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Nooit gedacHt!

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

Safari?

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

www.bms-travellers.nl

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

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Zo denken de boeren over de ‘plannen’ en ‘onderhandelingen’ welke wethouder Lambregts en Roosendaal hebben
resp. voeren. Kent u die reclame van de ontbijtkoek. De badjuffrouw die dat kindje maar laat zwoegen en het een stukje
koek voorhoudt waar het nooit bij kan komen? Zo gaan volgens de boeren wethouder Roosendaal en Lambregts ook
met hen te werk als het gaat over het aanbieden van een nieuwe boerderij. Ze een lekker stuk koek voorhouden, maar
uiteindelijk aan het eind van de rit blijkt het onbetaalbaar voor de boer.

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

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze occasions op:

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

www.pietdupau.nl

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

Als raad akkoord gaat verhuist weekmarkt naar Raadhuisplein

Vier mooie bomen moeten
verdwijnen van het plein
Mijdrecht - Het college van Burgemeester en Wethouders wil dat
de weekmarkt, die elke donderdag
op het Burgemeester Haitsmaplein
staat, verhuist naar het Raadhuisplein. Als de gemeenteraad akkoord
gaat het benodigde geld voor de
verhuizing beschikbaar te stellen,
kan de weekmarkt vanaf de zomer
op het Raadhuisplein staan.
Zowel marktkooplieden als winkeliers zijn op dit moment niet erg tevreden met de huidige locatie van
de weekmarkt. Winkeliers zijn van
mening dat klanten door de hoge
parkeerdruk op donderdag wegblijven uit het centrum en marktkooplieden vinden dat de huidige plek op
het Haitsmaplein onvoldoende bezoekers trekt. Op 17 maart heeft het
college daarom besloten de week-

markt te verplaatsen naar het Raadhuisplein met een uitloop naar de
Dorpsstraat.
Voordelen
Verplaatsing van de markt brengt
een aantal voordelen met zich mee.
Ten eerste neemt de weekmarkt
een groot deel van de parkeerplaatsen op het Haitsmaplein in beslag,
waardoor parkeren in het centrum
op donderdagen moeilijk is. Door
de verplaatsing komt het hele parkeerterrein op het Haitsmaplein op
donderdagen weer beschikbaar.
De uitstraling van het Burgemeester Haitmaplein is daarnaast matig.
Het Raadhuisplein heeft veel meer
sfeer en ligt binnen de looproute
van het winkelende publiek. De verplaatsing van de weekmarkt draagt
bij aan de sfeer en aantrekkelijkheid

van de weekmarkt en het centrum
als geheel.
Nadelen
De weekmarkt past, met een aantal
aanpassingen, op het Raadhuisplein.
Wel zullen bankjes, prullenbakken en lantaarnpalen iets verschoven moeten worden en zal elektriciteit op het plein worden aangelegd.
Ook is het college van plan 4 bomen
aan de kop van het gemeentehuis te
kappen. Dit is nodig om een aantal
verkoopkramen in de Dorpsstraat te
kunnen stallen. Als de weekmarkt is
verplaatst, is het niet meer mogelijk
op donderdag in het gemeentehuis
te trouwen, gezien het feit dat het
plein dan niet meer bereikbaar is
voor auto’s. Uiteraard blijven de andere trouwlocaties in de gemeente
op donderdag wel beschikbaar.

Alcoholcontrole: bijna duizend blaastesten
Mijdrecht/Wilnis/Vinkeveen/
Loenen aan de Vecht - De politie
heeft op donderdagavond 19 maart
vanaf 18.00 uur tot in de nacht 02.00
uur een alcoholcontrole gehouden. De controle vond plaats op
de Industrieweg in Mijdrecht, de

Mijdrechtse Dwarsweg in Wilnis, de
Provinciale weg N201 en de Groenlandsekade in Vinkeveen en de afslag Vinkeveen aan de Rijksweg A2.
In totaal moesten 971 automobilisten een blaastest afleggen, zeven
van hen hadden te veel gedronken

en tegen hen is proces-verbaal opgemaakt. Twee van de zeven, een
42-jarige vrouw uit Vinkeveen en
een 58-jarige man uit Amsterdam,
bliezen zo veel (590 en 730 ug/l,
wettelijke limiet 220 ug/l), dat hun
rijbewijs werd ingevorderd.

Ruzie bij een pinapparaat
Mijdrecht – Een ruzie bij een pinapparaat liep op woensdag 18 maart
uit de hand. Een jongeman deed
aangifte, een andere man werd aangehouden.
Rond 14.35 uur was een 18-jarige
jongeman uit Wilnis op het Burgemeester Haitsmaplein aan het pinnen. Achter hem stond een 56-jarige man uit Mijdrecht. De man vond

kennelijk dat het pinnen lang duurde en zei daar wat van. Er ontstond
een woordenwisseling. Toen de jongeman zijn geld had, liep hij naar
een groepje bekenden van hem,
dat verderop zat. Nadat de 56-jarige
man ook had gepind, ontstond opnieuw een woordenwisseling tussen de twee, die uitmondde in een
schermutseling, waarbij de jonge-

man letsel aan zijn oog opliep. De
56-jarige man stapte in zijn auto
en reed weg, de jongeman ging direct naar het politiebureau. Hij deed
aangifte van mishandeling. Politieagenten hielden de 56-jarige verdachte in Mijdrecht aan. Hij werd
naar het politiebureau overgebracht
en tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4, 5

Tel. 0297-283834
Het college meent dat, ondanks de
benodigde aanpassingen, het Raadhuisplein de meest geschikte locatie is voor de weekmarkt. Er zijn verder geen locaties in het centrum
van Mijdrecht die sfeervol zijn, in de
looproute liggen en niet functioneren als parkeerplaats.
Voor de verplaatsing van de markt
is eenmalig een bedrag nodig van
67 duizend. Waarschijnlijk in de gemeenteraad van april zal de raad
zich hierover uitspreken. Als hij
hiermee akkoord gaat, kan de verhuizing van de markt in de zomermaanden plaatsvinden.

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

28 maart open huis
Kijk voor onze deelnemers op KorvermaKelaars.nl of bel 0297-250421

Leerlingen Driehuisschool planten
jonge eiken in hertenkamp
Mijdrecht – In het kader van de
nationale boomplantdag planten
de leerlingen van de Driehuisschool, onder het toeziend oog van

wethouder Jacques Dekker, drie
jonge eiken in het hertenkampje
in Mijdrecht. Om de boompjes te
beschermen tegen de eetlust van

de dieren in het kampje zijn er
beschermkorven aangebracht, die
werden aangeboden door de Volvo
Bangarage.
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Servicelijn

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

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.

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

Feest na voltooiing
Kerkelanden

Op zaterdag 21 maart, de eerste dag van de lente, is
gevierd dat alle werkzaamheden in het gebied Kerkelanden
in Vinkeveen zijn voltooid. Inwoners en omwonenden
van Kerkelanden en partijen die aan de werkzaamheden
hebben bijgedragen waren uitgenodigd voor een feestelijke
bijeenkomst in De Boei.

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

Hoorzitting
druk bezocht

Alrec Sign & Display is gespecialiseerd in in-store communicatie. Dit is de
reclame die je terugvindt in winkels, zoals displays en lichtreclame. Voor
diverse grote merken, zoals Sony Ericsson, Playstation, Bacardi, Replay
en G-star, ontwerpt en produceert Alrec in-store communicatie.Tijdens
het bedrijfsbezoek kreeg het college een uitgebreide rondleiding door het
bedrijf door de heer Van der Plaat, CEO van Alrec International B.V. en de
heer Kooijman, algemeen directeur van Alrec Sign & Display B.V. Naast
deze vestiging in Mijdrecht heeft Alrec ook vestigingen in Frankrijk, Polen
en Engeland.
Het college brengt een aantal keer per jaar een informeel bezoek aan een
bedrijf in De Ronde Venen. Het college is geïnteresseerd in wat bedrijven
in De Ronde Venen doen en hoe zij de gemeente als vestigingsplaats
ervaren. Bedrijfsbezoeken zijn een goed middel om daarachter te komen.
Daarnaast kunnen bedrijven tijdens de bezoeken zichzelf en hun producten
en diensten presenteren en eventuele knelpunten met betrekking tot het
vestigingsklimaat kenbaar maken. Wilt u het college en de directie ook
uitnodigen voor een informeel bezoek aan uw bedrijf, neemt u dan contact
op met Gaby Pothuizen, tel. (0297) 29 17 23 of e-mail g.pothuizen@
derondevenen.nl.

De Hoorzitting van de
vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties van de
Tweede Kamer in Hotel
Breukelen van afgelopen
vrijdag 20 maart is druk
bezocht en leverde
verschillende interessante
gezichtspunten op. De
Tweede Kamerleden
kregen zeer uiteenlopende
argumenten vóór en tegen
de herindelingsplannen te
horen. Menig spreker wenste
de Kamer veel wijsheid bij de
uiteindelijke besluitvorming.
Die besluitvorming zal
overigens niet lang op zich
laten wachten. Commissielid
en voorzitter John van
Leerdam (PvdA) gaf aan dat
staatssecretaris Bijleveld
rond half april de bevindingen
van de commissie op schrift
krijgt. Vervolgens vindt eind
april de plenaire bespreking
van het herindelingsvoorstel
in de Kamercommissie plaats
en behandelt de Tweede
Kamer het stuk in mei.
Namens de Kamer werd
door de heren Van der Staaij
(SGP), Bilder (CDA), Van
Raak (SP), Heijnen (PvdA)
en Van Beek (VVD) naar
diverse insprekers geluisterd
en vervolgens bevraagd.
Voorzitter Van Leerdam zag
er op toe dat de bijeenkomst
keurig vóór vijf uur eindigde.
In tweeënhalf uur stonden
achtereenvolgens 12
insprekers voor de microfoon.

Succesvolle voorjaarsschoonmaak
in Westerheul

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

Spreekuur college

Bezoek aan Alrec Sign
& Display

Kerkelanden is het gebied achter De Boei. Op de plaats waar vroeger
kassen stonden, zijn de afgelopen jaren 54 woningen gebouwd, deels
appartementen en deels eengezinswoningen. Daarnaast is de openbare
ruimte in het gebied opgeknapt met de uitbreiding en het opnieuw
bestraten van het parkeerterrein achter De Boei. Ook het schoolplein
van de Jozefschool is opnieuw bestraat. Bijzonder hieraan is, dat een
deel van het schoolplein, na schooltijd, een openbare speelplaats is
geworden voor alle kinderen uit de wijk. Ook zijn er nieuwe speeltoestellen
geplaatst. Door de nieuwe inrichting is ook de verkeersveiligheid bij de
Jozefschool verbeterd. Tijdens de feestelijke bijeenkomst in De Boei
werd in een korte toespraak door de wethouders Rosendaal (Ruimtelijke
Ordening) en Dekker (Openbare Werken) stil gestaan bij het resultaat van
de werkzaamheden. Beide wethouders lieten weten bijzonder tevreden te
zijn over het gerealiseerde project, maar het nog wel wat kaal te vinden.
Daarom hadden ze symbolisch een bak met viooltjes meegenomen om te
planten. Ze werden daarbij geassisteerd door tv-tuinman Rob Verlinden,
die aansluitend een mini-cursus gaf aan de aanwezigen over hoe ze hun
tuin of balkon kunnen inrichten en waaraan ze dan moeten bedenken.
Als afsluiting kregen alle aanwezigen een klein kweekkasje met zaadjes
van kruiden. Het planten van kruiden en groenten in de tuin is volgens
Verlinden een van de nieuwste trends.

Afvalbrengstation

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.

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.

Het college van Burgemeester en Wethouders en de directie
hebben donderdag 19 maart een bezoek gebracht aan Alrec
Sign & Display in Mijdrecht.

Servicepunten

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

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

Afgelopen zaterdag 21 maart was de landelijke opschoondag 2009. Wederom heeft
wijkcomité Westerheul zich enorm ingezet voor een schone leefomgeving.

Zaterdagochtend hebben vele buurtbewoners en kinderen van de scouting de wijk schoongemaakt.
De schoonmaakactie werd vrolijk ingeluid door muziekvereniging Triviant en wethouder Jacques Dekker
verzorgde de aftrap. In aanwezigheid van een heerlijk lentezonnetje trok men, voorzien van veiligheidshesjes,
grijpstokken en afvalzakken de wijk in. Na afloop kregen de kinderen een presentje in de vorm van een
zwerfafval speurtocht met potloden, pen en sleutelhanger. Al met al een zeer geslaagde actie!

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: Youssef Rasnabe.

Youssef Rasnabe is lid van GemeenteBelangen, 23 jaar
en woont in Mijdrecht. Youssef studeert rechten aan de
Universiteit Utrecht. Daar volgt hij de master Recht en
Onderneming.

Welk boek ligt er momenteel op uw nachtkastje?

The Trillion Dollar Meltdown van Charles R. Morris, één
van de eerste boeken over de kredietcrisis, het Financieele
Dagblad en vele raadsstukken.

Sinds wanneer bent u actief in de politiek?

Ik zit sinds 2006 in de gemeenteraad. Daarvoor was ik
actief in de Jongeren Advies Commissie.

Waar maakt u zich druk over?

Over verschillende zaken. Waaronder de positie van de
starters op de woningmarkt in De Ronde Venen.

Wat is uw favoriete televisieprogramma?

Youssef Rasnabe op de velden van Argon.
,,Helaas heb ik de laatste jaren door mijn werkzaamheden steeds minder tijd om te trainen en te spelen.”

Waarom zit u in de raad?

woningmarkt te verbeteren, want het huidige college geeft
onvoldoende aandacht aan onze starters.

Buitenhof, Nova, Pauw en Witteman en Studio Sport

Redactie

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

Om de belangen te vertegenwoordigen van voornamelijk
onze jonge inwoners. Daarnaast heb ik een visie en een
passie voor onze gemeente. Ik vind het belangrijk om
maatschappelijk betrokken te zijn in de samenleving. Dit
doe ik zowel door mijn raadswerk als daarbuiten door
vrijwilligerswerk bij onder andere de Rechtswinkel in
Mijdrecht.

Wat wilt u nog bereiken voor de verkiezingen?

De problematiek rondom de nieuwe buslijn 130 aankaarten
bij de provincie en proberen verbeteringen te realiseren.
Daarnaast proberen de positie van de starters op de

Wie is uw politieke idool?

creatief zijn, inspiratie op doen door te luisteren en andere
meningen te begrijpen, anderen kunnen overtuigen, actie
durven ondernemen, authentiek zijn, bescheiden zijn,
interesse hebben voor anderen en passie hebben voor de
gehele gemeenschap.

Ik heb bewondering voor verschillende politieke leiders. Ik vind
dat Alexander Pechtold het de laatste jaren erg goed doet.
Lievelingsplek in De Ronde Venen?
Daarnaast heeft Nicolas Sarkozy het erg goed gedaan als
voorzitter van de Europese Unie. Ik heb veel bewondering voor Ik vind De Ronde Venen echt een fijne gemeente om te
Barack Obama, maar hij zal het nog wel waar moeten maken. wonen voornamelijk het dorpse karakter in de verschillende
kernen trekt mij enorm. Ik voetbal met veel plezier al van
kleins af aan bij Argon. Helaas heb ik de laatste jaren door
Wat vindt u belangrijk in de politiek?
mijn werkzaamheden steeds minder tijd om te trainen en te
Weloverwogen besluiten nemen op basis van feiten en een
goede analyse. Een visie hebben waar je naar toe wilt werken, spelen.
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Gevonden en verloren
voorwerpen

Agenda raadscommissie Herindeling
Datum : 31 maart 2009
Aanvang : 19.30 uur
Plaats
: Gemeentehuis (ingang Raadhuisplein)
1. Opening
2. Spreekrecht voor burgers.
Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers en
belanghebbenden gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het
woord voeren over onderwerpen die op de agenda vermeld staan.
3. Vaststellen agenda raadscommissie Herindeling.
4. Vaststellen notulen vergadering raadscie Herindeling
van 12 februari 2009.
Notulen zijn bijgevoegd.
5. Mededelingen.
6. Terugkoppeling vanuit klankbordgroep
Aan de hand van de notulen van de vergadering van de klankbordgroep
van 17 maart jl. (worden via email nagezonden) wordt kort teruggeblikt
op hetgeen aldaar besproken is. De startnotitie en het werkplan zijn ter
completering bijgevoegd.
7a Discussienotitie Visie op een nieuw te vormen
gemeente Vecht & Venen
De discussienotitie met aanbiedingsbrief en de ‘oplegnotitie’ treft u hierbij
aan. In de klankbordgroep is de gedachte neergelegd om per gemeente
een (‘overdrachts’)document op te stellen. Daarin kunnen onderwerpen
worden vermeld, en toegelicht, die de gemeente van essentieel belang acht.
Besproken wordt wat de inhoud van een dergelijk document kan zijn en op
welke wijze dit vorm kan worden gegeven.
7b Jaarcyclusdocumenten 2009 - 2010
8. Update vanuit de stuurgroep en overige stukken herindeling.
In de bijlage is een overzicht van de diverse stukken weergegeven,
waarover desgewenst kan worden gesproken.
9. Vergaderplanning.
De volgende data staan gepland: woensdag 8 april, dinsdag 12 mei,
woensdag 3 juni en woensdag 1 juli 2009.
10.Rondvraag en sluiting.

Met ingang van 1 april 2007
is de registratie en opslag van
gevonden en verloren voorwerpen
overgegaan van de politie naar
de gemeente. U kunt ook kijken
bij www.verlorenofgevonden.nl.
Onderstaande voorwerpen zijn
bij de gemeente als verloren of
gevonden opgegeven:

Gevonden voorwerpen
2009 week 10 en 11

Boomfeestdag 2009

Op woensdag 18 maart namen alle basisscholen in de
gemeente De Ronde Venen deel aan de boomfeestdag.
Zoals gebruikelijk gaf bijna het voltallige college, inclusief
gemeentesecretaris, acte de présence bij de diverse
activiteiten.
Samen met Nathalie van groep 7 van basisschool Prinses Beatrix gaf
burgemeester Burgman het startsignaal voor de boomfeestactiviteiten in
Wilnis. Samen snoeiden zij een forsythia, een symbolische handeling,
want niet alle kinderen kunnen ieder jaar een boom planten in de
gemeente. De meeste kinderen van de basisscholen hebben tijdens de
boomfeestactiviteiten bomen en planten gesnoeid en geknot in de buurt
van de scholen.
Een echte plantactiviteit op deze ochtend werd bijgewoond door wethouder
Dekker. Hij heeft samen met de kinderen van de Driehuis drie boompjes
geplant bij het hertenkampje langs de Proostdijstraat in Mijdrecht. Rondom
deze boompjes zijn korven aangebracht om knagen door herten te
voorkomen. Deze korven zijn gesponsord door BANgarage Mijdrecht.
Het was een succesvolle ochtend, waaraan het heerlijke weer zeker een
positieve bijdrage heeft geleverd. Ter herinnering aan de boomfeestdag
ontvingen alle deelnemers een mooie sleutelhanger.

De VROM Starterslening:

Een steuntje in de rug
voor starters op de
woningmarkt
Zingen, dansen en
toneelspelen in
Hoflandcomplex

Vanaf januari kunnen kinderen van de drie basisscholen
en de buitenschoolse opvang van de brede school
Hoflandcomplex zich uitleven in een cursus zang en
dans en fantasietoneel. De cursus is na schooltijd voor
de kinderen van de groepen 1 t/m 6.
Tijdens de 8 lessen wordt er volop gedanst op de muziek van
“superman” en “cowboy” en de kinderen leren onder leiding van
Myra de Groot de danspassen erbij. De laatste les wordt er een
voorstelling gegeven voor de ouders. Tijdens de fantasie toneelles
onder leiding van Astrid Millenaar beelden de kinderen zich diverse
situaties in. De ouders hebben ondertussen al mogen genieten van
een voorstelling.

Bruggen en platforms
In Marickenland

Eind mei wordt het eerste wandelpad in Marickenland geopend. Daarvoor
worden drie bruggen aangelegd waarvoor een bouwvergunning is
aangevraagd. De officiële publicatie van deze aanvraag staat elders op
de gemeentepagina. Kunstenaar Jan Konings heeft de ontwerpen voor de
bruggen gemaakt. Het zijn niet zomaar bruggen, maar kunstwerken waarop
je op een bijzondere manier het landschap en de veranderingen daarin kunt
beleven. Zo is er een brug met in het midden een bankje waarop je over
het water uit kunt kijken, een andere brug heeft een ‘brugwachtershuisje’.
Er komen ook twee platforms. Op en in de platforms beleef je de omgeving
heel anders dan wanneer je gewoon door het gebied wandelt. Op één van
de platforms is informatie te vinden over Marickenland door de eeuwen
heen en de toekomstplannen. De drie bruggen en twee platforms zijn
allemaal anders maar wel één familie.
Jan Konings heeft zich onder andere laten inspireren door de
veenarbeidershuisjes die nog her en der in de gemeente te vinden zijn. De
bijzondere groenblauwe kleur is bijvoorbeeld ook te vinden op het huisje
langs de Industrieweg in Mijdrecht, een rijksmonument.

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.

Het kopen van een woning is een grote stap, zeker voor starters op de
woningmarkt. Met de aanschaf van een huis is een groot bedrag gemoeid
en het aangaan van de noodzakelijke hypotheek betekent meestal een
forse aanslag op het salaris. Om jongeren een handje te helpen bij
de aanschaf van een woning stelt de gemeente De Ronde Venen de
Starterslening beschikbaar. Met behulp hiervan zijn jongeren makkelijker in
staat de aankoop van een woning te betalen.
De Starterslening is een aanvullende lening bovenop de maximale
hypotheek (met Nationale Hypotheek Garantie) die de bank aan de
koper verstrekt. De Starterslening is in de eerste drie jaar renteloos en
aflossingsvrij. Jongeren betalen dan dus alleen rente en aflossing op de
hypotheek die ze bij de bank hebben afgesloten.
Om in aanmerking te komen voor een Starterslening, moet je aan de
volgende voorwaarden voldoen:
- Je bent tussen de 18 en 35 jaar;
- Je woont minimaal een jaar in De Ronde Venen;
- De verwervingskosten voor de woning zijn maximaal €265.000;
- De Starterslening is niet hoger dan €50.000 en maximaal 20% van het
totale bedrag dat je leent.
Geïnteresseerd of op zoek naar meer informatie? Op de website www.
derondevenen.nl vind je meer informatie over de Starterslening en hoe je
hem aan kan vragen.

Gemeente De Ronde Venen:

Geen baan maar een
loopbaan!

Wij zijn één van de grootste werkgevers van De Ronde
Venen. Wij zijn een ambitieuze gemeente met korte lijnen
en een informele werksfeer. Ruim 260 mensen vervullen tal
van functies. Ons werk verschilt onderling enorm van elkaar,
maar we hebben allemaal één ding gemeen: wij zijn het
gezicht van de gemeente en werken aan de kwaliteit van de
lokale samenleving! ‘Samen sterk met onze inwoners’ is een
belangrijk thema wat wij willen uitdragen. Wij zijn op zoek naar
medewerkers die zich verantwoordelijk voelen, initiatiefrijk zijn
en goed communiceren. De mogelijkheden voor medewerkers
zijn zeer veelzijdig: ontwikkeling en een loopbaan zijn
belangrijk. En tot slot: werken bij onze gemeente betekent leuk
werk in een leuke organisatie!
Op dit moment hebben wij de vacature:
- een juridisch medewerker Bouw- en Woningtoezicht;
- een stedenbouwkundige/ projectleider.
Meer informatie over de vacature kunt u vinden op onze website
www.derondevenen.nl of u kunt contact opnemen met ons
via (0297) 29 17 42. Ook open sollicitaties zijn ook van harte
welkom. Deze kunt u sturen naar: sollicitatie@derondevenen.nl.

•
•
•
•
•

Herenfiets met terugtraprem.
Damesfiets met 21 versnellingen.
Herenfiets met 21 versnellingen.
Omafiets.
Diverse sleutels.

Verloren voorwerpen
2009 week 10 en 11

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Twee accu shroefmachines, en
een betonboor met accu van
Mekita.
Metabo steenboor, betonboor,
gewone boormachine, haakse
slijptol en een Tom-Tom.
Krat met accuklemmen,
voetpomp, gevarendriehoek,
kleed, ijskrabber en een
kruissleutel.
Vervoersbewijs 2 x.
Kentekenplaat 32-BV-GX
Handelaren kentekenplaat 74FH-66
Grijs Nokia GSM.
Unicorn dartmap met pijlen.
Zwarte heren protemonnee.
Een oorbel Creool met twee
ringen wit goud met diamanten.
Gladde gouden slavenarmband.
Wit/goud kettinkje 25 cm lang
Bocca edelstaal schakelarmband
met goudkleurige schakels.
Diverse sleutels.

Kennismakingsbijeenkomst
(voor)scholen Wilnis
Leerkrachten van de basisscholen uit Wilnis en
alle medewerkers van de peuterspeelzalen en
kinderdagverblijf uit Wilnis gaan elkaar op donderdag 26
maart ontmoeten. De behoefte aan een bijeenkomst om
nader met elkaar kennis te maken is uit het onderwijs
gekomen.
De genoemde organisaties hebben samen de zorg voor kinderen
in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar in Wilnis. Om deze zorg
zo goed mogelijk te laten verlopen en ook de overgang van een
voorschool (peuterspeelzaal/kinderdagverblijf) naar de basisschool
te begeleiden, is het van belang dat men elkaar kent. Ook de
buitenschoolse opvang is een belangrijke partner in de opvang van
de kinderen na schooltijd.

School?

Bekijk ’t... eens anders!
Het thema van de Dag van de Leerplicht was dit jaar: School? Bekijk
‘t…eens anders! Tijdens deze dag op donderdag 19 maart, voerde de
afdeling Leerplicht van de gemeente De Ronde Venen en Abcoude
actie. Bij verschillende onderwijsinstellingen werden, voordat de lessen
begonnen, flyers en posters uitgedeeld. Ook wethouder Jan van Breukelen
(Onderwijs) hielp mee met de actie.
Het doel was om zoveel mogelijk leerlingen, ouders en leerkrachten
bewust te maken van vooral de rechten die kinderen hebben. Kinderen
hebben namelijk het recht om zich te ontwikkelen. Naar school gaan is niet
alleen een plicht maar vooral ook heel erg leuk.
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-

Volgende week start weer de inzameling van klein chemisch afval (KCA)
binnen de bebouwde kommen van De Ronde Venen. In onderstaand
schema kunt u zien wanneer de KCA-wagen bij u in de buurt stopt, zodat
u er het chemisch afval kunt inleveren. De KCA-wagen komt niet in alle
gebieden. Woont u in het belgebied, dan wordt uw chemisch afval alleen
na telefonische melding opgehaald op donderdag 9 april 2009, tussen
9.00 -16.00 uur. U dient hiervoor dan wel thuis te zijn. U kunt dit melden
aan de Servicelijn via tel. 29 18 00 tot uiterlijk 8 april vóór 16.00 uur. Het
KCA wordt dan bij u persoonlijk opgehaald. U mag het KCA NIET aan de
weg zetten. Op de achterkant van de afvalkalender 2009 kunt u zien welke
straten tot het belgebied behoren.
Hieronder vindt u een lijst van producten die onder KCA vallen. U kunt
chemische producten herkennen aan het KCA-symbool: een afvalcontainer
met een kruis erdoor. Soms staat er ook een doodskop op de verpakking.
Is een verpakking leeg, bijvoorbeeld een spuitbus of een verfblik, dan is
het geen chemisch afval. Het kan dan gewoon in de container voor het
restafval. Lever lege verpakkingen niet in bij de KCA-wagen. De volgende
producten zijn chemisch afval:
Huishoudelijk: batterijen, spaarlampen, energiezuinige lampen,
TL-buizen, vloeibare gootsteenontstopper, lampenolie, petroleum,
bestrijdingsmiddelen, insecticiden.
Medicijnkastje: medicijnen, kwikthermometers, injectienaalden.
Doe-het-zelf: verf, lak, beits, houtverduurzamingsmiddelen, bij het verven
gebruikte producten zoals terpetine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner,
kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine, kwikschakelaars (zoals ´niet
digitale´ verwarmingsthermostaten).
Hobby: fotofixeer, foto-ontwikkelaar, etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of
zwavelzuur, zoutzuur.
Vervoer: accu´s, benzine, motorolie, afgewerkte olie, remolie, oliefilters.

Woensdag 1 april
08:15-09:00 uur
09:15-10:00 uur
10:15-11:00 uur
11:15-12:00 uur
13:15-14:00 uur
14:15-15:00 uur
15:15-16:00 uur

27 maart 2009
Hot monster trucks

Dinsdag 7 april
08:15-09:00 uur
09:15-10:00 uur
10:15-11:00 uur
11:15-12:00 uur
13:15-14:00 uur

Mijdrecht
Viergang, hoek Molenwiek
Viergang, hoek De Vang
Wipmolen, hoek Proostdijstraat
Bozenhoven, bij Dr. Schaepmanplantsoen
Parkeerplaats winkelcentrum Proosdij
Parkeerplaats Bozenhoven tegenover Hema
Burg. Haitsmaplein

Georganiseerd door Hollywood stuntshow.
Locatie: Argon terrein in Mijdrecht. Aanvang: 19.00 uur 21.00 uur.
Informatie: t. 06-12124141 of http://hollywoodstuntshow@telenet.be.
Contactpersoon: mw. T. Hendriks.

28 maart 2009
Natuuronderhoud in de Botshol

Natuuronderhoud met de Botsholwerkers om de Botshol als open
moerasgebied te behouden. Aanvang: om 9.15 vertrekt de boot naar
de Botshol vanaf de werkschuur, om 16.00 uur is hij terug. Locatie:
verzamelen 9.00 uur bij de werkschuur van Natuurmonumenten
aan de Botsholse dijk, nabij nummer 30. Waverveen. Informatie
en Aanmelden: voor 26 maart op tel. nr. (020) 6234680 of (0251)
655417 of botshol@xs4all.nl op de werkochtend: 06 54295202.
Meenemen: werkkleding die nat en vies kan worden, laarzen,
eten en drinken en mok. Droge kleding kan aangenaam zijn.
Natuurmonumenten zorgt voor koffie, thee en soep.

