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RENTE 10 JAAR VAST

Safari?

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

www.bms-travellers.nl

Hypotheken
met vaste
rentepercentages
Bij Financiële Diensten Mijdrecht

4,2%!!!
FINANCIËLE DIENSTEN MIJDRECHT
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

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

Belofte van wethouder Dekker blijkt te snel gedaan

Beloofd zwemstrandje in
De Hoef gaat niet door

Recreatievaart
Waternet heeft aangegeven dat er
naast recreatievaart op de Kromme Mijdrecht ook nog beroepsvaart aanwezig is. De waterverplaatsing van deze vrachtschepen is erg
groot. Dit zorgt voor sterke stromingen en het heeft ook een grote zui-

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598
Open wo t/m vr 12-17.00 uur
zaterdag 11-17.00 uur

kunst huren al vanaf enkele euro’s per maand
www.kunstuitleen-timeless.nl

gende werking vanwege de geringe
breedte van de Kromme Mijdrecht.
De schepen komen op minder dan
vijftien meter voorbij de zwemlocatie gevaren. Dit is voor zwemmers
enorm gevaarlijk. Ook bij het zoeken
naar een alternatieve locatie aan de
Kromme Mijdrecht kan de veiligheid niet gegarandeerd worden vanwege het scheepvaartverkeer en de
beperkte breedte van de vaart. De
kinderen zijn middels een brief persoonlijk op de hoogte gesteld. En om
de teleurstelling wat weg te nemen
worden ze uitgenodigd om met de
klas een keer te komen zwemmen in
het nieuwe Veenweidebad. Maar of
ze daar hun teleurstelling mee kunnen wegwerken?
Twitter
Via de twitter laat raadslid Manja Bul
van de Combinatie weten: “Slecht
verhaal van het college over dat
strandje aan de Kromme Mijdrecht.
Ideeën zouden vooraf bekeken moeten worden op haalbaarheid. Ik heb
toch echt een wethouder horen beweren dat hij het wel even ging regelen. De kloof tussen burger en politiek wordt er zo niet kleiner op.”

   
 
 
 



GEegEeNn-

Veilig
• Veilig
24/7 Toegang
Droog
lig
Vei
•2424-uurs
gang
uurs toetoegang
Droog
• Droog

.

a

c

0

m

1

ca. 3,2 m

Ondernemingsweg, Industrieterrein Uithoorn. Elektrische overheaddeur.
Per direct beschikbaar. Voor meer informatie kijk op de website of bel
De Zilvermijn 0297 - 26 21 55.

www.dezilvermijn.nl
GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u op paGINa 4

Geen krant?
0297-581698

Opel Corsa - Belastingvrij!
deerd
Gegar

UITHOORN

32m UNIT VOOR € 44.900,– v.o.n. excl. BTW
2

14%

AMSTELHOF RUNNING
Looptrainingen voor beginnende
en gevorderde lopers
Meer informatie:

www.amstelhof.com/looptrainingen

bijtelling

w

GEEN belasting
BPM!
Opel Corsa CDTI 111 Edition
• Cruise control
• Airconditioning
Verbruik 1:27,5
• Electrische ramen
• Radio/CD30/MP3 speler

w w w. va n ko u we n . n l

vanaf

€ 14.595,-

Communicatieweg 26
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297 - 272 272
mijdrecht@vankouwen.nl

Onze merken zijn verkrijgbaar in de maten 50 t/m 176
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JE OUDE JEANS
IS GELD WAARD
VRIJDAG 3 EN ZATERDAG 4 SEPTEMBER

LEVER DIT WEEKEND JE OUDE BROEK IN...
EN ONTVANG KORTING OP JE NIEUWE JEANS!
JE OUDE JEANS SCHENKEN WIJ AAN HET LEGER DES HEILS

JEANS
TOT
JEANS
TOT
JEANS
TOT

€10.€100.- €15.€150.- €20.€50.-

Ophelialaan 94, 1431 HL Aalsmeer, tel. 0297 349 078 , www.zussies.com

KORTING
KORTING

DUS SCOOR DIT WEEKEND VOORDELIG JE
NIEUWE JEANS EN STAP BINNEN BIJ BIG L.

G-STAR
EDC
PALL MALL
ONLY

;t$MBJSFt$SFFNt4DIJFTTFSt+BQBO3BHT
,JET$BTFt-JUUMF$FSJTFt-PMPt.POUBt*EBSF
#MVF3FCFMt4OPP[FCBCZt*NQT&MGT

KORTING

JACK & JONES
CARS
GARCIA
VERO MODA

BIG L. AALSMEER MAAK JE KEUZE
BIG L AALSMEER
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177
WWW.BIGL.NL

OPENINGSTIJDEN
Maandag van 12.30 - 18.00 uur
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur.
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

TROY 5.0204

Geen ruimte
In een persbericht laat het college
nu weten: “Het aanleggen van een
nieuwe openbare zwemlocatie moet

worden aangemeld bij de Provincie
Utrecht. Zij kennen nieuwe zwemlocaties toe en ze controleren op officiële zwemplaatsen de waterkwaliteit en de veiligheid. Voordat een
nieuwe zwemplaats opengesteld
wordt, moet eerst twee seizoenen
lang het water op zwemwaterkwaliteit worden onderzocht. De Provincie Utrecht werkt er ook naar toe
dat elke zwemlocatie een omkleedruimte, een toilet en douchegelegenheid krijgt. Hier is op de huidige
plaats weinig tot geen ruimte voor.
Bovendien is de bestemming van de
grond ‘agrarisch’. Hierdoor zijn nieuwe bouwwerken niet toegestaan. De
grond waar het strandje zou moeten komen is niet in eigendom van
de gemeente. Een gedeelte is van
Westhoek Wonen en een gedeelte is
van Waternet.

DE LAATSTE
U
BEGANE GR NIT
OND!

ca. 3,75 m

De Hoef - Op 3 juni jl. presenteerden leerlingen van groep 7/8 van de
St. Antoniusschool in De Hoef in de
zogenaamde kinderraad een voorstel voor de aanleg van een strandje aan de Kromme Mijdrecht. De gemeenteraad stemde unaniem in met
het plan en verzocht het college de
haalbaarheid te onderzoeken. De
plaats die de leerlingen hadden bedacht bleek al direct onhaalbaar aldus wethouder Dekker toen. Maar
hij wist een andere plaats, zo maakte
hij de kinderen blij. “Ik beloof dat we
er hard mee aan het werk gaan en
misschien wel nog dit jaar is er een
strandje”, aldus een zeer enthousiaste wethouder tijdens de kinderraad.
Maar ook nu blijkt maar weer hoe je
moet oppassen met zaken toezeggen, vooral bij kinderen. Na overleg
met de Provincie Utrecht en Waternet is besloten het strandje niet aan
te leggen. Dit besluit is vooral ingegeven door veiligheidsoverwegingen.

Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00
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Nieuwe Meerbode - 1 september 2010
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.

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.

Gemeentelijke bekendmakingen
Servicelijn
Serviceverzoeken en wensen kunt u
online melden door middel van het
serviceformulier op de website, of
via tel. (0297) 29 18 00.
Servicepunten
Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg én
voor financiële diensten. Bij het
servicepunt kan bijna alles geregeld
worden wat te maken heeft met het
leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl,
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt Mijdrecht
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00
uur en 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 en vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis,
(0297) 23 76 10,
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen
Geopend: ma. t/m vr.
van 9.00-13.00 uur.
Futenlaan 52, 3645 GE Vinkeveen,
(0297) 58 76 00,
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen,
Amstelhoek en de Hoef
(06) 13 16 31 76,
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl
Afvalbrengstation
Industrieweg 50, 3641 RM
Mijdrecht, (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl.
Geopend: ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur, 12.30-16.00 uur en di
12.30-16.00 uur. Op dinsdagochtend
en zon- en feestdagen is het
afvalbrengstation gesloten.
Spreekuur college
Als u iets aan de burgemeester en/
of wethouder wilt voorleggen,
kan dat tijdens hun spreekuur op
dinsdag van 11.00-12.00 uur.
Bel voor een afspraak
(0297) 29 17 10.
Meldpunt Zorg & Overlast
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl
www.meldpuntzorgenoverlast.nl
ADVIES EN STEUNPUNT
HUISELIJK GEWELD
STAD EN REGIO UTRECHT
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

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 bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen
voor bouwvergunningen zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk	Bouwnr.
			

Datum
ontvangst

De Hoef			
De Hoef Oostzijde 103
Oprichten van een woning
2010/0440

9-8-2010

Mijdrecht			
Diamant 87
Vergroten van een bijgebouw
2010/0437
Hofland 58, 60
Veranderen en vergroten van een woning in horeca2010/0456
ruimte met 2 appartementen (nr. 60) en het veranderen van de voor en zijgevel van de bebouwing (nr. 58)
Kwikstaart 4
Plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak
2010/0445
van de woning
Nijverheidsweg 21
Oprichten van een afscheiding (hekwerk)
2010/0443
Henrik Trajectinusstraat Realiseren van beschoeiing en duikers
2010/0449
(ongenummerd)
Veenweg 162
Oprichten van een prefab betonnen brug
2010/0454

13-8-2010
23-8-2010
16-8-2010
12-8-2010
18-8-2010
23-8-2010

Vinkeveen			
Baambrugse Zuwe 196 Vernieuwen van steigers en beschoeiing
2010/0444
Dijkveld 21
Vergroten van een woning met een dakopbouw
2010/0441
Herenweg 69
Veranderen van de balkons en indeling van
2010/0457
appartementen
Arkenpark
Vernieuwen van een schuur
2010/0436
De Plashoeve 26
Rietveld 48
Vergroten woning met dakopbouw
2010/0447

16-8-2010
9-8-2010
24-8-2010
17-8-2010
17-8-2010

Waverveen			
Waverdijk 3
Vernieuwen van een machineberging
2010/0446

17-8-2010

Wilnis			
Geerkade 14
Plaatsen van 3 tijdelijke bedrijfunits voor een
2010/0439
periode van 1 jaar
Veldzijdeweg 1
Vergroten van een woning met een dakopbouw
2010/0450
Burg. de Voogtlaan 2
Veranderen van de zijgevel van de woning
2010/0451

11-8-2010
18-8-2010
20-8-2010

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen
kunt u nog niet inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel,
uitbouw etc, die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
Voornemen tot verlening bouwvergunning met ontheffing/wijziging
bestemmingsplan
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 2 september 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter
inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk	Bouwnr.

Opm.

Wilnis			
Margrietstraat 14
Vergroten van de woning met een aanbouw
2010/0411
aan de achtergevel
Burg. Padmosw. 94, 94a Vergroten van woningen aan de voorzijde
2010/0365

A
B

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
- Onder A, B te verlenen met toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren
brengen. Dit kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen
moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit 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. Ook kunt u op afspraak uw zienswijzen mondeling bij
de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard
in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen het
ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.
Verleende bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk	Bouwnr.
			
De Hoef			
Kromme Mijdrecht 9
Vernieuwen van een woning met berging
2010/0180
Mijdrecht			
Mijdrechtse Zuwe 2
Vernieuwen van een terras en terrasafscheiding
2010/0294
Oosterlandweg 34
Gedeeltelijk vernieuwen van een opslagruimte
2010/0379
Veenweg 162
Oprichten van een systeemloods, een kadaveropslag
en een gasflessenopslag
2010/0174

Verzenddat.
vergunning
17-8-2010

vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend
betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. De belanghebbende die
rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerp-besluit een zienswijze heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) kan binnen een
termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift
wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het
besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om 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.
Inrichting tijdelijke bouwplaats
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 25 augustus 2010 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11,
2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Heembouw Amersfoort
uit Amersfoort vergunning hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Bisschop Koenraadstraat in Mijdrecht. Dit in verband met het renoveren van 42 woningen aan de Bucho van Montzimastraat,
Van Wassenaerstraat en de Midrethstraat in Mijdrecht. De werkadressen zijn B. van Montzimastraat 14 en 18
t/m 34, 3641 BB Mijdrecht, B. van Montzimastraat 19 t/m 33, 3641 BA Mijdrecht, Van Wassenaerstraat 19 t/m
35, 3641 BC Mijdrecht, Van Wassenaerstraat 20 t/m 34, 3641 BD Mijdrecht en Midrethstraat 17 t/m 35, 3641 CB
Mijdrecht. Het adres van de tijdelijke bouwplaats is Bisschop Koenraadstraat 14 t/m 30, 3641 AA Mijdrecht. De
vergunning geldt voor de periode 20 september 2010 tot en met 25 februari 2011. Eenieder die rechtstreeks in
zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend,
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit
bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt griffierecht geheven.
Vaststelling van de ‘Beleidsregel uiterlijke verschijningsvorm
kleine gebouwen van openbaar nut’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 juli 2010 de ‘Beleidsregel uiterlijke verschijningsvorm kleine gebouwen van openbaar nut’ heeft vastgesteld. Aanleiding voor
deze beleidsregel is het feit dat kleine gebouwen van openbaar nut, zoals trafostations, elektriciteitshuisjes en
grote en kleine gemaaltjes meestal het sluitstuk zijn in een stedenbouwkundig plan, zij zich min of meer aan
stedenbouwkundige criteria onttrekken en in de welstandsnota wordt aan deze bouwsels ook geen aandacht
besteed. Met deze beleidsregel wil de gemeente invloed krijgen op de uiterlijke verschijningsvorm van deze
noodzakelijke bouwwerken om het ontstaan van onwenselijke situaties die de kwaliteit van de openbare ruimte
negatief beïnvloeden te voorkomen. Genoemde beleidsregel is aanvullend op de welstandsnota en de beeldkwaliteitplannen die voor nieuwe wijken of meer omvattende ontwikkelingen worden opgesteld. De beleidsregel en
de beeldkwaliteitplannen worden bij de evaluatie van de welstandsnota (eens per twee jaar) in de welstandsnota
opgenomen. De beleidsregel treedt in werking op de dag na die van bekendmaking .
Terinzagelegging
Genoemde beleidsregel 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 in Mijdrecht. Op verzoek van eenieder kan
tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen. Daarnaast is de beleidsregel te
vinden op www.derondevenen.nl.
Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij twee verkeersbesluiten hebben genomen. Deze besluiten
betreffen de volgende verkeersmaatregelen:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Schelling 3,
3641 NP in Mijdrecht.
- De bromfiets op de rijbaan van de Industrieweg in Mijdrecht en de Rondweg in Mijdrecht te laten rijden
door het wijzigen van de verplichte bromfietspaden langs de Rondweg en Industrieweg in verplichte fietspaden.
Deze besluiten liggen met ingang van 1 september 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereisen, kan de voorzieningenrechter
van de rechtbank op verzoek van o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen.
Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden ingediend nadat reeds een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is aangegeven. Dit verzoek, vergezeld van een afschrift
van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, sector
bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht, gevestigd: Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht, t. (030) 22 33 000.
Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.
Achtergrond verkeersbesluit bromfiets op rijbaan Industrieweg en Rondweg
Langs de industrieweg bevindt zich aan de noordzijde tussen de bedrijventerreinen en de openbare weg een
fietspad voor verkeer in twee richtingen. Het autoverkeer dat vanaf de Industrieweg naar de kruispunten en
uitwegen rijdt (en omgekeerd) komt soms in conflict met de (brom)fietsers op dit bromfietspad. Deze situatie
leidt ook tot ongevallen met (brom)fietsers. Dit pleit ervoor om de bromfietser op de rijbaan te laten rijden. De
verwachting is dat hierdoor bromfietsers beter in het zicht van automobilisten komen. Auto’s die afslaan vanaf
de Industrieweg, zullen dan niet meer in conflict met doorgaande bromfietsers op het (brom)fietspad komen. Bij
het verlaten of oprijden van de vele uitwegen, hoeft men ook geen rekening meer te houden met (plotseling) snel
rijdende bromfietsers op het te kruisen (brom)fietspad. Dit maakt de invoeg- of oversteekbeweging voor autoverkeer vanaf de zijwegen eenvoudiger en dus veiliger. Omdat bromfietsers niet meer op het fietspad rijden wordt
de verkeersveiligheid voor fietsers ook verbeterd. Het ligt voor de hand om bromfietsers ook op de rijbaan van
de Rondweg te laten rijden. Op deze wijze is er een consequente route voor bromfiets zonder extra overgangen
van rijbaan naar fietspad.
Kapvergunningaanvragen
De gemeente is van plan kapvergunning te verlenen voor:
Straatnaam Gemeentelijke bomen

Soort boom

Reden		

23-8-2010

Mijdrecht			
Cornelis Beerninckstr. achter nrs. 22 en 62
2 prunussen
Slechte conditie
Karekiet 49
1 Kastanje
Scheefstand, schimmel aantasting
Meerkoet voor nr. 45
1 Prunus
Ruimte maken voor de andere bomen
Waterhoen naast nr. 48
1 Hazelaar
Slechte conditie

Vinkeveen			
Achterbos 28
Vernieuwen van een carport
2010/0380
Demmerik 128
Vergroten van een woning met een aanbouw
2010/0304
Donkereind 2
Realiseren van een onderheid terras
2010/0362

12-8-2010
24-8-2010
10-8-2010

Vinkeveen 			
Conincksmeer nabij nr. 47
2 Elzen
Opdruk verharding
Heulweg 36
1 Wilg
Ernstige inrotting / holte, zwam aantasting
Proosdijland 10
1 Els
Ernstige kroonsterfte

Wilnis			
Herenweg 136
Oprichten van een schuur
2010/0407

23-8-2010

De aanvragen liggen van 01 september tot 15 september 2010 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis.
Binnen deze termijn kan een ieder schriftelijk reacties op deze aanvragen tot kapvergunningen kenbaar maken.
Ingediende reacties zullen bij de beoordeling worden meegewogen.

12-8-2010
23-8-2010

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

Verzenddat.
vergunning

Amstelhoek			
Amstelkade 107
Veranderen van de entree
2010/0212

20-8-2010

Mijdrecht			
Dorpsstraat 1
Veranderen van een bankkantoor
2010/0277
Waterhoen 14
Veranderen van een garage/bergruimte
2010/0285

20-8-2010
16-8-2010

Vinkeveen			
Demmerik 39 (naast)
Oprichten van een loopbrug
2010/0257
Herenweg 227
Vergroten van een woonhuis
2010/0288
Vinkenkade 49
Vergroten en gedeeltelijk vernieuwen van een woning
2009/0600

10-8-2010
20-8-2010
20-8-2010

Waverveen			
Veldweg 5
Oprichten van een bijgebouw/berging
2010/0176

10-8-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische
toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de technische
toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen

Verleende kapvergunningen
De gemeente heeft op 12 augustus 2010 kapvergunningen verleend voor:
Straatnaam Gemeentelijke bomen

Soort boom

Reden		

Mijdrecht			
Alexandriet t.o. nr. 11
1 Els
Scheefstand
G. van Stoutenborchstraat voor nr. 11
1 Berk
Slechte conditie
Prinses Beatrixlaan bij nr. 1
1 Es
Nieuwe duiker
Staatmolen naast nr. 5
1 Prunus
Opdruk bestrating
Viergang t.o. nr. 54
1 Linde
Ernstige inrotting / holte vruchtlichaam ( korthoutskoolzwam)
Vinkeveen			
Dodaarslaan voor nr. 92
1 Moerascypres Ernstige kroonsterfte, Blikseminslag
Dodaarslaan achter nr. 92
1 Lijsterbes
Scheefstand
Dodaarslaan achter nr. 48
1 Berk
Ernstige aantasting wilgenhoutrups en
		
scheefstand
Scholeksterlaan voor nr. 6
1 Esdoorn
Te dicht op de erfgrens
Scholeksterlaan voor nr. 6
1 Esdoorn
Ernstige inrotting / holte
De verleende kapvergunning ligt van 1 september t/m 13 oktober 2010 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval het volgende bevatten: uw naam en adres, datum,
een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij
burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank
vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden
ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen
van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.
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Eerste duurzame
restauratie
In Driebergen is de oude woning van de gemeentesecretaris
energieneutraal gerenoveerd. Het is de eerste keer dat in Nederland
op deze manier een monument duurzaam is gerestaureerd. Er is
gewerkt met duurzame materialen en de cultuurhistorische waarde
van het pand is behouden. De ervaringen die met dit project
zijn opgedaan kunnen andere initiatiefnemers weer gebruiken.
energieneutraalmonument.nl

Duurzaamheid in de provincie

200 studentenkamers
Het grootste leegstaande
kantoor van Utrecht,
Archimedeslaan 16, wordt
omgebouwd tot woningen
voor studenten. Dit school- en
kantoorgebouw staat al ruim
drie jaar leeg. De provincie heeft
bemiddeld tussen partijen en
gemeente, zodat het gebouw

PS

veranderd wordt. Bij de stevige
begeleiding door de provincie
hoort een kleine financiële
bijdrage en een garantie voor
de helft van de verbouwlening.
De bovenste verdiepingen
worden in samenwerking met
Stichting Tijdelijk Wonen tot
200 studentenkamers verbouwd.



Wonen in de provincie

De eerste nestjes

‘Huisvesting is belangrijk’, zegt Loes Dekkers van
het CDA. ‘De oudste geschreven Nederlandse
tekst Hebban olla vogala spreekt over het belang
van een nestje voor
jonge mensen. We weten
dat er in Utrecht veel
studenten blijven hangen
na hun studie. Daardoor
zijn we een provincie
met hoogopgeleiden en
dat verhoogt de kans
dat bedrijven er zich
vestigen. De druk op de
studentenhuisvesting blijft
daardoor hoog. Ik pleit

GS

Op de benedenverdiepingen
komen woon/werkruimtes
voor kunstenaars, ateliers,
een expositieruimte en een
horecagelegenheid op de
benedenverdiepingen. Vanaf
oktober wonen de eerste
studenten in het pand.

Geen zeven bestuurslagen

ervoor dat we blijven lobbyen in Den Haag om
het financieel minder aantrekkelijk te maken voor
bedrijven een leegstaand pand
aan te houden. Winst
belastingtechnisch
omrekenen naar leegstaande
panden, dat zou niet
meer moeten kunnen.
Aan de andere kant
moeten we partijen blijven
stimuleren om initiatieven
als de Archimedeslaan te
ontplooien. Een goed nestje
voor jonge mensen is erg
belangrijk.’

Stap voor stap

'Wij staan aan de vooravond van transformatie
van leegstaande kantoren naar woningen.
Maatschappelijk is de leegstand niet verantwoord
met de hoge vraag naar
betaalbare woningen
in onze regio. Het
probleem van structurele
leegstand wordt door
overheden, door
beleggers in kantoren
en verhuurders sinds dit
jaar breed onderkend
en onderschreven.
Onze boodschap is
dat transformatie
broodnodig is en nu

al door ondernemers mogelijk gemaakt wordt. We
moeten gezamenlijk in Den Haag pleiten voor betere
randvoorwaarden zodat transformatie sneller en
goedkoper gerealiseerd
wordt. Hierdoor kan de
markt de transformatie zelf
oppakken. Laten we uit
deze crisis in de leegstand
een kans creëren. Stap
voor stap, pand voor pand,
samen creatief zoeken naar
pragmatische oplossingen.'
Wouter de Jong,
gedeputeerde Wonen,
Milieu en Duurzaamheid.

