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Grieks Restaurant

Corfu25 september
Het groen aan de waterkant wordt een stenen muur als de bouwplannen doorgaan

Absurde woningbouw op
landtong in Vinkeveen

Vinkeveen - De bewoners in de
buurt van Herenweg 112 in Vinkeveen zijn massaal in opstand gekomen tegen de bouwplannen voor dit
braakliggende stuk grond pal tegenover de (in de steigers staande) pastorie van de R.-K. kerk.
Het perceel, dat omgeven is door
een sloot, grenst enerzijds aan de
nieuwbouw die inmiddels plaatsvindt op de Prins Bernhardlaan, anderzijds aan bestaande bebouwing
op de landtong aan de zuidzijde.
Aan de voorzijde herkenbaar door
een bord van Dukdalf dat op het terrein is geplaatst. Op het perceel vinden sloopwerkzaamheden plaats en
wordt groen gerooid. Projectontwikkelaar OMB (Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert) heeft des-

tijds de grond van de gemeente voor
2,8 miljoen euro gekocht en hier zoveel huizen gepland dat er zelfs aan
weerskanten ‘op de sloot’ moet worden gebouwd om voldoende ruimte
te creëren! Het terrein meet 5.200
vierkante meter en is gemiddeld
naar schatting 30 meter breed. Om
zijn beoogde opbrengst van 900.000
tot 1,4 miljoen euro (!) per woning te
realiseren worden hier 12 kolossale
woningen gebouwd, met oplopende
dakhoogten van 9 tot 13 meter. Veel
hoger dan de omliggende lintbebouwing. De gemeente heeft ingestemd
met het plan. De bouwplannen zijn
niet alleen een dissonant in de omgeving, maar leveren ook een enorm
probleem op voor de bewoners van
de naastgelegen kavels. De kolossa-

le huizen worden op enkele meters
(!) van bestaande woningen letterlijk
op ‘spuugafstand’ gebouwd. Volgens
de Structuurvisie mag er niet binnen
5 meter van de perceelgrens (van de
woningen van de bewoners) worden
gebouwd. In het huidige plan worden de nieuwe huizen echter ruim
daarbinnen, namelijk op ruim 2 meter afstand, gebouwd! De bewoners
krijgen daardoor een groot probleem
met inkijk en andere privacyproblemen. Wethouder Rosendaal (VVD)
wil de plannen gewoon doorzetten.
De vraag rijst of hij zelf al eens ter
plaatse is geweest om te kijken hoe
de situatie is. Volgens de bewoners
konden zij hun zienswijze niet aan
hem kwijt.
(Lees verder elders in deze krant).
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Win een reis
naar Corfu!

Raadhuislaan 1 • Mijdrecht
Tel. 0297 - 28 84 40
www.restaurantcorfu.nl
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of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

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

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

Flexibel
Sporten & Ontspannen
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Met een 26- of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com
Man gooit fiets
in water
Mijdrecht - Donderdagmiddag
rond 17.10 uur gooide een man de
fiets van een 13-jarige jongen uit
Mijdrecht in het water. De jongen
fietste met een vriend over de Tweede Zijweg toen een automobilist hen
wilde passeren. Klaarblijkelijk ergerde de automobilist zich aan de jongens, stapte uit zijn auto en gooide
de fiets van de 13-jarige jongen in
het water. De politie heeft de automobilist, een 61-jarige inwoner van
Mijdrecht, aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor
verhoor. De politie onderzoekt de
ware toedracht van het voorval.

Rommelmarkt in oude spoorhuis Vinkeveen sluit in 2011

Gaat dit mooie pand dan
verdwijnen?
Vinkeveen - Op zaterdag 11 september is de rommelmarkt in het
oude spoorhuis in Vinkeveen weer
open. Maar het lijkt een van de laatste keren te worden. De eigenaar
van het oude stationsgebouw, de
Nederlandse Spoorwegen, heeft de
huurders verzocht om het gebouw
leeg te maken omdat ze de grond
en het gebouw wil verkopen voor
woningbouw.
Het echtpaar Stoof woont al zo’n
30 jaar boven in het monumentale
gebouw maar moet dat nu, als het

aan de NS ligt, voor het einde van
het jaar verlaten. Ze zijn dan nu ook
hard op zoek naar een huis.
De familie Stoof verzorgt, samen met
enkele vrijwilligers, al meer dan 15
jaar de maandelijkse rommelmarkt
die onder in het gebouw is gevestigd. Het Kleine Winkeltje, zoals het
ook wel genoemd wordt, is daarom
mogelijk alleen dit jaar nog open. U
kunt er terecht om tegen een klein
prijsje prachtige cadeautjes kopen.
Er is van alles: speelgoed, schilderijlijstjes, beeldjes met diverse onderwerpen, prachtige kop en schotels.

