4 maart vuurwerk 
te hebben afgestoken. Bij één van 
hen thuis werd nog meer vuurwerk 
aangetroffen. 
Rond 17.50 uur kreeg de politie de 
melding dat een getuige op Dem-
merik twee jongens vasthield die 
vernielingen zouden hebben ge-
pleegd. Ter plaatse bleek dat de 
twee jongens, 11 en 15 jaar en af-
komstig uit Mijdrecht en Vinkeveen, 
met kranten een vuurtje hadden ge-
stookt en daar vuurwerk op hadden 
gegooid. Agenten gingen met de 
twee naar hun ouders. De 15-jarige 
jongen bleek nog meer vuurwerk op 
zijn kamer te hebben. Dit vuurwerk, 
455 kanonslagen, 144 babypijltjes 
en nog enkele stuks ander vuur-
werk, werd in beslag genomen. De 
11-jarige jongen had enkele kanon-
slagen en een grondbloem bij zich, 
ook die werden in beslag genomen. 
Tegen de 15-jarige jongen is pro-
ces-verbaal opgemaakt, tegen de 
11-jarige, gezien zijn leeftijd, niet.

Wilnis – Een klant van een was-
straat wond zich op maandag 2 
maart zo op, dat hij een medewer-
ker mishandelde. 
Rond 16.10 uur werd een medewer-
ker van een benzinestation aan de 
Mijdrechtse Dwarsweg aangespro-
ken door een 47-jarige vader en zijn  
19-jarige zoon uit Wilnis. Zij vertel-
den dat hun auto in de wasstraat 

een kras had opgelopen. De mede-
werker bekeek de kras en conclu-
deerde dat die niet door de was-
straat kon zijn veroorzaakt. Vader en 
zoon wonden zich op en waren ver-
baal zeer agressief, waarbij de va-
der zo kwaad werd, dat hij de mede-
werker bij de keel pakte en kenne-
lijk probeerde hem een kopstoot te 
geven. Vervolgens liet hij hem weer 

los. 
De politie werd gewaarschuwd en 
agenten kwamen ter plaatse. De 
medewerker deed aangifte van mis-
handeling. Hij had licht letsel in zijn 
nek opgelopen. 
De 47-jarige verdachte werd aan-
gehouden en naar het politiebureau 
overgebracht. Tegen hem is proces-
verbaal opgemaakt.

Boze klant mishandelt wasstraat-medewerker



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

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

www.servicepuntderondevenen.nl
algemeen nr: (0297) 58 76 00

Servicepunt Mijdrecht 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Wilnis 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt vinkeveen 
Geopend:
ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
(0297) 58 76 00
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen, 
Amstelhoek en de Hoef 
(06) 13 16 31 76
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

AfvAlbrengStAtion
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
(0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl

Geopend: 
ma, wo, do, vr en za 
9.00-12.00 uur en 
12.30-16.00 uur, 
en di 12.30-16.00 uur. 
Op dinsdagochtend en 
zon- en feestdagen is het 
afvalbrengstation gesloten. 

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

Meldpunt Zorg & 
overlASt
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl 
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

AdvieS en Steunpunt 
HuiSelijK geWeld 
StAd en regio utrecHt
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl 
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

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

gemeentehuis de ronde venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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uitgelicHt
elke week wordt op de gemeentelijke 
informatiepagina een lid van de gemeenteraad 
van de ronde venen geportretteerd. Waarom 
is hij of zij actief in de lokale politiek en 
wat moet er in ieder geval nog voor de 
verkiezingen worden gerealiseerd? deze 
week: Hendrik palm.

Hendrik Palm is lid van de SGP en fractievoorzitter van 
de gemeenteraadsfractie ChristenUnie/SGP. Hij is 46 
jaar en woont in Wilnis waar hij kerkelijk meeleeft met 
de Hervormde gemeente. Hij mag zich verheugen in zijn 
vrouw Alie, twee dochters (20 en 21 jaar) en een zoon (16 
jaar). Hendrik is werkzaam bij de gemeente Amstelveen 
(concernfinanciën).

Welk boek ligt er momenteel op uw nachtkastje?
De Bijbel, voor mij het boek voor elke dag. Een dag niet 
gelezen, een dag niet geleefd zou je kunnen zeggen. Even 
belangrijk als eten en drinken. Broodnodig zogezegd. Maar 
ook als uiterst geavanceerd navigatiesysteem. Bij een 
TomTom moeten we zelf de bestemming nog invoeren, 
iets waar we als mens gemakkelijk de fout mee ingaan. De 
Bijbel wijst ons de juiste bestemming én de weg ernaartoe.

Sinds wanneer bent u actief in de politiek?
Sinds 1990 met een sabbatical van vier jaar in 1998-2002.

Waar maakt u zicht druk over?
Over veel te veel, denk ik soms. Ik probeer me niet al te 
druk te maken over ellenlange vergaderingen, etc. maar 
dat lukt me niet altijd. Waar ik me als raadslid echt druk 
om maak, zijn zaken die volgens mij scheef zitten. Waar 
belangen van minderheden, zwakkere groepen in de knel 
komen. Daar moet de kwaliteit van de samenleving en de 
democratische rechtsstaat blijken.

Wat is uw favoriete televisieprogramma?
“Keuringsdienst van Waarde” vind ik heel aardig. Ons 
doorgeslagen consumentisme valt daar soms pijnlijk 

door de mand. Maar er zijn geen programma’s waar ik voor 
thuisblijf, of waar ik mijn agenda op aanpas.

Waarom zit u in de raad?
Ik ben heel erg blij dat mensen zich beschikbaar stellen om 
ergens maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen 
voor een stukje samenleving. Via vrijwilligerswerk en/of 
bestuursverantwoordelijkheid binnen scholen, kerken en tal 
van andere clubs, verenigingen en instellingen. Zo draag ik 
mijn steentje bij in de lokale politiek. Omdat ook daar mensen 
voor nodig zijn, om besluiten te nemen over zaken die ons als 
lokale gemeenschap samen aangaan.

Wat wilt u nog bereiken voor de verkiezingen?
Een fatsoenlijke behandeling voor de boeren die weg moeten 
uit Marickenland.

Wie is uw politieke idool?
Idolen zijn afgoden, dat werkt averechts. Maar natuurlijk mag 
je oog hebben voor bijzondere kwaliteiten (gaven/talenten) 
van mensen en wat ze daarmee hebben mogen betekenen. 

Van grote namen uit de geschiedenis valt veel te leren. 
Maar als puntje bij paaltje komt, moet ik vaak aan mijn 
eigen vader denken. Rechtvaardig, wijs en zacht. Dat zijn 
de sleutelwoorden voor een goede koning in de Bijbel, daar 
zag ik trekken van in het leven van mijn vader.

Wat vindt u belangrijk in de politiek?
Het vertrouwen niet te beschamen, dat mensen in mij 
gesteld hebben. Laten zien dat positief-christelijke politiek, 
principieel en praktisch, de moeite waard is. 
Voor iedereen.

lievelingsplek in de ronde venen?
Ik ben een eenvoudige boerenjongen uit een klein Veluws 
dorpje en ben vijfentwintig jaar geleden in deze contreien 
verzeild geraakt. Ik had toen niet kunnen denken hier zo 
snel en zo diep te wortelen. Blij dat het drukke Westen 
nog gemoedelijke dorpjes kent zoals Wilnis. Dat soort 
bespiegelingen komt soms boven als je, na bijvoorbeeld 
een rondje Bovendijk, over de Wilnisse Zuwe de Wilnisse 
skyline voor je ziet.

Hendrik Palm: 
‘’Ik ben blij dat het 
drukke Westen nog 
gemoedelijke dorpjes 
kent als Wilnis.’’

besluit gemeenteraad 
5 maart 2009
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 5 maart 2009 het volgende 
besluit genomen:

estafetteproject
De gemeenteraad heeft besloten verder te gaan met het Estafetteproject. 
Uit onderzoek dat de gemeente samen met Rabobank Veenstromen en 
Bouwfonds Property Development (BPD) heeft uitgevoerd, de partners 
waarmee samen wordt gewerkt, blijkt dat het om een haalbaar plan gaat. 
De gemeenteraad heeft met deze conclusie ingestemd en is akkoord 
gegaan met het voorstel een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan 
met Rabobank Veenstromen en BPD. Het doel van het Estafetteproject is 
het bieden van oplossingen voor de vergrijzingproblematiek en de kernen 
Mijdrecht en Wilnis gereed te maken voor de toekomst. De gemeente wil 
dit doel bereiken door op de velden van voetbalverenigingen Argon en 
CSW een bouwprogramma te realiseren. Dit bouwprogramma is onder 
andere gericht op zorg en welzijn. De woningen zijn vooral bestemd voor 
starters, doorstromers en senioren. Dit betekent dat beide verenigingen 
moeten verhuizen naar een nieuw sportcomplex. Dit komt te liggen 
in De Driehoek, het terrein tussen het bedrijventerrein Mijdrecht, de 
Wilnisse Zijweg en de Herenweg in Wilnis. Tijdens de behandeling van 
het Estafetteproject in de gemeenteraad zijn verschillende moties en 
amendementen ingediend. De gemeenteraad heeft ingestemd met een 
amendement om 500 duizend euro beschikbaar te stellen voor de realisatie 
van een landijs/combinatiebaan in De Driehoek. Ook heeft de raad 
ingestemd met een amendement dat inhoudt dat de Rabobank alleen de 
aandelen Bouwfonds mag vervreemden nadat de gemeente daarmee heeft 
ingestemd. Door het aannemen van een motie heeft de raad het college 
opgedragen er voor te zorgen dat er 23 procent goedkope woningen in 
het project worden gerealiseerd. Ook is een motie aangenomen die het 
college opdraagt er voor te zorgen dat op het trapveldje bij CSW slechts 
in zeer beperkte mate woningbouw plaatsvindt, om het groene karakter 
zoveel mogelijk te behouden. Als laatste heeft de raad zowel een motie 
als een amendement met dezelfde tekst aangenomen. Daarin staat dat 
bij de verdere planuitwerking recht moet worden gedaan aan het dorpse 
karakter van Wilnis en dat de bebouwing op het CSW-terrein maximaal 
vier bouwlagen mag tellen en bij voorkeur drie. Via de gemeentelijke 
website www.derondevenen.nl is het integrale verslag van deze en 
eerdere raadsvergaderingen te beluisteren. Ook zijn via de gemeentelijke 
website alle raadsvoorstellen in te zien. Voor meer informatie over 
de gemeenteraad, raadsvergaderingen, Ronde Tafel Gesprekken en 
onderliggende stukken kunt u contact opnemen met de griffie van de 
gemeenteraad via (0297) 29 16 16 of griffie@derondevenen.nl.

nieuwsbrief Marickenland 
verschenen
Onlangs verscheen de zesde Nieuwsbrief Marickenland. In 
de nieuwsbrief staat informatie over de vaststelling van het 
bestemmingsplan, het in mei te openen wandelpad in het eerste 
natuurdeelgebied bij Vinkeveen en het ontwerp van de bruggen 
daarvoor. Deze nieuwsbrief wordt huis-aan-huis verspreid in en rond 
Marickenland/Marickenzijde en is af te halen bij het gemeentehuis, 
de openbare bibliotheken en NME-centrum De Woudreus in Wilnis. 
De nieuwsbrief is ook te vinden op www.marickenland.nl  U kunt een 
gratis abonnement aanvragen via marickenland@derondevenen.
nl of bij het projectsecretariaat (0297) 29 16 61, mw. Maud van der 
Vliet. Geeft u daarbij aan of u de nieuwsbrief per post en/of per e-
mail wilt ontvangen en uw adresgegevens die daarvoor nodig zijn.

restauratie 
Hervormde 
Kerk Wilnis 
van start 
Met de onthulling van het 
bouwbord, startte vrijdagmiddag 6 
maart officieel de restauratie van 
de fundering en de kerktoren van 
de Hervormde Gemeente in Wilnis. 
Tijdens een feestelijke bijeenkomst 
werd het bouwbord onthuld door 
de gedeputeerde van de provincie 
Utrecht, mevrouw Anneke Raven. 
Dankzij de provinciale subsidie 
uit het Parelfonds (Erfgoedparels 
provincie Utrecht) kunnen de 
nodige restauratiewerkzaamheden 
uitgevoerd worden. Na de 
welkomstwoorden van de 
voorzitter van het bestuur van 
kerkrentmeesters, de heer Mur 
en de toespraak van mevrouw 
Raven, blikte wethouder Jan van 
Breukelen (Monumenten) terug 
op de lange weg die afgelegd is 
om het behoud van de kerk veilig 
te stellen. Tevens bedankte hij de 
provincie voor de subsidie waarmee 
het monument in stand gehouden 
kan worden. Om het kerkgebouw 
(1877- 1878) te behouden, worden 
de werkzaamheden in twee fasen 
uitgevoerd. De eerste fase betreft 
het herstel van de fundering. De 
houten fundering blijkt in ernstige 
mate aangetast door paalrot en 
wordt daarom als eerste vervangen 
door een betonnen fundering. 
De tweede fase is gericht op de 
restauratie van de kerktoren. Als de 
werkzaamheden volgens planning 
verlopen, wordt de restauratie 
volgend jaar afgerond.

leerplicht
op 19 maart is het de dag van de leerplicht. Het 
ministerie van ocW, gemeenten en scholen staan op 
die dag stil bij het recht dat kinderen hebben om te 
leren. Maar wat is de leerplicht? de komende maanden 
belichten we met artikelen op de gemeentepagina de 
diverse aspecten van leerplicht.

Leerplicht hangt heel nauw 
samen met leerrecht, ofwel het 
recht op onderwijs. Dit geldt voor 
ieder kind, legaal of illegaal. 
Overal ter wereld wordt dit recht 
als een groot goed beschouwd. 
De eerste Leerplichtwet dateert 
uit 1900 en is aangenomen 
om kinderen te beschermen 
tegen kinderarbeid. Vroeger 
moesten kinderen in fabrieken 
of op het land werken, waardoor 
ze niet naar school konden. 
De leerplicht was vooral naar 
ouders gericht. Als zij hun kinderen toch lieten werken en niet naar 
school lieten gaan, kregen ze een boete. En dat is nu nog steeds zo. 
Veel landen hechten zelfs zoveel waarde aan het recht op onderwijs, 
dat ze de jeugd via een wet verplichten om naar school te gaan. 
Nederland is één van die landen. 

In Nederland kan elk kind naar school. Het belang van onderwijs 
voor het kind zelf en de samenleving is zo groot dat hiervoor de 
leerplicht is ingesteld. In ons land staan de rechten en plichten van 
ouders, leerlingen en schooldirecteuren precies aangegeven in de 
leerplichtwet. Deze wet is er kortweg gezegd voor om te waarborgen 
dat alle jongeren in Nederland aan het onderwijs kunnen en zullen 
deelnemen. Het doel van de leerplichtwet is dat jongeren zo goed 
mogelijk worden toegerust met kennis en vaardigheden die zij nodig 
hebben om een zelfstandige plek in de samenleving te verwerven. 
Een afgeronde schoolopleiding is daarvoor een eerste vereiste. 
Bijna alle kinderen beleven hun eerste schooldag op vierjarige 
leeftijd. De kleuter is op die leeftijd nog niet leerplichtig, maar 
het is goed voor de ontwikkeling van het kind om samen met 
leeftijdgenootjes al naar school te gaan. De echte leerplicht 
begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand dat 
een kind vijf jaar is geworden. Volgens de huidige leerplichtwet 
moeten kinderen verplicht naar school vanaf hun 5e tot en met het 
schooljaar waarin ze 16 jaar worden (volledige leerplicht). Daarna 
geldt de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat alle jongeren tot hun 18e 
verjaardag onderwijs moeten volgen, tenzij ze een startkwalificatie 
(een diploma van een havo, vwo, of mbo2 opleiding) hebben.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

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

AGenDA ROnDe TAfel GespRekken sAmenleVinG, 
mAAnDAG 16 mAART 2009, AAnVAnG 19:30 uuR in heT 

GemeenTehuis (inGAnG RAADhuisplein)

Voorzitter: de heer A.J.C. Goldhoorn
Griffier: de heer M. de Graaf

1. OnDeRWeRpen VAnuiT heT COlleGe:
-

2. OnDeRWeRpen AAnGeDRAGen VAnuiT De RAAD:
A. memo evaluatie brede school (45 minuten)
 Met het college wordt van gedachte gewisseld over de evaluatie van de 

Brede School. Het onderwerp wordt behandeld naar aanleiding van een 
verzoek vanuit het ronde tafelgesprek samenleving van januari 2009.

B. memo evaluatie onderwijsachterstandenbeleid 
 (leA-nota 2006-2010) (30 minuten)
 Op verzoek van de fracties Ronde Venen Belang en CDA wordt de Lokale 

Educatieve Agenda besproken met het college. Stilgestaan bij de effecten 
van het extra beschikbare geld voor dyslexie.

C. Voetbalkooi Vinkeveen (15 minuten)
 De fractie van ChristenUnie/SGP en GemeenteBelangen willen op de 

hoogte worden gesteld van de reden en de gevolgen over het uitstel van het 
plaatsen van een voetbalkooi. De wijkvisie en de verwachtingen die bij het 
vaststellen daarvan zijn gewekt worden hierdoor niet waar gemaakt.

D. informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen 

aan de orde te stellen, op het terrein van Samenleving, en mededelingen te 
doen.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 6 maart 2009.

 De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief. 
 De agenda wordt op volgorde van de agendapunten afgewikkeld. 
 Het kan dus zijn dat het onderwerp eerder of later aan de orde komt.

AGenDA ROnDe TAfel GespRekken OmGeVinG, Op 
WOensDAG 18 mAART 2009, AAnVAnG 19:30 uuR
in heT GemeenTehuis (inGAnG RAADhuisplein)

Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf

1. OnDeRWeRpen VAnuiT heT COlleGe:
A Vaststelling bestemmingsplan “1e herziening lintbebouwing 

Vinkeveen 2003” (raadsvoorstel nr. 0011/09) (60 minuten)
 Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een ieder zes weken ter inzage 

gelegen. Er zijn 35 zienswijzen kenbaar gemaakt. Zowel ambtshalve als 
in verband met de gegrondverklaring van een aantal zienswijzen worden 
de voorschriften en de plankaarten op onderdelen bijgesteld. Voorgesteld 
wordt het bestemmingsplan aan te passen, zoals aangegeven in het 
conceptraadsvoorstel en -besluit.

2. OnDeRWeRpen AAnGeDRAGen VAnuiT De RAAD:
A procedure voortgang raadsbehandeling over verzoek om 

ontheffing van bestemmingsplan (Herenweg 40a te Vinkeveen) (30 
minuten)

 De raad heeft het voorstel over ontheffing van het bestemmingsplan 
voor Herenweg 40a te Vinkeveen twee maal uitgesteld. De fractie van 
ChristenUnie/SGP heeft aangegeven dat de aanvrager recht heeft op een 
besluit en dat op grond van de overgelegde stukken de raad een besluit zou 
moeten kunnen nemen. Besproken wordt op welke wijze deze besluitvorming 
kan plaatsvinden.

B Ontwikkelingen plan winkelruimte herenweg 71/73 te Vinkeveen 
(supermarkt c.a) (30 minuten)

 Op verzoek van de fractie Ronde Venen Belang en GemeenteBelangen 
wordt dit onderwerp geagendeerd. Het college wordt bevraagd over de 
ontwikkelingen en of deze binnen de gemeentelijke visie passen.

C. informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan 

de orde te stellen, op het terrein van Omgeving, en mededelingen te doen.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 6 maart 2009.

 De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief. 
 De agenda wordt op volgorde van de agendapunten afgewikkeld. 
 Het kan dus zijn dat het onderwerp eerder of later aan de orde komt.

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. 

13 mAART 2009 
Boekenweek bij Venenliterair
“De literaire zoo” is het thema van 74e Boekenweek in maart 2009. 
Om deze ode aan het dier in de literatuur kracht bij te zetten heeft 
Venen Literair de oud-directeur van ARTIS, Maarten Frankenhuis 
uitgenodigd voor een lezing. Locatie: De Boei, Kerklaan 32 in 
Vinkeveen. Aanvang: 20.00 uur. Toegang: € 7,50 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. Informatie: Anneke van Gessel, tel. (0297) 26 13 82 of met 
Erwin Horwitz, tel. (0297) 26 31 95.

14 mAART 2009
Wilgen knotten bij uithoorn
Knotgroep Uithoorn gaat de wilgen aan de Boterdijk in Uithoorn 
knotten. Locatie: verzamelen bij Werkschuur Boterdijk. De werkplek 
wordt gemarkeerd met een bord Knotgroep Uithoorn. Aanvang: 
9.00-11.30 uur. Informatie (0297) 56 51 72. Meenemen: mok en een 
lepel. Zorg voor waterdicht schoeisel, soms zijn zelfs laarzen aan te 
bevelen. Er is koffie, koek en aan het eind van de ochtend soep.

Voorverkoop AJOC festival 2009
De kaartverkoop voor het AJOC Festival 2009 start op zaterdag 
14 maart. Het festival vindt plaats in het pinksterweekend van 29, 30, 
31 mei en 1 juni. Wie € 2,- servicekosten per kaart wil besparen, kan 
naar de voorverkoop in Immitsj (Windmolen 75, Mijdrecht) van 11.00 
uur tot 18.00 uur. Daarna zijn de kaarten via www.ajoc.nl verkrijgbaar 
(Indien niet uitverkocht). Locatie: Immitsj aan de Windmolen 75, 
Mijdrecht. Aanvang:11.00 uur. Informatie: www.ajoc.nl

 Activiteitenkalender 
De Ronde Venen

ZZp netwerkwerk-
bijeenkomst op 17 maart
speciaal voor zelfstandige ondernemers zonder personeel 
(zogenaamde ZZp’ers) organiseren gemeente De Ronde 
Venen, Rabobank Veenstromen en kamer van koophandel 
midden-nederland een netwerkbijeenkomst. De bijeenkomst 
vindt plaats op dinsdag 17 maart van 18.30 tot 22.00 uur 
bij Rabobank Veenstromen, Bozenhoven 93 in mijdrecht. 
Deelname is gratis.

sprekers 
Bram Rosendaal, wethouder Economische Zaken van De Ronde Venen, 
zal tijdens de bijeenkomst vertellen wat de gemeente voor een zelfstandig 
ondernemer kan betekenen. Jenneke van Wijngaarden, zelfstandig 
ondernemer in Wilnis, gaat in op het belang van een netwerk. 
Later op de avond vertelt voorzitter Willem Jan van der Veldt (Vanderveldt 
BIC) over de voordelen van het bestaande ZZP Netwerk Heuvelrug. 
Tijdens de bijeenkomst kunnen deelnemers uiteraard ook netwerken met 
andere zelfstandige ondernemers uit De Ronde Venen. In een informele 
discussie wordt geïnventariseerd welke behoeften er leven onder 
zelfstandige ondernemers.

Vragen en aanmelden
Heeft u nog vragen of suggesties? Neem dan contact op met Taco 
Jansonius, Kamer van Koophandel Midden-Nederland via (030) 239 66 23 
of stuur een e-mail tjansonius@middennederland.kvk.nl. 
Wilt u bij de bijeenkomst aanwezig zijn? Stuur dan vóór 13 maart een 
e-mail met uw naam, bedrijfsnaam, adresgegevens en telefoonnummer 
naar seminars@middennederland.kvk.nl onder vermelding van 
ZZP-bijeenkomst De Ronde Venen.

Groot mijdrecht noord
in de polder Groot mijdrecht noord (ten noorden van 
Waverveen) zijn diverse problemen op het gebied van water en 
bodemdaling. De in het verleden ontwikkelde zes strategieën 
om deze problemen op te lossen, bleken om verschillende 
redenen niet haalbaar. Daarom is de afgelopen periode 
gezocht naar een combinatievariant voor de toekomst van 
Groot mijdrecht noord. 

Hiervoor heeft Provinciale Staten in december 2008 
vier randvoorwaarden gesteld:
1. een zo duurzaam mogelijk watersysteem; hiervoor is het 
 noodzakelijk dat het waterpeil in een nader te bepalen deel 
 van de polder wordt verhoogd;
2. versterking van de natuurwaarden en het realiseren van een verbinding 

tussen Botshol en de (nog te ontwikkelen) natuur in Marickenland;
3. een voor de komende tientallen jaren blijvende landbouwfunctie 
 in een deel van de polder;
4. zicht op financiële dekking.

Er zijn drie combinatievarianten onderzocht. Duidelijk is dat twee van 
de drie varianten in elk geval niet voldoen aan de watertechnische en 
ecologische criteria. De derde variant wordt nog nader bekeken, maar laat 
ook nu al verschillende problemen zien. De drie varianten voldeden allen 
aan de voorwaarde van een blijvende landbouw in een deel van de polder 
voor de komende tientallen jaren. 

niet vertragen
Conclusie is dat een combinatievariant die voldoet aan alle door  
Provinciale Staten gestelde criteria moeilijk te realiseren lijkt. Gedeputeerde 
Staten zullen binnenkort met Provinciale Staten bespreken hoe nu verder 
om te gaan met de gestelde randvoorwaarden. De provincie Utrecht 
realiseert zich dat bij de bewoners van de polder al lang onzekerheid 
en onrust heerst. Gedeputeerde Staten houden daarom vast aan de 
doelstelling en het verzoek van Provinciale Staten om in juli 2009 een 
besluit te nemen.

meer informatie
Een beschrijving en kaarten van de varianten zijn te vinden op 
www.grootmijdrechtnoord.nl

Gemeente De Ronde 
Venen peilt uw mening
De gemeente De Ronde Venen wil haar taken goed uitvoeren 
en haar inwoners een goede dienstverlening bieden. Om dit te 
verbeteren is inzicht in de prestaties van de gemeente nodig. De 
tevredenheid van inwoners is hiervoor een goede graadmeter. 
Daarom doet de gemeente De Ronde Venen in 2009 mee aan het 
onderzoek “Waar staat je gemeente”. Dit onderzoek vindt plaats 
in samenwerking met meerdere nederlandse gemeenten. Dit 
biedt het voordeel dat de mening van de inwoners vergeleken 
kan worden met die van andere gemeenten. De gemeente 
werkt voor dit onderzoek samen met het onafhankelijke 
onderzoeksbureau Tns nipO.
inwoners kunnen op twee manieren te maken krijgen 
met dit onderzoek. Op basis van een steekproef uit het 
bevolkingsregister worden vragenlijsten verstuurd aan 
ruim duizend inwoners van de gemeente. Daarnaast zal een 
enquêteur van Tns nipO een aantal keer aanwezig zijn in de 
publiekshal van het gemeentehuis om bezoekers te vragen 
naar hun mening over de dienstverlening van de gemeente. De 
gemeente hoopt op uw medewerking!
meer informatie over “Waar staat je gemeente” is te vinden op 
de website www.waarstaatjegemeente.nl.

OpsChOOnACTies: meT heTZelfDe 
GemAk GOOi Je ’T in De AfVAlBAk

Jaarlijks belanden 
vele lege blikjes en 
flesjes en nog een 
heleboel ander afval 
zoals snoeppapiertjes, 
sigarettenpeuken en 
reclamedrukwerk op 
straat. Veel mensen 
ergeren zich aan 
dit rondslingerende 
afval op straat of in 
de natuur. Voor de 
meeste Nederlanders 
geldt gelukkig dat 
een schone buurt het 
woon- en leefplezier 
aanmerkelijk vergroot. 
Daarom doet de 
Ronde Venen ook dit 
jaar weer mee met 
zwerfvuilacties in de 
wijken.

Op zaterdag 21 maart, de landelijke opschoondag, organiseert 
wijkcomité Westerheul in Vinkeveen een opschoonactie. Wethouder 
Jac. Dekker zal bij deze actie het startsein geven. Tijdens deze 
dagen kan iedereen meehelpen zwerfafval uit zijn of haar buurt op 
te ruimen. De gemeente stelt daarvoor het benodigde materiaal 
beschikbaar en zorgt voor afvoer van het verzamelde vuil. Inwoners 
wordt gevraagd een deel van de dag de handen uit de mouwen te 
steken en rondwaaiend papier, blikjes en bakjes uit hun buurt te 
verwijderen. 
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Veel inwoners van de gemeente De Ronde Venen houden 
zich bezig met verschillende vormen van amateurkunst zoals 
toneel, dans, film en video, beeldende kunst, pop-, koor- en 
kamermuziek. 

Omdat de gemeente De Ronde Venen de bijdragen van 
amateurkunstinstellingen aan het culturele leven in de gemeente wil 
ondersteunen en stimuleren heeft de gemeente de Deelverordening 
eenmalige subsidies amateuristische kunstbeoefening in het leven 
geroepen. De regeling beoogt een bijdrage te leveren aan de 
kwaliteitsverbetering van de amateurkunstverenigingen in brede zin. 
Hiervoor heeft de gemeente De Ronde Venen jaarlijks een bedrag van 
€ 10.000 beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat dit bedrag wordt 
aangewend voor eenmalige projecten van amateurkunstverenigingen uit De 
Ronde Venen die gericht zijn op kwaliteitsverbetering en/of samenwerking. 
De projecten moeten ook in De Ronde Venen worden uitgevoerd. De 
aanschaf van materialen is van de regeling uitgesloten. Per project kan een 
bedrag beschikbaar gesteld worden van maximaal € 1.500. 

Wat moeten organisaties of instellingen voor amateurkunst 
doen om voor subsidie in aanmerking te komen?
Ten eerste moet de aanvraag voldoen aan de richtlijnen zoals beschreven 
in de subsidieverordening Welzijn van gemeente De Ronde Venen. Deze 
verordening is aan te vragen bij de Afdeling Welzijn. 
De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:
- de naam van de aanvrager met vermelding van de naam van de 

contactpersoon waar informatie betreffende de aanvraag kan worden 
ingewonnen;

- een omschrijving van het project met de beoogde kwaliteitsverbetering;
- de hoogte van het bedrag waarop aanspraak wordt gemaakt;
- een begroting en een dekkingsplan;
- het bank- of gironummer.
De subsidieaanvraag dient vóór 1 april 2009 te worden opgestuurd naar: 
Gemeente De Ronde Venen, Afdeling Welzijn, postbus 250, 3640 AG 
Mijdrecht. De aanvraag zal zo spoedig mogelijk in behandeling worden 
genomen. Nadere informatie over de regeling is te verkrijgen bij mw. P. ter 
Bekke, afdeling Welzijn, tel. (0297) 29 16 03.

Aanvragen subsidies Deelverordening eenmalige 
subsidies amateuristische kunstbeoefening 2009
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

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

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 bouwplan-
nen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en 
óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De 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 aanvra-
gen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Ontvangst  
    datum

Mijdrecht
Bozenhoven 106 Veranderen van de indeling van de  Lichte bouwvergunning 2009/0100 24-2-2009
 1e verdieping van een woning en het 
 plaatsen van 2 dakkapellen
Kerkstraat 9, 11 Oprichten van een steun- en geluidswand Reguliere bouwvergunning 2009/0058 3-2-2009
Robijn 17 Vergroten van een woning met een  Reguliere bouwvergunning
 dakverhoging en een zijaanbouw fase 1 2009/0104 25-2-2009
Westerlandweg 14 Vernieuwen van een woning Reguliere bouwvergunning 2009/0102 26-2-2009

Vinkeveen
Dodaarslaan 14 Plaatsen van een dakkapel Lichte bouwvergunning 2009/0107 27-2-2009
Herenweg 132 Vernieuwen van een brug Reguliere bouwvergunning 2009/0096 20-2-2009
Vinkenkade 41c Vernieuwen van een berging Lichte bouwvergunning 2009/0089 19-2-2009

wilnis
Mijdrechtse Dwarsweg 6 Oprichten van een voetgangersbrug (nabij) Reguliere bouwvergunning 2009/0091 19-2-2009
Oudhuijzerweg 4a Veranderen van de oostgevel  Lichte bouwvergunning 2009/0086 18-2-2009
 van de woning
Oudhuijzerweg 4a Veranderen van de noord- en zuidgevel  Lichte bouwvergunning 2009/0103 26-2-2009
 van de woning
Burg. Padmosweg 142 Plaatsen van een dakkapel op het  Lichte bouwvergunning 2009/0099 24-2-2009
 voorgeveldakvlak van de woning

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet 
inzien. 

Rectificatie
In De Nieuwe Meerbode van 4 maart 2009 is gepubliceerd onder het kopje “Aanvragen bouwvergunning”  het bouwplan: 2009/0082 
Herenweg 75 in Vinkeveen, het oprichten van een trappenhuis tbv ontsluiting en vluchten woningen.Dit moet zijn Herenweg 71- 73 
in Vinkeveen.

Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die 
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)

 
VOORNEMEN tOt ONthEFFING BEStEMMINGSpLAN

Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 12 maart 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontheffin-
gen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Opm.

Mijdrecht
Oosterlandweg 24 Oprichten van een schutting Lichte bouwvergunning 2009/0021 A

Wilnis
Bovendijk 38 Oprichten van een rundveestal Reguliere bouwvergunning 2008/0766 B
Geerkade 53 Oprichten van een schuur Reguliere bouwvergunning 2008/0709 C
Burg. Padmosweg 205 Vernieuwen van een bedrijfswoning en 
 nieuwbouw van bedrijfsgebouwen Reguliere bouwvergunning 2008/0602 D

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A, C te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel  3.23 Wet ruimtelijke ordening.
- Onder B, D te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke 

ordening.

Zienswijze indienen.
Tijdens de inzagetermijn kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij Burge-
meester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van de ont-
heffing waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst 
naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook mondeling op 
afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.
 

VERLEENDE BOuwVERGuNNINGEN

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

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

Amstelhoek
Mennonietenbuurt 10 Oprichten van een appartementengebouw Bouwvergunning fase 1 2008/0685 4-3-2009

De hoef
De Hoef Oostzijde 46, 47 Veranderen van de situatie van  Wijzigingsvergunning 2009/0057 2-3-2009
 4 appartementen

Mijdrecht
Kerkstraat 9, 11 Oprichten van een steun- en geluidswand Bouwvergunning 2009/0058 2-3-2009
Westerlandweg 13 Vernieuwen van een bedrijfswoning en  Bouwvergunning fase 2 2009/0006 2-3-2009
 aangebouwde bedrijfsruimte

Vinkeveen
Herenweg 282 Beschoeien van een legakker (achter) Bouwvergunning 2008/0670 4-3-2009

wilnis
Gagelweg 8 Oprichten van een jongveestal Bouwvergunning 2009/0036 2-3-2009
Oudhuijzerweg 39 Renoveren van een bestaande berging Bouwvergunning 2009/0025 2-3-2009

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 ver-
zenddatum 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. Verzenddat. 
    vergunning

Mijdrecht
Dorpsstraat 62 Oprichten van een winkelruimte  Bouwvergunning fase 1 2008/0390 27-2-2009
 met bovenwoning
Hofland 8, 10, 12, 14 Oprichten van een café en 9 appartementen Bouwvergunning fase 1 2008/0398 3-3-2009

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 ver-
zenddatum 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. Verzenddat. 
    vergunning

Mijdrecht
Constructieweg 20 Oprichten van een tijdelijk bouwbord (nabij) Bouwvergunning 2009/0023 2-3-2009
Nijverheidsweg 2 Oprichten van een tijdelijk bouwbord (nabij) Bouwvergunning 2009/0024 2-3-2009

wilnis
Watertuin 22 Vergroten van de berging en woning Bouwvergunning 2008/0760 4-3-2009

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

VERStREKtE pERSOONSGEBONDEN GEDOOGBESChIKKINGEN 
VOOR pERMANENtE BEwONING VAN RECREAtIEwONINGEN

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat voor permanente bewoning van de recreatiewoningen op de nagevolgde percelen 
een persoonsgebonden gedoogbeschikking is verstrekt: Mijdrecht; Hoofdweg 98R-106, 3641 PT, Molenland 14R-136, 3641 PL, 
Molenland 14R-185, 3641 PL. Vinkeveen; Winkeldijk 19A-R63a, 3645 AR. Verzenddatum: 14 maart 2009. Dit besluit ligt zes weken 
tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis. Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is 
getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum waarop de vergunning verzonden is een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250,3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de wer-
king 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 grif-
fierecht geheven.
 

BEStEMMINGSpLAN “BEDRIjVENtERREINEN MIjDRECht EN VINKEVEEN”

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ex artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3:42 en 3:45 
van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 januari 2009 het bestemmingsplan 
“Bedrijventerreinen Mijdrecht en Vinkeveen” gewijzigd heeft vastgesteld. Dit vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 12 
maart 2009 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de balie Bouw- en Woningtoezicht in de centrale hal van het gemeen-
tehuis. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook te downloaden via de gemeentelijke website www.derondevenen.nl.
Kort samengevat hebben de binnengekomen zienswijzen geleid tot de volgende aanpassingen aan het bestemmingsplan:
• langs de Veenweg is de bestemming “Water” opgenomen, overeenkomstig de bestaande situatie;
• de locatie van twee aanduidingen voor bedrijfswoningen zijn aangepast en één aanduiding voor een bedrijfswoning is extra 

opgenomen, allebei overeenkomstig de bestaande situatie;
• er is een ontheffingsbevoegdheid opgenomen voor een grondgebonden transportconstructie tot maximaal 12 meter;
• de bescherming van de gasleiding is beter geregeld;
• ten behoeve van de bescherming van de hoofddrinkwaterleidingen in het gebied is een dubbelbestemming opgenomen;
• de afstand tot zowel de zijdelingse als achterste perceelsgrenzen is geregeld;
• er is een ontheffingsbevoegdheid opgenomen om in het oostelijk deel van Werkeiland gebouwen tot 12 meter toe te staan, 

overeenkomstig het vigerende plan.

Naast de aanpassingen als gevolg van de binnengekomen zienswijzen is besloten om een aantal aanvullende aanpassingen te 
doen aan het bestemmingsplan. Dit betreft met name het herstellen van onvolkomenheden in het plan. Kort samengevat zijn de 
belangrijkste punten:
• voor het terrein Voorbancken is een ontheffingsbevoegdheid opgenomen om tot twee jaar na de vaststelling van het plan onder 

voorwaarden nieuwe bedrijfswoningen toe te staan;
• de begripsbepaling van “bedrijfswoning” is aangepast om duidelijk te maken dat het bij een bedrijfswoning gaat om de relatie 

tussen bedrijf en bewoning op het perceel;
• in de regels van de dubbelbestemming “Leiding-Water” is een ontheffingsbevoegdheid opgenomen om na zorgvuldige afweging 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toe te kunnen staan;
• bij de volumineuze detailhandel is een maximaal verkoopvloeroppervlak aan nevenassortiment opgenomen om ongewenste 

branchevervaging tegen te gaan;
• de regels voor de aanduidingen “nutsvoorziening” en “specifieke vorm van bedrijf -1” is in het juiste artikel opgenomen (Bedrijf 

-2);
• in de planregels is de aanvullende werking van de bouwverordening beperkt, omdat tot de inwerkingtreding van de reparatiewet 

aanvullende bepalingen van stedenbouwkundige aard van de bouwverordening onbedoeld van toepassing kunnen zijn;
• de locatie van de windturbine is nader begrensd; tevens is de wijze van meten voor de hoogte van de windturbine opgenomen;
• de toelichting is verder aangepast aan het in het plan opnemen van de bouwlocatie van het zwembad ten opzichte van het 

voorontwerp;
• “de Boemerang” (kantoorgebouw van Johnson Wax) is als gemeentelijk monument op de kaart gemarkeerd;
• de verkeersbestemming in het noordelijk deel van het voormalige MOB-complex is gewijzigd in een bedrijvenbestemming, 

omdat deze gronden als geheel tot het bedrijfsperceel behoren;
• onjuiste verwijzingen in de planregels zijn gecorrigeerd;
• er heeft een correctie plaatsgevonden van diverse spelfouten in de toelichting;
• verder zijn enkele niet-inhoudelijke aanpassingen aan regels en kaart gedaan, vanwege voortschrijdend inzicht in de toepassing 

van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 (SVBP 2008).
Voor de exacte wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel en –besluit, de zienswijzennota en de daarbij behorende bij-
lage.

Beroep
Een belanghebbende kan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag binnen de periode van zes weken dat dit besluit ter inzage ligt. Voor het instellen van beroep is een griffierecht verschul-
digd.

Voorlopige voorziening
Indien beroep is ingesteld, en er tijdelijke maatregelen nodig worden bevonden waarmee niet tot de uitspraak op het beroepschrift 
kan worden gewacht, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Een verzoek om voorlopige voorziening moet 
worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding van het besluit
Op grond van artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking 
met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening 
is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State treedt het besluit niet in werking alvorens 
op het verzoek is beslist.

AGENDA wMO-RAAD

Agenda van de openbare vergadering op 18 maart  2009 (woensdagavond) van WMO-raad De Ronde Venen. De vergadering wordt 
gehouden in kamer 5 van het gemeentehuis De Ronde Venen (ingang Raadhuisplein) van 19:30 uur tot 21:30 uur. U bent van harte 
welkom de vergadering bij te wonen.
1.  Opening en mededelingen
2.   Spreektijd bezoekers
3. Informatie regiovervoer door B. van Asselen, beleidsambtenaar
4. Ingekomen stukken       
5.   Bijgewoonde vergaderingen/ bijeenkomsten        
6.   Nabespreking vergadering van 21 januari    
7.   Nabespreking bijeenkomst van 18 februari met de Wmo-raden van de fusiegemeenten
8.   Rondvraag 
9.  Volgende vergadering en sluiting.

Star Trek First ContactTo boldly go where no one’s gone before?  Dan durf jij  je vast wel te verdiepen in het dagelijks leven van Carla (45, kanker)?!
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INFORMATIEF

COLOFON

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, 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.

Verschijnt woensdag

EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, DE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn

EDitiE 3:
UithooRn, DE kWAkEl,
nEs A/D AMstEl

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

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

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

WWW.MEERBoDE.nl

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

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

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, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

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

www.morpheus.nl

BOXSPRINGSHOW

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

Donderdag koopavond

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

BOXSPRINGS | MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN

TIENERBEDDEN | DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS

NU ACTIEPAKKETTEN KADO T.W.V. 465,- TOT 1.650,-

Maartje van den Brand 
even in Nederland

Weeshuis Japthi wil 
uitbreiden

Mijdrecht – Na een verblijf 
van 18 maanden in India is de 
Mijdrechtse Maartje van den 
Brand even op vakantie in Neder-
land. Maartje is werkzaam in het 
weeshuis in Japthi waar een tien-
tal geestelijk en lichamelijk ge-
handicapte kinderen worden op-
gevangen en verzorgd. In de afge-
lopen maanden is er al veel ver-
beterd in het tehuis. Maar er zijn 
volop plannen, waarvoor de on-
langs opgerichte Stichting Japthi 
Mijdrecht steun zoekt.

“Het gaat om gehandicapte kin-
deren die door hun ouders in de 
steek zijn gelaten en naar wie 
in feite niemand omkijkt”, ver-
telt Maartje. “Toen ik daar kwam, 
trof ik de kinderen in erbarmelij-
ke omstandigheden aan. De hy-
giënische omstandigheden wa-
ren heel slecht en er werd ook 
niets gedaan om de kinderen be-
zig te houden of ze iets te leren. 
Onze eerste zorg was dan ook 
dat de kinderen regelmatig ge-
wassen worden en te eten krijgen 
en goed gekleed zijn. Daarnaast 
ben ik begonnen met een speci-
aal aangepast scholingsproject. 
Ik vind het belangrijk dat kinde-
ren met een geestelijke beper-
king zich toch binnen hun mo-
gelijkheden kunnen ontwikke-

len. Daarnaast is het van belang 
dat ze liefde en aandacht krijgen. 
In de Indiase klassenmaatschap-
pij behoren ze tot de uitgesto-
tenen om wie niemand zich be-
kommert. Er moet nog veel ge-
beuren. Rondom Japthi leven nog 
veel meer gehandicapte kinde-
ren in mensonwaardige omstan-
digheden. Het streven is er dan 
ook op gericht om plaats te bie-
den aan nog een aantal kinderen. 
Daartoe zal de slaapzaal moeten 
worden uitgebreid. Ook moet er 
een hek om het terrein komen om 
voor de kinderen een veilige om-
geving te creëren.” 
Maartje gaat verder: “We hebben 
twee kinderen voor wie een zie-
kenhuisopname nodig is. Daar is 
geld voor nodig. Ook kleine din-
gen zoals een rollator en een 
nieuwe rolstoel of speeltoestellen 
zoals een schommel en een wip 
en functioneel speelgoed staan 
op mijn verlanglijstje.”

De Stichting Japthi Mijdrecht 
steunt het weeshuis in India. Bij-
dragen op bankrekeningnummer 
1481.19.530 zijn dan ook van har-
te welkom.

Meer informatie kan men vinden 
op de site www.stichting-japthi.
jimdo.nl .

Grote schoonmaak?
Wilnis - Jenaplanbasisschool Vlin-
derbos geeft u de kans om overtol-
lige kleding en speelgoed van uw 
kinderen te verkopen. Zij houdt op 
zaterdag 28 maart aanstaande haar 
jaarlijkse Kinderkleding- en Speel-
goedbeurs. Naast (tweedehands) 
kinderkleding (maat 92 t/m 176) en 
(buiten)speelgoed kunt u ook boe-
ken, skeelers, schaatsen, kinderfiet-
sen, kindercd’s e.d. aanbieden. Om 
te verkopen heeft u een klantnum-
mer nodig. Deze kunt u tot woens-
dag 25 maart aanvragen via 
kledingbeurs@vlinderbos.nl of 
0297-287838 (Marcella). 
U prijst thuis alles zelf en levert het 
in op vrijdag 27 maart bij Vlinder-

bos in Wilnis. Zij zorgen ervoor dat 
het op de juiste plek komt en als het 
verkocht is krijgt u 60% van de op-
brengst. Van de overgebleven 40% 
kunnen zij de kinderen eens extra 
in het zonnetje zetten. Tevens is er 
de mogelijkheid om spullen die niet 
verkocht worden, te schenken aan 
het goede doel (een kindertehuis 
in Hongarije). Voor meer informatie 
kunt u terecht bij 
ledingbeurs@vlinderbos.nl of 
0297-287838 (Marcella). 

Om de kwaliteit van de beurs hoog 
te houden is het aantal klantnum-
mers beperkt, dus wacht niet te lang 
met de aanvraag!

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Werkbezoek

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

De trouwe lezers van deze column weten dat de Stichting Welzijn Wajir 
geregeld op werkbezoek gaat naar Wajir.
Wij hebben gemerkt dat persoonlijk contact en eigen waarneming belang-
rijk zijn om processen goed te laten verlopen.
Bovendien stimuleert en inspireert zo’n bezoek zowel ons als onze partners 
in Kenia en het helpt om ervoor te zorgen dat geld op de juiste manier wordt 
besteed.
Wij zien altijd erg uit naar het weerzien met onze partners.
Het bezoek in januari jl. was bijzonder omdat er gasten meereisden.

In de eerste plaats Liesbeth Muurling; zij is verpleegkundige en manager 
in de gezondheidszorg en wil zich meer gaan toeleggen op ontwikkelings-
hulp. Om hierin meer ervaring op te doen wilde zij met ons meegaan en zij 
heeft kunnen zien hoe de stichting inmiddels is ingebed in Wajir.
Omdat alles er op wijst dat het aandachtsveld van de stichting uitbreidt en 
dat er meer partners gaan aanhaken, heeft zij aangeboden om ons bestuur 
in dit veranderingsproces te begeleiden.

Naast Liesbeth hadden we nog drie gasten: drie medewerkers van de 
STOUT-groep. Dit is een organisatie van managers in o.a. civiele techniek, 
milieu, weg-en waterbouw en ruimtelijke ordening.
De STOUT-groep heeft besloten om Maatschappelijk Verantwoord te On-
dernemen (MVO), dit wil zeggen dat zij een deel van hun capaciteit wil 
aanwenden voor het verbeteren van de wereld.
Zij zochten een project in Afrika dat met kinderen te maken heeft.
Zij kozen na hun bezoek voor Wajir.
Op de valreep konden zij een bespreking bijwonen met Minister Mohamed 
Elmi en dit juist op een moment dat voor Wajir beslissingen moeten worden 
genomen over grote projecten voor Water en Sanitatie!
Hun komst is een geschenk uit de Hemel.
Wat is toeval in het leven…….?

Ad Groeneveld 



De Ronde Venen - Unieke filmbeel-
den van Mijdrecht, Wilnis en Vinke-
veen in de periode tot 1970.
Flitsen uit de diverse buurtschappen 
Amstelhoek, De Hoef en Waverveen.
Unieke filmbeelden vanuit de kerk-
toren in Wilnis, sfeerbeelden van 
dorpsgenoten in vervlogen tijden. 
Prachtige amateurfilmbeelden, die 
ons belangeloos ter beschikking zijn 
gesteld, aangevuld met een aantal 
bijzondere foto’s uit ons verleden. 
Dankzij de medewerking van velen 
uit onze dorpsgemeenschappen is 
het mogelijk om deze unieke histori-
sche beelden te verspreiden.
Ter gelegenheid van de viering van 
het vijfentwintigjarig jubileum van 
de historische vereniging De Proos-
dijlanden brengt de stichting Proos-
dijer Publicaties een unieke casset-
te uit met daarin drie dvd’s met ve-
le uren nog niet eerder gepubliceer-
de foto- en filmbeelden uit Mijdrecht, 
Vinkeveen, Wilnis en de aangren-
zende buurtschappen. Een specia-
le werkgroep bestaande uit Nico van 
Eijk Henk Gille, Floor Groenendijk, 
Ben Hofkamp, Piet Koster, Herman 
van Soest, Ed Swaab en Anton Ver-
haar is vele maanden samen aan de 
slag geweest om uit het grote aan-
bod van materiaal de meest geschik-
te beelden te verzamelen. Een uniek 
product is het resultaat.

Beelden 
De smalfilmbeelden die we u te koop 
aanbieden, zijn door hun ouderdom 
op zich al uniek. Dat de mogelijkheid 
nog bestaat deze beelden heden ten 
dage af te spelen is op zich al noe-
menswaardig. Als leidraad hebben 
wij de oude “Haarlemmermeerspoor-
lijn” genomen, die ons door de ge-
schiedenis leidt vanaf de brug bij 
Amstelhoek. In die tijd was, net als 
nu, openbaarvervoer gemeengoed, 
dus niet direct iets waar je uitgebreid 
foto- of filmopnamen van ging ma-
ken Dit neemt niet weg dat de beel-
den die we nog hebben op zich een 
uniek tijdsbeeld geven. Wat dacht u 
van een vergezicht vanaf Mijdrecht 
naar Vinkeveen in een tijd dat John-
son Wax in Amerika nog opgericht 
moest worden? Een boerderij op de 
plek van Walraven. Een molen mid-
den in de bebouwde kom. Het oude 
stadhuis van Mijdrecht, de koekjes-
fabriek, drukkerij Verweij. En wist u 
dat in Mijdrecht ooit een zadel- en 
kruiwagenfabriek waren gevestigd?
Vanaf station Mijdrecht gaan we 

richting station Wilnis om daar getui-
ge te zijn van een varkensvangwed-
strijd, uitgevoerd door enkele lokale 
dames. Even later maken we spuit-
voetbal mee, gespeeld door de loka-
le vrijwillige brandweer. Genietend 
van enkele sfeerbeelden uit de pol-
der, vervolgen we onze reis richting 
Vinkeveen. Het heeft de samenstel-
lers van deze unieke opnamen ver-
baasd, dat er om wat voor reden den 
ook in het verleden veel op de ge-
voelige “plaat” is vastgelegd. Som-
mige aanbrengers hadden zelfs een 
volledige geschreven documentatie 
rondom de beelden die u gaat zien, 
waardoor twijfel uitgesloten is over 
de juistheid van het verhaal. Ook zijn 
er beelden van de aanleg van de dis-
cutabele, ondemocratische aanleg 
van de N212, die er voor zorgde dat 
het landschap een blijvend ander ka-
rakter kreeg en een dorp in tweeën 
scheurde. Unieke panden en verge-
zichten gingen voor eeuwig verloren. 
Wij kunnen u nog tonen hoe het ooit 
was. We zien veel beelden van men-
sen die Oranjefeesten vierden met 
kussengevechten, ringsteken, voet-
bal met verklede spelers. Allemaal 
heel vermakelijk om te zien. Scholen 
met spelende kinderen, die inmid-
dels al opa zijn, bokje over en touw-
tje springen en kringspelen. Beel-
den die we zelden nog aantreffen op 
schoolpleinen. De vele opnamen die 
we vonden van de plaatselijke mid-
denstand duiden er op dat ons ge-
bied een selfsupporting systeem had. 
We waren in die tijd duidelijk niet af-
hankelijk van de ‘buitenwereld’. Eer-
der nog was die buitenwereld afhan-
kelijk van ons gebied, wat betreft 
brandstof (veen), boter, kaas en eie-
ren. Op zich is het noemenswaardig, 
dat er in ons gebied enkele “melkfa-
brieken” opereerden, wier melk over 
het water met vletten werd aange-
voerd in melkbussen.
En verbazingwekkend is het dat in 
Vinkeveen een autobedrijf was ge-
vestigd, dat met drie bussen het lo-
kale openbaar vervoer verzorgde. 
Ook hiervan bieden wij u wederom 
unieke beelden. Veel tijd is gesto-
ken in het zorgvuldig samenstellen 
van deze beelden. Dit is op vrijwilli-
ge basis gebeurd, mede om de prijs 
op een acceptabel niveau te houden. 
Het mag duidelijk zijn dat door de 
grote hoeveelheid beelden geschied-
kundig onjuistheden zijn weergege-
ven. Hiervoor bieden wij bij voorbaat 
onze excuses aan. 

Wat kunt doen?
Natuurlijk geven wij geen advies aan-
gaande uw vrijetijdsinvulling. Maar 
genoeglijk wegzwijmelen bij deze 
beelden en het opnieuw beleven van 
mooie herinneringen aan vroeger is 
hetgeen we verwachten dat u zult 
doen. Natuurlijk kunt u ook samen 
kijken. Als u in besloten kring met 
een aantal gelijkgestemden de beel-
den van vroeger wilt bekijken dan is 
dat bijna zeker een garantie voor een 
gezellig samenzijn. Verkoopprijs 25,- 
euro.

Bij voorinschrijving tot 20 april is de 
Dvd-box te bestellen voor de prijs 
van 19,50 euro. Stichting “’Proosdij-
er Publicaties“’ Postbus 65, 3638 ZH 
Wilnis. Per post door middel van een 
voldoende gefrankeerd invulformu-
lier of per e-mail: info@proosdijlan-
den.nl. De officiële presentatie van 
de Dvd-box is op maandag 20 april 
a.s. in Rabobank Veenstromen te 
Mijdrecht. Regie: Ed Swaab, produc-
tie: Quincent Video Wilnis, montage: 
Ben Hofkamp, voice over: Paula Hof-
kamp, muziek: Concordia en Viribus 
Unitis

De historische vereniging ‘De Proos-
dijlanden’ dankt alle betrokkenen 
voor het beschikbaar stellen van 
het filmmateriaal op deze dvd’s. On-
ze speciale dank gaat uit naar Rabo-
bank Veenstromen alsook naar vele 
anderen die vrijwillig hebben meege-
werkt aan dit unieke project.
 Historische vereniging 
 “De Proosdijlanden”
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Da Capo’s Popkoor 
organiseert een sing-in
Uithoorn - Op zaterdag 21 maart 
aanstaande organiseert Da Capo’s 
Popkoor een zangworkshop tus-
sen 09.30 en 17.00 uur in The Mix 
in Uithoorn. Aan deze sing-in kan 
iedereen deelnemen die van zin-
gen houdt of wellicht overweegt om 
dit in verenigingsverband te willen 
doen. Aanmelden kan nog via 
www.popkoor.nl. Iedereen, goede 
stem of niet, is welkom om aan deze 
Sing-in deel te nemen!
De workshop zal professioneel wor-
den begeleid door de vaste dirigent 
Floor van Erp en pianist/arrangeur 
Carwin Gijsing. Choreografe Pien 
Fresen zal de ‘staging’ voor haar re-
kening nemen en Johan Slager be-
geleidt op gitaar.  
Tijdens deze workshop zullen, sa-
men met zo’n 40 vaste koorleden, 
vier popnummers uit de concerten 
van de laatste drie jaar worden in-
gestudeerd: “Hazy Shade Of Winter” 
van Paul Simon, “Hier aan de Kust” 
van Bløf, en twee nummers van Elec-
tric Light Orchestra (ELO), te weten: 

“Showdown” en “Mr. Blue Sky”.
Aan het einde van de middag zullen 
de deelnemers samen met de vas-
te koorleden een optreden geven 
en deze nummers ten gehore bren-
gen. Voor dit optreden mogen fa-
milie, vrienden, buren en kennissen 
worden uitgenodigd! Bladmuziek en 
oefen-CD’s zullen aan de deelne-
mers worden verstrekt. De kosten 
voor deze supergezellige en leerza-
me dag bedragen 30,- euro inclusief 
koffie/thee, flesjes water om de keel 
gesmeerd te houden en lunch. Dit 
evenement wordt deels gesponsord 
door het Burgemeester Kootfonds.

Passie
Da Capo’s Popkoor bestaat uit 70 
zangers en zangeressen tussen de 
20 en de 50 jaar die allen een pas-
sie delen: het zingen van Popmu-
ziek. Het koor bestaat ruim 15 jaar 
en staat sinds 2001 onder leiding 
van dirigent Floor van Erp. De vas-
te begeleider van het koor is pia-
nist/arrangeur Carwin Gijsing. Het 

koor zingt popmuziek vanaf de jaren 
60 tot heden, zowel Nederlands- als 
Engelstalig. Bijgestaan door wisse-
lende regisseurs brengt Da Capo’s 
Popkoor jaarlijks een eigen show-
productie op de planken, een spet-
terende combinatie van vijfstemmi-
ge zang, verhaallijn, kostuums en 
choreografie! Het koor werkt regel-
matig mee aan benefietvoorstellin-
gen en treedt enkele malen per jaar 
op bij (bedrijfs-)evenementen en 
festivals. Ook kan het koor terug-
kijken op diverse televisieoptredens 
met bekende artiesten en meet het 
zich regelmatig met andere koren 
op korenfestivals. Zo zal het koor op 
4 april aanstaande deelnemen aan 
de voorrondes van het Nederlands 
Korenfestival in Haarlem. 
De repetities voor de aankomen-
de koorproductie met als werktitel 
“Streetlife” die in de lente van 2010 
in het theater zal worden neergezet 
(datum en locatie worden nader be-
kend gemaakt), zijn inmiddels be-
gonnen.  

Gemeente houdt openbare inschrijving

Ruimte voor discotheek 
naast het nieuwe zwembad
De Ronde Venen – Vorige week 
heeft het college van burgemees-
ter en wethouders besloten om de 
grond, 4000 m2, gelegen aan de 
Veenweg (naast het in aanbouw 

zijnde zwembad) ten behoeve van 
een discotheek (met maximum 800 
bezoekers), door middel van een 
openbare inschrijving via de nota-
ris te verkopen, waarbij vergunning 

is voorbehouden aan burgemeester 
en wethouders.
Voor de openbare inschrijving wordt 
gebruik gemaakt van advertenties 
in een vakblad en de lokale media.

Steeds meer vrouwen 
en mannen gaan voor 
definitieve ontharing
Uithoorn - Ongewenste haargroei 
kan zich overal op het lichaam be-
vinden en worden zowel door man-
nen als door vrouwen als storend 
ervaren. Scheren, harsen en ont-
haringscrèmes zijn slechts tijdelij-
ke oplossingen, maar zou het niet 
heerlijk zijn als Uw huid altijd glad 
aanvoelt zonder die ontsierende 
haargroei?
Sinds 1 september kunt u bij ontha-
ringssalon LionDerma in Uithoorn 
terecht voor definitieve ontharing.  
Irma de Jong heeft  met veel suc-
ces  de afgelopen twee jaar in haar 
salon in Aalsmeer en nadien in Uit-
hoorn vele klanten afgeholpen van 
haren op de voor hun ongewenste 
plaatsen. En ook na haar verhuizing 
weten haar klanten haar nog steeds 
te vinden. “Er is een duidelijke ver-
andering te merken.” zo vertelt zij. 
“Waren het vooral in het begin de 
vrouwen die de weg naar mijn sa-
lon wisten te vinden, tegenwoor-
dig zijn er ook steeds meer mannen 
die kiezen voor permanente verwij-
dering van de haren. De dames ko-
men veelal voor het gezicht, de ok-
sels, bikinilijn, armen en benen.
Heren daarentegen komen meest-
al voor de rug en/of borstharen. En 
mannen met een representatieve 
functie willen vaak verlost worden 
van de haren op hun handen.” 

Irma werkt in haar salon met IPL, 
dat staat voor Intens Pulse Light, 
oftewel intens flitslicht. De lichtflits 
schakelt op een uiterst effectieve en 
snelle manier vele honderden haar-
wortels tegelijk uit. Deze metho-
de heeft als voordeel dat er minder 
lichtenergie wordt gebruikt dan bij 
andere methodes. Daardoor  is de 
ontharing veiliger, de behandelings-
duur is korter én er zijn minder be-
handelingen nodig. En dat maakt 
deze methode dus ook nog eens 
aanzienlijk goedkoper dan ande-
re behandelmethodes. De IPL me-
thode werkt via het pigment van de 
haar, daardoor is zij geschikt voor 

alle haarkleuren, uitgezonderd licht-
blond en grijs, want deze haren be-
vatten bijna geen pigment.
De klant wordt één keer per zes we-
ken behandeld en er zijn gemiddeld  
10 behandelingen nodig voor een 
glad resultaat. 
Verder vind ik hygiëne en tijd en 
aandacht nemen voor mijn klanten 
heel erg belangrijk. Uiteraard kun-
nen de mensen mij altijd bellen voor 
verdere informatie, òf  voor het ma-

ken van een afspraak voor een gra-
tis intakegesprek zodat men de sa-
lon kan komen bekijken en  ik dan 
in alle rust kan uitleggen hoe alles 
precies in zijn werk gaat. 
Dus als u de volgende zomer haar-
vrij wilt zijn, dan is het nu de juis-
te tijd om met behandelen te begin-
nen.
Nieuwe klanten die in Maart of April 
starten met ontharen bij LionDerma 
krijgen één behandeling gratis.

Unieke filmbeelden van Mijdrecht, Wilnis en 
Vinkeveen op dvd

De Proosdijlanden in 
vervlogen tijden

Tijdelijk contract hulp bij het huishouden

Kwaliteit en continuïteit 
gegarandeerd in 2009
De Ronde Venen - De hulp bij het 
huishouden voor de gemeenten Ab-
coude, De Ronde Venen en Loenen 
is ook in 2009 gegarandeerd. Nadat 
eerder de aanbesteding was inge-
trokken omdat het aantal benodig-
de hulpuren niet gegarandeerd kon 
worden, is nu met de leveranciers 
een tijdelijke regeling getroffen om 
de hulp aan cliënten te kunnen con-
tinueren en garanderen. Ondertus-
sen gaan de drie gemeenten op-
nieuw aanbesteden, wat naar ver-
wachting uiterlijk op 1 januari 2010 
afgerond is.

Uurtarief
In 2008 besteedden de SUW-ge-
meenten de hulp in de huishouding 
2009-2010 gezamenlijk aan. De ge-
meenten Breukelen, Maarssen, 
Montfoort, Oudewater en Woerden 
konden in december 2008 gunnen 
aan de ingeschreven aanbieders. 
Voor de gemeenten Loenen, De 
Ronde Venen en Abcoude lag dat 
anders: voor deze gemeenten had-
den zich te weinig aanbieders ge-
meld. Het aantal benodigde hulpu-
ren kon niet worden gegarandeerd 
onder een nieuw contract. Struikel-
blok bij de aanbesteding was het ge-
vraagde uurtarief. Voor hulp bij het 
huishouden 1 en 2 (HH1 en HH2) 

vroegen de gemeenten een gemid-
deld maximumuurtarief van 22,00. 
Dat bleek in Abcoude, De Ronde 
Venen en Loenen niet haalbaar. De 
tarieven die nu met de aanbieders 
zijn afgesproken voor het jaar 2009, 
zijn nog steeds gemiddelde tarieven 
voor HH1 en HH2. Zij liggen tussen 
de 22,00 euro en 22,90 euro. 