Stichting Tijdelijk
Wonen verbouwt
kantoorgebouwen
naar
studentenkamers.
Maarten Spil,
voorzitter: ‘Al
zolang ik in
Utrecht woon,
sinds 1995, is
er een tekort
aan kamers.
Duizenden
studenten zijn op
zoek en moeten
vaak genoegen
nemen met de spreekwoordelijke
bezemkast voor de hoofdprijs.
Aan de andere kant staat tien
procent van de kantoor- en

bedrijfsruimte leeg. Verloedering
en overlast ligt op de loer. Wij
proberen deze panden voor
bewoning geschikt te maken.
Onze stichting heeft geen
Agenda
zeven bestuurlagen, maar wij
werken met vrijwilligers die
Tot en met zondag 5 september
denken in oplossingen, niet in
Festival Oude Muziek in de
problemen. Daardoor kunnen
Utrechtse binnenstad
we snel handelen. Zo hebben
Tot en met half september:
we een pand aan de Kanaalweg
Mooie wandelingen bij ‘Kerken
verbouwd en dan nu de
kijken’ in Utrecht.
Archimedeslaan. We zijn er trots
www.gildeutrecht.nl
op.’
In de provincie is een
uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
hand van actuele onderwerpen laten we zien hoe
we het leven en werken in de provincie zo aantrekkelijk
mogelijk maken voor u. De volgende editie verschijnt op
15 september. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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gemeentehuis de Ronde venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
Voor spoedgevallen is de gemeente
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl. bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

gemeenTelijke bekendmAkingen
AgendA Ronde TAfel gespRekken
sAmenleving, mAAndAg
13 sepTembeR 2010, AAnvAng 19:30 uuR
in heT gemeenTehuis Te mijdRechT

AgendA Ronde TAfel gespRekken
besTuuR & middelen dinsdAg
14 sepTembeR 2010, AAnvAng 19:30 uuR
in heT gemeenTehuis Te mijdRechT

AgendA Ronde TAfel gespRekken
omgeving, op WoensdAg
15 sepTembeR 2010, AAnvAng 19.30 uuR
in heT gemeenTehuis Te mijdRechT

AgendA Ronde TAfel gespRekken
omgeving, op dondeRdAg
16 sepTembeR 2010, AAnvAng 19.30 uuR
in heT gemeenTehuis Te mijdRechT

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

Voorzitter: de heer C.H.W. Versteegh
Griffier: de heer M. de Graaf

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

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

1. ondeRWeRpen vAnuiT heT college
A. Geen onderwerpen

1. ondeRWeRpen vAnuiT heT college
A. Herindeling (raadsvoorstel nr. 0050/10)
(45 minuten)
In maart 2010 is door de raad een voorbereidingskrediet
beschikbaar gesteld van E 430.000 voor de projectkosten van de voorbereiding van de gemeentelijke herindeling Inmiddels is voldoende zicht op de benodigde middelen voor deze voorbereiding. Om op 1 januari 2011
operationeel te kunnen functioneren is een aanvullend
krediet van E 1.000.000 noodzakelijk. Voorgesteld wordt
dit krediet ten laste van de saldireserve beschikbaar te
stellen. Het voorbereidingskrediet voor de projectkosten
wordt in 2011 ten laste van de frictiekostenvergoeding
gebracht. De nieuwe gemeenteraad zal dit besluit te zijner tijd worden voorgelegd. De frictiekostenvergoeding
wordt vanaf 2011 ontvangen van het rijk via de algemene uitkering. Bij dit onderwerp worden tevens vragen
van de fractie van Ronde Venen Belang over de besteding van het herindelingenkrediet betrokken en op
verzoek van de fractie ChristenUnie/SGP ook de memo
“Informeren over uitkomsten algemene uitkering na de
herindeling” besproken.
B. Liquidatie SUW (raadsvoorstel nr. 0049/10)
(30 minuten)
De gemeenschappelijke regeling Samenwerking Utrecht
West heeft het voorstel gedaan om SUW op te heffen.
Nadat al enkele jaren discussie plaatsvindt over de toekomst van SUW is nu besloten tot liquidatie. Om hier
definitief toe over te gaan is instemming van de betrokken gemeenteraden noodzakelijk.

1. ondeRWeRpen vAnuiT heT college
A. Herstel weg op Ringdijk 3e Bedijking
(raadsvoorstel nr. 0051/10) (30 minuten)
Voor de afronding van uitvoerende werkzaamheden met
betrekking tot het herstel van de weg op de Ringdijk 3e
Bedijking, de weg/fietspad Schattekerkerweg-Ringdijk
en het ruiterpad op de Ringdijk, worden de vereiste
aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld.
B. Het legaliseren van ligplaatsen van zeven
recreatiearken Herenweg 276 (achter) te Vinkeveen
(raadsvoorstel nr. 0046/10) (30 minuten)
Voorgesteld wordt over te gaan tot het legaliseren van
ligplaatsen van zeven recreatiearken Herenweg 276
(achter) te Vinkeveen.
C. Vaststellen bestemmingsplan “Wilnisse Zuwe 35
Wilnis” (raadsvoorstel 0045/10) (30 minuten)
Voorgesteld wordt te besluiten het Bestemmingsplan
“Wilnisse Zuwe 35 Wilnis” vast te stellen
D. Subsidie afkoppelplan Proostdijland-Noord
(raadsvoorstel nr. 0054/10) (30 minuten)
Voorgesteld wordt de verkregen aanvullende subsidie
van E 200.420 voor de uitvoering van het afkoppelplan
Proostdijland-Noord ten gunste te brengen van de bestemmingsreserve riolering.
E. Duurzame energievoorziening Westerheul IV.
(raadsvoorstel nr. 0055/10) (45 minuten)
Op 1 oktober 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd
met de keuze tot aanleg van een duurzame energievoorziening in Westerheul IV in Vinkeveen in de vorm
van een Warmte Koude Opslagsysteem. Voor Westerheul IV is een businessplan opgesteld, waarin de beste
aanbieding uit de aanbesteding is geïmplementeerd.
Geadviseerd wordt in te stemmen met het Business
Plan Duurzame Energievoorziening Westerheul IV en
het college op te dragen de opdracht tot aanleg en instandhouding van deze duurzame energievoorziening
onder voorwaarden te gunnen

1. ondeRWeRpen AAngedRAgen vAnuiT
de RAAd
A. Estafetteproject (45 minuten)
In de memo van 21 april 2010 heeft het college de raad
geïnformeerd over de voortgang van de ondertekening
van de samenwerkingsovereenkomst voor het Estafetteproject. Op 31 mei is vervolgens aangegeven een
nader onderzoek te houden naar het alsnog sluitend
maken van de grondexploitatie. In de memo van 6 juli jl.
wordt de het college aangegeven dat tot een sluitende
exploitatie kan worden gekomen en wordt overgegaan
tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.
Op verzoek van fractie D66 De Ronde Venen en mede
naar aanleiding van nog niet voldoende beantwoorde
vragen wordt de gang van zaken rond de ondertekening / het sluitend maken van de grondexploitatie aan
de hand van een notitie van de fractie met het college
besproken.
B. Ontwikkelingen Zuiderwaard / De Schakel c.a.
(30 minuten)
De fractie ChristenUnie/SGP heeft verzocht de brief
van winkeliersvereniging Zuiderwaard Vinkeveen van
26 juni jl. op de agenda te plaatsen. De brief wordt te
samen met een memo van het college waarin vragen
worden beantwoord over hetzelfde onderwerp besproken.
C. Weigering projectbesluit De Hoef Oostzijde 27 te
De Hoef (30 minuten)
De fracties van Ronde Venen Belang, GemeenteBelangen en Versteegh hebben verzocht de weigering tot het
nemen van een projectbesluit op de agenda te plaatsen.
De verzoekers willen met het college bespreken of er
mogelijkheden zijn wel medewerking te verlening aan
een projectbesluit. De bespreking zal plaatsvinden aan
de hand van een door het college uitgebrachte memo.
D. Bouwplannen Herenweg 112 te Vinkeveen
(30 minuten)
Op verzoek van de fractie Ronde Venen Belang wordt
het college verzocht informatie te verstrekken over de
bouwplannen aan de Herenweg 112 te Vinkeveen.

2. ondeRWeRpen AAngedRAgen vAnuiT
de RAAd
A. Strandje kinderraad (30 minuten)
De fractie De Combinatie heeft verzocht de uitgebrachte
memo van het college -waarin staat dat de aanleg van
een strandje in De Hoef niet haalbaar is- te bespreken.
B. Toegankelijkheid nieuwe zwembad Veenweide
(30 minuten)
Door de fractie van D66 De Ronde Venen zijn vragen
gesteld over de toegankelijkheid van het nieuwe zwembad. Op verzoek van de fractie wordt de beantwoording
geagendeerd om deze aan de hand van een door de
fractie opgestelde reactie te bespreken met het college.
C. Concurrentiepositie / exploitatie nieuwe zwembad
Veenweide (45 minuten)
Over de relatie Optisport (de beheerder van het nieuwe
zwembad) en de gemeente heeft de fractie D66 De
Ronde Venen diverse vragen gesteld. De beantwoording van de vragen wil de fractie aan een hand van een
door hen opgestelde notitie met het college bespreken.
D. Tarieven zwemmen / evaluatie prijs / kwaliteit
nieuwe zwembad Veenweide (30 minuten)
De fractie van ChristenUnie/SGP wil het college bevragen naar aanleiding van de publicaties in de media over
de tarieven van het zwembad en een eerste algehele
evaluatie van de prijs / kwaliteit van het nieuwe zwembad. Vragen als: “Hoe verhoudt het nieuwe zwemaanbod zich tot ieders verwachtingen?”, “Wat mochten we
verwachten op grond van de gedane voorstellen en genomen besluiten?” en “Wat mochten we verwachten op
grond van gemeentelijke publicaties?” komen daarbij
aan de orde.
E. Informatie uitwisseling
(actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen, op het terrein
van Samenleving, en mededelingen te doen.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage
vanaf vrijdag 3 september 2010.
De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn
indicatief. Het kan ook voorkomen dat de volgorde
van behandeling wordt gewijzigd. Indien u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt u zich aanmelden bij de griffie via 0297-291752 of via de email
griffier@derondevenen.nl.

2. ondeRWeRpen AAngedRAgen
vAnuiT de RAAd
A. Informatie uitwisseling
(actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen, op het terrein
van Bestuur en Middelen, en mededelingen te doen.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage
vanaf vrijdag 3 september 2010.
De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn
indicatief. Het kan ook voorkomen dat de volgorde
van behandeling wordt gewijzigd. Indien u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt u zich aanmelden bij de griffie via 0297-291752 of via de email
griffier@derondevenen.nl.

2. ondeRWeRpen AAngedRAgen
vAnuiT de RAAd
A. Informatie uitwisseling
(actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen, op het terrein
van Omgeving, en mededelingen te doen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage
vanaf vrijdag 3 september 2010.
De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn
indicatief. Het kan ook voorkomen dat de volgorde
van behandeling wordt gewijzigd. Indien u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt u zich aanmelden bij de griffie via 0297-291752 of via de email
griffier@derondevenen.nl.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage
vanaf vrijdag 3 september 2010.
De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn
indicatief. Het kan ook voorkomen dat de volgorde
van behandeling wordt gewijzigd. Indien u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt u zich aanmelden bij de griffie via 0297-291752 of via de email
griffier@derondevenen.nl.

Burgemeester neemt het boek
‘Zand, Zeep en Sodaverhalen’
in ontvangst
Vinkeveen - Op 24 augustus jl.
overhandigde Carla WesterbeekSikkes haar boek Zand, Zeep en Sodaverhalen bij The Read Shop aan
de Plevierenlaan in Vinkeveen aan
de burgemeester van De Ronde Venen, Marianne Burgman.
Het werd een gezellig middag. Ook
mensen die het boek al eerder hadden gekocht, werden in de gelegenheid gesteld het boek alsnog te laten signeren. “Ik was zeer vereerd”,
vertelt de schrijfster. “Er was een

mevrouw die het boekje al een aantal weken in huis had, maar niet eerder wilde lezen, voordat ik het had
gesigneerd.” Ook vertelde de vrouw
dat zij alles over het boek Zand,
Zeep en Sodaverhalen uit de kranten knipte en inplakte in haar plakboek. De schrijfster vond dit zo leuk,
dat er werd afgesproken om in september samen een kopje koffie te
gaan drinken.
Tevens werd de schrijfster twee dagen later verrast met een e-mail van

burgemeester Marianne Burgman,
dat zij het boekje in twee avonden
had uitgelezen en er erg van had
genoten.
‘Zand, Zeep en Sodaverhalen’ is
onder meer verkrijgbaar bij de The
Read Shop in Vinkeveen, boekhandel Mondria en Primera in
Mijdrecht.
Ook te bestellen via het formulier op
www.zandzeepensodaverhalen.nl
Het boekje kost 19,50 euro (inclusief
verzendkosten).

Zomerfeest op de Blokkendoos
De Ronde Venen - Op 28 augustus vierde Kindercentrum de Blokkendoos het jaarlijkse zomerfeest.
Dit jaar stond alles in het teken van
Beestenboel.
Meer dan 80 kinderen, vergezeld
van pappa’s, mamma’s en/of broertje en zusjes kwamen langs om
spelletjes te spelen, op het springkussen te hossen of om mooie verfschilderijen te maken. Tussen de
buien door scheen de zon en kon er
van overheerlijke verse wafels gesmuld worden.
De directie van de Blokkendoos
heeft het zomerfeest ook aangegrepen om een bijdrage bijeen te vragen voor een van haar kinderen die
ernstig ziek is.
Het begeleiden van dit zieke kind
legt bij de ouders een zware financiële verantwoording en alle ouders
van het kindercentrum hebben bijgedragen om een aardig bedrag bijeen te brengen.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te 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

Uithoorn/De Kwakel - Aanstaande vrijdag 3 septemberzal Club Bright, gelegen aan de
Noorddammerweg 24, haar deuren openen! Na een grondige
verbouwing is het punt aangebroken dat Club Bright feestelijk
geopend zal worden.
Club Bright biedt, met een capaciteit van maximaal 650 personen. ook een luxe cocktailbar,

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

vvv/ANwB

zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
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.

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

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

Zo’n vier miljard jaar geleden waren de omstandigheden op Aarde
en Mars vergelijkbaar, dus zoek de
stromatolieten in de Marsbodem en
het bewijs is geleverd.
Is het veel te koud voor water, geen
probleem, Methaan is vloeibaar bij
circa 200 graden onder nul en vormt
dan ook meren en zeeën.
Die zijn inmiddels al aangetoond op
Titan, de grootste maan van Saturnus. Zaterdag 4 september wordt
een voorproefje gegeven van de
cursus door DVD en Powerpoint demonstraties. De start van de cursus
sterrenkunde is gepland op dinsdagavond 7 september van 20.00 tot
22.00 uur in het Fort aan de Drecht.

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van 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!

Tanzania nu

Nieuwe discotheek
vrijdag open

sTICHTING DE BAAT

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.

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

Uithoorn - Komende zaterdag
speelt de cursus sterrenkunde in op
het thema Water dat in en om het
Fort aan de Drecht door CREA wordt
georganiseerd. Water komt overal in
het Heelal voor en is op onze Aarde
levensvoorwaarde nummer één!
De oudste levensvormen ontstonden tussen 4 en 3 miljard jaar geleden in het zeewater van het zogenoemde Hadeïcum en Archeïcum.
Maar diezelfde organismen ontstaan nog steeds en veel dichter bij
Uithoorn dan je zou denken!
Op Mars, nu koud en zeer droog, is
ijs, zelfs zeer veel ijs gevonden. Ook
oude rivierbeddingen en kusten van
oer Marszeeën zijn ontdekt.

Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

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

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

Sterrenkunde en Water in
het Fort

een loungeroom en een intieme
sfeer voor een avond om even uit
de dagelijkse sleur te breken. Er
zal ook een pendelbus ingezet
worden, deze bus zal verschillende stops maken in De Ronde Venen. We bieden ook avonden voor 21+, 25+ publiek en tienerdisco’s.
Voor onze agenda en meer informatie; kijk op www.clubbright.nl

Open dag bij Atelier van
Steen tot Beeld
Mijdrecht - Aanstaande zaterdag  
4 september start het nieuwe beeldhouwseizoen van het Atelier van
Steen tot Beeld. Zij doen dat met
een open dag voor iedereen die belangstelling heeft voor het werken
met steen. Jong en oud, cursisten,
oud-cursisten en nieuwe belangstellenden, iedereen is welkom.
Workshop
Heb je eerder deelgenomen aan een
cursus of workshop, is het misschien
een leuk idee als je op de open dag
langskomt om verder te werken aan
een steen die je bijvoorbeeld eerder
niet hebt kunnen afmaken. Of dat je
een nieuw beeldje of ketting maakt

van de kleine stenen die tijdens de
open dag beschikbaar zijn. Corinne
Bredemeijer van Atelier van Steen
tot Beeld vertelt u graag over wat
beeldhouwen in het atelier inhoudt,
over steensoorten en gereedschap
dat voor de bewerking nodig is.
Ook kun je meteen actief aan de
gang met steentjes die voor je
klaarliggen. Ervaring met beeldhouwen is niet nodig om een leuk resultaat te krijgen.   Hopelijk wordt het
een gezellige inloopdag in het Atelier van Steen tot Beeld aan de Genieweg 45 in Mijdrecht. U kunt terecht tussen 11.00 en 16.00 uur.
www.vansteentotbeeld.nl

Zaterdag bingo bij Serviam
Uithoorn - Zaterdagavond 4 september organiseert Stichting Serviam weer een gezellige bingoavond
in het KNA gebouw aan het Legmeerplein. De zaal is open vanaf
19.00 uur en het bingoën begint om
20.15 uur Deze avond kunt u weer
vele mooie en leuke prijzen winnen,

.

of als hoofdprijs een van de bekende enveloppen.
De opbrengst van deze avond is bestemd voor het ontwikkelingswerk
van onze Uithoornse missionarissen. Komt allen, u heeft een gezellige avond en uw geld is goed besteed.

Tanzania behoort tot de armste landen ter wereld. 51% van de bevolking
leeft onder de armoedegrens van $ 1 per dag. 30% van de bevolking is er
hopeloos uitzichtloos aan toe.
De economie bestaat voor 85% uit landbouw; hierin werkt 80% van de bevolking. Slechts 5.3% van de kinderen gaat naar het voortgezet onderwijs.
Minder dan de helft van de bevolking heeft schoon drinkwater.
Malaria komt ontzettend veel voor. Nagenoeg iedereen van ‘onze’ school
heeft malaria: de leerlingen, de leerkrachten, het management, ook de Europeanen onder hen.
Daarnaast is AIDS een epidemie. Met grote gevolgen voor de bevolkingsopbouw. Als gevolg van het wegvagen van de leeftijdscategorie 20-45 jaar
neemt het aantal straatkinderen enorm toe.
Onze samenwerkingspartner Sr. Annette Farrell heeft voor deze AIDS-wezen/straatkinderen een speciale school gesticht, waar de kinderen per leerniveau in dezelfde klas zitten en dus niet per definitie leeftijdsgenoten zijn.
Zij ondersteunt ook op allerlei andere manieren deze kinderen om te overleven en een nuttig lid van de samenleving te worden Dit gaat wonderbaarlijk goed!
Het project dat SOS recent op zich heeft genomen is de uitbreiding van ‘onze’ school met 2 extra klaslokalen. Onze school heeft kwaliteit, zowel wat
betreft het onderwijs als het schoolgebouw. De school heeft een voorbeeldfunctie in de gehele regio. En dat trekt leerlingen aan. Sr. Annette is trots op
haar school en wij zijn dat ook.
Beste mensen, doneer een bijdrage, ook de kleine bijdragen zijn meer dan
welkom, zodat wij ook de bouw van deze 2 extra klaslokalen mogelijk kunnen maken.
Nel Bouwhuijzen

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren & klachten dierenmishandeling op maandag t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt
u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.

Vermist
- Uithoorn-R. de Beerenbroucklaan, zgn. ‘koetjespoes’,
zwart-wit, zwarte staart met wit puntje.
- Uithoorn-Kuifmees, “Lola”, een zwart dwerg konijntje.
- Mijdrecht-Briljant, “Tijger”, langharige blauwgrijze poes,
korte poten, dikke kop.
- De Kwakel-Ringdijk, donkerbruine kip met lichtbruine hals, wit
te en zwarte vlekken en 3 witte veren in rechtervleugel.
- Uithoorn, omg. Admiraal Van Gentlaan, cypers-grijze poes, op
rug vage rode vlekken en litteken op kin.
- Mijdrecht-Zwaan, zwart katertje van net 1 jaar met een paar
witte haartjes. De bovenhoektandjes van Evert staan een beetje
naar voren. Heeft een zwart halsbandje met naamkokertje om en
is gechipt.
- Mijdrecht-Heemraadsingel, Schildpadpoes van 6 jaar.
Is nog wel gesignaleerd omgeving Margrietlaan.    
- Mijdrecht-Windmolen, “Luca”, een kater met witte buik en
borst, rug is zwart/bruin/lichtbruin. Kijkt een beetje scheel.
Gevonden
- Wilnis-Dr. Mees ten Oeverlaan, sinds 3 à 4 maanden een geheel
zwart poes, heel erg aanhalig.
- Uithoorn-Bertram, witte kat.
- Wilnis-Mees ten Oeverlaan, zwarte kat, draagt bandje met tel.
van de dierenbescherming.
- Mijdrecht-A.C. Verhoefweg, beige kat.
- In Breukelen twee honden op de A2 gevonden. Kruising van een
Friese Stabyhond en Drentse Patrijs. Een reu en teef. Halsband
rood en zwart leer.
- Mijdrecht-Tweede Bedijking, rood jong katje. Ongeveer 4
maanden oud.
- Mijdrecht-Windmolen, gecastreerde cyperse grijze kater.
Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve lapjespoes van 4 jaar.
- “Spot” en “Sproet”, twee hondenzusjes {Beagles} van 10 jaar.
Goed gezond en beiden gesteriliseerd. Kunnen bij kinderen en
andere honden.

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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blijven. In totaal werken er momenteel 14 mensen bij de bouwmarkt.
Samen met Big Boss is ook het op de
eerste verdieping gevestigde Home
Decor met drie medewerkers per 1
augustus toegevoegd aan Multimate. De eigenaren Jacques en Anneke van Rijn hebben daarmee ingestemd en werken op tijdelijke basis
nog mee aan de overgang naar de
nieuwe situatie. Home Decor is een
speciaalzaak in woninginrichting in
het hogere segment en de betere kwaliteit. Zoals vloerbedekking,
gordijnen, alle soorten zonwering,
handmatig en elektrisch, kortom
voor een luxe aankleding van het
interieur. “Medewerkers van Home
Decor komen ter plaatse zelf opmeten en monteren. Dit om verkeerde
maatvoering te voorkomen. Samen
met het aanbod van Home Decor
willen wij een totaalconcept aanbieden voor de consument in Uithoorn,
maar eveneens voor hen die buiten
de regio wonen, bijvoorbeeld in De
Ronde Venen”, laat Van Vliet weten.

Het team van Multimate staat graag tot uw dienst

Big Boss Uithoorn is nu
Multimate!
Uithoorn - Donderdagmorgen 26
augustus om 9.00 uur was de bouwmarkt onder de naam Big Boss verleden tijd. Op dat tijdstip werden de
deuren aan de Wiegerbruinlaan 77
voor de inmiddels verzamelde groep
klanten geopend onder de naam
Multimate. Want daarin is Big Boss
opgegaan.
Daarmee is de vestiging Uithoorn
toegetreden tot de groep van Multimate bouwmarkten waarvan er in
Nederland zo’n honderd zijn. Een
speler in de bouwmarktsector waarmee naast Karwei, Gamma en Praxis
duidelijk rekening moet worden gehouden. Multimate heeft net zoveel
te bieden, inclusief (in Uithoorn)
het totale aanbod aan professionele verven en lakken van Sigma Coatings in nagenoeg alle kleuren. Ter
gelegenheid van de naamsverandering konden bezoekers donderdag
tot en met zaterdag genieten van
een BTW-korting op artikelen uit de
gehele collectie.