Maar er zijn ook vele soorten boeken en boekensteunen. Op dit moment zijn er nog kinderfietsen en is
er zelfs een aanrechtboiler. Aan de
zolder hangen vele soorten lampen.
Vanwege de mogelijke sluiting is het
niet meer mogelijk om meubels aan
te leveren. Er zijn op dit moment nog
wel stoelen, tafeltjes en wat kleinere
kasten te koop. Wel kunt u kleinere
artikelen blijven aanleveren (bij grote hoeveelheden graag even vooraf
bellen).
U bent allemaal welkom, zolang het
nog kan, tussen 9.00 en 15.00 uur.

Auto totaal uitgebrand
Wilnis - In de nacht van zondag op
maandag werd de eigenaar van een
auto, die geparkeerd stond op zijn
erf aan de Oudhuijserweg in Wilnis
voor de garagedeur, wakker van het
autoalarm. De eerste gedachte was

‘ze stelen mijn auto’, maar al snel zag
hij dat zijn auto in lichterlaaie stond.
“De vlammen waren meters hoog”,
zo vertelt de eigenaar van de auto.
De snel aanwezige politie heeft de
eigenaar nog geholpen om de fel-

brandende auto door middel van
een sleepkabel een aantal meters
te verplaatsen, zodat het vuur niet
kon overslaan naar de woning, zodat schade aan de woning kon worden voorkomen.
De brandweer was snel ter plaatse
en heeft de auto geblust. De auto is
totaal verloren.
(Foto: Herman van Soest)

En het blijft maar doorgaan en doorgaan...

Coniferenpyromaan slaat
weer twee keer toe
Mijdrecht – “Het is echt te hopen
dat de politie deze idioot(en) eerder
te pakken krijgt dan wij, want als wij
hem of hen betrappen, weet ik niet
zeker of ze er ongeschonden vanaf
komen. Het moet toch eens een keer
afgelopen zijn. Waar wacht(en) die
Gek(ken) op? Tot er persoonlijke ongelukken gebeuren?”
Een groepje mensen staat in de wijk
waar al sinds mei jl. een coniferenpyromaan aan het werk is. De ene
brand na de andere, maar een dader oppakken, ho maar. Ze zijn boos,
hoewel... boos? Woest zijn ze, dat
benadert de waarheid meer. Ze willen liever niet met hun naam in de
krant, maar ze gaan nu zoveel mogelijk posten en o wee, als ze iemand
zien die met vuur bezig is. Het is niet
goed, maar wel begrijpelijk. De bewoners in Mijdrecht, en dan vooral in
de wijk Molenland, worden dan ook
geteisterd door brandstichtingen.

Donderdag
Donderdagavond was het ook weer
raak. Rond kwart voor twaalf aan de
Trasmolen. Gelukkig kon de brand
heel snel worden geblust, omdat de
bewoners er gewoon op ingesteld
zijn. Wel wordt de onrust met de dag
groter. Buurtbewoners die niet meer
slapen, die brandmelders in hun heg
hebben aangebracht. Er zijn al bewoners die uit voorzorg hun coniferen weg hebben gehaald. Mensen
die tuin- en brandslangen in handbereik hebben. Mensen die met hun
kinderen al geoefend hebben hoe
ze snel en zonder paniek het huis
uit moeten. Het is toch echt te gek
voor woorden. Bij de brand van donderdagavond was het een grote conifeer die reikte tot het slaapkamerraam van de kinderkamer. De vlammen sloegen metershoog. Het raam
stond op een kiertje. “Je moet er toch
niet aan denken wat er gebeurt als