Meer leveranciers
Bij de tijdelijke gunning voor 2009 
is niet alleen gesproken met de al 
bekende aanbieders, maar is breed 
geworven. Hoe meer organisaties 
zich zouden melden, hoe meer uren 
konden worden ingekocht. Als aan-
bieder hebben zich uiteindelijk de 
volgende organisaties gemeld: Zorg 
Samen, Thuiszorg Service Neder-
land, Zuwe Zorg, Thuiszorg Gooi- 
en Vechtstreek, MOUW/ Zorgcentra 
De Ronde Venen en Amstelring. Bij-
na alle aanbieders hebben zich be-
reid verklaard hulp bij de huishou-
ding te bieden in zowel Abcoude als 
De Ronde Venen en Loenen. Am-
stelring heeft alleen ingeschreven 
voor De Ronde Venen. Daarmee is 
het aanbod voor het jaar 2009 voor 
alle drie gemeenten gegarandeerd. 
Waarschijnlijk hebben de mees-
te mensen in hun dagelijkse prak-
tijk nog niets gemerkt van het af-

lopen van het oude contract. Het 
nieuwe contract loopt met terug-
werkende kracht van 1 januari 2009 
tot en met 31 december 2009. Zoals 
het er nu uitziet kunnen de meeste 
mensen hun vertrouwde hulp bij de 
huishouding nu behouden. De drie 
gemeenten houden de mogelijk-
heid open voor andere aanbieders 
om zich alsnog aan te melden onder 
dezelfde voorwaarden.
Voor het tijdelijke contract voor Ab-
coude, De Ronde Venen en Loe-
nen gelden dezelfde afspraken en 
kwaliteitseisen als voor het contract 
2009-2010 dat in de andere SUW-
gemeenten is afgesloten. Dat is be-
langrijk, omdat de gemeenten sa-
men streven naar een goed kwali-
teitsniveau voor de hulp bij de huis-
houding in de regio en een ma-
nier aan het ontwikkelen zijn om dit 
overal op dezelfde manier te bewa-
ken. De nieuwe aanbesteding Ab-
coude/De Ronde Venen/Loenen, 
die nu voluit kan worden aange-
pakt, zal plaatsvinden op basis van 
diezelfde kwaliteitseisen. De ande-
re SUW-gemeenten hebben Abcou-
de, De Ronde Venen en Loenen ge-
steund bij het vinden van voldoen-
de aanbod voor 2009 en zullen hen 
ook ondersteunen bij het organise-
ren van de nieuwe aanbesteding.



Kinderen Driehuisschool 
schilderen bij Gerardus Majella 
Mijdrecht - De kinderen uit groep 
7 van de Driehuis gingen schilde-
ren met de bewoners van Gerardus 
Majella.
De juf van groep 7 heeft eerst nog 
het sprookje van Sneeuwwitje voor-
gelezen. Iedereen zat daar aandach-
tig naar te luisteren. Veel bewoners 
wisten natuurlijk al hoe het verhaal 
ging en sommigen van hen wilden 
daarom het voorlezen maar al te 
graag van de juf overnemen. Daar-
na was het tijd om aan de slag te 
gaan met verf en kwasten. Sommi-
ge mensen hadden na heel veel jaar 
weer eens een kwast in hun han-

den, andere bewoners waren het 
schilderen ook zeker niet verleerd. 
Er werd hier en daar een iets andere 
versie van het sprookje geschilderd. 
De appel was bijvoorbeeld ineens 
veranderd in een peer... Kortom, ie-
dereen was lekker bezig om het 
sprookje te schilderen. Het was een 
zeer geslaagde ochtend. De kinde-
ren werden zelfs nog even verwend 
voordat ze weer naar school gin-
gen met een lekker snoepje. Groep 
7 van de Driehuis bedankt de bewo-
ners van Gerardus Majella voor de 
gezellige schilderochtend. Ze ko-
men graag nog een keer!
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De Nationale Boomfeest-
dag in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Ook in 2009 
wordt er aandacht besteed aan de 
Nationale Boomfeestdag, dit keer 
op woensdag 18 en donderdag 19 
maart. Op deze dagen gaan zo’n  
500 leerlingen van groep 7 en 8 van 
de basisscholen in De Ronde Venen 
aan de slag in het openbaar groen. 
De organisatie van deze dagen is 
zoals elk jaar in handen van de Af-
deling Groen van de gemeente De 
Ronde Venen en NME-centrum De 
Woudreus.
Gelukkig kunnen er ook dit jaar 
weer wat bomen en struiken ge-
plant worden. 
Op woensdag 18 maart en donder-
dag 19 maart herplanten de kinde-
ren van de basisscholen in Wilnis 
het ‘bosplantsoen’ langs de Veen-
weg tegenover kinderdagverblijf Mi-
nistek. Burgemeester Burgman bijt 
samen met 17 leerlingen van basis-
school prinses Beatrix op 18 maart 
om 9.00 uur het spits af. 
Ook in Mijdrecht wordt een boom 
geplant: in het hertenkampje in 

Proostdijland-zuid. Met hulp van 
wethouder Dekker zullen de kin-
deren van basisschool Driehuis de 
boom planten. Om beschadiging 
door herten te voorkomen wordt een 
korf om de boom gezet. Deze korf 
wordt aangeboden door BANgara-
ge Mijdrecht. De heer Oscar Groot-
egoed zal namens de garage aan-
wezig zijn om de korf aan te bren-
gen. De kinderen van de Driehuis-
school vervolgen hun boomfeestdag 
op de Bonkelaar. Hier mogen ze bo-
men knotten. 
Op andere plekken in de gemeen-
te gaan leerlingen snoeien en knot-
ten in de buurt van hun school. Zo 
kunnen de kinderen nog regelma-
tig het resultaat en het nut van hun 
inspanningen zien. Het knotten en 
snoeien gebeuren op verschillende 
plekken onder het toeziend oog van 
een wethouder of de gemeentese-
cretaris. 
Natuurlijk worden de kinderen na 
afloop van deze activiteiten beloond 
met een leuk aandenken.

Installatie van pastoor
drs. G.M. Griffioen
De Ronde Venen - Op vrijdagavond 
20 maart zal pastoor drs. G.M. Griffi-
oen worden geïnstalleerd door mgr. 
drs. H.W. Woorts, vicaris van het re-
giovicariaat Utrecht tot pastoor van 
de tien parochies binnen het paro-
chieverband van Vecht & Venen.
Deze installatie zal plaatsvinden tij-
dens een gebedsviering, die begint 
om 19.00 uur in de H. Hartkerk aan 
de Breedstraat 1 in Maarssen. Het 
gemengde koor van de parochie 
zal daaraan haar medewerking ver-
lenen en alle koorleden van ande-
re koren worden van harte uitgeno-

digd om bij dat koor aan te schui-
ven. Graag  dan om 18.30 uur aan-
wezig in de kerk.
Iedereen wordt van harte uitgeno-
digd om deze installatieviering bij te 
wonen. Na de viering krijgt u volop 
de gelegenheid om pastoor Griffi-
oen de hand te schudden onder het 
genot van een kopje koffie.
Hopelijk zullen velen van deze ge-
legenheid gebruik maken om weer 
iets zichtbaar te maken van de sa-
menwerking die er groeiend is bin-
nen het parochieverband van Vecht 
& Venen.

Nederlands Hervormde 
kerk in Wilnis ondergaat 
omvangrijke restauratie
Wilnis - De kerkrentmeesters van 
de Hervormde Gemeente Wilnis 
maken een blije tijd door. Na ruim 
acht jaar gesteggel over de res-
tauratiemogelijkheid van de N.H.-
kerk heeft de provincie hiervoor een 
omvangrijk bedrag toegezegd dat 
rond 900.000 euro bedraagt. Einde-
lijk kan nu de broodnodige restau-
ratie aan het kerkgebouw, dat da-
teert van 1877, worden uitgevoerd. 
De kerk is een rijksmonument. Maar 
niet alleen de kerkrentmeesters 
zijn tevreden. Ook de talrijke leden 
van de Hervormde Gemeente toon-
den zich afgelopen vrijdagmiddag 
6 maart uiterst tevreden en dank-
baar. Op die datum werd rond 14.00 
uur het ‘bouwbord’ op de hoek bij 
het kruispunt Dorpsstraat/N212 
door de voorzitter van het college 
van kerkrentmeesters, de heer Nico 
Mur, na een korte inleiding onthuld. 
Hij deed dat samen met gedepu-
teerde Anneke Raven (CDA) die het 
een eer vond dit karweitje (met eni-
ge) hulp op zich te nemen. Zij zag 
de N.H.-kerk in Wilnis als een waar-
devol monument en kenschetste die 
als een ‘parel’ in het landschap. In 
gebouw De Roeping achter de kerk 
kwam het gezelschap daarna bijeen 
om het heugelijke feit met een fees-
telijk tintje te vieren. Tevens werd er 
een uitgebreide presentatie gege-
ven met technische uitleg over het 
hoe en waarom van de restaura-
tie. In de hal van De Roeping stond 
ook een maquette opgesteld van 
het dorpscentrum rond de kerk an-
no 1950, vervaardigd door Jan Bleu-
mink. Naast het kerkbestuur en de 
leden van de Hervormde Gemeen-
te woonden ook het voltallige col-
lege van B&W en vertegenwoordi-
gers van de Rijksdienst voor Arche-
ologie Cultuurlandschap en Monu-
menten (RACM) de onthulling van 
het bouwbord en de presentatie bij.

Eerst de fundering
Bouwkundige Aales van Leeuwen 
uit Wilnis is aangewezen als uit-
voerder om de werkzaamheden te 
coördineren met onderaannemers. 
“Met het onthullen van het bouw-
bord wordt het daadwerkelijke tijd-
stip van restauratiewerk ook in gang 
gezet. De werkzaamheden worden 
in eerste instantie in eigen beheer 

uitgevoerd. Komende week gaat 
het vervallen huis naast de kerk te-
gen de vlakte, zodra het asbest door 
een gespecialiseerd bedrijf daaruit 
is verwijderd. Vervolgens gaan we 
dan de houten fundatie aanpakken. 
Daarvan zijn de koppen van de pa-
len ernstig door bacteriën aange-
tast. Het gaat daarbij om de bac-
teriegroep ‘Cytophagaceae’. De-
ze ‘palenpest’ werd in 2004 gecon-
stateerd. De honderd grenenhouten 
palen waarop de naar schatting 600 
ton zware toren rust, is flink aan-
getast. De bacterie tast de buiten-
schil van de paal aan en werkt zich 
langzaam naar binnen toe. Het hout 
wordt in het water langzaam zacht 
en de draagkracht neemt van top 
tot worteleind af. Dat geldt dus voor 
de hele houten heipaal, dus niet al-
leen voor de koppen. De houten pa-
len worden nu vervangen door be-
tonnen palen”, legt Aales uit. “Hei-
bedrijf M. Kool uit Wilnis gaat dat 
doen. Die zijn onder andere gespe-
cialiseerd in funderingstechniek. 
Vóór de bouwvakantie begint hopen 
we daarmee klaar te zijn. Na de zo-
mervakantie beginnen we dan met 
de restauratie en herinrichting van 
het kerkgebouw zelf. Dat hopen we 
rond de kerst gereed te hebben, zo-
dat er dan diensten gehouden kun-
nen worden in de pas gerestaureer-
de kerk. Volgend jaar pas is dan de 
toren aan de beurt om te worden 
opgeknapt. Hoogstnoodzakelijk, 
want het gevaar bestaat nog steeds 
dat er leiplaten naar beneden vallen. 
Vandaar dat het net rond de kerk is 
gespannen om die op te vangen en 
te voorkomen dat iemand gewond 
raakt.” De restauratiewerkzaamhe-
den staan onder leiding van Leen 
Brak bouwkundig advies BV uit 
Gouda. Als architect treedt op P.D. 
van Vliet uit Loosdrecht.
Kerkrentmeester Nico Strubbe geeft 
aan dat de totale restauratie 1,4 mil-
joen euro kost. Ruim negen ton is 
beschikbaar via een bijdrage uit het 
provinciale Parelfonds. De rest wordt 
bijgepast vanuit de kerkgemeen-
te zelf, giften en donaties, waarvoor 
men al geruimte tijd actief is om dit 
geld bij te krijgen. Gelet op het te-
vreden gezicht van Strubbe kan dit 
niet anders betekenen dan dat het 
daarmee de goede kant uitgaat.

Feike ter Velde spreekt 
over Israël
De Ronde Venen - Het Messiaanse 
lijden van Israël. Dit thema zal cen-
traal staan in een studie-avond die 
de evangelische gemeente CAMA 
Parousia donderdagavond 12 maart 
organiseert. Spreker is Feike ter Vel-
de, oud-medewerker van de EO, re-
dacteur van het Zoeklicht. Feike 
weet altijd boeiend te vertellen en 

de tijd waarin we nu leven in Bijbels 
perspectief te plaatsen.
Iedereen is van harte welkom (toe-
gang gratis). De avond begint om 
20.00 uur, locatie: Gebouw Gosewijn 
van Aemstelstraat 5 in Mijdrecht 
(naast De Brug).
Voor meer informatie:  info@waar-
omleefje.nl of 272048.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Natuur 
dichtbij 
huis

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

Geniet u ook zo van de winter 
vlakbij huis?  Van de roodborst 
in uw tuin of in de tuin van 
de buren? We hangen pinda-
slingers- en korfjes op en zie, 
meteen hebben ze het door... 
de pimpelmezen en koolme-
zen. Al buitelend hangen ze 
aan de pinda’s en timmeren 
de doppen open. Altijd heer-
lijk om te zien. Onder deze 
doppende mezen lopen de 
merels, die de pindakruimels 
verorberen. Ook de vetbollen 
zijn enorm in trek. De mezen 
pluizen de vetbol uit. Andere 
vogels proberen het kunstje 
van de mezen na te doen en 
hangen al smikkelend aan de 
bollen. Ook op de voedertafel 
is het druk met vooral vaak 
schrokkende spreeuwen, de 
al eerder gesignaleerde rood-
borst en soms de nog veel 
erger schrokkende Vlaamse 
gaaien, eksters  en andere 
kraaien.
Als u een schaal water in de 
tuin hebt gezet kunt u genie-
ten van de badrituelen van de 
merels en mezen. Plenzend 
en plonzend, poetsend en 
schuddend. Met een beetje 
geluk komen ook de hegge-
musjes erop af alsmede de 
“gewone” mus, die alsmaar 
zeldzamer wordt, en de vin-
ken. De heggemus heeft het 
fijne snaveltje van de insecten-
eter en een blauwgrijze kop, 
de huismus heeft de bredere 
snavel van de zaadeter.
De roodborst laat van tijd tot 
tijd zijn weemoedige winter-
lied horen.
We kijken niet alleen naar bo-
ven maar ook naar beneden 
waar de planten groeien. Als 
het nog volop wintert bloei-
en de sneeuwklokjes volop.
Op dit moment zijn er volop 
sneeuwklokjes en krokussen. 

De bomen en struiken heb-
ben alle winterknoppen, vaak 
heel goed geïsoleerd, zodat 
ze de vorst kunnen door-
staan. Als het in januari zacht 
is, worden die winterknoppen 
al dikker en dikker. Dit jaar 
gebeurt dit nu pas: de winter 
duurt voort en het voorjaar is 
laat. Als laat in de winter toch 
de vorst weer invalt, is dat 
niet zo leuk voor de planten 
maar heel vaak slaan ze zich 
er toch weer goed doorheen. 
De winterjasmijn laat zich met 
de mooie gele bloemen de 
hele winter van november tot 
begin maart  bewonderen. 
De winterjasmijn is oorspron-
kelijk afkomstig uit China. In 
deze zelfde periode bloeit 
de Kerstroos. Een prachtige 
witte bloem die familie  is van 
de boterbloem. In de tweede 
helft van de winter begint de 
Zwarte Els te bloeien met de 
bekende katjes. Bij wind stuift 
het gele stuifmeel in wolken 
over het land. Dat is nu al 
een mooi gezicht. De zwarte 
Els heeft zich in 6500 v.Chr., 
na de laatste ijstijd, in heel 
Noord West Europa gevestigd 
en omvangrijke bossen ge-
vormd, de Elzenbroekbossen. 
In Nederland ging het laatste 
oerbos, het Elsbos (Beekber-
gerwoud) in 1869 n.Chr. voor 
de bijl. Hoewel men heel goed 
wist dat het hier om een uniek 
en onvervangbaar natuurmo-
nument ging. 

Laten we hopen dat dit soort 
ingrepen ter wille van de zo-
genaamde vooruitgang niet 
meer kunnen plaatsvinden. 
De winter duurt niet lang 
meer: geniet ervan!

Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgids

Winter dichtbij

The Passion - het 
paasverhaal voor jou!
Regio - Gospelkoor De Rovenians 
gaat zaterdag 4 april en zondag 5 
april aanstaande “The Passion” op 
het toneel neerzetten als een muzi-
kaal verhaal. 
Het is alweer vijf jaar geleden dat zij 
dit voor het eerst deden.

Mede in verband met het 25-jarig 
jubileum van De Rovenians is be-
sloten het stuk nog eenmaal in De 
Ronde Venen op de planken te zet-
ten.
De voorbereidingen zijn inmiddels 
in volle gang. De inzet van alle leden 
is enorm groot. De productie is ge-
heel in eigen beheer. Vanaf het eer-
ste telefoontje tot het opbouwen en 
afbreken van de benodigde podia.
Ook na vijf jaar vinden de koorleden 
het nog steeds de moeite waard om 
zich voor de volle 100% in te zetten 
voor dit spektakel. Iedere keer op-
nieuw worden zij door het stuk ge-
raakt en is de drang groot om het 
verhaal te delen met andere men-
sen.
Kom kijken, kom luisteren en be-

leef het mee! Kruip in gedachten 
tussen de bevolking van Jeruzalem 
zo’n 2000 geleden. Hoe zou jij heb-
ben gereageerd?  Door de bijzonde-
re opbouw van het podium en het 
eigentijdse verhaal waarin je wordt 
meegenomen ga jij het lijdensver-
haal van zeer dichtbij beleven.
Dit mag je niet missen. Wat betekent 
Pasen voor jou? 
Ga met het gospelkoor mee naar 
Jeruzalem en zij beloven je dat je 
voortaan anders naar het paasver-
haal zult kijken!

Kaartverkoop
Kaarten à 12,50 euro zijn te koop 
via de koorleden, de website www.
rovenians.nl of te bestellen via tele-
foonnummer 0297 287 118.
Kaarten aan de zaal kosten 15,00 
euro.
Zaterdagavond 4 april, aanvang: 
20.30 uur
Zondagmiddag 5 april, aanvang: 
15.00 uur
In Sporthal Willisstee te Wilnis,
Pieter Joostenlaan 24



pagina 12 Nieuwe Meerbode - 11 maart 2009

Veenland volleybalheren 2 
weet weer wat winnen is
De Ronde Venen - Na een periode 
van drie wedstrijden waarin de vol-
leyballers van Veenland Heren 2 niet 
wisten te winnen is afgelopen vrij-
dag het tij gekeerd. Lange tijd wist 
Heren 2 bovenaan in de ranglijst 
mee te draaien, maar mede door het 
langdurige blessureleed van spel-
verdeler Tom Pasteuning was Veen-
land van plek 2 naar plek 5 gezakt. 

Het tij werd vrijdag gekeerd tegen 
SAS H3 uit Uithoorn. De eerste set 
werd er sterk en geconcentreerd 
gespeeld met een 25-19 als belo-
ning. Door mooie set-ups konden 
vooral de buitenaanvallers Rick van 
der Plas en Benno Wendt tot sco-
re komen. De tweede set sloop het 
nonchalance in het team en kreeg 

SAS kans om de fouten van Veen-
land af te straffen. Dat gebeurde 
ook met een 23-25 als uitslag. In de 
derde en vierde set kwam langza-
merhand de scherpte bij Veenland 
terug. Door rake klappen van inval-
ler Michael Reuling en slimme bal-
letjes van mid-voors Guido Elfferich 
en Jorrit Groenevelt liet Veenland 
zien dat het de betere was.

Beide sets werden dan ook gewon-
nen (25-19 en 25-15). Einduitslag 3-
1 voor de Wilnissers. Met nog vier 
moeilijke wedstrijden voor de boeg 
hoopt Heren 2 de competitie af te 
sluiten op een mooie vierde plaats. 
De eerstvolgende thuiswedstrijd van 
Veenland Heren 2 is op vrijdag 27 
maart in de Willisstee.

Klaar voor de competitie!
Wilnis - Afgelopen weekend was 
de laatste dag van de wintercom-
petitie bij Tennisvereniging Wilnis. 
Iedere week kregen de leden van 
TVW de kans zich voor te bereiden 
op de strijd in de voorjaarscompeti-
tie en hoe!
Op zaterdag of zondag speelden ie-
der team 4 wedstrijden, dubbel en 
mix. Er werden volledige wedstrij-

den gespeeld. De uitslag telde niet 
concreet mee voor een prijs, maar 
desondanks wilde iedereen toch 
steeds winnen! 
De organisatie dankt iedereen voor 
zijn/haar deelname en wenst hen 
veel succes bij de komende voor-
jaarscompetitie, aan de voorberei-
ding zal het niet liggen. Niet alleen 
de spelers zijn klaar voor de com-

Basketbalmeiden van 
Argon winnen eerste 
thuiswedstrijd
Mijdrecht - Zaterdag 7 maart had-
den de meisjes onder 16 van Argon 
Basketbal tegen BZ ‘72 gespeeld.
Dit was geen onbekende tegenstan-
der, want ook vorig seizoen was hier 
al tegen gespeeld en hadden ze hier 
van gewonnen. Vanaf het begin af 

aan namen de meiden van Argon 
het initiatief en met een stand van 
24-10 begonnen ze aan de twee-
de helft. De voorsprong van de eer-
ste helft werd door goed samenspel 
verder uitgebouwd, waarna er ge-
wonnen werd met 66–20.

Geen stunt van dammers 
Kunst & Genoegen
De Kwakel - Afgelopen maandag-
avond leken de dammers van Kunst 
& Genoegen voor een stunt tegen 
de koploper van de hoofdklasse te 
gaan zorgen. De in de onderste regi-
onen verkerende Kwakelaars brach-
ten de dammers uit Den Ilp danig in 
het nauw. Na de eerste uren gelijk 
op te zijn gegaan, kreeg invaller Piet 
Terlouw een schijfvoordeel en leek 
op winst af te stevenen. Maar Piet 
wilde zijn voorsprong te snel ver-
zilveren, een te vlug gespeelde zet 
werd door zijn tegenstander be-
straft met een damcombinatie. In 
plaats dat het team van K&G met 2-
0 voorkwam werd het nu 0-2. De he-
le tactiek van K&G moest van verde-
digend naar aanvallend worden om-
gegooid. Wim Könst en Adrie Voorn 
zagen hun aanval echter niet be-
loond en kwamen niet verder dan 
remise, 2-4. Kopman Rob Broek-
man gooide vervolgens alles in de 
strijd om zijn ploeg op een gelijkspel 
te brengen, maar moest uiteindelijk 
toch capituleren.
De beide teams zaten deze avond 
dicht bij elkaar, maar dreigen vol-
gend seizoen van elkaar af te drij-
ven. Met nog een wedstrijd te spe-

len lijken de dammers uit Den Ilp 
te gaan promoveren en dreigen de 
dammers uit De Kwakel een stapje 
terug te moeten doen. Of zij moe-
ten de laatste wedstrijd tegen de 
Zaanstreek winnend afsluiten om 
het vege lijf nog te kunnen redden. 
Het spelen met een viertal blijkt niet 
gunstig te zijn voor de K&G. Een ver-
eniging die juist in de breedte sterk 
is, daarnaast wordt de vaste sterke 
waarde Ton Voorn node gemist.
In de onderlinge competitie staat 
het erepodium al vast, maar op wel-
ke trede René, Wim of Adrie komen 
te staan nog niet, spanning tot de 
laatste wedstrijd in ’t Fort De Kwa-
kel. 
Damliefhebbers blijven elke maan-
dagavond vanaf 19.30 uur welkom 
in het knusse fort.

Kunst & Genoegen–Ons Genoegen  2-6
R. Broekman-J. Vermeulen  0-2
W. Könst-B. v. Geel  1-1
A. Voorn-J. Hopman  1-1
P. Terlouw-V. Fennema  0-2
Top 3:
1. W. Keessen 13-23
2. A. Voorn 13-22
3. R. de Jong 12-21

Met De Merel fietsen 
naar de Meije en de Vlist
Vinkeveen/Mijdrecht - Komen-
de zondag 15 maart staat de eer-
ste toertocht van dit jaar van TTC De 
Merel op het programma: de Meije 
Vlisttocht. De afgelopen twee jaren 
werd deze tocht vanwege het weer 
afgelast. Nu zijn de vooruitzichten 
gelukkig goed.

De Meije Vlisttocht is dit jaar de eer-
ste officiële toertocht van TTC De 
Merel. Een tocht waaraan ook niet-
leden mogen deelnemen.
De fietstocht gaat door het weide-
gebied van de provincies Utrecht en 
Zuid-Holland. 

Vanuit de startlocatie Mijdrecht 
gaan de deelnemers via Woerden-
se Verlaat naar het landelijke Me-
ije. Via Bodegraven komen ze bij de 
Reeuwijkse Plassen met zijn smalle 
(fiets)paadjes. De route gaat verder 
via Haastrecht naar Vlist. 

Daar staat in de Vlister Stee, halver-
wege de tocht, de koffie al te wach-

ten. Daarna is het weer terug naar 
huis, via onder andere Lopik, IJssel-
stein, Montfoort en Harmelen.

Omdat het nog vroeg in het seizoen 
is, wordt er rustig aangedaan. De rit 
wordt in groepsverband gereden. 
Dus u rijdt lekker mee in de groep, 
uit de wind en achter de ruggen van 
de sterke en ervaren voorrijders. Ide-
aal om de fietsconditie op te bou-
wen (als deze er nog niet is). Natuur-
lijk draagt u een valhelm. De afstand 
van deze toertocht bedraagt 90 kilo-
meter.

De start is om 09.00 uur bij Café-Bar 
De Paddestoel aan Hofland 33A in 
Mijdrecht.

Leden van De Merel en andere fiets-
verenigingen betalen 1,50 euro in-
schrijfgeld. Niet-leden betalen van-
wege de verzekering een euro meer. 
Kom vanwege de inschrijving graag 
wat vroeger, zodat op tijd vertrokken 
kan worden.

Wilnisser Chris Heineman 
in Solar Team Twente
Wilnis - Als dit jaar in oktober veer-
tig op zonne-energie aangedre-
ven (speciale) auto’s in ‘Down Un-
der’ van start gaan voor hun rit over 
3.000 kilometer in vijf dagen, is Wil-
nisser Chris Heineman daar ook 
van de partij. De derdejaarsstudent 
Werktuigbouwkunde aan de Saxion 
Hogeschool maakt namelijk deel uit 
van het Solarteam, dat met 17 team-
leden een specifieke ‘solarcar’ heeft 
ontwikkeld en aan het bouwen is. 
De auto neemt deel aan het twee-
jaarlijks terugkerend internationaal 
evenement in Australië, waaraan 
speciaal ontworpen en door zonne-
energie aangedreven auto’s mee-
doen. Chris fungeert daarbij niet als 
‘coureur’, maar maakt deel uit van 
het 4-koppige mechanicateam dat 
zorgt voor de juiste constructie en 
het in perfecte staat van onderhoud 
houden van de zonnewagen.
“Het is een gezamenlijk project van 
Universiteit Twente en de Saxion 
Hogeschool. Die geven weliswaar 
alle medewerking en ondersteu-
ning, maar we moeten het wel zelf 
allemaal regelen en het project ook 
gefinancierd zien te krijgen, bijvoor-
beeld door sponsoring. Dat is uniek 
en tegelijkertijd ook een uitdaging. 
We hebben nog geen hoofdsponsor 
zoals bijvoorbeeld TU Delft die wel 
heeft in de vorm van Nuon. Maar 
dat kan bij ons nog komen. We zijn 
druk bezig met alle voorbereidin-
gen. We proberen natuurlijk altijd 
voor een prijs te gaan en dat moet 
je zien als ‘de eer’ om bij de eerste 
drie te eindigen. Verdienen doe je er 
niets mee. Eerder gaan we voor het 
innovatieve aspect dat de ontwikke-
ling, het bouwen en rijden van auto 
met zich meebrengt. En wat meer is, 

je vertegenwoordigt je school en je 
land,” legt Chris uit. “Al eerder heb-
ben de technische scholen uit Twen-
te meegedaan. Dat was in 2005 en 
2007. Toen zat ik er nog niet bij, dit 
keer wel. Zo’n auto moet aan allerlei 
voorwaarden en regels voldoen. Het 
zou hier te ver reiken daar diep op 
in te gaan, maar enkele technische 
zaken zijn misschien interessant om 
te noemen. Het frame in de auto is 
gebouwd van aluminium en weegt 
slechts 17 kg. Het is een heel nieuw 
ontwerp. Het belangrijkste onder-
deel is de kantelbare vleugel bo-
venop met een oppervlak van 5.00 x 
1,80 m. Het kantelen is bedoeld om 
onderweg zoveel mogelijk ‘haaks’ 
de zonnestralen op te vangen van 
de zon die op het parcours in Au-
stralië niet loodrecht boven je staat. 
Met uitzondering van de transpa-
rante koepel voor de bestuurder zijn 
daarop 2.000 zonnecellen van elk 8 
x 4 cm aangebracht. Die leveren ge-
zamenlijk 136 Volt elektrische ener-
gie welke wordt opgeslagen in spe-
ciale gel-accu’s met een hoge ener-
giedichtheid. Deze leveren via een 
regelsysteem de elektrische stroom 
voor de elektromotor met een ver-
mogen van 6 kW die voor de aan-
drijving van de wielen zorgt. Ver-
gis je niet, de topsnelheid van zo’n 
auto bedraagt dik 125 km/uur met 
een “cruise”-snelheid van 80km/h 
in 2007.”

Puur innovatief
“Er zijn drie coureurs en die moe-
ten allemaal minder wegen dan 80 
kg en ongeveer van dezelfde leng-
te zijn. Anders passen ze niet in de 
cockpit. Het mooiste zou zijn drie 
kleine coureurs, maar die zijn er 

normaliter niet binnen ons team. 
Kleiner betekent ook een kleinere 
auto die ook weer lichter gebouwd 
kan worden en dus sneller rijdt. 
Maar dat zijn allemaal afwegingen. 
We ontwikkelen en bouwen binnen 
het Solar Team samen met de afde-
lingen Aerodynamica en Elektroni-
ca. Het is dus een samenspel. We 
hebben ook nog een communica-
tieteam voor de publiciteit, een mar-
ketingafdeling voor sponsoring en 
inkomsten en managers die de za-
ken regelen. We zijn zoveel moge-
lijk self supported. Zie het maar als 
een klein bedrijf met een eindpro-
duct in de vorm van een innovatieve 
zonneauto die in het internationale 
raceveld wordt gezet. Niet alle au-
to’s in het deelnemersveld zijn inno-
vatief. Sommige deelnemers bordu-
ren voort op eenmaal behaalde suc-
cessen door een paar aanpassin-
gen uit te voeren. Wij zijn puur inno-
vatief bezig. Successen hebben we 
ook al. In 2005 waren we de hoogst 
geklasseerde nieuwe binnenkomer 
met een 9e plaats. In 2007 eindig-
den we op de 6e plaats. Dit jaar ho-
pen we bij de eerste drie te eindi-
gen. De auto is overwegend opge-
bouwd uit bestaande technieken en 
we gebruiken bestaande producten. 
De toegevoegde waarde zit hem in 
de combinaties die we er mee ma-
ken, en het toepassingsgebied. Niet 
spectaculair om te zien, maar de 
combinatie geeft andere uitkom-
sten, inzichten en resultaten.” Al-
dus Chris.

Rijden van acht tot vijf
Eenmaal ontwikkeld, gebouwd en 
getest, wordt de auto met een (zelf-
gebouwde) transportkist in septem-
ber dit jaar op het vliegtuig gezet 
naar Australië. In de buurt van het 
parcours wordt de auto wederom 
uitgebreid getest en afgestemd op 
de locale omstandigheden als tem-
peratuur, vochtigheid, intensiteit van 
zonnestraling, etc. Plaatselijk wor-
den ook auto’s ingehuurd waarvan 
er een tijdens de race voorop rijdt 
om eventuele obstakels van de weg 
te halen; een andere wordt ingericht 
als meetwagen die vlak achter de 
solarcar rijdt en allerlei metingen en 
contoles uitvoert. Van daaruit wordt 
ook radiocontact onderhouden met 
de coureur tijdens de dagelijkse rit 
die duurt van ‘s morgens acht tot 
’s middags vijf uur (onder de felle 
zon!). Dáárachter sluit een service-
wagen met onderdelen en gereed-

schappen de rij. Letterlijk alle zon-
licht wordt benut, ook nadat de da-
gelijkse rit ten einde is. Van vijf tot 
zeven uur worden de laatste rest-
jes licht opgevangen om de accu’s 
te laden. Dat geldt ook van zes tot 
acht uur in de ochtenduren. Want 
stel dat het overdag een keer be-
wolkt is moet men toch over vol-
doende energie beschikken om de 
dag uit te rijden.