Vinkeveen
Loopveltweg, bij speelveld
Waverbancken, hoek Aetsveld
Waterhoenlaan, hoek Scholeksterlaan
Pijlstaartlaan, hoek Plevierenlaan
Kerklaan bij kerk

Woensdag 8 april	Waverveen/Amstelhoek/De Hoef
08:15-09:00 uur
Parkeerplaats Selijnsweg bij speelplaats
09:30-10:15 uur
Engellaan, bij gebouw Buurtvereniging
10:30-11:15 uur
Menno Simonszstraat
13:15-14:00 uur
De Hoef, Oostzijde, hoek Merelslag

Niet wachten op de KCA-wagen?

Wilt u niet wachten op de KCA-wagen, dan kunt u klein chemisch afval ook
naar het afvalbrengstation in Mijdrecht brengen.

Zo biedt u chemisch afval aan.
-

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.

plaats
Mijdrecht
Diamant, hoek Turkoois
Aquamarijn, hoek Granaat
Parkeerplaats winkelcentrum Hofland
Hofland, parkeerterrein tegenover snackbar
Brunel, hoek Kamille
Roerdomp, hoek Taling
Grote parkeerplaats aan de Grutto
Pr. Margrietlaan, parkeerterrein

Donderdag 2 april	Wilnis
08:15-09:00 uur
Veenman, hoek Wagenmaker
09:15-10:00 uur
Raaigras, hoek Timotheegras
10:15-11:00 uur
Molmlaan
11:15-12:00 uur
Past. Kannelaan, hoek Burg. De Voogtlaan
13:15-14:00 uur
Dorpsstraat

Wat is chemisch afval?

Activiteitenkalender
De Ronde Venen

Waar en wanneer stopt de KCA-wagen?
Tijdstip		
Dinsdag 31 maart
08:15-09:00 uur
09:15-10:00 uur
10:15-11:00 uur
11:15-12:00 uur
12:15-13:00 uur
13:15-14:00 uur
14:15-15:00 uur
15:15-16:00 uur

Inzameling Klein Chemisch Afval (KCA)
	door KCA wagen

-

Medicijnen en injectienaalden kunt u ook inleveren bij de apotheek.
Batterijen kunt u ook inleveren bij ongeveer 35 winkels in de gemeente.

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.

Bedrijfs KCA

Lever zelf het chemisch afval in en laat dit beslist niet door
kinderen doen. Chemisch afval kan levensgevaarlijk zijn!
Laat producten in de originele verpakking.
Zorg dat de verpakking goed afgesloten is.

KCA van bedrijven wordt tijdens deze inzameling niet geaccepteerd.
Bedrijven kunnen het ook niet aanbieden aan het gemeentelijk KCA-depot.
Men dient hiervoor rechtstreeks contact op te nemen met een erkend
bedrijf dat KCA mag innemen.

Takkendag op donderdag 26 maart 2009
Tweemaal per jaar wordt grof tuinafval aan huis ingezameld. Dit jaar is
op 26 maart de eerste takkendag. Tijdens deze takkendag kunt u uw
grof tuinafval gratis aanbieden langs de openbare weg.
Om de inzameling van het grof tuinafval goed te laten verlopen, zijn voor
deze takkendag een aantal spelregels opgesteld:
• Zorg dat het grof tuinafval uiterlijk om 07.30 uur aan de openbare
weg ligt, want dan begint de inzameling. Bied het pas op de
inzameldag zelf aan, dit voorkomt dat het over de weg waait of dat
anderen er los tuinafval bij leggen.
• Bind het grof tuinafval stevig met touw bij elkaar tot hanteerbare
bundels. Dit voorkomt dat het afval wegwaait. Los tuinafval wordt
NIET meegenomen.
• Maximaal 2,5 m3 mag worden aangeboden.

•
•
•

Toneelvereniging W.I.K. speelt de klucht
“De verkeerde koffer”

Het is een klucht in 3 bedrijven geschreven door Peter Damen.
Locatie: Het oude parochiehuis in Mijdrecht. Aanvang: 20.15 de zaal
is open vanaf 19.00 uur. Entree: Losse kaarten kosten € 7,50 en zijn
te bestellen bij Henny Breewel, tel.(0297) 28 39 79.

Kinderkleding- en speelgoedbeurs

Locatie: Vlinderbosschool, Veenweg 117a in Wilnis. Aanvang: 09.00
tot 11.00 uur. Informatie: Ingeborg Zwartendijk tel. (0297) 28 87 28.

Verpak het grof tuinafval niet in plastic of dozen; de inzameldienst
neemt het afval dan niet mee.
De bundels mogen niet langer dan 150 cm. en niet zwaarder dan
20 kilo zijn.
Bied tijdens takkendag alleen grof tuinafval aan. Fijn snoeiafval en
tuinafval dat niet te bundelen is, hoort in de gft-container. Dit kunt u
op takkendag dus niet aanbieden met het grof tuinafval.

3 april 2009
Matheus Passion door het dudok ensemble

Het belgebied

In het belgebied wordt grof tuinafval alleen opgehaald als het vooraf is
aangemeld. Bewoners van het belgebied dienen grof tuinafval uiterlijk
woensdag 25 maart vóór 16.00 uur aan te melden via de Servicelijn,
tel. (0297) 29 18 00. Op de afvalkalender 2009 kunt u zien welke straten
tot het belgebied behoren.

Locatie: RKJohannes de Doper in Mijdrecht. Anvang: 19.30 uur.
Toegang: Kaarten reserveren kan via: info@cultura-drv.nl De
toegangsprijs bedraagt 22,50 euro voor volwassenen en 20 euro
voor 65+ en houders CJP. Tekstboek en consumptie zijn bij de
prijs inbegrepen. Gereserveerde kaarten liggen een half uur voor
de voorstelling voor u klaar. Reserveringen zijn pas definitief
als uw betaling op ons bankrekeningnummer 50.83.96.468 tav.
Stichting Cultura, Mijdrecht is bijgeschreven. Gedurende 10
dagen voorafgaande aan de betreffende voorstelling zijn ook
kaarten verkrijgbaar in de voorverkoop bij: Boekhandel Mondria,
winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht en bij Drogisterij De Bree
aan de Herenweg 12 in Vinkeveen.

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan
officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er
bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl
in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met servicenormen.
Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.	Ontvangst
				
datum
Mijdrecht
Constructieweg 34
Karekiet 60
Midrethstraat 83
Raadhuislaan 1
Tienboerenweg 24a
Watermolen 4

Veranderen van een opslagruimte in een
oefenruimte voor muzikanten
Vergroten van een woning
Vergroten van de badkamer
Realiseren van een terras
Vergroten van een rundveestal
Vergroten van de woning met een aanbouw

Reguliere bouwvergunning
Lichte bouwvergunning
Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
Lichte bouwvergunning

2009/0132
2009/0129
2009/0128
2009/0126
2009/0140
2009/0135

9-3-2009
11-03-2009
11-03-2009
10-03-2009
17-3-2009
13-03-2009

Vinkeveen				
Arkenpark
De Plashoeve 42
Vernieuwen van schoeiingen en steigers
Lichte bouwvergunning
2009/0064
Herenweg 162
Vergroten van de badkamer
Reguliere bouwvergunning
2009/0134

2-2-2009
12-3-2009

Wilnis
Burg. Padmosweg 40

13-3-2009

Oprichten van een woning

Reguliere bouwvergunning

2009/0136

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

Vinkeveen
Herenweg 260, 262

Legaliseren van een brug (achter)

Reguliere bouwvergunning

1998/0344

B

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vrijstelling:
- Onder A te verlenen met een wijziging van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 11, van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening.
- Onder B te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening.
Voornemen tot ontheffing bestemmingsplan
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 26 maart 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontheffingen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.	Opm.

Amstelhoek
Van Dijklaan 5

Vergroten van een woning

Reguliere bouwvergunning

2008/0750

A

Het veranderen van winkelruimte tot
expeditieruimte

Reguliere bouwvergunning

2009/0046

B

Oprichten van een voetgangersbrug (nabij) Reguliere bouwvergunning

2009/0091

C

De Hoef
De Hoef Westzijde 33
Wilnis
Mijdrechtse dwarsweg 6

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A, te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
- Onder B te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke
ordening.
- Onder C te verlenen met doorbreken van de aanhoudingsplicht met toepassing van artikel 50 lid 3, onder b Woningwet.
Zienswijze indienen.
Tijdens de inzagetermijn kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij het
College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van de ontheffing waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw
zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen
ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.

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

Aard van het bouwwerk

Tussen Mijdrecht en Vinkeveen
Provincialeweg N201 van
Reconstructie van de Provincialeweg N201
Veenweg tot Hoofdweg/N212

Soort vergunning

Bouwnr.	Opm.

Wijziging bestemmingsplan

2008/0434

A

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

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
Vermogenweg
Vinkeveen
Donkereind 13
Herenweg 132

Verzenddat.
vergunning

Oprichten van een bedrijfspand
(ongenummerd)

Bouwvergunning fase 2

2009/0045

10-3-2009

Vergroten van een rundveestal
Vernieuwen van een brug

Bouwvergunning fase 1
Bouwvergunning

2008/0767
2009/0096

17-3-2009
16-3-2009

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 bezwaarschrift indienen bij het college van 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

Vinkeveen
Demmerik 96

Plaatsen van stellingen

Bouwvergunning

2008/0541

12-3-2009

Wilnis
Mijdrechtse dwarsweg nabij 6,
en Bonkestekersweg nabij 1

Plaatsen van 3 voetgangersbruggen en
2 platforms

Bouwvergunning

2008/0482

16-3-2009

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.
Aanwijzing gemeentelijke monumenten
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend dat zij, op grond van het advies van de Monumentencommissie, op 3 maart 2009 hebben besloten de procedure tot aanwijzing als gemeentelijk monument te starten voor de
volgende objecten:
Adres:

type object:

De Hoef
Westzijde 41

langhuisboerderij

Mijdrecht:
Bozenhoven 9
Hofland 2-2a
Hofland 37
Prins Bernhardlaan nabij 12
a/d Rondweg,
Dr. Schaepmanplantsoen
Stationsweg 12
Stationsweg 14
Van Wassenaerstraat 9 /
Bucho van Montzimastraat/
Gosewijn van Aemstelstraat

winkel-woonhuis
winkel-woonhuis
woonhuis annex horeca
transformatorhuisje
herinneringsbank 1948
(senioren)woningbouwcomplex
woonhuis met brug
woonhuis met brug
complex ‘De Brug’

Waverveen
Cliffordweg 9
Eerste Velddwarsweg 1

NH kerk
langhuisboerderij

Vinkeveen
Achterbos 46-48
Demmerik 1
Demmerik 47
Donkereind 17
Herenweg 52-54
Herenweg 68
Herenweg 103
Herenweg 172
Herenweg 177-181
Kerklaan 5-9

draaibrug / postje
arbeiderswoning
langhuisboerderij
langhuisboerderij
boerderijwoning
dwarshuisboerderij
langhuisboerderij
vrijstaand diep huis
woonhuis/winkel/werkplaats
middenstandswoning

Wilnis
Burg. Padmosweg 167
Herenweg 2-4
Stationsweg 2-4
a/d Kon. Julianastraat
Oudhuijzerweg 27

(pioniers)woning
dwarshuisboerderij
woonhuis (vm pakhuis)
herinneringsbank 1964 (Prinsens Irene)
woonhuis met timmermanswerkplaats

Tevens is op 3 maart 2009 besloten om de panden Donkereind 18 in Vinkeveen en Westzijde 20, De Hoef, af te voeren van de
gemeentelijke monumentenlijst. Gelijktijdig is de procedure voor aanwijzing van het pand Bozenhoven 49 nogmaals opgestart.
Wanneer u een zienswijze tegen dit besluit wilt indienen kan dit, schriftelijk of mondeling, tot 6 weken na het verschijnen van deze
mededeling. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Ronde Venen, t.a.v. afdeling ROVM, mw. B. Giesen-Geurts,
postbus 250, 3640 AG MIJDRECHT. U kunt uw mondelinge zienswijze kenbaar maken door contact op te nemen met de afdeling
ROVM via het tel.(0297) 29 18 39. Wanneer u over uw zienswijze gehoord wenst te worden, kunt u van ditzelfde nummer gebruik
maken.
Algemeen mandaatbesluit 2009.1
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 24 maart 2009 hebben besloten het Algemeen mandaatbesluit 2009.1 vast
te stellen. Vaststelling heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige intrekking van het Algemeen mandaatbesluit 2008.3, vastgesteld op
28 oktober 2008. Via het mandaatbesluit hebben burgemeester en wethouders en de burgemeester (als zelfstandig bestuursorgaan) bevoegdheden toegekend aan medewerkers van de gemeente. Aan de uitoefening van deze bevoegdheden zijn bepaalde
voorwaarden verbonden. Het mandaatbesluit is onder meer aangepast als gevolg van personele wijzigingen. Het besluit treedt in
werking op de dag na die van bekendmaking. Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen
gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en/of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht en is tevens te raadplegen
op www.derondevenen.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden
verkregen.
Intrekking van de Deelverordening Subsidie Jeugdsport gemeente De ronde Venen.
Vaststelling van beleidsregels subsidie jeugdsport De Ronde Venen 2009
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 9 maart 2009 heeft besloten de Deelverordening Subsidie Jeugdsport Verordening gemeente De Ronde Venen (van 27 januari 2005) in te trekken.
De intrekking heeft plaatsgevonden ten behoeve van het gebruik van beleidsregels bij de nieuwe methode van de subsidie
jeugdsport. Het college heeft in haar vergadering van 27 januari 2009 de beleidsregels subsidie jeugdsport de Ronde Venen 2009,
voor de periode juli tot en met december 2009 vastgesteld. Besloten is om als pilot de aanvragen van de verenigingen voor de
Jeugdsportsubsidie te baseren op één thema, namelijk “Samenwerking”. De huidige subsidieverordening Jeugdsport geeft hier
geen ruimte voor, reden waarom de huidige deelverordening Subsidie Jeugdsport is ingetrokken. De aanvragen voor de tweede
helft van 2009 zullen worden gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening Welzijn De Ronde Venen 2005 en de voor deze pilot
vastgestelde aanvullende beleidsregels. Deze beleidsregels geven meer inzicht in de richtlijnen die voor deze aanvraagperiode
gehanteerd worden. De beleidsregels treden de dag na die van bekendmaking in werking.
Ter inzage legging
Genoemde beleidsregels liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie
10 en/of 11 in het gemeentehuis en is tevens te raadplegen op www.derondevenen.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling
van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad van de gemeente De Ronde Venen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de raad op 9 maart 2009 het gewijzigde Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente De Ronde Venen heeft vastgesteld. Vaststelling heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige intrekking van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente De Ronde Venen
vastgesteld bij raadsbesluit van 21 september 2006 en het reglement regels Rondeveense Tafel Gesprekken van de gemeenteraad
van De Ronde Venen vastgesteld bij raadsbesluit van 24 januari 2008.
Het nieuwe reglement sluit aan bij de aanpassing van het vergadermodel en regelt procedureel een verbetering van de betrokkenheid van de inwoners en betekent een verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming. Het reglement is in werking getreden op
9 maart 2009. Genoemd reglement ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen
bij balie 10 en/of 11 in het gemeentehuis en is tevens te raadplegen op www.derondevenen.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen
betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
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Stichting Ontwikkelings

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

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

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, DE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn
EDitiE 3:
UithooRn, DE kWAkEl,
nEs A/D AMstEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
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 reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.nl

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

sTIChTING IMET

Aanstaande zondag opening
expositie Kunst Inspireert
Uithoorn - Van 29 maart tot en met
10 mei exposeren de volgende kunstenaars van Mechtelien Art Agency in de galerie:
Giren Lund
-schilderijen, diverse technieken
De techniek die Giren in haar kleine schilderijen gebruikt is een combinatie van bijenwas, lijnzaadolie en
pigment kleuren. Het meeste werk
zijn abstracte composities, maar
landschappen en figuren zijn vaak
te ontdekken in haar werk. In haar
grotere werken gebruikt Giren olie
of acryl verf op canvas, vaak gecombineerd met zilver of bladgoud.
Giren woont en werkt in Denemarken.
Bibi van Gageldonk
-grafic-art
Bibi schildert, exposeert en fotografeert al van jongs af aan.
Haar werk vormt een bijzondere
combinatie van fotografie en schilderkunst. Maar fotografie als ‘beeldende kunst’ is haar passie, hetgeen
zij - vaak grafisch - in haar karakteristieke stijl vastlegt op groot linnen
doek en in zeer beperkte oplage.
Corry Zwart
-objecten en sieraden
Geboren op 31 december te Dokkum, volgde haar kunstopleiding
grotendeels aan de Rietveldacademie. Deze opleiding was hoofdzakelijk gericht op schilderen, maar

John Ligtenberg
-schilderijen
Beeldend kunstenaar John Ligtenberg is autodidact die in zijn werk
gedreven wordt door emoties. Zowel zijn abstracte als figuratieve
werk creëert hij op basis van een
natuurlijkgevoel,
gecombineerd
met zijn altijd herkenbare techniek
en kleurgebruik. Daarbij speelt licht
een belangrijke rol. De essentie van
zijn schilderijen wordt hierdoor geaccentueerd: ze hebben en krijgen
een diepere betekenis.
De opening van deze expositie door
Mechtelien Meijer vindt komende zondag 29 maart om 15.00 uur
plaats. Connstalation zorgt voor live
music tijdens de opening.
De tentoonstelling is tot en met 10
mei aanstaande. De galerie is geopend op donderdag en vrijdag van
14.00 tot 17.00 uur.
Op zaterdag en zondag van 12.00 tot
17.00 uur.

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

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

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

De Opregte Amateur Anders
De Hoef - De Hoefse toneelvereniging ‘De Opregte Amateur’ viert dit
jaar haar 35-ste verjaardag en doet
dat met een groots opgezette musical in het najaar. Vanwege de vele
voorbereidingen vervalt daardoor de
reguliere voorjaarsuitvoering, maar
de vereniging laat haar publiek niet
in de steek!
Op zaterdag 4 april wordt een speciale muzikale avond georganiseerd,
waarbij de leden zich van een geheel andere kant laten zien, vandaar het motto: ‘de opregte amateur anders”. Voor de pauze houden zij u bezig met luisterliedjes,
meezingers, liedjes met een vrolijke en serieuze noot en na de pauze gaan de stoelen aan de kant en
treedt de big band Fortnight Swing
op, die zelf ook jubileert en dat onlangs nog met een concert heeft gevierd. De avond begint om 20.00 uur
en eindigt om ca 01.00 uur.
De avond is minder geschikt voor de

Tarbaj

na de collectie “Houtsieraden” besloot zij een edelsmeedcursus te
gaan volgen in het atelier van Anke Akerboom.
Haar werk blijft heel divers; van sieraden en schilderijen tot sculpturen,
tassen en zelfs muurschilderingen.
Steeds zoekt zij het medium dat het
juiste gevoel het sterkst vertaalt.
Vanaf 2006 is daar ook les geven
bij gekomen, waarbij zij haar liefde
voor de vrijheid van het creëren aan
vooral jonge studenten doorgeeft.

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

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

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

Natuurlijk sta je als stichting geregeld voor lastige keuzes.
Zo moeten we kiezen voor de omvang van het gebied waar we onderwijs
willen steunen. Of liever: kunnen steunen.
In het verleden hebben we om praktische redenen gekozen voor een gebied
met een straal van 9 kilometer vanaf centrum Wajir. Een grotere afstand
bracht problemen met zich mee voor wat betreft controle en rapportage.
Natuurlijk zitten ook buiten die actieradius kinderen te springen om onderwijs en daarom laten we soms dit principe even los en helpen we van tijd tot
tijd een school buiten Wajir.
Rond Wajir leven de nomaden, pastoralisten, herders met hun families.
Zij trekken rond op zoek naar voedsel. Hun kinderen kunnen dus niet naar
school en dat geldt zeker voor meisjes, want vrouwen worden nog altijd
achtergesteld.
Dertig kilometer ten noorden van Wajir ligt een plaatsje genaamd Tarbaj.
Daar zwerven veel nomaden. De school van Tarbaj vroeg ons om een slaapzaal voor meisjes, zodat die eindelijk naar school kunnen.
We vonden in Wilnis een aardige mevrouw, die zich het lot van deze meisjes
aantrok en met een zeer royale gift de bouw van deze ‘Mama Ans Dormatory’ mogelijk maakte.
De slaapzaal is klaar en er staan eenvoudige maar keurige stapelbedjes in.
Tijdens ons werkbezoek is deze slaapzaal officieel geopend en zo’n ceremonie gaat gepaard met veel autoriteiten, een maaltijd en veel toespraken.
Hierin werden Nederland, de stichting en in het bijzonder Mama Ans uitvoerig bedankt. Ook werden jonge bomen door ons geplant, die moeten
zorgen voor schaduw en men heeft ons verzekerd dat ze goed voor die
boompjes zullen zorgen.
Dank u wel donateurs en u mag weten dat u wezenlijk iets betekent voor de
kinderen van Wajir. Dank je wel Mama Ans!

jongere jeugd, dus is voor onder de
zestien een middagprogramma van
14.00 tot 16.30 uur georganiseerd
met ludieke en sportieve spelletjes.
De toegang hiervoor is gratis (ouders zijn ook welkom, maar alleen
de jeugd krijgt gratis te drinken!).
Zowel de jeugdmiddag als de muzikale avond vindt plaats op zaterdag
4 april in de tot theater omgebouwde hal van de Springbok, Oostzijde
65a in De Hoef. De zaal is open vanaf 19.00 uur en in de pauze en tijdens het optreden van de big band
kunt u de keel smeren aan de bar.
Gezien de belangstelling is reserveren raadzaam, immers, er is maar
één voorstelling en vol=vol. Dat kan
via de website van de vereniging
www.opregteamateur.nl onder het
tabblad contact). Heeft u geen internet, dan biedt de telefoon nog
uitkomst: Ronald Wieman (0297593291). De kaarten kosten 7,50 euro, donateurs betalen 5,- euro.

Ad Groeneveld

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.
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Kom in de Kas een uitje
voor het hele gezin

‘Alle duiven op de dam’
winnaar playbackshow

De Kwakel/Kudelstaart - Op zaterdag 4 en zondag 5 april zet een
aantal kwekerijen aan de Hoofdweg in De Kwakel en Kudelstaart
zijn deuren wagenwijd open. Dit onder de noemer van de jaarlijkse Kom
in de Kas-dagen. Ook dit jaar is het
plaatselijke comité er in geslaagd
een goed programma neer te zetten. Ze zijn er vanuit gegaan dat er
voor elk wat wils moet zijn en dat is
ze dan ook aardig gelukt.
Maar het draait natuurlijk allemaal
wel om de deelnemende kwekerijen
en hun producten.
Zo heeft u bij kwekerij de Amstel
het idee te wandelen in een oerwoud, met ficussen van wel 7 meter hoog. Naast de ficussen hebben
ze ook o.a. Aglaonema’s, Sansevieria’s, Dracaena’s, Schefflera Amate,
Tetrastigma’s en verschillende soorten palmen. Alle te verkrijgen in diverse variaties, hoogtes en potmaten, die ze op eb- en vloed telen. Bij
Moerheim wordt u een blik gegund
op kuipplanten. Altijd al het naadje
van de kous willen weten over kuipplanten, hier kun u zeker antwoorden krijgen op uw vragen. Deze
kwekerij is een productiebedrijf dat
zich gespecialiseerd heeft in de productie van diverse soorten Sundaville, Curcuma en Senetti. In het weekend van Kom in de Kas zijn er geen
Curcuma’s te zien maar wel de Senetti en Sundaville.
Bij HPD potplanten is er volop te genieten van grote aantallen potrozen,
in een grote diversiteit aan kleuren
en ook in maten. Het grootste voordeel van de potroos is dat u er wekenlang plezier van kunt hebben,
zowel in de huiskamer als op het
terras. Er worden in deze kwekerij
45.000 m2 potrozen gekweekt. Op
deze oppervlakte groeien 14 soorten
in verschillende potmaten te weten
13 cm, 17 cm, en op een schaal van
21 cm.
Bij Corditas zijn er naast de varens
ook bloeiende planten te vinden,
voor zowel in huis als in de tuin. Zo
kweken ze daar Sinningia’s, Gloxinia’s, Exacum en Ponsettia’s.
Een deel van deze kwekerij wordt
verhuurd aan Ed Bertoen. Hij kweekt
hier buxussen. Er is een breed aanbod beschikbaar van buxus bolvormen vanaf 25 cm doorsnede tot
ruim een meter doorsnede. Daarnaast zijn er ook diverse vormen zoals piramides, spiralen, kubussen,
bol op stam en bonsaivormen in diverse maten. Van belang is het streven naar een hoge kwaliteit.

Mijdrecht - Afgelopen vrijdag was
het weer zo ver. De playbackshow
van Soos “De Cirkel” (soos van de
verstandelijk gehandicapten).
Het was de tiende keer dat deze
playbackshow gehouden werd.
Om kwart voor zeven stonden de
mensen reeds voor de deur te wachten, en om tien voor acht zat de zaal
dan ook stampvol. Er kon echt niemand meer bij. Heel veel mensen
moesten achter in de zaal staan.
Wederom dus weer een daverend
succes. Dit is te danken aan de samenwerking van de acht vrijwilligsters van soos “De Cirkel”.
Natuurlijk was de presentatie in
handen van Hans van Veen.
Ook Dansschool Nicole is niet meer
weg te denken bij dit evenement.
De avond stond in het teken van het
Hollandse lied.
Het podium was omgetoverd naar
een Hollands decor. Zelfs de jury was Hollands. Voorzitter Peter
van Rossum werd bijgestaan door
Zeeuws meisje Dorien Ros en een

Noviteit
Bij L.J. van der Meer kunt u terecht
voor een noviteit op het gebied van
Azalea`s. Het is lang geleden dat in
de regio Aalsmeer de kans werd geboden om Azalea`s te bekijken tijdens Kom in de Kas. Dit seizoen introduceert Van der Meer een unieke noviteit; de roze azalea Fuji. Op
de hellingen van de woeste vulkaan
Fuji staan de voorouders van deze
plant. Onder de bomen vinden zij in
de vochtige grond hun ideale standplaats. In deze oase van Oosterse
rust groeien zij, om na twee jaar een
uitbarsting van bloemen te tonen.
Om u ook thuis van deze explosieve bloei te laten genieten, hebben
zij deze plant voor u ontwikkeld. Natuurlijk is deze tijdens Kom in de Kas
te bezichtigen.
Bij Hedera vindt u potplanten in verschillende maten en soorten. In deze kwekerij worden 6 verschillende
potplanten gekweekt. Het grootst
aantal meters (20.000) wordt ingenomen door de Hedera’s. U vindt ze
in verschillende vormen maar ook in
hangpotten. De Zamioculcas neemt
10.000 meter in beslag, dit is een
product dat naast gebruikt te worden als potplant ook een ideaal product is in boeketten. Ook wordt er
op 7000 m2 Yucca´s gekweekt. Op
de laatste 8000 m2 staan Aglaonema’s, Beaucarnea’s, en Sanseveria’s
oftewel vrouwentongen.
Bij Van Leeuwen is er een groot aanbod van groene planten. Ze zijn gespecialiseerd in de teelt van kleine
groene planten, in de potmaten 8
cm, 10 cm en 12 cm. Wanneer u verzot bent op rozen, dan is een bezoek
aan de firma Verkuyl zeker een must.
Dit bedrijf is gespecialiseerd in Trosrozen. De soorten die hier gekweekt
worden zijn Lovely Lydia (donkerroze), Gracia (roze) en Cream Gracia
(crème). Deze laatste wordt veel gebruikt in bruidswerk.
Naast deze activiteiten is er voor de
kinderen ook veel te doen. Zo kan
men zich gratis laten schminken,
worden er gratis suikerspinnen uitgedeeld, is er een speurtocht met
hele leuke prijzen en kan men ook
genieten van het springen op een
springkussen. Het mooie van dit alles is dat alle activiteiten gratis zijn.
Er zijn geen entreekosten en ook het
parkeren is helemaal gratis. Gewoon
een dagje uit op deze manier is de
perfecte manier om je in deze tijd
van bezuinigen uitstekend te vermaken. De openingstijden zijn op beide
dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Grijze kat zoekt
zijn baasje
Vinkeveen - Waar is mijn baasje.
Ik loop al een maand rond op de Proosdijland in Vinkeveen en ben
op zoek naar mijn baasje.
Ik ben een grijs/witte ongecastreerde kater.
Herkent mijn baas mij, wil hij of zij dan contact opnemen met de
Dierenbescherming Aalsmeer e.o., tel. 0297-343618.

Dierenambulance bezoekt
Scouting Jan van Speyk
Zonnebloem organiseert
MADD diner
De Ronde Venen - In het kader van
de landelijke actie Make A Difference Day hebben de Zonnebloemafdelingen van de Regio Rondom de
Venen op vrijdag 20 maart een diner georganiseerd. Voor dit diner
zijn, in verband met het zestigjarig
bestaan van de Zonnebloem, gasten uitgenodigd met een gemiddelde leeftijd van zestig jaar. Acht nieuwe vrijwilligers hebben zich ingezet
voor de voorbereiding en de begeleiding van het diner. Het diner was

Musical Switch!
Wilnis – Negentien tieners van 13 tot
en met 17 jaar hebben in het kader
van het project “Get a Life” een musical ingestudeerd. De musical Switch!
gaat over concurrentiestrijd en diamantenroof en de tieners vinden het
geweldig om deze na veel repeteren
uit te voeren. Op vrijdagavond 17 en
zaterdagavond 18 april om 19.30 uur
zijn de voorstellingen gepland in gebouw ‘de Roeping’ in Wilnis. De toegang bedraagt 7,50 euro voor volwassenen en 5,- euro voor kinderen tot
en met 12 jaar, maar het maximumbedrag per gezin is 25,- euro. Bij deze prijs zijn koffie/thee en frisdrank
inbegrepen en andere versnaperin-

gen zijn tegen betaling verkrijgbaar.
Kaarten hoeven niet gereserveerd te
worden maar zijn voor de voorstellingen te koop vanaf 19.00 uur.
De Hervormde Gemeente zet zich
van januari t/m juni 2009 in voor project “Get a Life”. Met dit project wordt
het Green Pastures Hospital in Nepal
ondersteund, waar men de helpende hand biedt o.a. aan mensen die
te maken hebben met de gevolgen
van Lepra. Meer info over het project
vindt u op www.hervormdwilnis.nl.
Voor vragen of inlichtingen over de
musical kan gemaild worden: nepalwilnis@live.nl. Bellen kan naar: 0297255525.