er een vonk de gordijnen in vuur en
vlam zet en mijn kind slaap daar”, aldus een emotionele bewoonster.
Zaterdagochtend
In de nacht van vrijdag op zaterdag is
het weer raak. Nu op de Buitenkruier.
Een bewoners zat ’s nachts nog achter zijn computer en hoorde plotseling een sissend geluid. Met de branden in zijn achterhoofd kijkt hij uit
het raam en ziet vuur. Met de tuinslang kon de brand heel snel worden
geblust.
“Al twee keer is er een verdachte
aangehouden, maar tot twee keer
toe heeft de politie blijkbaar te weinig bewijs en loopt hij weer los. Vandaar dat wij als wijk nu maar gaan
kijken of wij deze idioot of idioten op
heterdaad kunnen pakken. We zullen ze vanaf heden het vuur aan de
schenen leggen”, aldus een groep
heel boze mannen.
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VASTBESLOTEN COLLEGE BLOKKEERT NIEUWBOUW
VOOR BASISSCHOOL ‘DE SCHAKEL’ IN VINKEVEEN

- Zo zou de nieuwe school
eruit moeten gaan zien

‘EEN ZES IS VOLDOENDE’
Vinkeveen - De Vinkeveense basisschool ‘De Schakel’ wil nieuwbouw aan de Pijlstaartlaan. Afgelopen week is de planvisie voor
herontwikkeling van de protestants christelijke basisschool gepresenteerd aan belangstellende raadsleden.
In opdracht van het schoolbestuur heeft architect Roland Borst
op moderne wijze vorm gegeven aan de toekomstige huisvesting van de school, die zo’n 140 leerlingen telt. Op korte termijn
is duidelijkheid nodig over de beschikbare financiële middelen.
Wil de gemeenteraad die gelden beschikbaar stellen? Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van
vragen uit de gemeenteraad al laten weten geen noodzaak tot
nieuwbouw te zien.

TIJDIG INSPELEN
Tijdens de presentatie van de planvisie is door het schoolbestuur benadrukt dat er sprake is van een haalbaar, uitvoerbaar en kwalitatief sterk
plan. Uitvoering van het plan zou bovendien goed aansluiten bij woon- /
wijkvisie, die al in november 2006 door de gemeenteraad is vastgesteld.
Daarbij gaat het om een breed gedragen toekomstvisie voor de wijk Zuiderwaard. Zuiderwaard wordt in het beleidsdocument getypeerd als één
van de meest vergrijsde wijken van De Ronde Venen en de gemeente
zou daar tijdig op willen inspelen.
De wijk is ontstaan in de jaren ’70 en een modernisering is urgent, zowel
op het gebied van winkel- als zorgvoorzieningen. De huisvesting van ‘De
Schakel’ is voortdurend aandachtspunt geweest. ‘De Schakel’ is de oudste school van Vinkeveen en bestaat als onderwijsvoorziening al meer
dan 125 jaar.

HUISVESTING IN SLECHTE STAAT
Tegen de achtergrond van een noodzakelijk geachte impuls voor de
woonwijk - maar vooral vanuit de schoolvisie op goed onderwijs - is het
huidige onderkomen niet meer van deze tijd. Het schoolgebouw dateert
uit 1971 en sindsdien niet ingrijpend veranderd. De staat van onderhoud
is ronduit slecht. Een rondgang door de school maakt dat goed duidelijk.
De conclusie ligt snel voor de hand: het huidige gebouw biedt eigenlijk geen basis meer voor een goede, eigentijdse, moderne en passende
leeromgeving. Onderwijskundig en bouwkundig is de huisvesting achterhaald en in slechte staat. In het gebouw is asbest verwerkt.
Bestuur, directie, leerkrachten en ouders van kinderen, die onderwijs volgen in ‘De Schakel’, hebben de overtuiging dat hun planvisie goed aansluit bij de gemeentelijke uitgangspunten voor een
vitaal Zuiderwaard. Aan de haalbaarheid van het plan wordt niet
getwijfeld. Volgens architect Roland Borst is er scherp gerekend en
zou de bouw van een nieuw, eigentijds - en op de toekomst gericht - multifunctioneel schoolgebouw (exc. btw) niet meer dan
€1,6 miljoen hoeven te kosten. Arthur Burggraaff, voorzitter van het
schoolbestuur, laat in de uitnodiging aan de raadsleden weten: “Als bestuur hebben wij een plan bedacht en doorgerekend (in samenwerking
met een ontwikkelaar, een architect en een aannemer) dat laat zien dat
het mogelijk is tot nieuwbouw van ‘De Schakel’ en tot herontwikkeling
van het winkelcentrum te komen, zonder dat het de gemeente grote
bedragen kost.”