Zonnecel adopteren
Al met al is Chris Heineman met zijn 
teamleden er bar druk mee. In okto-
ber zal blijken wat hun inspannin-
gen hebben opgeleverd. Het hele 
gebeuren vergt veel organisatie van 
het Solar Team en het kost natuur-
lijk het nodige. Want behalve de ac-
tiviteit zelf moet ook de reis er naar-
toe betaald (=gesponsord) worden. 
Gelet op de huidige economische 
situatie die wereldwijd voor de nodi-
ge problemen zorgt, is het alle hens 
aan dek voor de teamleden om het 
project financieel althans rond te 
krijgen.
Chris wijst op een actie via de web-
site www.solarteam.nl waarbij (mo-
gelijke) sponsors het Solar Team 
eenvoudig financieel kunnen onder-
steunen. Dat kan bijvoorbeeld door 
een van de zonnecellen te ‘adop-
teren’ voor 25 euro. Bij de race in 
2007 hadden 172 personen dat ge-
daan. Chris hoopt dat het er dit keer 
meer zullen zijn. Overigens biedt de 
website ook veel (technische) infor-
matie voor liefhebbers en andere 
belangstellenden die meer over de 
zonneauto en het evenement wil-
len weten.

petitie. Ook het park van TV Wilnis 
is weer opgeknapt. Verschillende 
leden hebben zich weer ingezet om 
afgelopen zaterdagochtend 7 maart 
het park weer netjes te maken door 
te snoeien, onkruid te plukken en 
op te ruimen. Bedankt voor jullie in-
zet!! 
Er staat ook al weer een ander event 
op de planning: het Open Ope-
ningstoernooi op zondag 29 maart 
aanstaande. Net als volgend jaar is 
iedereen welkom, lid of geen lid! Ie-

dereen kan zich inschrijven om eens 
een kijken te komen nemen bij on-
ze vereniging of om kennis te ma-
ken met het tennis. Speciaal voor de 
nieuwe deelnemers wordt een heu-
se tennisclinic georganiseerd, ge-
geven door de trainer van TV Wil-
nis, Gerard Hoogland. Houd de be-
richten in de gaten, binnenkort kun 
je je hiervoor opgeven! Denk je nu al 
te weten dat je mee kunt doen, geef 
je dan alvast op bij Els de Vink, tel. 
0297-286569, vol is vol! 



De Ronde Venen - Het is bijna weer 
tijd voor de tweejaarlijkse playback-
show van Soos De Cirkel! Deze hap-
pening wordt alweer voor de tien-
de keer georganiseerd en dit jaar 
is als thema gekozen voor het Hol-
landse lied. De show vindt plaats op 
20 maart a.s. om 20.00 uur in Par-
tycentrum De Meijert aan de Dr. J. 
van der Haarlaan 6 in Mijdrecht. Zo-
als gebruikelijk is de presentatie in 
handen van presentator Hans van 
Veen en daarbij maken een driekop-
pige jury alsmede danseressen van 
Dansschool Nicole het feest hele-
maal compleet. Vanaf 19.15 uur he-
ten zij u van harte welkom. De en-
tree is gratis, maar vol is vol.

Wat is Soos De Cirkel?
Soos “De Cirkel” biedt verstande-
lijk gehandicapten van alle niveaus 
vanaf 15 jaar uit regio De Ronde Ve-
nen een gezellig ‘avondje uit’. De-
ze zogenaamde Soosavonden wor-
den elke dinsdagavond, met uitzon-
dering van de maanden juni, juli en 
augustus, van 19.30 tot 21.30 uur 
gehouden in het Prinsenhuis aan 
de Koningin Wilhelminalaan 31 in 

Mijdrecht en is onder begeleiding 
van een achttal vrijwilligers. Tijdens 
deze avonden worden er tal van ac-
tiviteiten georganiseerd, zoals disco- 
en bingo-avonden, dartswedstrij-
den, het spelen van allerlei (gezel-
schaps-)spellen, maar ook worden 
er diverse cursussen gegeven. Hier-
bij valt te denken aan bijvoorbeeld 
koken, tekenen, muziek, knutselen, 

computeren, line-dancing etcetera. 
Voor elk wat wils dus. Ook is het bij 
De Cirkel geen probleem als er le-
den puur en alleen voor de gezellig-
heid komen. Hun motto is dan ook: 
Alles mag, niets hoeft! Wilt u meer 
informatie over het werk van Soos 
De Cirkel dan kunt u contact opne-
men met Angela van Adrichem, tel. 
0297–593545/0623937815.

Wilnis -Woensdag 4 maart vierde 
Tineke Kentrop (45) uit Wilnis het 
heuglijke feit dat zij op die dag 25 
jaar als doktersassistente in dienst 
was bij huisarts Ad Groeneveld. 
Aangezien zij het heel erg naar haar 
zin heeft en het al die jaren goed 
klikt tussen haar ‘werkgever’ en col-
lega assistente Marjon Hosmar, wil 
zij bij leven en gezondheid ook de 
komende jaren haar diensten bij de 
huisartsenpraktijk voortzetten. Dat 
zal dan te zijner tijd ook zijn onder 
de vleugels van dokter Reinier Groe-
neveld, de zoon van Ab. Die heeft zij 
als kind zien opgroeien en later als 
student medicijnen, nu als huisarts 
naast zijn vader.
Tineke stapte al vroeg de medische 
wereld binnen. Op haar 17e begon 
zij in 1980 met een studie voor apo-
thekersassistente. Maar dat beviel 
haar niet zo en stapte over naar het 
vak van doktersassistente dat zij tot 
op de dag van vandaag uitoefent. 
“En steeds bij één en dezelfde huis-
arts. Ik heb nooit ergens anders ge-
werkt, behalve dan dat ik wel eens 
ben ingevallen voor een collega 
bij de huisartsenpraktijk van dok-
ter Winterkorn in Vinkeveen, omdat 
die met zwangerschapsverlof ging”, 
vertelt Tineke die verrast is met zo-
veel aandacht rond haar persoon-
tje. “Maar die 25 jaar zijn niet aan-
eengesloten geweest. Zo’n veer-
tien jaar geleden werd ik zwanger 
en toen ben ik er vier jaar tussen-
uit geweest om meer tijd te steken 
in de opvoeding van onze dochter. 
Toen die naar de kindercrèche ging, 
vertelde iemand mij daar dat dokter 
Groeneveld zat te springen om een 
assistente, maar eigenlijk had ik niet 
zoveel zin om weer te gaan werken. 
Het geluk was dat iemand op onze 
dochter wilde passen en toen ben ik 
toch weer één dag in de week aan 
de slag gegaan. Inmiddels is dat uit-
gegroeid naar dertig uur in de week. 
En ik ben blij dat ik dat gedaan heb 
want ik heb het hier altijd naar mijn 

zin gehad en nog steeds.”
Naast veel vreugdevolle momenten 
heeft zij ook het dieptepunt meege-
maakt dat op Valentijnsdag in 2003 
tijdens afwezigheid van dokter Groe-
neveld wegens zijn verblijf in Kenia 
om daar medische bijstand te ver-
lenen, de woning met de praktijk-
ruimte (deels) door brand werden 
verwoest. De echtgenoot van Tine-
ke zat toen bij de brandweer en bel-
de op om haar deze onheilstijding te 
vertellen. Tineke was toen vrij, maar 
omdat zij de sleutels van het pand 
had, moest zij komen opdraven. In 
het andere geval had zij dat toch ook 
wel gedaan om hulp te verlenen. Sa-
men met anderen heeft zij toen een 
deel van het archief kunnen redden. 
Gelukkig stonden de gegevens ook 
al op de computer.

Opleiding
Momenteel volgt Tineke naast haar 
werk een tweejaarlijkse opleiding 
Praktijkondersteuning Huisartsen 
(POH) aan de Hogeschool in Alk-
maar. “De bedoeling is dat je na de-
ze opleiding de huisarts een aan-
tal zaken uit handen kunt nemen in 

een controlerende functie. Bijvoor-
beeld op het gebied van diabetes, 
hart- en vaatziekten, astma, jaar-
lijkse preventieve gezondheidskeu-
ringen (check-ups), het geven van 
adviezen en voorlichting op velerlei 
gebied, zoals preventieve gezond-
heidszorg, en dergelijke”, legt Tineke 
uit. “Zo mag je bij een suikerpatiënt 
de glucose meten, de bloeddruk op-
nemen, de patiënt wegen en meten, 
kijken of de medicijnenspiegel goed 
is ingesteld en zo meer. Al met al 
verminder je daarmee de werkdruk 
van de huisarts. Bovendien kan hij 
daardoor nu meer aandacht beste-
den aan de patiënt.”
Tineke heeft nog heel wat jaren te 
gaan voordat zij ‘met pensioen’ gaat. 
Zij is voornemens nog lang te blij-
ven werken. “De secundaire ar-
beidsvoorwaarden spreken mij aan, 
ik kan op de fiets naar mijn werk 
en ben altijd vroeg thuis. Ook in de 
middagpauze kan ik even naar huis 
voor de lunch. Het klikt goed met de 
collega’s en de patiënten en ik houd 
van mijn werk. Wat wil een mens 
nog meer? Ja, de volgende 20 jaar 
volmaken...”

De Ronde Venen - Het college van 
Burgemeester en Wethouders heeft 
dinsdag 3 maart de criteria vast-
gesteld op basis waarvan verzoe-
ken om een gehandicaptenparkeer-
plaats toe te kennen worden beoor-
deeld. Het college wil met het vast-
stellen van deze criteria meer dui-
delijkheid en inzicht verschaffen op 
basis waarvan verzoeken worden 
toe- of afgewezen.
Ieder jaar vragen diverse inwoners 
van De Ronde Venen een gehandi-
captenparkeerplaats aan. Door het 
toenemende autogebruik wordt het 
aantal parkeerplaatsen in de open-
bare ruimte steeds schaarser. De 
beoordeling van een aanvraag tot 
aanwijzing van een gehandicapten-
parkeerplaats moet daarom zorg-
vuldig plaatsvinden.
Voor inwoners is het vaak niet dui-
delijk welke stappen zij moeten vol-
gen en welke beoordelingscriteria 
de gemeente hanteert bij het aan- 
of afwijzen van gehandicaptenpar-
keerplaatsen. Om de inwoners hier-
over duidelijkheid te verschaffen 
is nu beleid vastgesteld. Door het 
vaststellen van het beleid wordt het 
nemen van een goed gemotiveerd 

besluit, met een goede belangenaf-
weging, eenvoudiger.
Gehandicaptenparkeerplaatsen 
kunnen worden aangevraagd door 
middel van een formulier dat te ver-
krijgen is bij de balie van het ge-
meentehuis of te downloaden is via 
de gemeentelijke website. De aan-
vraag wordt vervolgens beoordeeld 

op verschillende criteria. Zo wordt 
bekeken of de aanvrager van de 
kaart aan enkele medische voor-
waarden voldoet en zijn er crite-
ria voor de daadwerkelijke parkeer-
plaats waarbij onder andere de mo-
gelijkheden bij de woning, op een 
openbare parkeerplaats en de ver-
keersveiligheid bekeken worden.

Mijdrecht - De afgelopen periode 
zijn drie nieuwe oplossingsvarian-
ten voor de polder Groot Mijdrecht 
Noord onderzocht. Groot Mijdrecht 
Noord kampt met problemen zoals 
zoute kwel en bodemdaling. Gede-
puteerde Staten van provin-
cie Utrecht trekken de con-
clusie dat een combinatie-
variant die voldoet aan al-
le door Provinciale Staten 
gestelde randvoorwaarden 
moeilijk te realiseren lijkt. 
Twee van de drie varianten 
voldoen niet om watertech-
nische en ecologische rede-
nen. De derde variant wordt 
nog nader onderzocht, maar 
laat ook al verschillende 
problemen zien.

Niet vertragen
De provincie Utrecht reali-

seert zich dat bij de bewoners van 
de polder al lang onzekerheid en 
onrust heerst. De regio verdient op 
korte termijn duidelijkheid over een 
goede oplossing. Gedeputeerde 
Staten houden daarom vast aan de 

doelstelling en verzoek van Provin-
ciale Staten om in juli 2009 een be-
sluit te nemen.
De vervolgstap is een gesprek met 
Provinciale Staten om te bespreken 
hoe nu verder om te gaan met de 

door Provinciale Staten 
gestelde randvoorwaar-
den.

Varianten
Twee van de drie vari-
anten voldoen in elk ge-
val niet aan watertech-
nische en ecologische 
criteria. De derde wordt 
nog nader bekeken. De 
drie varianten voldeden 
alle aan de voorwaarde 
van een blijvende land-
bouw in een deel van de 
polder voor de komende 
tientallen jaren. 
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Regels voor in aanmerking
komen gehandicapten-
parkeerplaatsen

Tineke Kentrop 25 jaar bij 
huisarts Ad Groeneveld

Drie combinatievarianten lijken geen uitzicht te bieden 
op oplossing problemen Groot Mijdrecht-Noord

Bewoners verdienen 
duidelijkheid: besluit 
gepland in juli 2009

Soos De Cirkel in de ban 
van het Hollandse lied

Weer gratis spijkerbroeken 
bij De Loods
Mijdrecht - Nagenoeg precies een 
jaar nadat de eigenaren Ron en Pe-
tra van De Loods in het Molenhof te 
Mijdrecht voor het eerst het rolluik 
van hun vernieuwde winkel naar bo-
ven schoof, openen zij een tweede 
vestiging pal aan de overkant. Met 
een puibreedte van 17 meter, wordt 
die op dezelfde leest geschoeid en 
krijgt eveneens als naam ‘De Loods’. 
Ron was kortgeleden op zoek ge-
gaan naar mogelijkheden om uit te 
breiden en kreeg het aanbod dat te 
doen in het Molenhof waar hij reeds 
gevestigd is. Precies dat wat hij no-
dig had en dicht bij de deur. Geen 
wonder dat hij dit buitenkansje met 
beide handen aanpakte.
In weerwil van de huidige economi-
sche tegenslagen loopt het volgens 
Ron Wijburg bij hem als een tiere-
lier. De Loods Casual Fashion biedt, 
zoals de naam al zegt, een breed 
scala aan betaalbare vrijetijdskle-
ding, waar naast PME Legend, Vin-
gino jeans en Object, Punky Fish 
het merk Only (nog) de boventoon 
voert. Maar dat gaat veranderen zo-
dra de opening van de tweede vesti-
ging een feit is. Er komen meer mer-
ken bij, wat de keuze vergroot. Ove-
rigens heeft de aanduiding XXL op 
de poster niets te maken met grote 
kledingmaten, maar met het feit dat 
De Loods zich in een groter formaat 
gaat presenteren…

Collectie voor nét volwassenen
“We kwamen er vorig jaar al snel 
achter dat we meteen al een tekort 
aan ruimte hadden, gezien de ge-
stage toeloop van klanten.
Onder hen veel jongeren die graag 
voor dit genre vrijetijdskleding kie-
zen. Daarentegen hoorden we ook 
stemmen opgaan van de wat meer 
volwassen klanten die het jeugd-
stadium net gepasseerd zijn en die 
opmerkten dat er behalve voor hun 
zoon of dochter hoegenaamd niets 
voor hun gading bij was.
Toegegeven, voor hen is de collec-
tie nét een beetje te jong. Daar gaan 
we nu verandering in brengen. In de 
tweede Loods brengen wij een as-
sortiment vrijetijdskleding voor da-
mes van onder andere de merken 
Vero Moda en Vila. Daarbij ook kle-
ding voor de wat volwassene vrouw, 
de broeken die net wat hoger zijn, 
de pasvorm die wat ruimer is en-
zovoort. Het sluit aan op onze be-
staande collectie voor jongeren in 
De Loods. Dezelfde uitstraling met 
hetzelfde casual effect. Dus bepaald 
niet klassiek of truttig. Verre van dat. 
Verder hebben we Pieces, wat bij-
voorbeeld een assortiment riemen, 
sjaaltjes, boxer shorts en ander toe-
behoren omvat. Al met al gaan we 
voor een compleet aanbod voor een 
brede kring belangstellenden.” Al-
dus Ron in een eerste reactie wat er 

allemaal gaat komen in de nieuwe 
vestiging van De Loods. In de nieu-
we locatie wordt nog volop getim-
merd en geschilderd, maar de con-
touren en de inrichting zijn al dui-
delijk zichtbaar. Van de voormalige 
twee winkels die er zaten is nu één 
ruimte gemaakt die dezelfde uit-
straling heeft als de bestaande De 
Loods. Het ontwerp is in eigen be-
heer opgezet.
De verbouwing en inrichting wor-
den professioneel uitgevoerd. Ron 
en zijn partner Petra konden het met 
hun enthousiaste ‘Loodsteam’ niet 
laten zich alvast even in de nieuwe 
winkel te laten zien, temidden van 
de zaagmachine en de bouwmate-
rialen.

50 Gratis spijkerbroeken
Net als vorig jaar krijgen de eerste 
vijftig klanten bij de opening van de 
winkel op woensdag 18 maart om 
9.00 uur een spijkerbroek cadeau. 
Verder biedt De Loods vanaf dat 
tijdstip tot en met 25 maart 10 pro-
cent korting op alle kleding van het 
toch al leuk geprijsde assortiment 
in beide winkels. “We maken er bij 
de opening van onze tweede win-
kel één groot feest van,” roept Ron 
die vertrouwen in de toekomst uit-
straalt. Een verademing in een we-
reld die momenteel bol staat van 
economisch negativisme!

Workshop ‘paasstuk-maken’
De Ronde Venen - Veel inwoners 
van De Ronde Venen maken jaar-
lijks gebruik van de mogelijkheid 
om deel te nemen aan een work-
shop van de Stichting ‘Paraplu’ om 
in enkele uren te leren hoe men zelf 
een paasstukje in de vorm van een 
krans of een tafelstuk voor op een 
glazen schaal in elkaar kan zetten 
of de kennis hiervan weer eens op 
te halen. Waren in het verleden al-
leen kerststukjes populair, in de mo-
derne huishoudens komt men ook 
steeds vaker ‘paasstukjes’ tegen. 
De paasstukjes kan men maken in 

de kleuren naar keuze met gebruik 
van diverse materialen, welke naar 
wens zijn te gebruiken, zoals: ap-
peltjes, kaneelstokjes, mos, kaarsen, 
etc. om zo een pronkstuk te maken 
voor de paasdagen. Stichting ‘Pa-
raplu’ organiseert op woensdag 8 
april a.s. van 20.00 tot 22.00 uur de-
ze workshop, daarbij zal de beken-
de bloemsierkunstenares Karin van 
Dierendonck uit Mijdrecht de deel-
nemers de noodzakelijke kennis en 
kunde bijbrengen. De kleurkeuze 
van het materiaal is vrij, zodat men 
met de paasdagen een prachtig 

zelfgemaakt kleurrijk stukje in huis 
kan hebben. Er zijn diverse materia-
len aanwezig, welke naar wens zijn 
te gebruiken. De deelnemers bren-
gen zelf een scherp mesje en een 
snoeitangetje mee. De prijs van de 
workshop, inclusief thee of koffie, 
bedraagt slechts 6,00 euro. De ma-
teriaalkosten bedragen 19,00 euro. 
Inschrijving workshop is mogelijk 
door het invullen en ondertekenen 
van een inschrijfformulier dat u kunt 
downloaden via de website www.
stichtingparaplu.nl of aanvragen via 
e-mail stichtingparaplu@planet.nl 
of telefonisch 0297-283908. U kunt 
ook een formulier afhalenaan de  
Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis.



lem liet zien dat ze steeds beter wa-
ren gaan korfballen. Aan beide kan-
ten werd er goed verdedigd. Des-
ondanks was het De Vinken dat als 
eerste scoorde. De ban was gebro-
ken. En hoe. De Vinken F1 had de 
smaak te pakken en het leek wel 
of het doelpunt als soort bevrijding 
werkte. Goed overspelend liep de 
Vinkeveense ploeg snel uit naar 2-
0 en 3-0. Ook het laatste doelpunt 
voor rust was van De Vinken. Met 
een gerust hart kon de ploeg gaan 
rusten.

Onderschat
In de rust werden de puntjes nog 
even op de i gezet. Het ging goed, 
maar Haarlem moest niet onder-
schat worden. Daar speelde de te-
genstander toch te goed voor. 
Na de rust pakte De Vinken de draad 
goed op. Verdedigend zat het goed 
dicht en aanvallend werd er veelvul-
dig op de korf van de tegenstander 
geschoten. Na een kleine vijf minu-
ten resulteerde dat in 0-5. Maar ook 
Haarlem liet zien dat het kon scoren 
en maakte in de volgende minuut 
via een doorloopbal 1-5. De scores 
volgde elkaar nu in hoog tempo op. 
Via een doorloopbal en heel ver af-

standschot, één van de sterke pun-
ten van het Vinkenteam, werd het 1-
7. Haarlem ‘spartelde’ nog wel tegen 
(2-7), maar kon niet voorkomen dat 
De Vinken uiteindelijk uitliep naar 
3-9. Bij deze stand klonk het laat-
ste fluitsignaal en was het kampi-
oenschap binnen. In de kantine van 
de sporthal werd de ploeg getrak-
teerd op ‘champagne’ en werden de 
medailles uitgereikt. Het kampioen-
schap was binnen ... het feest kon 
beginnen.

Later op de dag werd de ploeg nog 
een keer gehuldigd. Bij de thuis-
wedstrijd van het eerste Vinken-
team, trad het team aan als team 
van de Week. 

Bij opkomst werd de ploeg door het 
publiek met luid applaus ontvangen. 
Bij het voorstellen werd er aan el-
ke speler een diploma en een bloe-
metje overhandigd. Daarna liet het 
team zien (en horen!) dat het uit 
het goed hout gesneden was. Met 
toeters en luide aanmoedigingen 
schreeuwde het team het vlaggen-
schip in de moeilijke wedstrijd te-
gen NOVA naar een verdiende 13-
11 overwinning.

pagina 16 Nieuwe Meerbode  - 11 maart 2009

Winst Atalante JC2 tegen 
VCH MC6
Vinkeveen - De strijd om de 2e 
plek in de competitie is weer hele-
maal open mede door de winst af-
gelopen vrijdag tegen VCH MC6.
De wedstrijd die thuis in de boei 
werd gespeeld voor eieen publiek 
was achteraf gezien niet een te 
moeilijke wedstrijd.

Aan het begin van de wedstrijd werd 
een lekker snack beloofd als Atalan-
te met 3-0 zou winnen en dat heeft 
zich uit betaald in een goed draai-
end JC2 die in de eerste set zonder 

enig probleem uitliep naar 25-16. 
De 2e set ging eigelijk in het zelfde 
spelbeeld met makkelijk gescoorde 
punten wat eindigde met 25-20.
In de 3e set was Atalante toch wat 
makkelijk en met dit in het hoofd 
kwam de tegenstander aardig te-
rug in de set maar niet genoeg om 
te winnen, ook de 3e set ging naar 
Atalante JC2 met 25-20.
Een mooie overwinning en erg 
spannend voor de competitie met 1 
punt achter de nummer 2 en 4 pun-
ten achter de koploper.

Acrogymmers behalen
medailles op 
districtwedstrijd
Mijdrecht - Afgelopen zondag was 
het dan zover, de eerste Acrogym-
wedstrijd in het district midden Ne-
derland. Ook voor GVM’79 hadden 
zich zes teams aangemeld voor de-
ze wedstrijd. Als eerste kwamen 
Joyce, Shenna en Laura in actie. 
Zij doen dit jaar voor het eerst aan 
acrogym, maar kunnen door hun ja-
renlange turnervaring toch al op het 
D-niveau meedoen. In deze catego-
rie waren 12 teams. De dames be-
gonnen erg mooi, en maakten de 
elementen keurig af. Helaas misluk-
te het laatste element, wat tot veel 
puntenaftrek leidde. Met 23,700pnt 
en een 7e plaats mogen de dames 
zeer tevreden zijn.
Daarna was het de beurt aan Shelly 
en Joëlla, die één niveau hoger uit-
komen en daarom twee oefeningen 
mogen laten zien. De balans-oefe-
ning verliep prima, met hier en daar 
wat ontspannen tenen. De tempo 
oefening ging ook erg goed. Zelfs 
de flikflak en de catch-salto a.o. 
stonden als een huis. Een welver-
diende 3e plek was voor hen.
Ook nieuw bij GVM zijn Tessa, Pibbe 
en Vera, zij komen op het E-niveau 
uit en ook hier weer veel concurren-
tie. De meiden lieten een prachti-
ge rustige choreografie zien en al-
hoewel ze later zeiden erg “trillerig” 
op de vloer te hebben gestaan, was 
daar in de hoge toren niks van te 
zien. Bij de prijsuitreiking bleek dat 
de meiden het zo goed hadden ge-
daan, dat ze op de 2e plek mochten 
gaan staan.

Laatste
De beide trio’s van GVM in het C-
niveau waren vandaag aan elkaar 
gewaagd. Met nog 4 andere teams 
streden zij om de medailles. Ma-
riska, Sanne en Bibian lieten een 

mooie balans oefening zien, waar-
bij de torens erg mooi werden uit-
gevoerd. Ook de tempo elemen-
ten in de tweede oefening werden 
prachtig uitgevoerd. Mariska over-
trof zichzelf met de arabier-flikflak-
salto en ook Sanne en Bibian ston-
den met de overslag.
Met 51,400pnt werden zij met 
0,150 pnt voorsprong op de num-
mer 2 eerste. Het andere trio van Li-
sa, Ulijn en Laura lieten 3 mooie to-
rens zien, maar hadden helaas en 
val bij de salto achterover tot ruglig. 
De andere tempo elementen wer-
den netje afgemaakt en uiteindelijk 
kwamen de meiden op een 3e plek 
terecht. Met een kleine achterstand 
van  0,133pnt op de nummer twee.
Als laatste van GVM kwamen Cha-
nel en Loïs in actie. Loïs was dit jaar 
voor het eerst onderpartner, wat een 
hoop verantwoordelijkheid met zich 
meebrengt. Ze leidde Chanel prima 
door hun eerste oefening, die cho-
reografisch goed in elkaar was ge-
zet door Fleur!!! De balans elemen-
ten werden de volle 3 seconden 
aangehouden en ook de tempo ele-
menten werden met amplitude uit-
gevoerd.  Na lang wachten op het 
cijfer, bleken de dames 25,250pnt te 
hebben gescoord. Dit was goed ge-
noeg voor de bronzen medaillle.
Met een big smile en mooie medail-
les vertrokken de gymnasten weer 
naar Mijdrecht, alwaar zij zich de 
komende maand gaan voorbereiden 
op de district finale!! Deze wedstrijd 
zal worden georganiseerd door 
GVM’79, dus een extra stimulans 
om weer goed hun best te doen.
Wil je ook een keer komen meedoen 
of kijken bij Acrogym?? Kom dan 
naar gymzaal “de Brug” (van wasse-
naarstraat) op donderdag van 16:00 
tot 17:00.

Atlantis 1 komt te laat op 
stoom
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
heeft Atlantis 1/Pimentel Faste-
ners niet kunnen winnen van te-
genstander Swift uit Amsterdam. 
De Mijdrechtse ploeg kwam pas 
laat in de tweede helft in zijn ritme. 
De voorsprong van Swift was ech-
ter al te groot geworden, zodat At-
lantis uiteindelijk met 9-12 ten on-
der ging.
Atlantis startte deze laatste thuis-
wedstrijd van het zaalseizoen in de 
inmiddels vertrouwde opstelling 
met Lisanne van Doornik, Chan-
tal Poolman, Jelmer Steen en Peter 
van der Wel in de aanval. De eer-
ste verdediging werd gevormd door 
Masha Hoogeboom, Sandra Pronk, 
Pim de Munter en Auke van der Zij-
den. De Welpen van Atlantis waren 
het team van de week. Zij moedig-
den de ploeg met ontzettend veel 
herrie aan!
Atlantis begon de wedstrijd niet 
goed. In de aanval was het spel 
rommelig en ongecontroleerd. Hier-
door wist Atlantis weinig kansen te 
creëren en leed het veelvuldig bal-
verlies. Pas na een kwartier wist At-
lantis voor het eerst de korf te vin-
den. Met een afstandschot werd het 
1-3. Atlantis leek hierna dichterbij te 
komen, doordat het binnen één mi-
nuut twee strafworpen wist te ver-
zilveren. Dit waren helaas de laat-
ste doelpunten van Atlantis voor het 
rustsignaal. Verdedigend had Atlan-
tis de wedstrijd beter onder contro-
le. Toch kon tegenstander Swift voor 

rust nog driemaal scoren, en bepaal-
de daarmee de ruststand op 3-6.
In het begin van de tweede helft ver-
toonde de wedstrijd hetzelfde spel-
beeld. Hoewel Atlantis wat inzet be-
treft niets te verwijten viel, kon de 
ploeg aanvallend geen potten bre-
ken. Nog steeds kwamen er te wei-
nig kansen, en kon de bal niet lang 
genoeg in de ploeg gehouden wor-
den. Swift wist dan ook uit te lo-
pen naar een 5-12 voorsprong. Met 
nog 10 minuten te gaan had coach 
Paul Plaatsman Jimmy de Koning 
en Mark Goverse in het veld ge-
bracht, voor Auke van der Zijden en 
Jelmer Steen. In de slotfase van de 
wedstrijd toonde Atlantis dan toch 
het aanvalsspel waarop getraind is. 
De bal werd langer in de ploeg ge-
houden en er werden betere kan-
sen gecreëerd. Hierdoor wist Atlan-
tis nog viermaal te scoren, terwijl 
tegenstander Swift geen doelpun-
ten meer wist te maken. Zo werd de 
eindstand bepaald op 9-12. 
Ondanks dit verlies weet Atlantis 
1/Pimentel Fasteners zich ook vol-
gend zaalseizoen verzekerd van een 
plaats in de derde klasse. Doordat 
concurrent Kieviten verloor, heeft 
Atlantis zich verzekerd van de vijfde 
plek op de ranglijst en is degradatie 
niet meer mogelijk. Komende zater-
dag speelt Atlantis de laatste wed-
strijd van dit zaalseizoen tegen dat-
zelfde Kieviten, dat zal moeten win-
nen om directe degradatie te ontlo-
pen. 

Atlantis 2 neemt revanche 
op Roda
Mijdrecht - Het door Fortis gespon-
sorde Atlantis 2 was, na de neder-
laag van vorige week en het verlies 
eerder deze competitie bij Roda uit, 
gebrand om de punten in Mijdrecht 
te houden. 
In een wat gewijzigde opstelling be-
gonnen de Mijdrechtenaren aan de-
ze wedstrijd tegen Roda. In de eer-
ste aanval begonnen Alex van Sen-
ten, Berry de Jong, Melissa van de 
Stap en Tamara Gortenmulder. Het 
eerste aanvalsvak van Atlantis be-
gon fel en creëerde snel in de wed-
strijd al goede kansen. Het samen-
spel was goed verzorgd en de kan-
sen werden geduldig gezocht. Het 
eerste doelpunt bleef echter nog 
even uit. Doordat het eerste verde-
digingsvak bestaande uit Mark Go-
verse, Jimmy de Koning, Kim Stolk 
en Wilma Kranenburg scherp be-
gon, kwam Roda er niet goed uit in 
hun aanvallen. Hierdoor kwam At-
lantis in de beginfase van de wed-
strijd niet echt in de problemen en 
kreeg de aanval van Atlantis vol-
doende tijd en kansen om de voor-
sprong te pakken. Na een 2-0 voor-
sprong ging de wedstrijd tot aan de 
rust redelijk gelijk op. Het spel van 
Atlantis was beter, maar Roda wist 
de enkele kansen die ze kregen 
goed te benutten.

Na een stand van 3-3 wisten de 
ploegen de doelpunten gelijk te ver-
delen en werd er gerust met een 
stand op het scorebord van 7-8. 
Na rust kwam Atlantis vol vertrou-
wen en gemotiveerd de kleedka-
mer uit, wetende dat het spel van de 
Mijdrechtenaren beter was dan dat 
van Roda.
Atlantis maakte in de tweede helft 
minder fouten waardoor Roda moei-
te had om doelpunten te blijven ma-
ken.  Atlantis bleef zorgvuldig spe-
len en groeide in de wedstrijd. At-
lantis wist de kleine achterstand 
om te buigen in een 10-8 voor-
sprong  en heeft deze achterstand 
niet meer weggegeven. Met nog 2 
minuten op de klok kwam Atlantis 
opnieuw op 3 punten voorsprong 
(15-12), waardoor de wedstrijd be-
slist was. In de slotminuut werd de 
winst bepaald op 16-12. Atlantis put 
vertrouwen uit deze wedstrijd tegen 
Roda. Het spel was goed verzorgd 
en er werd gezocht naar de beste 
kansen.  Iedereen kijkt terug op een 
mooie overwinning en vol vertrou-
wen wordt er vooruit gekeken naar 
de laatste wedstrijd van het zaalsei-
zoen. Deze wedstrijd zal zaterdag 14 
maart om 17.00 uur gespeeld wor-
den tegen Tempo (de kampioen uit 
deze poule).