Twaalfde en laatste werkdag
knotseizoen 2008-2009

in Uithoorn langs de Boterdijk. Bovenstaande foto laat zien hoe daar
een wilg aangepakt werd.

Passie-Pasen
concert

Mijdrecht - Zaterdag 4 april zal in
de Janskerk aan de Kerkstraat 11 in
Mijdrecht gezongen worden uit de
oratorium “Van Liefde Ongekend”
van Johan Bredewout m.m.v. de Chr.
Gem.koren: “Rejoice”Mijdrecht, Excelsior uit Woerdense Verlaat en
Cum Laude uit Amstelveen o.l.v.
Wim van Dijkhuizen.
Verder werken mee: orgel Bert Kruis,
piano Peter van Dongen, dwarsfluit
Grada van Ankeren en trompet Renata Groen.
Aanvang: 20.00 uur. Toegang vrij, er
zal wel een collecte gehouden worden.

een groot succes, de gasten hebben
genoten van een heerlijk warm en
koud buffet en van de gezelligheid
tijdens het diner. De nieuwe vrijwilligers hebben kennis kunnen maken
met het vrijwilligerswerk en de Zonnebloem als organisatie.
Het diner werd mogelijk gemaakt
door EDO accountants dat het bedrijfsrestaurant beschikbaar heeft
gesteld, door Brasserie de Waard
welke het warm/koude buffet heeft
geleverd.

Zaterdag 4 april: ‘Kom in
de Kas en bij de Boer!’
Mijdrecht - De welpen van Scouting Jan van Speyk hebben donderdag 19 maart bijzonder bezoek gehad. De dierenambulance kwam bij
hen op bezoek. En niet omdat er
een ziek dier was, maar om van alles uit te leggen aan de nieuwsgierige welpen. De welpen weten nu hoe
de Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland werkt, hoeveel keer
per dag ze er op uit moeten en wat
ze doen met de zieke dieren. De
welpen kregen ook te horen wat je
moet doen als je zieke of gewonde
dieren vindt.
De welpen zaten natuurlijk vol met

vragen! Gelukkig weten de vrijwilligers van de Dierenambulance De
Ronde Venen/Amstelland erg veel
van dieren en werd er dus geen
vraag overgeslagen.
Natuurlijk namen de welpen ook
nog een kijkje in de dierenambulance zelf. De vrijwilligers hadden twee
wagens meegenomen en natuurlijk
waren er al welpen die er meteen
inkropen. Het zwaailicht op de wagen is natuurlijk erg interessant! Alle welpen zijn nog even gescand op
een chip, zoals katten en honden tegenwoordig hebben. Maar bij geen
enkele welp klonk er een piepje…

Toneelgroep Maskerade
brengt ‘Roet’

Uithoorn - Zaterdag 28 maart is alweer de twaalfde en laatste werkdag in het knotseizoen 2008-2009
voor de Knotgroep Uithoorn. De wilgentakken gaan bijna weer uitlopen
en dán moet je een boom niet meer
snoeien of knotten. Nu kan het nog
net.
Deze ochtend werken ze vanaf 9.00
uur tot 13.00 uur langs de Polderweg in Ouderkerk a/d Amstel. Daar
wachten veel knotbomen al 5 jaar
op hun beurt om geknot te worden.
De Knotgroep kan nog extra assistentie gebruiken: iedereen die ervan houdt om actief in de natuur bezig te zijn, is van harte welkom. De
Knotgroep heeft gereedschap en
handschoenen. Ook zorgen zij voor
koffie, koek en soep. Neem zelf een
mok en lepel mee.
Met deze dag sluit De Knotgroep
Uithoorn haar 35e jaar af. Dat is op
14 maart actief en feestelijk gevierd

Friese boer, Marco Slinger.
Zeventien acts werden opgevoerd.
Van Rita Corita tot Jantje Smit,
Liesbeth List, Peter Koelewijn, Frans
Bauer, Ramses Armand, Nick en Simon. Noem maar op. Alles kwam
voorbij.
Het was allemaal zo vreselijk goed
dat de jury de grootste moeite had
een winnaar uit te zoeken.
Eigenlijk is namelijk iedereen winnaar. Ieder op zijn/haar eigen niveau.
Maar na lang wikken en wegen
werd dan de nummer één van de
avond bekendgemaakt.
Dick en Annemiek met het nummer
van Gert en Hermien: Alle duiven op
de dam.
Christa met Hemel en aarde van Edsilia Rombley werd twee en Marja werd derde met het nummer van
Annke Grönloh: Brandend Zand.
De vrijwilligsters van soos ”De Cirkel” kunnen dan ook na maanden
van voorbereiding weer terugkijken
op een fantastische avond.

Uithoorn - Toneelgroep Maskerade speelt op vrijdag 3, zaterdag 4 en
zondag 5 april de komedie ‘Roet’ in
het Alkwin Theater te Uithoorn. Van
de thema’s in ‘Roet’ word je niet direct vrolijk: de ziekte van Alzheimer,
smetvrees, een hyperactief kind, wrikkende relaties en hopeloos in assertiviteit tekortschietende mannen. Deprimerend zou je denken, maar Peter
Aten, de auteur van het stuk, verpakt
zijn zwartgallige visie op de mens bijzonder aantrekkelijk. Een drama om
hartelijk om te lachen.
Twee zussen, een broer en hun partners komen bijeen in een bungalowpark. Moeder Elisabeth die aan Alzheimer leidt, wordt 85 en haar dochter Rita verrast haar met een gezellig weekendje. Rita en haar man
Harm arriveren als eersten met moeder op sleeptouw. Ogenschijnlijk efficiënt zorgt Rita ervoor dat het huisje op orde komt en schuwt zij het niet
om Harm hard aan het werk te zetten. Net als Rita aan Harm uitlegt dat
zij de enige wel weer zal zijn die zich
over moeder moet ontfermen, komt
er nog een gast die vast haar zorg
nodig heeft: Sophie, de jongere zus
van Rita en in zekere zin het zorgenkindje van de familie. Met haar smetvrees maakt zij het zichzelf, maar ook
haar familie, vaak onmogelijk om
‘normaal’ te functioneren. Rita maakt
zich ernstig zorgen om het gedrag

van haar zus en als blijkt dat zij ook
haar zoon meegenomen heeft, slaat
toch enigszins de paniek toe. ‘Dat
kan toch allemaal niet met moeder’.
Hopeloos
Als ook broer Piet en zijn vrouw Ellie
zich bij de familie voegen duurt het
niet lang meer of de verjaardagsgasten liggen hopeloos met elkaar overhoop. Ellie vindt het gezeul met moeder schandalig en lokt Rita uit tot felle
discussies. Ook confronteert zij Sophie ongenadelijk met haar smetvrees
en weet ze de relatie tussen Sophie en haar vriend Louis op scherp
te stellen. De familie weet feilloos elkaars zwakke plekken te vinden en in het bijzijn van Elisabeth, aan wie
het hele ‘feest’ voorbijgaat - worden
ettelijke pijnlijke, vaak hilarische discussies gevoerd en wond na wond
opengereten.
‘Roet’ is een zwarte komedie doorspekt met schitterende dialogen en
ongetwijfeld zeer herkenbare situaties. De voorstellingen in het Alkwin
Kollege aan Weegbree 55 beginnen
op vrijdag en zaterdag om 20.15 uur.
Op zondag is er een matinee voorstelling om 14.15 uur. Reserveren
kan via tel. 0297-567800, via kaartenbestellen@toneelgroepmaskerade.nl. of kijk op
www.toneelgroepmaskerade.nl

Mijdrecht. Dit jaar wordt traditioneel weer een ‘Kom in de Kas en
bij de Boer’ georganiseerd. Zo heet
dat in De Ronde Venen omdat behalve enkele kwekerijen ook agrarische bedrijven hieraan deelnemen. Vorig jaar kon het evenement
door omstandigheden geen doorgang vinden. Nu weer wel. De Open
Dag-commissie heeft er dit keer
weer een leuk aangekleed evenement van gemaakt. Naast het bekijken van datgene wat het bedrijf zoal doet en welke producten het op
de markt brengt, worden er bij alle deelnemers extra activiteiten voor
jong en oud georganiseerd. Daaronder een aanbod van planten en
bloemen tegen ‘Open Dag-prijsjes’, nepkoeien melken, (gratis) pannenkoeken eten, koffie, thee en limonade drinken, paaseitjes smikkelen, kinderen schminken, puzzeltocht op de boerderij meemaken,
springen op een springkussen, presentatie van artikelen door het Liliane Fonds, verkoop van biologisch
geteelde groenten en kruiden, enzovoort. Niet in de laatste plaats kunnen liefhebbers deelnemen aan de
‘buisrailkarduwwedstrijd’ en een
appeltaartwedstrijd. Bij enkele deelnemers staan informatiestands van
aan land- en tuinbouw gelieerde instanties en verenigingen. Er is dus
genoeg te doen! Iedereen is welkom
vanaf 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.
Deelnemers
Deelnemende bedrijven zijn: Kwekerij F.N. Kempen en Kwekerij H.
Plomp aan de Oosterlandweg (naast
elkaar), Gerberakweker S. Zwarts en
zijn buurman, de Zorgtuinderij W.
Koolhaas aan de Tuinderslaan. Verder de stoeterij Mariahoeve (paardenmanage), J. Oudshoorn aan de
Hoofdweg en de melkveehouderijbedrijven Mts. Mur aan de Westerlandweg en Mts. Peek aan de Bovendijk in Wilnis. De bedrijven komen volgende week woensdag 1
april uitgebreid in beeld bij deze
krant, evenals een overzicht van alle activiteiten.
Appeltaartwedstrijd
Zorgtuinderij Koolhaas heeft het
voornemen bij voldoende deelname
een appeltaartwedstrijd te organiseren. Daaraan kan iedereen mee-

doen. Er zijn leuke prijzen te winnen. Deelnemers dienen zelf een
appeltaart te bakken en die uiterlijk vrijdag 3 april te brengen bij de
Kweektuin aan de Tuinderslaan 10
in Mijdrecht. Een jury onderzoekt
de kwaliteit en de smaak en maakt
vervolgens op zaterdag 4 april drie
winnaars bekend. De bedoeling is
dat de appeltaarten daarna worden verdeeld over de drie vestigingen van Zorgcentra De Ronde Venen. Nogmaals: uitsluitend bij voldoende aanbod! Voor meer informatie en deelname kunt u bellen met
06-53140642.
De Kweektuin is voor zaterdag 4
april eveneens op zoek naar pianisten, beginners en gevorderden,
die tijdens de openingstijd af en toe
een stukje van hun kunnen ten beste willen geven op de piano bij de
entree van de kassen. Ook hiervoor
kan men bellen met bovenstaand
telefoonnummer.
Bereikbaarheid
De opengestelde bedrijven zijn zowel per auto als per fiets goed bereikbaar. Een rondje langs de deelnemers omvat ongeveer 8 kilometer. De organisatie zorgt op die zaterdag echter voor eigen vervoer in
de vorm van vier busjes. Deze rijden
in een ‘geregelde dienst’ van 10.00
tot 16.00 uur langs de bedrijven. U
kunt uw auto parkeren op de parkeerplaatsen aan de Windmolen of
aan het einde van de Schattekerkerweg (bij de Tuinderslaan). Vandaar kunt u op de busjes stappen.
Bij de bedrijven aan de Oosterlandweg is op het terrein ook wel ruime
parkeergelegenheid. Op de Tuinderslaan zelf niet of nauwelijks, maar
daar zijn de bedrijven vanaf het parkeerterrein gemakkelijk te voet bereikbaar. Bij de boerenbedrijven aan
de Hoofdweg, Westerlandweg en de
Bovendijk kan men parkeren langs
de kant van de weg, echter wel zodanig dat het doorgaande verkeer
niet wordt gehinderd!
De officiële opening van ‘Kom in
de Kas en bij de Boer’ vindt plaats
bij Kwekerij Kempen aan het einde
van de Oosterlandweg nr. 45. Wethouder Bram Rosendaal zal hier om
11.00 uur de Open Dag inluiden.
Een en ander zal muzikaal worden
omlijst door een dweilorkest.

pagina 14

Nieuwe Meerbode - 25 maart 2009

SAMEN
LEVEN
Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl

STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK

Aanbod deskundigheidsbevordering
voor vrijwilligers.
Omgaan met Conflicten en Agressie
Het afgelopen jaar heeft het Steunpunt Vrijwilligerswerk
van Stichting De Baat geconstateerd dat meerdere vrijwilligersorganisaties in De Ronde Venen te maken krijgen
met conflicten en agressie binnen hun vrijwilligerswerk.
Om vrijwilligers weerbaarder te maken en tips te geven
hoe zij kunnen omgaan met deze moeilijke situaties
wordt op 16 mei een cursus conflicthantering georganiseerd. Op dinsdagavond 26 mei zal de bijbehorende
terugkomavond plaatsvinden.
Wat kun je verwachten van deze cursus?
• Deelnemers hebben kennis van begrippen: subassertiviteit - assertiviteit - agressiviteit en conflicten.
• Deelnemers leren hoe zij hun lichaamstaal en communicatie kunnen inzetten in het omgaan met agressie.
• Deelnemers leren gespannen situaties/
verbale agressie reguleren.
• Deelnemers leren bemiddelen in conflictsituaties.
Binnen deze doelstelling staat ervaren en trainen met
vaardigheden en praktische handvatten centraal. De
workshop krijgt daarom een interactief en actief karakter. Deelnemers wisselen ervaringen en meningen uit
en gaan met elkaar in discussie over het onderwerp en
mogelijke oplossingen. De vaardigheden worden getraind d.m.v. rollenspel en andere spelvormen. De cursus
is bedoeld voor vrijwilligers uit De Ronde Venen en wordt
gegeven door docente omgangskunde (o.a.) Mirelle Valentijn. Deelname is gratis.

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600
Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis:
Dorpsstraat 28
Op woensdag is ons Mobiel Kantoor in
De Hoef, Amstelhoek en Waverveen.
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeente De Ronde Venen en de Rabobank.
Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.
Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, mantelzorg en vele andere onderwerpen.

www.servicepuntderondevenen.nl

VERANTWOORD ALCOHOL SCHENKEN

MANTELZORGSALON

Gemeente De Ronde Venen onderstreept het belang
van verantwoord alcohol schenken en heeft derhalve de
touwtjes hieromtrent aangehaald. Alle barmedewerkers,
ook vrijwilligers, dienen in het bezit te zijn van een IVA
(Instructie Verantwoord Alcohol schenken)- certificaat.
Om het voor organisaties extra makkelijk te maken om al
hun vrijwilligers deze IVA aan te bieden, organiseert het
Steunpunt Vrijwilligerswerk een train- de- trainer IVA. In
één dag worden mensen opgeleid om anderen een IVA te
kunnen aanbieden. Zo kan het geleerde in de organisatie
worden ingebed. Doordat de gemeente deze cursus ook
financieel ondersteunt, kan het voor gereduceerd tarief
worden aangeboden. Organisaties dienen slechts het
materiaal voor deze cursus (bestaande uit een informatiemap en een dvd) te betalen, a 35,- per persoon. De
train- de- trainer IVA vindt plaats op donderdag 9 april
aanstaande van 9.30 uur tot 16.30 uur bij Stichting De
Baat (Kerkvaart 2, 3641 EP Mijdrecht). Lunch is bij de prijs
inbegrepen. Heeft u vragen over bovenstaande trainin-

Het Steunpunt Mantelzorg De Ronde Venen organiseert
elke laatste vrijdagmiddag van de maand een Mantelzorgsalon. De middag wordt gehouden in het Servicepunt, Gezondheidscentrum, Hoofdweg 1 te Mijdrecht.
De eerstvolgende mantelzorgsalon is op 24 april van
14.00 tot 16.00 uur.
Alle mantelzorgers uit De Ronde Venen zijn welkom. Het is
de bedoeling dat mantelzorgers elkaar ontmoeten om, geheel vrijblijvend, met andere mantelzorgers ervaringen uit
te wisselen. De coördinator en vrijwilligers zijn aanwezig
om uw vragen te beantwoorden en tevens zorgen zij voor
een kopje koffie/thee met iets lekkers erbij. In De Ronde
Venen zijn, uitgerekend naar de landelijk cijfers, 300 overbelaste mantelzorgers. Dus schroom niet om een praatje te komen maken en misschien kunnen wij met een kleine oplossing het zorgen voor een ander minder zwaar maken. Voor
meer informatie over de mantelzorgsalon kunt u contact
opnemen met: Esther Smit, coördinator Steunpunt Mantelzorg, Kerkvaart 2, 3641 EP Mijdrecht, tel. 0297-230280, email:
mantelzorg@stichtingdebaat.nl

ALZHEIMER CAFÉ DE RONDE VENEN
Woensdagavond 8 april is er weer een Alzheimer Café
in De Ronde Venen. Het vindt plaats in verzorgingshuis Zuiderhof, Futenlaan 50, 3645 GE Vinkeveen.
Een Alzheimer Café is een maandelijks terugkerende
bijeenkomst voor mensen met (beginnende) dementie,
hun partners, familie en vrienden. Onder het genot van
een kopje koffie praten de gasten met elkaar over dingen
die zij meemaken en wisselen zij ervaringen en informatie uit over dementie. De sfeer is gemoedelijk, elke keer
staat er een ander onderwerp centraal. Er zijn nu al 150
Alzheimer Cafés in Nederland. Kom eens langs. Het is
ook voor hulpverleners en alle andere belangstellenden.
Het thema op 8 april van het Alzheimer Café is: dementie

en notaris. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Het programma begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur.
Daarna is er gelegenheid een drankje te nemen en na te
praten. De toegang gratis. Voor consumpties wordt een
kleine bijdrage gevraagd. U hoeft zich vooraf niet aan te
melden, u bent van harte welkom. Problemen met vervoer of de opvang thuis mogen geen belemmering vormen om te komen. Neemt u in dat geval contact op met
het Steunpunt Mantelzorg, dan wordt een oplossing gezocht. Volgende Alzheimer cafés op 13 mei en 10 juni.
Inlichtingen
Voor meer informatie over het Alzheimer Café kunt u
contact opnemen met: Esther Smit, coördinator Steunpunt Mantelzorg, Kerkvaart 2, 3641 EP Mijdrecht, tel.
0297-230280, email: mantelzorg@stichtingdebaat.nl

gen of wilt u zich opgeven? U kunt dan contact opnemen
met Dyanne van Tessel van het Steunpunt Vrijwilligerswerk door te e-mailen naar d.vantessel@stichtingdebaat.
nl of te bellen (dinsdag, woensdag en donderdag) naar
0297-230280.

MEER JEUGD OP STRAAT!
De dagen worden langer en de zon laat weer meer van
zich zien. De temperatuur stijgt en de neerslag wordt minder. De zomer komt eraan! Misschien is wat te voorbarig,
maar het duurt niet lang meer. Dan kunnen we weer meer
naar buiten en genieten van de openlucht, de zon op ons
gezicht... lekker! Ook de jeugd merkt dat het langer licht
blijft en ze droog blijven op straat. Zoals ieder jaar zal de
jeugd ook dit jaar weer gretig genieten van de langere
avonden en het mooie weer. Als ambulant jongerenwerker merk ik heel duidelijk wanneer de weersomstandigheden beter worden en de jeugd zicht weer vaker en langer
buiten begeeft. Ik merk dit niet alleen aan het logische feit
dat ik meer jeugd signaleer, maar ook aan het aantal overlast meldingen. De redenen voor de overlastmeldingen
verschillen nogal. Zo bellen sommige mensen als jeugd
tot diep in de nacht herrie maken, terwijl andere mensen
al bellen als ze jongeren alleen al zien staan. We mogen
niet vergeten dat het gaat om jeugd die elkaar ontmoeten
op de openbare weg, meestal in hun eigen woonwijk De
vraag is wanneer een groep overlast geeft. Dat kan voor
iedereen verschillend zijn. Toch wil ik iedereen die een
overlastmelding wil maken vragen om eerst goed stil te
staan bij de kern van de melding. Wat is precies de overlast en kunt u er zelf niets aan doen? Zo kan een buurtbewoner de jongeren er prima op aanspreken als ze wat
te luidruchtig worden. Het moet van twee kanten gaan
komen. Mensen moeten jeugd durven aanspreken op
ongepast gedrag en jongeren moeten leren dat ze gecorrigeerd kunnen worden door medebuurtbewoners. Het
betrekken van politie bij situaties die ook zelf opgelost
kunnen worden, werkt averechts bij de jeugd. Ze voelen
zich dan verraden en vragen zich af waarom de bewoners
zelf niet is komen vragen of het zachter mag. Er wordt zo
een vervelende sfeer gecreëerd wat absoluut niet nodig
is. Een groepje jeugd op het pleintje in de wijk zou gezien
moeten worden als een meerwaarde aan de wijk. Een teken dat er jeugd woont in de wijk dat gezien mag worden.
Een groep die niets te verbergen heeft. Een groep die je
kunt betrekken bij buurtactiviteiten. Het kan natuurlijk de
spuigaten uitlopen als de jeugd geen rekening wenst te
houden met de omgeving. In zulke gevallen doet u er verstandig aan een melding te maken bij het servicepunt van
de gemeente. Via deze weg wordt u gehoord en wordt er
melding gemaakt bij het jongerenwerk van stichting de
Baat en indien noodzakelijk bij de politie.
Wouter van Roijen, ambulant jongerenwerker

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende diensten voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers
werken. Er is onder andere een digitale vacaturebank waar
vrijwilligers die werk zoeken en organisaties die vrijwilligers
zoeken elkaar vinden. Ook bemiddelt het Steunpunt voor
maatschappelijke stageplekken, biedt zij deskundigheidsbevordering en biedt zij ondersteuning en informatie aan
vrijwilligers en organisaties.
De vacatures kunt u vinden op: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Vrijwilligersorganisaties kunnen hier tevens
hun vacatures voor vrijwilligerswerk aanbieden.

TIENER- EN JONGERENWERK
JC ALLROUND

Rondweg 1a, Mijdrecht
Tel: 0297 272829
w.vanroijen@stichtingdebaat.nl
w.dewaal@stichtingdebaat.nl
Youngone’s (10 t/m 15 jaar)
Dance Party: Vrijdag 10-04-09 en 08-05-09
van 19.30-23.00 uur
Met leuke dj’s, lekker dansen in een echte discotheek!
Entree 3 euro met en 5 euro zonder discopasje! Elke
woensdag ervoor voorverkoop en pasjes maken in
Allround!
Girlzthing:
Donderdag 09-04-09 en 23-04-09
van 16.30-20.00 uur
Speciaal voor meiden. Samen film kijken, koken, eten,
natuurlijk over jongens roddelen enz. De Girlzthing is
gratis en er wordt elke week lekker samen gegeten!!
Super Sunday:
Elke zondag van 14.00-17.00 uur
Lekker op zondagmiddag de nieuwste films kijken
op groot scherm, een potje poolen, een spelletje
spelen op de Wii enz. Helemaal gratis.
Allround Talent Night
Nieuwe activiteit voor 14+
Donderdag 16-04-09 en 21-05-09
De Allround Talent Night. Weer een talentenjacht denk je misschien. Maar niets is minder waar.
Wij(Stichting de Baat en Stichting Pop en Podium)
zijn op zoek naar talenten die het leuk vinden om bij
ons op te treden. Misschien zit je wel in een bandje of
kan je hartstikke goed zingen. Bij ons krijg je de kans
je talent te tonen aan een publiek. Verder is de Allround Talent Night een hartstikke leuke avond waar
je met je vrienden gezellig wat kan komen drinken
en zo ook nog eens een leuk optreden kunt zien.
www.jcallround.nl, http://talentnight.popenpodium.
nl/, http://allroundtalentnight.hyves.nl/

ZIJN ER NOG NIEUWE LAMA’S
IN DE RONDE VENEN???

Voor tieners van 10 t/m 12 en 13 t/m 15 jaar organiseert Stichting de Baat een cursus ImprovisatieToneel.
Lig je helemaal dubbel van de Lama’s? Heb je fantasie
en houd je van lachen? Dan is deze cursus iets voor
jou! De cursus start op 7 april in JC Allround. In 10
lessen op de dinsdagavond, van 19.00 tot 20.00 uur,
kun je kennismaken met deze vorm van toneelspelen. De cursus wordt gegeven door Astrid Millenaar
van De Speltuin. Bij ImprovisatieToneel maak je met
elkaar een toneelspel of sketch zonder van te voren
te overleggen. Soms weten de spelers wel wie ze zijn,
waar ze zijn en wat er aan de hand is. Door goed naar
elkaar te kijken en te luisteren, en door goed op elkaar te reageren, bepalen de spelers met elkaar waar
hun spel over gaat. Het improviseren wordt stapsgewijs geleerd. Je leert onder andere gebruik te maken
van je stem, je mimiek en energie. Er is bij deze vorm
van toneel veel aandacht voor het groepsproces en
de samenwerking onderling. Maar bovenal wordt er
bij Improvisatie Toneel heel veel gelachen! Het kost 
75 voor 10 lessen van een uur. Je kunt je opgeven bij
Stichting De Baat via telefoonnummer 0297 230 280
of via de e-mail (w.dewaal@stichtingdebaat.nl). Meer
info op: www.despeltuin.nl

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN APRIL 2009
AANVULLEND PROGRAMMA

VAST PROGRAMMA
iedere
maandag

iedere
dinsdag

iedere
woensdag

iedere
donderdag

iedere
vrijdag
Cinema 55+
Iedere 1e do. van de maand in Zuwe Mariaoord (welzijnszaal) 4,- of 5x voor 15,- Zaal
open v.a. 14.00 u. (aanvang 14.30 u.)

ACTIVITEITEN
VAN
DE BAAT
‘s morgens zingen
koor (komzaal)
14.00 u. koersbal
(koepelzaal)
‘s middags biljarten
(komzaal)

NIEUW
AVONDLICHT

‘s morgens
gymnastiek
(komzaal)

‘s morgens
handwerken
Rode Kruis (komzaal)
14.00 u.
soosmiddag

10.30 u.
volksdansen

10.30 u.
stoelgym

GERARDUS
MAJELLA

09.30 u.
handwerken
met Rode Kruis
10.30 u.
Kun je nog zingen?