“Wij hebben doelbewust voor deze overgang gekozen,” vertelt Jos
van Vliet die samen met zijn compagnon Pieter Dungelmann eigenaar van de voormalige Big Boss is.
Lida den Hollander fungeert er als
bedrijfsleidster. “Ook wat betreft de
prijzen lopen we volledig in de pas
zoals de concollega’s die ook hanteren. In enkele gevallen zijn we zelfs
goedkoper. Daar komt bij dat wij
een service hanteren die de anderen niet hebben, waaronder een bezorgservice. Tot de service behoort
ook een aanhanger die gebruikt kan
worden als men de goederen door
hun omvang niet in de eigen auto kwijt kan. Daarnaast zijn er vergevorderde plannen om een eigen
klussendienst toe te voegen aan onze bedrijfsactiviteiten. Dat betekent
dat klanten bij ons bijvoorbeeld een
kast kunnen kopen en die tegen een
kleine vergoeding op locatie (thuis)
door een van onze medewerkers in
elkaar kan laten zetten en plaatsen.

Maar ook deuren afhangen en ander montagewerk, alsook vloeren
leggen als de delen daarvan bij ons
zijn gekocht, enzovoort. Wij willen
dus een stap verder gaan dan andere bouwmarkten waar het voornamelijk ‘cash en carry’ is. Ideaal voor
mensen die het zelf niet kunnen of
aandurven, zoals de senioren in onze samenleving die soms de kracht
niet meer hebben om wat men hier
heeft gekocht in huis te monteren of
te installeren. Dat kunnen wij dan
voor hen doen. Op dit moment zijn
wij bezig met vakbekwame mensen
aan te trekken, zodat wij deze service kunnen gaan opstarten. Overigens blijft de Big Boss spaarpas
ook in gebruik bij Multimate. Het is
geen kortingspas, maar een echte
spaarpas. Bij elk artikel dat de klant
koopt, of dit nu goedkoop of duur is,
spaart men een bepaald bedrag. Na
20 aankopen betaalt dat zich uit in
een korting op het artikel dat men
dan aanschaft.”
Home Decor gaat mee
Twee jaar geleden is er een fusie
geweest tussen Serbocom en DGN
Retail. Op dat moment waren er vier
formules binnen DGN Retail, te weten Hubo, Doeland, Big Boss en Multimate. Daarvan zijn Hubo en Multimate overgebleven. Afhankelijk van
de grootte van de winkels zijn die allemaal bij een van beide ondergebracht. Big Boss werd toen toegevoegd aan Multimate, een proces
dat in januari dit jaar reeds is opgestart. Het is toen in een stroomversnelling geraakt. Donderdag 26 augustus was het zover en wordt onder
de naam Multimate verder gegaan.
“De vestiging Uithoorn was (samen
met die in IJmuiden) de laatste Big
Boss Bouwmarkt van Nederland die
in Multimate is geïntegreerd. Alle
medewerkers zijn eveneens overgestapt, dus de vertrouwde gezichten

Big Boss is Multimate geworden

Nieuw pand
Jos van Vliet heeft nog een verrassing in petto. “Er staan vergevorderde plannen op stapel om met het
totale bedrijf te verhuizen naar een
grotere locatie in Uithoorn, één die
twee en een half keer zo groot is
als de huidige. Op dit moment omvat het aanbod zo’n 1.350 vierkante
meter, het nieuwe pand wordt 3.000
vierkante meter aan doe-het-zelf artikelen. Over een jaar zitten we erin.
Daarin krijgt Home Decor ook een
nieuwe winkel, een soort shop-inshop. Onze klanten krijgen dan letterlijk alles aangeboden wat Multimate op een bouwmarkt in Nederland maar kan bieden. En dat is heel
veel onder één dak. Iemand hoeft
dus niet meer naar aparte winkels
voor gereedschap, producten en
onderdelen voor in- en verbouw
van de woning, inrichting, zonwering en ga zo maar door. Wij hebben dat dan allemaal in huis, inclusief de service en klussendienst die
de klant ter beschikking staat.” Aldus Jos.
“We gaan ervoor, het is een nieuwe uitdaging, ook voor onze medewerkers. Die hebben er echt zin in.
Zij zien het als een nieuwe werkgever en een nieuwe baan. Ze staan
er allemaal heel positief tegenover
en popelen om de klanten ook in
deze nieuwe situatie van dienst te
zijn. Iets wat ze overigens al deden”,
haakt Lida den Hollander in. “Wij
kunnen nooit honderd van de honderd klanten tevreden stellen, maar
gaan voor die 99. Dan hebben we al
veel bereikt. En die honderdste proberen we ook nog binnen te halen.”
Jos komt uit het bouwmarktvak,
vóórdat hij (mede)eigenaar werd
van Big Boss werkte hij bij Gamma, waar hij onder meer de grootste
Gammavestiging van Nederland in
Nieuwegein destijds op poten zette. Daar komt ook zijn compagnon
vandaan. Nu stoomt hij zelf door
met een eigen vestiging als onderdeel van Multimate.
Openingstijden: ma t/m do van 09.00
tot 20.00 uur, vrij van 09.00 tot 21.00
uur en za. van 09.00 tot 17.00 uur.

Nieuwe cd en concert voor
The Amstel gospel choir
Uithoorn - The Amstel Gospel Choir
in Uithoorn zingt de meest swingende gospels en moderne pop- en
soulmuziek op bruiloften en feestelijke evenementen. Het koor o.l.v. dirigente Frances Dekker bestaat uit 15
leden (mannen en vrouwen) en begint deze maand met de voorbereidingen van een tweetal concerten
“Beautiful People’ in april 2011. Binnenkort gaat het koor de studio in
om de nieuwste cd op te nemen.

Kom jij het koor versterken?
Hou jij ook zo van zingen en swingen
en lijkt het je leuk om het koor te komen versterken? Je kunt dan uiteraard nog meedoen aan deze lopende projecten. Wees er dan wel snel
bij, zodat je hiervan deel kunt uitmaken. Aanmeldingen via
www.amstelgospel.nl. Repetities zijn
op dinsdagavond van 20.00 tot 22.30
uur in basisschool ’t Startnest aan de
Arthur van Schendellaan 100e.

Jubileumtentoonstelling
van Galerie Fort a/d Drecht
Regio - De teksten van de lyrische
dichter Rainer Maria Rilke (18751926) zijn de inspiratiebron voor
de tentoonstelling BEWOGEN ZINNEN, vijf kunstenaars en Rilke.
Voor ieder van de kunstenaars bleek
Rilke een eigen deurtje te openen,
dat vervolgens op een eigen gangenstelsel uitkwam, met deuren
naar vele kamers. Voor Pieter van de
Pol leidde dat via Etty Hillesum (de
joodse schrijfster die in Auschwitz
Rilkes gedichten nog bij zich droeg)
naar de oneindige diepte van een
gelaat. Een inktvlek op vilt. Een

mens gereduceerd tot een nummer,
dat zo in tegenspraak is met wat we
op het gezicht lezen. De korte videofilms van Pat van Boeckel volgen hun eigen lyrische logica, als hij
bijvoorbeeld met zijn camera langzaam de natuur volgt, ingekaderd in
een elektriciteitsmast. Wie zich overgeeft aan het tempo van de beelden
wordt een wereld binnengezogen
waar verleden, toekomst en heden
gelijktijdig en gelijkwaardig aanwezig zijn. De metaforen van Rilke verleidden Karin van der Molen om zelf
een sterk metaforisch beeld voor de

Op 10, 11 en 12 september

Expositie Lies de Bok-Maas
Regio - Alhoewel er afgesproken
was dat de expositie, van haar vele uitingen van kunst, in september
2004 de laatste keer zou zijn, krijgt
dit toch nog een vervolg.
Zij heeft al die jaren niet stilgezeten
en van veel kanten werd er bij haar
op aangedrongen om toch weer
eens te exposeren, zodat men alles

nog eens kon zien. Want in de afgelopen 6 jaar heeft zij weer vele werken gemaakt, vooral in keramiek,
paverpol, beeldhouwen en schilderen. De inspiratie deed zij veelal op
door bezoeken aan galerieën, exposities en kunstmarkten. Waar zij een
andere (nieuwe stijl) zag, wilde zij
meteen proberen of zij zich die ook
eigen kon maken. Dit is vooral te-

Je oude broek is geld waard

Big L zet zich in voor het
Leger des Heils
dit weekend’
Regio - Dit weekend is het begin
van de feestweek in Aalsmeer. Veel
bruisende activiteiten zullen plaats
gaan vinden de komende week. Om
goed voor de dag te komen scoor je
uiteraard je nieuwe kleding bij Big
L. Op dit moment hangt de winkel
weer vol met de nieuwste collecties voor heren, dames en kinderen.
Volop winterjassen, warme vesten,
mooie overhemden en ga zo maar
door, Big L is klaar voor de winter.
Je oude jeans is geld waard
Big L is de grootste jeans specialist van de regio. Nergens in de regio vind je zoveel aanbod aan jeans
voor heren, dames en kids. Van de
hippe Gstar, tot een degelijke nette jeans voor de casual friday, voor
elk wat wils.
Het is het begin van een nieuw seizoen, mensen zijn weer terug van
vakantie, scholen beginnen weer, alle activiteiten komen weer op gang.
Om de start van het nieuwe seizoen goed te beginnen geeft Big L
dit weekend korting op een nieuwe
jeans. Tegen inlevering van je oude
broek, krijg je korting op een nieuwe, tevens steun je daarmee gelijk
het goede doel. Big L heeft gekozen om alle broeken te doneren aan
het Leger des Heils. 2 vliegen in 1
klap dus.
Leger des Heils
Honderd jaar geleden was het Le-

ger des Heils één van de eerste organisaties die tweedehandskleding
inzamelden voor hulpverleningsprojecten. In de loop der tijd zijn ze uitgegroeid tot één van de bekendste
en meest geliefde inzamelaars.
Na de oorlog groeide het Leger des
Heils uit tot een organisatie met duizenden vaste medewerkers en vrijwilligers. Met een directe en energieke aanpak verlenen zij hulp aan
mensen in onze samenleving die
daar behoefte aan hebben, ongeacht hun religieuze achtergrond. Alcohol- en drugsverslaafden, dak- en
thuislozen, prostituees en veel (andere) slachtoffers van uitsluiting.
De jeans die dit weekend (vrijdag
en zaterdag) worden opgehaald,
worden weer gebruikt voor 1 van
de vele projecten van het Leger des
Heils.
Hoe werkt het?
De actie kent 3 verschillende kortingbedragen. Bij besteding tot 50
euro van een nieuwe jeans krijg je
10 euro korting. Koop je een broek
tussen de 50 en 100 euro dan krijg
je 15 euro korting. Als je een nieuwe
broek koopt die een waarde heeft
van 100 euro of meer, dan krijg je
een korting van 20 euro. De korting
geldt alleen tegen inlevering van je
oude broek.
Aalsmeer maak je keuze...
Tot ziens bij Big L.

Jubileumseizoen Danscentrum Colijn van start
Regio - De vakanties zitten er weer
op! Dat betekent dat het dansseizoen weer gaat beginnen bij Danscentrum Colijn in Uithoorn. Axel en
Heleen en hun medewerkers zijn
van plan er weer een geweldig seizoen van te maken. Het plezier in
dansen staat bij Danscentrum Colijn al 35 jaar voorop! Plezier nu én
op lange termijn betekent dat de
start goed moet zijn; het danscentrum werkt uitsluitend met gediplomeerde docenten. Dit resulteert in
een goede opbouw van de lessen
met veel aandacht voor de techniek.
Dit is van belang voor de dansontwikkeling en het plezier in het dansen van u en uw kinderen, nu en in
de toekomst.
Voor de allerkleinsten zijn er de
ADV-lessen (Algemene DansVorming). Tijdens deze lessen kunnen
4- en 5-jarigen kennismaken met
het bewegen op muziek en ontdekken hoe leuk dansen kan zijn! De
volgende stap is de Combi-les. Dit
zijn lessen voor 6- en 7-jarigen. Tijdens deze lessen leren de leerlingen al kleine choreografieën en ze
krijgen een goede bodem mee; de
grondbeginselen van het klassieke
ballet. Dit alles op muziek die hen
aanspreekt!
Popshowdance
Voor de leeftijd 8 t/m 11 jaar zijn
er de Popshowdancelessen. Leuke choreografieën in allerlei stijlen; streetdance, musicals, de eerste
beginselen van hip hop, alles komt
voorbij. Daarnaast zijn er speciale technieklessen voor die leerlingen die nog beter willen leren dansen. De leerlingen kunnen kiezen
voor klassiek ballet of technieklessen voor moderne dans.
Voor jongens vanaf 8 jaar is de
breakdance niet meer weg te denken uit het danscentrum. Nieuw dit
seizoen zijn de lessen Poppin’ en
Lockin’ (move like Michael Jackson)
en Hip Hop speciaal en alleen voor
jongens vanaf 9 jaar.

woorden van de dichter neer te zetten. Een krantenfoto van een door
brand verstild paard werd het begin
van haar Rilke-schilderijen. De tekeningen en beelden van Andreas
Hetfeld delen de fascinatie van Rilke voor de mens, die op raadselachtige wijze niet in zichzelf opgesloten
zit, maar méér is dan zijn lichaam.
De uitgebeelde figuur vormt nieuwe gedachten en staat in contact
met de wereld - en wat er meer is om hem heen. De Duitse beeldhouwer Roger Rigorth laat hout, steen
en touw hun verhaal vertellen over
het mysterie van het bestaan. Zijn
vaartuig voor deze verhalen neemt
alle vormen aan van de Nederlandse vertaling voor het Engelse woord
‘vessel’. Van boot, voertuig en vat of
fust tot een hurkende vrouw, klim-

mend tegen een onzichtbare wand.
Tentoonstelling BEWOONDE ZINNEN – vijf kunstenaars en Rilke
Van 4 september t/m 24 oktober
2010 Openingstijden: do/vrij 14 -17
uur, za/zo 12 -17 uur. Galerie Fort
a/d Drecht bestaat in september 10
jaar en viert dit met deze bijzondere tentoonstelling! Daarom zal op
zondag 19 september vanaf 14.30
uur een speciale happening plaatsvinden. De middag wordt geopend
door choreografe en danseres Paula
Walta. De kunstenaars lichten hun
werk toe en dragen gedichten voor
van Rilke. Ook zal zangeres ‘La Pat’
nummers van haar prachtige Rilke
CD ´Erinnerung´ vertolken.
Grevelingen 50, 1423 DN Uithoorn,
T 0297-521162
www.galeriefortaandedrecht.nl

rug te vinden in haar schilderijen,
waarvan vele voorbeelden te zien
zullen zijn. De liefde voor beeldhouwen komt tot uitdrukking in haar
beelden van menselijke figuren, zowel klein als wat groter. Ook zijn er
enkele beelden in brons gegoten.
Omdat zij inmiddels over een eigen oven beschikt, heeft zij zich ook
toegelegd op vele vormen van keramiek. Pretex (paverpol) heeft zij
vooral gebruikt om oude materialen te verwerken. Recentelijk heeft
zij zich ook toegelegd op het maken
van aquarel op kaartformaat. Leuk

voor attenties. De expositie, welke te
zien is op vrijdag 10, zaterdag 11 en
zondag 12 september, van 11.00 uur
tot 17.00 uur, in de ruime schuur/kas
bij haar woning aan de Aarbergerweg 28 te Rijsenhout, t/o afvalverwerkingsbedrijf “De Meerlanden”,
geeft u een indruk van al haar werken. De expositieruimte is ook toegankelijk voor rolstoelen.

Musicalklas
Ook nieuw dit seizoen is de Musicalklas. Voor kinderen die het leuk
vinden om niet alleen te dansen
maar ook te zingen en te acteren.
Deze cursus is toegankelijk voor
kinderen vanaf 9 jaar.
Vanaf 12 jaar kunnen de leerlingen
terecht op de groepen Popshowdance (12+ en 16+) en voor diegenen die gaan voor strak en stoer is
er de Hip Hop (12+ en 16+).
Natuurlijk werkt de volledige ballet- en breakdanceafdeling weer toe
naar de jaarlijkse theatervoorstelling: Show of the Proms 2011!!
Dan is er natuurlijk het Stijldansen
(14+)! De stijldanslessen zijn DE
manier voor tieners om lekker met
hun vrienden en vriendinnen op te
trekken en te dansen op de muziek
die hen aanspreekt. Speciaal voor
alle leerlingen vanaf 14 jaar organiseert het danscentrum op de zondagmiddag het ‘Danscafé’. Gezellig
vrijdansen, kletsen en hangen met
hun vrienden in een veilige omgeving! Waar kan dat nog tegenwoordig? De jeugdlessen starten vanaf
17 september a.s.

Natuurlijk kunt u ook werken kopen.
De opbrengst daarvan is bestemd
voor de bouw van een schooltje in
Sri Lanka.

Stijldansen
Vanaf 20 jaar is het aanbod
ook breed! Het stijldansen voor
(echt)paren; een avondje uit om

de hoek! Goede parkeergelegenheid, leuke en goede danslessen
in de ballroom(quickstep, engelse
wals, tango, slowfoxtrot) en latijns
Amerikaanse dansen( chacha, rumba, jive,samba, mambo/salsa, paso
doble). Tijdens deze lessen zijn alle leeftijden vertegenwoordigd. Van
begin 20 tot dik in de 50. Axel en
Heleen zijn van mening dat deze diversiteit juist bijdraagt aan een leuke sfeer in de groepen! Iedere leeftijd brengt zijn eigen charmes. Na de
les is er gelegenheid om te vrijdansen of gewoon wat de kletsen aan
de bar. De lessen voor paren starten
vanaf 19 september a.s..
Geen partner om mee te dansen?
Dan zijn er toch genoeg mogelijkheden bij Danscentrum Colijn! Allereerst is er de Popshowdancegroep voor 35+. Lekker bewegen op
hits en musicalmuziek! Er wordt gewerkt aan verschillende choreografieën in verschillende stijlen. Vooral
leuk voor dames die in het verleden
al aan jazzballet of andere dansvormen hebben beoefend. Daarnaast
zijn ook de Zumbalessen niet meer
weg te denken uit het danscentrum. Zumba is echt een workout!
Echter, de meeste workouts zijn
saai! Zo niet Zumba; er wordt gedanst op speciaal voor Zumba gemaakte muziek waar men echt vrolijk van wordt! Zumba is ‘exercise in
disguise’. De bewegingen zijn ontzettend leuk om te doen maar ondertussen worden er wel calorieën
verbrand! De Zumbalessen starten
vanaf 7 september a.s.. De salsalessen worden bij Danscentrum Colijn
door Club Fiera verzorgd. Op deze
lessen kan men inschrijven als paar
of als alleengaande. Club Fiera staat
in de salsawereld hoog aangeschreven en zij organiseren naast leuke danslessen ook geweldige salsafeesten en bootcamps! Club Fiera is dit jaar zelfs in de race voor de
organisatie van het NK Salsa! Wanneer zij daarvoor in aanmerking komen zal dit evenement plaatsvinden
in Danscentrum Colijn!
Open huis
Op zondag 12 mei houdt het Danscentrum Open huis. Vanaf 19.30 uur
kan men snuffelen aan de verschillende dansvormen (stijldansen, salsa, zumba, hip hop, bachata) door
mee te doen aan de workshops. Natuurlijk zijn er ook dansdemonstraties. Het team van Danscentrum Colijn zit voor u klaar om, onder het genot van een drankje om al uw vragen te beantwoorden en uw inschrijving in orde te maken.
Proeflessen
Voor de kinderlessen is er geen
open huis. Zij mogen gewoon een
proefles komen doen! Op deze manier worden zij in de gelegenheid
gesteld om kosteloos te ontdekken
of de betreffende cursus hen aanspreekt. Danscentrum Colijn gaat
voor kwaliteit, dit heeft ook consequenties voor het aantal leerlingen
per groep. Sommige groepen zijn
al behoorlijk bezet, dus het danscentrum kan helaas geen garantie
geven dat uw zoon/dochter na de
proefles ook werkelijk geplaatst kan
worden. De balletlessen en breakdancelessen starten vanaf 20 september a.s..Meer info?
www.colijndancemasters.nl of
06-53559450.
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DE HOOFDPRIJS: RACEFIETS
beschikbaar gesteld door
Blom & Blom fietsexperts
Mijdrecht/Uithoorn
Regio - We hebben maar even gewacht met het bekendmaken van de
prijswinnaars van de Nieuwe Meerbode Tour de France Actie 2010, tot
zo’n beetje iedereen weer terug is van zijn of haar vakantie. Het was
geen makkelijke opgaaf blijkbaar dit jaar, want voor het eerst sinds de
tien jaar dat wij deze actie houden, heeft niemand, echt niemand van
de ruim 600 deelnemers, alle vragen goed weten te beantwoorden.
Niemand wist de winnaar van de groene trui te voorspellen. Niemand
wist te voorspellen wie de bolletjestrui zou winnen.
De gele trui was niet zo moeilijk blijkbaar, want dat had meer dan de
helft voorspeld. De beste Nederlander, hoeveel Nederlanders een etappe zouden winnen, dat was blijkbaar niet zo’n punt. Uiteindelijk hielden we er precies vijftien over die de winnaar goed hadden, de witte
trui goed hadden en goed hadden wie de beste Nederlander was. Ook
wisten deze vijftien dat er geen enkele etappe gewonnen zou worden
door een Nederlander. Bleef over de vraag: Hoeveel wielrenners rijden
de tour uit? Dat waren er 170 en dat had mevrouw A Kroon-de Haan
uit Wilnis goed en hiermee wint zij de prachtige racefiets, aangeboden
door Blom en Blom Fietsenexperts uit Mijdrecht en Uithoorn.

Niemand had alle vragen goed beantwoord

Winnaars Nieuwe Meerbode
Tour de France actie 2010 bekend
DUO Intersport Mijdrecht

Smit Schoenen Mijdrecht

Dolgelukkig was ze er mee: “Ik had net een maand daarvoor gezegd,
dat ik wel zou willen gaan wielrennen. Mijn man en twee dochters doen
dat ook en ik vond dat ik wat moest gaan doen aan mijn conditie. Eerst
dacht ik aan hardlopen, maar ja, daar kon ik me toch niet toe zetten.
Fietsen, dat leek me wel wat, maar ja, een beetje goeie fiets kost veel
geld en zie... nu win ik me daar deze prachtige fiets. Geweldig, ik ben er
dolgelukkig mee”, aldus mevrouw Kroon-de Haan.

De waardebon ter waarde van 50 euro, aangeboden door DUO Intersport in Mijdrecht, werd gewonnen door de familie Oudshoorn uit Wilnis. Zij waren echter niet in de gelegenheid om de prijs in ontvangst te
nemen, dus deed hun schoondochter dat.

Een waardebon ter waarde van 75 euro, aangeboden door Smit Schoenen uit Mijdrecht werd gewonnen door Peter de Jong uit Mijdrecht. Hij
was er bijzonder blij mee. Op de foto overhandigt Jacqueline Smit hem
‘voor de foto’ een schoen. Peter wacht echter nog even tot de nieuwe
wintercollectie er is en zal dan de definitieve schoenen gaan uitzoeken.

DUO Intersport Uithoorn

Expert Mijdrecht

Hema Mijdrecht

Ook DUO Intersport uit Uithoorn stelde een waardebon van 50 euro
beschikbaar. Deze werd gewonnen door C. ’t Hart uit Mijdrecht. Zij was
blij verrast te horen dat ze in de prijzen was gevallen en was er duidelijk erg blij mee.

Expert Mijdrecht had een prachtige DVD speler beschikbaar gesteld en
de gelukkige winnares hiervan was Jessica Kooijman uit Vinkeveen: “Ik
schaam me bijna dat ik weer wat win”, aldus Jessica. “ Vorig jaar de fiets
en het jaar daarvoor ook al een prijs.” Op de vraag of ze het zelf allemaal
zo goed weet, verklapt ze dat haar vader haar altijd helpt.

Maar liefst vijf taarten werden weer traditiegetrouw beschikbaar gesteld door de HEMA Mijdrecht. De winnaars werden: Erik Veul, I. Borger,
D. Versteegh, Arie Zaal en Alex Hendriks. Aan de gezichten op de foto is
duidelijk te zien dat ze er blij mee waren.