Een bar begin voor de
Barrebostocht van Troje
Mijdrecht - Onderweg naar Zeebo-
dem trail in Zeewolde twijfelde or-
ganisatie en deelnemers ernstig aan 
de lol van de vooraf uitgezette Bar-
rebostocht. Het weer was nu wel 
al te bar en er werd getwijfeld aan 
de begaanbaarheid van de Zeebo-
dem trail. Maar desondanks ston-
den de echte liefhebbers gelukkig  
op tijd aan de start van deze Barre-
bostocht. En het wonder geschiede, 
voordat iedereen goed en wel zijn 
paard voor de kar had staan en op-
gezadeld had begon heel schuch-
ter het zonnetje door te breken en 
verdwenen alle wolken als sneeuw 
voor de zon.
Er kon dan toch nog heerlijk gere-
den worden in dit mooie natuur re-
servaat want de paden waren goed 
begaanbaar en goed verzorgd. Elk 
jaar komt de Troje club daar terug 
en elk jaar is er weer wat veranderd. 
Zo ook weer dit jaar, het traject word 
daar met het jaar mooier en span-
nender.  Steeds meer springhinder-
nissen zijn daar te vinden en elk jaar 
komen er weer nieuwe waterpartij-
en bij. De menners haalde hun hart 
op en vlogen van de ene waterpartij  
in de andere waterpartij . Zij waren 
in de veronderstelling dat alle even 
diep waren maar dat ging niet he-
lemaal op . Het werd dan ook men-
nen met veel diepgang voor een van 
de deelnemers en dat leverde natte 
klompen op. Ook was het vakkundig 
manoeuvreren in een heuvelachtig 

gebied en heerlijk genieten van di-
verse soorten boom partijen. Uitge-
hongerd kwam iedereen bij de pick-
nick plek aan waar het Troje’s lek-
kerbekken team alweer klaar stond 
om onze honger te stillen. Paarden, 
ruiters en menners werden heer-
lijk verwend en met gevulde magen 
werd de laatste helft van de tocht 
afgemaakt. Eenmaal weer aange-
komen bij het startpunt  werden de 
paarden goed verzorgd weggezet 
in de trailers en vrachtwagens. Nog 
even lekker na  gelachen over het 
marathon crossen en rijden  van de-
ze ongelofelijke 30 km lange barre-
bostocht. Volgend jaar weer was de 
algemene opinie. 

Komende zondag 15 maart staat er 
op de club locatie weer een mooi 
springparcours klaar voor het spon-
sor spring programma. Ook dit jaar 
springt de club weer voor de opvang  
trouwe oude viervoeters, paarden 
bejaarden van het Olde manege-
peerd in Dalmsholte  www.manege-
peerd.nl  welke hun levenlang ge-
werkt hebben in de maneges van 
Nederland. Op deze manier hopen 
wij weer bij te dragen in het behoud 
van dit initiatief .
Iedereen kan hieraan meedoen mits 
gezorgd voor wat sponsors die je 
willen sponsoren per punt of voor 
een vast bedrag . Opgeven kan via 
de site www.paardensportvereni-
gingtroje.nl

De Vinken F1 kampioen
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
speelde de Vinken F1 - het jong-
ste pupillenteam van korfbalver-
eniging de Vinken - de belangrijke 
wedstrijd tegen Haarlem F1. In de-
ze laatste wedstrijd van het zaalsei-
zoen kon het team van de trainer/
coaches Ingrid Hagenaars en Nicky 
Kroon kampioen worden. Een over-
winning was noodzakelijk aange-
zien de concurrent KVA slechts éen 
verliespunt meer had.
In de eerste wedstrijd had De Vin-
ken F1 nog met 7-1 van Haarlem ge-
wonnen. En ook het vertoonde spel 

en de uitslagen van de laatste we-
ken (o.a. 16-0, 9-3 en 18-3 overwin-
ning) gaven de ploeg vertrouwen. 
Desondanks was de jonge ploeg 
bestaande uit Zoë van Dasler, Fem-
ke Vousten, Emile Molewijk, Ra-
vi Brockhoff en Finn Kroon, wel 
iets meer gespannen dan normaal. 
Maar dat is logisch, want je wordt 
niet elk jaar kampioen. Al werd de 
ploeg vorig seizoen en ook op het 
veld al eens kampioen.
In de eerste paar minuten ging de 
strijd gelijk op. De Vinken was de 
iets betere ploeg, maar ook Haar-
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Vreedzaam boerenprotest 
tegen ‘landjepik’ 
cultuurgronden
De Ronde Venen - Tientallen agra-
riërs gaven donderdagmiddag 5 
maart op een vreedzame manier 
van hun ongenoegen blijk vooraf-
gaand aan een bestuurlijke confe-
rentie over de Groene Ruggengraat 
(voorheen Ecologische Hoofdstruc-
tuur EHS) in paviljoen Kameryck 
aan het Oortjespad te Kamerik. 
Land en Tuinbouw Organisatie (LTO) 
Noord wilde bij Kameryck duidelijk 
van zich laten horen. Daarbij bood 
de voorzitter LTO Noord van de pro-
vincie Utrecht, de heer Henk Veld-
huizen, namens de tientallen aan-
wezige agrariërs uit de regio buiten 
op het terras de gedeputeerden Krol 
(Utrecht), Evertse (Zuid-Holland) en 
Heller (Noord-Holland) een petitie 
aan. Hij deed dat met behulp van 
een megafoon waarin hij de zorgen 
van de agrariërs vertolkte, maar ook 
een drietal voorstellen aandroeg. 
Daaronder steun van de provincie, 
c.q. centrale overheid voor een in-
vesteringsprogramma voor het lan-
delijk gebied waarin de versterking 
van de landbouwstructuur wordt 

meegenomen. Behoud van het inte-
grale, gebiedsgericht werken waar-
bij recreatie om de stad, EHS en ver-
sterking van de landbouwstructuur 
samengaan. Tot slot alles uit de kast 
te halen om het Natura 2000 dos-
sier alsnog in goede banen te leiden 
met een goed werkbaar toetsings-
kader voor ammoniak.
LTO Noord had haar leden gevraagd 
in groten getale te komen opdraven. 
Men had daaraan gehoor gegeven, 
zij het wel zonder tractoren en an-
dere mechanische middelen om 
hun woorden desnoods met drei-
ging kracht bij te zetten. Niets van 
dat alles. Hun bezorgdheid werd 
tot uitdrukking gebracht met mee-
gebrachte vellen wit karton waarop 
in slagzinnen stond geschreven hoe 
men over het huidige landbouw- en 
natuurbeleid dacht.

Zorgelijke ontwikkelingen
De agrarische ondernemers uit de 
regio zijn zeer bezorgd over hun 
toekomst aangezien zij door de vele 
plannen, wetten en regelgeving die 

niet meer zien zitten. Daar komt bij 
dat steeds meer cultuurgrond (lees: 
landbouwgrond) door provincia-
le en rijksoverheden wordt ‘gevor-
derd’ en aangekocht via DLG, Na-
tuurmonumenten en Staatsbosbe-
heer. Te vaak wordt gedreigd dat het 
onteigeningsinstrument zal worden 
ingezet als er niet op ‘vrijwillige ba-
sis’ grond door de agrariër(s) wordt 
aangeboden. De agrarische sec-
tor vindt dat een zorgelijke ontwik-
keling. Ook al omdat overal ter we-
reld een schreeuwend tekort is – en 
zal ontstaan - aan vruchtbare land-
bouwgronden om de voedselpro-
ductie op peil te houden. 
Vooral de aanwijzing van natuur-
gebieden die vallen onder het net-
werk van Natura 2000 roept veel 
onrust op. Natura 2000 is van oor-
sprong een initiatief van de Europe-
se Unie om bepaalde natuurgebie-
den te behouden. Dat zijn alleen al 
in Nederland 162 gebieden, die gro-
tendeels liggen binnen de kern-
waarden van de EHS. Ook in de re-
gio De Ronde Venen zijn Natura 

Vreedzaam boerenprotest

Voorzitter LTO Noord Provincie Utrecht, Henk Veldhuizen, overhandigt de petitie aan gedeputeerden Krol, Evertsen en 
Heller

2000 gebieden aangewezen. Daar-
onder de graslanden langs de Me-
ije, de Haeck en Botshol. Aan Natu-
ra 2000 gebieden zijn beheerplan-
nen verbonden die in veel gevallen 
belemmerend werken of vanwege 
ontbrekende duidelijke regelgeving 
niet uitvoerbaar zijn. Zo lopen agra-
rische ondernemers grote kans dat 
zij in die gebieden geen vergunning 
(meer) krijgen voor uitbreiding van 
hun bedrijf of activiteiten Dit omdat 
de ammoniakuitstoot van de dieren 
als een probleem wordt ervaren in-
dien het Natura 2000 gebied binnen 
een straal van 3 km van hun bedrijf 
valt. Omdat er nog geen sprake is 
van een werkend toetsingskader 
voor ammoniak maakt men zich ook 
daarover grote zorgen.

Doorgeschoten milieubeleid
Wie anders dan boeren leven al ge-
neraties lang in harmonie met de na-
tuur? Zij weten als geen ander met 
de natuur om te gaan. Zij zijn in feite 
de ‘beheerders’. Maar het liefst ziet 
de overheid ze allemaal ver(t)rekken 
dankzij wurgcontracten. Mede door 
een eenzijdig (doorgeschoten) mi-
lieubeleid dat in elkaar is getim-
merd door een aantal linkse milieu-
fanaten en opgepakt door bureau-
craten die hooguit weten dat het 
gras groen is. Zij zien alleen de na-
tuur zelf als zaligmakend, zonder 
verwevenheid met boerennatuur. 
Versterking van de landbouweco-
nomie en bijbehorende ontwikke-
lingsmogelijkheden komen nauwe-
lijks meer in de plannen voor. Terwijl 
toch het bestaande en oeroude pol-
derlandschap met gezonde boeren-
bedrijven, koeien, schapen en paar-
den in de wei als vanouds tot ‘Hol-
land Glorie’ behoren. Bovendien zijn 
boerennatuur, melk, boter en kaas-

makerijen bij uitstek toeristische 
trekpleisters in zowel nationaal als 
internationaal opzicht. Natuuront-
wikkeling is voor niemand een pro-
bleem, zo bleek uit de reacties van 
de boeren. Maar die moeten wel ge-
lijke tred houden met boerennatuur, 
de mogelijkheid om landbouw en 
agrarische bedrijvigheid uit te voe-
ren. Dit past in de oorsprong en 
het aanzien van Nederland. Niet in 
een land dat straks in twee stuk-
ken is opgedeeld met daar tussen-
in een moeras/muggengebied. Iets 
dergelijks als de Everglades in Flo-
rida. Alleen al in de regio De Ronde 
Venen zal, zoals de plannen er nu 
voorstaan, niet minder dan 3.200 (!) 
hectare aan cultuurgronden worden 
omgevormd tot ‘natte natuur’. Dat is 
inclusief Marickenland, een groot 
deel van Groot Mijdrecht-Noord en 
de polder Groot Wilnis-Vinkeveen 
achter de Bovendijk. En misschien 
nog wel meer. Polders waaruit het 
boerenlandleven zal zijn verdwenen! 
Geen wonder dat sommige teksten 
die de demonstranten hoog hielden 
er niet om liegen: ‘Stop de waanzin’, 
‘Geen moeras, maar koeien in het 
gras’, ‘Weg boeren, weg landschap 
van gras en wolken’ en ’De domheid 
van de milieumalloten: weilanden 
nemen het hele jaar CO2 op, bos en 
rietlanden niet’. Kortom, het landje-
pik moet een keer over zijn.

Mes op tafel
Tal van bestuurders en medewer-
kers van de rijksoverheid, de pro-
vincies Noord- en Zuid-Holland en 
Utrecht, gemeenten, waterschap-
pen en natuurorganisaties gingen 
’s middags in Kameryck in con-
claaf over de voortgang van het be-
leid betreffende de ecologische ver-
bindingszone die natuurgebieden 

in een groot deel van Nederland 
met elkaar moeten verbinden. On-
der hen ook wethouder Ingrid Lam-
bregts van De Ronde Venen. Bij de 
conferentie waren tevens afgevaar-
digden van agrarische natuurver-
enigingen en de brancheorganisatie 
LTO-Noord uitgenodigd. Waar spra-
ke was dat ook de ministers Jacque-
line Cramer (VROM) en Gerda Ver-
burg (LNV) zouden deelnemen aan 
de bijeenkomst, liet alleen minister 
Verburg zich in de tweede helft van 
de middag zien.
De werkvergadering mondde vol-
gens Antoon Peek, voorzitter van 
LTO Noord afdeling De Ronde Ve-
nen, Breukelen en Woerden, uit in 
een discussie over standpunten hoe 
de Groene Ruggengraat sneller kan 
worden gerealiseerd dan in 2018 de 
bedoeling is. Het gaat de overheid 
niet snel genoeg, waarbij de pro-
vincie bij de boeren ‘het mes op ta-
fel legt’ en gedeputeerde Krol zelfs 
een groot voorstander blijkt te zijn 
van onteigening! De gedeputeer-
de gaf overigens in een eerste re-
actie na in ontvangstneming van de 
petitie aan dat de belangen van al-
le partijen worden meegenomen 
in de besprekingen en de besluit-
vorming. De raakvlakken en oplos-
singen lagen dichter bij elkaar dan 
men in eerste aanblik wel zou den-
ken, zo zei hij. Antoon Peek liet in 
een reactie weten dat het goed was 
dat de boeren en de LTO Noord or-
ganisatie van zich hadden laten ho-
ren. “Dat heeft zeker invloed gehad 
op de bestuurders bij de discussie 
en het bepalen van standpunten. 
Zij moeten zich realiseren dat boe-
rennatuur onlosmakelijk verbonden 
is met ‘de natuur’ in de wereld om 
ons heen. Het één hoort en kan niet 
zonder het ander.”

Estafetteproject goedgekeurd door meerderheid raad, maar:

CDA heeft wel boobytrap 
onder het plan neergelegd 
met amendement
vervolg van de voorpagina

Het plan van de gemeente De Ron-
de Venen, Rabo Vastgoed en het 
Bouwfond, is bedoeld om in De 
Driehoek (het land achter Bozenho-
ven) een sportpark te creëren, waar 
dan CSW, Argon, schaatsvereni-
ging Nooitgedacht en waarschijn-
lijk De Veenlopers hun plek zullen 
gaan vinden.

Op de plaats waar nu CSW en Ar-
gon gevestigd zijn, moeten dan wo-
ningen komen. Over dit plan is nu al 
4 jaar gepraat en zeker het laatste 
jaar zeer intensief. Ellenlange ver-
gaderingen zijn er geweest, waar je 
op een gegeven moment ook niks 
nieuws meer te horen krijgt.

Steeds een herhaling van zetten. 
Soms een kleine aanpassing om de 
een of andere tegenstander mee te 
krijgen, maar echt veel veranderde 
er het afgelopen jaar niet. Ja, je zou 
kunnen zeggen dat er van het plan 
van vier jaar geleden weinig meer 
over is, dat is waar.

Echt park
Het eerste idee van De Driehoek, 
dat was mooi. Voetbalvelden, hoc-
keyvelden, tennisvelden, zwembad, 

Jan van Loo (CDA): legt boobytrap 
met zijn amendement

schaatsbaan, een sporthotel en al-
les gelegen in een prachtig mooi 
parkachtig landschap.
Mooie wandelpaden, bruggetjes, 
het zag er op papier prachtig uit. 
Het is waar, van dat plan is weinig 
meer overgebleven.
Oorzaak? “Argon en CSW wilden 
meer velden dan ze nu hebben. Ze 
willen uitbreiden. Waar ze nu zitten 
is het al te klein. Heel logisch”, aldus 
wethouder Roosendaal.

Er zijn heel wat tegenstanders, zo-
als Vereniging de 3hoek. De omwo-
nenden die hun rust en vrije uitzicht 
vanuit hun achtertuin verloren zien 
gaan.

Bewoners uit Wilnis, die hun open-
baar groen en trapveldje zullen 
moeten omruilen voor een verder-
op gelegen trapveldje en bewoners 
uit Wilnis die niet begrijpen dat er 
zo nodig zes hoog gebouwd moet 
worden.

Vier hoog
Deze laatste groep blijkt het voor 
elkaar te krijgen. Via een amende-
ment en een motie heeft de raad 
donderdagavond aangegeven dat 
er in het plan CSW terrein maximaal 
vier-, maar het liefst drie hoog ge-
bouwd moet worden. 

Ook is er nog een amendement 
aangenomen waarin staat dat bij 
het ontwerpbesluit tussen Gemeen-
te De Ronde Venen, Rabo Veen-
stromen en Bouwfonds toe te voe-
gen: Partijen komen overeen dat 
vervreemding van aandelen Bouw-
fonds door de Rabobank niet kan 
geschieden zonder voorafgaande 
toestemming van de gemeente De 
Ronde Venen.

Dit amendement was voor de 
raadsleden Palm van de CU/SGP 
en Schreurs van de Combinatie en 
Harmens VVD iets onbegrijpelijks.
Harmens: “Er zijn nu duidelijk raads-
leden bezig om de spelregels te ver-
anderen om te kunnen winnen. Het 

is bij deze raadsleden niet: Samen 
sterk met onze inwoners, nee, het 
is nu: Samen sterk met de publieke 
tribune.” Schreurs; “Fracties die zo 
en zo tegen die voorstel stemmen, 
nemen wel amendementen en mo-
ties aan die grote gevolgen kunnen 
hebben voor dit plan. Maar willen 
duidelijk niet zelf de verantwoording 
hiervoor nemen.” Ook Palm was bij-
na sprakeloos: “Eerst voor amende-
menten en moties stemmen en nu 
tegen het plan stemmen, waar die 
amendementen deel van gaan uit-
maken. Dit noem ik bestuurlijke bi-
zarheden.”

Verdeeldheid
Het was een en al verdeeldheid in 
de raad en zelfs in twee grote frac-
ties zoals het CDA en RVB. De frac-

tievoorzitter van het CDA voerde de 
hele avond het woord, naar wat la-
ter bleek voor slechts de helft van 
zijn fractie. Van Loo bleek samen 
met Hoogstraten en Verlaan voor te 
zijn, hoewel de toehoorder dat niet 
zou hebben gedacht.

Hij sprak zeer warrig en negatief 
over het plan, diende het bewus-
te amendement in. Had het druk-
ker met het openbaar maken van 
een vertrouwelijk rapport van de 
gemeentelijke accountant, dan met 
kort en duidelijk aan te geven hoe 
zijn fractie er over dacht.

Hetzelfde deed zich voor bij RVB. 
De fractievoorzitter Goldhoorn had 
het hoogste woord, maar gaf totaal 
geen duidelijkheid hoe zijn fractie 
nu zou stemmen, voor of tegen.
Dit bleef tot aan de stemming een 
raadsel. Toen bleek dat ook de-

Hendrik Palm (CU/SGP): “Dit noem 
ik bestuurlijke bizarheden”

ze fractie twee voor- en twee te-
genstemmers had. Goldhoorn en 
Koedam tegen en Pieneman en Ha-
verman voor. Van Gemeente Belan-
gen waren beide leden tegen, het-
geen door een groot deel van de 
raad niet werd begrepen: “Is dit 
nou de partij die voor de verkiezin-
gen riep: “Let op, wij bouwen 1500 
starterswoningen de komende vier 
jaar. Nu kunnen ze voor starters-
woningen stemmen en nu zeggen 
ze nee.” 
De fracties VVD, Combinatie en CU/
SGP waren voor en bleven voor het 
plan. Natuurlijk met een kritische 
kanttekening, maar ze gaan er voor. 
De eenmansfractie VVW van Van 
der Meer was steeds tegen, maar 
stemde uiteindelijk toch voor.

En zo ontstond de einduitslag 15 
voor, 8 tegen. Ruim na middenacht 
viel de hamer van de voorzitter.

Kwaliteit en continuïteit 
gegarandeerd in 2009
De Ronde Venen - De hulp bij het 
huishouden voor de gemeenten Ab-
coude, De Ronde Venen en Loenen 
is ook in 2009 gegarandeerd. Nadat 
eerder de aanbesteding was inge-
trokken omdat het aantal benodig-
de hulpuren niet gegarandeerd kon 
worden, is nu met de leveranciers 
een tijdelijke regeling getroffen om 
de hulp aan cliënten te kunnen con-
tinueren en garanderen. Ondertus-
sen gaan de drie gemeenten op-
nieuw aanbesteden, wat naar ver-
wachting uiterlijk op 1 januari 2010 
afgerond is.

Uurtarief
In 2008 besteedden de SUW-ge-
meenten de hulp in de huishou-
ding 2009-2010 gezamenlijk aan. 
De gemeenten Breukelen, Maars-
sen, Montfoort, Oudewater en 
Woerden konden in december 2008 
gunnen aan de ingeschreven aan-
bieders. Voor de gemeenten Loe-
nen, De Ronde Venen en Abcoude 
lag dat anders: voor deze gemeen-
ten hadden zich te weinig aanbie-
ders gemeld. Het aantal benodig-
de hulpuren kon niet worden ge-
garandeerd onder een nieuw con-
tract. Struikelblok bij de aanbeste-
ding was het gevraagde uurtarief. 
Voor hulp bij het huishouden 1 en 2 
(HH1 en HH2) vroegen de gemeen-

ten een gemiddeld maximum uurta-
rief van 22,00 euro. Dat bleek in Ab-
coude, De Ronde Venen en Loenen 
niet haalbaar. De tarieven die nu 
met de aanbieders zijn afgesproken 
voor het jaar 2009, zijn nog steeds 
gemiddelde tarieven voor HH1 en 
HH2. Zij liggen tussen de 22,00 en 
22,90 euro. 

Meer leveranciers
Bij de tijdelijke gunning voor 2009 
is niet alleen gesproken met de al 
bekende aanbieders, maar is breed 
geworven. Hoe meer organisaties 
zich zouden melden, hoe meer uren 
konden worden ingekocht. Als aan-
bieder hebben zich uiteindelijk de 
volgende organisaties gemeld: Zorg 
Samen, Thuiszorg Service Neder-
land, Zuwe Zorg, Thuiszorg Gooi- 
en Vechtstreek, MOUW/ Zorgcentra 
De Ronde Venen en Amstelring.
Bijna alle aanbieders hebben zich 
bereid verklaard hulp bij de huis-
houding te bieden in zowel Abcou-
de als De Ronde Venen en Loenen. 
Amstelring heeft alleen ingeschre-
ven voor De Ronde Venen. Daarmee 
is het aanbod voor het jaar 2009 
voor alle drie gemeenten gegaran-
deerd. Waarschijnlijk hebben de 
meeste mensen in hun dagelijkse 
praktijk nog niets gemerkt van het 
aflopen van het oude contract. Het 

nieuwe contract loopt met terug-
werkende kracht van 1 januari 2009 
tot en met 31 december 2009. Zoals 
het er nu uitziet kunnen de meeste 
mensen hun vertrouwde hulp bij de 
huishouding nu behouden. De drie 
gemeenten houden de mogelijk-
heid open voor andere aanbieders 
om zich alsnog aan te melden onder 
dezelfde voorwaarden.

Kwaliteit
Voor het tijdelijke contract voor Ab-
coude, De Ronde Venen en Loe-
nen gelden dezelfde afspraken en 
kwaliteitseisen als voor het contract 
2009-2010 dat in de andere SUW-
gemeenten is afgesloten.
Dat is belangrijk, omdat de gemeen-
ten samen streven naar een goed 
kwaliteitsniveau voor de hulp bij de 
huishouding in de regio en een ma-
nier aan het ontwikkelen zijn om dit 
overal op dezelfde manier te bewa-
ken. De nieuwe aanbesteding Ab-
coude/De Ronde Venen/Loenen, 
die nu voluit kan worden aange-
pakt, zal plaatsvinden op basis van 
diezelfde kwaliteitseisen. De ande-
re SUW-gemeenten hebben Abcou-
de, De Ronde Venen en Loenen ge-
steund bij het vinden van voldoen-
de aanbod voor 2009 en zullen hen 
ook ondersteunen bij het organise-
ren van de nieuwe aanbesteding.

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

Stop toch met kappen van bomen
Gemeente Uithoorn, 
Ik las in de weekbladen: 
“Groengebieden keihard 
nodig.” En: “Wat groen is 
moet groen blijven.” plus 
“Het schaarse groen staat 
blijvend in dienst van het 
landschap en parkfunctie.” 
Mijn oproep is: Gemeente 
Uithoorn en inwoners 
van Uithoorn: stop toch 
met kappen van bomen. 
Besef dat u zo meewerkt 
aan het opwarmen van 
de aarde. Bij elke boom 
is het zomers 6-7 graden 
koeler dan op de plekken 
ernaast. De mens kan 
niet zonder groen. Tevens 
verjaagt u de vogels uit 
hun leefomgeving.
Begrijp me goed, ik ben niet 
tegen het weghalen van 
gevaarlijk overhangende 
takken of bijna omvallende bomen die op een 
huis of de weg zouden kunnen komen. Het moet 
nogmaals gezegd, dat elke volwassen boom voor 7 
personen zuurstof levert en het fijnstof reduceert. 
Op het I.B.M. terrein zijn de afgelopen week weer 

zeker 100 bomen omgezaagd, zie foto.
Langs de Vuurlijn is alles weg! Het zicht vanaf het 
Elzenlaantje is een geweldige kaalslag. Het is om 
te huilen: dag “groene” gemeente Uithoorn.

R. Dielen  Uithoorn 

Het heeft eigelijk nog weinig nut, want het zieke 
kwaad is al geschied, maar toch. Ik woon in het 
rustige Wilnis (Veenzijde 3), niks aan het handje, 
gezellig buurtje...
Loop regelmatig met mijn hond een rondje (achter 
bij de oude spoorlijn), doet er verder niet toe, 
loop regelmatig via de Wagenmaker weer richtig 
de Marktschipper naar huis. Onderweg aan de 
Wagenmaker staan een paar prachtige bomen. 
Geen sta-in-de-wegjes, ze zijn gewoon mooi. 
Opeens 2 weken geleden zag ik oranje kruisen 
op die bomen, dacht gelijk: 'Oh jee, ze gaan toch 
niet weg'. Ik kijken bij de kapvergunningen op 
de website van de zieke geest De Ronde Venen, 
niks meldingen. De krant checken, maar niks 
meldingen, blanco. Hhhhmm... ik denk vast voor 
snoeiwerkzaamheden, dat deden ze al in de 

buurt. Nu kwam ik vorige week rond de klok van 
20.30-20.45 uur thuis, hoor ik me daar een herrie 
op de Wagenmaker. Brandweer, gemeentelijke 
vrachtwagen en de gevreesde kettingzaag. 
Wat denk je? 's Avonds en met groot materieel 
werden die mooie bomen Gesloopt, ECHT totaaaal 
nutteloos en zonder enige bekendmaking. 
's Avonds tussen 20.00 en 21.30 uur te gaan 
kappen. De gemeente is juist zo hard bezig met 
Groen en polders tot natuurgebied te maken, 
maar aan de andere kan slopen ze het . Ik ben 
benieuwd wat er voor terugkomt, maar dat daar 
mooie bomen zijn gekapt, die daar 10 jaar hebben 
gestaan, en zonder enige bekendmaking zijn 
gekapt, dat vind ik nogmaals ronduit ZIEK en 
dood- en doodzonde.

Evert Poelwijk  Wilnis

De Ronde Venen (de zieke geest)

De toekomstige samenvoeging van de gemeente 
De Ronde Venen met onze buren zou wel eens on-
verwachts goed uit kunnen pakken voor de inwo-
ners van onze gemeente.
Het onlangs door de gemeenteraad goedgekeur-
de estafetteproject, met als startloper onze ‘gou-
den’ Driehoek zijn, mede door de wensen van de 
toekomstige bewoners, gebruikers en misschien 
wel een verkeerde meeting, de kosten nu al 7 mil-
joen euro hoger dan begroot. En er moet nog be-
gonnen worden. Ondanks dat financiële experts 
het risico voor de gemeente hoog hebben inge-
schat, vindt een gedeelte van de raad dat een weg 
terug niet meer mogelijk is.
Waar hebben we deze stellingname meer gehoord. 
O ja. Voor en tijdens de aanleg van de Noord–Zuid 
lijn van de metro in Amsterdam en de o zo nood-
zakelijke Betuwelijn. De kans is groot dat het es-
tafetteproject bijgeschreven kan worden in het 
lijstje van gedeeltelijk mislukte, aangepaste en/of 
langdurige uitgestelde grote projecten in onze ge-
meente, net als: Polder Groot Mijdrecht, Woning-
bouw Marickenzijde, Natuur Marickenland Geluk-
kig voor ons, inwoners van De Ronde Venen mo-

gen, na de herindeling, aan dit gouden project 
ook de nu nog argeloze inwoners van de gemeen-
te  Abcoude, Breukelen en Loenen hun financi-
ele steentje bijdragen. Een heel klein lichtpunt-
je voor de tegenstanders in deze sportieve strui-
kelpartij ligt hem in het feit dat na de herindeling 
de nieuw te kiezen raad waarin ongetwijfeld ver-
schillende partijvertegenwoordigers, uit het hui-
dige ’stadhuis’ in Mijdrecht, niet meer zullen te-
rugkeren, dit prestige project weer opnieuw gaan 
bekijken. En dan zal het best eens mogelijk kun-
nen zijn dat deze ‘sportieve’ ruilverkaveling weer 
teruggebracht wordt tot die proporties die bij on-
ze gemeente hoort. Kleinschalig, overzichtelijk en 
betaalbaar. En kan er misschien weer aandacht 
besteed worden aan andere belangrijke objecten, 
zoals bijvoorbeeld in Vinkeveen: Verkeersveilig-
heid en doorstroming Herenweg/Kerklaan, Rond-
weg Zuiderwaard naar N201, De natte Baambrug-
se Zuwe met zijn fiets onvriendelijke versmallin-
gen, Ondertunneling N201. Genoeg onderwerpen 
om de stofdoek weer eens tevoorschijn te halen.

Jan van der Maat  Vinkeveen

Herindeling.. 
misschien toch geen slecht idee?

Uithoorn - Remco Klerx uit Uithoorn zal op 4 ju-
ni aanstaande zes keer de Alpe d’Huez op fietsen. 
Dit klinkt als een onmogelijke opdracht, maar hij 
ziet dit niet zo: de strijd die mensen met kanker le-
veren, is toch eindeloos veel zwaarder? Opgeven 
is geen optie, dat is zijn motto en de slogan van de 
stichting Alpe d’HuZes. Deze stichting realiseert in 
samenwerking met het KWF Kankerfonds een on-
derzoek naar de revalidatiefase van kankerpatiën-
ten, zodat de kosten voor revalidatie van patiënten 
gedekt worden in het basispakket van zorgverze-
keraars. Dit is nu nog niet het geval. Ten behoeve 
van dit onderzoek zal Remco samen met 1249 an-
dere fietsers zes keer op een dag de Alphe d’Huez 
beklimmen. 
De stichting Alpe d’HuZes hanteert een antistrijk-
stokbeleid, dit betekent dat elke gesponsorde eu-
ro ook echt naar het onderzoek gaat. De afgelo-
pen jaren is Alpe d’HuZes een succes geweest. 

Vorig jaar werd er 3,6 miljoen euro opgehaald door 
de fietsers, dit jaar is het streefbedrag verdubbeld: 
de wielrenners hebben zich ten doel gesteld 6 mil-
joen euro op te halen. De persoonlijke doelstelling 
van Remco is om 10.000 euro op te halen. 
Remco: Ik wil me inzetten voor de stichting, dit om-
dat ik in mijn directe omgeving te maken heb ge-
kregen met deze ziekte. Samen met mijn teamge-
noten van de opleiding Sport Management en On-
dernemen in Amsterdam ben ik meer dan bereid 
mij helemaal te geven om deze taak te volbren-
gen. Om een bijdrage te leveren ben ik op zoek 
naar sponsoren. Giften zijn fiscaal aftrekbaar! Als 
u geïnteresseerd bent om deze actie te sponsoren, 
kunt u een mail sturen naar Remco.klerx@hva.nl . 
Meer informatie is te vinden op 
opgevenisgeenoptie.nl
 

Remco Klerx

Opgeven is geen optie!
Remco Klerx beklimt de Alpe d’Huez zes keer 
op een dag voor de strijd tegen kanker

Met belangstelling en verbazing namen wij, 
als Actiegroep Open de Kerk, kennis van het 
persbericht van de Emmaüsparochie, waarin 
mensen worden uitgenodigd om ‘het nieuwe 
parochiecentrum’ en de verplaatste kerkschatten 
van De Schans te bekijken tijdens het ‘Open Huis’ 
van zondag 8 maart.
Het verplaatsen van de kerkelijke goederen en 
schatten van de kerk en pastorie van De Schans 
naar het kerkelijk centrum van De Burght is echter 
geen oplossing van de problemen van de oud-
Schansparochianen.
Nog dagelijks worden wij benaderd door oud-
parochianen met de mededeling dat ze de kerk en 
het kerkelijk leven van De Schans zo missen. Van 
de door het Bisdom beloofde oplossing om bij de 

kerktorens een kleine kapel te realiseren, is al meer 
dan een half jaar niets vernomen. Ook (of moeten 
we zeggen juist) het parochiebestuur heeft daarin 
haar eigen verantwoordelijkheid. Naar de mening 
van veel oud-parochianen hoort de kunst van De 
Schans thuis in de kerk van De Schans. Bovendien 
beschikte De Schans over een uitstekend draaiend 
parochiecentrum, waarvoor niets verbouwd hoefde 
te worden. Naast het inpakken van de kerk is dit 
de tweede keer dat onnodig geld wordt verspild. 
Of  is er nu geld genoeg na de verkoop van het 
pand aan het Zijdelveld? Wanneer wordt nu eens 
aan de oud-Schansparochianen en de wensen 
van veel (oud) Uithoornaars recht gedaan? 