09.30 u.
rozenkransgebed
11.00 u.
stagym

ZUIDERHOF

VINKENOORD

ma. 13.15-14.30
volksdansen

1e wo.
14.00-16.00 u.
spelmiddag

MARIA OORD
(BRINKZICHT)

3e wo.
14.00-16.00 u.
bingo

wo.middag
biljarten

10.15 u.
klaverjassen

vr. 10 april 10.00 u.
Gouda. Bezoek aan
Catharina Gasthuis =
Medisch Museum
en/of Museum
De Mondriaan en/of
de stad bekijken.

uitstapjes (excl.)
consumpties).

do. 2 april 14.30 u.
Film “De brief
van de koning”
Prijs: 4,-

vr. 3 april 10.00 u.
winkelen in
Amstelveen
17.00 u.
eten bij Allround

Nieuw: iedere
3e di. 9.30-12.00 u.
Rode Kruisgebouw
Hoofdweg 1-3
knutselgroep
voor mannen

10.00 u.
internetcafé
Seniorweb DRV

13.30 u.
in de Meijert
ANBO-leden soos

PROGRAMMA
PLUSBUS

OVERIGE

2e en 4e wo
14.00-16.00 u. div.
activiteiten ouderen
buiten Vinkenoord
ook welkom

Alzheimer Café:
verzorgingshuis Zuiderhof, Futenlaan 50,
Vinkeveen. 8 april. V.a. 19.30 u. staat de koffie
klaar. Thema: ‘Notaris en dementie’.
do. 16 april 10.15 u.
Christelijke
samenzang
do. 16 april 14.00 u.
uitstapje markt
en winkelstraat
Mijdrecht

rollatorspreekuur
in Nieuw Avondlicht
do. 9 april 10.00-11.00
u. in Zuiderhof

vr. 17 april 15.00 u.
vr. 24 april 15.00 u.
weekafsluiting
weekafsluiting Herv.
De Rank, Mijdrecht
Kerk Wilnis
ma. 20 april 14.00 u.
za. 25 april 11.00 u.
oudhollandse
uitstapje tuincentrum
spelletjesmiddag
Mijdrecht
di. 21 april 14.00 u.
ma. 27 april 14.00 u.
beautymiddag
kaart/spelmiddag

Het Kookpunt
in Allround
vr. 3 + 17 april
17.00 u.

wo. 1 april 10.00 u.
Paasdecoraties
maken
wo. 1, 15, 29 april
10.45 Rabobankbus
vr. 4 april 15.00 u.
Eucharistieviering

ma. 6 april 14.00 u.
bingo
di. 7 april 14.00 u.
kinderen Eendracht
School
wo. 8 april 19.00 u.
filmavond

vr. 10 april 15.00 u.
weeksluiting Chr.
Ger. Kerk Mijdrecht
zo. 12 april 12.00 u.
feestelijke
paasmaaltijd met
muziekale omlijsting
van Dhr. Johanssen

di. 14 april 19.00 u.
accordeonvereniging Con Amore
wo. 15 april 10.00 u.
kaarten maken

1e di. v.d.
maand 20.00 u.
klaverjassen

Laatste vr. v.d.
maand 14.00 u.
bingo

do. 2, 9, 16, 23 april
09.00 u. biljarten

do. 2 en 16 april
14.00 u.
sjoelen

elke zaterdag
17.00 u. H. Mis

vr. 3 april 10.30 u.
Palmpasen optocht
zo. 5 april 9.45 u.
inloopzondag

di. 7 april 14.30 u.
paasbingo
wo. 8 april 10.15 u.
mega paasei
schilderen en uitdelen paaspakketjes
Riki Stichting

do. 9 april 9.30 u.
extra paasmis
12.00 u.
gezamenlijke
paaslunch

vr. 10 april 15.00 u.
Goede Vrijdag
Kruisweg statie
di. 14, 21 en 28 april
14.30 u.
sjoelen

wo. 15 april
14.00-15.45 u.
Meytex beenen ondermode
ma. 20 april 13.45 u.
kaarten

wo. 8 en 22 april
10.45-11.15 u.
Rabobankbus

vr. 24 april 10.00
u. voorjaarshow
Meijssen Mode
di. 28 april 9.30 u.
Decibel hoorstellen

do. 30 april 10.00 u.
Koninginnedag
groot scherm in
de zaal.
Cafe Hans vervalt op
24 april, gaat naar
1 mei

15.00-16.00 u.
bibliotheek
16.15-17.00 u.
weeksluiting

wo. 1 april 14.30 u.
knikkerspel
do. 2 april 14.30 u.
zingen rond
het orgel
18.30 u. avondactiviteiten koffie

ma. 6, 20 april 14.00 u.
Klaverjassen
di 7 april 10.00 u
Riki Stichting
14.00 u.
vrijwilligersoverleg
14.30 u. Mitex Mode

do. 9 april 10.00 u.
rollatorspreekuur
12.30 u.
paaslunch
18.30 u.
avondact. Koffie

ma. 13, 27 april 14.30
u. Quizmiddag
Di. 14, 21, 28 april
14.30 u.
Beter Bewegen
di. 14 april 14.30 u.
bezoek peuters

do. 16 april 14.30 u.
vijfkamp
18.30 u.
avondact. Koffie
vr. 17 april 19.00 u.
Euch. Viering

do. 23 april 14.30 u.
creatief
18.30 u.
Avondact. Koffie.

di. 28 april 19.00 u.
accordeon avond

do. 30 april
10.00-12.00 u.
Koninginnedag.
Koffie en gebak,
diverse activiteiten

wo. 1 april 18.30 u.
bingo

do. 3 april 14.30 u.
filmmiddag ‘De brief
van de koning’. In de
welzijnszaal. Kosten:
4,- incl. koffie/thee

do. 9 april 14.00 u.
borrelmiddag met
muziek van dus
‘Impuls’

di. 14 april 14.00 u.
bingo

do. 23 april 14.00 u.
komt Wim Holla
spelen

za. 25 april 10.00 u.
koffieconcert ‘De
Amsterdamse
blaaskapel’

do. 30 april braderie
op terrein Mariaoord
10.30-11.30 u.
oranjeconcert door
‘Con Amore’

Boodschappendagen: Let op!
de winkelmiddag
hebben steeds een
andere bestemming

do.ochtend 2 april
10.00 u.
Lidl Pr. Margrietlaan
en koffie drinken
bij La Farola

do.middag 9 april
14.00 u. Boni en/of
de markt, koffie
drinken bij
La Farola

do.middag 16 april
14.00 u. Boni en/of
de markt en koffie
drinken bij
La Farola

do.middag 23 april
do. 30 april geen rit
14.00 u. Albert Heijn i.v.m. Koninginnedag
of Hema en/of de
markt, koffie drinken
bij La Farola

09.30 u.
koersbal

DRIEHUISZAAL

Mantelzorgsalon
elke laatste vr.middag van de maand.
van 14.00-16.00 u. in het servicepunt te
Mijdrecht, inl. bij Esther Smit.

do. 30 april 10.00 u.
Koninginnedag
t.v. uitzending
op groot scherm,
dweilorkest, koffie
met oranjegebak

elke do.
14.00-16.00
koersbal

vr. 17 april 10.00 u.
boodschappen bij
de Maxis in Muiden
17.00 u.
eten bij Allround

vr. 14 april 10.00 u.
het Dr. Thijssepark
in Amstelveen

Passage
21 april 19.30 u.
mw. Vis-Strubbe
“Werkvakantie
in Peru” in Herv.
Verenigingsgebouw

De Roeping
do. 9 april 14.30 u
Witte Donderdag.
Paasliturgie
do. 23 april 14.30 u
spelmiddag

Onze Kontakt
Morgen
Wo. 15 april v.a. 9.30 u.
de Dhr. Henk
Kooij, imker. Geeft
een presentatie/
demonstratie.

Open Tafel
do. 23 april 12.00 u. in
Nieuw Avondlicht.
Aanmelden 9 dagen van tevoren
op di. tussen 9.30-10.30 u. bij
Zita Kranenburg, tel. 287942.

Handwerkverkoop bij het Rode Kruis de Ronde Venen. Elke week zijn in De Kom dames actief met
handwerken. Onder het genot van een kop koffie en in een gezellige sfeer, maken ze leuke en mooie
dingen. U kent de warme sokken en de fraaie dekservetten, maar er zijn nog veel meer aantrekkelijke
handwerken te koop. Ook de Knutselclub: Door Kinderen Voor Kinderen die werkt ten bate van het Liliane
fonds en Unicef zijn aanwezig. Donderdag 26 maart 9.30-11.30 in De Kom, van Wieringenplein in
Mijdrecht. Komt u eens kijken, ook voor u staat de koffie klaar! U kunt het Rode Kruis , Liliane fonds en
Unicef steunen met uw aankoop. Dus graag tot ziens.
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Genodigden laten het helaas massaal afweten

Het was feest in Kerkelanden, de wijk is nu klaar
Vinkeveen – Het was zo mooi georganiseerd door de gemeente De
Ronde Venen. Een geweldig feest
in Sociaal Cultureel Centrum De
Boei voor alle bewoners en omwonenden van Kerkelanden in Vinkeveen.
Kerkelanden in Vinkeveen is klaar.
De woningen aan Achterveld worden bewoond, het parkeerterrein
bij De Boei is opgeknapt en uitgebreid en het speelterrein bij de Jozefschool is in gebruik genomen.
Het gemeentebestuur is zeer tevreden met het bereikte resultaat
en wilde dat graag vieren met de
nieuwe bewoners en omwonenden. Deze feestelijke bijeenkomst
was gepland op zaterdag 21 maart
in De Boei van 14.00 tot 17.00 uur.
Tijdens deze bijeenkomst werd onder andere getoond wat er allemaal in het gebied is veranderd en
is met de buurt het glas geheven
op de nieuwe wijk.
Aangezien 21 maart de eerste dag
van de lente is, was tv-tuinman
Rob Verlinden gevraagd een minicursus te geven over hoe tuin of
balkon het beste kan worden opgevrolijkt met nieuw groen. Voor
een ‘groene’ invulling van het programma is gekozen omdat Kerkelanden deels een voormalig kassengebied is geweest.

Alles stond klaar
Alles was tot in de puntjes geregeld. 150 uitnodigingen waren er
gestuurd. Er stond een springkussen voor de kids, er waren dames
die de kinderen konden schminken. Er stonden honderd kop en
schotels klaar, er was koffie, thee,
en koek. Rob Verlinden zat klaar
om een van zijn leerzame lezingen
te houden, daarna was er nog een
drankje en een hapje.
Het was prachtig weer. Het feest
kon beginnen. Om twee uur zouden wethouder Dekker en Roosendaal het feest openen, waarna Rob
het zou overnemen. Maar om twee
uur waren er buiten de mensen van
de pers en de gemeente misschien
twintig genodigden binnen.
Na twintig minuten te hebben gewacht was het groepje gegroeid
tot in totaal 40. Droevig. Maar men
liet zich niet van de wijs brengen.
De wethouders voerden een komische act op en als opening zouden
zij wel even een pot vullen met viooltjes.
Zij stonden echter zo te stuntelen dat Rob Verlinden het podium
opstapte met de woorden: “Jullie
kunnen dan misschien vergaderen, maar hier brengen jullie geen

zak van terecht. Hij liet de wethouders zien hoe het wel moest en onder veel gelach en applaus werd
de bak gevuld.
De belangstellenden gingen nu in
een zaal en Rob begon met zijn
‘les’ hoe richt je een tuin in, waar
moet je aan denken, wat doe je wel
of juist niet. Het was een genot om
hem aan te horen. Een uur lang en
hij verveelde geen seconde.
Overleg met de buren
Hij had prachtige tips:
- Als je een nieuwe tuin gaat
aanleggen begin dat niet te snel.
Kijk eerst eens, waar komt de zon
op en waar staat hij op bepaalde
tijden in mijn tuin en... heel belangrijk, op welke tijden ben ik in die
tuin.
- Als je dat weet, danga je eerst kijken waar wil ik mijn terras. Waar
heb ik de meeste zon als ik er kan
zitten. Neem nou de tweeverdieners onder ons, die komen pas laat
thuis, dus zitten laat in de tuin.
- Kijk dan, wat wil ik nog meer in
mijn tuin. Hoe groot is mijn tuinset.
Komt er een kinderspeeltoestel.
- Dan... waar zet ik de afscheiding.

Neem ik een schutting, of een heg.
Bespreek het in ieder geval met je
buren.
- Zorg voor een ruimtelijk gevoel in
je tuin door met diverse hoogtes te
werken.
- Zet gerust een boom in je tuin,
Bomen geven leven aan je tuin,
geven leven aan de wijk waar je
woont. Houd ook hier goed rekening met je buren. Snoei op tijd en
laat hem niet te hoog worden
- Durf te spelen met bloemen. Helemaal in is de eetbare tuin. Poot
sla, of tomaten tussen je geraniums.
- Gebruik vooral veel potgrond.
Mijn collega’s noemen me niet
voor niets Pietje Potgrond. Ik zweer
erbij en het werkt geweldig.
- Ga aan het werk. De lentebloemen kunnen nu gepoot worden.
Wees niet te zuinig, zet er veel bij
elkaar, dat staat prachtig en geeft
een prachtig geheel.
Het was erg leerzaam. Zij die deze uitnodiging lieten voor wat hij
was kunnen we melden: u heeft
wat gemist.
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Komt er 1 januari 2010 nu een herindeling of niet?

Gemeenteraden van De Ronde
Venen, Breukelen en Loenen
nog steeds verdeeld
Regio – Het heeft wat teweeggebracht, de plannen van de Rijksoverheid om de gemeenten De Ronde Venen, Breukelen, Loenen en Abcouden bij elkaar te willen voegen
tot een grote gemeente Vecht en
Venen. We kunnen er kranten mee
vol schrijven wat er al niet over is
vergaderd en nog steeds liggen de
meningen in de diverse gemeenten
zeer ver uit elkaar. Tenminste, wat
de gemeenteraadsleden betreft en
die zijn uiteindelijk toch het hoofd
van de gemeente.
De colleges van burgemeester en
wethouders zijn nu alle wel zover
dat het wat hun betreft 1 januari een
feit mag zijn. Maar grote delen van
hun raadsfracties denken daar echt
heel anders over.
Dat bleek wel weer vorige week vrijdag. Een delegatie van de Tweede Kamercommissie, die over enkele maanden moet gaan oordelen
of de herindeling moet doorgaan en
de commissaris van de Koningin, de
heer Roberts, was naar Breukelen
gekomen om eens door het gebied
te rijden en zich te laten voorlichten
door afgevaardigden van de raden.
Helaas was een groot deel van de
plaatselijke pers niet uitgenodigd,
maar daarom niet getreurd, er zijn
altijd mensen aanwezig die geheel
objectief hun visie over zo’n dag
kunnen weergeven. In dit geval is
het een viertal mensen, uit verschillende kampen zoals je dat noemt,
dus worden alle kanten belicht.
Heel duidelijk werd wel, ook voor
de Tweede Kamercommissie, dat de
herindeling nog geen gelopen race
is.
Bustoer
Nadat de Tweede Kamercommissie
welkom was geheten door de commissaris van de Koningin gingen de
dames en heren in de bus voor de
rondtoer in het gebied. Wat is besproken is niet bekend. Daarna kwamen de dames en heren bijeen in
Breukelen, waar de groep werd opgewacht door een grote groep belangstellenden uit de diverse raden.
Er waren maar liefst 12 sprekers. Er

Van Loo: blunder

werd afgesproken dat men kort zou
spreken, dit om de kamerleden ook
nog de mogelijkheid te bieden vragen te stellen. In de zaal zaten diverse inwoners met een speciaal T-shirt
met het opschrift: “Alleen Loenen en
Breukelen samen”.
In het kort geven we hier weer wat
de diverse insprekers te vertellen
hadden:
Vereniging Vechtlandschap
Mevrouw Nieuwkerk van de Vereniging Vechtlandschap Loenen ging
in op de samenhang in het Vechtgebied, een samenhang die er zeker
niet bestaat met de westzijde van de
A2. De vereniging sprak van weinig
draagvlak en gemeenschapszin, die
er wel is tussen Loenen en Breukelen, maar niet met de beide andere gemeenten. Zij riep op Loenen
en Breukelen samen te voegen... “ik
heb zelf in Mijdrecht gewoond. Ik
ken de verschillen tussen de gebieden, maar ook de grote afstanden.”
De heer Verkroost van de gebiedscommissie Utrechtse Vecht en Weiden vroeg zich af hoe de ene afdeling en gedeputeerde een Vechtvisie heeft ontwikkeld en de andere afdeling en gedeputeerde dit teniet wilde doen door de 4 gemeentes samen te voegen. Hij sprak van
samenhang in het Vechtgebied en
zeker niet met de andere gemeentes. Een samenvoeging zoals voorgesteld zou een bedreiging betekenen een duurzame toekomst
voor het Vechtgebied veilig te stellen. Deze inspreker kreeg, met name van de heer Van Beek, alleen
vragen over het mogelijk toevoegen
van Maarssen aan Loenen en Breukelen. Dit kreeg nog een staartje
omdat de inspreker tevens wethouder van Maarssen is. Hij wilde echter onder geen beding daar een uitspraak over doen.
Voor en tegen
Ondernemersvereniging in de regio Vechtstreek en VOBMO, de heer
Van Dijk, sprak namens de VIB en
VOBMO (ondernemers Breukelen
en Maarssen). Hij sprak zich uit voor
een zo groot mogelijke gemeente,

Goldhoorn: zwaar tegenstander

die met name de verkeersproblematiek zou kunnen aanpakken.
Oudheidkundig Genootschap Niftarlake, drs. Munnig Schmidt was duidelijk:
Zijn vereniging van 600 leden ziet
niets in 1 grote gemeente. Geen samenhang, met name niet op landschappelijk en historisch gebied.
Stichting Duurzame Vechtstreek
i.o., de heer Mur gaf aan dat uitvoering geven aan de Vechtvisie zwaar
bemoeilijkt zou worden door samenvoeging van de 4 gemeenten.
Hij pleitte voor samenvoeging van
Loenen en Breukelen en mogelijk
Maarssen. Er is volgens hem in de
Vechtstreek geen draagvlak voor de
grote gemeente.
Dorpsraad
Dorpsraad Nigtevecht, vertegenwoordigd door de heer Van Neervoort, vertelde dat zijn dorp van
1200 zielen, via de dorpsraad een
warm en frequent contact heeft
met zowel het college als raadsleden van Loenen. De dorpsraad fungeert als ogen en oren voor de gemeente. Samenvoegen van 4 gemeentes zou dit onmogelijk maken. Welk raadslid of collegelid wil
en kan tijd vrij maken voor zo’n kleine kern, die maar 3 % van het electoraat vertegenwoordigt? Praktisch
onmogelijk. Waarschijnlijk zou contact alleen nog mogelijk zijn na het
maken van een afspraak. Hij pleitte
voor een samenvoeging van Loenen
en Breukelen.   
Voor gemeente Loenen, namens
Raad en College, kwam de heer Jellesma aan het woord, een groot tegenstander van deze herindeling:
Hij gaf aan dat Loenen bestuurskrachtiger is dan menigeen aanneemt. Loenen bouwt 3 brede scholen. 50 FTE is niet veel en met wat
meer geld kunnen wij het aan. Toch
wilde hij realist zijn door aan te geven dat ook Loenen, zeker op termijn, het niet alleen af kan. Daarom
hebben zij als raad besloten te kiezen voor Breukelen. Op termijn sloot
hij samenwerking in welke vorm dan
ook met Maarssen en Wijde Meren
niet uit.

Burgman: Voorstander

BAL optie
Mevrouw Lyre sprak namens de
raad en het college van de gemeente Breukelen. Zij herhaalde dat
Breukelen vanaf het begin al voor
een ongedeeld Breukelen samen
met Loenen heeft geopteerd. Samen met Aboude en De Ronde Venen is voor Breukelen geen optie.
Burgemeester Burgman sprak namens het college van gemeente
De Ronde Venen: Zij gaf aan dat
bestuurlijk gezien het nuttig is om
tot 1 gemeente te komen. Zij keek
daarbij met name naar de periode
na 2015.
Dan zijn alle bouwprojecten in De
Ronde Venen afgerond en is er ook
sprake van conserverend beleid.
Bestuurlijk gezien is samenvoeging zinvol. Zij gaf aan dat er nog
veel moest gebeuren om de “andere kant” mee te krijgen. Zij draaide zich bij deze uitspraak om naar
de zaal, waar velen bevestigden dat
op dit moment nog geen enkele bereidheid aanwezig is aan “de andere
kant” om tot 1 gemeente te komen.
Mevrouw Burgman vroeg de kamercommissie snelheid te maken
met haar beslissing. 1 januari 2010
is kort dag en er moet nog veel gebeuren.
Van Loo gaf aan veel te hebben gedaan om de bevolking er bij te betrekken. De raad was voor met de
voorwaarde van de financiën. De
gemeente, maar ook de inwoners
van De Ronde Venen mochten er
niet op achteruitgaan.
“Het nemen van onze bredere bestuurlijke verantwoordelijkheid door
medewerking te verlenen aan deze
herindeling mag er niet toe leiden
dat onze inwoners ‘het kind van de
rekening’ worden, want in dat geval
is er onvoldoende draagvlak voor de
herindeling in onze gemeente.
Wij dringen er dan ook op aan te
bevorderen dat er een ruimere financiële compensatie wordt gegeven dan het extra bedrag van 3,2
miljoen dat thans is berekend. Wij

denken hierbij aan het nalaten van
de hiervoor genoemde korting van
de 1,5 miljoen uitkering uit het Gemeentefonds gedurende een periode van 8 jaar na de herindeling, alsmede een compensatie van de lagere opbrengst van de OZB.”

waarden en indien daar niet aan
voldaan was of de raad dan feitelijk tegen was. Na 3 keer kwam het
hoge woord eruit dat inderdaad de
gemeente tegen was omdat er niet
voldaan was aan de financiële voorwaarden.

Zwaar tegen
De heer Goldhoorn sprak namens
de tegenstanders in de Rondeveense raad, Ronde Venen Belang,
Gemeente Belang en de Christen
Unie/SGP:

De heer Raak vroeg Goldhoorn of er
nog procedures liepen. Goldhoorn
antwoordde hierop dat er samen
met de Raad van Loenen er nog een
procedure loopt.

Goldhoorn ging in op de procedure,
geen inspraak bewoners, het voortdurend wijzigen van de spelregels,
het beleid van de provincie te gaan
voor snelheid boven zorgvuldigheid
en het gebrek aan samenhang tussen de gemeentes. Ook gaf hij aan
dat er een goede samenwerking bestaat tussen Abcoude en De Ronde
Venen. Beide colleges zijn hier tevreden over. Dat de provincie stelt
dat samenwerking niet mogelijk is
was voor hem een dolkstoot in de
rug. Ook sprak hij over het ontbreken van samenhang, het niet aanwezig zijn van een echte probleemstelling in het Herindelingsadvies en
laat staan een oplossing. Ook was
niet in kaart gebracht wat de kosten van herindeling zouden zijn,
door hem berekend op 30 miljoen.
Ook was voorbijgegaan aan allerlei rapporten die aangeven dat herindeling voor diverse zaken geen
oplossing biedt. Door het ontbreken van financiële compensaties is
niet voldaan aan de voorwaarden
van de Raad van De Ronde Venen,
waardoor 3 gemeentes tegen zijn
en slechts 1 voor. Hij vroeg zich af
of het door hem geschetste beeld
afweek van wat in de bus was besproken.
Hoge woord
De heren Van Loo en Goldhoorn
moesten samen vragen beantwoorden. De meeste vragen waren voor
Van Loo. Van Loo moest tot driemaal toe de vraag beantwoorden of
was voldaan aan de financiële voor-

Hij vroeg de commissie de procedure in de Kamer tenminste te stoppen totdat de procedure bij de bestuursrechter was afgerond. Goldhoorn vroeg nog of er geen vragen
waren over zijn onderbouwing van
de 30 miljoen. Van Beek antwoordde dat de bijdrage uitermate duidelijk was en dat hij daarover al uitgebreid met Goldhoorn had overlegd.
Als laatste kwam burgemeester
Streng van Abcoude aan het woord.
De heer Streng gaf aan dat Abcoude alleen met de 3 andere gemeenten samen verder wilde en niet alleen met De Ronde Venen. Dit met
name om een echte buffer te kunnen vormen tussen Amsterdam en
Utrecht.
Op de vraag van Bilder of het gestelde door Goldhoorn juist was of
er goed werd samengewerkt tussen
Abcoude en De Ronde Venen kon
hij alleen maar zeggen dat dat inderdaad goed verliep. Op de vraag
waarom Abcoude dan niet met De
Ronde Venen alleen samen wilde
kon hij geen antwoord geven, verwijzend naar het Raadsbesluit. Hierop zei Van Raak: “als u dat niet wilt,
blijft Amsterdam als enige optie
voor u over.”
De voorzitter beëindigde de bijeenkomst en nodigde iedereen uit voor
een drankje. Zo kwam een einde
aan een informatieve bijeenkomst,
die de Kamerleden enorm veel wijzer heeft gemaakt, maar de herindeling waarschijnlijk niet dichterbij.

Een recordaantal ‘technieknascholers’ op De Trekvogel

Uitslaande brand legt
boerderij in de as
Wilnis – De brandweer van Wilnis, Kockengen, Nieuwkoop en
Vinkeveen heeft zondagmiddag jl.
de handen vol gehad aan een felle uitslaande brand in een boerderij aan de Wilnisse Amstelkade. Hoe

de brand is ontstaan is nog onbekend, maar het pand is volledig verwoest. De brandweer had de grootste moeite om via een begaanbare
weg bij de boerderij te komen. Uiteindelijk werd met behulp van de

boot van de Vinkeveense brandweer geblust. Veel omstanders hielpen met bootjes om de bewoners
en hun huisraad naar de overkant
te brengen.
Foto: Herman van Soest

De Ronde Venen - Op maandag 16
maart jl. werden er in het kader van
techniek en wetenschap drie heel
aantrekkelijke workshops gegeven.
Het programma trok deze avond
een recordaantal deelnemers van
64 basisschoolleerkrachten, die afkomstig waren van 20 verschillende basisscholen. Bij aanvang was
het een gezellige drukte daar OBS
De Trekvogel deze avond tevens
een inloopavond voor de ouders en
kinderen had. In het kleuterlokaal
was het thema “Chemie en het jonge kind”. Deze workshop werd gegeven door Ingrid de Maat (tevens
docent aan het Veenlandencollege). Hier schoolden de
leerkrachten bij op het
gebied van chemie. Zij
experimenteerden met
proefjes als shampoo
en bruisballen maken
voor in bad. De tweede workshop was Mozaïek technieken. Gegeven door Nienke
Christianus en Marlies Radder van Indishka. In het handvaardigheidslokaal werden
de mooiste mozaïekcreaties gemaakt. Voor
deze werkstukken werden er heel wat tegeltjes aan gruzelementen
geslagen. Het ontwerp
werd geplakt en netjes
gevoegd met een cementlaag die ook nog
in diverse kleuren kon
worden weergegeven.
Tot slot was er voor de
bovenbouw een foto-

animatieworkshop, gegeven door
Niek Michel van Educatieve-fotografie. De leerkrachten konden hierbij met ruim 200 foto`s een mini animatiefilmpje maken met behulp van
de computer.
Dit gaf heel leuke effecten daar je
met behulp van kleine verplaatsingen het gereedschap in beweging
zag komen. De leerkrachten werkten op een heel leuke manier samen en keken in de pauze ook even
bij elkaar in de workshop. Als klap
op de vuurpijl kreeg iedere school
nog een mooie ruimtevaart en techniekmap mee, waarin 80 interessante lessen door de hele school heen

centraal staan. Deze map is goed in
te zetten bij een schoolbreedproject over de ruimtevaart. Binnenkort
zullen de Tranche 4 scholen vanuit
VTB (Verbreding Techniek in de basisschool) een Auditafname krijgen
waarin per school bekeken wordt
hoe het techniekonderwijs is vormgegeven. De scholen schrijven hiervoor ook een gedegen techniekbeleidsplan passende bij de visie van
de school, waarbij de gemeentelijke
techniekcoördinator advies geeft.
Een ding is zeker, qua nascholing
timmert de gemeente De Ronde Venen in ieder geval uitstekend aan
de weg.
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Vaststelling bestemmingsplan Lintbebouwing Vinkeveen

Vergaderen, vergaderen,
het houdt maar niet op
Vinkeveen – Het is werkelijk niet
meer bij te houden hoeveel uren
raad en commissieleden in de gemeente De Ronde Venen al hebben vergaderd om te komen tot een
complete vaststelling van het bestemmingsplan Lintbebouwing Vinkeveen 2003. Avondenlang heeft de
raad hierover al vergaderd. Uren en
urenlang hebben ze geluisterd en
gepraat met bewoners die bezwaren
of zienswijzen hadden ingediend.
Op 27 september 2004 (u leest het
goed, 2004 heeft de raad het bestemmingsplan Lintbebouwing Vinkeveen 2003 vastgesteld.
Op 25 april 2005 hebben Gedeputeerde Staten het bestemmingsplan gedeeltelijk goedgekeurd. Tegen dit besluit van GS werd door
verschillende belanghebbenden beroep aangetekend bij de Raad van
State. Ook de gemeente deed dit tegen een aantal onderdelen uit het

besluit van GS. Op 30 augustus
2006 heeft de Raad van State hierover uitspraak gedaan, waarbij het
grootste deel van de beroepen niet
werd gehonoreerd.
Ook nu weer werd door de Raad van
State op enkele punten goedkeuring
onthouden aan het bestemmingsplan. Voor die delen waarop goedkeuring is onthouden is het nieuwe
bestemmingsplan dus niet in werking getreden en blijft de bestaande
bestemming op deze gronden nog
van kracht. De gemeente heeft nu
echter weer de plicht om een nieuw
plan vast te stellen waarbij het besluit van GS in acht wordt genomen.
De rest van het bestemmingsplan is
goedgekeurd en onherroepelijk.
Op het nieuwe plan van de gemeente zijn nu weer 34 zienswijzen ingediend en die werden vorige week
woensdag tijdens een RTG (Ronde
Tafelgesprek) besproken.

Uitnodiging
Negen van de 34 burgers die een
zienswijze hadden ingediend (lees:
bezwaar) waren aanwezig. Alle negen kregen uitgebreid de gelegenheid hun zegje te zeggen. Ook de
raadsleden kwamen uitgebreid aan
het woord. Na twee en een half uur
discussie bleek dat de 34 bezwaarmakers niet persoonlijk waren uitgenodigd voor deze avond, hetgeen
de raadsleden niet accepteerden.
Zij vonden dat al deze mensen in
de gelegenheid moesten worden
gesteld hierbij aanwezig te zijn, en
hiervoor persoonlijk moesten worden uitgenodigd. Omdat dit nu niet
was gebeurd wordt de hele zaak
weer uitgesteld. De 34 krijgen een
brief en er zullen weer RTG’s worden gehouden. Als ze alle 34 komen
kunnen we er wel een avondje of
drie vier voor uitrekken.
Wordt vervolgd dus..

Nog steeds vermist!
BELONING 500 euro
Diego (ruwharig, wit/beige) wordt sinds 20 januari 2009
vermist uit Hofland in Mijdrecht. Na het verspreiden van
10.000 posters en het vele zoeken hebben wij Diego nog
steeds niet gevonden.
Diego is op 9 en 17 maart nog gezien in Wilnis (Zorg- en
Raaigras), maar kan zich inmiddels verplaatst hebben.
Wij hebben uw hulp heel hard nodig!
Daarom loven wij een beloning van 500,- euro uit aan degene die Diego LEVEND vindt. De veiligheid van Diego is
zeer belangrijk! Denk hier alstublieft aan.
Kijk voor meer info en tips op Marktplaats > Dieren >
Vermist/Gevonden > Diego Mijdrecht.
Meld het alstublieft direct wanneer u Diego heeft gezien of heeft gevonden: tel. 06-36142523 (24 u.p/d) of
06-23045617.