Juwelier Nant Hartel

Brasserie de Waard

Optiek Uithoorn: Sijbrants & van Olst

Erik Jansen van Brasserie de Waard had een dinerbon ter waarde van 75
euro beschikbaar gesteld. Deze is gewonnen door Bas Kelder. Die kan
gaan genieten van een heerlijk diner, alleen of met zijn tweetjes.

Natuurlijk had traditiegetrouw ook Optiek Uithoorn, Sijbrants & van
Olst een waardebon beschikbaar gesteld van 75 euro. De gelukkige winnares is geworden Suzan Gerssen uit De Kwakel. Ook deze prijs
kwam goed terecht. Suzan was weer toe aan een nieuwe bril, dus kan
ze er binnen een jaar een gaan uitzoeken.

Rabobank Rijn en Veenstromen
Vestiging Mijdrecht

Rabobank Regio Schiphol
Vestiging Uithoorn

De welbekende Rabobank wieleroutfit, natuurlijk aangeboden door de
Rabobank Rijn en Veenstromen vestiging Mijdrecht, werd gewonnen
door Peter Stam uit Mijdrecht. Hij was er echt blij mee: “Ik fiets graag,
dus het komt goed van pas.”

Ook de Rabobank Uithoorn had zo’n prachtige Rabobank wieleroutfit beschikbaar gesteld. De heer Gideon Brugging uit Mijdrecht won deze. Ook hij
fietst graag, maar niet echt op een racefiets. Toch gaat hij serieus bekijken of
zo’n wielrenner set lekker zit en zo ja, dan gaat hij het zeker zelf dragen.

Juwelier Nant Hartel uit Wilnis bood dit jaar een dames- of herenhorloge aan. Deze werd gewonnen door Remco Kroon uit Wilnis. Voor de foto deed hij even een horloge om, maar zijn vrouw zal binnenkort, in alle rust, een horloge gaan uitzoeken.

Slager Gert Stronkhorst

M.P. Oudshoorn uit Mijdrecht werd de winnaar van een elektrische barbecue, aangeboden door slager Gert Stronkhorst. Op de foto krijgt
Oudshoorn de bbq overhandigd door Gert Stronkhorst.
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Ronde Venen Belang:

Eindelijk wordt er aan
legalisering recreatiewoningen
gewerkt
De Ronde Venen - De fractie van Ronde
Venen Belang heeft zich al jaren ingezet
om recreatiewoningen, daar waar mogelijk, te legaliseren. Fractievoorzitter Anco Goldhoorn heeft dit punt voor september op de agenda laten plaatsen. Vanuit
het College is het verzoek gedaan om dit
uit te stellen tot oktober. Als reden wordt
aangegeven dat het College bezig is een
(beperkt) aantal recreatiewoningen te legaliseren, die buiten de EHS (Ecologische
Hoofd Structuur) liggen. Hierop heeft Anco Goldhoorn aanvullende vragen gesteld,
waarover wij van hem uitleg wilden.
Ben je met het uitstel eens?
Laat ik vooropstellen dat ik blij ben dat het
College eindelijk werk maakt van het legaliseren van recreatiewoningen, daar waar het
mogelijk is. Wij als Ronde Venen Belang hebben diverse malen gevraagd om nu eens uitvoering van onze motie te geven. Deze motie is bijna 4 jaar geleden aangenomen. Dus ik
ben wel blij met de ommezwaai van het College, maar het heeft wel lang geduurd. Blijkbaar
kost uitvoering van de motie van Ronde Venen
Belang veel tijd, maar wat voor mij belangrijker is, is het resultaat. Alleen dat telt. Als uitstel van behandeling leidt tot een zorgvuldige
afweging en maximale uitvoering van de motie, dan kan ik daar uitstekend mee leven.
Heb je daar vertrouwen in?
Ik ben blij dat je deze vraag stelt. Ik vind het
jammer dat het College spreekt over een (beperkt) aantal van deze woningen die buiten de
EHS liggen. Daarover voert men overleg met
de provincie. Dat zou er op kunnen wijzen dat
het maar over een beperkt aantal recreatiewoningen zou gaan. Daar ben ik het niet mee
eens.
Om hoeveel woningen gaat het dan
volgens jou?
Uiteraard weet ik dat ook niet precies. Legalisering is alleen mogelijk als de woningen voldoen aan het Bouwbesluit. In dit Besluit zijn
bouwtechnische voorwaarden omschreven,
waaraan een normale woning moet voldoen.
Ook bijvoorbeeld mijn eigen huis.
Daarnaast moet de recreatiewoning al voor 1
oktober 2003 permanent zijn. Dat zijn dus de
voorwaarden om voor legalisatie in aanmerking te komen.

Persoons Gebonden gedoog Beschikking. Deze hebben zij aangevraagd bij de gemeente en
deze heeft deze verstrekt. Dat is 1 van de mogelijkheden. De minister heeft daarnaast nog
een andere mogelijkheid geboden. Als je kan
aantonen, met bijvoorbeeld correspondentie
met de bank, maar ook als je kind hier in Vinkeveen op school gaat, en je gebruik maakt van
een huisarts in Vinkeveen mag je dit volgens
de minister ook gebruiken om aan te tonen
dat je al voor 1 oktober 2003 er daadwerkelijk
woonde. Jammer is alleen dat de gemeente
hier eigenlijk geen gebruik van maakt.

Die vraag kan ik me voorstellen. Ik ben bang
dat het College maar een beperkt aantal wil
legaliseren. Dat werd ook aangegeven in het
verzoek om pas in oktober deze zaak te behandelen. En mijn grote angst is dat we daarna met ontzettend veel procedures komen te
zitten.

Zijn er ook mensen die geen PGB hebben
aangevraagd?
Ja, ik ken een aantal gevallen, waarbij mensen
geen genoegen namen met een PGB.

Mij is bekend dat de Raad van State diverse
uitspraken heeft gedaan dat elke inwoner er
op mag rekenen dat de overheid (dus ook de
gemeente) in vergelijkbare gevallen iedereen
gelijkelijk behandelt.
Ik wil voorkomen dat inwoners een procedure
moeten opstarten om hun gelijk af te dwingen.
Daarmee wordt geen enkel doel gediend, niet
voor de betrokken inwoner en niet voor de gemeente. Bovendien worden beide partijen dan
onnodig op kosten gejaagd.

Waarom dan, dat is toch niet handig?
Ik doe geen uitspraak of het handig is of niet.
Feit is wel dat een aantal mensen principieel
geweigerd heeft een PGB aan te vragen. Zij
waren ervan overtuigd dat zij legaal woonden.
En daarnaast kleven er aan een PGB ook beperkingen. Zo zijn de maximale afmetingen
van een recreatiewoning met PGB veel kleiner
dan normale huizen.   
Dan blijft de vraag om hoeveel het gaat?
Ja, dat kostte mij ook wel enig uitzoekwerk. Ik
ben uitgegaan van de plankaarten nr. 2 en 3
van het bestemmingsplan “1e herziening Lintbebouwing Vinkeveen 2003”. Als je dan gaat
tellen zijn er 45 recreatiewoningen achter Herenweg en Achterbos aanwezig, die buiten de
EHS zijn gelegen. Het is trouwens heel moeilijk om dat exact aan te geven omdat de kaarten ook niet altijd even duidelijk zijn. Bovendien blijkt het dat de EHS-kaarten heel vaak
wijzigen. Op de kaart heb ik de betrokken woningen ‘groen’ gemarkeerd.

Permanent bewoond al voor 1 okt. 2003?
Ja, dat is een voorwaarde.

Dus deze komen allemaal voor legalisatie
in aanmerking?
Dat denk ik niet. Een aantal recreatiewoningen is pas na 2003 gebouwd. Mij is niet exact
bekend welke. Ook weet ik niet precies hoeveel van deze 45 recreatiewoningen al jaren
permanent worden bewoond. Ik ben er echter
van overtuigd dat de gemeente op beide punten dit inzicht wel heeft.
Twee recreatiewoningen zijn binnen de EHS
gelegen, deze heb ik ‘rood’ gemarkeerd. Deze
komen niet in aanmerking voor legalisatie.
Dus hoeveel er exact gelegaliseerd kunnen
worden hoor ik graag van het College.

Hoe toon je dat dan aan?
Heel veel mensen hebben al een PGB, een

Als het College er aan werkt, waarom dan
de extra vragen?

Procedures?
Ja, indien de een wel wordt gelegaliseerd en
de andere niet, terwijl beide gevallen vergelijkbaar zijn, is er sprake van rechtsongelijkheid.
Daarmee kun je naar de rechter stappen.

Als de gemeente maximaal legaliseert, is
dan voor jou de kous af?
Nee, dat is een start, maar wel een goede. Wij
hebben de EHS op de agenda geplaatst, omdat de gemeente heel veel invloed heeft waar
de EHS daadwerkelijk ligt. We hebben al eerder geconstateerd – en wij stonden daarin gelukkig niet alleen – dat de grenzen van de EHS
ontzettend veel “rafelrandjes” kent, trouwens
een uitspraak van Bert van Broekhuijsen.
Daar willen we wat aan doen. Omdat de EHS
het gebied heel veel beperkingen oplegt willen
wij een fundamentele discussie over de EHS.
Nu heb je al een aantal keren gesproken
over de EHS. Wat is dat nu eigenlijk?
De EHS is de Ecologische Hoofd Structuur, die
natuurgebieden met elkaar verbindt, zodat flora en fauna in Nederland en zelfs binnen Europa zich maximaal kunnen ontwikkelen.
Dat is in een wet vastgelegd, maar wij zijn er
van overtuigd dat wij als gemeente onze invloed waar de EHS moet liggen, veel te weinig gebruiken.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Dat doe ik graag, maar daar wil ik graag op
een ander moment met je over praten.
Ik ben namelijk bezig met een notitie over dit
onderwerp. Die is nog niet klaar, maar als die
klaar is kom ik graag bij je terug. Dat zal ruim
voor de behandeling van dit onderwerp in oktober zijn.
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De eerste week op je nieuwe school

Brugklasleerlingen nemen uitdaging aan!

De vakantie zit erop.
De school is weer begonnen.
De Ronde Venen - Voor alle leerlingen betekent dat een nieuw
schooljaar met uitdagingen op
intellectueel, maar ook op sociaal, emotioneel en cultureel gebied. Gelukkig vindt dat voor de
meeste leerlingen plaats binnen de veilige omgeving van de
school, waar ze al een of meerdere jaren mee vertrouwd zijn.
Voor de brugklasleerlingen is
het begin van het schooljaar
echter extra spannend. Zij hebben afscheid genomen van de
hun vertrouwde basisschool en
maken nu kennis met een nieuwe school, met nieuwe docenten en klasgenoten.
Om die overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen heeft
het VeenLanden College de afgelopen week drie introductiedagen geörganiseerd. In die drie
dagen zijn de brugklasleerlingen

klaargestoomd tot echte VLC’ers.
Twee dagen werden doorgebracht op school. Onder begeleiding van de mentor werd het
schoolgebouw verkend, het lesrooster bestudeerd, de schoolregels doorgenomen, de veiligheid op weg naar school en huis
besproken en uitgebreid kennisgemaakt met mentor en klasgenoten. De derde dag bestond
uit gezamenlijke activiteiten bij
poldersport in Kamerik, Naturalis in Leiden en met een fantastische biologieles in Noordwijk
aan het strand.
En hoe was deze week? De foto’s
spreken boekdelen! Meer foto’s
op www.veenlandencollege.nl .
De nieuwe leerlingen hebben er
zin in. Zij gaan de uitdaging vol
vertrouwen aan. En wij wensen
ze heel veel succes.
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EEN GOEDE BUUR IS BETER
DAN EEN VERRE VRIEND
Deze uitdrukking wordt nog
wel eens gebruikt als buren
elkaar behulpzaam zijn en
goed met elkaar kunnen opschieten. Maar het kan ook
anders uitpakken. Soms ontstaan er hevige ruzies en proberen ze elkaar zo veel mogelijk te treiteren. Vaak gaat het
over onbenullige kwesties.
Voorbeelden hiervan zien wij
in het televisieprogramma De
Rijdende Rechter, dat door
de NCRV wordt uitgezonden. Dat zulke gevallen niet
alleen tegenwoordig voorkomen maar van alle tijden zijn,
blijkt uit het volgende verhaal
uit 1853.
Het probleem van Neeltje
Zuidervaart
Neeltje’s probleem is dat naast
haar woning, erf en werf, de
herberg en kaatsbaan van
Mijndert Frie aan de publieke
weg in Wilnis staan. Volgens
haar bezorgt vooral de kaatsbaan haar veel overlast. Op
zon-en feestdagen wordt de
kaatsbaan drukbezocht en komen de kaatsballen op haar
erf. Die worden dan door de
kaatsers, onder wie veel jongelui, weggehaald. Vooral als
ze niet thuis is gebeurt dat onzorgvuldig en wordt de aanplant op haar erf platgetrapt
en wordt er ondertussen ook
nog fruit van de vruchtbomen
geplukt. Al die overlast kan
zij niet verdragen. Bovendien heeft zij er problemen
mee dat de kaatsbaan aan de
openbare weg ligt, waardoor
paarden en voorbijgangers
door de kaatsballen kunnen
worden geraakt met alle gevolgen vandien. Verschillende keren heeft zij al hierover
geklaagd bij de veldwachter.
En ze heeft de burgemeester
zelfs verzocht om de kaatsbaan te verbieden. Dit niet al-

Door Fred de Wit

leen vanwege de overlast, die
haar wordt aangedaan, maar
ook vanwege de veiligheid
van de passanten. Er gebeurt
echter niets. Neeltje neemt
het niet langer en ze zoekt
het hogerop. Ze schrijft op 22
juni 1853 een brief met haar
klachten aan de Commissaris
van de Koning en hoopt dat
hij wel op haar verzoek tot
sluiting van de kaatsbaan zal
ingaan.

Commentaar van burgemeester De Voogt
De Commissaris van de Koning reageert onmiddellijk op
haar brief en naar aanleiding
daarvan geeft burgemeester
De Voogt op 27 juni een nadere uitleg over deze kwestie
aan de Commissaris. Hij deelt
mede dat Mijndert Frie het afgelopen jaar bij hem een verzoek heeft ingediend om bij
zijn herberg te mogen kaatsen
en dat hij dat toegestaan heeft
onder de voorwaarde dat hij
de kaatsbaan zal verlengen en
van de openbare weg zal afscheiden. Bovendien moet hij
toestemming vragen aan zijn
buurvrouw Neeltje Zuidervaart en dat heeft hij gedaan
en verkregen. “Daarna heeft
Neeltje zich tot mij gewend
omdat jongens haar tuin vernielen en fruit plukken bij het
terughalen van de kaatsballen. Ik heb toen aan Mijndert Frie gezegd dat er geen
kaatsballen meer uit de tuin
van Neeltje mogen worden
weggehaald en de veldwachter gevraagd daarop te willen
toezien. Die verklaarde mij
dat het bijna nooit gebeurt en
de enige keer dat dit gebeurt
de ballen daar blijven liggen.
Volgens mij kan Neetltje momenteel geen last meer van
de kaatsbaan hebben dan alleen van de ballen die een

doodenkele keer in haar tuin
terechtkomen. En die zullen
geen schade aanbrengen. Zij
heeft zich nu weer bij mij gemeld met het verzoek om het
kaatsen te verbieden om overlast te voorkomen en niet, zoals staat in de aan u gerichte
brief, ter voorkoming van ongelukken. Het is volgens informatie bij bejaarde ingezetenen nog nooit voorgekomen
dat er ballen tegen voorbijgaande paarden zijn gevallen
en dat door het kaatsen enige
vorm van overlast is ontstaan.
Bij het passeren van koetsen
houdt men op met kaatsen
omdat men de koetsen goed
kan zien aankomen. Door het
verlengen van de baan komt
het praktisch nooit voor dat
de ballen op de openbare weg
komen.”
Burgemeester De Voogt heeft
Neeltje eveneens gezegd dat
als zij klachten over het plukken van de vruchten heeft,
dan aangifte bij de veldwachter kan doen en dat er dan een
proces-verbaal kan worden
opgemaakt, zodat de jongelui vervolgd kunnen worden.
Neeltje heeft daarop gezegd
dat zij dit niet wil doen maar
dat het kaatsen verboden zal
moeten worden. In Wilnis kan
niet gekaatst worden vóór de
godsdienstoefeningen en men
heeft in het dorp geen andere ontspanningen voor het
volk dan het biljartspel waarbij men ook al ziet dat men
zich te buiten gaat aan sterke
drank, terwijl bij het kaatsen
meestal bier wordt gebruikt
en dat de kaatsers dan moe
geworden van het spel vroeg
naar huis gaan.
Voorlopig is het de herbergier
verboden het kaatsen mogelijk te maken tot er is beslist
of de Commissaris dit zal toestaan.

Reacties van de Commissaris
van de Koning en Neeltje.
Naar aanleiding van het antwoord van de burgemeester
antwoordt de Commissaris dat er volgens hem geen
genoegzame
aanwijzingen
zijn om aan de klachten van
Neeltje Zuidervaart gevolg te
geven en het kaatsen te verbieden. Wanneer er klachten
zijn over het betreden van
haar erf moet zij zich maar
wenden tot de burgemeester.
Neeltje berust hier niet in en
schrijft op 12 juli weer in een
brief aan de Commissaris dat
het kaatsen verboden moet
blijven. Allereerst om de redenen die zij al eerder aan
de Commissaris heeft medegedeeld. Bovendien moet zij
als koopvrouw langs de weg
haar brood verdienen en is zij
niet altijd thuis. Zij kan dus
onmogelijk vaststellen wie er
in haar tuin is geweest en daar
vernielingen heeft aangericht.
Bovendien is er in Mijdrecht
de kaatsbaan van C. Kok en
in Oudhuizen de kaatsbaan
van C. de Ruiter. Deze kaatsbanen zijn voor onbepaalde
tijd verboden omdat die aan
de openbare weg liggen. De
kaatsbaan van Mijndert Frie
grenst ook aan de Heerenweg
en moet dus ook verboden
worden teneinde ongelukken te voorkomen. Hiervoor
zijn volgens haar voldoende
termen aanwezig. Neeltje ondertekent haar brief met haar
volledige naam en heeft ook
nog een medestander gevonden, namelijk Jan Burggraaf.
Bovendien is er nog iemand
die haar betoog wil ondersteunen maar die kan lezen
noch schrijven en ondertekent
daarom haar brief met een
kruisje. En dat maakt haar betoog nog ongeloofwaardiger.
En daar maakt de burgemees-

ter handig gebruik van.
Neeltje vindt geen gehoor
met haar klachten
Op 28 juli reageert burgemeester De Voogt op de brief
die Neeltje op 12 juli aan de
Commissaris schreef. Hij
schrijft de Commissaris dat
Neeltje totaal geen billijke
reden tot klachten heeft. Hij
heeft geconstateerd dat pas
na de godsdienstoefeningen
wordt gekaatst en heeft zich
persoonlijk ervan overtuigd
dat er geen vernielingen in
haar tuin zijn aangericht. Hij
laat verder weten: “Het is
beslist onwaar dat de kaatsbanen van de herbergier C.
Kok te Mijdrecht en van C.
de Ruiter te Oudhuizen door
mij zijn verboden. Kok heeft
zijn kaatsbaan een andere bestemming gegeven en dat de
baan van De Ruiter van de
weg afgescheiden is. Mijndert Frie heeft zijn baan verlengd en door een balie van
de weg afgescheiden.” Voor
ongelukken bestaat volgens
De Voogt geen enkele grond
en hij vindt dat Neeltje geen
enkele reden heeft en dat haar
verzoek moet worden afgewezen. Wat de medeondertekenaars betreft stelt hij vast
dat Jan Burggraaf een stuk
van Neeltje vandaan woont en
totaal geen last van de kaatsbaan kan hebben. Wie met
het kruisje getekend heeft kan
hij niet raden maar hij gaat er
vanuit dat het geen belangrijke ingezetene van Wilnis is.
De brief van de burgemeester
is ook nog ondertekend door
de wethouder van Wilnis, A.
Roeleveld. Naar aanleiding
van deze mededelingen van
de burgemeester vindt de
Commissaris van de Koning
geen reden om het verzoek
van Neeltje in te willigen. In

Wilnis is een korte straat die
De Baan heet. Deze naam is
afkomstig van een kaatsbaan
die daar vroeger is geweest.
De herberg van Mijndert Frie
zou daarom wel eens de voorloper geweest kunnen zijn
van het historische café-restaurant De Vergulde Wagen
dat in 1984 is afgebrand. Na
de brand zijn op het terrein
winkels en woningen gebouwd. Onderzoek naar de
kadastrale gegevens kunnen
hierover uitsluitsel geven. De
naam Zuidervaart komt nog
steeds in onze gemeente voor.
Wellicht is er in deze familie
wel eens onderzoek gedaan
naar de voorouders. Ik ben
namelijk naar aanleiding van
dit verhaal geïnteresseerd
in het beroep van Neeltje en
hoe het met haar verder is gegaan. Heeft u gegevens hierover dan kunt u mij hiervoor
telefonisch bereiken: 0297283167 of e-mail:
fred.de.wit@hetnet.nl
Wanneer u meer wilt weten
over de historie van onze gemeente geeft u dan op als lid
van de historische vereniging
De Proosdijlanden. Voor 15
euro per jaar ontvangt u dan 4
keer per jaar ons kwartaalblad
waarin u kunt lezen hoe het er
in vroegere jaren in onze gemeente toeging. Bovendien
krijgt u uitnodigingen voor
interessante lezingen. Een telefoontje naar 0297-286170
of e-mail: administratie@
proosdijlanden.nl is voldoende. U ontvangt dan begin
september ons eerstvolgende
extra dikke kwartaalblad vol
met verhalen over vroeger.
Geraadpleegde bron:
Utrechts Archief: Provinciaal archief. Toegangsnummer 79. inv. 6025-6026.
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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.

Gek dat er soms
iets is dat je gelezen hebt dat je
maar niet los
laat. Het is maar
een klein artikel in deze krant van 21 juli op pagina 15 dat verscholen zat tussen gezellige verslagen van zomerse activiteiten. Geen foto’s,
geen kleurendruk. Onooglijker kan het haast
niet en dat terwijl het eigenlijk in volle geuren
en kleuren op de voorpagina had moeten staan.
Ja! Ja! De fanfare had moeten klinken en VIOS had door het dorp moeten marcheren en
de landelijke pers had er bij gehaald moeten
worden met een grote foto van de ondertekenaars en het gehele college op de achtergrond.
Ja! Ja! Het artikel speelt door mijn hoofd iedere keer dat ik een Ja! Ja! schrijf komt het weer
in mijn beeld terug. Gek hoor. Het komt iedere keer terug. Hoe zou dat kunnen. Het heeft
iets van een detectiveverhaal dat maar niet tot
een oplossing komt. Je twijfelt. Klopt het wel of
deugt er iets niet? Waarschijnlijk teveel detectives gelezen misschien, maar het gaat natuurlijk om verschrikkelijk veel geld. Er zouden om
die reden wel eens spelletjes gespeeld kunnen
worden. Toch? Het zou toch kunnen dat B&W
en de RABObank spelletjes spelen en dan gaat
het niet om de Rap en Ruigfeesten en andere plaatselijke aardigheden maar om een spel
van miljoenen, mede omdat een belangrijke ondertekening van zo’n belangrijke overeenkomst
gaat die verstrekkende gevolgen voor de gemeente heeft en dat terwijl de Raad op vakantie is. Ja! Ja! De Raad is met vakantie! De RABO
bank ziet heel veel geld liggen. Het is een project waar heel veel geld in omgaat en dan moet
je op je hoede zijn. Toch? Ja! Ja! Denk maar aan
Betuwelijnen en Noord-Zuid lijnen. Het gaat
om heel veel geld. Dan moet je achter je oor
krabben en denken ‘wat is hier aan de hand?’
Wat gaat het ons kosten? Worden hier ‘spelletjes’ gespeeld? De kop van het artikel luidt:
“WETHOUDER ROOSENDAAL TEKENT ‘toch’
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ESTAFETTEPLAN.” Ja! Ja! Een paar maanden geleden moest dezelfde wethouder toegeven dat
het geen haalbare kaart was, omdat er miljoenen tekort waren voor het project. Hij tekent op dat moment de overeenkomst met RABO-vastgoed niet. De directeur van de Rabobank heb ik horen zeggen dat er wel heel veel
geld tekort was voor het plan (enkele miljoenen). Daar wordt naar gezocht. Het Estafetteplan!! Er moest gezocht worden naar een oplossing. Ja! Ja! En die werd gevonden. Ja! Ja!
Er werd een ander bureau ingehuurd dat voor
bijna 35.000,- de oplossing heeft gevonden. Ja!