Actiegroep Open de Kerk

Open huis

De Ronde Venen - Gisteravond heeft de gemeen-
teraad besloten dat er in de Driehoek 17 voetbal-
velden én een IJsbaan komen. Daarmee werden 
de bewoners rond de Driehoek de grote verliezers, 
er staat ze niets anders open dan naar de rechter 
te stappen. Diep teleurgesteld zijn de leden van 
vereniging de3hoek vooral in het overlegproces. 
Dit heeft het alleen maar erger gemaakt, aldus één 
van de leden. Eerst zouden er 12 velden komen in 
november waren het er ineens 17! Er is nauwelijks 
naar suggesties van de omwonenden geluisterd, 
dus waarom zou men dat nu dan wel gaan doen 
is de algemene teneur. Er is absoluut geen ver-
trouwen in hoe de gemeente de Driehoek zo gaat 
invullen dat de omwonenden er minimale hinder 
van ondervinden.  
Bijna 50 lampen die elke winteravond branden, 
2000 auto’s die af en aan rijden op zaterdag, par-
keeroverlast, geluidsoverlast, onveilige verkeerssi-
tuaties, dit is het horrorscenario waar de omwo-

nenden van de Driehoek zich mee geconfronteerd 
zien. 
Argon en CSW krijgen veel te veel, in het geval van 
Argon waarschijnlijk alleen maar om ze over de 
streep te trekken zodat het project door kon gaan. 
Na gisteravond werd pijnlijk duidelijk dat het col-
lege gewoon uit is op een fusie van de beide voet-
balverenigingen. Daar zullen de leden van de riva-
liserende verenigingen blij mee zijn.
Vereniging de3hoek likt haar wonden en gaat een 
onvermijdelijk juridisch proces in dat jaren kan 
gaan duren. De bewoners zijn strijdbaar en niet 
van plan om het zomaar op te geven, we voeren al 
twee jaar actie, dus ze hebben al een aardig lesje 
volhouden en incasseren achter de rug. Dit is een 
plan dat zijn weerga in Nederland niet kent, ze zul-
len zien hoe de rechter deze grove schending van 
woonkwaliteit beoordeelt. 

Bestuur Vereniging de 3 hoek 

Bewoners rond de Driehoek 
grote verliezers

Op de agenda voor de raad van 12 maart staat een 
discussie over een proef van een weekendopen-
stelling van de bussluis in de Meerwijk. Gemeen-
tebelangen is tegen het plan wat nu voor ligt. 
Wat speelt er? 
· In 1993 is door het toenmalige college beslo-
ten dat een (beperkte) openstelling eerst na om-
legging van de N201 heroverwogen zal worden.
· In 2008 is het Uithoornse Verkeers- en Ver-
voersplan (UVVP) door de raad aan- genomen. In 
het Uitvoeringsprogramma 2008-2009/2015, dat 
bij het UVVP hoort,  is onder nummer A11-b  het 
openstellen van de bussluis voor autoverkeer als 
experiment opgenomen, uit te voeren in 2009 (één 
regel).  Er staat niet dat er een proef van een heel 
jaar zou worden uitgevoerd.
· In oktober 2008 werd tijdens een informatie-
avond aan bewoners meegedeeld dat er een proef 
met een weekend-openstelling gehouden zou 
worden gedurende geheel 2009. 
o Wethouder Levenbach (PvdA) kon op dat mo-
ment geen duidelijkheid geven over wat de be-
doeling van de proef was en wat voor resultaat de 
proef moest opleveren. Er was in het geheel geen 
duidelijkheid over doelstelling en criteria.
· In de raadsvergadering van 20 november 2008 
heeft de raad een motie aangenomen, waarin het 
college werd verzocht:
1. de voorbereidingen voor de proef met de bus-
sluis op te schorten tot dat er duidelijkheid is over 
de doelstelling en criteria.
2. de raad hierover actief te informeren. 

Tot onze grote verbazing lezen we nu dat wethou-
der Levenbach besloten heeft om toch met de uit-
voering van de proef te beginnen en wel zonder 
dat aan de in de motie genoemde voorwaarden is 
voldaan.   Sterker nog, het plan is de proef in te la-
ten gaan in januari 2010 en te laten duren tot de 
definitieve openstelling na de omlegging van de 
N201. Dit komt dus neer op een vervroegde week-
endopenstelling zonder dat er duidelijkheid is ge-
geven over doelstelling en criteria. De bewoners 
worden door middel van een klankbord- groep 
uitgenodigd om zelf met doelstellingen en criteria 
te komen. Het lijkt er op dat voor wethouder Le-
venbach al vast staat dat de proef er moet komen; 
hij moet alleen nog even van de bewoners horen 
waarom en op welke manier hij dit eigenlijk wil.
Gemeentebelangen neemt het de wethouder kwa-
lijk dat hij deze vervroegde weekendopenstelling 
niet naar de bewoners heeft gecommuniceerd. In 
zijn brief aan de bewoners spreekt de wethouder 
alleen over een openstelling gedurende 2010. 
Gemeentebelangen is tegen de opzet en tijdspad 
van deze proef en zal dat ook tijdens de raadsver-
gadering van 12 maart naar voren brengen. Wat 
voor proef de wethouder ook wil nemen, onze me-
ning is dat die proef ook kan na de omlegging van 
de N201 in 2012. Wij zien geen enkele noodzaak 
om dit al vanaf begin 2010 al te doen.

Namens de fractie van Gemeentebelangen,
Klaas Bijlsma woordvoerder 

Verkeer en Vervoer

Gemeentebelangen tegen 
vervroegde weekendopenstelling 
van de Bussluis in de Meerwijk

Mijn papa heeft het vergeten
Ik zag vorige week mijn broertje 
Tygo in de krant staan. Maar 
mama en ik keken elkaar aan en 
zagen dat papa onze namen was 
vergeten erbij te zetten. 

Oops.....foutje. Mijn papa was 
zo van slag door het nieuwe 
vaderschap dat hij helemaal de 
weg kwijt was. Paps, kan gebeuren 
hoor.

Liefs Tino, Daniëlle en Danique 
Winter



Uithoorn - Vorige week woensdag 
was het bij Intercoupe een drukte 
van belang. Over de hele dag kwa-
men er acht gasten voor de meta-
morfosedag!

Onder leiding van twee medewer-
kers van het Z.one concept team 
werd er een uitgebreide kleurana-
lyse en modelbespreking geadvi-
seerd. De kracht van een goede me-
tamorfose is de sterke punten van 

het gezicht te accentueren en de 
zwakkere punten te camoufleren. 
En hun motto luidt: een gehele ver-
andering, maar wel draagbaar.

Nadat er in geen enkele spiegel 
meer gekeken kon worden, zelfs 
in het toilet niet, gingen de meiden 
aan de slag. De één begon eerst met 
knippen, de ander eerst met kleu-
ren. Dat was voor de modellen leuk 
om te zien. Ze zagen elkaar natuur-
lijk wel. Dat gaf af en toe een hila-
rische reactie, omdat de kleur pro-
ducten gekke kleuren waren, van 
Er kwam één mevrouw met koper-
rood haar binnen, haar werd een 
bruine kleur geadviseerd. Toen de 
kleurpasta er op zat en bruin op-
kleurde, zag je al dat het haar ge-
zicht helemaal ophaalde. Zelfs haar 
lange haar mocht eraf. Het geheel 
resulteerde in een onwijs goed ge-
lukte metamorfose.

Al met al heeft het team alle acht 
gasten een mooi nieuw uiterlijk ge-
geven. Mede door de make up- en 
stylingtips kunnen zij ook thuis aan 
de slag. Het was voor klant en kap-
per een hele leuke dag. Iedereen 
was blij met de resultaten. Zeker 
voor herhaling vatbaar.

Mocht je nu denken: dit wil ik ook. 
Twijfel niet en bel naar Intercoupe. 
Laat je naam en telefoonnummer 
op een lijst zetten voor de volgen-
de metamorfose dag, want die gaat 
er zeker komen! U vindt ons aan de 
Joost v.d. Vondellaan 41 in Uithoorn. 
Tel. 0297-563456.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Al ruim een jaar zijn er geruchten dat de laatste 3 
flats binnen de Europarei NIET gerenoveerd zul-
len worden. In een telefonisch onderhoud okto-
ber 2008 met Woongroep Holland kon men de-
ze geruchten noch ontkennen noch bevestigen. 
Ook telefonische navraag bij de Gemeente le-
verde geen nieuwe informatie op. Achteraf blijkt 
dat Woongroep Holland wel degelijk in een ver-
gadering met bewonersvereniging euro-parel 
gemeld heeft de verdere voortgang van de re-
novatie te gaan herzien en dat deze informatie 
nog niet naar buiten gebracht mocht worden!!!!!. 
Terwijl wij per mail bewonersvereniging euro=parel 
verzocht hebben welke informatie dan ook naar 
buiten te brengen via hun informatiebulletin.  
Dit alles is reden om in de drie nog te renoveren flats 
de bijgaande bewonersbrief te verspreiden. In een 
gesprek met Woongroep Holland dinsdag 3 maart 
2009 kwam naar voren dat Woongroep Holland 
alsnog haar huurders gaat informeren, onder druk 
van onze informatie. Een veel te late reactie lijkt ons. 

BRIEF:
Hieronder treft u belangrijke informatie aan voor 
de bewoners van de Churchill-, Straatsburg- en 
de Gasperiflat.
Om richting te kunnen geven aan het wonen in de 
gemeente Uithoorn is het noodzakelijk het huidi-
ge woonbeleid te vernieuwen en te actualiseren. 
De prestatieafspraken tussen gemeente en Woon-
groep Holland zijn op 31 december 2008 geëin-
digd. Voor de periode 2009–2012 dienen er nieu-
we afspraken te komen. 
In opdracht van Woongroep Holland en de ge-
meente Uithoorn heeft adviesbureau Companen 
via een marktonderzoek de lokale woningmarkt 
per wijk in kaart gebracht. Doel van het onderzoek 
was een duidelijk beeld te schetsen van de vraag 
naar soorten woningen voor nu en in de toekomst. 
De uitkomsten vormden mede de basis voor de 
Woonvisie die eind 2008 is opgesteld. Naast het 

feit dat de woonvisie meer variatie in het woning-
aanbod beoogt, is het ook zeer opvallend dat de 
wijk Europarei negatief scoort ondanks de miljoe-
nen investeringen.

Welke gevolgen kan dit hebben voor de bewoners 
van de
Churchill-, Straatsburg en Gasperiflat?
Woongroep Holland betwijfelt of zij: 
a)  verder moet gaan met renovatie, 
b)  zij de beslissing één of meerdere jaren 
 moet uitstellen of 
c)  zelfs tot sloop moet overgaan om een 
 gevarieerder woningaanbod te ontwikkelen. 

Natuurlijk moet ook de politiek zich buigen over 
de totale woonvisie.

Geïnteresseerden van genoemde 3 flats raden wij 
dan ook sterk aan om op de volgende politieke 
vergaderingen aanwezig te zijn:
- Donderdag 26 maart is er op het gemeente-

huis een informatief beraad over de  Woonvi-
sie. Aanvangstijdstip 19.30 uur;

-  Donderdag 9 april is er op het gemeentehuis 
een debat over de Woonvisie en wordt er mo-
gelijk een politiek besluit genomen. Aanvangs-
tijdstip 21.00 uur.

Op beide vergaderingen kunnen bewoners het 
woord voeren, mits tijdig aangevraagd. (uiterlijk 
vóór 12.00 uur op de dag van vergadering bij de 
griffier telefoon 0297-513111).
Hoewel bewonersvereniging euro-parel al lange-
re tijd op de hoogte is heeft zij verzuimd haar le-
den en overige bewoners tijdig en correct te infor-
meren. Dit is de reden dat wij zelf de handschoen 
moeten oppakken.
  

Namens een aantal zeer verontruste bewoners,
M. Rits, Churchillflat 32, 1422 VP

mail: mrits05@xs4all.nl

Onzekerheid over verdere 
voortgang renovatie

Metamorfosedag bij 
Intercoupe knipteam

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

   Goed geschoten...

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

Ooievaars 
luiden

voorjaar in
“Ik zag ze vandaag zitten tegen-
over school De Kajuit. Ik ben als 
een gek mijn camera gaan halen 
en heb ze vastgelegd op beeld. Ik 
vind het een echte klok voor het 
inluiden van het voorjaar.
 

Mylene Pol

December-
reclame en
bomenkap 

De TNT loopt nog erg achter, gezien 
de reclames op de brievenbussen 
zoals hier de brievenbussen op het 
Industrieterrein.
Tekst:  Uw post tijdens de Decem-
bermaand en Decemberzegels. 
(foto zondag 8 maart gemaakt).
Ook nog een foto van de vele bo-
men die inmiddels langs de N201 
omgezaagd zijn (tussen Uithoorn/
Aalsmeer).
Met vriendelijke groet,
Frans Goossens, Uithoorn.

Leerlingen van het VLC 
jodelen in de sneeuw
De Ronde Venen - In de voor-
jaarsvakantie ging een groep van 
50 leerlingen en 5 docenten met de 
bus richting het Oostenrijkse See-
boden. Na wat vertraging door het 
weer kwam de groep aan in pension 
Ertlhof. De eerste dag werd vervol-
gens gebruikt om materiaal te pas-
sen, de omgeving te verkennen en 
uit te rusten van de lange reis.
De zes daaropvolgende dagen werd 
er volop geskied en gesnowboard. 

De leerlingen waren in groepen in-
gedeeld, variërend van beginners 
tot vergevorderd. Het weer ken-
de sneeuwbuien, soms was het be-
wolkt en ook liet de zon zich af en 
toe zien. De kwaliteit van de sneeuw 
bleef dus perfect en er kon ook nog 
bijgekleurd worden in de zon.
De beginners maakten grote vor-
deringen. Na een paar dagen kon-
den ze al de blauwe en de rode pi-
stes af. Er is zelfs een beginners-

groep die heelhuids de zwarte pi-
ste heeft bedwongen! De gevorder-
den vermaakten zich perfect in dit 
kleine, gezellige gebied waarbij men 
elkaar vaak tegenkomt. De avon-
den werd gevuld met activiteiten zo-
als een carnavalsavond, het bou-
wen van een sneeuwpop, een bonte 
avond enzovoort. Voor vervelen was 
geen tijd. Zonder ernstige blessures 
keerden de wintersporters van het 
VLC weer terug.
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Lekker slapen op een matras van hoge kwaliteit tegen 
een lage prijs

Nieuw in Mijdrecht: 
Bedgenoten!
Mijdrecht - Nog geen week ge-
opend waren Hans en Marco met 
hun winkel onder de naam ‘Bedge-
noten’ of ze hadden meteen al een 
volle zaak! Veertien dagen geleden 
hebben zij een deel van het voor-
malige pand van woninginrichter 
Van Kreuningen aan de Kerkvaart in 
Mijdrecht in gebruik genomen.

Ruim 500 vierkante meter slaapcom-
fort met alles op het gebied van sla-
pen tegen verbluffend lage prijzen. 
Hoe dat kan? Hans en Marco kopen 
bij fabrieken die slaapcomfort pro-
duceren restanten op. Nieuwe ma-
trassen, ledikanten, lattenbodems, 
ombouwen, kussens, overtrekken, 
dekbedden en wat al niet meer zij 
tegen prettige prijzen verkopen aan 
hun klanten. En dat kan soms hon-
derden euro’s schelen in vergelij-
king met standaardaanbiedingen! 
Ook restanten uit faillissementen die 
gretig aftrek vinden, passeren gere-
geld de showroom. De opschriften 
die daar op het raam bij de nieu-
we winkel melding van maken, heb-
ben dus niets van doen met de nieu-
we vestiging. Het betreft hier louter 
het aanbod uit die richting! Bedge-
noten is voornemens lange tijd op 
deze locatie in Mijdrecht te blijven! 
Sterker nog, men heeft zelfs plan-
nen om te zijner tijd te gaan uitbrei-
den. Maar dat hangt van het succes 
van hun activiteiten af. Bedgenoten 
moet men niet zien als een dump-
zaak, maar eerder als een Cash & 
Carry. Dat concept hanteert men 
ook. Alles is nieuw wat in de show-
room staat, heeft een superkwali-
teit en kan rechtstreeks worden ge-
kocht. En wat er niet staat maar wel 
gewild is, kan uit de magazijnvoor-
raad geleverd worden. Wie bij Bed-
genoten slaapcomfort koopt kan 
bovendien in de gelegenheid wor-

den gesteld met de bedrijfsbestel-
bus de goederen naar huis te trans-
porteren, mocht men niet zelf over 
een auto beschikken die groot ge-
noeg is. Is een kwestie van overleg 
en afspraak.

Gezond weer op
“Nadrukkelijk wil ik vermeld zien 
dat wij dezelfde hoge kwaliteit le-
veren op slaapkamercomfort zoals 
de fabrikanten en gerenommeer-
de beddenzaken die ook aanprijzen. 
Wij permitteren ons echter geen du-
re presentatie en reclame uitingen 
waaraan de klant meebetaalt. Om-
dat het om uitgeleverde restan-
ten en partijen gaat, vaak éénma-
lig, kunnen wij die goedkoop aan-
bieden. Let wel, het gaat hier om al-
le bekende merken, óók de duur-
dere en exclusieve”, laat Hans we-
ten. Samen met zijn zakelijke com-
pagnon Marco is hij met Bedgeno-
ten in Mijdrecht neergestreken. Zij 
waren al eerder actief op locaties 
in Amstelland en Utrecht, maar al 
snel werden hun vestigingen daar 
te klein vanwege het grote aanbod 
en toeloop van klanten. “Ik voorspel 
je dat wij straks nóg wel 500 vier-
kante meter kunnen vullen. Aan de 
andere kant gaat het erg hard in de 
omloopsnelheid waardoor je weer 
ruimte overhoudt. Iedereen die op 
zoek is naar een kwalitatief hoog-
waardig bed of kwaliteitsmatras, ik 
mag wel zeggen ‘topbed’, tegen een 
heel aantrekkelijke prijs, moet toch 
eens bij ons binnenlopen. Dat is 
heel vrijblijvend overigens. Zelf zit ik 
35 jaar in dit vak en Marco 25 jaar. 
Uit ervaring weten wij dat een goed 
bed een bijdrage levert aan een 
goede gezondheid. Goed slapen be-
tekent uitgerust opstaan en fris naar 
je werk gaan. Uitgeruste en uitge-
slapen mensen presteren ook beter 

en blijven langer gezond. Dat geldt 
helemaal voor kinderen. Uit hoof-
de daarvan kunnen wij onze klanten 
duidelijk en met kennis van zaken 
adviseren. Bovendien mag iedereen 
bij ons op alle typen bedden en ma-
trassen komen ‘proefliggen’ om ze 
te testen. Dat is een van de weinige 
manieren om aan de weet te komen 
welke matras het lekkerst ligt en het 
beste bij iemand past. Matrassen en 
bedden hebben wij in nagenoeg al-
le standaardafmetingen in lengte en 
breedte, maar ook extra lange, tot 
wel 2.40 meter toe.”

Primeur
Binnenkort heeft Bedgenoten een 
primeur. Als een van de weinigen 
in Nederland biedt men uit België 
afkomstige smeedijzeren ledikan-
ten aan. Een schitterende collec-
tie waarvan de exemplaren bepaald 
niet misstaan in bijvoorbeeld land-
huizen en boerenhofsteden. Die zijn 
er volop in de regio. Daarnaast ver-
koopt men als enige in Nederland 
kussens met traagheidsschuim. 
En dat voor een derde van de oor-
spronkelijke prijs! “Wie ooit zijn bed 
met toebehoren heeft gekocht bij 
Bedgenoten kan zonder meer zeg-
gen dat hij van zijn ‘bed heeft geno-
ten’. Bewijzen zijn er volop bij klan-
ten! Nou u nog”, vult Marco aan.

U bent vrijblijvend welkom van dins-
dag tot en met zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur en op de koopavond 
op vrijdag tot 21.00 uur. Op maan-
dag gesloten. U vindt de ingang aan 
de achterkant in passage Molenhof 
naast De Loods. Bedgenoten ziet uit 
op de Aldi supermarkt. Vrij parkeren 
op het parkeerterrein naast de deur. 
Met de auto via Hofland en de Kerk-
vaart naar het hartje van Mijdrecht. 
U bent van harte welkom!

Boekhandel Mondria 
uitgebreid met cadeaushop
Mijdrecht - Met ingang van 
woensdag 4 maart heeft Boekhan-
del Mondria in Winkelcentrum De 
Lindeboom een tweede verkoop-
ruimte in gebruik genomen. De win-
kel is 10 meter verderop gesitueerd 
tussen D-Reizen en Verlinie Mode 
in de voormalige lijstenmakerij an-
nex kunsthandel. “Wij presenteren 
hier op een wat uitgebreidere ma-
nier een breed aanbod aan leuke 
cadeauartikelen voor kinderen, zo-
wel meisjes als jongens. Daaronder 
een uitgebreide Diddl collectie als-
ook allerlei artikelen van Me To You, 
Pip, Dark Dudes en Beschermen-
gelen. Prachtige collecties die vaak 
in leeftijd op elkaar aansluiten”, legt 
Mondria’s Neelie Groenendijk uit. 
“Voor de volwassenen hebben we 
ook Abrahams en Sara’s in huis en 
niet te vergeten alle soorten slin-
gers, vlaggetjes, vaantjes en noem 
maar op. Inmiddels hebben we ook 
een wand met kantoorartikelen ge-
vuld in het meer luxe segment. Daar 
komt straks nog een fraai assorti-
ment pennen en pennensets bij. Dat 
hadden we allemaal ook op de be-
staande locatie al, maar daar kwam 
het niet goed tot zijn recht omdat 
we altijd overvol zitten. Met de nieu-
we ruimte erbij kunnen we dat wat 
meer laten zien. De cadeauartike-

len presenteren we tot en met eind 
mei. Vanaf juni tot en met augus-
tus gaan we helemaal op de school-
toer in de vorm van een schoolcam-
pus waar je alles kunt vinden om 
het nieuwe schooljaar weer goed 
uit- en toegerust te beginnen.” De 
Cadeaushop wordt bij toerbeurt be-

menst door Mondria medewerksters 
die de klanten zullen adviseren bij 
de aankoop van veelal fraaie knuf-
fels en leuke feestartikelen. U bent 
van harte welkom het feestelijke en 
kleurrijke aanbod eens te komen 
bekijken! De openingstijden zijn ge-
lijk aan die van de Boekhandel.

Geslaagde jubileumviering en 
reünie van koor Progression
Regio - Het begon met een adver-
tentie in de krant en de Polderpasto-
rale (kerkblad van R.-K. kerk Joh. de 
Doper te Mijdrecht/Wilnis).
Een reüniemis in verband met het 
40-jarig jubileum van koor Progres-
sion (vroeger het jongerenkoor).
Ze hoopten op zo’n 20 oud-leden en 
heel langzaam druppelden de eer-
ste aanmeldingen binnen. Ook door 
eigen leden werden oud-leden ge-
vraagd en tijdens de eerste repetitie 
waren er al meer dan 25 oud-leden.
De sfeer was gelijk goed en daardoor 
kregen ze steeds meer aanmeldin-
gen. Oud-leden van het eerste uur 
tot oud-leden die vorig jaar het koor 
hadden verlaten, vanuit Mijdrecht 
en Wilnis tot Den Haag, Leerdam 
en Lelystad, wat uitgroeide tot zo’n 
60 man en vrouw! Totaal stonden ze 
met een koor van 100 mensen op het 
altaar! Tijdens de repetitie vonden er 
spontane acties plaats zoals de ac-
tie van Sjaak de Groot die toch maar 
z’n trompet ging halen, want dat ou-
de nummer kon hij nog spelen, tot 

een oude map met liedjes uit de tijd 
van Ton Post die na de repetitie ge-
zongen werden en door velen zelfs 
nog uit het hoofd. Afgelopen zon-
dag om 9.15 uur kwamen de eerste 
(oud)leden de kerk binnen en lang-
zaam stroomde het altaar vol met le-
den en heel veel oud-leden, sommi-
gen kwamen er spontaan bijstaan 
om mee te zingen. De tekstgroep 
had het boekje goed op het jubileum 
afgestemd met het thema Verleden, 
Heden, Toekomst. Het combo (In-
ge - Bugel, Jaap - keyboard, Robin 
- gitaar, Michiel - drums en oud lid 
Sjaak – Trompet) had extra geoefend 
om de oude nummers in te studeren, 
ook voor en na de mis hadden ze ou-
de nummers instrumentaal ten ge-
hore gebracht. Jacco, hun bevlogen 
dirigent, had eenieders aandacht en 
iedereen deed z’n best om zoveel 
mogelijk Jacco’s aanwijzingen op te 
volgen. Progression had Pastor van 
Schaik uitgenodigd om de mis voor 
te gaan samen met pastoor Griffi-
oen. Het was werkelijk een feeste-

lijke sfeer en een echte jubileumvie-
ring! Na de viering was er in het “ou-
de Parochiehuis” de reünie voor al-
le leden en oud-leden. Zo’n 170 le-
den kregen een lekker kopje koffie, 
thee en een broodje. Hierna was het 
tijd om te toosten op de 40 goede en 
gezellige jaren bij Progression. Ook 
werden er oude foto’s van kooruit-
jes, weekenden en feestavonden op 
een groot scherm getoond, die na-
tuurlijk veel herinneringen opriepen 
en tot leuke gezellige verhalen leid-
den. Dank van het koor gaat uit naar 
het kerkbestuur dat als cadeau aan 
Progression de reünie heeft betaald. 
De kinderen werden in het Parochie-
centrum opgevangen door een echt 
animatieteam, waar ze leuke spelle-
tjes deden, pannenkoeken, drinken 
en lekkere snoepjes kregen, dit al-
les aangeboden door de C1000 uit 
Wilnis.
Kortom: het was een geslaagde dag 
en wie weet organiseren ze over 5 
jaar weer een reüniemis met oud-le-
den!

Workshops voor het goede 
doel bij Danscentrum Colijn!
Uithoorn - Afgelopen zondag was 
het een gezellige chaos in het Dans-
centrum van de familie Colijn. Er 
werden de hele dag dansworkshops 
gegeven door dansdocente Me-
rel voor het goede doel. Het initia-
tief kwam van docente Merel zelf; zij 
had een aantal vriendinnen die he-
lemaal gek zijn van de Backstreet 
Boys én van dansen! Samen richtten 
zij de organisatie Dutchies Dance 4 
BSB op. Deze organisatie is mede 
verantwoordelijk voor dit dansfes-
tijn en ditmaal werd er gedanst voor 
de Healthy Heart Club en de Dorou-
gh Lupus Foundation! De inkomsten 
van de workshops werden volledig 
ingezet voor deze goede doelen!
De workshops waren goedbezet; 
zo’n 35 dansers deden mee onder 
wie natuurlijk ook een aantal dan-
sers van het Danscentrum zelf. Er 

werden verschillende workshops 
gegeven en de reacties waren over-
weldigend.
Op dezelfde dag deden de stijl-
dansparen van het Danscentrum in 
Badhoevedorp een gooi naar de ver-
schillende prijzen en niet voor niets; 
Arjan Pouw en Jennifer Koenen be-
haalden een 6e plaats in de ball-
room Debutanten 4 klasse, Christi-
aan van Toor en Erina Bassaly wer-
den 3e in de Debutanten 3 klasse 
en promoveerden daarmee naar de 
Debutanten 2 klasse. In de Latijnsa-
merikaanse afdeling weren Dion v.d. 
Klaauw en Angela Eshuis 5e in de 
Debutanten 3 klasse en Jeffrey Slof 
en Suzanne v.d. Schilden werden 2e 
in dezelfde klasse! Kortom, een zeer 
goede aanloop naar het NK dat over 
twee weken plaats zal vinden in het 
Topsportcentrum in Almere!!

Komend weekend staat in het teken 
van de Lions en de jaarlijkse oude-
renmiddag die deze organisatie al-
tijd voor de de oudste inwoners van 
Uithoorn organiseert. Deze middag 
wordt al meer dan 10 jaar gehouden 
in het Danscentrum van de familie 
Colijn en iedere keer weet de Lions-
club weer een fantastische middag 
voor de gasten op touw te zetten. 
In de afgelopen jaren waren er op-
tredens van Eddy Christiani, Willeke 
Alberti, Ronnie Tober en vele ande-
ren. Wat er aanstaande zaterdag op 
het programma staat blijft nog even 
een verrassing. 
Op zaterdag 21 maart is er weer een 
stijldansavond voor de paren, het 
Lentebal. Kaarten zijn nog verkrijg-
baar en deze avond is ook toegan-
kelijk voor niet-leerlingen. Meer in-
fo: www.colijndancemasters.nl

Lezing Maarten Frankenhuis
Vinkeveen - In de Boekenweek 
ontvangt Venen Literair komen-
de vrijdag 13 maart de oud-direc-
teur van Artis, Maarten Franken-
huis, voor een lezing in De Boei aan 
de Kerklaan 32. Aanvang 20.00 uur. 
De toegangskaarten kosten 7,50 eu-

ro en zijn uitsluitend in voorverkoop 
verkrijgbaar bij de bibliotheken in 
De Ronde Venen en bij The Read 
Shop in Vinkeveen en boekhandel 
Mondria in Mijdrecht.

De Boekenweek is dit jaar gewijd 

aan het dier in de literatuur, van-
daar de keuze voor Maarten Fran-
kenhuis waarvan als laatste uitgave 
verscheen “Terug naar Afrika”, een 
gids voor de bezoeker van de Afri-
kaanse savanne. Daarnaast schreef 
hij ook een kinderboek, getiteld 
“Drinken vissen water” en was hij 
mede auteur van het boekje “Wan-
delen door Artis”

Een actie ‘om van te houwe’ bij 
Albert Heijn Uithoorn
Uithoorn – De ontroerende musical 
Ciske de Rat, onderscheiden met 
zeven musical awards, is de meest 
succesvolle reizende musicalpro-
ductie in de Nederlandse musical-
geschiedenis. Reden genoeg voor 
Albert Heijn Jos van den Berg om 
deze musical toegankelijk te maken 
voor een nog breder publiek. “Van-
af maandag 9 maart starten we met 
de musicalactie ‘Gratis 2e kaart-
je voor de musical Ciske de Rat’. Al 
vanaf 29 euro kunnen twee klanten 
van dit musicalfestijn genieten”, zegt 
Jos van den Berg. In voorgaande ja-
ren was de actie ‘Gratis 2e kaartje’ 
bij zowel de musical The Wiz als Tar-
zan een groot succes!

Ontroering en brutale streken
Ciske de Rat, met in de hoofdrol-

len onder anderen Danny de Munk, 
Jorge Verkroost of Quincy als Cis de 
Man en Mariska van Kolck, Mar-
jolijn Touw en Hugo Haenen, ver-
telt het beroemde verhaal, maar laat 
ook zien hoe het Ciske vergaat als 
volwassen man. De belevenissen 
van Cis de Man zijn door de musical 
heen geweven en geven een nieu-
we dimensie aan dit oer-Holland-
se verhaal. In de musical zorgt de 
kleine Ciske opnieuw voor momen-
ten van ontroering, humor en bruta-
le streken. Ciske de Rat is te zien in 
Amsterdam, Den Haag, Roermond, 
Groningen en zal daarna enkele 
maanden in het Fortis Circustheater 
in Scheveningen te zien zijn.