Kredietcrisis bij Vlinderbos?
Wilnis - Al 10 jaar kunt u koopjes
halen op de jaarlijkse Kinderkleding- en Speelgoedbeurs van Jenaplanbasisschool Vlinderbos. Ook
dit jaar verandert Vlinderbos op zaterdag 28 maart in een groot tweedehands warenhuis. Tussen 9 en 11
uur vindt u hier kinderkleding in de
maten 92 t/m 176, speelgoed voor
binnen en buiten, maar ook boeken, skeelers, schaatsen, kinderfietsen, puzzels en nog veel meer. Kom
gerust kijken of er iets voor uw kind
bij zit. Ook Barbabelle kindermode
uit Wilnis houdt bij ons uitverkoop
met nieuwe kleding! Voor de kinderen is er een video- en kleurhoek ingericht en bij de ingang ontvangt
u een tas voor uw aankopen (gesponsord door C1000). Aan alles is
gedacht, er is zelfs een computersysteem voor het afrekenen! Maar
pinnen is helaas niet mogelijk. Van
de totale opbrengst is 40% bestemd
voor Vlinderbos. Men wil hiermee
voor de kinderen een activiteit or-

een korting hadden aangekondigd
van tien procent op de totale collectie. Dat tikt natuurlijk aan. Daarom hebben wij de winkel maar eerder geopend om de klanten niet langer in spanning te laten”, geeft Petra te kennen die, kan het ook anders, erg blij is met het succes van
de tweede De Loods. Het blijkt dat
zij en Ron alle vaste klanten uit het
adresbestand al hadden gemaild
dat de tweede vestiging wat eerder
zou worden geopend. Dat verklaarde ook meteen de grote toeloop.
Naast nieuwsgierige nieuwe bezoekers kwamen daar de vaste klanten
bij. Als een ouderwetse soap waarin
bij een ‘uitverkoop’ drommen mensen bij een warenhuis naar binnen stormen, zo liet dat zich bij De
Loods kennelijk ook aanzien, zij het
dan zonder dat ‘stormen’. De fotograaf van deze krant restte niet anders dan een foto te maken van een
‘volle bak’, onbekend met het feit dat
De Loods eerder zijn deuren had
geopend.
Spaarsysteem
De Loods Casual Fashion biedt een
breed scala aan betaalbare vrijetijdskleding voor jongeren en jonge
volwassenen van (hoofdzakelijk) de

merken Only, Vero Moda, Vila, Punky Fish en Pieces. Bij De Loods kan
men in beide winkels intekenen op
het spaarsysteem. Daarbij spaart
men 5 procent over het totale aankoopbedrag dat op jaarbasis minimaal 400 euro dient te zijn. Wie toestemming geeft in het adresbestand
van De Loods te willen worden opgenomen, krijgt bij het bereiken
van dat bedrag automatisch een tegoedbon van 20 euro thuisgestuurd.
Komt men over het bedrag heen, dat
telt dat weer mee voor de volgende 400.
Ron en Petra besteden een deel van
de winst die zij in De Loods op kleding maken aan enkele en inmiddels succesvolle, kleinschalige ontwikkelingsprojecten op Lombok (Indonesië) die zij hebben opgestart.
Door hun inbreng kunnen kinderen er in een dorpje naar school, is
er fris drinkwater en hebben vissers
een boot om vis te vangen zodat die
zich in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Dat moet de drager
van casual fashion van De Loods
toch ook een goed gevoel geven: er
leuk uitzien en tegelijkertijd beseffen dat je hebt bijgedragen aan het
welzijn van kinderen in een ontwikkelingsgebied.

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

Voorjaar!
ganiseren in het kader van kunst en
cultuur. Welke activiteit dat wordt is
afhankelijk van de totale opbrengst,
daar zal u later nog over geïnformeerd worden. Voor informatie over

tevens door de leden van D66 besloten om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
De leden van D66 vinden het belangrijk om nu al samen te kijken
hoe er straks na een herindeling een
programma kan komen dat de kenmerken van D66 combineert met
de dynamiek in een herindelingsgemeente. Veel leden zijn niet gelukkig met de schaalgrootte en ge-

de beurs kunt u terecht op de website www.vlinderbos.nl! De organisatoren zien u graag op de beurs;
zaterdag 28 maart van 9.00 tot 11.00
uur. Adres: Veenweg 117a in Wilnis.

biedsgrenzen, maar de overtuiging
dat ze het er het beste van moeten
maken overheerst. Vol goede moed
en enthousiasme gaat de nieuwe afdeling dus aan het werk om straks
als het zover is, klaar te staan voor
alle bewoners van Vecht&Venen.
Voor meer informatie: Marielle van
den Boogaard (secretaris) mariellevandenboogaard@xs4all.nl
06 10933167

Aanmelden weer mogelijk

‘Bankieren via Internet’
Uithoorn - Rabobank Regio Schiphol verzorgt in de maand mei op diverse locaties speciale cursussen
‘Bankieren via Internet’. De cursus
vindt plaats in de lokale bibliotheek
en laat de deelnemers kennismaken
met deze moderne manier van bankieren.
De cursus van de Rabobank bestaat
uit twee onderdelen. In het eerste
gedeelte krijgen de deelnemers uitleg over de mogelijkheden die het
bankieren via internet biedt. Tijdens
het tweede gedeelte gaan de deelnemers direct achter de computer
aan de slag. Met diverse opdrachten wordt alles nog eens doorgenomen en uiteindelijk kan iedere deel-

Mijdrecht - Woensdag 18 maart
jl. opende het tweede filiaal van
De Loods in Mijdrecht haar deuren
(lees: rolluik). Net als vorig jaar, toen
de eerste winkel van De Loods werd
geopend in het Mijdrechtse Molenhof, konden de eerste bezoekers die
zich aanmeldden nu ook weer gratis een spijkerbroek in ontvangst
nemen. Dit was van te voren in deze krant aangekondigd. “En dat was
wel te merken ook, het liep storm”,
vertelt Petra die samen met haar
partner Ron de beide winkels in
vrijetijdskleding exploiteert. Zij had
met stijgende verbazing de aanzwellende groep dames gezien die
vanaf half acht in de morgen al voor
de ingang van de Molenhof post
had gevat om maar bij de eerste vijftig klanten te kunnen behoren. “Officieel hadden we de winkelopening
om negen uur aangekondigd, maar
we zijn ruim voor die tijd al begonnen met bonnen uit te delen voor
de gratis spijkerbroek. Veel dames
wilden ook graag zo vroeg mogelijk kennismaken met onze collectie
vrijetijdskleding voor de meer volwassene vrouw. Dat konden wij hun
in de eerste Loods nog niet bieden,
nu wel. Daar komt bij dat we als actie tot en met 25 maart ook nog eens

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Nieuw opgericht:
D66 Vecht&Venen
De Ronde Venen - Vooruitlopend
op een eventuele gemeentelijke herindeling is er op 28 februari jl. een
nieuwe afdeling van D66 opgericht.
Deze afdeling ‘D66 Vecht&Venen’
bestaat uit 3 voormalige afdelingen binnen de nieuwe gemeentegrenzen. De afdeling Loenen wacht
de definitieve fusie nog af, maar is
middels hun voorzitter wel nauw betrokken. Tijdens de bijeenkomst is

Veel belangstelling bij de
opening van De Loods 2

nemer daadwerkelijk overboekingen verrichten via de computer met
passen van de Rabobank.
Internetbankieren is echt niet moeilijk. Wilt u dit zelf een keer ervaren?
Aanmelden is nu mogelijk. Kijk voor

de juiste data en locaties op www.
regioschiphol.rabobank.nl. Aanmelden kan direct via deze site. Uiteraard kunt u ook even binnenlopen
op één van hun kantoren. U bent
van harte welkom!

Inbraak woning Schaepmanlaan
Uithoorn - Bij afwezigheid van de
bewoners is er maandagavond 16
maart, ingebroken in een woning
aan de Schaepmanlaan. De daders
kwamen binnen na verbreking van
een raam aan de achterzijde. Wat
er is weggenomen is op dit moment

niet duidelijk. De politie heeft een
sporenonderzoek ingesteld en is op
zoek naar getuigen.
Als iemand wat verdachts heeft
gezien, dan kunnen zij bellen met
0900-8844 en vragen naar wijkteam
Uithoorn.

Voorjaar worden, doet het elk jaar weer. Eigenlijk niets bijzonders dus. Toch is het elk
jaar weer verrassend. Veel mensen kijken er
maanden naar uit. En dan ineens, na een paar
warme dagen, voelt het echt als voorjaar. De
komende weken komen er ongetwijfeld nog
wel koude en natte dagen,
maar het voorjaar is niet
meer te houden.
Hoort u de merels al in
de vroege ochtend? Het
zingen is nog een beetje
schoorvoetend, maar het
begin is er. De schermutselingen met de buren om
het beste territorium zijn
ook al weer begonnen. De
eksters zijn al flink aan het
nest bouwen geslagen.
Kijkt u maar eens in hoge
bomen. Die hoog opgestapelde ‘takkenbossen’
bovenin zijn vaak eksternesten. Als je in de polder
fietst, hoor je de grutto’s al
weer grutto-grutto roepen.
De kieviten vertonen hun
kunsten al weer in de licht. Het eerste ei is al
weer gevonden. De zwanen zijn nog zoekende,
maar zullen binnenkort hun nesten weer gaan
inrichten.
Ook de planten laten zien dat het voorjaar er
echt aan zit te komen. De knoppen van de essenbomen zwellen al flink. De wilgen bloeien
al. In de tuinen en plantsoenen staan de krokussen in volle bloei. Soms zijn ze al bijna uitgebloeid. De gele narcissen beginnen nu goed
in bloei te komen. De eerste hyacinten vertonen
hun mooie kleuren. In de vaste planten borders
beginnen de meeste planten al weer te groeien. Als het de komende weken wat warmer
wordt, zullen ze de grond snel volledig hebben

bedekt. En hebt u ook gemerkt dat het gras de
afgelopen week weer langzaam is begonnen
te groeien? Maaien is nog niet nodig, maar het
zal niet lang meer duren.
Ook in sloten en vijvers begint het leven weer
op gang te komen. De eerste salamanders

zijn al gesignaleerd. De schrijvertjes scheren al
weer over het oppervlak. De gele dotterbloem
begint al goed te groeien. De gele lis steekt z’n
nieuwe fris groene bladeren boven het water
uit. De waterlelies groeien al weer omhoog
vanaf de bodem.
Als het de komende weken weer eens een
mooie zonnige dag is, ga dan lekker in de tuin
in de zon zitten, uit de wind, en kijk en hoor goed
om u heen. Dan ziet, hoort, voelt en ruikt u het
voorjaar! Of pak de fiets of de benenwagen, en
ga de polder in. Lekker uitwaaien, en genieten
van het voorjaar!
Voorjaarsgroeten van een IVN-er

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn
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R E ACTIE VAN EEN LEZER
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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.

Ja! Ja! Het is lente
Genoeg om over te
schrijven. De natuur is
nog steeds een wonder. Bij mij op het balkon
van de flat probeert een
tortelduif in het mandje
met kunstbloemen te nestelen. Dat is twee jaar
geleden ook gebeurd. Ik hoor ’s morgens vroeg
haar/zijn gekoer. Het valt kennelijk niet mee om
op zo’n “gevaarlijke” plaats een partner te vinden
die daar durft neer te strijken. Ik mag mijn balkon niet gebruiken tot er eitjes zijn. Zijn die er,
dan kan ik rustig kijken want dan blijven ze zitten. Als ze eenmaal zitten te broeden dan gaan
ze beslist niet meer van het nest af, al loop ik met
mijn hoofd 20 cm bij haar/hem vandaan om de
was op te hangen of om gewoon op het balkon
in de zon te zitten. Als er maar geen direct oogcontact is. Maar er moet eerst een partner gevonden worden die ook zo dicht bij de mensen durft
te broeden. Ik hoor het gekoer. Het is zes uur. Het
is spannend. Ja! Ja! Verder gebeurt er wat al vele jaren geleden te voorzien was. De natuur raakt
in de gemeente De Ronde Venen steeds verder bij
ons vandaan. Het lijkt wel of niemand meer van
bomen houdt en of niemand meer van tuinieren
houdt. Ik krijg wel eens het idee dat de agressiviteit van de mensen gelijke tred houdt met het
verminderen/ontbreken van bomen en struiken
en daardoor weer van vogels en vlinders, enz. Elk
jaar worden er hier weer vele, vele tientallen bomen in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen gekapt. Ja!
Ja! Wat komt er voor in de plaats? Er worden er
weer een paar geplant met boomplantdag. Het
gaat maar door. Ja! Ja!
Die wethouder Lambregts en die wethouder Roosendaal toch! Door een stommiteit 1000 m2 grond
weggeven aan een particulier en dan net doen
of er niets aan de hand is. Dan maar net doen of
het weggeven van zo’n 100.000,- euro niet erg is.
Onze raad snap ik ook niet. Moet je horen hoelang er soms gepraat wordt over een paar duizend euro voor een vereniging of een instelling
en nu wordt er zomaar even 100.000,- euro vergist en hoor je de raadsleden niet. “Ach”, zegt
wethouder Roosendaal “hij had er helemaal niet
voor hoeven betalen, het is alleen maar onderhoud. Net of ruimte en vrijheid en natuur of cultuur rondom je huis niks waard zijn. Dat is echt

belachelijk. Dat is echt belachelijk, meneer Roosendaal en mevrouw Lambregts. Ja! Ja! Moet je
zien wat de mensen, die een perceeltje Argon
moeten kopen, straks per m2 moeten betalen en
hoe dicht die kapitale huizen dan op elkaar staan.
Te gek voor woorden dat onze Raad er zo makkelijk overheenstapt. Iedereen moet deze tijd van
malaise elk dubbeltje omkeren en wat doet ons
gemeentebestuur, die geeft zomaar 100.000,- euro cadeau. Ja! Ja! Uithoorn wordt straks een dorp
zonder gezicht. Straks als de kerk De Schans en
de Irenebrug weg zijn, dan moeten ze maar windmolens neer gaan zetten rond het dorp en vooral
veel, om het platte, steeds kaler (daar hebben ze
ook al zo’n bomenkapziekte) wordende dorp nog
herkenbaar te maken. Als je nu door het landschap fietst dan heb je altijd een paar herkenbare torens op het oog die houvast bieden. Dat
is mooi. Ja! Ja! Dat moest ik even kwijt. Hoe is
het met wethouder Dekker. Zou er nu eindelijk
eens een plan gemaakt worden om ons dorp gehandicapten en ouderenvriendelijk te maken. Ik
denk eerder dat wij op een nieuw gemeentebestuur moeten wachten, want zorgen voor gehandicapten en ouderen moet je niet als wethouder doen maar aan Baat en Zuwe overlaten, die
helpen ze wel weer op de been als ze gevallen
zijn. Ja! Ja! Als je nou zo leest over dat Haitsmahof, dan ontstaan er bij mij verwarrende gedachten. Die naam Haitsma mag wel genoemd worden, die was een alomgewaardeerde burgemeester, maar dat deel hof heeft bij mij in dit verband
een beetje een rare intonatie. Het woord hof heeft
iets met rust en groen te maken. Hier heeft het
meer te maken met autobewegingen en uitlaatgassen van startende en stationairdraaiende vervuilende motoren.
Ja! Ja! Ik zit mij ook af te vragen of daar de Onroerende Zaak Belasting weer voor omhoog moet,
want ik kan mij niet voorstellen dat die paar winkels in de Lindeboom (weer een heleboel bomen
weg) en misschien nog een paar meer, dat allemaal op kunnen brengen. Ja! Ja! Wij zullen het
wel weer zien. De huidige Raad is er gewoon
voor, want die hebben er straks toch niets meer
mee te maken.(“na ons de zondvloed” heet dat).
Ja! Ja!

Een teleurgestelde klant
Ik ben al 15 jaar inwoner van Mijdrecht, doe veel
boodschappen bij de Boni in Mijdrecht. Ik ben inmiddels een vaste klant geworden met een wekelijkse uitgave van meer dan 100 euro.
Vanmorgen had ik haast en moest een pakje sigaretten halen. Ik ging dan ook te goeder trouw naar
de Boni, waar ik bij de kassa naar een pakje sigaretten vroeg. Tot mijn grote verbazing, vroeg de caissière naar mijn legitimatie, waarop ik uitlegde dat ik in alle haast, alleen mijn autosleutels bij me had. Terwijl er
al die jaren mij nooit om legitimatie is gevraagd, en dat
toch al jaren moet. Ik ben 24 jaar en je kan duidelijk
zien dat ik (naast het kunnen tonen van de autosleutels) al ouder ben dan 18 jaar én ze kennen mij, omdat
ik daar vaker tabak haal zonder controle. Nou begrijpen we allemaal dat er regeltjes niet voor niets zijn en
dat we ons daar allemaal aan moeten houden. Maar
nadat ik zelfs de bedrijfsleider om een klachtenformulier vroeg en dat niet kreeg, begreep ik dat deze winkel

100% zeker niet klantvriendelijk is en ook geen begrip
heeft voor een vaste klant, die uiteraard in staat was
om haar legitimatie op een later tijdstip aan te tonen.
Dus burgers, wees gewaarschuwd, je zorgt ervoor dat
het winkelpersoneel in deze moeilijke tijden zijn/haar
salaris kan behouden door daar boodschappen te blijven doen, maar als je een roker/drinker bent en zelfs
je uiterlijk een dertiger lijkt, neem altijd je legitimatie
mee, of haal je drank/tabakswaren bij een winkel die
wel genoeg tijd en respect heeft voor zijn klanten.
Nadat de nieuwe rookwet vele horeca ondernemers
de das om heeft gedaan, voorzie ik ook een forse omzetdaling voor supermarktketens die deze legitimatiewet iets te serieus nemen dan waarvoor die echt bedoeld is, om onze jongeren onder de 18 te beschermen tegen de gevolgen van roken.
Een teleurgestelde ex-BONI klant.
mevrouw N. Imani uit Mijdrecht

Voetbalplaatjes hebben hun
bestemming bereikt!
18 maart was het zover, we mochten de voetbalplaatjes wegbrengen.
We hebben voor die tijd gebeld met het VU en ze waren erg blij met onze actie!
Ze hebben wel heel veel plaatjes aangeboden gekregen, maar niet plaatjes met boeken.
We vertrokken met 1 koffer vol plaatjes en 1 koffer met
boeken in de auto naar Amstelveen.
Daar zijn we gezellig op de bus gestapt en voor het
VU uitgestapt.
We werden hartelijk verwelkomd door een lieve mevrouw, die ons ook een rondleiding gaf over de afdeling Kinderstad. Dit is van de kinderafdeling waar
de zieke kinderen heerlijk kunnen spelen. Ze hebben
daar een vliegtuig nagebouwd met stoelen, kleding en
al. Een radiostudio om in te spelen, een formule 1 auto die je kan besturen via een beeldscherm, een klein
voetbalveld die is geschonken door AJAX. Zo kunnen
we nog wel even doorgaan, het is geweldig om te zien
en te veel om op te noemen. Na de rondleiding over
die afdeling hebben we de boeken en plaatjes gegeven aan de mevrouw van de afdeling en ze bedankte
ons allen hartelijk (dus ook jullie allemaal). Ze waren
er heel blij mee en gingen ervoor zorgen dat de plaatjes bij de zieke kinderen terechtkomen. We mochten
ze zelf niet ronddelen omdat het te gevaarlijk is met

ziektes die wij aan de zieke kinderen kunnen geven
en zij hun ziektes weer aan ons. Dit vonden we wel
erg jammer, maar we konden het wel goed begrijpen.
Nu denken jullie waarschijnlijk…. En de rest van de
plaatjes? Nou, die hebben inmiddels ook hun doel al
bereikt. Deze plaatjes hebben we geschonken aan de
voedselbank. Voor wie niet weet wat dit is, hier komen
mensen die niet veel geld hebben om eten enzovoort
te kopen en dus soms daar hun eten komen halen. Dit
vonden wij ook een heel goed doel.
Nadat we geweest zijn kwamen er weer boeken binnen bij ons, maar we hebben gelukkig meer stapels
gegeven dan boeken, het zijn uiteindelijk 46 boeken
geworden!!!
Inmiddels hebben we vernomen dat de eerste boeken ook bij de kinderen aan zijn gekomen, we werden
gebeld door het VU dat de kinderen erg gelukkig zijn
met de boeken en hebben ook een kaart via de post
ontvangen van 1 van de zieke kindjes.
Rest ons voor nu nog alleen iedereen te bedanken
voor alle plaatjes namens alle zieke kinderen die dit
boek hebben ontvangen.
Allemaal BEDANKT!
Groetjes John Niek Rody
en Zoë en alle kinderen.

Boos, maar vooral verdrietig!
Afgelopen donderdag 19 maart is in de ochtend
onze lieve poes, slechts 8 maanden oud, aangereden vóór ons huis “Aan het Midden” in Uithoorn.
Zij werd daarbij zo verwond, dat we haar hebben
moeten laten inslapen. Wij zijn heel verdrietig om
dit tragische verlies, maar ook heel boos!
Waarom is diegene die dit gedaan heeft doorgereden, hij/zij moet gemerkt hebben dat onze poes
werd aangereden? Onze lieve poes heeft hierdoor
waarschijnlijk onnodig moeten lijden, dat doet ons
heel veel pijn! Wij zijn ook boos dat er door vele
autobestuurders/sters zo krankzinnig hard gereden wordt langs ons huis. Nú is het een poes, de
volgende keer kan het ook één van onze kinderen zijn of een volwassene. Er moet hier echt iets
aan gedaan worden, borden met 30 km of nog hogere drempels. Bovendien zouden mensen eens
moeten nadenken over de consequenties van hun
harde rijden. Vooral ouders die kinderen naar en
van school brengen of halen, maken zich hier ons
inziens schuldig aan.

Vandaar onze oproep: “houd rekening met een
ander: mens of dier”.
U bent niet alleen op deze wereld!
Adrienne Kruyswijk
Uithoorn

Start bouw nieuwe locatie
voor Keers Mijdrecht B.V.
Mijdrecht - Woensdag 18 maart jl.
werd aan de Vermogenweg in het
Mijdrechtse industriegebied symbolisch de eerste paal geslagen voor
een geheel nieuw pand van Keers
Mijdrecht B.V. De handeling werd

verricht door directeur Jaap Biesheuvel die dat karweitje samen met
zijn zoon enthousiast en met kennis
van zaken uitvoerde. Eén en ander
werd onder fraaie weersomstandigheden gadegeslagen door een groot

aantal medewerkers van Keers, genodigden en de wethouders Roosendaal, Dekker en Van Breukelen.
Een symbolische eerste paal, want
er waren door heibedrijf M. Kool uit
Wilnis reeds de nodige palen van de

in totaal ruim 500 die er moeten komen, in de grond geslagen. Directeur Biesheuvel noemde het een eer
en tegelijkertijd een mijlpaal voor
zijn bedrijf de eerste aanzet te hebben gegeven tot een forse uitbreiding waar men hard aan toe is. Als
specialist in geveltechniek en stalen constructies vertoont de vraag
naar zowel ontwerp als productie
in eigen beheer op dit gebied een
dermate groeiende lijn, dat men op
de huidige locatie uit de inmiddels
krappe jas begint te groeien. Dat
zegt wat over het vakmanschap en
het vertrouwen in het bedrijf.
Jaap Biesheuvel geeft sinds 2002
leiding aan het Mijdrechtse bedrijf
dat in 1963 zijn oorsprong vond in
Uithoorn. Midden jaren zeventig
verhuisde men naar een locatie aan
de Hoofdweg tegenover SV Argon,
waar nu het Kastanjehof is verrezen.
Toen nieuwbouw in het (eerste) industriegebied plaatsvond verkaste
Keers opnieuw, nu naar de Productieweg 7. Maar zoals het er nu naar
uitziet heeft het bedrijf ook daar zijn
langste tijd gezeten. Het nieuwe
en moderne pand meet 6.000 vierkante meter en wordt opgedeeld in
werkplaatsen, magazijnen en kantoren. Vida Makelaars uit Mijdrecht
speelde een bemiddelende rol bij de
grondverwerving, Bouwbedrijf Midreth zorgt voor de bouw en architectenbureau H. van der Laan tekende
het ontwerp. Als alles volgens plan
verloopt wordt het gebouw eind dit
jaar opgeleverd. Keers Mijdrecht zal
dan andermaal verhuizen en naast
de betonnen façade van Brouwer
Transport & Logistiek op de nieuwe
en goed bereikbare locatie zijn activiteiten verder voortzetten. De ‘oude’ locatie wordt op voorhand door

Vida Makelaars nu al te koop aangeboden. Momenteel biedt Keers
Mijdrecht werk aan ongeveer veertig personen, maar gelet op de toenemende activiteiten moeten er nog
steeds vacatures vervuld worden
en zal het personeelsbestand zich
daardoor stilaan uitbreiden.
Specialist in geveltechniek
Keers Mijdrecht heeft al meer dan
45 jaar ervaring in het ontwerpen,
vervaardigen en monteren van glas, staal- en aluminiumconstructies
voor uiteenlopende projecten in de
utiliteit- en woningbouw – zowel
in nieuwbouw als renovatie - door
heel Nederland. Keers Mijdrecht is
een specialist pur sang op zijn gebied en daardoor een graaggezie-

ne partner in de wereld van architecten, aannemers, maar ook particuliere opdrachtgevers. Keers
Mijdrecht denkt en werkt met de opdrachtgever mee tijdens het bouwproces vanaf ontwerp tot realisatie.
Vakmanschap blijkt ook hier meesterschap te zijn op het gebied van
aluminium- en stalen ramen, deuren en vliesgevels, brandwerende
vluchtdeuren in tunnels, glasverlijmingstechniek voor glasgevels, gevelbekleding, kaderbeglazing, glasdaken en serres. Een bedrijf dat
zich op een mooie en duidelijke manier kan presenteren in de uitvoering van geslaagde projecten via de
website www.keers.nl. Toch maar
weer mooi een Mijdrechts bedrijf
dat van zich doet spreken!

Inbraak woning aan de
Karel Doormanlaan
Uithoorn - Op onbekende wijze
hebben vrijdagavond 20 maart jl.
inbrekers kans gezien een woning
binnen te komen op de Karel Doormanlaan. Het huis is volledig doorzocht en er is in elk geval een fiets
weggenomen.
Hoe de daders hebben kunnen binnenkomen is zoals aangegeven on-

Hennepkwekerij
opgerold

Uithoorn - Op de Handelsweg is op
dinsdagmorgen 11 maart rond elf
uur een hennepkwekerij ontdekt.

duidelijk. Een van de mogelijkheden
zou het “hengelen” via de brievenbus kunnen zijn, te voorkomen door
het nachtslot te gebruiken. Ook
“flipperen” is een gebruikte methode. Hierbij worden simpele sloten
met een stuk plastic opengewrikt.
Ook dat kan simpel tegengegaan
worden met een goede secustrip.
De ongeveer driehonderd plantjes zijn in beslag genomen en afgevoerd. De politie stelt een onderzoek in naar de gebruikers van het
pand.
Kwekerijen leiden geregeld tot wateroverlast en brand.
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Film in de Veenhartkerk

Reumafonds bedankt
Vinkeveen en Waverveen
Vinkeveen - Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comitéleden
en bewoners in de regio Vinkeveen
en Waverveen voor de grote inzet
en bijdrage aan het prachtige resultaat van de collecte. In de landelijke collecteweek van 8 tot en met 14
maart jl. is in Vinkeveen en Waverveen in totaal 3212,56 euro opgehaald. Hiermee levert de regio een
belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland.
Onzichtbare ziekte
Reuma is de verzamelnaam voor diverse zeer pijnlijke aandoeningen
aan gewrichten, pezen en spieren.
Genezing is nog niet mogelijk. Ruim
2,3 miljoen mensen in Nederland leven met pijn, vermoeidheid en stijfheid als gevolg van reuma of artrose. Bij alles wat zij doen moeten
ze rekening houden met hun ziekte. En dat geldt niet alleen voor oudere mensen: 3.000 kinderen in Nederland hebben geen onbezorgde jeugd als gevolg van reuma. Zij
kunnen niet vrijuit spelen met leeftijdsgenoten door pijn en beperkingen van hun bewegingsapparaat.
Ook het vaak zware medicijngebruik met bijwerkingen zoals misselijkheid beperkt de levenskwaliteit.
Op het eerste gezicht is deze enorme impact vaak niet merkbaar. Reu-

Mijdrecht -Aanstaande vrijdag 27
maart is er weer Veenhartfilmavond.
De Veenhartfilmavond is voor iedereen die dicht bij huis wil genieten
van de betere films en er vrijblijvend
over door wil praten, met openheid
en respect voor ieders opvatting.
De Veenhartkerk is een kerk die op
een eigentijdse en creatieve manier
kerk probeert te zijn. Een kerk die
er niet alleen wil zijn voor zichzelf,
maar voor De Ronde Venen. Zij wil
een plek zijn waar ruimte is voor iedereen die bezig is met religie of nadenkt over zingeving. Alle activiteiten, ook de Veenhartfilmavonden,
zijn bedoeld om op een uitdagende
manier met religie en zingeving be-

ma heet dan ook wel de onzichtbare ziekte.
Maatschappelijk probleem
Reuma beperkt zich niet tot patiënten en hun omgeving. Tweederde van alle reumapatiënten is jonger dan 65 jaar en behoort tot de arbeidsbevolking. De lagere arbeidsproductiviteit als gevolg van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid en de zorgverlening kosten circa 13 miljard euro per jaar. Kortom:
reuma is een maatschappelijk probleem waarvan we ons nog te weinig bewust zijn.
Steun van iedere
Nederlander nodig
Het Reumafonds is de grootste financier van wetenschappelijk reumaonderzoek in Nederland. Dit is
mogelijk mede dankzij het geld dat
met de jaarlijkse collecte wordt opgehaald. Een andere zeer belangrijke taak van het Reumafonds is voorlichting geven over reuma en leven
met de ziekte. Het fonds vraagt brede maatschappelijke aandacht voor
de impact van reumatische aandoeningen. Voor deze inspanningen
krijgt het Reumafonds geen overheidssubsidie. De bijdrage van iedere Nederlander is dan ook essentieel.

zig te zijn.
De Veenhartfilmavond is in het gebouw van de Veenhartkerk aan
Grutto 2a in Mijdrecht. Vanaf 20.00
uur is de zaal open en de film
start om 20.30 uur, entree 4,00 euro. De film wordt vertoond op een
groot scherm en na afloop is er een
drankje en de gelegenheid om na te
praten.
Wil je weten welke film er draait of
wil je meer informatie over de filmavonden? Kijk op de website
www.veenhartkerk.nl en geef je
op voor de Veenharfilmladder, dan
word je maandelijks op de hoogte
gehouden.