Ja! Ja!
Het artikel

Ja! Een koopje. Toch? Hoeveel uur kan een bureau nou werken voor die armzalige 35.000,-?
Hoe dom zijn die ervaren mensen van de gemeente, de andere externe bureaus én Bouwfonds én de Rabobank dan geweest in al die
tijd dat ze het plan ontwikkelden? Dat zijn toch
geen kleine jongens heb ik wel eens gehoord.
Ja! Ja! Gek, hè! Maar het gaat wel over vele miljoenen hoor. Dan kan veel. Ja! Ja! Mogen er dan
twijfels bestaan? Het gekke is, denk ik, dat niemand, ook onze Raad niet (die is met vakantie) voorafgaand aan het tekenen heeft gehoord
wat voor ‘oplossing’ er was voor het geldelijke
probleem. Dan tekent wethouder Roosendaal
de overeenkomst ineens. In het geniep naar
mijn gevoel. In de zomervakantie. Trouwens, de
juiste periode om zulke vreemd aandoende escapades uit te voeren omdat de Raad met vakantie is. Het had toch wel even kunnen wachten tot iedereen terug was van vakantie (wat
is nou 2 maandjes op een project dat 10 jaar
of meer gaat duren). De gemeenteraad wordt
niet op de hoogte gehouden van de zaak. Vragen van een alert Raadslid (Cees Houmus van
D66) worden niet beantwoord. Hoe komt het
dat Wethouder Roosendaal toch tekent? Wie zit
daar achter. B&W denk ik. Ik denk dat ze nog
een laatste daad stellen voor ze uiteengaan en
de nieuwe B&W en raad van onze samengevoegde gemeenten de taken gaan overnemen.
Ja! Ja! Kan dat zomaar? Kunnen ze dat zomaar
doen? Was het de bedoeling van de minister of
staatssecretaris dat dit gemeentebestuur zulke
verstrekkende beslissingen in ‘het geniep’ kunnen uitvoeren? Is het binnen de regels van de
Wet? Zijn er geen regels meer die zeggen dat
dat niet kan en dat je de nieuwe gemeente niet
met een onoverzienbare schuldenlast mag opzadelen. Zelf hebben ze er niets meer mee te
maken en lachen straks in hun vuistje dat ze dat
toch maar geflikt hebben. Ik kan mij niet voorstellen dat Roosendaal, die ik toch als een integere man heb beschouwd, zich laat overhalen tot manipulaties. Ja! Ja! De raad wordt zomaar buitenspel gezet door B&W. Kan dat zomaar? Wat denken de huidige raadsleden nu
die zo voor een plek in de raad hebben gevochten van hun positie? Wat gaan ze doen? Wat
denken de overblijvers hiervan (degenen, die
nog door willen gaan, want er stoppen er een
heleboel met het raadswerk. Waarschijnlijk wel
de helft). Ja! Ja! We moeten allemaal afwachten
of ze nog de durf en de fut hebben om deze gebakken peren aan te pakken. Ik zit mij af te vragen of je als burger nog iets kan ondernemen.
Wij zullen zien en zullen in ieder geval “DOORGAAN.” Ja! Ja!

Record regen in augustus
Mijdrecht - “In 28 jaar van onafgebroken weerwaarnemingen in Mijdrecht hebben wij zojuist de
natste maand ooit in onze regio afgesloten.
Op het weerstation van Paul Dekkers werd tot en
met dinsdag 30 augustus een neerslagsom gemeten van liefst 215 mm. Het oude record was ook al
in het bezit van een augustusmaand, t.w. in 2006
met 212 mm. Vooral donderdag 25 augustus was
een extreem natte dag met een etmaalsom van 73

mm, de normale maandhoeveelheid. In augustus
2002 viel in Mijdrecht 204 mm met op de 24e een
enorme etmaalsom van 115 mm. Dit zorgde voor
veel wateroverlast met o.m. ondergelopen straten,
waarvan foto’s destijds de landelijke pers haalden.
Kurkdroog was augustus 1984, toen in Mijdrecht
slechts 3 mm neerslag viel.
Paul Dekkers, Mijdrecht

Wateroverlast in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Bar en boos
was het afgelopen donderdag met
het weer. De regen kwam letterlijk
met bakken tegelijk uit de hemel.
Overal in De Ronde Venen werden
wegen waterpoelen en reden auto’s vaak tot hun assen in het water. Kelders liepen onder en je zag
nu en dan geen verschil meer tussen een weg, een stoep of een sloot.
Vaak wordt gesuggereerd dat de afvoerputten met het rioleringsstelsel
zoveel water niet in één keer kunnen verwerken. Aan de andere kant
zou je als gemeente ook eens kun-

nen overwegen de putten wat vaker te laten uitzuigen. Meestal zijn
die gevuld met afgevallen blad van
het plaatselijke groen en ander afval, waardoor regelmatig verstopping optreedt. Met name op de Bisschop Koenraadstraat en de zijstraten daar zou dat wellicht helpen. Bij
een fikse regenbui staat er overal ter
hoogte van de afvoerputten aan een
kant tot over de helft van de rijweg
een laag water dat niet wegloopt.
Zeker aan te bevelen nu het weer
extremere vormen gaat aannemen.
Hoe dan ook, overal was het prijs en

je vroeg je als automobilist op dat
moment vaak af of je niet met een
boot op de weg zat, gezien de golven aan de zijkant, of dat je in een
auto reed.
Werknemers van de gemeente waren snel aanwezig, maar hadden erg
veel moeite om de afvoerputten te
vinden.
Van enkele bewoners begrijpen wij
dat er binnen niet al te lange tijd iets
aan gedaan ging worden. Hun wijk
ging op de schop, riolering werd
verbeterd en hopelijk is dan de ellende van wateroverlast voorbij.

Energieweg 107
3641 RT Mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com

Welkom terug

De vakanties zijn weer achter de rug, tijd om de
computerlessen weer op te pakken. Laten we
daarom nog eens door het lesprogramma van
SeniorWeb lopen.
De basiscursussen XP, Vista en Windows 7.
Bij de cursus XP en Vista maken we gebruik van
de in het leercentrum opgestelde computers en
de boeken ‘Wegwijs in de wereld van Windows XP’
en ‘Wegwijs in Vista’. Beide boeken gaan in op het
gebruik van muis en toetsenbord en leren de cursist
de basis van internet en e-mail, tekstverwerken en
tekenen op de computer. Een moeilijk onderdeel
is bestandsbeheer onder de knie te krijgen. Reden
waarom we de cursisten aanraden een USB
geheugenstick te kopen om daarmee te oefenen. (2
GB is meer dan voldoende) Tijdens les 3 bijvoorbeeld
leert u een bestand (een stukje tekst) op zo’n stick
te zetten. U leert het er weer af te halen om het
ergens anders (bijv. op de eigen computer thuis)
weer op te slaan. Op die manier kunt u thuis niet
afgemaakte lesopdrachten voltooien. Het gebruikte
boek is een prima naslagwerk, maar dan moet u wel
de opdrachten af en toe nog eens herhalen.
Voor Windows 7 zijn we overgestapt naar het
boek ‘Windows voor senioren’ waarin middels veel
plaatjes wordt ingegaan op de mogelijkheden van
de muis, het aanraakscherm op de laptop en het
toetsenbord om in die geheel vernieuwde Windows
omgeving te komen tot het schrijven van een briefje,
tekst bewerken en tekst opmaken. Verder veel
aandacht voor bestandsbeheer en hoe om te gaan
met tekeningen en afbeeldingen.
De cursus internet en email is een vervolgcursus.
In zeven lessen wordt dieper ingegaan op de
instellingen van Internet Explorer en de verschillende
email programma’s We maken gebruik van het boek
‘Wegwijs in de wereld van Internet’. Om de onderlinge
verschillen te tonen beschikken de lescomputers over
de versies 6, 7 en 8 van Internet Explorer en versie
6 van Outlook Express. In Windows Vista is Outlook
Express vervangen door Vista Mail die op zijn beurt
in Windows 7 vervangen kan worden door Windows
Live Mail. Ook die hebben we geïnstalleerd.
De cursus fotobewerken maakt gebruik van de
nieuwste versie van het boek ‘Wegwijs in digitale
foto’s’. In die cursus leren beginners op de computer
hoe zij digitale foto’s kunnen bewaren, bewerken,
bekijken, delen en afdrukken met het gratis
programma Picasa.
De workshop internetbankieren is gebaseerd op
de manier waarop de Rabobank internetbankieren
aanbiedt. De bank heeft daartoe een boek met CD
ontwikkeld waarin een simulatie van de manier hoe
via internet een overschrijving, een acceptgiro en

geld storten op of afhalen van een spaarrekening
werkt. Het boek met de CD is gratis en mag u na
afloop van de les mee naar huis nemen om thuis te
oefenen.
Vervolgcursus Windows. Vier lessen van twee uur.
Voornaamste onderwerp: Bestandsbeheer en het
maken van mappen in XP, Vista of Windows 7. Meldt
u aan, dan kunnen we een datum plannen.
Het leercentrum is gevestigd in het pand van
Colombier International, Energieweg 107
te
Mijdrecht (op het Industrieterrein achter Blokker).
We vragen nooit naar leeftijd. In het leslokaal hebben
we een koffieautomaat van Douwe Egberts. Druk op
de knop en er is gratis een verse kop koffie.
Tot ziens en groeten van Joop

OnS cursus
programma
TOT EIND
DECEMBER 2010
Basiscursus Vista
Acht lessen te beginnen op maandagmiddag 6
september en woensdagmorgen 3 november.
Basiscursus XP
Acht lessen te beginnen op maandagmorgen 6
september en dinsdagmiddag 2 november.
Basiscursus Windows 7
Acht lessen te beginnen op dinsdagmiddag 7
september en maandagmiddag 1 november.
Internet en Email
Zeven lessen te beginnen op woensdagmorgen 8
september en maandagmorgen 1 november.
Fotobewerken
Acht lessen te beginnen op donderdagmiddag 9
september en woensdagmiddag 3 november.
Internetbankieren
Elke laatste vrijdagmorgen van de maand. De
eerstvolgende is 24 september. Deze workshop is
gratis voor rekeninghouders bij de Rabobank.
CD’s en DVD’s branden
Een workshop van twee uur. Meldt u aan dan kunnen
we plannen.
Workshops. Verder organiseren we twee uur
durende workshops over computerbeveiliging en
kennismaken met het steeds meer gebruikte gratis
computerprogramma Open Office.
Aanmeldingen en inlichtingen:
Elke dinsdag- of donderdagmorgen telefonisch op
0297- 272720. anders 0297-282938. Een workshop
of cursus gaat door bij vijf of meer deelnemers. De
lessen lopen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur.

Het Servicepunt wonen,
welzijn en zorg bestaat al
weer vijf jaar!
De Ronde Venen - In de afgelopen
jaren is het Servicepunt een begrip
geworden in de Gemeente De Ronde Venen. Steeds meer mensen weten de weg te vinden met hun vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg én financiële diensten
van Rabobank Rijn en Veenstromen.
Op het Servicepunt krijgt u informatie en advies, zij helpen met het invullen van formulieren en veel vragen voor bijvoorbeeld Westhoek
Wonen of de Gemeente worden direct afgehandeld.
Kom met uw wens in de wolken op
het Servicepunt.
Het Servicepunt bestaat in 2010 vijf
jaar. Dit jubileum willen zij niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Heeft u een wens die betrekking
heeft op wonen, welzijn en zorg
voor uzelf of voor iemand anders,
kom dan langs en hang uw wens in
hun wolk. U zou hierbij kunnen denken aan een jeu de boulesbaan bij u
in de buurt of een meer persoonlijke wens zoals het vinden van werk,
of…..

uitkiezen die ze denken te kunnen
vervullen, al dan niet met behulp
van de organisaties waar ze de afgelopen jaren mee hebben samengewerkt.

In de week van 4 oktober, onze
feestweek, zal het team een wens

De wensformulieren liggen voor u
klaar op de vestigingen in Vinke-

Dansen als je al hebt
leren dansen!

Mijdrecht - “Laten we weer gaan
dansen” dachten Henk en Ingrid. Ze
zijn 25 jaar getrouwd, Henk & Ingrid.
Over een paar maanden vieren ze
met kinderen, familie en vrienden
hun Zilveren Huwelijksfeest.
De zaal is besproken en ook de cateraar staat gereserveerd. De muziek is ook geregeld. Want je kunt
maar het beste leuke plannen meteen uitwerken. Muziek? Eigenlijk
gek, we bestellen de muziek maar
we kunnen helemaal niet (meer) zo
goed uit de dansvoeten. Ze dansen

haast niet meer. Toen ze 13/14 jaar
waren, gingen ze met de hele klas
naar dansles. Maar veel is vergeten
van toen.
Waarom weten ze geen van tweeën, maar het was er de laatste jaren nooit van gekomen om (weer)
naar dansles te gaan. Niemand ging
haast in de tijd dat ze nog niet getrouwd waren. Er werd wat gerockt
en iedereen zwaaide op discomuziek, maar echt dansen was er niet
bij. En nu vinden ze het toch wel
jammer dat ze toen niet de leuke
dansen hebben geleerd.

veen, Mijdrecht en Wilnis en op het
Mobiel Kantoor in Amstelhoek en
De Hoef. U kunt de wens inleveren
tot 6 oktober a.s.
Voor meer informatie:
www.servicepuntderondevenen.nl
of 0297-587600.

De schade dus inhalen
Kijken op internet en de verschillende sites van de Swinging World
dansschool bekeken.
Informeren bij vrienden of kennissen of deze ook zin hebben mee te
gaan, want ook bij hen was het er
nooit van gekomen. En vandaar dus
dat ze met een grote vriendengroep
de “stoute schoenen” hebben aangetrokken en nu heerlijk elke week
gaan dansen.
Speciale groepen voor dertigers,
veertigers en vijftigers; echt een
avondje uit, bereleuk!
En als straks de Zilveren Bruiloft er
is? Dan staat de dansvloer vol, want
alle vrienden van Henk & Ingrid waren op “herhalingsoefening”.
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Raadslid Emiel Hoogendijk vraagt
het college:

In het openbaar in RTG van maandag
13 september:

‘Hoeveel startersleningen

ChristenUnie/SGP wil
nieuwe zwembad en
zwemtarieven bespreken
De Ronde Venen – Naar aanleiding van de vele reacties van bewoners uit De Ronde Venen in deze
krant, heeft de fractie van de Christen Unie/SGP de volgende vragen
neergelegd bij college en raad:
“Voldoet ons nieuwe zwembad
Veenweidebad aan de verwachtingen? En: Wat mochten we van het
nieuwe zwembad verwachten op
grond van eerdere publicaties van
de gemeente, gedane voorstellen en
uiteindelijke besluitvorming?
Die vragen wil ChristenUnie/SGP
aan de orde stellen in de komende RTG Omgeving van maandag 13
september a.s.
De afgelopen weken zijn tal van
publicaties, etc. over het nieuwe
zwembad verschenen. Allerlei specifieke deelaspecten zijn apart aan
de orde gesteld in schriftelijke vragen en open brieven. Het gaat dan
over de toegankelijkheid van het
nieuwe bad, de concurrentiepositie in relatie tot de andere fitnessvoorzieningen, afgeschermd vrou-

wenzwemmen, openingstijden doelgroepzwemmen en recreatiezwemmen en niveau recreatieve voorzieningen. Ook in de Nieuwe Meerbode van 25 augustus jl stonden ingezonden brieven, waarin onder meer
een tariefvergelijking in de regio.
Dit laatste raakt onder meer het
prijskaartje van leszwemmen, c.q
het behalen van een zwemdiploma. Zwemvaardigheid vindt ChristenUnie/SGP essentieel, zeker in onze waterrijke contreien. Dat moet
laagdrempelig en toegankelijk blijven. ChristenUnie/SGP vindt het
daarom tijd voor een, brede evaluatie van ons nieuwe bad. Daarover
wil de fractie een eerste gedachtewisseling in de komende RTG Samenleving. De fractie heeft dit inmiddels aangemeld als agendapunt
bij de agendacommissie die maandag 30 augustus de agenda’s vaststelt”, was getekend, Hendrik Palm
Fractievoorzitter Gemeenteraadsfractie ChristenUnie/SGP De Ronde Venen.

kunnen er niet meer
behandeld worden?’

Cursisten exposeren
hun werken
Wilnis - Zondag jl. vond er een beeldenexpositie plaats op de prachtige locatie, Waterlelie 7 te Wilnis. Dit
mooie plekje behoort tot een van de
cursisten van Henny Heynen (docente beeldhouwen) uit de Amstelhoek.
Het idee ontstond gewoon op een
donderdagavond, waar zo’n vijftien
cursisten al jarenlang bij elkaar komen om hun hobby uit te oefenen.
Zo zijn ze tot “hun” gezamenlijke
expositie gekomen. Iedereen had
zo’n drie à vier beelden uitgezocht
om tentoon te stellen en mogelijk te

“verkopen”. Dit laatste speciaal tussen aanhalingstekens, daar er soms
ook moeilijk afstand gedaan kan
worden van iets waar je met liefde
aan gewerkt hebt!
Er waren lekkere hapjes en drankjes, er was een koortje en iedereen
had familie, vrienden en kennissen
uitgenodigd, ook was het weer hen
wel heel gunstig gezind!
Dus al met al een geweldige dag
waarvan de vele bezoekers, maar
zeker de cursisten zelf, enorm genoten hebben.

Voor de nieuwe gemeenteraad

PvdA en GroenLinks gaan
lokale samenwerking aan

Kom ook even buurten
in Proosdijland!

Mijdrecht - Enige tijd geleden
mocht de historische vereniging De
Proosdijlanden haar eigen onderkomen in gebruik nemen. De genealogiegroep binnen de historische vereniging heeft nu het initiatief genomen om u op maandagavond 6 september, van 19.30 tot 21.00 uur, speciaal welkom te heten in ‘de Oudheidkamer’ in verenigingsgebouw de
Boei in Vinkeveen.
De genealogiegroep denkt namelijk
voldoende kennis in huis te hebben
om u adviezen en tips te kunnen geven aangaande uw digitale “Stamboomweg” en de zoektocht die hieraan gekoppeld is. Voor een bezoekje aan deze avond is het advies om
thuis alvast uw mogelijke vragen op
papier te zetten en eventueel uw eigen al bekende informatie mee te
brengen.
Oude foto’s
Maar ook als u niet direct vragen

hebt, bent u van harte welkom om
toch even binnen te lopen, met mogelijk andere wensen of vragen over
onze regionale historie. U hoeft zich
zeker niet te vervelen. Als extra thema heeft de historische vereniging
er deze eerste keer namelijk voor gekozen om tegelijkertijd diverse oude
foto’s uit De Ronde Venen te exposeren. Noteert u alvast de komende inloopavonden (op de eerste maandagen van de maand):
6 september – 4 oktober – 1 november - 6 december o.v.b. van 19.30 tot
21.00 uur.
Een andere bijeenkomst die u als genealoog en geschiedenisliefhebber
zeker niet mag missen is hun algemene jaarvergadering op dinsdagavond 16 november in het kerkgebouw de Schakel in Wilnis. Zij hebben voor na de pauze de heer J. Veelenturf uitgenodigd om te komen vertellen over zijn zeer uitgebreide stamboom en familiekroniek.

Zaterdag 11 september najaarsmarkt en...

Wilnis maakt zich op voor
plaatselijk kampioenschap
kruiwagenhangen
Wilnis - Op 11 september wordt op
de Herenweg in Wilnis van 10.0016.00 u voor de tweede keer de najaarsmarkt gehouden.
In de 45 kramen is van alles te vinden, zoals bloemen, boeken, fietsen,
postzegels, (home)decoraties, oosterse spullen, kinderkleding, boten,
teveel om op te noemen.
Daarnaast is er plek ingeruimd voor
o.a. het Servicepunt, Stichting Roki, Stichting Wajir, de Ontmoetingskerk en Mensen in Nood. U hoeft
niet naar huis te gaan voor de lunch,
want u kunt snoepen van ambachtelijk ijs, oliebollen, fruit en zelfgebakken taart.
De kinderen (en iedereen die het
ook leuk vindt) kunnen met een

passe-partout spelletjes doen. Wie
kan er nog sjoelen, koe melken, blik
gooien en vlaggetje steken?
En wie wil er niet de eerste Wilnisse
kruiwagenhangkampioen worden?.
Doe mee en win de grote prijs! Als u
moe wordt van alle activiteiten kunt
u koffie met cake nemen en de maquette bekijken van Wilnis in de jaren ’50, die is opgebouwd in de garage van Bouthoorn.
Muziekvereniging Viribus Unitis zal
van 14.00-15.00 uur haar muzikale
bijdrage leveren.
Een bezoek aan de najaarsmarkt
kunt u natuurlijk goed combineren met een bezoek aan de Wilnisse
monumenten.

Abcoude/De Ronde Venen - De
ledenvergaderingen van de afdelingen van de Partij van de Arbeid en
van GroenLinks hebben er voor gekozen om gezamenlijk aan de gemeenteraadsverkiezingen van de
nieuwe gemeente De Ronde Venen deel te nemen. Deze verkiezingen worden op 24 november 2010
gehouden.
Het samenwerkingsverband heet
PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal. In
deze vereniging is ook plaats voor
inwoners, die zich willen aansluiten bij een progressieve lokale partij maar geen lid zijn van de PvdA of
GroenLinks.
De lokale samenwerking tussen de
PvdA en GroenLinks en progressieve onafhankelijken, vloeit voort
uit hun gemeenschappelijke idealen van vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. ‘Sociaal en groen en lokaal’ samen, staat volgens het bestuur van PvdA-GroenLinks-Lokaal-

Sociaal voor een economische ontwikkeling die gezond en evenwichtig blijft. “Juist als de economie tegen zit en mensen hun baan verliezen of uit de boot vallen, moet de
gemeente een sociale aanpak kiezen die spanningen voorkomt, nood
lenigt, maar tegelijk aansluit bij de
behoeften van een maatschappij
met toekomst en financiële stabiliteit,” zegt Harry van den Dungen,
bestuurslid van de nieuw opgerichte vereniging.
De volgende ledenvergadering
van
PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal zal plaatsvinden op 21 september 2010. Dan zal én het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld en ook de kandidatenlijst. Inwoners van De Ronde Venen en
Abcoude, die zich verwant voelen
met deze lokale progressieve partij
en zich eventueel kandidaat willen
stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen, kunnen zich aanmelden:
lokaalsociaal@casema.nl.