Spaaractie
“We willen deze grootste en meest 

succesvolle reizende productie van 
het afgelopen theaterseizoen graag 
nog beter bereikbaar maken voor 
iedereen in Uithoorn”, aldus Jos van 
den Berg. “Daarom zijn we afgelo-
pen maandag gestart met een unie-
ke spaaractie. Bij elke 10 euro aan 
boodschappen ontvangt de klant 
een musicalpunt. Een volle spaar-
kaart met slechts 5 AH Musicalpun-
ten levert al een gratis 2e kaartje 
voor Ciske de Rat op.”

De AH Musicalpunten zijn verkrijg-
baar van maandag 9 maart t/m zon-
dag 29 maart. De AH spaarkaarten 
kunnen t/m zondag 5 april verzilverd 
worden. Kaarten voor de musical 
Ciske de Rat kunnen gereserveerd 
worden t/m 1 juni via www.ah.nl/
ciskederat of via 0900-1001030. 

,



Mijdrecht – Vorige week heeft het 
Rondeveense gemeenteraadslid Jan 
Rouwenhorst (CDA) vragen schrif-
telijk gesteld aan burgemeester 
en wethouders over het ontbreken 
van verlichting op de wijzerplaten 
en de tijdsaanduiding op de toren-
spits van de Janskerk in Mijdrecht. 
Hij schrijft: 

“Al geruime tijd zijn de wijzerpla-
ten en de tijdsaanduiding op de to-
renspits van de Janskerk tijdens “de 
donkere uren” (structureel) niet ver-
licht. Daardoor is een kenmerkend 
beeldelement van de Mijdrecht-
se dorpskern ‘s avonds en ’s nachts 
niet zichtbaar. 

Naar aanleiding van die consta-
tering ontvang ik op korte termijn 
graag een notitie of memo over de-
ze zaak, waarin in ieder geval ant-
woord wordt gegeven op de volgen-
de vragen:

Is de toren (nog steeds) gemeente-
lijk eigendom?
Hoe is het nu gesteld met de bouw-
kundige staat van de toren en het 
onderhoud?

Is te verwachten dat er op korte 
termijn financiële middelen nodig 
zullen zijn voor het in goede staat 
(brengen en) houden van de toren?
Indien dit het geval is, om welk (ge-
schat) bedrag gaat het dan en waar-
voor is het dan nodig?    

Vallen de hierboven bedoelde wij-
zerplaten, tijdsaanduiding en de 
daarbij behorende mechaniek en 
technische (elektrische) apparatuur 
onder het eigendom (dan wel on-
derhoudsplicht) van de gemeente?
Sinds wanneer bent u op de hoogte 
van de genoemde “uitval”?
Wat is de verklaring voor de “uit-
val”?
Op welke termijn zullen de wijzer-
platen en tijdsaanduiding weer 
zichtbaar zijn (in het donker)?

Welke kosten zullen noodzakelijker-
wijs gemaakt moeten worden voor 
reparatie/herstel van de verlichting 
en uit welk budget zal dit worden 
betaald?“, aldus Jan Rouwenhorst.  

Heel snel antwoord
Wonderbaarlijk snel kreeg hij ant-
woord van het college. In het ant-

woord staat: “ De toren is gemeente-
lijk eigendom en tevens rijksmonu-
ment. De bouwkundige staat wordt 
door Monumentenwacht Utrecht ‘in 
de gaten gehouden’ en al enkele ja-
ren is bekend dat groot onderhoud 
aan de toren moet plaatsvinden en 
ook dat het uur– en luidwerk inclu-
sief verlichting moet worden aange-
pakt.

Op dit moment wordt besluitvorming 
voorbereid (door gebouwenbeheer) 
om de aanpak van zowel het uur- en 
geluidswerk inclusief de verlichting 
als het casco te herstellen.

Voor het herstellen van de verlich-
ting en het uur- en luidwerk gaat 
het om een investering van 50.000 
euro. Het casco kost nog eens tus-
sen de 75 en 100.000 euro.

De gemeente is verantwoordelijk 
voor de instandhouding van de to-
ren en verlichting, uur – en luidwerk. 
Enkele jaren terug is door Eijsbouts 
al een noodgreep gedaan. In af-
wachting van opdracht tot het aan-
brengen van een nieuwe ‘installatie’. 
Het materiaal is ‘op’ cq versleten en 
dient vervangen te worden.

Deze zaak is al enkele jaren bekend, 
doch definitieve/afdoende aanpak 
is achterwege gebleven omdat via 
de begroting geen gelden beschik-
baar kwamen.

Indien dit gebeurt (uit de eenmalige 
ruimte 2009), dan kan nog dit jaar 
opdracht gegeven worden om zowel 
het uur- en luidwerk, inclusief ver-
lichting, als het casco te herstellen”, 
aldus het college.

Nu ligt de bal dus weer bij de raad. 
Als zij het geld beschikbaar stellen 
kan begonnen worden.
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Wethouder Lambregts: “Het is de wet van Murphy: eenmaal een fout, dan blijft het fout gaan”

Grondverkoop aan Mijdrechtse 
Dwarsweg geen 3000, geen 4000, 
maar nu 5000 m2
Vervolg van voorpagina

Deze memo met een totale uit-
leg van het college, heeft de Ron-
deveense gemeenteraad vandaag 
ontvangen: Op donderdagavond 
5 maart 2009 ontvingen wij infor-
matie dat uit de kadastrale regis-
ters zou blijken dat de gemeente De 
Ronde Venen 5.130m² grond aan de 
Mijdrechtsedwarsweg 6 zou hebben 
verkocht aan de heer J.F. Oostrom. 
Vrijdagochtend, na het raadplegen 
van Kadaster online, bleek inder-
daad dat de heer Oostrom geregi-
streerd staat als eigenaar van twee 
kadastrale percelen te Wilnis, met 
een gezamenlijke oppervlakte van 
5.130m².
Dit is onjuist en strijdig met de over-
eenkomsten die de gemeente met 
de heer Oostrom heeft gesloten. 
Daarin is bepaald dat in totaal onge-
veer 4.056m² aan hem is verkocht.
Na deze constatering zijn wij direct 
een onderzoek begonnen bij het Ka-
daster in Amsterdam.
Hieronder treft u de resultaten van 
het onderzoek aan. Voor een goed 
overzicht wordt gestart bij de ver-
koop van de grond aan de heer 
Oostrom en de daaropvolgende 
stappen tot aan de opname van de 
gegevens in de openbare kadastra-
le registers.

Aan de heer Oostrom wordt door 
gemeente De Ronde Venen ver-

kocht en geleverd: 
bij notariële akte van 4 februa-
ri 2008 een perceel grond aan de 
Mijdrechtsedwarsweg  te Wilnis ter 
grootte van ongeveer 3.056m²;
bij notariële akte van 27 juni 2008 
een perceel grond aan de Mijdrecht-
sedwarsweg te Wilnis ter grootte 
van ongeveer 1.000m².

Tweede verkoop
Omdat zowel de eerste als de twee-
de verkoop gaat om een gedeelte-
lijk kadastraal perceel wordt de op-
pervlakte in verkoopakte aangeduid 
met “ongeveer”. De definitieve op-
pervlakte, zoals die later in de ka-
dastrale registers zal worden ver-
meld, wordt bepaald door het Ka-
daster.
Het Kadaster bepaalt deze opper-
vlakte door het perceel ter plaatse 
op te nemen, de zogenaamde “aan-
wijs”. 
Tussen de inschrijving van de nota-
riële akte in het Kadaster en de aan-
wijs zit altijd enige tijd.  
Bij de aanwijs worden zowel de ko-
per als de verkoper uitgenodigd die 
aan de landmeter van het Kadaster 
aanwijzen waar de grenzen van het 
verkochte perceel zich bevinden.
Aan de hand van de aangewezen 
grenzen bepaalt het Kadaster de 
oppervlakte. 
De aanwijs van bovengenoemde 
percelen heeft plaatsgevonden op 
30 oktober.

De resultaten van de aanwijs wor-
den vastgelegd in een zogeheten 
“veldwerk”. 
Uit het opgevraagde veldwerk, een 
schematisch getekende weergave 
van de opgemeten percelen, blijken 
twee zaken, te weten:
de opmeting heeft plaatsgevonden 
aan de hand van coördinaatpun-
ten; exacte maten van de opgeme-
ten percelen zijn niet zonder meer te 
herleiden van het veldwerk;
de feitelijke opmeting van de perce-
len heeft plaatsgevonden op 6 janu-
ari 2009.

Uit de rapportage van het veldwerk 
moet geconcludeerd worden dat dit 
niet tot een juiste opmeting heeft 
geleid.
Dat kan worden veroorzaakt door-
dat het feitelijke opmeten van het 
perceel door een andere medewer-
ker van het Kadaster is gedaan dan 
degene die bij de aanwijs aanwe-
zig was.
De tekst van het relaas van bevin-
dingen, de aanwijsrapportage, lijkt 
voor meerdere uitleg vatbaar. Dat 
heeft geleid tot deze vergissing. 

Opmeting
Bij de feitelijke opmeting is er ten 
onrechte van uitgegaan dat de 
grens van het eerste aangewezen 
perceel op de noordelijke sloot lag. 
Vervolgens is vanuit deze grens nog 
eens 20 meter noordelijk gemeten 

om daar de grens van het tweede 
perceel te bepalen.
Voor de zuidelijke begrenzing (aan 
de Mijdrechtsedwarsweg) van het 
perceel van de heer Oostrom is een 
onjuiste grens bepaald. Bij de aan-
wijs is afgesproken dat de zuidelijke 
grens gelijk zou worden getrokken 
met de overige kadastrale grenzen 
aan de Mijdrechtsedwarsweg. Als 
gevolg hiervan zou een rechte ka-
dastrale grens ontstaan.
Uit de tekening, die bij de tweede 
notariële akte hoort, blijkt duidelijk 
dat het door de heer Oostrom te ko-
pen perceel wordt begrensd door 
de sloot aan de noordzijde van het 
perceel.
Het perceel ten noorden van de 
sloot heeft de gemeente verkocht 
aan Staatsbosbeheer.
Uit de tekening, behorend bij de 
eerste notariële akte, blijkt dat de 
nieuwe zuidelijke perceelgrens van 
het perceel van de heer Oostrom 
gelijk zou lopen met de overige ka-
dastrale grenzen aan de Mijdrecht-
sedwarsweg.

Veldwerk
Voordat de resultaten van het veld-
werk worden opgenomen in de ka-
dastrale registers vindt nog een 
controle plaats door het Kadaster. 
Deze controle heeft gefaald naar 
onze mening.
Immers, indien uit de beide notari-
ele aktes blijkt dat Oostrom geza-

menlijk ongeveer 4.056m² heeft ge-
kocht, en uit de kadastrale meting 
blijkt dat de percelen gezamenlijk 
5.130m² groot zijn zou dit hebben 
moeten geleid tot een controle op 
de uitgevoerde meting. 
Een afwijking in de verkochte op-
pervlakte van meer dan 25% had 
moeten worden opgemerkt bij de 
controle. Dit is echter niet gebeurd.
De resultaten van het veldwerk wor-
den vervolgens verwerkt in de ka-
dastrale registers.
Dit heeft plaatsgevonden op 26 fe-
bruari 2009. Vanaf dat moment heb-
ben de percelen een eigen kadas-
traal nummer, is de oppervlakte be-
paald en zijn deze gegevens voor 
eenieder in te zien bij het Kadaster.
De koper en de verkoper ontvangen 
bericht van het Kadaster met de ge-
gevens om te controleren of de ge-
gevens juist zijn. 
Indien een van de partijen van me-
ning is dat de in het Kadaster op-
genomen gegevens niet juist zijn, 
heeft die partij op grond van de Ka-
dasterwet 6 weken de mogelijkheid 
om bezwaar te maken tegen de in 
de registers opgenomen gegevens.
Zowel de gemeente als Oostrom 
hebben dit bericht van het Kadaster 
nog niet ontvangen.
Het mag duidelijk zijn dat de ge-
meente vandaag, 10 maart 2009, 
bij het Kadaster bezwaar heeft ge-
maakt om deze fouten te herstellen.
Desgevraagd heeft de heer Oostrom 
ons bevestigd dat er wat hem be-
treft geen enkel verschil van me-
ning is over de aan hem verkoch-
te oppervlakte. Dat gaat om onge-
veer 4.056m².
Ook hij wil graag dat de juiste situ-
atie in de kadastrale registers wordt 
opgenomen en is het dan ook met 
de gemeente eens dat zij daar bij 
het Kadaster bezwaar tegen ma-
ken met het verzoek om de fouten 
te herstellen.

Conclusie:
Bij de feitelijke inmeting van het 
perceel is het veldwerk onjuist ge-
interpreteerd door het Kadaster. De 
fouten zijn niet opgemerkt bij de 

controle door het Kadaster en moet 
worden hersteld.
Het is onjuist te veronderstellen dat 
op 26 februari 2009 nog een trans-
actie tussen de gemeente en de 
heer Oostrom heeft plaatsgevon-
den. Dit betreft alleen de opname in 
de kadastrale registers van de me-
ting en het toekennen van een ei-
gen kadastraal nummer aan het 
perceel.
Het perceel van de heer Oostrom, 
thans kadastraal bekend als ge-
meente Wilnis, sectie D, nummer 
2287 is groot 4.120m². Een afwijking 
ten opzichte van de notariële aktes 
van 64m². (in de aktes was sprake 
van een totaal te verkopen opper-
vlakte van ongeveer 4.056m²).
Deze afwijking zal kleiner worden 
indien de zuidelijke perceelgrens 
wordt gecorrigeerd.

Samengevat
akte d.d. 4 februari 2008 een perceel 
grond aan de Mijdrechtsedwarsweg  
te Wilnis ter grootte van ongeveer 
3.056m²;
akte d.d. 27 juni 2008 een perceel 
grond aan de Mijdrechtsedwars-
weg te Wilnis ter grootte van onge-
veer 1.000m²;
d.d. 30 oktober 2008 aanwijs Kadas-
ter in bijzijn koper en verkoper;
d.d. 6 januari 2009 feitelijke inme-
ting door Kadaster aan de hand van 
veldwerk;
d.d. 26 februari 2009 opname gege-
vens in kadastrale registers;
d.d. 6 maart 2009 gemeente wordt 
gewezen op gegevens in kadastra-
le registers ( heeft nog geen bericht 
ontvangen van Kadaster);
d.d. 6 maart 2009 vraagt de ge-
meente veldwerk op en constateert 
dat, naar haar mening, het Kadaster 
fouten heeft gemaakt;
d.d. 10 maart 2009 dient de gemeen-
te een bezwaarschrift in bij het Ka-
daster tegen de in de registers op-
genomen gegevens en verzoekt het 
Kadaster de fouten te herstellen. 

Het college van burgemeester en 
wethouders,

Raadslid Jan Rouwenhorst vraagt college:

‘Waarom is klok van de 
Janskerk niet meer verlicht?’

35e Wilnisse Rommel-
markt gaat van start
Wilnis - De organisatie van de eni-
ge echte Wilnisse rommelmarkt is 
weer wakker geworden uit haar 
winterslaap.
Zij is gestart met alle voorberei-
dingen voor de 35e Wilnisse Rom-
melmarkt die op 2 mei aanstaande 
zal worden gehouden op het kerk-
plein van de hervormde kerk in Wil-
nis. Het doel waarvoor dit jaar geld 
wordt ingezameld is het Green Pas-
tures Leprosy & Rehabilitation Cen-
tre in Pokhara (Nepal). Dit zieken-
huis verleent op verschillende ma-

nieren (fysiek, psychisch, en spiri-
tueel) zorg aan iedereen die als pa-
tiënt binnenkomt. Zij verlenen veel 
zorg aan leprapatiënten, aan wie zij 
onder andere ook protheses ver-
strekken.

Naast de lichamelijke zorg voor de-
ze mensen is er ook een programma 
opgestart om de patiënten te bege-
leiden bij hun terugkeer in de sa-
menleving. In dit programma wordt 
hen geleerd om ondanks hun be-
perking toch in hun eigen onder-

Glas-appliqué workshop 
op OBS Willespoort goed 
bevallen
Wilnis - Op OBS Willespoort zet-
ten de leerkrachten elke keer weer 
nieuwe technieken in het creatief-
techniekcircuit in, zodat de kinde-
ren zich ruim kunnen ontwikke-
len op het gebied van handvaardig-
heid en techniek. Groep 6 ging vori-
ge week aan de slag met een nieu-
we techniek, te weten glas-appli-
qué. Tijdens de nascholingscursus 
van de Technotheek werd op dit ge-
bied een workshop georganiseerd, 
die veel inspiratie opleverde.
Glas-appliqué is een techniek waar-
bij gekleurd glas verlijmd wordt op 
een transparante onderlaag. Het 
proces bestaat uit het glas kiezen, 
gebruik maken van reeds bestaan-
de vormen (scherven) en waar no-
dig het bijsnijden van glas. Hiermee 
wordt dan een compositie gemaakt, 
waarbij de glasscherven zo netjes of 

juist zo chaotisch mogelijk verlijmd 
worden, zodat ieder kind zijn of haar 
kunstzinnige idee er in kwijt kan. 
Meester Cor ging met de kinderen 
van groep 6 en met begeleiding van 
een aantal enthousiaste ouders aan 
de slag. Meester Cor: “Omdat het 
glas is en de veiligheid van de kin-
deren centraal moet blijven staan 
vond een aantal collega’s het wel 
spannend dat ik dit met mijn groep 
6 ging doen. Ik vind het wel belang-
rijk dat je kinderen met bepaalde 
materialen om leert gaan en als er 
begeleiding bij is en je de leerlin-
gen goed instrueert, kun je ze wel 
een stukje eigen verantwoordelijk-
heid geven.” 
Op OBS Willespoort staan al van-
af de kleuterbouw kleine techniek-
werkbanken waar jonge kinderen 
mogen timmeren en zagen. Dit is 

niet van de ene op de andere dag 
gegaan. Techniekcoördinator Su-
zanne `t Hart: “De kinderen worden 
geïnstrueerd hoe er mee om te gaan 
en dan blijkt dat ze vaak meer kun-
nen dan je denkt.” 
OBS Willespoort bedankt schil-
dersbedrijf van Harberden voor het 
schenken van de transparante on-
derplaatjes voor alle kinderen. 
Op maandagavond 16 maart zal 
er weer een nieuwe techniekna-
scholingsavond aangeboden wor-
den vanuit de Technotheek waar-
bij “Chemie aanbieden aan het jon-
ge kind”, “Mozaïek-technieken” en 
“Het maken van Foto-animatiefilm-
pjes” centraal zullen staan. Deze 
techniekavond zal dit keer op OBS 
De Trekvogel gehouden worden. Er 
wordt gerekend op een grote groep 
basisschoolleerkrachten!

houd te kunnen voorzien. Met de 
opbrengst van de 35e Wilnisse 
Rommelmarkt willen zij de mede-
werkers van dit ziekenhuis onder-
steunen. Ook u kunt uw steentje 
bijdragen door spullen te schenken 
die verkocht kunnen worden op de 
rommelmarkt.
U kunt uw spullen aanmelden via  
www.rommelmarktwilnis.nl of via de 
rommelmarkttelefoon 06-13285326 
(bereikbaar tussen 18.00 u en 20.00 
uur). Vanaf dinsdag 17 maart wor-
den tot de dag van de rommelmarkt 
elke dinsdagavond uw spullen thuis 
opgehaald. U kunt uw spullen ook 
brengen bij de familie Meijers aan 
de Mijdrechtse Dwarsweg 19.
Gelieve op zondag niet te bellen of 
te brengen.

Vinkeveen/Amstelhoek
Mijdrecht/Wilnis - De poli-
tie heeft op dinsdag 3 maart 
tussen 08.00 uur en 12.30 uur 
op meerdere plaatsen een ver-
keerscontrole gehouden.

De controle vond plaats op de 
Kerkweg in Vinkeveen, N201 
in Amstelhoek, Industrieweg 
en Dr. van den Berglaan in 
Mijdrecht en de Veenweg in 
Wilnis. In totaal werden 45 be-
keuringen uitgeschreven, on-
der andere voor: niet dragen 
autogordel (32), geen kinder-
beveiligingsmiddel (4) en niet 
handenvrij bellen (4).

Verkeers-
controle



De Hoef - Voor het project: ‘samen 
sporten, samen leven’, georgani-
seerd door de stichtingen Alleato en 
Klein Galgenwaard, ontving de An-
toniusschool uit De Hoef afgelopen 
woensdag basisschool De Noten-
boom uit de Utrechtse Sterrenwijk. 

Om 10.00 uur kwamen de leerlin-
gen van groep 8 van De Notenboom 
met een echte FC Utrecht bus aan 
in De Hoef. In de hal van de Antoni-
usschool leerden de leerlingen van 
de stadsschool en de dorpsschool 
elkaar beter kennen. De introduc-

tie werd verzorgd door Marja Base-
ler, kinderboekenschrijfster. Daarna 
werd het woord overgedragen aan 
Jean-Paul de Jong (ex-profvoetbal-
ler bij FC Utrecht). Hij had het met 
de kinderen over respect en spor-
tief gedrag. In de pauze werd er na-
tuurlijk door beide groepen, onder 
leiding van Jean-Paul, gevoetbald. 
Na de pauze werkten de kinderen 
in groepjes aan een “sportief” span-
doek. Tijdens de voetbalwedstrijd 
FC-Utrecht-SC Heerenveen op 19 
april zullen deze spandoeken in het 
stadion opgehangen worden. Na-
tuurlijk zijn de leerlingen van beide 
scholen bij deze wedstrijd aanwezig. 
Als afsluiting van het project ‘samen 
sporten, samen leven’ vindt er in ju-
ni een grote sportdag plaats in de 
Galgenwaard waaraan zowel kinde-
ren van dorpsscholen als kinderen 
van stadsscholen meedoen. 
Het was een ontzettend leuke, spor-
tieve en leerzame ochtend waarin 
de leerlingen elkaar beter hebben 
leren kennen, en waarbij de begrip-
pen ‘respect’ en ‘sportief gedrag’ 
duidelijk naar voren kwamen. De Ronde Venen - ‘De Roveni-

ans’ gaat zaterdag 4 april en zondag 
5 april ‘The Passion’ op het toneel 
neerzetten als muzikaal verhaal. Dit 
al voor het vierde seizoen. Ze had-
den niet durven dromen dat het een 
groot succes zou worden. Iedereen 
is nog steeds enthousiast. Het vergt 
erg veel van de koor-
leden.

De hele productie is 
in eigen beheer. Van 
eerste telefoontje tot 
het opbouwen van de 
benodigde podia. Van 
solisten en scripts tot 
meterslange lappen.  

Dit kwaliteitskoor 
vindt het de moeite 
waard om alle ener-
gie te steken in een 
verhaal dat iedereen 
aanspreekt. Kom kij-
ken, kom luisteren. 
Leef mee met Maria, 
met Jozef en met Ju-
das, kruip in gedach-
ten tussen de bevol-
king van Jeruzalem 
2000 jaar geleden. 
Hoe zou jij hebben 

gereageerd? Op de website van De 
Rovenians kun je de sfeer proeven. 
De productie is verschoven naar de 
week voor Pasen, zodat iedereen in 
de gelegenheid is om naar De Wil-
lisstee te komen om deze bijzonde-
re theaterproductie over het lijdens-
verhaal te beleven. Wat betekent 

Pasen voor jou. Ga met het koor 
mee naar Jeruzalem. De voorver-
koop is begonnen! Zaterdag 4 april 
om 20.30 en zondag 5 april om 15.00 
uur, The Passion in de sporthal Wil-
lisstee, Pieter Joostenlaan 24 in Wil-
nis. Kaartverkoop: www.rovenians.nl 
of tel. 0297-287118.
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Voorjaarsconcert Concordia 
met zingende bassolist
Vinkeveen – Voorjaarsconcert met 
zingende bassolist. Bij het lezen van 
zo’n titel kan het niet anders of u 
moet nieuwsgierig zijn geworden, 
want wat betekent dit eigenlijk?

Een zingende bassolist, zingt hij ge-
woon een liedje of doet hij wat an-
ders Heel simpel gezegd, hij speelt 
op zijn bas een solo en tijdens die 
solo zijn gedeelten waar hij door 

de bas heen zingt. De techniek lijkt 
eenvoudig maar is heel moeilijk om 
aan te leren. Verder kunt u ook weer 
genieten van de jeugd op koperin-
strumenten en op de blokfluit.

Het grote orkest zal u vanavond 
meenemen naar de verschillen-
de soorten filmmuziek waaronder 
de muziek van de film ’Dances with 
wolves’ en de ‘Pirates of the Carib-

bean’. Voor de pauze staat het werk 
Kaleidoscoop van Philip Sparke op 
het programma en de naam zegt 
het al, een veelkleurig stuk muziek 
waar u ongetwijfeld van zult genie-
ten. Kortom: voor elk wat wils op 
het voorjaarsconcert van Brassband 
Concordia dat gehouden zal worden 
in de grote zaal van De Boei aan de 
Kerklaan in Vinkeveen. Aanvang 
20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

Nieuwe generatie wedstrijd-
dansers in de prijzen
Mijdrecht - Het was weer ouder-
wets goed en gezellig afgelopen 
zondag tijdens een regiodanswed-
strijd in Castricum. Twee aanstor-
mende nieuwe dansers hebben de 
stap gemaakt naar het wedstrijd-
dansen. Bart Aben en Roxane Dek-
ker, gestart in Debutanten 4 klasse, 
al na enkele wedstrijden gepromo-

veerd naar de Deb.3, bereikten reeds 
vorige week een finaleplaats tijdens 
hun eerste wedstrijd in deze hoge-
re klasse. Afgelopen zondag ging 
Roxane helemaal uit haar dak, toen 
het paar de eerste plaats bereik-
te. Een klasse hoger, Deb.2 dansten 
Kjell ’t Hoen met partner Alexandra 
Opzitter zich via zeer vermoeiende 

voorronden naar uiteindelijk de bes-
te zes. En groot was de verrassing 
toen bleek dat ook zij met de eer-
ste plaats gingen strijken. In de La-
tin-American dansen veroverden zij 
de derde plaats. Fraaie bekers kre-
gen de paren mee naar huis, waar zij 
een leuk plaatsje vinden tussen de 
overige prijzen in de dansschool.

V.l.n.r. Bart Aben, Roxane Dekker, Alexandra Opzitter en Kjell ‘t Hoen

Het paasverhaal van nu voor u!

Gemeentelijk erfgoed 
uitgebreid
De Ronde Venen - Nadat vorig jaar 
het college van B&W besloot om de 
gemeentelijke monumentenlijst van 
De Ronde Venen te actualiseren, is 
een aantal monumenten nader be-
keken. Samen met de monumen-
tencommissie, de historische ver-
eniging ‘De Proosdijlanden’ en eige-
naren van gemeentelijke monumen-
ten, heeft dat geleid tot een advies 

waarin circa 30 panden, objecten en 
complexen worden toegevoegd aan 
de gemeentelijke monumentenlijst. 
In Mijdrecht komen 9 panden en ob-
jecten in aanmerking als beschermd 
monument, waaronder de herinne-
ringsbank Koningin Wilhelmina uit 
1948 en twee woonhuizen met brug 
aan de Stationsweg. De landhuis-
boerderijen aan Westzijde 41 in De 

Hoef en aan 1e Velddwarsweg 1  in 
Waverveen, de NH Kerk in Waver-
veen en 11 panden uit Vinkeveen 
en 5 panden en objecten uit Wilnis, 
voornamelijk bijzondere woonhui-
zen en boerderijen, worden ook toe-
gevoegd aan de lijst van gemeente-
lijke monumenten. 

Met de toevoeging van de advie-
zen aan de monumentenlijst, be-
staat het gemeentelijk erfgoed uit 
een lijst van circa 150 bescherm-
de monumenten. Boerderijen, ge-
bouwen, molens, woningen, brug-
gen, kerken, etc., het zijn allemaal 
tastbare overblijfselen uit het ver-
leden die zo typerend en gezichts-
bepalend zijn voor de gemeente De 
Ronde Venen. Het college van B&W 
stemde in de vergadering van 17 fe-
bruari in met de bijzondere waarde 
van de panden uit het advies, waar-
na de procedure voor aanwijzing is 
gestart en de belanghebbenden van 
de panden zijn geïnformeerd. 
In het kader van de actualise-
ring worden ook enkele pan-
den van de monumentenlijst ver-
wijderd, omdat deze panden door 
nieuwbouw(plannen) hun bescher-
mingswaardigheid hebben verlo-
ren. Dit zijn de panden Donkereind 
18 te Vinkeveen en Westzijde 20 te 
De Hoef.Het herinneringsbankje Koningin Wilhelmina uit 1948

Groep vier Twistvliedschool 
bezoekt het postkantoor

Mijdrecht – Vorige week dinsdag 
was groep 4B van de Twistvlied-
school te gast bij het postkantoor 
aan de Industrieweg.

Hier mochten zij o.a. hun eigen 
kaart afstempelen! Er werd hen op 
een leuke manier verteld welke weg 
deze kaart zou gaan volgen om bij 
de papa’s, mama’s, opa’s, oma’s of 
andere geadresseerden aan te ko-
men.  

Het was een leuke, leerzame och-
tend! Groep 4b bedankt hierbij dan 
ook alle medewerkers van het post-
kantoor en in het bijzonder postbo-
de Humphrey voor de gastvrijheid!

Project Samen sporten, 
samen leven in De Hoef

Concertuitvoering Muziek- 
en Showkorps ‘Triviant’

De Ronde Venen - Komende za-
terdag 14 maart houdt Muziek- en 
Showkorps Triviant haar jaarlijkse 
concertuitvoering in het Veenlanden 
College aan de Bonkestekersweg te 
Vinkeveen.

Het concert zal verzorgd worden 
door de fluitisten, de lyristen, de 
tamboers en de majorettes van het 
korps die deels per onderdeel maar 
ook gezamenlijk diverse muzikale 
stukken ten gehore zullen brengen. 

In de pauze kunt u lootjes kopen 
waarmee weer mooie prijzen te win-
nen zijn. Het ongeveer twee uur du-
rende programma begint om 20.00 
uur. De toegang is gratis. 