Laatste vuur in smederij
Catsburg in Waverveen
Boomfeestdag voor leerlingen
St. Jozefschool Vinkeveen
Vinkeveen - Leerlingen van groep
7 van de St. Jozefschool in Vinkeveen hebben gewapend met laarzen, handschoenen en zagen vorige
week flink de handen uit de mouwen gestoken. Op woensdagmorgen 18 maart hebben zij, onder leiding van docenten en medewerkers
van de gemeente, bomen en struiken
langs de voetbalvelden van sportvereniging Hertha gesnoeid. Zij deden dit in het kader van de landelijke Boomfeestdag. Ondanks het nog

waterige zonnetje en het feit dat het
best nog koud was zo aan het begin
van de morgen, ’s nachts had het
nog licht gevroren!, liep al gauw het
zweet van de rug bij de leerlingen.
De leerlingen van groep 7b van de
Jozefschool gingen zelfs zo fanatiek
en snel aan het werk dat ze te horen
kregen dat ze nog wel wat snoeiwerk voor andere klassen moesten
overlaten! Alle kinderen hebben een
herinnering voor hun bijdrage aan
het milieu gekregen.

Waverveen - Vorige week stak Johan Catsburg voor de laatste keer
het vuur in de smederij aan. Ze
stoppen ermee. In 1946 kocht hun
vader Dirk Catsburg de smederij in
Waverveen. De smederij werd over-

genomen door de zoons, maar Ben
en Johan willen gaan afbouwen. Het
bedrijfpand gaat in de verhuur en zo
verdwijnt waarschijnlijk de laatste
smederij van De Ronde Venen.
Foto: Herman van Soest

Kom in de Kas een uitje
voor het hele gezin

Toneelvereniging W.I.K.

‘De verkeerde koffer’
Mijdrecht – Toneelvereniging W.I.K.
speelt op zaterdag 28 maart en 4
april a.s. de klucht ‘De verkeerde
koffer’
De voorstellingen vinden plaats in
’t Oude Parochiehuis aan Bozenhoven 152 in Mijdrecht en beginnen
om 20.15 uur. Kaarten zijn te verkrijgen via mevrouw Hennie Breewel,
tel. 0297-283979 of op de uitvoeringsavonden aan de zaal en kosten 7,50 euro.
Sjaan, Berend, Kiki, Bram, Sanne en

Beatrice zijn de personages, die in
‘De verkeerde koffer’ tot leven komen. De woonkamer van een buitenlands vakantiehuisje vormt het
decor. Het thema is een familiereünie. De meegebrachte koffers zorgen voor de nodige verwarring, en is
iedereen wel degene waar hij of zij
zich voor uitgeeft? U bent van harte uitgenodigd om de spelersgroep
van W.I.K in deze amusante klucht
aan het werk te zien. Graag tot ziens
op een van de uitvoeringsavonden.

Rakkertjes in beweging
met bewoners Maria-Oord
Vinkeveen – Peuterspeelzaal de
Rakkertjes, 12 kinderen in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar, was maandagochtend 16 maart aanwezig bij
de activiteit spel&beweging in Maria-Oord. Normaal gesproken staat
er elke maandagochtend voor een
aantal bewoners van Maria-Oord
de activiteit spel&beweging op het
programma. Maar deze keer kwamen de Rakkertjes en hun begeleiders op bezoek. Eens in de maand
komen ze samen met de bewoners
bewegen of knutselen. De kinderen

van de Rakkertjes kwamen in het
begin nog wat onwennig over. Maar
met een gezellig muziekje en veel
speel- en spelmateriaal werden ze
al snel wat losser.
De kleintjes gooiden o.a. ballen over
met de bewoners van Maria-Oord,
speelden samen met elkaar een potje kegelen en onder het genot van
een drankje en een koekje werden
er liedjes gezongen. Kortom: deze
ontmoeting tussen jong en oud levert altijd een groot succes op!

De Kwakel/Kudelstaart - Op zaterdag 4 en zondag 5 april zet een
aantal kwekerijen aan de Hoofdweg in De Kwakel en Kudelstaart
zijn deuren wagenwijd open. Dit onder de noemer van de jaarlijkse Kom
in de Kas-dagen. Ook dit jaar is het
plaatselijke comité er in geslaagd
een goed programma neer te zetten. Ze zijn er vanuit gegaan dat er
voor elk wat wils moet zijn en dat is
ze dan ook aardig gelukt.
Maar het draait natuurlijk allemaal
wel om de deelnemende kwekerijen en hun producten. Zo heeft u bij
kwekerij de Amstel het idee te wandelen in een oerwoud, met ficussen
van wel 7 meter hoog. Naast de ficussen hebben ze ook o.a. Aglaonema’s, Sansevieria’s, Dracaena’s,
Schefflera Amate, Tetrastigma’s en
verschillende soorten palmen. Alle te verkrijgen in diverse variaties,
hoogtes en potmaten, die ze op eben vloed telen.
Bij Moerheim wordt u een blik gegund op kuipplanten. Altijd al het
naadje van de kous willen weten
over kuipplanten, hier kun u zeker
antwoorden krijgen op uw vragen.
Deze kwekerij is een productiebedrijf dat zich gespecialiseerd heeft
in de productie van diverse soorten
Sundaville, Curcuma en Senetti. In
het weekend van Kom in de Kas zijn
er geen Curcuma’s te zien maar wel
de Senetti en Sundaville.
Bij HPD potplanten is er volop te genieten van grote aantallen potrozen,
in een grote diversiteit aan kleuren
en ook in maten. Het grootste voordeel van de potroos is dat u er wekenlang plezier van kunt hebben,
zowel in de huiskamer als op het
terras. Er worden in deze kwekerij
45.000 m2 potrozen gekweekt. Op
deze oppervlakte groeien 14 soorten
in verschillende potmaten te weten
13 cm, 17 cm, en op een schaal van
21 cm.
Bij Corditas zijn er naast de varens
ook bloeiende planten te vinden,
voor zowel in huis als in de tuin. Zo
kweken ze daar Sinningia’s, Gloxinia’s, Exacum en Ponsettia’s. Een
deel van deze kwekerij wordt verhuurd aan Ed Bertoen. Hij kweekt
hier buxussen. Er is een breed aanbod beschikbaar van buxus bolvormen vanaf 25 cm doorsnede tot
ruim een meter doorsnede. Daarnaast zijn er ook diverse vormen zoals piramides, spiralen, kubussen,
bol op stam en bonsaivormen in diverse maten. Van belang is het streven naar een hoge kwaliteit.

Bij L.J. van der Meer kunt u terecht
voor een noviteit op het gebied van
Azalea’s. Het is lang geleden dat in
de regio Aalsmeer de kans werd geboden om Azalea`s te bekijken tijdens Kom in de Kas. Dit seizoen introduceert Van der Meer een unieke noviteit; de roze azalea Fuji. Op
de hellingen van de woeste vulkaan
Fuji staan de voorouders van deze
plant. Onder de bomen vinden zij in
de vochtige grond hun ideale standplaats. In deze oase van Oosterse
rust groeien zij, om na twee jaar een
uitbarsting van bloemen te tonen.
Om u ook thuis van deze explosieve bloei te laten genieten, hebben
zij deze plant voor u ontwikkeld. Natuurlijk is deze tijdens Kom in de Kas
te bezichtigen.
Bij Hedera vindt u potplanten in verschillende maten en soorten. In deze kwekerij worden 6 verschillende
potplanten gekweekt. Het grootst
aantal meters (20.000) wordt ingenomen door de Hedera’s. U vindt
ze in verschillende vormen maar
ook in hangpotten. De Zamioculcas
neemt 10.000 meter in beslag, dit is
een product dat, naast gebruikt te
worden als potplant, ook een ideaal
product is in boeketten. Ook wordt
er op 7000 m2 Yucca´s gekweekt. Op
de laatste 8000 m2 staan Aglaonema’s, Beaucarnea’s, en Sanseveria’s
oftewel vrouwentongen.
Bij Van Leeuwen is er een groot
aanbod van groene planten. Ze zijn
gespecialiseerd in de teelt van kleine groene planten, in de potmaten 8
cm, 10 cm en 12 cm.
Wanneer u verzot bent op rozen,
dan is een bezoek aan de firma
Verkuyl zeker een must. Dit bedrijf
is gespecialiseerd in Trosrozen. De
soorten die hier gekweekt worden
zijn Lovely Lydia (donkerroze), Gracia (roze) en Cream Gracia (crème).
Deze laatste wordt veel gebruikt in
bruidswerk.
Naast deze activiteiten is er voor de
kinderen ook veel te doen. Zo kan
men zich gratis laten schminken,
worden er gratis suikerspinnen uitgedeeld, is er een speurtocht met
heel leuke prijzen en kan men ook
genieten van het springen op een
springkussen. Het mooie van dit alles is dat alle activiteiten gratis zijn.
Er zijn geen entreekosten en ook het
parkeren is helemaal gratis. Gewoon
een dagje uit op deze manier is de
perfecte manier om je in deze tijd
van bezuinigen uitstekend te vermaken. De openingstijden zijn op beide
dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Grootse rommelmarkt
Mijdrecht - Op zaterdag 25 april
a.s. wordt op het terrein van korfbalvereniging Atlantis in Mijdrecht
een grootse rommelmarkt gehouden. Korfbalvereniging Atlantis bestaat dit jaar 40 jaar en om haar jubileumfestiviteiten mogelijk te maken heeft zij een geweldige rommelmarkt georganiseerd.
Om 10.00 uur zullen de hekken
opengaan en het zal tot ongeveer
15.00 uur duren. Vanuit een grote
tent en meerdere kramen wordt er
een diversiteit aan spullen aangeboden. Altijd leuk om even te snuffelen. Tevens zal er een terras zijn
waar u een heerlijk kopje koffie/thee
met iets lekkers erbij kunt nuttigen.

En het rad van avontuur zal natuurlijk ook niet ontbreken. Voor de kids
zijn er diverse activiteiten waaronder touwtje trekken, sjoelen en ballen gooien. Kortom: het gaat een
hele gezellige dag worden waar zij u
van harte voor willen uitnodigen!
Zij hebben al het een en ander verzameld maar ze kunnen altijd nog
meer spullen gebruiken. Heeft u
nog bruikbare (handzame) spullen
thuis en wilt u hen daar een plezier
mee doen? Breng het dan komende
zaterdag 28 maart tussen 11.00 en
12.30 uur naar het Atlantis terrein in
Mijdrecht. Mocht u op die dag niet
in de gelegenheid zijn, bel hen dan
op 287472 of 241026; zij zorgen dan
dat het bij u wordt opgehaald.

Kerkbezoek loont in de
Janskerk of De Rank
Mijdrecht - De Protestantse Gemeente in Mijdrecht (de Janskerk
en de Rank) leeft momenteel toe
naar de viering van het Paasfeest.
De kerk wil daarbij graag uitnodigend zijn voor iedereen op zoek
naar woorden van hoop en naar verdieping voor het leven van alledag.

het einde zit er licht en volgen onverwachte vergezichten. Op ieder
station ben je uitgenodigd om uit te
stappen, de benen te strekken en
deel te nemen aan wat te gebeuren
staat, voordat de trein doorrijdt naar
de volgende bestemming. Een paar
excursies maken we te voet.

Op zondag 5 maart (Palmzondag)
begint de Stille Week die de zondag daarop uitmondt in de feestelijke viering van het belangrijkste
christelijke feest, het Paasfeest. Wie
echter op zondagmorgen 29 maart
de kerkdienst in de Janskerk of in
De Rank komt meemaken, zal gastvrij onthaald worden met een gratis exemplaar van het fraai ogende
boek ‘Intercity Bestemming Pasen’
Deze bijzondere uitgave wordt aangereikt aan iedere kerkganger op 29
maart en is in eerste instantie bedoeld voor hen die zich wel eens afgevraagd hebben: wat zoeken al die
mensen daar in die kerk, waar hopen ze op, waar leven ze eigenlijk
van? Het is daarmee eigenlijk ook
een boek om dóór de geven aan
‘belangstellenden-van-buiten’.
Iedereen wordt met deze reisgids
voor de stille (of: goede) week van
harte uitgenodigd om de kerkdiensten in de Protestantse Gemeente
mee te komen vieren. In het boek
ligt een foldertje met daarop de tijden van de diensten in deze belangrijkste week van het kerkelijk jaar.
Wie er meer over wil weten, kan
even het internet op gaan en een
bezoekje brengen aan www.intercitypasen.nl Bel voor meer informatie
met 28 14 64.

Met andere woorden: deze gids
neemt je mee van viering naar viering in de Stille Week. Verschillende stations in het verhaal van Jezus
worden aan gedaan: zijn intocht en
laatste dagen in Jeruzalem, de viering van het laatste avondmaal, de
hof van Getsemane, zijn veroordeling en kruisdood. Om uiteindelijk
aan te komen op de eindbestemming: de zondagmorgen van Pasen,
de dag van zijn verrijzenis uit de
dood. Het wordt een reis door het
donker naar het licht.

Inhoud
Bij wijze van nadere aanbeveling om
kennis te nemen van de inhoud van
dit fraaie boek hierbij nog de volgende tekst. Je bent uitgenodigd
voor een treinreis en bent erop ingegaan. Dat is mooi. Welkom! Het
is ook dapper. Want het wordt geen
eenvoudige tocht, geen luchtig uitstapje of midweek-shoppingtripje.
De reis voert langs kille perrons, sinistere haltes, donkere stationsgebouwen en lange tunnels. Maar aan

Je bent uitgenodigd om de hele reis
mee te maken, maar geen mens zal
je verbieden om slechts een paar
stations aan te doen of voortijdig uit
te stappen. Er is geen conducteur
die je kaartje controleert. En op deze
reis hoef je nooit alleen te zijn. Want
anderen reizen met je mee, ervaren
en onervaren op deze tocht. Bij medereizigers kun je terecht voor raad
of inzicht, een hand bij het uitstappen of een arm bij het lopen. We
gaan deze weg met elkaar.
Dit boekje vormt daarbij een soort
kerkelijke ‘tussen-de-rails’. Een reisgids die de route verkent. Om te lezen als tijdens de reis het landschap
toch te donker wordt om naar buiten te kijken en als er in de ramen
van de coupé niet meer te zien valt
dan de spiegeling van uw eigen gezicht. Om vóór de aankomst op een
station te weten wat je te wachten
staat en bij het verder reizen nog
eens rustig te overdenken wat je zojuist is overkomen.
De Protestantse Gemeente te
Mijdrecht wenst iedereen een goede reis met de Intercity Bestemming
Pasen en voor daarna zeker ook een
Gezegend Paasfeest!
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HVM A1 neemt belangrijke
punten mee naar huis

Dames Atalante D2
vechten voor de winst

Mijdrecht - Op zaterdag 21 maart
speelden de meiden van Mijdrecht
A1 een belangrijke wedstrijd uit bij
Bloemendaal. Na twee matige weken voor deze meiden uit Mijdrecht
moest er nu toch echt gepresteerd
worden. Eerst een gelijkspel tegen
Myra, en de week daarna een verlies thuis tegen Overbos. Wedstrijden waar de meiden het liever niet
meer over willen hebben. En dus
was het zaterdag een extra stimulans om er voor te gaan. Bloemendaal staat tweede in de competitie
en Mijdrecht volgt daarachter op de
derde plek. Deze wedstrijd was dus
wel degelijk van belang als de meiden nog zicht willen houden op de
tweede plek. Met winst zouden de
meiden flink inlopen op de Bloemendaalse meisjes, en dus was dat
nu ook het doel. Laten zien dat ze
wel degelijk meekomen in de eerste
klasse, en nog steeds het zicht blijven houden op de top 3.

Vinkeveen - De Oudenallen equipe, nog altijd 11de, speelde afgelopen vrijdag tegen de nummer 9, Salvo D1. De vorige wedstrijd hadden
de dames twee sublieme sets gepakt van de nummer één, de goede
flow was gevonden.

Serieus
De wedstrijd begon goed, de meiden waren vanaf minuut één serieus en hadden maar 1 doel, aanvallend hockey spelen. De meiden uit Bloemendaal waren niet
zo goed voorbereid en daar maakte Mijdrecht goed gebruik van. Met
veel aanvallen over de linkerkant
zorgde HVM er voor dat ze grotendeels op de helft van Bloemendaal
hockeyde. Het duurde dan ook niet
lang voordat de eerste goal een feit
was. Een prima aanval over de rechterkant zorgde ervoor dat Lindsey
Minnaard de bal prima kon voorgeven, en via de stick van een verdedigster van Bloemendaal kwam de
bal voor de voeten van Jorinde van
den Berkhof, zij tipte de bal er dan
ook prima in, en de keepster was
kansloos. 0-1. Mijdrecht moest deze stand vasthouden en het uitbreiden naar meer. En dat deden ze ook,
binnen 2 minuten lag de tweede bal
alweer in het doel van Bloemendaal.
Een niet zo’n slimme actie van de
keepster zorgde ervoor dat Suzan
de Graaff de bal prima kon binnenslaan. 0-2. En de meiden van Bloemendaal werden wat harder en waren fysiek soms een klasse beter. Er
mag zelfs gezegd worden dat het af
en toe wel op een potje hout hakken
leek, maar daar laten wij ons verder
niet meer over uit.

Voorsprong
De meiden gingen met een 0-2 voorsprong de rust en, en coach Claudia
Röling was dan ook zeer tevreden.
Met een paar kleine wijzigingen
startten de meiden dan ook gemotiveerd aan de tweede helft. Bloemendaal had duidelijk iets goed te
maken, en zij waren dan ook de eerste 15 minuten van de tweede helft
de betere ploeg. Een probleem waar
de meiden wel vaker mee te maken
krijgen. Ze denken er dan iets te
makkelijk over, en vergeten dat een
hockeywedstrijd uit 2x 35 minuten
bestaat. Het duurde dan ook niet
lang voordat keepster Lauren Dijkshoorn in actie moest komen. Na een
paar goede reddingen, werd het bij
een strafcorner even teveel, en de
bal ging erin. 1-2. Het kon dus nog,
dacht Bloemendaal. En door een
kleine fout in de verdediging maakte Mijdrecht door een eigen doelpunt wederom bij een strafcorner
de stand weer gelijk. 2-2. Nu werd
het echt spannend. De aanhang van
Bloemendaal ging compleet achter haar meiden staan en het werd
in de laatste 10 minuten een spannende wedstrijd. De meegereisde
supporters uit Mijdrecht moedigden de dames vanaf de kant goed
aan, wat zorgde voor een vechtend
en goed spelend team. De meiden
ging er met ze allen nog even voor,
en dat resulteerde in een fantastische aanval, helemaal vanuit achteruit werd er goed opgebouwd, de
bal werd van recht naar links verlegd waar Susan de Graaff de bal
prima kon binnenslaan. 2-3!! Fantastisch. En met nog 5 minuten spelen kon het toch niet anders, dan
dat Mijdrecht met de punten naar
huis ging. Toch zorgde Bloemendaal
nog voor wat sensatie door in de allerlaatste minuut nog een strafcorner te mogen nemen, maar gelukkig
had Mijdrecht Floor Rehbach die de
bal buiten de cirkel kon afstoppen,
en dus er voor zorgde dat Mijdrecht
met 3 hele belangrijke punten naar
huis ging.
Meiden, jullie hebben het fantastisch gedaan, en jullie coach kan
dan ook niet meer dan tevreden zijn
over deze geweldige prestatie. Jullie
hebben laten zien dat Mijdrecht wel
degelijk een prima potje hockey kan
spelen en beheerst over een prima
doorzettingsvermogen. Klasse!

Goede doelen weekend PK Sport:

Opbrengst: 8000.- euro
op tegen kinderkanker
Vinkeveen - Dit prachtbedrag is
bij elkaar gesport door 120 deelnemers. Het geld komt ten goede aan
Villa Joep.
Goede doelen weekend was bij PK
Sport een fantastisch succes en
een onvergetelijk evenement. Vooral de spinning les met live muziek
was een waanzinnige happenning.
Maar er werd niet alleen maar gefietst, het bruiste dit weekend bij PK
Sport! Van XCO tot squash en van
KickFun tot FitWalk iedereen werkte zich in het zweet voor het goede
doel, met het fantastische resultaat
van 8000,- euro, top!
De Vereniging van Exclusieve Sportcentra – waarbij PK Sport is aangesloten, organiseerde de actie voor
de zevende keer. Tijdens de afgelopen jaren groeide het goede doelen weekend uit van een kleinschalig evenement tot een landelijke gebeurtenis waar vele tienduizen-

den klanten met veel enthousiasme en betrokkenheid aan mee hebben gedaan. De Vereniging Exclusieve Sportcentra heeft Villa Joep
als goed doel gekozen en strijdt samen met Villa Joep tegen neurblastoom kanker bij kinderen. De landelijke opbrengst van alle deelnemende centra was een recordbedrag
van meer dan 400.000 euro!
Villa Joep draagt de naam van Joep
Steijn uit Voorschoten bij Leiden. Hij
overleed zes jaar geleden aan neuroblastoom kinderkanker. Joep was
4,5 jaar. Een jaar na zijn overlijden
richtten zijn ouders Villa Joep op om
geld in te zamelen voor onderzoek
naar geneesmiddelen tegen deze
ziekte.
Hierbij willen wij alle deelnemers en
sponsors bedanken voor hun geweldige inzet en enthousiasme! Volgend jaar weer!!

Mijdrecht - Dat Argon in deze wedstrijd in het laatste kwartier
de winst naar zich toe wist te trekken dankte het, cru gezegd, eigenlijk aan Elinkwijk’s rechterspits Dennis Baino. Want deze slaagde er pal
voor het begin van het laatste deel
van deze tegenvallende wedstrijd in,
om geheel vrij voor het Mijdrechtse
doel (Eelco Zeinstra was al gepasseerd) de bal toch nog naast het lege doel te schieten. En twee minuten later lag de bal aan de andere
kant van het veld op de stip, toen
verdediger Verweij te opzichtig aan
Patrick Lokken ging hangen na een
vrije trap, Lokken liet zich dit buitenkansje in tegenstelling tot Baino niet
ontnemen, 0-1.

De kop is er af
Uithoorn - Het BMX fietscrossseizoen is weer begonnen. De afgelopen weken hebben de crossers van
de UWTC zich in de vorm van ‘testwedstrijden’ kunnen meten met de
leden van de club van Velsen.
Op zondag 22 maart echter stond de
eerste wedstrijd in 2009 van de afdeling West weer op het programma. De eerste mogelijkheid om te
zien hoe de directe tegenstanders
in iedere leeftijdsklasse uit de winterstop zijn gekomen.
Er zijn vele manieren om de winterstop door te komen en je als rijder voor te bereiden op het volgende seizoen.
De baan in Langedijk was in ieder
geval goed. Droog en zonnig weer,
maar wel veel wind wat het crossen
en springen bemoeilijkte.
Misschien was dit ook een van de
oorzaken dat de EHBO de handen
vol had deze dag. Daarnaast was
het ook voor een grote groep jonge
rijders de eerste echte wedstrijd met
alle spanning die erbij hoort.
Tot deze pechvogels horen onder
anderen Danny de Jong en Roan
van den Berge die nog voor de finales waren gevallen. Dit overkwam
echter in de finalerace ook Wouter
Plaisant v.d. Wal.
Er waren ook zeker positieve verrassingen, zoals Jochem v.d. Wijngaard
die als ‘nieuweling’ bij de Boys 6 jaar

de eerste plaats wist op te eisen, net
als Maarten van der Mast bij Boys 8.
Heel goed.
Ook andere nieuwe sterren zijn bij
de UWTC aangetreden en zullen
nog veel van zich laten horen.
Uitslagen
In de eigen klasse reden in de A-finale:
1e Jochem v.d. Wijngaard, Maarten v.d. Mast. 2e waren Bart van
Bemmelen, Jaivy Lee Vink, Bart de
Veer, Michael Schekkerman en Eelco Schoenmakers. 3e plaatsen voor
Melvin v.d. Meer, Kevin de Jong en
Erik Schoenmakers. 4e voor Max de
Beij, Donne van Spankeren, Mitchel Vink, Roberto Blom. 5e plaats
voor Jeroen Noordegraaf, Wesley ter
Haar, Sam Verhulst, Wiljan Brouwer
en Wouter Plaisant v.d. Wal. 6e voor
Moreno Blom en Tom Brouwer. 7e
waren Joey Nap, Mike Veenhof.
In de B-finale waren de uitslagen:
1e plaats voor Jurre Overwater en
Scot Zethof. 2e Arjan v. Bodegraven,
Danny de Jong en Gerard de Veer.
3e Thomas v.d. Wijngaard, Lars Wiebes. 5e was Mike Pieterse. 6e Dane
Caldenhove, Arno van Vliet.
Voor de dagzege in de open klasse vielen 9 van de 25 hiervoor ingeschreven UWTC rijders in de prijzen.

Tot aan die momenten hadden de
toeschouwers het moeten doen met
een, zoals gezegd, tegenvallende
ontmoeting tussen de streekgenoten. Argon startte weliswaar voortvarend, maar al snel zakte het tempo en slaagde Elinkwijk er in, om de
betere mogelijkheden voor zich op
te eisen. Een vrije trap van de Haan
verraste al zwabberend bijna Eelco
Zeinstra, die halverwege de eerste
helft ook niet bij de boogbal kon komen, die door de Haan van afstand
op de bovenkant van de lat werd geplaatst.
Bij de derde keer, dat de Haan in
beeld kwam (na een snelle 1 – 2
combinatie) wist de doelman met
een reflex van zijn rechtervoet de
score dubbel blank te houden.
In het laatste kwartier kwam Argon
tot kansen, zoals de open kopkans
die Jasper de Haer na 37 minuten
kreeg uit een vrije trap van Nicolai Verbiest. Geheel tegen zijn gewoonte in mikte de opgekomen verdediger van 4 meter afstand echter
naast het vijandelijke doel. Ook Ben
Ebu-Mordi zocht bij een schietkans
na een corner van Michael van Laere het doel op de verkeerde plaats,
zodat met 0-0 van kant werd gewisseld.
Moeilijk
Ook na rust bleef het lange tijd
moeilijk voor de spelers van beide teams, om de bal bij een clubgenoot te brengen, zodat een rommelig spelbeeld ontstond met weinig of geen kansen. Tot dus het laatste kwartier aanbrak en Baino ver-

zuimde zijn ploeg aan de leiding te
helpen. Een minuut later werd Ben
Ebu-Mordi op de middenlijn van
achteren onderuit gehaald door van
der Horst, die niet alleen een gele
kaart, maar ook een vrije trap tegen
kreeg.
Daaruit pompte Nicolai Verbiest
de bal hoog in het Utrechtse strafschopgebied, waar Verweij zich geroepen voelde om Patrick Lokken
vast te houden, waarop scheidsrechter Phielix de bal op de stip deponeerde. Patrick Lokken bleek koel
genoeg, om deze kans om te zetten
in de 0-1 en het spel was op de wagen. Want nog geen 2 minuten later
schoot Patrick Lokken uit een hoekschop de bal langs de doelman en
zag de bal door een verdediger uit
het doel worden gewerkt.
De assistent-scheidsrechter stond
echter precies op de lijn en constateerde, dat de bal achter de lijn was
weggewerkt, zodat de scheidsrechter niet anders kon dan de 0-2 aantekenen. Dit zeer tot ongenoegen
van de thuisploeg, die dit zo duidelijk kenbaar maakte, dat de assistent
zich wederom genoodzaakt zag, de
vlag in de lucht te steken.
Consult tussen de leidsmannen betekende de rode kaart voor verdediger Mahdadi, die zich blijkbaar te
buiten was gegaan aan te kwetsend
taalgebruik. Al snel kon Argon profiteren van de overtal situatie, toen
Patrick Lokken de bal precies op tijd
meegaf aan de opkomende Anton
den Haan, die doelman Pouw met
een schuiver voor de derde keer
passeerde, 0-3.
Op slag van tijd slaagde spits Bartels van de thuisploeg er na een
doorgekopte bal van Baino in, om te
profiteren van een onoplettendheid
in de defensie, zodat de eindstand
op 1-3 werd bepaald.
Een stand, die er voor zorgt, dat Argon nog mee kan strijden voor de
titel en dat Elinkwijk zich voorlopig nog zorgen moet maken om het
klassenbehoud. Zondag op de verplichte vrije dag kan Argon toezien,
hoe de andere ploegen de stand
weer opnieuw rangschikken, waarna de ploeg op 5 april thuis aan kan
treden tegen FC Omniworld.

Het team was prima op dreef en ging
voort met set 4. Verdeler Jet Feddema was heerlijk op stoom en wisselde pittige slimme ballen af met fijne set-ups voor de vele mooie aanvallen. Natalie van Scheppingen bijvoorbeeld poeierde ‘m mooi op de
grond en Annemarieke Wijnands
zette de boel ook meerdere malen
op scherp. Joke Ruizendaal blijft de
meest stabiele factor en zij deed solide haar werk. Inge Bakker was zowel verdedigend als slim aanvallend
prima in haar element. Met 25-20
werd set 4 gewonnen en dus wederom een beslissende vijfde set.
Het begin van de set stond bol
van de foutjes aan de thuiszijde
en dat resulteerde in een 1-8 achterstand, nog extremer dan de 38 achterstand in deze laatste set
van een week eerder. Na de wissel
van speelhelft begon het echter te
draaien. Punt voor punt kwamen de
dames naderbij. langszij, en gingen
ze er overheen! Met 15-13 pakten
ze na zeer pittig vechtwerk de vijfde set en 3 punten er bij! De nummer 10 verloor, de Oudenallen equipe staat nu nog 2 punten achter en
speelt vrijdag uit tegen de nummer
5 Huizen D2.

AKU zes maal prijs in
Voorschoten en Spaarndam
Regio -Het weekend was weer behoorlijk succesvol voor de atleten
van AKU. Beste prestatie leverde
Anouk Claessens op de 10 Engelse
mijlen in Voorschoten,
ze werd eerste overall bij de dames
in een prima 1.05.20. Karin Versteeg
scoorde een keurige tweede plaats
op deze afstand bij de dames 35-44
in 1.09.12. Bij de heren domineerde
wederom Paul Hoogers, nu werd hij
eerste in 1.00.34 bij de 55 plussers.
John van Dijk was hier de snelste
AKU- er met een derde plaats en
een tijd van 56.45 bij de 35-44 groep,
gevolgd door Bram van Schagen die
1.03.26 nodig had.