De Ronde Venen – Een van de jongere raadsleden van de Rondeveense raad is geschrokken van het bericht van het college dat er geen
geld meer is voor startersleningen.
In een brief schrijft hij aan het college: “Afgelopen week ontvingen
wij van u een memo over het einde van het budget van de starterslening. Naar aanleiding van deze memo hebben wij enkele vragen.
U geeft aan dat er dagelijks aanvragen voor een starterslening binnenkomen, maar dat deze niet meer in
behandeling genomen kunnen worden.
1. Hoeveel aanvragen voor startersleningen liggen er op dit moment die niet meer in behandeling
kunnen worden genomen?
Het systeem van de starterslening
is gemaakt voor de lange termijn.
Geld dat wordt uitgeleend, komt
weer terug zodra gebruikers de lening gaan aflossen. Op die manier
komt er weer geld beschikbaar om
uit te lenen.
Wanneer
2. Op welk moment kunnen we verwachten dat er weer genoeg budget is om een lening te kunnen verstrekken? Is daar iets over te zeggen?
De woningmarkt in onze gemeente ligt op dit moment stil. Er worden
weinig huurwoningen aangeboden
en koopwoningen staan lang in de
verkoop. Voor de doorstroming van
de woningmarkt is de starterslening
een belangrijk instrument. Er koment diverse nieuwbouwprojecten
aan, waarbij velen mogelijk afhankelijk zijn van een starterslening om
bijvoorbeeld hun huurhuis te verruilen voor een koopwoning.
Belangrijk
3. a. Is het College met ons van mening, dat de starterslening een instrument is dat juist in deze tijd be-

langrijk is voor onze inwoners?
3. b. Zo ja, heeft het College nagedacht over de wijze waarop we startersleningen nu en in de toekomst
kunnen blijven verstrekken? Wat
zijn de opvattingen van het College
daarover?
Wat ons zeer verbaast is dat het College in de memo voorstelt om het
huidige startersbeleid en de ingezette instrumenten te gaan evalueren, amper een half jaar nadat het
rapport van de starterswerkgroep
is vastgesteld. De maatregelen die
in dit rapport zijn beschreven zouden de komende jaren worden ingevoerd. Het succes van deze maatregelen kan pas worden gemeten
als deze in de praktijk zijn gebracht.
Een evaluatie houden van maatregelen die nog niet zijn geïmplementeerd is in die zin wat opportuun.
En starters hebben op dit moment
meer behoefte aan praktische hulp,
dan aan nieuwe rapporten. 4. Waarom acht het College een evaluatie van het startersbeleid juist nu
noodzakelijk?”, was getekend Emiel
Hoogendijk CDA.

Muziekvereniging Viribus
Unitis weer volop bezig
Wilnis - De zomervakanties zijn
weer voorbij en ook muziekvereniging Viribus Unitis uit Wilnis is weer
volop begonnen aan een nieuw seizoen. Een rustige start is er voor de
Wilnisse muzikanten niet bij. Over
slechts 2 maanden staat het eerste
grote concert al op het programma.
Op 30 oktober zal Viribus Unitis in
de Willisstee te Wilnis een geweldig
musicalspektakel presenteren. De
musical ‘Sound of Music’ zal hierin
een grote rol spelen. Speciaal voor
deze dag heeft Viribus Unitis de hele familie Von Trapp uit Oostenrijk
gevraagd om naar Nederland te komen. Ook spelen de leerlingen van
verschillende basisscholen uit Wilnis een belangrijke rol tijdens dit
concert. Dit spektakel, mede mogelijk gemaakt door het Rabo Dichtbij
Fonds, wilt u niet missen.
Kunt u niet wachten totdat het 30

oktober is? Kom dan op 11 september a.s. naar de Wilnisse braderie.
Tussen 14.00 en 15.00 uur zal Viribus Unitis hier een openluchtconcert geven dat al helemaal in het teken van musicals zal staan. Tevens
wordt op 11 september het startschot gegeven voor de kaartverkoop
van het concert op 30 oktober. Deze
de website: www.viribusunitis.nl
Niet alleen voor musicalmuziek kunt
u bij Viribus Unitis terecht op de Wilnisse braderie. Sinds jaar en dag is
Viribus ook bekend om haar heerlijke oliebollen op oudjaarsdag. Dit
jaar kunt u al in september van VU’s
heerlijke oliebollen genieten. Ter
promotie van de oliebollenactie zal
Viribus Unitis op de braderie ook
haar overheerlijke oliebollen verkopen. Genoeg redenen dus om naar
de braderie te komen en de stand
van Viribus Unitis niet over te slaan.

Recreatie in de Venen
De Ronde Venen - De Venen is een
uniek veenweidegebied in het Groene Hart.
Het mooie open landschap van de
Venen nodigt uit tot recreëren. Waar
je kijkt, zie je weidse groene polders
met weilanden vol koeien, schapen
en vogels.
Eind augustus verscheen voor de
tweede keer een mapje met drie recreatiekaarten voor de Venen. Dit
mapje bundelt drie recreatiekaarten met geliefde wandel-, fiets-,
vaar- en skeelerroutes in de Venen.
De routes laten het landschap en
de rijke historie van de streek optimaal ontdekken. Ze leiden langs

oude dorpskernen, boerderijen, forten, musea en winkels met streekproducten, en nog veel meer.
Programmabureau de Venen ontwikkelde dit mapje weer samen met
Agrarische Natuur- en landschapsvereniging de Utrechtse Venen. Het
mapje is mede mogelijk gemaakt
door het Rabo Dichtbijfonds.
Deze keer zijn ook de routes in de
Zuidhollandse Venen opgenomen:
routes rond Bodegraven en Nieuwkoop.
Deze kaarten zijn o.a. verkrijgbaar
bij de VVV’s in de Venen en bij de
agro-ondernemers.

Kunstencentrum De Hint
is verhuisd naar de
Veenzijdeschool
Wilnis - Met ingang van het cursusjaar 2010-2011 heeft Kunstencentrum De Hint nieuwe huisvesting.
De muziekafdeling en de dans(streetdance en klassiek ballet) en
theaterafdeling zijn nu weer gezamenlijk gehuisvest, en wel in de
Veenzijdeschool, Wagenmaker 99 te
Wilnis.
Met vier muzieklokalen en een
dansstudio is De Hint blij voor zijn
cursisten een prettige en passende

lesomgeving te kunnen bieden.
Nieuw op de nieuwe locatie is kleuterdans op de vroege vrijdagmiddag
en klassiek ballet voor 6-8 jarigen.
De Hint biedt een gratis proefmaand
klassiek ballet op de vrijdag aan.
Van 12.30 tot 13.15 uur kleuterdans
en klassiek ballet van 13.15–14.15
uur voor 6-8 jarigen.
docente Mascha Eikema (1e graads
bevoegd balletpedagoog).
Aanmelden kan via
admin@dehint.nl of 0297–520110.
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Spectaculaire terrasoverkapping show
bij Ambiance Zonwering van der Wal!
Regio - Soms wilt u nog even in de
tuin zitten maar bent u door plotselinge weersomstandigheden zoals
een zomerse regenbui of een iets te
fris avondbriesje genoodzaakt om
naar binnen te gaan. Jammer, want
u had nog graag even op het terras
met uw familie een heerlijk avondmaal willen nuttigen, of nog even
wat willen drinken.

Zonwering van der Wal nu uitkomst.
Met een vier seizoenen terrasoverkapping kunt u nog langer van de
zon genieten. Een overkapping kan
naar elk seizoen worden aangepast omdat deze dicht of gedeeltelijk dicht te maken is. Hiermee biedt
het een perfecte bescherming tegen
de felste zonnestralen en toch krijgt
u evenveel licht.

Gelukkig biedt de nieuwe vorm van
terrasoverkappingen van Ambiance

Bovendien is een terrasoverkapping
door middel van een vaste of flexi-

bele glazen wand om te bouwen
tot een tuinkamer. Een tuinkamer is
een dichte overkapping die vooral
geschikt is voor het voor- en najaar.
Een ander voordeel van de tuinkamer is dat u de glazen zijwanden
open en dicht kunt klappen.
Wilt u het voorjaarszonnetje in de
buitenlucht voelen, dan klapt u de
glazen wand open, vindt u het wat
frisjes in het najaar, dan klapt u de
glazen wand dicht voor meer warmte.
Kom eens langs op de terrasoverkapping show van Ambiance Zonwering van der Wal op *vrijdag 10,
*zaterdag 11 en *zondag 12 september aanstaande en ervaar wat de
mogelijkheden bij u kunnen zijn.
Uiteraard kunt u ook telefonisch een
afspraak maken voor een vrijblijvend
advies op maat bij u thuis.
* Vrijdag 10 september open van
09.00 - 17.30 uur
* Zaterdag 11 september open van
10.00 - 17.00 uur
* Zondag 12 september open van
10.00 - 17.00 uur
Nieuwe Havenweg 5, Hilversum.
Tel. (035) 6280203.
Fax: (035) 6280385.

SCAU opent nieuw cultureel
seizoen met openluchtconcert
Uithoorn - Op zondagmiddag 12
september om 12.30 uur opent de
SCAU het nieuwe culturele seizoen
met een openluchtconcert door
KNA. Vanaf half één staan de stoelen klaar onder de kastanjebomen
bij de kerk en ieder kan een plaatsje
uitzoeken. De toegang is vrij.
Mocht het weer tegenwerken dan

wordt binnen in de kerk het concert gegeven. De alombekende en
gewaardeerde harmonie van KNA
komt o.l.v. Niek Wijns met een vrolijk
programma met voor elk wat wils.
Tegelijk kunnen de bezoekers nog
eens kennisnemen van alles wat de
SCAU de komende maanden in de
Thamerkerk organiseert. Dat is een

gevarieerd programma met lichte en klassieke muziek, soms met
voordracht. Het eerste concert is al
een week later op 19 september om
14.30 met het Midas ensemble.
Maar eerst de opening, koffie en
thee wordt geserveerd en als het
mooi weer is wordt het dus weer genieten aan de oever van de Amstel.

Links zittend MdR-ster Marlen Wessels, aanvoerster van de Nederlandse Dames onder 21.

Vijf spelers van Michiel
de Ruyter op het wereldkampioenschap Kanopolo
Uithoorn - Voor het eerst in de
clubgeschiedenis vaardigt Michiel
de Ruyter spelers af voor het nationaal team dat deelneemt aan het
wereldkampioenschap.
Maar liefst vijf kanopolospelers van
de Uithoornse roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter vertegenwoordigen Nederland op het Wereldkampioenschap in Milaan dat
van 1 tot en met 5 september wordt
gehouden. In alle vier deelnemende Nederlandse teams spelen le-

den van MdR. Bij de Heren onder
21 maken Bryce Holmann en Maarten Bebelman deel uit van de selectie. Lisanne Dreyfus speelt voor het
Nederlands Damesteam en Marlen
Wessels is aanvoerster van de Dames onder 21. Heel bijzonder is de
selectie van Sjoerd van den Helder
die bij de Nederlandse Heren speelt
terwijl Sjoerd nog geen 22 jaar is.
Zowel de Nederlandse Heren als de
Heren onder de 21 zijn serieuze titelkandidaten, alhoewel de concurrentie uit Duitsland, Engeland en

TROS Muziekfeest komt
naar De Kwakel
Regio - Volgende week dinsdag 7
september zal het TROS Muziekfeest haar opwachting gaan maken in De Kwakel. De gemeente Uit-

Vermoedelijke brandstichter
(weer) opgepakt en (weer)
losgelaten
De Ronde Venen - Zaterdagavond
28 augustus is omstreeks 19.05 uur
een 31-jarige man uit Mijdrecht
aangehouden voor brandstichting.
De politie kreeg die avond een melding van een brandje in de bossages langs de N201.
Een omstander zou daar het brandje inmiddels hebben gedoofd. Een
getuige zou de brandstichter over
het fietspand, parallel aan de N201
hebben zien lopen. Toen agenten
ter plaatse kwamen, troffen zij een

man die voldeed aan het doorgegeven signalement. Het ging om een
31-jarige man uit Mijdrecht die zich
verstopte in de bossages tussen
het fietspad en de N201. De man
is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Nadat tegen hem
proces-verbaal opgemaakt is opgemaakt is hij weer op vrije voeten gesteld.
Bekende
Mijdrecht wordt de laatste maan-

Spelend Schilderen op proef
bij Atelier De Rode Draad
Regio - Spelend Schilderen heeft
als grondtoon het schilderen vanuit de beweging om in het schilderen uit te drukken wat je voelt. Je
leert vrij te bewegen en te reageren op impulsen. De volgende stap
is, dat je de mogelijkheden van je
materiaal verkent, om die ten dien-

ste te stellen van wat jij in je beeld
uit wilt drukken. En dan zijn er nog
de schilderkundige principes die je
kunnen helpen nog meer duidelijk
te maken wat voor jou de essentie
is in je schilderij.
Je kunt het Spelend Schilderen een
keer mee te maken want Joke Zon-

HVM organiseert wederom
een HVM Hockey Open Dag
Mijdrecht - Hockey Vereniging
Mijdrecht organiseert opnieuw een
HVM Hockey Open Dag voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar uit
de gehele regio. Wil je graag eens
kennis maken met de hockeysport,
dan kan dit op zondag 12 september aanstaande. Er wordt gestart
om 1.00 uur op de HVM velden aan
de Proostdijstraat 41 in Mijdrecht en
uiterlijk rond 1.00 uur is het afgelopen.

Aanmelden voor de HVM Hockey
Open Dag is niet nodig. Deelname is
gratis en het enige dat je mee moet
nemen is sportkleding en sportschoenen (en eventueel scheenbeschermers).
Na afloop krijg je een informatiepakket mee naar huis. Als je het
leuk vindt en je wordt binnen een
week na de open dag lid van HVM
dan hoef je geen inschrijfgeld à 30
euro te betalen

Kom je zondag 12 september ook
hockeyen?

HVM heeft tevens een enthousiaste
G-hockey groep bedoeld voor kin-

den geteisterd door een brandstichter die steeds opnieuw coniferen en
containers in de brand steekt. De
laatste keer werd hierbij ook een
viertal geparkeerde auto’s beschadigd.
De Mijdrechtenaar die nu in de Amstelhoek werd opgepakt is ook al
eerder opgepakt als verdachte van
de brandstichtingen van de coniferen.
Hij heeft toen ook enkele dagen
vastgezeten, maar is bij gebrek aan
bewijs weer vrijgelaten.
Een politiewoordvoerster heeft verklaard “niet te weten of hij ook verantwoordelijk is voor de coniferenbranden”.
Wel gaat het onderzoek naar deze
verdachte door.
neveld geeft op zaterdag 11 september van 13.30 tot 15.30 uur in haar
atelier De Rode Draad een proefles. Je werkt met houtskool, krijt en
aquarelverf op groot formaat papier.
Kosten 12,50, materiaal, koffie en
thee inbegrepen.
Komende zaterdag 4 september
staat zij op het Straattheaterfestival bij ’t Fort aan de Drecht met 4
gratis miniworkshops. Voor verdere informatie en andere activiteiten
www.jokezonneveld.nl
deren met een verstandelijke beperking vanaf 8 jaar. Heb je interesse, kom gerust eens kijken. Ze trainen elke zaterdag om 11 uur.
Heb je vooraf vragen over de Hockey Open Dag dan kun je contact
opnemen met Ton Volmer op 0297 –
285680. Kijk anders ook op
www.hvmijdrecht.nl.

Brandstichting
Uithoorn - Een groep jongeren
heeft woensdagavond krantenpapier in brand gestoken op de Muur.
Het vuur kon worden geblust door
een buurtbewoner. De acht tot tien
jongeren zijn gevlucht. Er zal extra
toezicht worden gehouden bij de
speelplaats aldaar.

hoorn is er na vele voorbereidende gesprekken met de TROS in geslaagd om de succesformule naar
De Kwakel te halen. De formule is

Speel Wijs in beweging
De Ronde Venen - In de eerste
schoolweek hebben leidsters van
Speel Wijs actief meegeholpen aan
de kindermiddag van de Wilnisse speelweek. De jongste bezoekers konden een parcours afleggen
met een kruiwagen, ballengooien en
hengelen. Er werd door de kinderen
veel plezier beleefd aan deze activiteiten.

goed op de ontwikkeling van het
kind gelet. Er wordt bij alle kinderen die drie jaar zijn door middel van
een testje gekeken hoe ver zij zijn

Frankrijk momenteel erg sterk is. De
dames hebben jonge teams in opbouw die vooral veel ervaring zullen
opdoen.
Afgelopen zondag zijn de teams vertrokken naar Italië. Alle boten oranje bestickerd en ieder team in een
busje. Maandagmiddag zullen de
teams aankomen in Milaan en nog
dezelfde dag een eerste lichte training afwerken. Woensdag is de officiële opening, op donderdag beginnen de wedstrijden.
eigenlijk heel simpel: de beste Nederlandstalige artiesten en een enthousiast publiek.
De organisatie van dit ongetwijfeld
zeer gezellige evenement heeft inmiddels al een aantal artiesten bekendgemaakt welke op zullen gaan
treden in De Kwakel. De show zal
traditiegetrouw onder leiding staan
van niemand minder dan Jan Smit.
Daarnaast zullen er voor elke leeftijdscategorie één of meerdere artiesten te bewonderen zijn, waaronder K3, LUV, Frans Bauer, Koos Alberts, André van Duin, Nick en Simon, Dries Roelvink, Wolter Kroes,
Gerard Joling, Jody Bernal, Frans
Duijts, Gebroeders Ko, Ray en Anita en Bonnie.
Het bezoeken van dit gezellige volksfeest is gratis. Je hebt dus
geen kaartje nodig, wel adviseren
we iedereen om op tijd langs de
kermisroute te staan, zodat je verzekerd bent van een goed plekje. Vanaf 09.00 uur ‘s ochtends tot 15.00
uur ‘s middags trekt de TROS-karavaan door De Kwakel, dit mag u
niet missen!
op het gebied van taal. Regelmatig
bezoekt de logopediste de speelzaal om te kijken of er kinderen zijn
met een spraak/taalachterstand. De
speelzalen werken ook samen met
de bibliotheken. Samen lezen stimuleert de taal.

Maar ook op de speelzalen is dagelijks veel speelplezier, de speelzalen
zijn volop in beweging. Het feit dat
kinderen in een groep kunnen spelen levert een belangrijke bijdrage
aan de ontwikkeling: samen leren
spelen, leren wachten, samen een
ruzietje uitvechten. Daarnaast wordt
op alle speelzalen met een Voor en
Vroegschools Educatief (VVE) programma gewerkt. Hierbij ligt de nadruk op het al spelende en ontdekkend leren. De leidsters zorgen voor
een uitdagende omgeving waar de
peuters op hun eigen niveau veel
krijgen aangeboden. Hierbij wordt

Waar is mijn baasje?
Vinkeveen – Deze week ontvingen
wij het volgende bericht:
“Sinds een paar weken hebben
wij hier in de buurt een grijs/witte
(grijs overheerst) kater rondlopen,
die mogelijk ergens weggelopen is.
Hij houdt zich voornamelijk op in
één van de hofjes van de Scholeksterlaan (die het dichtst bij het winkelcentrum, naast het bejaardenhuis gelegen is). Hij krijgt van diverse mensen te eten, maar heeft geen
onderdak. Hij is erg lief, geeft kopjes en spint héél hard. Maar hij weet
ook van zich af te bijten in deze katrijke buurt. Grappig aan de kater is
dat ‘ie loenst – of in ieder geval dat
lijkt zo. Wij komen zelf liever niet met
naam en toenaam in de krant, maar
tegen eventuele doorverwijzing via
jullie hebben we geen bezwaar.”
Denkt u dat het uw kater is, bel onze redactie tijdens kantooruren, dan
verwijzen wij u door: 0297-581698/
of 0653847419
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Guus Zanthing sprint naar
de vierde overwinning

Fietscross BWC-wedstrijd
in Langedijk!

Regio - Afgelopen weekend mochten namens UWTC twee renners in
de categorie Amateurs-B het podium beklimmen. Op zondag 29 augustus stonden in een regenachtig Heemskerk toch nog 60 man
aan de start, waaronder John Oudshoorn en Henk de Jong. In het begin was het aftasten, omdat het parcours erg glad was. In de wedstrijd
waren er dan ook twee valpartijen,
maar gelukkig viel de schade mee.
John was erg actief in de premiesprints en haalde menig premie binnen. Henk probeerde een paar keer
een ontsnapping op touw te zetten, maar dit lukte niet. Drie ronde
voor het einde lukte het wel, Henk
de Jong ging samen met Bas Zuidewind in de aanval en bleven weg.
Henk was niet opgewassen tegen
de eindsprint van Bas en werd 2e.
John Oudshoorn won uiteindelijk
fraai de sprint van het peloton en
behaalde daarmee een mooie 3e
plek. Henk stond een dag eerder tevens aan de start in Zuidland en finishte daar als 24e.

Regio - Deze wedstrijd op de fietscross baan van FCC de Kley-Drivers in Langedijk stond in het voorjaar op de agenda. Door de lange winter was de baan toen nog
niet te gebruiken. Op 29 Augustus
was het weer echter niet veel beter. Hevige regenbuien onderweg,
tijdens de training en in het eerste
deel van de wedstrijd, zorgden ervoor dat het in de massaal opgezette tenten erg druk was. Met het verloop van de wedstrijd werd het droger en ook de baan werd steeds beter te berijden. Het was voor alle rijders wel zwaar fietsen en dat nog
wel voor de eerste wedstrijd na de
zomerstop. De wedstrijd werd in
hoog tempo afgewerkt. Maar liefst
39 UWTC rijders hadden zich ingeschreven en lieten prima prestaties
zien. Een groot aantal wist middels
42 races, herkansingen en halve finales de uiteindelijke finale rondes
te behalen. In deze finales werd alles op alles gezet en konden de toeschouwers mooie races zien. Bij de
boys 7 jaar werd het voor Jochem
v.d. Wijngaard een spannende race,
waar hij knap als 2e eindigde. Net
als bij Jeroen Noordegraaf die vanaf de start het veld aanvoerde, tot de
laatste meters, waar hij nog voorbij
werd gestoken en met een tweede
plaats genoegen moest nemen. Ook
de broers Erik en Eelco Schoenmakers maakten het elkaar met regelmaat knap lastig in de A-finale rit.
Kortom, een mooie wedstrijddag

Masters Guus Zanthing heeft de afgelopen
weken bewezen goed in vorm te
zijn. Op zondag 29 augustus stond
Guus aan de start van een criterium in Gouda en wist daar voor hem
nog een bescheiden 18e plaats te
behalen. Twee weken eerder op zaterdag 14 augustus stonden er drie
UWTC’ers aan het vertrek voor een
Masters 60+ wedstrijd in Amersfoort. Een groot aantal veteranen
was naar Amersfoort gekomen om
er een mooie wedstrijd van te maken. Al in de 3e ronde, na de start,
probeerde een aantal renners een
ontsnapping op touw te zetten,
maar dit mislukte. Halverwege de
wedstrijd wisten drie sterke renners
het peloton te verrassen en bouwde een mooie voorsprong uit. Deze ontsnapping leek te gaan lukken,
maar het peloton bleef jagen en tegen het einde van de wedstrijd werden de drie terug gepakt. In de laatste ronde probeerde nog een renner
een uitval te plaatsen maar helaas
werd deze op 200m van de finish
teruggepakt en zo begon een verbrokkeld peloton aan de eindsprint.
Het was Guus Zantingh die namens
UWTC overtuigend de overwinning
voor zich op eiste en behaalde hiermee zijn 4e overwinning van dit seizoen.
De UWTC renners Leen Blom en
Theo Oudshoorn finishte keurig in
het peloton.
Op donderdag 12 augustus behaalde UWTC renner Guus Zantingh zijn
3e overwinning in Brakel. Ook hier
wist hij het voltallige peloton van 50
renners te kloppen. Op zondag 25
juli jl. stonden Leen Blom, Nico Fokker ,Theo Oudshoorn en
Guus Zantingh namens UWTC in de
categorie Masters 60+ aan het vertrek voor een criterium op het wielerparcours in Sloten. Op dit snelle
wielerparcours is het moeilijk om te
ontsnappen uit het peloton. Na diverse pogingen werd het uiteindelijk
toch een massa spurt, welke werd
gewonnen door Karel Teeuwen.
Guus Zantingh behaalde zijn 9e po-

dium plaats dit seizoen, door als 3e
over de streep te komen. Good Old
Theo Oudshoorn wist in dit sprinters geweld een mooie 9e plaats te
behalen. Leen Blom en Nico Fokker kwamen in het peloton over de
streep. Op zaterdag 24 juli waren
de vier UWTC renners naar Amersfoort afgereisd om daar deel te nemen aan een veteranen 60+ wedstrijd. Na een levendige wedstrijd
ontstond er pas 5 ronden voor het
einde een kopgroep van 5 renners.
Geen van de UWTC renners was
vertegenwoordigd in deze kopgroep.
Winnaar werd Aad Vingerling, Guus
Zantingh won de spurt van het peloton en werd hiermee 6e. De overige
UWTC renners eindigden allen netjes in het peloton.
Op zondag 11 juli werd er een wielerwedstrijd verreden voor veteranen 60+ op het clubparcours van
UWTC. Aan het vertrek stonden renners vanuit het gehele land waaronder 4 renners van de UWTC.
Ondanks het warme weer werd
er vanaf het startsein hard gereden. Vanuit het peloton werden diverse uitlooppogingen ondernomen, maar deze hadden geen succes. Het duurde tot 9 ronden voor
het einde, dat er een renner, Hans
van Bavel, ontsnapte uit het peloton.
Twee renners wisten nog aansluiting te vinden, bij Hans van Bavel,
dat waren Paul Otten en UWTC renner Guus Zantingh. Door een goede samenwerking werd er een ruime voorsprong opgebouwd en het
peloton kon de renners niet meer
achterhalen. Hans van Bavel won
de wedstrijd voor Paul Otten. Guus
Zantingh behaalde een mooie podium plaats met deze 3e plek. Leen
Blom behaalde een verdienstelijke
15e plaats en Nico Fokker en Theo
Oudshoorn finishten allen in het peloton.
Nieuwelingen Op zondag 29 augustus stond in
Gouda ook Etienne Lenting aan de
start voor een criterium in de categorie Nieuwelingen. Etienne finishte netjes als 15e in het peloton. Een
dag eerders stond hij samen met
clubgenoot Jeroen van Pierre aan
de start in Zuidland. Etienne werd
hier 13e en Jeroen 14e.
Handbiken Op maandag 26 juli stond handbiker Jetze Plat aan de start voor een
criterium aan de start in Delden. Na
de start kwam Jetze in een kopgroep terecht van 8 man. Aangezien het een klein parcours was van
1,1 kilometer met 4 scherpe bochten
was het nogal dringen in de bochten. Als gevolg van stuurmanskunsten van anderen besloot Jetze vervolgens de gashendel volledig open
te trekken, om wat mensen te lossen. Er bleef vervolgens drie man
over, waaronder ook Jetze’s teamgenoot Roel Bruijn. Samen deden zij
het kopwerk en gingen streden voor
het parcoursrecord. In de sprint was
Jetze de sterkste door als 1e te finishen. Het parcours record werd overigens met ruim 2 minuten scherper
gesteld. De gemiddelde snelheid zat
net onder de 37 kilometer per uur.