VRIJKOMENDE GROND
Als gevolg van de noodzaak voor een betere huisvesting heeft ‘De
Schakel’ in samenspraak met de gemeente al in 2007 een ruimtelijk en
onderwijskundig programma van eisen laten opstellen. Belangrijke aandachtspunten in de ontwikkeling van de plannen zijn de situering van
het gebouw, de positionering van het schoolplein en de ontsluitingen
naar de wijk. Nu ligt er een ontwerp, waaruit blijkt dat nieuwbouw op
de huidige locatie mogelijk is, zonder dat het oude gebouw - liggend
aan de oostzijde van het schoolplein - eerst gesloopt moet worden.
Want het nieuwe schoolgebouw moet aan de westzijde van het plein
verrijzen. Daardoor zou een deel van de grond aan de oostzijde kunnen
terugvallen aan de gemeente. De gemeente krijgt daarmee de mogelijkheid die “vrijgekomen” grond - het zou gaan om zo’n 1600 vierkante
meter - in te zetten voor de herontwikkeling en modernisering van het
winkelcentrum Zuiderwaard. Hier zou de basis liggen voor een “win-win”
situatie. De gemeente kan de grond verkopen en uit de opbrengst de
meerkosten van nieuwbouw ten opzichte van renovatie kunnen dekken.
En daardoor kan het schoolbestuur concreet vorm geven aan de eigentijdse onderwijsvisie.

NIEUW SCHOOLGEBOUW
Volgens het schoolbestuur wordt met het beschikbaar komen van de
strook grond in financieel opzicht tegemoet gekomen aan een belangrijke voorwaarde van de gemeente: een kosten neutraal project. Bovendien wordt zo een koppeling gelegd tussen de visie van de school en de
structuurvisie van de gemeente. Architect Roland Borst heeft een transparant, open, uitdagend en uiterst functioneel schoolgebouw geschetst,
bestaande uit twee lagen, dat een speelse uitstraling heeft en voorziet in
een multifunctioneel gebruik.
Door een flexibel ruimtegebruik kan zowel aan kleinere en grote groe-

pen onderwijs worden gegeven.
Het enthousiasme van het schoolbestuur
en onderwijsteam van ‘De Schakel’ staat
lijnrecht tegenover de uiterst koele en afwijzende benadering van het college van
b en w. Dat heeft op 17 augustus schriftelijk aan de raadsleden Jan Rouwenhorst
(CDA), Anco Goldhoorn (Ronde Venen
Belang) en Toon van der Meer (VVW voor
samenwerkende kernen) laten weten dat
het om financiële redenen en vanwege
mogelijke precedentwerking niet mogelijk is om een nieuw schoolgebouw voor
‘De Schakel’ te realiseren.

OPGEKNIPTE
PLANONTWIKKELING
Verder stelt het college van b en w dat er
van een koppeling tussen nieuwbouw voor
het winkelcentrum en (daardoor) huisvesting in nieuwbouw voor ‘De Schakel’ geen
sprake meer is. Want het zou sinds vorig jaar
namelijk niet meer gaan om een integrale
planontwikkeling, zoals destijds in de wijkvisie is aangegeven. Het gaat nu om vijf afzonderlijke onderdelen.
Het college heeft een duidelijke opvatting: “Nu er geen
uitbreiding van het winkelcentrum op de gronden van de
school gaat plaatsvinden is er geen noodzaak meer tot
vervangende nieuwbouw van de school. De enige optie
die overblijft, is dus het realiseren van het geplande groot
onderhoud.”
En in de beleving van het college voldoet het gebouw dan
weer helemaal aan de “geldende onderhoudstechnische
uitgangspunten voorschoolgebouwen, namelijk sober,
maar doelmatig ofwel het rapportcijfer 6.” Budgettair neutraal kan er geen nieuwbouw voor ‘De Schakel’ komen.
Want volgens het college zou daardoor juist een tekort
van afgerond ruim één miljoen euro ontstaan.