Winst voor Argon in
laatste kwartier

BMX Cross 2009

De Vinkeveense dames begonnen
de strijd ietsje op achterstand. Het
was weer even een koude start en
kijken wat deze nieuwe opponent in
petto had. Het team was niet overdreven lang, net als de Vinkeveense dames, maar erg pittig in de verdediging.
De eerste set werd net aan verloren met 21-25 en helaas viel Marleen Sondermeijer met een blessure uit. Ook de tweede was een nekaan-nekrace en eindigde met 23-25
verlies.
De koppen dreigden te gaan hangen
maar er werd terug geknokt en in de
lange rally’s waren het steeds vaker
de gele leeuwen die punten pakten.
Bij Salvo was er net als bij de koploper van vorige week één sterspeelsters (nr 7) die veelvuldig in stelling
werd gebracht. Ze maakte mooie
aanvallen bij het net en ook vanachter de drie meterlijn. Maar de Oudenallen equipe stelde zich steeds
beter op deze harde aanvallen in
door achterin met een ‘man meer’
te verdedigen op de harde aanval.
Petra de Bruin draaide als een trein
met mooie reddingen en aan het net

scoorde ze vaak. Ook Marjan Blenk
speelde een lekkere wedstrijd. Set
drie eindigde, weer net aan, in het
voordeel van Atalante met 25-23.

Harry Schoordijk bleef netjes binnen de één tien met zijn 1.09.10, terwijl Fred van Rossum daar net boven finishte in 1.12 rond. Rob Bos en
Huub Jansen hadden zo’n close finish dat de foto de beslissing moest
brengen, Rob trok aan het langste eind met 1 seconde, 1.13.46 om
1.13.47!
Guido van Vliet bleef goed in hun
spoor door in een tijd van 1.14.52 te
volgen en Richard Mayenburg sloot

het AKU echelon af in 1.23.25.
De 10 km. heren bracht Theo van
Rossum een keurige tweede plaats
in 37.22. Paul Staneke kwam net
boven de veertig met zijn 40.11 en
Fred van de Bogaard en John Celie bereikten de eindstreep onder de
vijf en veertig minuten in 42.03 om
44.57.
Jaap Verhoef deed zijn uiterste best
om binnen de vijftig minuten te blijven, maar strandde er net boven in
50.44.
Jos Snel zweepte Baukje Verbruggen op tot de mooie tijd van 46.48
en Irma van Balken moest het alleen
doen en kweet zich daar goed van
met haar 49.41.
Wil Voorn liep in 51.25 naar een
goed vierde plaats en Claire van der
Post verbaasde weer eens een ieder
met 54.02 en een vijfde plaats als
ver 65 plusser.
Jos Lakerveld hield de AKU eer hog
op de 5 km. in 30.53.
In Spaarndam moest Freek Koersvelt
aan de bak. Hij kwam uit op de 30
km. en presteerde uitstekend door
als tweede te eindigen in 2.06.13.

Ploegentijdrit Groene
Hart Ronde
Regio - Op zondag 22 maart was
de jeugd van UWTC op uitnodiging
van wielervereniging WTC, in Woerden om tijdens de 3de Ronde van
de Groene Hart (profs) een ploegentijdrit (jeugd demonstratie wedstrijd) te rijden, er werd gereden
met 4 renners per ploeg.
Zo was voor categorie 3, Daniel
Wiegmans van de partij, en de later
bijgeschreven(?) Wesley van Dijk,
zij werden ingedeeld bij andere renners van verschillende wielerverenigingen. In hun categorie behaalden
zij de 1e plaats.
Voor categorie 6 en 7 stond in het
zonnige Woerden een UWTC kwartet aan de start t.w. Rick van Wieringen, Etienne Lenting, Jeroen van
Pierre en Jouke Schelling. De start
was moeizaam maar het kwartet
kwam op het eerste rechte eind op
stoom, er werd goed overgenomen
en samengewerkt, in de finishstraat
hadden ze voor de wind, Jeroen trok
er hard aan zodat het kwartet brak
in twee stukken, Etienne en Rick reden op een kleine achterstand, bij
de derde tijd werd de chrono weer
ingedrukt ze kwamen voor de 1ste
plaats 0,2…. seconden te kort. Ietwat balend maar achteraf toch heel
tevreden haalden de jongens op het
Eneco podium hun 2de plaats medaille op.
Voorstelling
Na de ploegen voorstelling van
UWTC op maandag 16 maart en na
diverse verreden kampioenschappen bij de noord Hollandse verenigingen, stond zaterdag 21 maart de

eerste jeugdwedstrijd op het programma. Dit was een afwachtingswedstrijd voor de 56ste ronde van
Haarlemmerliede en Spaarwoude
(elite/belofte renners) bij HSC de
Bataaf te Zwanenburg.
Om even over 12:00 uur was de
start van categorie 1, maar UWTC
had hier geen renners aan de start.
In cat 2 startte Mieke van de Veerdonk dit was haar 1e grote tournooi.
Helaas had ze wat problemen bij de
start om in haar pedalen te komen
waardoor ze de aansluiting met het
peleton miste. Daarna heeft ze haar
koers probleemloos uitgereden.
In categorie 6 starte Rick van Wieringen, hij fietste met veel gemakt
mee met het peloton, deze wedstrijd
eindigde in een massasprint en Rick
wist zich bij de voorste de melden
en werd mooi 14de. In categorie 7
was het de beurt aan Jeroen van
Pierre en Etienne Lenting. Etienne had vrijdag een gym ongelukje
gehad, doordat zijn pink uit de kom
was geweest kon hij niet zo goed
zijn stuur vasthouden, en heeft hierdoor de strijd moeten staken.
Er werd direct vanaf de start behoorlijk hard gereden in categorie 7. Jeroen van Pierre reed te ver
van achteren, en door demarrages kwamen er gaten in het peloton, zo kwam Jeroen met een grote groep achter het peloton, (waar
ook Etienne eerst nog deel van uitmaakte). Jeroen heeft nog geprobeerd het gat te dichten maar terwijl hij aansloot werd er van voren
gedemarreerd. Jeroen werd uiteindelijk 30ste.
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De Vrijheid/Biljartmakers
laat steekje vallen

Dames Nooitgedacht eerste
op ploegenachtervolging

De Ronde Venen - Ze staan nog
bovenaan maar hebben tegen De
Kromme Mijdrecht 2 een flinke
deuk opgelopen. Ab Augustin en
zijn mannen wisten de Amstelhoekers in toom te houden. Alleen Dave Meijer hield de eer voor zijn club
hoog. Dus: Kromme Mijdrecht 2– De
Vrijheid 7-2.
Dio 1 doet weer mee in de top door
een 7-2 winst op Stieva Aalsmeer.
Eric Brandsteder was tegen Eduard
Kroon in slechts 16 beurten uit en
zette de kortste partij van de week.
Voor Stieva was het Ton Bocxe die
met een slotserie van 33 de deur
dichtdeed voor gebrande Jaap Hogendoorn. Bobs Bar 1 verloor met 27 van De Merel/Metaal Mijdrecht 2.
Richard van Kolck bleef Peter Marsen in 22 beurten “meester”.
De Schans verloor met 2-7 van De
Kromme Mijdrecht 1, terwijl Hein
Voorneveld de puntjes in 17 beurten
thuis wist te houden.
De Merel/Metaal Mijdrecht 3 won
met 7-2 van Bobs Bar 2. Het team

De Ronde Venen - Zondagavond
werd op de ijsbaan in Amsterdam
om de Jaap Edentrofee voor ploegenachtervolging gestreden.

van Hans van Rijn was goed op
dreef door de prima prestaties van
Hans zelf, Cor van Wijk en Marry Verhoef die in slechts 19 beurten uit was. Alex Driehuis redde de
eer door winst in 21 beurten op Caty Jansen.
De Merel/Metaal Mijdrecht 2 verloor
met 2-7 van De Kuiper/van Wijk. De
Kuiper/van Wijk had in de vorm van
Kees de Zwart met een ontketende
Wim Roest te maken die de eer in 19
beurten bij De Merel kon houden.
Cens 2 won met 7-2 van De Paddestoel 3.
Cens 1 moest een 2-7 verlies toestaan, toegebracht door De Paddestoel 2. Robert Daalhuizen was de
man van de avond want hij deed het
in slechts 17 beurten. Patrick Gillet
wist in 33 beurten Jim van Zwieten
af te houden waardoor Patrick de
eer opstreek.
De Paddestoel 1 verloor met 4-5 van
Dio 2. Het was een gelijkopgaande strijd met partijen van 28 tot 31
beurten.

Voor IJsclub Nooitgedacht deden
Manja Bunschoten, Silvia VerlaanBakker en Maaike Elfferich mee.
De wedstrijd bestond uit twee voorrondes en één finalerace. De voorrondes, één van 5 ronden en één
van 3 ronden gingen in 3.23.34 en

in 2.01.60. Waarmee het team als
eerste geplaatst was voor de finale. De finale ging over 3 rondes en
werd een spannende strijd. De eerste 2 rondes lag het Nooitgedachtteam een fractie achter op de Jaap
Eden ploeg. Maar door een goede
samenwerking van de dames werd
er met een verschil van 3 sec gewonnen in een tijd van 2.00.29. In
het clubklassement werd de ijsclub
uit Wilnis 4de.

Atalante volleybalheren
pakken de volle winst
Vinkeveen - Vrijdag 20 maart
speelden de A-side mediamannen tegen VCH 3 uit Hoofddorp. Dit
3de team bevindt zich in tegenstelling tot het 2de team, in degradatiegevaar. Het 2de van VCH staat gedeeld eerste en is de volgende tegenstander van de Atalantemannen. Zoals gezegd stond de tegenstander van Atalante in degradatienood en dan is het als tegenstander
lastig inschatten wat je tegenover je
krijgt in het veld. Een team dat voor
elke bal gaat en probeert een alles
of niets spel te spelen, of een team
dat gewoon niet beter kan. Atalante
trof tegen VCH 3 een mix van dit. De
eerste 3 sets werden gewonnen, de
laatste gaf VCH geen “echte” tegenstand meer en was het een kwestie
van uitspelen. Kortom, 5 makkelijke
punten voor de Vinkeveners die in
Arjan Bakker een prima wisselspeler hadden.

Damclub Kunst & Genoegen
moet een stapje terug doen
De Kwakel - Drie jaar geleden werd
K&G kampioen in de 1e klasse van
de Noord-Hollandse dambond, dat
leverde een promotie naar de hoofdklasse op. Afgelopen maandagavond
kwam een einde aan het hoofdklasserschap, voor de vijfde maal werd
met het kleinst mogelijke verschil
van 3-5 verloren. Met maar een viertal zijn de marges zeer klein, een
verliespartij komt het team al duur
te staan. Verleden seizoenen met
een zestal kwam K&G beter tot haar
recht omdat deze club in de breedte juist sterk is. Op het laatste bord
kon Leo Hoogervorst de stand altijd
weer in evenwicht trekken. In het 2e
team behaalde Leo niet voor niets de
Th. Voorn-prijs voor de meeste punten in bondswedstrijden.
Maandagavond had K&G een kleine
kans op lijfsbehoud als er in Zaandam gewonnen zou worden van de
damcombinatie aldaar. Juist kopman Adrie Voorn liet het al snel af-

weten, binnen een uur kreeg hij likop-stuk. In zijn 42-jarige damloopbaan had hij nog nooit zo snel verloren. Gelukkig kon Rob Broekman de
stand weer op gelijke hoogte brengen na een winnende damcombinatie. Wim Könst wikkelde vervolgens
knap naar remise af, 3-3 gelijk.
Wim Keessen geraakte vervolgens
in hevige tijdnood, Wim keek meer
naar de klok dan naar het bord en
dat kwam hem duur te staan. Een
combinatie van zijn tegenstander
hielp Wim van zijn ongeslagen status af en leverde een nederlaag voor
zijn team op, 3-5. De ogen kunnen in
de komende afsluitende dammaand
april, gericht worden op de onderlinge competitie. Hierin is de strijd nog
hevig tussen Wim, René en Adrie. In
de bekerstrijd gaat Piet van der Poel
aan de leiding. Elke maandagavond
wordt er vanaf 19.30 uur gestreden
in ’t Fort De Kwakel. Damliefhebbers
zijn van harte welkom.

De 1ste set begon de basisformatie van coach Martijn de Vries, bestaande uit Robert Hardeman, Bas
vd Lubbe, Frans Roos, Leonard de
Jong en Duncan van Senten. Martijn is op de weg terug en begint komende dinsdag weer beperkt met
trainen. Zoals gezegd hadden de
mannen versterking gekregen van
Arjan Bakker uit heren 2. Het begin
was een beetje vlak van Atalante.
De punten werden wel gepakt, maar
niet met “leuk” aanvalsspel. Gewoon
degelijke punten, geen verrassende
aanvallen bijvoorbeeld. Dit was nu
net een tegenstander om aanvalscombinaties uit te proberen. Zoals
gezegd werden de punten wel gepakt. Dit resulteerde in de 1ste setwinst van deze avond met 25-18.
De 2de set kwam Arjan binnen de
lijnen voor Duncan. Arjan bekend
om zijn goede verdedigende acties liet zich direct gelden. Met een
paar goede passacties liet hij zien
dat hij er stond. Ook in de 2de set
kwam Atalante niet echt uit de verf.
Oké, de voorsprong was er wel op
een gegeven moment, maar tot 14-

Uithoorn - Zaterdag 4 april aanstaande organiseert Schaakvereniging de Amstel voor de 14e keer het
Rabobank/Amstel schaaktoernooi.
Dit toernooi richt zich sterk op junioren, maar er is ook een groep voor
senioren. Deelname aan dit toernooi
is gratis. Van te voren aanmelden is
beslist noodzakelijk. Junioren kunnen deelnemen t/m 15 jaar.
Het toernooi begint in Sporthal de
Scheg aan de Arthur van Schendellaan 100a om 12.00 uur. Men dient
in verband met de indeling niet later
dan 11.45 uur aanwezig te zijn. Einde en prijsuitreiking rond 17.00 uur.

De junioren spelen 9 ronden met
een bedenktijd van 15 minuten per
persoon per partij. De senioren spelen 7 ronden met een speeltempo van 20 minuten per persoon per
partij. Prijzen zijn er voor de 1e, 2e
en 3e plaats, voor de jeugd zijn er
tevens extra prijzen per leeftijdcategorie .
Opgeven kan tot 1 april: per e-mail
amstelschaak@xs4all.nl of telefonisch bij H. Elserman tel. (0297)
566501. Jeugdspelers dienen op te
geven : naam en adres, telefoonnummer. geboortedatum en -jaar
en wel- of niet-clubspeler.

In de 3de set werd Arjan gewisseld
voor Rick. Duncan schoof door naar
de diagonaal en Rick werd aanvaller op linksvoor. In deze set begon
Atalante op stoom te komen. Met
servicedruk, een prima rallypass en
lekkere aanvallen werden de punten binnengehaald. Het beste leek
er af bij VCH. Een paar slordigheden
werden afgestraft door VCH maar
de A-side mediamannen gaven deze avond op het juiste ogenblik gas.
Hierdoor kwam deze set nimmer in
gevaar en ook weer een prooi voor
Atalante, 25-19.
De 4de set ging VCH alles of niets
spelen. Bij het inspelen was er een
aanvaller opgevallen vanwege zijn
aanvalskracht. Deze speler werd
de 4de set buiten de basis gelaten. Eerlijk gezegd bracht hij niet in
de wedstrijd wat hij bij het inspelen
liet zien. Hij stond er de 4de set dus
naast. Atalante wilde de volle tribunes nog een setje spectaculair volleybal laten zien, maar VCH wenste niet mee te werken. De heren uit
Hoofddorp leken het wel te geloven.
Een paar ballen werden nog plichtmatig gespeeld, maar het beste was
er meer dan af. Met een duidelijke 25-14 was de setwinst voor de
Vinkeveners. Aankomende woensdag zal er uit een ander vaatje getapt moeten worden als de heren
op bezoek gaan bij de medekoploper VCH 2.
De eerstvolgende en tevens laatste
thuiswedstrijd van de A-side mediamannen is vrijdag 3 april. Dan
wordt er gespeeld om 19.30 uur tegen Amsterdam H3. De laatste wedstrijd van dit seizoen is op donderdag 16 april tegen SVU H1

Veenlandturnsters weer
in de prijzen
De Ronde Venen - Zaterdag 21
maart werd in Breukelen de voorronde gehouden van de verplichte
oefenstof. Nog maar net wakker of
de turnsters mochten de vloer op.

Rabobank/Amstel schaaktoernooi op zaterdag 4 april

14 ging het gelijk op. Pas bij 20-17
ontstond er een gaatje met VCH dat
daarna direct een time-out nam. Het
eerste punt na de time-out was echter weer voor Atalante dat het bekende gaatje nog groter maakte.
VCH pakte nog wel een paar punten, maar wederom waren de A-side mediamannen die aan het langste eind trokken, 25-20.

Voor Veenland turnden Denise Offerman, Gerjanne Meyers, Kimberly
Bouman, Kimberly Moeliker en Amber Verkaik. Het leek wel of iedereen
toch zenuwachtiger was dan voor
de eerste wedstrijd. Hier en daar
werden toch kleine foutjes gemaakt.
Maar er waren ook prima prestaties. Zo was Denise derde op brug
en vloer, Gerjanne tweede op balk
en Kimberly op sprong derde en op
brug tweede. Kimberly Bouman eindigde op de 3de plaats. Denise op
de 5de, Kimberly op plaats 12 en
Amber op plaats 18. In de tweede
ronde de beurt aan Puck Straver en
Sascha Stam. Helaas ook hier veel
nervositeit want de eerste wedstrijd
waren ze eerste en derde geworden. Bij Sascha waren de oefeningen niet zo strak als de vorige keer.
Puck draaide een stabiele wedstrijd
met weinig foutjes.
Op vloer liet ze zelfs de mooiste
oefening zien. Puck eindigde op
een fantastische tweede plaats en
Sascha ook niet slecht op de vijfde
plaats. In de derde ronde veel turnsters van Veenland. Bij de Pupillen 2
Naomi Bouman, Nadi Snel en Marlies Samsom. Ook deze drie lieten
hier en daar een steekje vallen. Bij
Nadi lukte de opsprong op de balk
nu wel. Naomi had een prachtige
brugoefening. Bij de mat lukte de
handstand doorrol net niet. Ook bij

Marlies was het een beetje rommelig. Uiteindelijk werd Naomi 10de,
Marlies 18de en Nadi 21ste. Op de
andere baan turnden Lois Verhoek,
Eva Prins en Romy de Graaff. Ze
turnden ieder keurige oefeningen.
Lois werd 3de op balk, Eva 3de op
mat en Romy 2de op brug.
Bij de prijsuitreiking bleek Lois 4de,
Eva 6de en Romy 9de. Prima gedaan.
Ook in deze ronde Nades Kamminga, Donya Selim, Julie Postma, Angela v.d. Vaart. Ook hier merkte
je dat ze de prestatie van de vorige keer in hun hoofd hadden zitten.
Op de brug ging alles perfect. Nades had weer het hoogste cijfer. Ook
Angela scoorde hier een dikke 9. Op
de balk was het een beetje wiebelig. Maar niemand vergat dit keer
een onderdeel en Nades werd zelfs
tweede, en Donya 4de.
Op mat en sprong ging het goed. Bij
de prijsuitreiking mocht Nades op
plaats drie gaan staan. Donya werd
6de, Angela 11de en Julie 16de. In
de allerlaatste ronde kwam Tessa
Groenewegen op de vloer. De eerste
toestellen gingen goed, maar toen
op de brug ging het helemaal mis.
Tessa viel in met turnen met zwaaien op de brug en brak hierbij haar
arm. Helaas moest ze geopereerd
worden om er een pen in te zetten.
Iedereen wenst Tessa dan ook heel
veel sterkte de komende weken en
hoopt dat alles weer goed komt.
Met een dubbel gevoel gingen ze
weer huiswaarts. De blijdschap om
de prijzen maar het vervelende einde voor Tessa. Nu afwachten wie er
door mag naar de finale op 16 mei.

Prijsklaverjassen in
Café De Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 27
maart is er prijsklaverjassen in Café De Merel.
Er zullen vier giffies gespeeld worden, u dient om 20.00 uur aanwezig te zijn, Er wordt om 20,15 uur
met het klaverjassen begonnen, dus
kom op tijd, alstublieft. De uitslag
van de laatstgespeelde wedstrijd:

1. Rob Veraar met 7139 punten; 2.
William Mayenburg met 7107 punten; 3. Jan van Kouwen met 7042
punten; 4. R. van Achterbergh met
6855 punten; 5. A. van Scheppingen
met 6784 punten
De poedelprijs was voor Dorus v.d.
Meer met 4871 punten.

Een ruime overwinning
voor Hertha E1
Vinkeveen - Hertha E1 heeft ook
haar tweede competitiewedstrijd na
de winterstop met ruime cijfers gewonnen. In Laren werd het tegen
Laren 99 E2 1-4.
Na een lange winterstop werd vorige week de competitie hervat met
een verpletterende overwinning (142) op Zuidvogels E4. De E1 was van
plan om een goed vervolg hierop te
geven in de 2e wedstrijd – uit tegen
Laren 99 E2.
Evenals vorige week pakte Hertha
vanaf het begin het initiatief. Echter deze tegenstander was wat taaier was dan de tegenstander van vorige week. Nadat Robin en Maikel al dicht bij een doelpunt waren
geweest, opende Hertha in de 10e
minuut de score. Na aangeven van
Robin dribbelde Sep langs twee verdedigers en schoot beheerst in: 01. Hierna begon een zeer sterke fase van Hertha. De keeper van Laren
moet handelend optreden bij schoten van Maikel en Sep. Een als voorzet bedoelde bal van Jesse viel op de
lat en daarna verscheen Robin twee
keer alleen voor de keeper. Echter
het verdiende tweede doelpunt viel
nog niet. Laren putte hier moed uit
en brak enkele malen gevaarlijk uit.
Een hard schot van Laren ging via
de vingertoppen van Maarten tegen
de lat en even later moest Maarten gestrekt om een schot over de
grond te pareren. Even later viel dan
toch de 2e treffer. En wat voor een
treffer. Een hoge voorzet van Maikel
werd door Jesse ineens op de slof
genomen en de bal zeilde prachtig
in het doel: 0-2. Jesse (bal van de

lijn gehaald) en Maikel (alleen op de
keeper, bal naast) kregen nog kansen op een derde treffer maar deze
bleef uit voor de rust.
Sterk spelen
Na rust bleef Hertha sterk spelen.
Sverre en Thierry waren heer en
meester op het middenveld en achterin gaven Jordi en Sjoerd geen
kansen weg. Na een poeier van Jesse tegen de lat was het even later
Robin die zich vrijspeelde en de bal
hoog in het doel schoot: 0-3. Even
later was het de beurt voor Sep.
Hij kwam het veld in na een wissel,
pakte de bal op, dribbelde langs een
aantal tegenstanders en schoot de
0-4 binnen. Een nieuwe monsterscore zat er aan te komen. Sep, Maikel en Robin kregen nog meer kansen maar vonden steeds de keeper
op hun pad. Halverwege de tweede
helft vond nog een ludiek moment
plaats. Laren forceerde een corner.
Hierbij raakte een speler geblesseerd. Het duurde een tijdje tot deze behandeld was. Hierdoor waren
de Herthanen even het spoor bijster.
Sverre ging achter de bal staan en
nam de corner en Sep tikte de bal
bekwaam in het doel. Toen kwam hij
achter dat het zijn eigen doel was.
De scheidsrechter wees naar de
middenstip. Hertha had een eigen
doelpunt gemaakt. Toen de scheidsrechter erop gewezen was dat Laren deze corner toch echt zelf moest
nemen werd de treffer alsnog afgekeurd. In de allerlaatste minuut lukte het Laren dan toch om zelf te scoren. Hierdoor kwam de eindstand
op 1-4.

Spelers Hertha E1: Jesse Kroon, Jordi Smids, Sverre Kroon, Maarten van Eijs,
Sjoerd Kompier, Robin Meyer, Timmerman Thijssen, Thierry van `t Hof, Maikel
Meinsma, Sep Rehbach
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Argon meiden verliezen
met klein verschil

Atalante D1 haalt volle
winst binnen

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
hebben de meiden van Argon een
thuiswedstrijd tegen BC Omniworld
gespeeld. De vorige wedstrijd die ze
tegen BC Omniworld moesten spelen hebben ze net aan verloren met
63-48. Deze wedstrijd was opnieuw
erg spannend, want de scores lagen niet ver van elkaar in de eerste

Vinkeveen - Onder een heerlijk
schijnend lentezonnetje reisde het
eerste damesteam van volleybalvereniging Atalante, gesponsord door
Haaxman Lichtreclame en Krijn Verbruggen, afgelopen zaterdag af naar
een bloedhete Wibauthal in Amsterdam voor de wedstrijd tegen US D3.
Thuis won Atalante eerder dit seizoen moeizaam met 3-2, maar ditmaal nam de Vinkeveense ploeg de
volle vijf punten mee naar huis.
Het basisteam bestond uit de volgende speelsters: Irma Schouten in
de spelverdeling, Astrid van de Water en Mirjam van der Strate als buitenaanvallers, Carin van Tellingen
en Inge Tanja op het midden en Suzan Heijne op de diagonaalpositie.
Nancy Schockman speelde als libero haar (voorlopig) laatste wedstrijd voor Atalante, want zij zal deze
week een operatie aan haar onderarm ondergaan om van een langslepende blessure verlost te worden.
In de eerste set nam US een kleine
voorsprong. Atalante kwam er met
het aanvalsspel eerst niet doorheen.
Op het midden zette US een goede
dubbele blokkering neer en verdedigend pakten ze veel. Coach Sjaak
Immerzeel gebruikte zijn time-outs
om het team te wijzen op de wel
degelijk aanwezige zwakke plekken van de verdediging van de tegenstander. Het team pikte dit op
en de achterstand werd verkleind.
Daarnaast bracht hij de linkshandige Loes Kuijper in op het midden en zij kon goed langs de blokkering slaan en bracht hierdoor de
verdediging in problemen. Atalante
maakte steeds minder eigen fouten
en haalde de eerste set alsnog binnen: 25-23.

helft. Jammer genoeg ging het de
tweede helft wat minder waardoor
ze op achterstand kwamen te staan.
De nieuwe speelster Dide Tilburgs
scoorde in de tweede helft ook nog
een mooi doelpunt, maar dit was
helaas niet genoeg om de wedstrijd
van Omniworld te winnen. Ze verloren de wedstrijd met 31-43.

Vinken D4 grijpt net naast
kampioenschap
Vinkeveen - Zaterdag 14 maart
stond er voor de door Brouwer
Transport gesponsorde De Vinken
D4 een uitermate belangrijke wedstrijd op het programma. In een duel
met Atlantis D2 zou beslist worden
wie zich de winnaar van de zaalcompetitie in de 3e klasse van het
district Noord-West mag noemen.
Beide teams stonden op 18 punten,
van een gedeeld kampioenschap
kon alleen sprake zijn als deze wedstrijd eindigde in een gelijkspel.
De kinderen van de D4 keken al de
hele week naar deze wedstrijd uit,
maar waren ook zenuwachtig omdat
ze wisten dat er ouders, opa’s, oma’s
en andere bekenden zouden komen
kijken. De maandag voor de wedstrijd was er heel serieus getraind,
niemand klaagde over de hoeveelheid tijd die er werd besteed aan
het herhalen van het soms saaie 4-0
(=rondspelen). Kortom, de voorbereiding was ideaal te noemen.
De wedstrijd werd gefloten door
Edwin de Koning. Al snel na het
beginsignaal kwamen ze op voorsprong door een schot van Joris
Klokkers. Verdedigend hadden ze
het echter erg zwaar, Atlantis is de
sterkste tegenstander in de competitie en verdedigend moest De Vinken D4 erg wennen aan het spel
van dit team uit Mijdrecht. Atlantis had erg veel dreiging naar binnen door middel van een lange dame, deze wist dan ook tweemaal te
scoren vanuit diepteballen. Aanvallend gezien had Atlantis de eerste
helft veel moeite met het spel van
De Vinken, maar helaas werden
veel van de gecreëerde kansen gemist. Waardoor de ploeg uit Vinkeveen slechts tot een 3-2 voorsprong
kwam, via doelpunten van Lisa van

Diemen en William Leeflang, terwijl
die eigenlijk groter had kunnen zijn.
Nog voor rust kwam Atlantis weer
langszij en met een 3-4 achterstand
ging De Vinken de rust in.
Doorloopbal
David Leeflang kwam erin voor Joris Klokkers en Celine Leeflang voor
Shannon Pothuizen. In de rust hamerden de coaches erop dat De
Vinken geen doorloopballen meer
moest toestaan. Atlantis wilde namelijk enkel voor de doorloopbal
gaan. De 2e helft deed de verdediging dit uitermate goed en Atlantis
kwam vaak stil te staan in de aanval, niet wetend waar de bal heen te
spelen. Plotseling kreeg Lotte Bouwman een aanval van hyperventilatie
waardoor zij helaas met ademproblemen het veld moest verlaten en
op de bank tot rust kon komen. Joris Klokkers kwam weer terug in de
basis als haar vervanger. Atlantis
maakte goed gebruik van de onrust
en wist snel te scoren: 3-5.
De rest van de 2e helft was De Vinken D4 verdedigend erg stabiel,
maar aanvallend kwamen ze niet tot
goed spel. Wat resulteerde in een
helft met weinig kansen voor beide teams. In de laatste 20 seconden
wist Joris Klokkers nogmaals te scoren maar helaas was het gat met Atlantis twee punten. Zo was de einduitslag 4-5 in het voordeel van de
Mijdrechtenaren.
Weliswaar geen kampioenschap,
maar wel een goed resultaat. Op het
veld gaat De Vinken D4 een klasse hoger spelen. Dit betekent dat
er waarschijnlijk meer verloren gaat
worden maar ook dat er meer geleerd gaat worden van de tegenstanders.