Duiven

Bosse & Zn., Wim Wijfjes
en Henk Snoek
kampioen
Regio - Afgelopen zaterdag stonden twee vluchten voor de leden
van P.V. Rond de Amstel op het programma, de tweede navlucht vanuit het Belgische Duffel met een gemiddelde afstand van 129 km, en de
laatste jonge duivenvlucht voor de
punten vanuit het Franse Morlincourt/Noyon met een gemiddelde
afstand van 322 km. Het was spannend, in de tussenstand was het
verschil om het kampioenschap nihil, een verschil tussen de nummers
1 en 3 van 1,9 punten, tussen 3 en
4 10½ punt. Nadat de uitslag bekend was, bleek dat nummer 1 eerste bleef, nr. 2 werd 4e en nr. 4 werd
2e. Henk Snoek uit De Kwakel pakte het Kampioen Jonge duiven Onaangewezen, Hennie Pothuizen uit
Vinkeveen werd Jonge duiven Aangewezen. Om 07.45 uur werden de
jonge duiven in Morlincourt? Noyon
gelost, en met de WZW wind ging
het weer snel. Om 11.32.06 uur klokte Bosse & Zn uit Uithoorn de eerste
duif van de vereniging, en dit duifje
maakte een snelheid van 1425,093
meter per minuut ofwel 85½ Km per
uur. Hiermee werden zei 45e in het
rayon. Ton Duivenvoorde uit De Hoef
werd 2e en Henk Snoek uit De Kwakel 3e. Ton werd 70e in het rayon,
Henk 74e. Hans Half werd 1e in de
B-Groep. Om 07.50 uur werden de
duiven in Duffel gelost, en dit bracht
nogal wat verrassingen te weeg,
de duiven kwamen eerder dan verwacht, dus gebeurde het dat er al
duiven in het hok zaten voordat de
liefhebber het wist. De vroegste duif
werd geklokt door Wim Wijfje uit
De Kwakel, zijn duif zat om 09.17.30
uur in het hok, en maakte een snelheid van 1478,213 meter per minuut
ofwel 88,7 Km per uur. Deze snelheid was niet alleen goed voor de
2e plaats in het rayon, nee! Het was
ook de 2e snelste duif van de afdeling Noord Holland, en het verschil
met nummer een was 46 centime-

ter per minuut. Wim Könst uit Uithoorn werd 2e, en 1e in de B-Groep,
Hennie Pothuizen 3e. Wim werd 84e
in het rayon.
A.s. zaterdag staat nog een jonge duivenvlucht op het programma,
dat is de Nationale vlucht vanuit het
Franse Ablis, met een gemiddelde
afstand van 465 km.
De uitslagen waren als volgt:
Morlincourt/Noyon 375
duiven en 16 deelnemers
Bosse & Zn
A.M. Duivenvoorde
H.P. Snoek
C. Pothuizen
R. den Boer
Duffel 374 duiven en
16 deelnemers
W. Wijfje
W. Könst
C. Pothuizen
R. den Boer
M. v.d. Hoort
Eindstand Jonge duiven
Onaangewezen		
1. H.P. Snoek		
2. A.M. Duivenvoorde
3. C. Pothuizen		
4. W. Wijfje		
5. Bosse & Zn
Aangewezen
1. C. Pothuizen
2. H.P. Snoek
3. W. Wijfje
4. P.J. van Schaik
5. J. Koek
B-Groep
1. H. Half		
2. W. Könst		
3. M. Bosse		
4. J. Koek		
5. L. v.d. Sluis
Aangewezen
1. J. Koek
2. H. Half
3. M. Bosse
4. W. Könst
5. L. v.d. Sluis

TV De Ronde Vener organiseert:

Midreth Oktober Weekendentoernooi in oktober
Mijdrecht - Inmiddels mag het Oktober Weekendentoernooi van Tennisvereniging De Ronde Vener wel
de traditionele afsluiting van het zomertennisseizoen worden genoemd.
Al voor het dertiende jaar op rij
wordt in de maand oktober dit dubbeltoernooi gespeeld.

Martijn de Groot wint
skeelerwedstrijd in
Biddinghuizen
Regio - Zaterdag werd er in Biddighuizen een Inline Skate marathon
gehouden op het parcours van 4 km
waar in de winter de marathon op
het ijs wordt verreden.
Kevin Regelink en Martijn de Groot
van schaatsmarathonploeg Goesting Events waren ook aanwezig. Na
een paar dagen met veel regen was
het parcours erg na en de meeste
rijders hadden regenwielen gemonteerd. Kevin reed ook met regenwielen maar Martijn niet. Er werd gestart met alle categorieën tegelijk
en er waren veel veteranen aanwezig. De wedstrijd gin over 42,5 km
dus een echte marathon. Er werd
meteen hard gereden naar omstandigheden. Kevin en Martijn hadden het allebei een paar keer ge-

probeerd weg te rijden wat niet erg
lukte door het hoge tempo. Voor de
laatste ronde inging reed Martijn alleen weg en werd niet meer terug
gepakt. Een hele mooie overwinning
voor Martijn. Kevin eindigde netje in
het peloton.
De week ervoor was er een wedstrijd in Hoevelaken waar Kevin lange tijd met nog een rijder in de aanval was en makkelijk 2e had kunnen
worden. In de laatste ronde kreeg
Kevin materiaal pech, er ging een
wieltje los waardoor hij zijn tweede
plek verloor en vrij achterin finishte.
Martijn werd in die wedstrijd 6e.
Aanstaande zaterdag gaan ze allebei naar Oudewater voor de één na
laatste wedstrijd van het seizoen.

Door de jaren heen is het toernooi
uitgegroeid tot een begrip in De
Ronde Venen en jaarlijks doen er
ruim 300 deelnemers mee. Net als
vorig jaar wordt het toernooi gesponsord door Bouwbedrijf Midreth,
de sportieve bouwer. De wedstrijden worden gespeeld in de weekenden van de maand oktober, te beginnen het weekend van 2 en 3 oktober en de finales staan gepland
voor het weekend van 23 en 24 oktober. In de afgelopen jaren is gebleken dat het in oktober vaak nog
prima tennisweer is, reden genoeg
om de banen nog een maand open

te houden en het weekendentoernooi te spelen. Er worden dit jaar
dames-, heren- en mixdubbels gespeeld in de volgende categorieën
3,4, 5, 6-25+, 7-17+ , 7-35+, 8-17+
en VT50+. Vijf jaar geleden zijn met
veel succes de veteranencategorie
en de categorie 8 toegevoegd. Door
deze categorieën aan het toernooi
toe te voegen wil Tennisvereniging
De Ronde Vener onderstrepen dat
tennis een sport is die op alle leeftijden en alle niveaus met veel plezier kan worden beoefend. Inschrijven voor het oktober weekendentoernooi kan tot 19 september via
de website: www.tvdrv.nl. Het is een
open toernooi dus iedereen die lid is
van de KNLTB kan inschrijven voor
het toernooi.
De wedstrijden worden gespeeld op
het gezellige tennispark van Tennisvereniging De Ronde Vener, gelegen
in het park rechts van De Meijert.

Klaverjasmarathon bij KnA
Regio - Heeft u als iets te doen op
9 oktober aanstaande? Muziekvereniging KnA organiseert op 9 oktober een klaverjasmarathon! Deze marathon zal duren van 10.00
uur tot 22.00 uur, in het KnA-gebouw aan Legmeerplein 49. Deze
dag kost 12,50 euro. Op zo’n lange dag moet er natuurlijk wel gegeten worden, daarom worden er

broodjes en heerlijke soepen verzorgt. Ook zijn er hele mooie prijzen te winnen. Wilt u meer weten of
u opgeven voor deze dag? Bel dan
Hans Kas (06-45729086) of Marjan
(06-20436050) voor meer informatie. KnA hoopt op een gezellige dag
en dat er maar veel prijzen gewonnen mogen worden. Tot 9 oktober bij
muziekvereniging KnA!

met helaas wat veel regen op en
langs de baan. Op naar de volgende wedstrijd in Oud Beijerland. Voor
meer informatie over fietscross; kijk
op de website: www.uwtc.nl onder
het kopje BMX.
Voor de eigen klasse zijn de einduitslagen in de A-finale: 1e: Joey Nap,
Arjan van Bodegraven. 2e: Jochem
v.d. Wijngaard, Maaten v.d. Mast,
Bart van Bemmelen, Wouter Plaisant v.d. Wal ( Cr. ). 3e: Scott Zethof,
Kevin de Jong ( Cr. ), Erik Schoenmakers ( Cr. ). 4e: Donne van Spankeren, Mitchel Vink, Mats de Bruin,
Evert de Jong ( Cr. ). 5e: Izar van
Vliet, Jaivy Lee Vink, Roberto Blom,
Mike Veenhof. 6e: Melvin v.d. Meer,
Wiljan Brouwer, Eelco Schoenmakers ( Cr. ). 7e: Gijs Braat, Sam Verhulst.
In de B-finale zijn geëindigd: 1e:
Max de Beij.2e:Ferdi Cevahir, Jeroen
Noordegraaf, Tom Brouwer, Sven
Wiebes. 3e: Sem Knook, Thomas v.d.
Wijngaard. 4e: Daan de Bruin, Danny de Jong, Rick Doornbos. 5e: Yiri Plas. 6e: Guven Cevahir. 7e: Mike
Pieterse. 8e: Lars Wiebes.
In de open klasse zijn de volgende
resultaten behaald: 1e plaats: Donne van Spankeren, Joey Nap, Arjan
van Bodegraven, Tom Brouwer. 3e
plaats: Jochem v.d. Wijngaard, Scott
Zethof. 5e plaats: Mike Veenhof. 6e
plaats: Sem Knook, Wiljan Brouwer.
7e plaats: Mitchel Vink. 8e plaats:
Roberto Blom.

Baukje Verbruggen scoort
met AKU in Abcoude
Regio - De ronde van Abcoude,
een hardloopwegwedstrijd over onder andere 10 km. werd op dinsdagavond 24 augustus vergezeld van
een bijna stormachtige westenwind.
Slimme rekenaars bij AKU hadden
ingeschat dat persoonlijke triomf er
voor hen niet inzat, maar dat het zoveel mogelijk uit de wind houden
van Baukje wel eens gunstig kon
uitpakken.
Jos Snel, gepokt en gemazeld in
het hardloopwereldje, bood zich als
haas aan en kweet zich uitstekend
van zijn taak.
Baukje snelde naar een derde prijs
bij de dames 35 plus in een gezien

de omstandigheden prima tijd van
48.21, waarbij Jos haar netjes voor
liet gaan met zijn 48.23.
Richard Mayenburg had zich zelf
een tijd van onder de vijf en veertig
minuten beloofd, maar ook bij hem
dreigde de wind parten te spelen.
Theo Noij en Fred van Rossum boden zich echter als helpende voeten
aan met als resultaat een finishtijd
van 44.56 voor de drie musketiers,
missie geslaagd. Wil Voorn moest
het alleen opknappen, maar als zeer
ervaren loopster was dat geen probleem, eindtijd een keurige 52.03.
Jan Driessen bleef met zijn 49.55
mooi binnen de vijftig minuten.

Klaverjassen bij KnA
Uithoorn - De vakantie is weer voorbij, dus het klaverjassen gaat weer
van start! Heeft u zin in een gezellige avond? Kom dan op vrijdag 10
september naar het KnA-gebouw
aan Legmeerplein 49. Het klaverjassen begint om 20.00 uur, daarna
kunt u natuurlijk gezellig aan de bar

verder praten. De intree is 3 euro. U
kunt zich eventueel van te voren opgeven bij Hans Kas (06-45729086)
of Marjan (06-20436050).
Muziekvereniging KnA hoopt u te
zien om er een gezellige avond van
te maken!

Ouder-kind Kajakcursus
Michiel de Ruyter van start
Uithoorn - Tussen de buien door is
afgelopen zaterdag de ouder-kind
wildwater kajakcursus op de Amstel van start gegaan. Vijf kinderen
en vijf ouders nemen deel aan deze
cursus die voor het eerst bij Michiel
de Ruyter wordt georganiseerd en is
zelfs uniek in Nederland. De cursus
loopt tot eind oktober.
Tijdens de lessen gaan cursisten
ook varen bij het Gemaal in Halfweg
en in Duitsland op de Erft. De cursus wordt afgesloten met een weekend in de Ardennen.
Niet iedereen die zich had opgeven
was aanwezig. Sommigen moesten
nog terugkeren van hun vakantie en
zullen zich volgende week aansluiten bij de groep.
De lessen worden verzorgt door ervaren instructeurs van Michiel de
Ruyter en begonnen met een deel
theorie over kleding en veiligheid.
Daarna gingen de cursisten met een
kajak te water en werd de basistechniek aangeleerd. Rechtuit varen
blijkt altijd een probleem te zijn voor

beginnelingen in de boten die Michiel de Ruyter gebruikt. Het goede
is dat deze boten dwingen tot een
goede techniek. Na een eindje varen bleken enkele cursisten de basisslag al enigszins onder de knie te
hebben.
Aan het einde van de les moesten
alle cursisten om met de boot en
zelfs drie keer achter elkaar. Eerst
zonder spatzeil (of ook genoemd
kuipdekje) en daarna 2 keer met
spatzeil. Alle deelnemers doorstonden deze proef met verve en mogen vanaf nu met een spatzeil varen. Het gebruik hiervan maakt andere slagen mogelijk zonder dat de
boot vol water geraakt. Juist toen de
groep het omgaan oefende werd het
weer wat minder maar voor kanoërs speelt dit nauwelijks een rol. De
eerste les was een succes en maakte de cursisten zo mogelijk nog enthousiaster.
“Deze cursus is pure quality time
met m’n kind” zo zei één van de
deelnemers na de eerste les. Dit
gaat een mooi najaar worden.
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door de opbrengst van het goede doelen dweilorkestenfestival
“het Prinsendweilbal”. Op 16 januari brachten 6 topdweilorkesten en
een groot aantal sponsoren tijdens
een gezellig avondje dweilmuziek
ruim 2.000 euro bij elkaar voor de
organisatie van dit G-teamtoernooi.
Een hartelijk dank je wel is dan ook
wel op zijn plaats voor de bedrijven:
RS webmaster.nl, klusbedrijf Chuckie, Players United, Gerrijn b.v., Martinus Tours, Bert van der Plas sloop
– asbest – total care, B. Hoogeveen
Onderhoud en Verbouw, Brouwer
Transport en Logistiek, Profile Tyrecenter Hogendoorn, Stieva Metaalbewerking, MZ Beveiliging,
Blekemolens Race Planet, Golden
Flame Int. b.v. en de tomeloze inzet
van de leden van AJOC’s Huts Geklutste Kliek en V.I.O.S. dweilorkest
DORST.

Prinsendweilbal en Argon
G-team toernooi
Mijdrecht - Op zaterdag 28 augustus was het dan zover. Het toernooi van het G-team van Argon. Uit
heel het land waren G-teams naar
Mijdrecht gekomen om een balletje
te trappen.
Zeer fanatiek werd er door de teams
gespeeld. Want welk team wil er
nou niet kampioen van het toernooi
worden. In de lunchpauze was er

een verassing. Heel de Raad van Elf,
dweilorkest DORST en Clown Gompy kwamen de spelers nog even vermaken. Vrolijk werd door vele teams
de polonaise ingezet. Clown Gompy zorgde nog voor de ballonnen en
bleek op het veld weinig van voetbal
te snappen.
Naast vrolijkheid was er ook verdriet. Frits Hennipman, begeleider

van het G-team van voetbalvereniging Argon, is het weekend voorafgaand aan het toernooi overleden.
Helaas heeft Frits het toernooi net
niet mogen halen. Op zijn nadrukkelijke wens is het toernooi gewoon
door gaan.
Goed doel
Het toernooi was mede mogelijk

Druk
Op dit moment is de organisatie
druk in de weer voor het 3de Prinsendweilbal op 15 januari 2011. Het
eerste dweilorkest is alweer vastgelegd. Ook in 2011 gaat de opbrengst
van de het Prinsendweilbal naar een
goed doel. Deze keer is dat het Gteam van de Hockey Vereniging
Mijdrecht.
Het goede doelen dweilorkestenfestival is alleen mogelijk door de
inzet van vele vrijwilligers en de vrijgevigheid van sponsoren.
Mocht u als sponsor willen bijdragen aan het Prinsendweilbal dan
kunt u bellen met Gerrit van Vliet telefoon (06) 21 52 55 58. Mailen kan
ook naar gerrit@prinsendweilbal.nl.

Argon doet zichzelf tekort
tegen Gemert

Hertha ME1 verliest van
Victoria ME1
Vinkeveen - Zaterdag 28 augustus was de datum waar de meisjes
van de ME1 naar uitgekeken hadden. De eerste wedstrijd voor de beker tegen Victoria ME1.
Voor de wedstrijd kregen ze de fonkelnieuwe tenues van sponsor Vink
Bouw uit Nieuwkoop. Na een goede warming-up begonnen de meisjes toch wel zenuwachtig te worden.
Voor een aantal meisjes was dit de
eerste wedstrijd. Ze begonnen met 9
meisjes wat onwennig aan de wedstrijd. Voor dat ze het wisten stonden ze met 0-2 achter. Maar toen
gebeurde er iets in het team. De oefeningen van de eerste trainingen

werden toegepast en zo stonden we
met de rust 4-3 voor. Doelpunten
van Melissa, Anne-Floor, Tysha en
benjamin Donna, die ook nog eens
jarig was; 8 jaar!
Na de rust organiseerde Victoria beter, lieten hun beste meisje staan en
die scoorde in totaal 6 keer. Hertha
redde het conditioneel niet meer om
goed aan te vallen en goed te verdedigen. Dus helaas verloren ze met 47. Maar de penalty’s wonnen we royaal. Ze hebben onze eerste wedstrijdervaring op zak en genoeg leerpunten voor de volgende trainingen.

Mijdrecht - In een wedstrijd waarin Argon beter speelde dan Gemert
wist Argon niet tot scoren te komen.
Het was Argon dat het spel maakte, maar Gemert ging beter om met
de enkele kansen die ze kregen. Dit
resulteerde in de eerste nederlaag
van Argon in de Topklasse. Het was
Erik van Dijk die Gemert in de 18e
minuut aan het enige en winnende
doelpunt hielp.
Argon begon sterk aan de wedstrijd
en had een paar kleine mogelijkheden. Het meeste balbezit was voor
de club uit Mijdrecht, maar Argon
kon het de verdediging van Gemert
niet moeilijk maken. In de beginfase van de wedstrijd waren het Keven van Essen en Thabiso van Zeijl die het doel van Gemert onder
vuur namen. In de 11e minuut kopte
Bas van der Reijken voor Gemert net
over. In de omschakeling was Gemert erg sterk, dit resulteerde in de
18e minuut in de 1-0 voor Gemert.
Erik van Dijk onderschepte de bal
op het middenveld en kon zonder
te worden aangevallen doorlopen
naar het doel van Argon en schoof
de bal in de linkeronderhoek. In de
29e minuut was Gemert dichtbij de
2-0 toen Bjorn Becker zijn vrije trap
spectaculair door Kevin Rijnvis zag
worden gestopt.
Eigen helft
Na de 1-0 trok Gemert zich terug op eigen helft en liet Argon het
spel maken. Jasper de Haer en Patrick Lokken hadden allebei nog
een goede kop kans. Kevin van Essen schoot tweemaal van afstand op
doel. Tot de rust was het Argon dat
het meeste balbezit had. De sterk
spelende Gemert aanvoerder Mark
van Dijk organiseerde zijn manschappen zo dat Argon er moeilijk
doorheen kon komen.

8-weekse clinic hardlopen
bij de Veenlopers
De Ronde Venen - Vanaf donderdag 9 september begint er bij de
Veenlopers een nieuwe serie trainingen voor zowel de startende als
meer gevorderde hardloper.
Voor de beginnende hardlopers
hebben de trainingen het karakter
van Start to Run waarbij er van nul
af aan wordt toegewerkt naar 5 km
hardlopen. De nadruk ligt hierbij op
een verantwoorde opbouw en gezellig, samen trainen. Iedereen kan
aan deze starterscursus meedoen,
ongeacht leeftijd of conditie.
De meer gevorderde hardlopers
worden tijdens de trainingen voorbereid op de 10 of de 16,1 km van
de Zilveren Turfloop. Hierbij wordt er
onder andere aandacht besteed aan

het verbeteren van de looptechniek
en -snelheid en specifieke wedstrijdvoorbereiding.
De eerste training is op donderdagavond 9 september van 19.30 u tot
20.45 u. Verzamelpunt is op de Rendementsweg in Mijdrecht ter hoogte van Westhoek Wonen. De kosten
bedragen 25 euro per deelnemer, dit
is inclusief een startbewijs voor de
Zilveren Turfloop en gratis meetrainen met de Veenlopers tot januari
2011. Enthousiast?
Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met
Annette van Doorn via e-mail:
annettevandoorn@hotmail.com
of telefonisch (0297 272492).