Uithoorn – Twee moeders uit De 
Kwakel kwamen op een idee om van 
de voetbalplaatjesgekte een goed 
doel te maken. Een actie waarvan 
niet van te voren was verwacht dat 
het zo uit zou pakken.
“Het begon net als bij bijna ieder 
ander gezin. Na een aantal boeken 
te hebben volgespaard en ande-
re te hebben geholpen, hielden we 
nog zoveel plaatjes over dat we op 

het idee kwamen om een boek vol 
te sparen voor een ziek kindje in een 
ziekenhuis. Dondermiddag ontstond 
het idee, samen met een andere ou-
der, om het wat groter aan te gaan 
pakken, want 1 boek in een zieken-
huis met zieke kinderen is natuurlijk 
eigenlijk net niets. We belden met 
Albert Heijn Jos van den Berg Am-
stelplein, hij vond het idee gewel-
dig en bood zelfs aan de benodig-

de boeken te schenken. Er moes-
ten posters gemaakt worden en een 
grote dichte brievenbus geregeld 
worden. We hebben toen besloten, 
ook omdat we in De Kwakel wonen, 
Basisschool De Zon erbij te betrek-
ken met het oog op het binnenhalen 
van voldoende voetbalplaatjes, want 
zoals iedereen inmiddels wel weet 
heb je voor 1 vol boek meer dan 
270 plaatjes nodig. Dus ook op Ba-
sisschool De Zon hebben we grote 
brievenbussen neergezet en posters 
opgehangen... En nu maar afwach-
ten... We waren al snel tot de con-
clusie dat het helemaal ging lukken, 
want we haalden elke dag wel er-
gens een bus vol met plaatjes weg. 
Ook hebben we afgelopen woens-
dag op de ruilbeurs gestaan zoals 
de foto laat zien. Rody, Zoë, John en 
Niek (onze kids) hebben deze mid-
dag hun best gedaan om zoveel mo-
gelijk plaatjes te vergaren.
We hadden nu eigenlijk meer plaat-
jes dan boeken, maar Albert Heijn 
Jos van den Berg Amstelplein heeft 
gelukkig alles in het werk gesteld 
om nog 20 boeken uit Tilburg te re-
gelen en een telefoontje richting Al-
mere, leverde ook nog eens 20 boe-
ken op. We hebben nu inmiddels dus 
bijna 45 boeken en heel veel plaat-
jes. Als we binnenkort langs zijn ge-
weest in het ziekenhuis zullen we 
het laten weten via deze krant, zo-
dat iedereen weet waar zijn of haar 
plaatjes terecht zijn gekomen. Voor 
nu willen wij iedereen bedanken 
die heeft geholpen de bak bij Albert 
Heijn Jos van den Berg Amstelplein 
te vullen. Ook de kinderen die op de 
ruilbeurs soms met pijn in hun hart 
de plaatjes afstonden voor het goe-
de doel en alle kinderen van Basis-
school De Zon voor al die plaatjes, 
want zonder jullie hadden wij het 
niet gered!”
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Raadsleden vragen opheldering aan wethouder:

“Wanneer wordt er hier 
eens gehandhaafd?”
Vinkeveen – Afgelopen week werd 
onderstaande brief gestuurd aan 
het college: “Graag brengen wij u 
de brief in herinnering, die wij u me-
dio oktober 2008 hebben gezonden 
m.b.t. enkele bouwbruggen over de 
voorwetering aan de Demmerik (ter 
hoogte van de nummers 49 en 15). 
Uiteraard memoreren we ook uw re-
actie. Het betreft, zoals u destijds zelf 
heeft geconstateerd, objecten waar-
voor slechts een tijdelijke bouwver-
gunning kon worden afgegeven. 
Wij hebben aan u destijds gevraagd 
hoe u in deze situaties uitvoering 
heeft gegeven en zou gaan ge-
ven aan het gemeentelijke handha-
vingsbeleid. Uit uw reactie meenden 
wij te kunnen opmaken dat u voort-
varend te werk zou gaan. Inmiddels 
is een periode van meer dan vier 

maanden verstreken. 
Juist daarom is het bijzonder te-
leurstellend (en eigenlijk onaccep-
tabel) te moeten constateren dat er 
ter plekke nog steeds geen wijzigin-
gen zijn te constateren en dat u ons 
sindsdien ook niet heeft gemeld hoe 
het met de voortgang in de afwik-
keling staat. U zult begrijpen dat wij 
geïnteresseerd zijn in de voortgang 
van de ingezette procedures.  
Ook wijzen wij u er op dat reeds 
lang voordat wij ons tot u wendden, 
andere burgers met u over deze 
kwestie(s) contact hebben opgeno-
men. Vervolgens hebben zij zich tot 
ons gewend. Het is inmiddels meer 
dan een jaar geleden dat er t.a.v. de 
zaak m.b.t. de burg ter hoogte van 
nr 49 een hoorzitting is geweest en 
in de zomer van vorig jaar is ambte-

lijk gemeld dat er een concept be-
sluit werd voorbereid. Wij zijn be-
nieuwd naar dat besluit en verzoe-
ken u ons dat besluit ten spoedigste 
mee te delen. In de opeenvolgende 
besluitenlijsten van het college heb-
ben wij ter zake niets kunnen aan-
treffen. Wellicht hebben wij het over 
het hoofd gezien, binnenkort zal het 
vaarseizoen weer van start gaan. Wij 
verzoeken u om voor die tijd klip en 
klaar duidelijk te maken welke con-
crete activiteiten u heeft onderno-
men en na ontvangst van deze brief 
verder gaat ondernemen. 
Wij hopen dat het niet nodig zal zijn 
om u hierover voor de derde keer 
een schriftelijke uiteenzetting te 
hoeven vragen”, aldus de niet mis te 
verstane kritiek van de raadsleden, 
Cor Versteegh en Jan Rouwenhorst

Afwisselende showavond 
van fortnight swing
Mijdrecht - In de uitverkochte New 
York zaal van Partycentrum De Me-
ijert in Mijdrecht heeft Bigband Fort-
night Swing afgelopen zaterdag-
avond haar vijfjarig bestaan gevierd 
met medewerking van vele profes-
sionele artiesten, onder wie de Jazz 
legende Deborah Carter.

De organisatie van de Big Band had 
kosten noch moeite gespaard om er 
een zeer afwisselende avond van te 
maken, wat door het aanwezige pu-
bliek met veel enthousiasme werd 
ontvangen. 

Klassiekers als  In the Mood, All of 
Me en Route 66 werden afgewisseld 
met onvergetelijke arrangementen 
van Sweet Georgia Brown, Oran-
ge Colored Sky en Sing Sing Sing.  
Uniek voor Mijdrecht was het optre-
den van Deborah Carter met onder 
andere een ingenieus arrangement 
van het Beatles nummer Yesterday.   
Behalve met eigen repertoire wist 

de Bigband ook in de begeleiding 
van de diverse gastsolisten de aan-
wezigen te boeien met nummers 
als Gonna Fly Now (Rocky Theme),  
Pick up the Pieces en China Town, 
My China Town. 

De liefhebbers van de jaren 80 mu-
ziek kwamen in het tweede blok aan 
bod met echte Mojo klassiekers en 
werkelijk spetterend waren de op-
tredens van Jazz- en Showballet Ni-
cole, natuurlijk ook onder begelei-
ding van de bigband. 

Voor het eerst in het bestaan van 
de big band werd in samenwer-
king met – en op een remix van DJ 
Alex een solisten act ten gehore ge-
bracht, waarmee menigeen werd 
verleid om toch even de dansvloer 
op te stappen. Kortom, een heer-
lijk avondje uit in een losse relaxte 
sfeer, aan elkaar gepraat door gast-
presentator Bart Tuinman, en voor 
herhaling zeker vatbaar.

Kunst na Arbeid viert
85-jarig bestaan
Mijdrecht - Koor “Kunst Na Arbeid” 
uit Mijdrecht heeft afgelopen week 
haar jaarvergadering gehouden. 
Dit was de start van een bijzonder 
jaar voor het koor. Het is dit jaar 85 
jaar geleden dat het koor is opge-
richt. De plannen hiervoor werden 
op tafel gelegd. In oktober zal het 
koor een groot concert organiseren 
in samenwerking met nog twee ko-
ren en een aantal solisten. Ook zal 

er ruimte zijn voor diverse instru-
mentale intermezzo’s. In dit herden-
kingsjaar van Mendelssohn zal het 
koor verschillende werken van de-
ze componist ten gehore brengen, 
waaronder het “Te Deum”.  
Mocht u interesse hebben, dan kunt 
u contact opnemen met het koor, 
om eventueel lid te worden. Tel. 
0297-284210 of 254090 of kijk op de 
website: www. kunstnaarbeid.eu

Hoogwerker heeft schrik 
van zijn leven
Mijdrecht – Een man in een hoog-
werker kreeg op dinsdag 3 maart de 
schrik van zijn leven toen de hoog-
werker werd aangereden.
Rond 12.00 uur was een 54-jari-
ge glazenwasser uit Almere op de 
Croonstadtlaan met een hoogwer-
ker op negen meter hoogte aan het 
werk. Een 66-jarige vrouw uit Uit-
hoorn stapte in haar geparkeerde 
auto en reed achteruit weg. Daar-
bij botste zij tegen een band van de 
hoogwerker. Die begon daardoor 
te schudden. De Almeerder schrok 
zich een ongeluk, pakte zich aan 
de hoogwerker beet om niet te val-
len en kwam daarbij met zijn hand 
tussen de bak en de gevel terecht. 
Daarbij verwondde hij zijn hand. De 
automobiliste reed weg.

Getuigen
Een getuige zag het voorval gebeu-
ren. De hevig geschrokken Almeer-

der dirigeerde direct zijn bakje naar 
beneden en sprak met de getuige. 
Beiden hadden het kenteken van de 
auto onthouden.

De politie werd gewaarschuwd en 
agenten kwamen ter plaatse. Het 
slachtoffer werd voor onderzoek 
door zijn baas naar het ziekenhuis in 
Almere gebracht. Aan de hand van 
het kenteken konden agenten de ei-
genaresse van de auto achterhalen, 
een 66-jarige vrouw uit Uithoorn. 
Agenten van Politie Uithoorn zijn 
naar de woning van de Uithoornse 
gegaan. Zij is daarop naar het poli-
tiebureau in Mijdrecht gekomen en 
is verhoord. Zij verklaarde te heb-
ben gedacht alleen de band te heb-
ben geraakt en daarbij geen scha-
de te hebben veroorzaakt. Tegen de 
Uithoornse is proces-verbaal opge-
maakt voor doorrijden na een aan-
rijding.

Spontane actie AH voetbal-
plaatjes zeer geslaagd

Zaterdag voorverkoop 
AJOC Festival 2009
Mijdrecht - De afgelopen maanden 
werden steeds meer namen bekend 
van artiesten die tijdens het AJOC 
Festival 2009 zullen optreden. Aan-
staande zaterdag is het zover, de 
voorverkoop start!  Het AJOC Fes-
tival is een vier dagen tellend festi-
val met Pinksteren. Dit jaar vindt het 
plaats op 29, 30 en 31 mei en 1 ju-
ni.
Op vrijdag 29 mei zal de band Rig-
by het AJOC Festival 2009 openen. 
Hierna is het de beurt aan Kane. Jan 
Smit met zijn band zal deze avond 
afsluiten. Kaarten voor vrijdag 29 
mei kosten in de voorverkoop 24,- 
euro.
Er is nog meer: op zaterdag staan 
er maar liefst zes bands op het pro-
gramma. Daarom begint het festi-
val op zaterdag al om 15.30 uur. De 
band All Missing Pieces zal begin-
nen waarna onze Brabantse held 
Guus Meeuwis op het podium zal 
verschijnen. Vervolgens zullen Miss 
Montreal en Kraak & Smaak optre-
den. Daarna is het de beurt aan het 
hoogtepunt van de zaterdag: BLØF! 
De band STEREO heeft de eer om de 
zaterdagavond af te sluiten. Kaarten 
voor zaterdag 30 mei kosten in de 
voorverkoop slechts 29,- euro.
Op zondagmiddag begint vervolgens 
het 24-uurs duo-schommelkampi-
oenschap. Dit gebeurt onder de be-
geleiding van One Two Trio. Toegang 
is gratis, dus kom de schommelaars 
gezellig aanmoedigen!
Zondagavond is er een optreden 

van Golden Earring op het AJOC 
Festival. Voorafgaand aan Golden 
Earring zal Bertolf optreden. Kaar-
ten voor zondag 31 mei kosten in de 
voorverkoop 20,- euro.
Maandag 1 juni is de spektakeldag 
van het AJOC Festival. Voor jong en 
oud zal er een leuk programma zijn. 
Zo zijn er in de tent optredens van 
onder anderen Nick & Simon, Djum-
bo, Nikki, Memphis Maniacs en Pa-
ter Moeskroen! Ook buiten zal er 
weer genoeg te doen zijn. Onder an-
dere een helikoptervlucht, een kin-
derboerderij, talloze springkussens, 
kraampjes met oude ambachten, 
demonstraties en nog véél meer.  
Let op: kaarten voor maandag 1 ju-
ni koop je dit jaar ook in de voorver-
koop! In de voorverkoop kosten de-
ze kaarten 6,- euro. Kinderen t/m 12 
jaar hebben gratis entree. De voor-
verkoop voor het AJOC Festival start 
komende zaterdag 14 maart. Vanaf 
11.00 uur kun je kaarten kopen in 
clubgebouw Immitsj aan Windmo-
len 75 in Mijdrecht. Je kunt hier tot 
18.00 uur terecht voor je kaarten. 
Als er ná 18.00 uur nog voldoende 
kaarten beschikbaar zijn, gaat de 
verkoop uitsluitend verder via  www.
AJOC.nl. Hier bestel en print je zelf 
je toegangsbewijzen. Maar let op, je 
betaalt dan wel 2,- extra per kaart 
aan servicekosten. Wil je deze 2,- 
per kaart besparen? Kom dan op 
14 maart tussen 11.00 en 18.00 uur 
naar clubgebouw Immitsj, Windmo-
len 75 in Mijdrecht.

Uw Opel-dealer gaat een 
stap verder in de juiste 
bandenspanning
Uithoorn - Aansluitend op de ge-
starte Overheidscampagne over het 
belang van een juiste bandenspan-
ning gaat de Opel-dealer nog een 
stap verder. 

Iedere Opel-rijder uit de regio kan 
bij Catsman-Opel in Uithoorn een 
gratis bandenspanningsmeter op-
halen. 

Deze week ontvangen ruim 180.000 
Opel-rijders een mailing in de brie-
venbus van ‘Opel Direct’ in de vorm 
van een bandenspanningsmeter. 

Deze mailing wijst op het belang 
van een juiste bandenspanning. De 
juiste spanning bespaart namelijk in 
kosten, in milieuvervuiling en zorgt 
voor meer veiligheid. Daar komt bij 
dat men met deze mailing gratis een 
bandenspanningsmeter kan opha-
len bij Catsman-Opel en die zal di-
rect professioneel de banden op de 
juiste spanning brengen en de juis-
te uitleg erbij geven. De Opel-dealer 
gaat een stap verder in service!

Deze ‘Opel Direct’ campagne loopt 
tot eind april en op=op.

Lentecursus bij Cursusproject
Vinkeveen - Op 17 maart gaat Cur-
susproject samen met u deze len-
te vrolijk inluiden met een decora-
tief voorjaarsstuk vol met bloemen 
en verrassingen, waar u lang plezier 
aan zult beleven.
De cursus vindt plaats in De Boei 
aan de Kerklaan 32 in  Vinkeveen 
van 20.00 tot 22.30 uur. Totale kos-
ten: 25 euro, bij inschrijving te be-

talen.
Meenemen: mes, draadtangetje, al-
lesknipschaar/of snoeischaar.
Aanmelden: 0297 261849 of au-
wert@casema.nl Het totale over-
zicht staat op de site www.cursus-
project.nl  Bij de Rabobank, VVV, 
de servicepunten en bibliotheken is 
het programma te bekijken. Nieuws 
staat er ook op www.cursusproject.

Uitstekende hygiëne
bij Gert Stronkhorst
Uithoorn – Bij keurslager Gert 
Stronkhorst is de hygiëne prima in 
orde. Onlangs toetste een onafhan-
kelijke kwaliteitsbewaking bij hem 
op hygiëne, versheid en productie-
wijze. Op alle punten was de sco-
re dusdanig hoog dat hiermee een 
oorkonde hygiëne is verdiend. Gert 
Stronkhorst werkt volgens de Keur-
slager hygiënecode. Deze werkwij-
ze is in 2008 door de voedsel en wa-
ren autoriteit voorzien van een groe-

ne status. De groene status geeft 
aan dat de VWA vertrouwen heeft in 
het voedselveiligheidssysteem van 
de keurslagers. Het behalen van de 
oorkonde is het bewijs dat men bij 
de keurslager altijd iets meer kan 
verwachten.
Naast de hierbovengenoemde as-
pecten van de hygiëne eisen beoor-
deelde zij ook het rundvlees, var-
kensvlees, rundergehakt en het kip-
filet. Voor alle kreeg hij een 10.

IVN-excursie 
Guntherstein
Regio - De IVN-afdeling De Ronde 
Venen en Uithoorn verzorgt op  zon-
dag 15 maart om 14.30 uur een ex-
cursie naar het Landgoed Gunther-
stein in Breukelen.

Vertrek om 14.00 uur uit Vinkeveen 
bij het Spoorhuis aan het Spoorplein 
aan de Demmerik.

De jonkheer zal  speciaal voor deze 
excursie de privé binnentuin open-
stellen. Samen met de IVN-natuur-
gidsen zal worden gekeken naar 
de Stinzeplanten die al in maart in 
bloei staan. Verder wordt gekeken 
en geluisterd naar vogels, die op het 
landgoed uitbundig hun voorjaars-

liederen ten gehore brengen. Ook 
de uitlopende knoppen van bomen 
en struiken worden bekeken en be-
snuffeld. De deelnemers rijden zo-
veel mogelijk gezamenlijk. De ex-
cursie is gratis voor IVN-leden en –
donateurs. Andere deelnemers be-
talen 1,25 euro.

Warme kleding, laarzen of stevige 
schoenen dragen wordt aanbevolen 
evenals het meenemen van een ver-
rekijker.
Belangstellenden voor deze excur-
sie kunnen zich aanmelden bij Nel 
Bouwhuijzen, telefoon 0297-261982 
of Riet de Bruijn, telefoon 0297-
263115.
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Grote overwinning van 
Hertha E2
Vinkeveen - Na de uitwedstrijd te-
gen Hilversum, waar de jonge Hert-
hanen met 4-3 van de wat minder 
mild spelende Hilversummers had-
den verloren, was eenieder uit op 
een vette winst. Vanaf de eerste mi-
nuut werd er dan ook druk gezet en 
door goed samenspel in de ope-
ningsfase was er heel snel een mooi 
doelpunt van Niels.
Na de aftrap was de bal eventjes 
aan de Vinkeveense kant van het 
veld, maar snel was de druk op de 
andere helft weer terug. Uit een cor-
ner wist Jur van der Horst heel mooi 
de 2-0 te scoren.
Hilversum kwam terug met een 
schot op het doel. Björn Gansner zat 
er dichtbij en de bal ging over. Na-
dat de eerste tien minuten voorbij 
waren, kwamen Dennis van den Ho-
ven en Julian Remmers op het veld 
voor Mickey en Niels. Al snel een 

goeie pass van Jay te Beest  naar 
Julian, die 3-0 scoorde. Dan een 
solo van Julian. De keeper kaatste 
de bal weg. Jay greep zijn kans en 
scoorde 4-0. Dan dreigt er gevaar 
bij Björn. Een schot op het doel door 
Hilversum. Weggepoetst door Björn. 
Dan een mooie actie van Jasper. 
Die wordt gehouden door de kee-
per. Vervolgens stuurt Julian de Vin-
keveners met een mooie solo van-
af de middenstip met 5-0 de rust in. 
In de rust is de sfeer helemaal leuk. 
De overwinning wordt al een beetje 
gevierd met gejuich en gezang. Na 
de rust begint Hilversum met fris-
se moed, maar de achterhoede met 
Mickey en Dennis weet het tij te ke-
ren. De kunst van het overspel wordt 
volkomen beheerst. Niels zoekt Juli-
an, die de 6-0 weet te scoren. be-
heerst. Niels zoekt Julian, die de 6-0 
weet te scoren. Hertha blijft pressie 

zetten. Dan is Jur vrij voor het doel, 
naast helaas. Een actie van Mickey, 
vanuit de achterhoede. Hij kan de 
bal niet kwijt en gaat dan maar zelf. 
Ook Mickey schiet naast. Dan staan 
Niels en Julian weer voor het doel. 
Niels zet voor en Julian peert de bal 
in het doel 7-0. Dan komt Dennis 
vanuit de verdediging naar voren, 
wil de bal aan Jur geven, maar de 
keeper springt er tussen, bal kwijt. 

Verdediger Robert krijgt het druk en 
ook hij weet de bal lekker naar vo-
ren te brengen. Vanuit een corner 
schiet Jay naar Dennis, die schiet 
enorm hard op de paal. Hertha blijft 
druk zetten tot het laatste moment, 
maar de keeper van Hertha vindt het 
genoeg en laat er niets meer door. 
Maar E2 is tevreden, met deze ge-
weldige overwinning én vooral met 
het goede samenspel.

Hertha E2 spelers: Niels Ngole, Mickey Peters, Dennis van den Hoven, Jay te Beest, Jur van der Horst, Robert Versloot, 
Julian Remmers, Bjorn Gansner, Jasper Nuijen.

Hertha F1 wint 
streekderby in Mijdrecht
Vinkeveen - Of je nu eerste of 
laatste staat in de competitie iede-
re voetbalveteraan weet dat de on-
derlinge derby’s altijd iets speciaals 
hebben, Ajax–Feyenoord of zoals op 
het programma stond: Hertha F1 te-
gen Argon F2 in de tweede klasse.
Vooraf de wedstrijd kregen de Hert-
ha jongens een behoorlijke tegen-
slag te verwerken, want ze moes-
ten zonder hun grieperige spits Da-
mian aan dit karwei beginnen, Lars 
ging wel mee, maar was lichtge-
blesseerd en hun reserves moesten 
zelf spelen, zodat er maar één wissel 
voor dit lastige uitkarwei voor han-
den was.
Gelukkig waren hun beste verdedi-
gers van ziekte hersteld en tijdens 
de wedstrijdbespreking voelde je 
het topsportklimaat in de kleedka-
mer, iedereen luisterde aandachtig 
en stond op scherp.

Argon had in het begin van de wed-
strijd een veldoverwicht, zonder nog 

echt gevaarlijk te worden en toen 
kwamen de tien minuten van Hert-
ha, Sten die een vrije rol had, kreeg 
het op zijn heupen, geheel zelfstan-
dig over rechts rende hij de com-
plete verdediging van Argon er-
uit om dit af te ronden met een 
“leep”puntertje, 1–0 voor Hertha.
Nummer twee viel kort erna, Lars, 
door zijn blaren niet erg mo-
biel,  geeft het door Sten opgezette 
een-tweetje in de loop mee en de-
ze wordt prachtig buitenkantvoetje 
vervolgens door Sten afgerond, 2–0.

Nog mooier
Nummer drie was nog mooier, in de 
wedstrijdbespreking had het Hert-
ha-team het hier al over gehad en 
via een ingestudeerde corner, poei-
erde Melvin (met zijn Willy van de 
Kuilen rechterbeen) loeihard in de 
linkerbovenhoek, 3–0 bij rust, wat 
een luxe.
In de tweede helft had Argon enke-
le aanpassingen gedaan en bij het 

team van Hertha was de organisa-
tie volkomen zoek. Wat een verschil 
met de eerste helft, de jongens wis-
ten hun positie niet meer en dool-
den achter de feiten aan. De hel-
denrol was voor keeper Kjeld, hij 
had het drukker dan ooit en deed 
dit met verve, gesteund door een 
keihard werkende verdediging en 
daarbij mag de naam van aanvoe-
der Eric zeker niet vergeten worden, 
de ‘diesel’ van de F1, (detail: de aan-
voerdersband zat onder het Hertha-
shirt).

Sterk
Argon kwam sterk terug tot 3–2 en 
toen vonden de jongens gelukkig 
hun posities weer, waardoor ze de 
laatste minuten weer meevoetbal-
den en zelf nog enkele kansen kon-
den creëren.

Prachtig, wat was dit een spannen-
de, attractieve en het mooiste van 
alles: een sportieve wedstrijd.

Staand: Robina van Senten (coach), Nathalie Roest, Thijmen Ottenhof, Demi 
Klijn, Anouk van Dijk, Megan van Aaken (coach). Zittend: Lynn Loman, (kip de 
mascotte) en Nina Baars

Atlantis E3 sluit seizoen in 
stijl af
Mijdrecht - Zaterdag 7 maart moest 
de E3 van korfbalvereniging Atlantis 
zijn laatste wedstrijd spelen in de in-
doorcompetitie van dit seizoen.
Deze wedstrijd werd gespeeld in 
Kockengen tegen ESDO. Na een 
goede warming-up werd al snel het 

initiatief genomen en het werd al 
duidelijk zichtbaar dat Atlantis de 
sterkere partij was. Hierdoor werd 
het goed mogelijk om te laten zien 
dat het team technisch gegroeid 
was tijdens deze competitie. Na 4 
minuten werd het 1-0 door Thijmen 

Verdiende winst voor 
Argon
Mijdrecht - Tegen hekkenslui-
ter Eemnes in de tweede klasse B 
heeft Argon een verdiende overwin-
ning behaald. Na een goede eer-
ste helft,  waarin met een 1-3 voor-
sprong de kleedkamer werd opge-

zocht, kon in het vervolg de stand 
naar 2-5 worden getild. Wat opviel 
waren twee prachtige doelpunten, 
één van Youri van Adrichem en één 
van Mark Flapper die voortkwamen 
uit vrije trappen. Ook het kaarten-

CSW-voetbaldames: 
onbeslist tegen Stedoco
Wilnis - Ondanks een licht over-
wicht en een handjevol kansen is 
de hoofdmacht van de damesaf-
deling van CSW er niet in geslaagd 
om nummer laatst op de ranglijst, 
Stedoco uit Hoornaar, te verslaan. 
Aangezien ook de tegenstanders 
hun kansen niet benutten, bleef de 
stand tot aan het eind toe dubbel-
blank. CSW had iets meer recht op 
de overwinning, maar als de aanval 
van de Brabantse ploeg iets alerter 
was geweest, had CSW ook zomaar 
met lege handen kunnen staan. 
Het duel was van groot belang in de 
ruime degradatiezone van de eer-
ste klasse A, waarin maar liefst acht 
ploegen in een verbeten gevecht 
gewikkeld zijn om de degradatie te 
ontlopen. 
CSW stond daarin met 17 punten 4 
punten voor op Stedoco en die af-
stand is dus gelijk gebleven. Veilig 
is CSW nog lang niet; er zijn zeker 
nog een paar overwinningen nodig 
om ook volgend jaar weer in de eer-
ste klasse te mogen uitkomen.
Linda van Beek kreeg na 12 minu-
ten de eerste mogelijkheid, toen ze 
zich op de rand van de 16 vrijspeel-
de en over de lat mikte. CSW had 
met de wind in de rug wel een over-
wicht, maar de kansen waren spaar-

zaam. Pas in de 26ste minuut ont-
stond de tweede mogelijkheid. Tea 
Malbasic zette de bal laag voor het 
doel, waarna Lianne Hogeterp net 
iets te laat komt om de bal binnen te 
glijden. Stedoco doet er een half uur 
over om de eerste kans te produce-
ren; de linkerspits omzeilt de uitlo-
pende Isabella Koenen, maar ver-
volgens is de hoek te moeilijk om de 
bal in te schieten. 
Na de rust neemt Stedoco aanvan-
kelijk eventjes het heft in handen, 
maar al snel wordt CSW toch weer 
de bovenliggende partij. Toch blijft 
ook nu de verdediging van de Bra-
banders een onneembare vesting. 
Halverwege de tweede helft glipt 
Shannon Molleman handig langs 
haar directe tegenstander, maar ook 
voor haar is de hoek hierna te moei-
lijk om langs de uitlopende keepster 
te scoren. Behalve Shannon komen 
in de tweede helft nog 2 A-junioren 
in het veld. Zo brengen Tansu Se-
vilmis en Laura Cornelissen nieuw 
elan in het elftal, maar tot doelpun-
ten leidt dit niet. Op een pass van 
Shannon schiet Sylvia van ’t Schip 
de bal tegen de kruising. In de slot-
fase krijgt ook Stedoco nog twee 
kansen, maar het scorebord blijft op 
0-0 staan.

met een prachtige doorloopbal.
Halverwege de 1e helft werd er ge-
wisseld, Lynn kwam in het veld voor 
Nina en Nathalie voor Thijmen. At-
lantis bleef goed combineren en 
kreeg ook veel kansen door middel 
van doorloopballen of afstandscho-
ten. Dit resulteerde na 14 minuten in 
de 2-0 door Nathalie en na 16 minu-
ten in de 3-0 door Lyn met een mooi 
afstandsschot. Ook Demi en Anouk 
kregen nog kansen door middel van 
doorloopballen maar deze miste net 
de korf. Tijdens de wedstrijd werd 
goed doorgewisseld, zodat er druk 
op de tegenstander bleef .
ESDO kreeg in de eerste helft wei-
nig kansen om iets terug te doen.
In de tweede helft ging Atlantis ver-
der waarmee zij gestopt waren in de 
eerste helft: scoren. Zo liepen zij al 
binnen 5 minuten uit naar 5-0 door 

doelpunten van Lynn. Daarna scoor-
de Thijmen met een mooi schot nog 
6-0. Ook in de tweede helft bleef At-
lantis goed korfballen en kreeg via 
de doorloopballen nog veel kansen 
voor Nina, Demi en Anouk. In de 
laatste minuut was het Anouk die 
de eindstand van 7-0 op het bord 
bracht en kon Atlantis na afloop 
een verdiend applaus van de mee-
gereisde supporters in ontvangst 
nemen. Hiermee eindigde Atlantis 
E3 als tweede in de competitie met 
10 gewonnen wedstrijden en 2 ver-
loren wedstrijden. Als enige werd 2 
keer verloren van de kampioenen 
OVVO die een maatje te groot wa-
ren. De trainingsarbeid o.l.v. Robina 
en Megan heeft dus duidelijk resul-
taat gehad. Dus hopelijk kan zich dit 
voortzetten in de veldcompetitie die 
begin april begint.

festival liep enigszins uit de hand: 
zes gele en twee rode kaarten in de 
laatste minuut, Argon ontving twee 
maal geel.
Vanaf het beginsignaal gaf Argon 
de toon aan. Nadat Youri van Adri-
chem en Mark Flapper in hun po-
gingen het vizier nog even moes-
ten bijstellen, was het na ruim een 
kwartier wel raak, een vrije trap van-
af achttien meter verdween effectvol 
via de voet van Youri van Adrichem 
in de linkerbovenhoek 0-1. Tien mi-
nuten later verzilverde Ruben Kraan 
de pass van Alan Doorson door de 
stand van 0-2 op het bord te zetten. 
Eemnes zette daar een kopbal van 
Brons tegenover die te hoog mikte 
en een schot van Ebbers die doel-
man Bas van Moort met een prach-
tige reflex uit de benedenhoek tik-
te. Drie minuten voor rust ging Van 
Moort in de fout door de bal net 
buiten het strafschopgebied met 
de hand weg te werken, dat leverde 
een gele kaart en een vrije trap op 
die door Chris Brons werd verzilverd, 
1-2. Maar het optimisme bij Eemnes 
was van korte duur toen twee mi-
nuten later Mark Flapper vanaf ruim 
twintig meter keeper Pouw verras-
te met loeiend schot in de verre bo-
venhoek. 1-3.

Duidelijk
De tweede helft was duidelijk van 

mindere kwaliteit aan Argonzijde, 
toch was het Jimmy van Veen die na 
een vrije trap van Maikel Levering 
de bal achter doelman Pouw werkte 
1-4. Argon kreeg in deze fase min-
der mogelijkheden om de score ver-
der op te voeren. Coach Frank den 
Oudsten bracht in deze frisse spe-
lers in Alan Doorson, Albert Mens 
en Jimmy van Veen werden ver-
vangen door Ronald Hijdra, Rem-
co von Lindheim en Wessel Maijer. 
Tien minuten voor tijd bracht Eem-
nes de spanning enigszins terug 
door via de voet van Charlie Kroon 
de stand op 2-4 te brengen. Maar 
enige minuten later was het al weer 
2-5, toen een fraaie actie van Mark 
Flapper door Wessel Maijer werd af-
gerond. In de laatste minuten liepen 
twee spelers van de thuisclub tegen 
een rode kaart op, één voor het ten 
val brengen van Kraan en één voor 
de goalie die protesteerde tegen 
deze strafoplegging.
Zaterdag a.s. gaat Argon naar con-
current UVV in Utrecht, aanvang 
14.00 uur.
Opstelling Argon: Bas van Moort, 
Lars Sloothaak, Pim van der Maar-
el, Garry Fokker, Michael Levering, 
Alan Doorson (55 Wessel Maijer), 
Mark Flapper, Albert Mens (60 Ro-
nald Hijdra), Jimmy van Veen (72 
Remco von Lindheim), Youri van 
Adrichem, Ruben Kraan.   

Hoofdsponsor Schijf Groep Uithoorn

Ploegvoorstelling van 
Wielerteam Sinnigebouw

Uithoorn – Vorige week zaterdag  
heeft de ploegvoorstelling van het 
Sinnigebouw Wielerteam plaatsge-
vonden bij de Schijfgroep in Uit-
hoorn. Het Sinnigebouw Wielerteam 
is een tiental enthousiaste junioren, 
dat tijdens het wielerseizoen op de 
weg een uitgebreid programma rijdt 
in voornamelijk de grote koersen in 
België. Maar ook in Nederland, Kro-
atië, Engeland, Zwitserland, Frank-
rijk, etc. zijn ze actief.
Het team bestaat uit 10 renners, on-
der wie 3 Nederlands kampioenen 
op een discipline op de wielerbaan, 
met behoorlijk potentieel om tijdens 
grote wedstrijden te heersen en po-
diumplekken te veroveren. Tevens 
zijn er uit dit selecte gezelschap 4 
renners die deel uitmaken van de 
Nederlandse selectie voor junioren. 
Hieruit gaan er ongetwijfeld jongens 
deelnemen tijdens internationale 
koersen op Europees- en wereldni-
veau. De renners komen o.a. uit Wil-
nis, Lisse, Hoofddorp, Amstelveen, 
Heerhugowaard en omgeving.
SinnigeBouw is een aannemer uit 
Heerhugowaard, die het team 4 
jaar geleden opgericht heeft. De 
Schijf Groep is sinds 2008 mede-
hoofdsponsor en heeft ook een 
werknemer (Danny Stam) in het 
team mee rijden. De Schijf Groep 
draagt de sport een zeer warm hart 
toe en vind het van groot belang, dat 
jongens zoals die in het wielerteam 
rijden, onbezorgd op topniveau de 
sport uit kunnen oefenen. De ver-
richtingen van het team zijn te vol-
gen op www.sinnigebouw-wieler-
team.nl 