John Vrielink librekoning
Vinkeveen - Vrijdagavond startte in
Café De Merel de laatste serie uit de
persoonlijke kampoenschappen van
de Biljartfederatie. Het ging om de
libretoppers die vanwege het kleine aantal inschrijvingen voor een
rechtstreekse finale kozen.
Het materiaal bij De Merel liet niets
aan het toeval over en het natje en
droogje kun je aan Dorus overlaten.
De eerste avond leverde voor Paul
Schuurman en John Vrielink een
volle winst na een volledig afgewerkt programma van 2 wedstrijden
per speler. Zaterdag bleek een te
hooggegrepen dag want met 3 gespeelde partijen die dag zakten er
wat spelers door het ijs. John Vrielink bleef ruim uit de greep van zijn
opponenten en wist in zijn partij tegen Ton Bocxe een uitzonderlijke
prestatie neer te zetten. In slechts 5
beurten was John de partij meester
en liet een keurig opgebouwde serie van 107 caramboles door de arbiter noteren. Ook de andere spelers konden een ontketende John
niet aan zich binden.
Zondag werd een heel andere dag
want Paul moest vanwege zijn gezondheid verstek laten gaan, daardoor was Ton uitgespeeld en werden de andere gespeelde partijen
van Paul uit het speelschema verwijderd. Voor de zondag waren nog

4 partijen te spelen en de finalepartij
was geclaimd door John Vrielink en
Bert Loogman. Rond 14.15 uur werd
die aangevangen en zo het een finalepartij betaamt, stond er voor
beiden een flinke spanning op. De
wedstrijd werd gevolgd door een
vaste groep liefhebbers die meeleefde tot het laatste caramboletje.
In de 26e beurt maakte John een
eind aan de illusie van Bert die heel
goed partij gaf.
Om 16.00 uur reikte voorzitter Cor
van de Kraats de Rijdes-bloemen
en de Bocxe-Biljarts cadeaubon en
prijzen uit. De wedstrijdleiding, bestaande uit Lucia en Aria, werd bedankt en ook Bart Dirks die als arbiter het hele weekend paraat stond
kreeg een bos bloemen.
De uitslag:
John Vrielink
10 pnt.
Bert Loogman
6 pnt.
Kees de Zwart
4 pnt.
Henny Hoffmans
4 pnt.
Ton Bocxe
4 pnt.
Theo Valentijn
2 pnt.
Henny Hoffmans liep een halve degradatie op en Theo Valentijn gaat
naar de 3-sterklasse.
De kortste partij in dit toernooi was
5 beurten gezet door John die tevens de hoogste serie van 107 caramboles op zijn naam bracht, een
waardig kampioen dus!

Dinsdagmiddagbridgeclub
‘Ups en Downs’

Atalante organiseert
clinic met Avital Selinger
Vinkeveen - Volleybalvereniging
Atalante bestaat dit seizoen 50 jaar
en na het jubileumfeest op 20 september 2008, het beachvolleybalfestijn op 7 maart, volgt op dinsdag 28
april nog een 3de feest ter afsluiting
van het jarige seizoen van Atalante.
Avital Selinger, trainer/coach van
landskampioen Dela Martinus uit
Amstelveen komt met zijn sportieve
lange ladies naar De Boei om een
geweldige demonstratietraining te
geven. Avital is een grote bekende
naam in het internationale volleybal
en werd bekend om zijn uitstekende spelinzicht, briljante techniek en
tomeloze inzet en is bovendien inwoner van De Ronde Venen. Zo’n
Olympische zilveren kampioen aan
het werk zien is natuurlijk een grote
eer en droom van iedere volleyballiefhebber! Het wordt echt een superevenement om het feestseizoen
mooi mee af te sluiten en uiteraard
zijn alle volleyballiefhebbers uit de

gemeente van harte uitgenodigd.
De clinic start om 19.00 uur en is zo
tegen 22.00 uur afgelopen. Toegang
is gratis. Aanmelden hoeft niet, kom
gewoon gezellig langs op dinsdagavond 28 april (meivakantie).
Nu heeft Atalante de afgelopen 10
jaar gespaard voor het jubileumjaar
maar voor deze klapper op de vuurpijl zoeken ze nog donateurs. De
volleybalvereniging vraagt slechts
een kleine bijdrage: 50 euro.
Spreekt hun verzoek u aan en wilt u
meedoen voor 50 euro (of een veelvoud daarvan), stuur dan graag een
mail naar een van ondergetekenden. Bellen kan ook. De organisatoren zitten klaar om uw goodwill met
veel dank in ontvangst te nemen
en mooi te begeleiden. Annemarie
Bakker, tel 272453, mail pr@vv-atalante.nl of Loes Kuijper, tel 263678,
mail secreta@vv-atalante.nl.
Meer info vindt u ook via
www.vv-atalante.nl

Tennisvereniging
De Ronde Vener
Mijdrecht - De lente begint en in
tennisland betekent dat het begin
van de voorjaarscompetitie. Maar
liefst 25 teams zullen het dit jaar
gaan opnemen tegen andere clubs.
Dat betekent dat bijna een derde
van alle leden actief zijn in de competitie. Op donderdagen en in de
weekenden is het park dan ook gezellig druk en kan er gekeken worden naar spannende wedstrijden op
ieder niveau. Dit jaar organiseert De
Ronde Vener het 1ste DRV Competitie Toernooi. Dit toernooi wordt ge-

houden van 22 t/m 29 maart en is
bedoeld om competitiedeelnemers
hun souplesse te laten hervinden,
ter kennismaking en ter voorbereiding op de ‘echte’ competitie.
Het zomerseizoen kan natuurlijk pas
beginnen na het Openingstoernooi.
Tijdens dit gezelligheidstoernooi zal
Tennisvereniging De Ronde Vener
op feestelijke manier het nieuwe seizoen inluiden. Na het Openingstoernooi sluiten zij het 1ste DRV Competitie Toernooi af met een prijsuitreiking en een buffet.

Mijdrecht - De wintercyclus is afgesloten. Tot aan de laatste speeldag was het spannend wie de A-lijn
zou moeten verlaten. Het uiteindelijke verschil is maar 0,45 % geworden. Nel Schiphorst en Els Voss hebben deze strijd gewonnen en handhaven zich in de A-lijn.
De hoogste scores in de A-lijn zijn
behaald door:
1. Hedy Hoogsteder en
Elly Degenaars
55,37%
2. Carla Bosman en
Ingrid Voskamp
54,87%
3. Miep Witstok en
Ria van Zuylen
53,99%
4. Til Brunt en
Beppie Smit
53,62%
5. Greet Vermey en
Cocky Riegen
52,77 %
Een mooi resultaat, want Greet en
Cocky zijn vorige keer gepromoveerd. Ze hebben zich dus uitstekend staande kunnen houden in de
A-lijn.
In de B-lijn waren de sterkste paren
al snel boven komen drijven en dat
hebben ze tot het einde vol kunnen
houden.

De 3 hoogstgeëindigde paren, die
promoveren naar de A-lijn zijn:
Bram van Yperen en
Anny Buis
57,39%
Riet de Rijk en
Jan Akkermans
53,68%
Toos Egbers en Annie Bots 52,60%
Proficiat en welkom in de A-lijn. Voor
de volgende paren was promotie net
niet mogelijk, maar zij hebben zeker
een mooi resultaat behaald.
4. Willy de Graaf en
Anja IJselstein
51, 52 %
5. Anneke Rijlaardsdam en
Ria Bon
51,17 %
De laatste competitiecyclus is begonnen en als afsluiting van het
bridgeseizoen gaat ‘Ups en Downs’
er nog een gezellige periode van
maken met een bijzondere slotdag.
Voor iedereen, zowel man, vrouw,
alleen of als paar, beginnend of gevorderd, die er over denkt om in
clubverband te willen bridgen, is er
altijd de mogelijkheid om kennis te
komen maken met deze bridgeclub.
Haar voorzitter Ada Groenewegen,
tel. 0297-593452, informeert u er
graag over.

Verlies CSW in wedstrijd
met twee gezichten
Wilnis - Aan de opstelling moest,
zoals wekelijks, weer wat worden
gesleuteld, hun Young-sters speelden met de MA1 voor de beker. Pascalle en Mirthe namen hun plaatsen
in. Patrick nam de coaching voor
zijn rekening.
In het begin van de wedstrijd drukte CSW de dames van RCL terug op
eigen helft, op schoten van Linda
ging de keeper van RCL twee keer
in de fout, maar de bal verdween
niet in het doel. Met schoten op het
doel bleef CSW gevaarlijk, Mirthe
kwam net iets tekort om uit een van
de rebounds de score te openen.
Een corner van Saskia verdween direct in het doel, niemand behalve de
scheidsrechter had iets gezien, maar
het feestje ging niet door. RCL nam
voor rust het initiatief en uit een van
de kansen moest Saskia op de doellijn redden. CSW kwam goed weg
bij aanvallen van RCL, ballen ver-

dwenen over en naast het doel.
Na de rust ging het bij de eerste de
beste aanval van RCL fout, na een
mooie kapbeweging schoot een
spits van RCL de bal over Isabella,
1-0. Het doelpunt gaf RCL kracht en
uit een volgende aanval moest Kim
op de lijn redding brengen. De wedstrijd werd steeds fysieker en door
de straffe dekking van RCL kwam
CSW nauwelijks nog aan combineren toe. Met Esther in de verdediging kon Kim de aanval versterken,
er volgden nog kleine kansen voor
Kim en Saskia, terwijl een voorzet
van Natasja nog voor langsliep. Uitgespeelde kansen hebben ze niet
meer gehad, RCL raakte nog wel de
lat uit een van de aanvallen.
Een wedstrijd om gauw te vergeten.
Volgende week om 12.00 uur thuis
gaan ze tegen Smerdiek voor de
broodnodige punten.

Beter spel
Tijdens het vervolg van de wedstrijd
kwam Atalante alleen maar beter in
haar spel, terwijl US wegzakte. De
tweede set gaven de Vinkeveense
dames veel servicedruk en hier had
US veel moeite mee. De pass kwam

er halverwege de 2e set bij hen helemaal niet meer uit en een eigen
aanval opbouwen werd hierdoor
erg bemoeilijkt. Atalante profiteerde
hier volledig van door met een afwisselende spelverdeling en harde
aanvallen de tegenstander moedeloos te maken. De tweede set ging
naar Atalante met 25-20.
Us probeerde in de derde set met
andere passers en een andere spelverdeler het ritme weer te vinden,
maar dit werkte juist tegengesteld.
Atalante drukte door en Astrid van
de Water en Suzan Heijne grepen
hun kans in de aanval wanneer ze
goed vrijgespeeld werden door Irma
Schouten aan de buitenkant en diagonaal. Libero Nancy Schockman
behield het overzicht achterin en
zorgde ervoor dat het bijna onmogelijk was te scoren in het Vinkeveense
achterveld. Tel daarbij de wonderlijke ballen van Mirjam van der Strate
op (omhaal met de voet vanuit een
onmogelijke positie achterin en een
ouderwetse molenwiekslag...) en de
set was binnen: 25-14.
De vierde set wisselde Sjaak Immerzeel in de spelverdeling, zodat
de aanvalskracht van Irma Schouten nog gebruikt kon worden. Janine Könemann kon doorgaan op de
ingeslagen weg en het team haalde de punten rustig binnen. US was
duidelijk al geknakt en leek zich
te hebben neergelegd bij een verlies. Onder de altijd aanmoedigende liedjes vanaf de kant door Marlieke Smit werd de 4-0 winst een
feit: 25-18 was de eindstand in de
laatste set.
Atalante staat nu stevig op de tweede plek, maar speelt op vrijdag 27
maart een belangrijke wedstrijd
voor het behouden van deze positie tegen de nummer vier, AVV Keistad. In de uitwedstrijd tegen hen
waren de Vinkeveense dames kansloos ten onder gegaan en daarom
gaan ze voor sportieve revanche in
sporthal De Boei om 21.00 uur. Komt
dat zien!

Schoolvoetbaltoernooi
weer van start
De Ronde Venen - Op woensdagmiddag 1 april gaat op de complexen
van Argon en CSW de bal weer rollen voor het grootste sporttoernooi
uit De Ronde Venen. De jongens
van groep 5 en 6 (bij Argon) en de
meisjes van groep 7 en 8 (bij CSW)
gaan dan de strijd aanbinden om de
eer van hun school te verdedigen
in het schoolvoetbaltoernooi 2009.
Met bijna 1800 inschrijvingen en
204 teams is de deelname weer zeer
groot en de opzet van de organiserende verenigingen Argon, CSW en
Hertha om de jeugd enthousiast te
maken voor sportbeoefening in het
algemeen en voor voetbal in het bijzonder lijkt dan ook bij voorbaat geslaagd. Van de 770 meisjes en ruim
1000 jongens is een belangrijk deel
(nog) geen lid van een sportvereniging en ieder jaar weer is dit toernooi voor veel kinderen een springplank om actief te gaan voetballen.

De wisselbekers worden dit jaar zowel bij de jongens als bij de meisjes verdedigd door de Molenlandschool (groep 7 en 8). De winnende
scholen van groep 7 en 8 gaan op
13 mei naar het districtstoernooi in
De Meern om hun krachten te meten met de winnende teams uit de
andere regio’s.
Op 8 april wordt het toernooi vervolgd in Wilnis bij CSW voor de
meisjes van groep 5/6 en 3/4 en bij
Argon in Mijdrecht voor de jongens
van groep 3 en 4. Op 15 april wordt
het toernooi bij Hertha in Vinkeveen
afgesloten door de oudste jongens
van groep 7 en 8. Een heel legertje
scheidsrechters, regelaars, kantinemensen en andere vrijwilligers staat
klaar om het schoolvoetbaltoernooi
ook dit jaar weer tot een succes te
maken. De wedstrijden beginnen
steeds om 13.00 uur.

CSW laat dure punten
liggen
Wilnis - CSW heeft dure punten laten liggen in de strijd voor het kampioenschap. Tegen de nummer drie
uit de competitie AH’78 kwamen de
Wilnissers niet verder dan een 1-1
gelijkspel.
CSW begon de wedstrijd tegen
AH’78 vol goede moed. Vorige week
werd de tweede periode veilig gesteld en een knappe 0-3 overwinning behaald. Op een zeer slecht
veld in Huizen kon CSW echter niet
haar geliefde positiespel laten zien.
Het risico om de bal rustig rond te
spelen was te groot waardoor er te
vaak de lange bal werd gehanteerd.
Het eerste wapenfeit viel dan ook te
noteren voor AH, het afstandsschot
belandde echter naast het doel van
keeper Wens. CSW kwam steeds
beter in de wedstrijd en wist op een
goede manier de lange bal te gebruiken. De ruimte achter de verdediging van AH was groot en de
snelle spitsen Van Wijngaarden en
Milton profiteerde hier beiden eenmaal van. Helaas wisten zij de kansen niet in goals om te zetten. Na
een minuut of twintig wist CSW toch
op voorsprong te komen. Een corner vanaf de linkerkant kon door de
keeper van AH niet worden gecontroleerd en spits de Kuijer reageerde scherp: 0-1. Vanaf dat moment
creëerde CSW kans op kans maar
wist het de voorsprong niet verder
uit te breiden. Na een half uur voetballen doemde de oude voetbalwet
weer eens op en CSW kreeg de gelijkmaker om zijn oren. Een slechte
organisatie bij CSW achterin leidde
de treffer van AH in. De van de linkerkant overgekomen spits wist met
een knappe boogbal Jordy Wens te
verschalken: 1-1.

Na rust ging CSW op zoek naar de
winnende treffer. Het eerste kwartier
wist CSW echter geen echte kansen
te creëren. Er kwam ook langzaam
meer ruimte voor de ploeg uit Huizen maar ook zij wisten niet tot grote kansen te komen. Twintig minuten voor tijd kreeg CSW een levensgrote kans om op voorsprong te komen. Spits de Kuijer wist de buitenspel van AH te ontlopen maar faalde
oog in oog met de keeper. Door het
slordige spel van CSW wist AH nog
enkele malen gevaarlijk te worden
maar Jordy Wens hield de rest van
de wedstrijd zijn doel schoon.
Het aantal gemiste kansen aan de
kant van CSW brak de ploeg uiteindelijk op. De ploeg wist de ploeg uit
Huizen dus op zeven punten te houden maar staat nu weer drie punten achter op koploper TOV. Volgende week speelt CSW thuis tegen het
laag geklasseerde NITA. Een overwinning zal noodzakelijk zijn om
aansluiting te houden met TOV.

Klaverjasclub
Onder Ons

Vinkeveen - Na een inzinking
was Berto Blom afgelopen dinsdag weer helemaal terug in vorm,
en wist weer met voorsprong eerste
te worden met 5396 punten, tweede Edwin van der Schaft met 5192
punten, derde Gerrit de Busser met
5168 punten, vierde An van de Meer
met 5098 punten, en vijfde het aankomende talent Frederik Mulckhuijse met 4983 punten. Diny Mollema
kon het ritme niet bijhouden en ging
met 3881 punten met de poedelprijs
naar huis.
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Rode Kruis rolstoelbrigade
van start in Mijdrecht
Mijdrecht - Vanaf 6 maart kunt u
iedere vrijdagmiddag in en om het
centrum van Mijdrecht een nieuw
initiatief tegenkomen: de Rolstoelbrigade! Een groep van 4 jongeren
die met 4 ouderen in rolstoelen uit
zorgcentrum Nieuw Avondlicht, met
begeleiding van de activiteitenbegeleidster een mooie route gaan wandelen, in het winkelcentrum rondkijken, misschien een boodschapje doen en natuurlijk ergens gezellig
met z’n allen koffie of thee drinken!

sen die nauwelijks meer de deur uit
kunnen.
Er werd een korte cursus georganiseerd waarbij de jongeren niet alleen de technische kant van het rolstoelduwen leerden, maar ook het in
en uit de jas helpen en vanuit de rolstoel naar de stoel begeleiden. Ook
werd via een moeilijke route buiten
geoefend met Rode Kruis medewer-

voor te bereiden. Beurtelings in een
team van 4 kunt u de Rolstoelbrigade, herkenbaar aan de Rode kruis
jacks, de komende maanden tegenkomen. Al na de eerste keer zijn de
bewoners ontzettend enthousiast en
kijken uit naar hun vrijdagmiddag
uitje! Er werd veel gezwaaid onderweg en de eigenaar van een horecagelegenheid nodigde ze spontaan

kers en de activiteitenbegeleidster
in de rolstoel om zo alle aandachtspunten onder de knie te krijgen.
Tenslotte werd met de jongeren
doorgenomen waarover je zoal met
ouderen in gesprek zou kunnen komen en kregen ze de opdracht een
leuke route met gezellige ‘pitstop’

uit voor een gratis “bakkie”!
Het Rode Kruis hoopt uiteraard dat
er na deze groep bij de volgende
stagemarkt meer leerlingen komen
zodat er ook bij de andere tehuizen
in De Ronde Venen Rolstoelbrigades kunnen starten.

Voor de bewoners is dit behalve in de
rolstoel geduwd worden een unieke mogelijkheid er met een groepje
op uit te kunnen en met jongeren in
contact te komen.

Juffenfeest op de Hoeksteen
Mijdrecht - Woensdagochtend 18
maart vierden alle juffen van de
Hoeksteen hun verjaardag.
Het thema van deze ochtend was
‘Sprookjes’. Verkleed als piraat, ridder, prinses, Roodkapje en vele andere figuren uit sprookjes of gewoon als jezelf, begonnen de kinderen de dag met een echte Vossenjacht.

In groepjes moesten de kinderen in
het park gaan zoeken naar bijvoorbeeld de rattenvanger van Hamelen,
de wolf en de zeven geitjes, Roodkapje, de kleine zeemeermin enz.
Het bleek al snel dat de zoektocht
nog niet zo eenvoudig was want
sommige sprookjesfiguren hadden
zich goed verstopt. Teruggekomen
op school was er limonade en een
traktatie en gingen de groepen 5 en

6 in de gymzaa genieten van allerlei
optredens. Diabolo, zang, dans en
echte moppentappers stonden op
het programma.
Groep 3 en 4 deden een sprookjesspel en de kleuters keken een
film. Aan het einde van de ochtend
werden de kinderen nog getrakteerd op heerlijke pannekoeken en
poffertjes. Hoera voor alle juffen van
de Hoeksteen!

Leerlingen van middelbare scholen
hebben in hun studieprogramma
ook de opdracht een maatschappelijke stage te gaan doen. Stichting de Baat organiseerde een stagemarkt voor de leerlingen van het
Veenlanden College in Mijdrecht en
het Rode Kruis afdeling De Ronde
Venen kwam op het idee jongeren
met ouderen in contact te brengen
middels rolstoelwandelen.
En zo werd voor de naam Rolstoelbrigade gekozen. Acht jongeren
van Atheneum 5 waren enthousiast en de activiteitenbegeleidster
van Nieuw Avondlicht vond het een
prachtige mogelijkheid voor men-

Komst Albert Heijn in Vinkeveen aan een dun draadje

Gemeente door rechter
teruggefloten voor
verstrekken vergunning
Vinkeveen – Het lijkt wel of er
een vloek rust op de hoek van de
Kerklaan/Herenweg in Vinkeveen.
Al jaren proberen ondernemers van
deze gribus iets moois te maken,
maar elk bouwplan schijnt ten onder te gaan door bezwaren van bewoners of belanghebbenden. Jarenlang probeerde de vorige eigenaar
Koeleman er een mooie winkel met
daarboven woningen te bouwen. Het
ene bezwaar na het andere zorgde
er uiteindelijk voor dat deze man de
handdoek in de ring gooide en verhuisde naar een mooi nieuw pand
op het Mijdrechtse industrieterrein.
Nu ligt er weer een plan. Niet zo
massaal als het plan van Koeleman,
en zeker niet zo hoog. Daar zullen
toch de omwonenden geen bezwaar
tegen kunnen hebben zo werd gedacht. Er werd door de plannenmaker in de buurt ook gepeild, maar de
buurt was er zelfs wel blij mee. Nu
ligt er dan een plan om er een supermarkt van 800 m2 en een broodjeszaak te creëren, met daarboven
woningen. Het leek te lukken. De
plannen werden ingediend, de supermarkt Albert Heijn had interesse.
De gemeente keurde de verbouwplannen goed en er werd gestart
met de verbouw.

College wil het wijk- en
buurtbeheer verder
gaan vormgeven
De Ronde Venen - Het college van Burgemeester en Wethouders wil het wijk- en buurtbeheer in
de gemeente verder gaan vormgeven. Dinsdag 17 maart hebben B en
W besloten een concept-nota over
wijkgericht werken te gaan bespreken met wijkcomités en professionele partners als politie, Westhoek
Wonen en Stichting De Baat. Het
college heeft nog geen standpunt
ingenomen over de concept-nota.
Dat gebeurt nadat de inspraak is afgerond. Het wijk- en buurtbeheer is
momenteel vormgegeven rond de
in- en uitvoering van wijkplannen.
In de wijkplannen zijn thema’s opgenomen die in de wijken spelen en
is samen met de inwoners gezocht
naar oplossingen. Inmiddels is bij de
gemeente sinds 1 september 2008
een coördinator voor Wijkparticipa-

tie en Wijkgericht Werken aangesteld en is gewerkt aan de totstandkoming van de concept-nota Wijkgericht Werken.
In de concept-nota staat beschreven hoe de structuur van Wijkgericht Werken kan worden vormgegeven. Net als in het huidige beleid gaat de nota uit van samenwerking met inwoners, wijkcomités en
partners. Belangrijk verschil met het
huidige beleid is dat in de conceptnota de mogelijkheid wordt geopperd te gaan werken met wijkteams.
Ook zou er meer ‘bottum up’ gewerkt kunnen worden.
Het wijkteam zou volgens de concept-nota moeten gaan bestaan
uit de wijkagent, de opbouwwerker,
een woonconsulent van de woningcorporatie en de coördinator Wijkgericht Werken van de gemeente.

Zij voeren de regie over het wijk- en
buurtbeheer. In overleg met de wijkcomités worden de wijkplannen opgesteld die jaarlijks worden geactualiseerd. Het wijkteam en wijkcomité overleggen het wijkplan met de
overige bewoners uit de wijk. Om
uitvoering te kunnen geven aan de
wijkplannen worden wijkbudgetten vastgesteld. Deze wijkbudgetten
zijn bedoeld om snelle en kleine interventies op het gebied van sociaal
en fysiek snel uit te kunnen voeren.
Het college heeft op 10 maart in
haar vergadering kennis genomen
van deze nota. Er is besloten de nota ter inspraak aan te bieden aan de
wijkcomités (als vertegenwoordiger
van de wijk) en professionele partners. Na inspraak zal de nota ter
besluitvorming aan college en gemeenteraad worden aangeboden.

Bezwaren
Maar nee, het feest ging niet door.
Nu waren het niet de omwonenden
die bezwaar maakten maar Winkelcentrum Zuiderwaard. Zij zijn al jaren bezig met plannen om hun winkelcentrum te vernieuwen en te
vergroten. De gemeenteraad heeft
hiervoor diverse nota’s en rapporten goedgekeurd en in deze rapporten staat dat er geen ruimte is voor
een tweede grote supermarkt. In
dat rapport staat dat de food-win-

kels zich moeten concentreren in en
rond Winkelcentrum Zuiderwaard.
Dit heeft de Rondeveense raad besloten. Dat staat zwart op wit en
daarop beroepen zich nu de winkeliers van dit winkelcentrum. Zij zijn
bang – en waarschijnlijk niet ten onrechte – dat de komst van een Albert
Heijn klanten zal gaan kosten. Zij
zijn bang dat daardoor de verbouw
van hun centrum hierdoor in de verdrukking komt. De eigenaar van Super de Boer stapte naar de rechter

nadat de gemeente haar goedkeuring had gegeven om aan de Herenweg te gaan bouwen. En de rechter
gaf Super de Boer gelijk en er volgde een bouwstop.
Wat nu?
Wat nu? De fractie van Gemeente Belangen en Ronde Venen Belang vraagt zich dit af en hadden
aangevraagd dit in het openbaar tijdens een Ronde Tafelgesprek te bespreken. Aan de tafel zaten bijna alle winkeliers van het winkelcentrum
en de projectontwikkelaar van het
nieuwe plan, plus een woordvoerder van Albert Heijn. De heer Van de
Baan van Albert Heijn begreep niet
goed waarom men nu zo bang was
voor een tweede supermarkt: “Er ligt
een structuurvisie waarboven staat:
Vinkeveen, een dorp met ambitie.
Daar passen wij gewoon in. Op de
plaats waar wij willen vestigen heeft
jarenlang een supermarkt gezeten.
De bestemming is ook supermarkt.
Wij willen alleen wat groter, in plaats
van 600 m2, 800 m2. De verbouwing
van Winkelcentrum Zuiderwaard
gaat de gemeente twee en een half
miljoen euro kosten, ik denk niet dat
ze staan te trappelen.
Er komt geen gigantische grote AH,
het is een kleinschalige. Ik begrijp
de angst niet. Vinkeveen is groot
genoeg voor twee supermarkten”,
aldus Van de Baan.

centrum, hebben wij heel veel geld
in deze super geïnvesteerd. Nu zou
er plotseling toch een tweede supermarkt komen aan de Herenweg.
Toen we dit hoorden, hebben we direct met wethouder Roosendaal gebeld en die zei woordelijk: “Als ik het
kon tegenhouden zou ik het doen,
maar we kunnen het niet tegenhouden.” Ons bleef toen maar een ding
over, naar de rechter. Dat hebben
we gedaan en die heeft de vergunning afgekeurd.”

Ongeloofwaardig
De voorzitter van het winkelcentrum, de heer Smit, was duidelijk:
“Wij zijn niet tegen een tweede supermarkt in Vinkeveen, maar tegen
de plaats waar hij nu dreigt te komen. Wij willen hem in ons centrum.
De raad heeft besloten dat er daar
geen super meer zou komen. De geloofwaardigheid van de raad is nu in

Geschorst
Wethouder Roosendaal, ondersteund door ambtenaar Nico Rohling, legde de raad en overige aanwezigen uit hoe het zo gekomen
was: “We hebben op dit bouwplan 21 bezwaarschriften gekregen,
waarvan ruim de helft van de winkeliers is. We hebben ook 40 adhesiebetuigingen ontvangen van bewoners uit het oude dorp. Ik weet wel,
die tellen niet mee bij een rechter,
maar ik wilde het wel even melden.
Het college heeft deze vergunning
verleend omdat het past in het bestemmingsplan. De uitspraak van de
rechter gaat alleen om het bebouwen van het achterste deel. Daarop ligt de bestemming tuinen en erven. Echter, al tientallen jaren werd
dit als winkelruimte gebruikt door
Koeleman en ook de supermarkt die
daar gevestigd was. De gemeente heeft hen toen vrijstelling gegeven. Wij zijn er vanuitgegaan dat deze vrijstelling doorwerkte. De rechter heeft nu echter verklaard dat een
vrijstelling eenmalig is voor de aanvrager. Als er een nieuwe eigenaar
komt moet deze opnieuw een vrijstelling aanvragen. We hebben dat
verkeerd ingeschat. Wij hebben niet
in de wet kunnen terugvinden dat
je dat zo moet interpreteren, maar

het geding. De gemeente moet gewoon mee ontwikkelen aan ons
nieuwe centrum en daarin kan dan
deze AH”, aldus Smit. Een van de
twee eigenaars van Super de Boer
verwoordden het als volgt:
”Twee jaar geleden hebben wij deze
supermarkt in Winkelcentrum Zuiderwaard gekocht. Mede door de
structuurvisie en de besluiten van de
raad dat dit centrum vernieuwd zou
worden en er geen andere supers in
Vinkeveen zouden komen dan in dit

het zij zo. Als we als gemeente gewoon elke 10 jaar de bestemmingsplannen hadden vernieuwd, zoals
het hoort, was dit niet gebeurd. Dan
had de bebouwbare oppervlakte gewoon geconserveerd geweest. Nu is
er dus een nieuwe procedure nodig. Er moet nu een nieuwe vrijstelling worden aangevraagd. Wij voelen ons op dit moment als college
niet vrij om hier zelfstandig over te
beslissen en zullen daarmee naar de
raad komen.”