Aanvaller
Argon kreeg daarna via Tuan Trong
Minh, Samir Jebbar en Joshua Patrick de kans om te scoren, Gemert
doelman Sven van Ommeren bleek
steeds een sta in de weg te zijn. Tien
minuten voor tijd wisselde Gemert
coach Bert Ruijsch zijn enige aanvaller voor een extra verdediger om
zo de nog overgebleven aanvallende
aspiraties te laten varen.
Vijf minuten voor tijd kreeg Patrick
Lokken een goede kans om met
het hoofd te scoren na een voorzet vanaf de rechterkant. Weer was
het doelman van Ommeren die knap
redde en zo Gemert aan de overwinning hielp. In de laatste minuut van
de wedstrijd kreeg Patrick Lokken
de rode kaart wegens commentaar
op de leiding.
In de slotfase van de wedstrijd probeerde Argon met de lange bal
nog iets te forceren, maar de solide verdediging van Gemert gaf
geen krimp. Door deze nederlaag
blijft Argon steken op drie punten
en krijgt het woensdag 1 september
thuis de kans tegen VVSB om weer
een wedstrijd winnend af te sluiten.

Op woensdag komen de kleuters
lekker plezier maken en werken aan
hun motoriek. Er wordt bewogen op
muziek en lekker geklommen, hollen en rollebollen over de matten.
Bij de jongens op maandag zijn nog
maar enkele plaatsen vrij, maar bij
de dinsdag-meisjes en woensdagkleuters is nog voldoende plaats.
Alle lessen vinden plaats in de Willisstee.
Er is uiteraard een mogelijkheid om
uw zoon of dochter het eens te laten
proberen. Voor de juiste tijden kunt
u kijken op www.veenland.nl

Bridgevereniging
Mijdrecht start seizoen
Mijdrecht –Maandag 6 september 2010 gaat het bridgeseizoen van
weer van start. Er wordt gespeeld in
de Meijert aan de Dr. De Haarlaan
te Mijdrecht.
Er wordt in vier lijnen gespeeld. We
spelen paren-, viertallen- en laddercompetitie verdeeld over het seizoen. Op de maandagavonden worden de leden tussen 19:15 uur en
19:30uur verwacht. De speelronden
vangen om 19:45 uur aan. BVM kent
geen ledenstop en zal graag nieuwe

De Ronde Venen - De kop is er af,
de meeste teams hebben twee wedstrijden gespeeld. Opvallend is dat
de kampioen van 2009-2010, De
Paddestoel 2, direct de leiding heeft
genomen.
De “senioren” Joop Luthart en Dorus van der Meer (zie foto) drukte
een positieve stempel op de resultaten van deze week. Joop Luthart
maakte procentueel de hoogste serie van de week met 21 caramboles
= 33,87%. Dorus van der Meer was
deze week de man met de kortste
partij. In 15 beurten en een moyenne van 7,333 gaf hij zijn tegenstander het nakijken.
De Merel/Heerenlux 1 verloor op
het nippertje met 4-5 van De Merel/
Heerenlux 3.
John Vrielink kreeg met een serie van 46 caramboles Jan van der
Meer op de kniëen.
De Merel/Heerenlux 2 zorgde met
9-0 dat De Merel/Heerenlux 4 nog
puntloos bleef.
Dorus van der Meer was de grote
man van zijn team tegen een sterk
spelende Jeroen Vis.
Cens 1 was met 7-2 de clubgenoten
van Cens 2 duidelijk de baas. Joop
Luthart gaf met winst in 21 beurten biljartles aan Zweder van Dalen.
Edwin de Jong redde de eer voor
Cens 2.
Late uurtjes:
De “biljartkanonnen” van Springbok 1 trokken met 5-4 net aan het
langste eind tegen Springbok 2. De
meeste partijen duurden lang, dus
het werd een latertje in De Hoef.
De Paddestoel 3 had met 5-4 duide-

lijk moeite met de nieuwkomer APK
Mijdrecht 3.
De spelers van beide partijen gaven elkaar veel kansen door de vele beurten.
De Kuiper/van Wijk zag De Kromme Mijdrecht 1 met lede ogen en
de winst van 4-5 vertrekken. Vooral
voor Hero Janzing waren de druiven
zuur. In een spannend slot moest hij
zijn meerdere in Gerrit Schuurman
erkennen.
Stieva Aalsmeer was in een sterke
wedstrijd de mindere met 2-7 van
De Kromme Mijdrecht 2. Ton Bocxe
trof een prima spelende Erik de Vries
en verloor in 18 beurten.
Derk Bunders was in 21 beurten
veel te sterk voor Adrie van Yperen.
APK Mijdrecht 1 won verdiend met
7-2 van APK Mijdrecht 2. Hendrik
Versluis won in slechts 21 beurten
van René Hoogeboom en zorgde
voor de enige punten van zijn team.
De Vrijheid/Biljartmakers verloor
nipt met 4-5 van De Schans. Alle
partijen waren spannend en vergden veel beurten.
DIO 1 won overtuigend met 7-2 van
clubgenoot DIO 2. Bart Hoffmans
zorgde voor de enige punten van
zijn team door Koos Zwerver te verslaan.
Kampioen 2009-2010:
De Paddestoel 1 trof het met 0-9
niet tegen kampioen De Paddestoel
2. Robert Daalhuizen had maar 16
beurten nodig voor winst op Joel
Knightley. Jim van Zwieten en Hans
Bras speelden een spannende partij. Na 25 beurten en 1 carambool
verschil was Jim van Zwieten de gelukkigste.

Na de rustpauze veranderde er niet
veel aan het spelbeeld. Argon was
de club die voetbalde en op zoek
ging naar de gelijkmaker. Gemert
was van plan om de 1-0 voorsprong
uit te voetballen. In de 67e minuut
was het Argon die de eerste goede
kans van de tweede helft kreeg. Patrick Lokken gaf de bal vanaf rechts
voor op Brayton Biekman die met
een knap hakje bijna Gemert doelman Sven van Ommeren verraste.
Twee minuten later kreeg Gemert
een mogelijkheid om de score uit
te breiden, maar Kevin Rijnvis voorkwam dit met een knappe redding.

Gymnastiekvereniging
Veenland weer van start
De Ronde Venen - Vanaf afgelopen maandag is gymnastiekvereniging Veenland in Wilnis weer van
start. Op maandag zijn dit de jongens vanaf 6 jaar. Op de dinsdag
zijn er verschillende uren voor meisjes vanaf 6 jaar.
Zij leren hier oefeningen op de balk,
brug, mat en springplank. Soms maken ze ook gebruik van een tumblingbaan, wie durft kan zelfs een
salto oefenen.
Voor de meisjes met talent is er de
mogelijkheid om door te stromen
naar de extra training op maandag
en/of donderdag.

Biljarter Dorus van der Meer
al vroeg in grote vorm

leden verwelkomen. U bent van harte welkom op de aangegeven tijden.
Ook kunt u zich melden bij de secretaris: tel 0297-281787.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Geen verrassingen in
vinkenselectie
Vinkeveen - Het eerste achttal van
korfbalvereniging De Vinken zal de
komende veldcompetitie met een
vertrouwd basisachttal de strijd
aangaan.
Het dameskwartet bestaat de komende maanden uit: Silvia van Dulken, Helene Kroon, Joyce Kroon en
Mariska Meulstee. Aan de herenkant zijn Kelvin Hoogenboom, Peter Koeleman, Peter Kooijman en
Ruud Oussoren de bekende gezichten. Voormalig aanvoerster Charita
Hazeleger heeft vanwege een langere vakantie gedurende het begin
van de competitie haar plaats afgestaan. Nestor Peter Kooijman neemt
de band voorlopig over.
Oefenperiode
De nieuwe trainer-coach, Fred
Straatman, zag zijn team in de oefenwedstrijden met wisselend succes opereren. Op 19 augustus was
het door de vele wisselingen in de
opstelling in Vianen tegen Viko nog
volop wennen en aftasten. In deze
als selectiewedstrijd gebruikte oefenmatch trok Viko met 13-11 aan
het langste eind.
Ook het oefentoernooi bij KIOS
in Nieuw Vennep op 21 augustus,
stond nog in het teken van de uiteindelijke selectie. Na twee winstpartijen en een verloren wedstrijd
was het voor de nieuwe trainer duidelijk met welke acht hij verder wilde. In overleg met de selectiecommissie van De Vinken zijn de eerder
genoemde acht basisspelers aangewezen om de klus te klaren.

lene Kroon en Mariska Meulstee. In
de verdediging beginnen Silvia van
Dulken, Joyce Kroon, Kelvin Hoogenboom en Ruud Oussoren.
De aansporing van trainer-coach
Straatman om vooral met snel spel
de tegenstander in te pakken werd
in het begin prima opgevolgd.
De Vinken schoot zich in tien minuten naar een comfortabele 4-0 voorsprong. Daarna viel de Vinkenmachine vreemd genoeg helemaal stil.
KZ kwam terug en ging erop en erover. Direct na rust was het 4-8 voor
de bezoekers en pas na een half uur
ging de thuisploeg weer meescoren.
Uiteindelijk werd het in de stromende regen 8-12.
Afgelopen zaterdag was er nipte
winst tegen een reserveteam van
het Maarssense OVVO. Een mix van
Vinken 1 en 2 kwam in een gelijkopgaande strijd tot een kleine 10-9
overwinning.
In de laatste voorbereidingsweek
staan nog enkele speciale opdrachten op het oefenprogramma. Het
blijkt dat beide vakken in een kleinere ruimte beter en sneller combineren, dan wanneer het hele speelvak in gebruik is. Daar waar de bal
snel heen en weer gaat moeten de
spelers in gepaste rust de juiste posities kiezen.

Op snelheid
Vervolgens was het aan dit team om
tegen het door Arno van der Vliet
gecoachte Koog Zaandijk 3 de echte voorbereiding op de competitie
vorm te geven.

Hierbij moet De Vinken werken aan
overzichtelijk en duidelijk aanvalsspel, waar doelloos gerommel niet
past. Maar ook alerte concentratie
is een aandachtspunt, waarbij gemakzucht of nonchalance niet thuis
horen in het Vinkeveense spel, zodat juist pittig en aantrekkelijk korfbalspel de juiste resultaten oplevert.

Met een ‘ervaren’ vak en een ‘jong’
vak werd de strijd tegen de Kogers
voortvarend gestart.
In de aanval staan Peter Koeleman
en Peter Kooijman, samen met He-

Komende zaterdag 4 september is
de eerste competitiewedstrijd. De
Vinken speelt thuis op sportpark
De Molmhoek tegen Fiks uit Oegstgeest. Aanvang 15.30 uur.
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Korfbalkamp van Atlantis
een groot succes
Mijdrecht - Korfbalvereniging Atlantis is deze zomer van 7 tot 14 augustus op kamp geweest. De zaterdag van vertrek verzamelden 34
kinderen en 13 leiding rond 12 uur
op het Atlantis terrein. De vrachtwagen van Van Vliet Groep was op
dat moment al aanwezig en kon
meteen volledig volgeladen worden. Een half uur later kon deze vertrekken richting kampeerboerderij “De Boomstronk” in Otterlo. De
kinderen moesten op dat moment
nog even puzzelen voordat ze wisten in welke auto ze mochten stappen. Toen iedereen de auto gevonden had werd er, onder toezicht van
alle treurende ouders en luid getoeter, vertrokken richting Otterlo. Daar
aangekomen alles weer uitgeladen,

ouders die hebben gereden uitgezwaaid en vervolgens de slaapzalen en het kamphuis ingericht. Hierna werd er een lastige speurtocht
gelopen door het bos waar we die
week alle spellen zouden spelen,
vervolgt door leuke kennismakingsspellen zodat iedereen die week alle andere kampdeelnemers goed bij
naam kende. Na de heerlijk klaargemaakte avondmaaltijd stond het
eerste avondspel al voor de deur. In
het bos werd het schepenspel gespeeld. Toen iedereen rond middernacht klaar was met het spel werd
er nog even wat gedronken in het
kamphuis en daarna was het voor
alle deelnemers tijd om te wassen,
happen en plat te gaan.
Ondanks dat we de hele week geen

35 graden gehad hebben, hebben
we iedere dag toch alle spellen kunnen spelen. De kampleiding had
voor iedere dag een ochtend, middag en avond activiteit op het programma staan, waar iedereen vol
inzet aan mee heeft kunnen doen.
Zo werd er overdag een kampdoop
gedaan, waar iedere deelnemer gedoopt word door de leiding en die
week bij het kamp hoort. Verder
werd er onder andere gefietst, levend stratego gespeeld in het bos,
een vossenjacht gehouden in het
dorp en een themadag gehouden.
Het thema van dit jaar was “De verzonken stad Atlantis”. Tijdens deze
themadag moesten de kinderen Atlantis proberen te redden van vernietiging van de stad door de vulkaan-

Slagerij Eijk en Veld sponsor
Biljartvereniging Springbok

TVM Clubkampioenen
junioren zijn bekend!
Mijdrecht - Op zaterdag 21 augustus was de start van de TVM Clubkampioenschappen enkel voor de
junioren. Voor de jaarlijkse clubkampioenschappen waren bijna 100
aanmeldingen! Er werd gespeeld in
16 verschillende categorieën, waarbij er binnen de leeftijdsgroepen on-

derscheid werd gemaakt in speelsterkte of grootte van het veld. Alle kinderen speelden op deze manier op hun eigen niveau wedstrijden. Ondanks de vele regen konden
vrijwel alle partijen gewoon worden
gespeeld, soms met een kleine onderbreking.

De spannende finales op zondag
29 augustus vormden een geslaagd
slot van een fantastische week.
De winnaars van 2010:
JE t/m 8, mini
1. Lars van der Sluijs,
2. Olivier Burgers

uitbarsting. Door de hele dag allemaal aanwijzingen op te volgen en
spellen te spelen kon er een kristal
in elkaar gezet worden die de stad
Atlantis kon redden. Na wat kleine
tegenslagen lukte het de deelnemers om de stad te redden. De dag
werd afgesloten met het zingen van
liederen bij het kampvuur.
’s Avonds werden er verschillende bosspelen gedaan. Topspellen
hierin waren natuurlijk het douanespel en het monnikenspel. Waarin de kinderen zelf moesten proberen om goederen door het bos heen
te krijgen zonder gepakt te worden
door douaniers of slechte monniken. En natuurlijk werd er, waar iedereen al de hele week naar uitkijkt,
een dropping gehouden. Onder begeleiding van leiding ergens op een
vreemde plaats afgezet worden en
maar zien hoe je weer terug komt
bij de boerderij. Naast al deze leuke activiteiten werden er natuurlijk
ook nog grappen uitgehaald de hele
week door. Leiding die probeert om
deelnemers dingen te laten doen,
die de deelnemers zelf eigenlijk niet
willen, maar dat merken ze dan pas
achteraf. Deelnemers die de leiding
proberen te pesten door nagels te
lakken of kleding van de leiding aan
een grote slinger door de eetzaal
heen te hangen. Maar ook deelnemers die elkaar dwars zitten om extra punten te verzamelen door bijvoorbeeld alle schoenveters in te leveren. Dit alles bij elkaar heeft het
voor iedereen weer tot een geweldig leuke week gemaakt.
De kampleiding wil iedereen bedanken voor de gezellige week en
zij hopen jullie volgend jaar allemaal
weer terug te zien tijdens de kampweek van 16 tot 23 juli. Ook willen zij
Van Vliet Groep bedanken voor het
beschikbaar stellen van de vrachtwagen, want zonder vrachtwagen
zouden ze nooit al hun spullen naar
de kamplocatie hebben kunnen vervoeren.
De Hoef - De Hoef heeft voor haar
nieuwe biljartvereniging, Springbok
1 en 2, een sponsor gevonden in
Slager Eijk en Veld uit De Kwakel.
Deze twee teams spelen sinds kort
in hun nieuwe outfit (zie foto) , in de
competitie van Biljartfederatie De
Ronde Venen.
Voor team 1 spelen de bekende namen als:
Kees de Bruin - John v Dam – Hans
v Eijk – Peter Stam – Willem Holla –
Peter Mayenburg – Henk Spring in ’t
Veld en Hen Kandelaar.
Voor Team 2 komen uit: Jan v Veen
– Nico de Boer - Piet Slingerland –
Frans Rekelhof – Herman Sassen
Cees Hemmer – Gert Hoogendoorn
en Bart v Ginkel.
Op donderdag 2 september gaat
ook voor de hele club de interne
competitie weer van start.
Op 11 september gaan de kaarters
weer aan tafel in de Springbok.
De kaartavonden zijn voor de komende tijd op de zaterdagen 11
september 9 oktober,13 november
en 11 december 2010 In 2011 op 8
januari, 12 februari, 12 maart en de
afsluiting is op zaterdag 9 april, alle
avonden starten om 20.30 uur in De
Springbok te De Hoef.
ME t/m 8, mini
Bente van Vliet, 2. Sophie Kooijman
JE t/m 10, driekwart
Luc Voorend, 2. Stijn Bouwmeester
ME t/m 10, driekwart
Jente Bult, 2. Merel Aufenacker
JE t/m 10
1. Merlijn Whitton,
2. Sander van der Sluijs
ME t/m 10
Julia Govers, 2. Sophie Berger
JE t/m 12, 8/9
Pascal Schroen, 2. Merlijn Whitton
ME t/m 12, 8/9
Lisa Post, 2. Lisanne Helmer
JE t/m 12, 7
Quinten Limburg,
2. Martijn Kooijman
JE t/m 14, 8/9
Rik Visser, 2. Thijs Visser
JE t/m 14, 7
Luuk Schroen, 2. Hugo Straver
ME t/m 14, 7
Demi Coenraads, 2. Ismay Verbeek
JE t/m 17, 8/9
Casper Helmer, 2. Daniël Govers
ME t/m 17, 8/9
1. Lisa Post, 2. Tessa Teeri
JE t/m 17, 7
Luuk Schroen, Jordi Hammer
ME t/m 17, 7
Sita Coenraads, 2. Julia Voorbij

Het team van TTC De Merel (v.l.n.r. Harry Koperberg, Anton van Senten, Co
van der Laan, Eduard Kroon, Kees Smit, Herman Versteeg en René van Bemmelen)

Mooi resultaat voor De
Merel bij NK Toerfietsen
De Ronde Venen - Zaterdag 21 augustus stond voor de elfde keer het
Nederlands Kampioenschap Toerfietsen op het programma. Als locatie had de NTFU, de organisatie
van Nederlandse fietsverenigingen,
de Drentse wegen uitgekozen, met
start en finish in Assen. Onwetende
over de route en de afstand gingen
de 62 deelnemende teams van start
voor twee rondjes door Drente.
Ook TTC De Merel uit Vinkeveen
was vertegenwoordigd bij dit NK
Toerfietsen. Daarbij gaat het niet om
de snelste tijd, maar om het zo dicht
mogelijk benaderen van de vooraf
opgegeven tijd en snelheid. Hulpmiddelen als horloges, hartslagmeters, fietsklokjes etc. zijn hierbij verboden. Het Merel-team, gesponsord
door HP Staal uit Wilnis, ging in de

eerste ronde te snel van start en liep
bij de tussencontrole een straftijd
op van 3 min. en 39 sec. Een lekke band in het tweede deel noopte
tot een inhaalrace, waarin het team
van captain Co van der Laan uitstekend slaagde.
Na de stop in Assen was het de
opstekende sterke wind die menig team parten speelde. De beste prestatie leverde De Merel in het
laatste traject. Met slechts 36 strafseconden werd in dat gedeelte de
derde plaats behaald.
Overall ging de kampioenstitel naar
het team van HRTC DOK uit Den
Helder.
TTC De Merel eindigde op een verdienstelijke 29ste plaats en was
daarmee het beste team van het
Utrechtse plas- en weidegebied.

Peuter in beweging
Mijdrecht - Ook dit najaar zijn we
weer van de partij bij Sport en Bodycentrum Fit-INN met de Peuter in
Beweging les.
De les is op Maandagochtend van
10.00 uur tot 11.00 uur.
Aangezien er een aantal Peuters 4
Jaar geworden zijn is er weer plaats
voor nieuwe Peuters in de groep.
Het is elke keer weer feest in de
zaal als de muziek start en we beginnen.
Er wordt gedanst,gezongen en gerent en gesprongen.
Ook klimmen we op van alles en nog
wat en is er allen tijd voor individuele aandacht voor Ouder en Kind.

Prachtig om te zien hoe iedereen elke week weer geniet van het uurtje pret met elkaar,want natuurlijk
doen we ook gezellige groepsliedjes en dansjes.
Nieuwsgierig geworden???
Instromen kan altijd en kost echt
geen moeite,je moet gewoon komen.
De kosten bedragen 5 euro per les.
Wilt u meer weten dan kunt u altijd bellen met Marjolein,telefoonnummer
0645-771807 of met de Sport en Bodycentrum Fit-Inn,gelegen aan de
Rendementsweg 10a in Mijdrecht,
telefoonnummer 287328.

Deze week gaan de clubkampioenschappen voor de senioren van
start. Van 31 augustus tot en met 12
september spelen de TVM leden om
de titel. Kijk voor meer informatie op
www.tvm-mijdrecht.nl.

St. Spel en Sport 55 Plus
De Ronde Venen - Zeker als 50
plusser is het belangrijk om aan de
conditie te werken. Met name als
men een zittend beroep heeft en
nog tot misschien wel 67 jaar moet
doorwerken.
Goede voornemens hebben we
meestal bij het begin van het nieuwe jaar: minder roken, meer sporten, afvallen...Maar al gauw neemt
de drukke agenda ons weer in beslag en zijn we al die plannetjes vergeten. Toch blijft er iets knagen: ik
wilde eigenlijk....... In de zomer ge-

nieten we van het mooie weer. Als
we even kunnen, gaan we naar buiten om lekker te fietsen of wandelen. Rennen langs het strand, achter een bal, hond of (klein)kind aan.
Totdat we hijgend moeten opgeven:
onze conditie is toch niet meer zo
goed als we dachten. En als we de
vakantiefoto’s bekijken, schrikken
we van onszelf: ben ik zo veel aangekomen?
Daarom is september een goed moment om te starten met een serieuze aanpak van de conditie. Niet in

je eentje, maar in een groep. Dat
stimuleert om door te zetten, en je
hebt ook nog plezier met elkaar.
Samen aan de slag, een sportieve
uitdaging! Vorig seizoen heeft Spel
en Sport 55 Plus al met succes zijn
deuren geopend voor de 50 plusser,
die graag op een plezierige manier
zijn of haar conditie op peil wil houden.
Om lekker fit de winter in te gaan,
voorbereid voor wintersport hier
op het ijs of ergens anders in de
sneeuw. Om vroegtijdig de voorjaarsmoeheid te lijf te gaan of om

tegen de zomer een stevig partijtje te kunnen trappen. Aangezien er
meer belangstelling is dan er plaats
was, wordt er dit seizoen nog een
groep opgestart. Dat gaat plaatsvinden vanaf dinsdag 7 september
a.s. in de gymzaal van het Veenlandencollege te Mijdrecht van 19.3020.30 uur.
Enthousiast geworden vrouwen
en mannen die tegen de vijftig lopen of er al dik overheen zijn, zijn in
de maand september welkom voor
een gratis proefles. Spel en Sport 55
plus is bereikbaar op telefoonnr 06
21918353.

Judo voor voetbal
pupillen van Argon
Mijdrecht - De jeugd teams van
Argon E1 en E2 hebben het nieuwe seizoen goed afgetrapt. Trainer
Rens Elbertsen liet de beide teams
in plaats van de normale voetbaltraining, met elkaar judoën. Goed
voor de teamspirit en het zelfvertrouwen van de jongens.
Na de traditionele groet, leerde judotrainer André Blaauw de spelers
de basistechnieken. Met veel plezier

en enthousiasme werden ook enkele houtgrepen/schouderworpen
met bijbehorende valtechnieken geoefend. Dit belooft wat voor de tegenstanders van Argon het komende seizoen!
Er zijn inmiddels al enkele oefenwedstrijden gespeeld. De start van
de competitie is op zaterdag 11 september. Beide teams veel succes!