Plankaart hoe het
n
zou moeten worde

KOSTEN RENOVATIE?
Ook over de hoogte van de kosten voor groot onderhoud verschil van inzicht tussen de gemeente en het
schoolbestuur. Het college gaat uit van de € 526.000,
die is opgenomen in de meerjaren onderhoudsplanning.
Maar het schoolbestuur heeft in eigen beheer ook een berekening laten uitvoeren en daaruit blijkt dat grootschalig onderhoud € 855.000 zal
gaan kosten.
De “Planvisie Herontwikkeling De Schakel”, die in opdracht van het
schoolbestuur is gemaakt, biedt een eerste inzicht in wat in de wijk
mogelijk is. De beantwoording van de vragen van Rouwenhorst, Goldhoorn en Van der Meer biedt een helder doorkijkje. Wat blijkt? Op het
gemeentehuis zijn tot op heden alle gemaakte schetsen van het gebied
binnenskamers gehouden, op verzoek van Syntrus Achmea Vastgoed, de
eigenaar van het winkelcentrum.

GEEN BESTUURLIJKE TERUGKOPPELING
Dat zou gebeurd zijn om geen onjuiste verwachtingen te wekken bij
de huurders van het winkelcentrum. En, zo stelt het college: “Als gevolg
hiervan is het verloop van de planvorming ambtelijk alleen afgestemd
met de projectwethouder en is een bestuurlijke terugkoppeling over de
verschillende ontwerpen aan ons college en aan de raad achterwege
gebleven.” Die projectwethouder is Bram Roosendaal (VVD). De redactie
van de Nieuwe Meerbode weet in dat het meest recente uitbreidingsplan van het winkelcentrum uitgaat van het realiseren van parkeergelegenheid boven op het dak van het winkelcentrum.

GEEN DISCUSSIE: FACELIFT
De eigenaar van het winkelcentrum is Syntrus Achmea Vastgoed, dat al
sinds 2006 met de gemeente in gesprek is over een herontwikkelingsplan. Op de website van de vastgoedeigenaar staat: “De uitbreiding van
1000 tot 1500 vierkante meter is van groot belang voor de versterking
van het winkelcentrum. Een aantal huidige winkeliers heeft aangegeven
te willen uitbreiden. Over de noodzaak van een grondige verbouwing is
geen discussie; het winkelcentrum Vinkeveen is toe aan een facelift.” En
uit de detailhandelsvisie van de gemeente zou blijken dat een versterking van de winkelstructuur van Vinkeveen gewenst is. Uit de haalbaarheidsanalyse wordt duidelijk dat deze versterking realiseerbaar is door
toevoeging van een tweede supermarkt in het winkelcentrum.
Het zou dan moeten gaan om een supermarkt in het lagere segment dan
de al bestaande supermarkt.

Zo ziet de Schake

l er nu uit

Vlak
voor de zomervakantie is er op het
gemeentehuis contact geweest tussen twee ambtenaren, van resp. onderwijs en bouwzaken, een delegatie van ‘De Schakel en twee vertegenwoordigers van de eigenaar van het winkelcentrum.

ONTHUTST EN ONBEGRIJPELIJK
Tijdens die bijeenkomst is voor het eerst meegedeeld dat er geen grond
van ‘De Schakel’ nodig is voor vergroting en verbouwing van het winkelcentrum. En daarmee zou de nieuwbouw voor ‘De Schakel’ definitief van
de baan zijn. Het bestuur is onthutst door de gang van zaken. “Onbegrijpelijk”. Zo typeert Kees Schouten, raadslid voor CU-SGP, het voornemen
van b en w om het gebouw van de protestants christelijke basisschool in
Vinkeveen te renoveren.
Na afloop van de informatieavond laat hij via het sociale medium Twitter
aan zijn volgers weten: “Gisteravond bij schoolbestuur en directie (van
de) De Schakel. Prachtig plan voor nieuwbouw. College zegt: Ga maar
renoveren. School is 40 jaar. Onbegrijpelijk.” Zal hij die typering ook in
het overleg met b en w durven uitdragen?
Ook binnen andere politieke fracties, zoals het CDA, Ronde Venen Belang en de Combinatie bestaat twijfel over het nut van een dure bouwkundige renovatie van het gedateerde schoolgebouw en de duurzaamheid daarvan.

ZWIJGT DE RAAD?
Het is nu aan de raadsleden om aan het college nog meer opheldering
te vragen over de gang van zaken en de ferme afwijzing van nieuwbouw
voor ‘De Schakel’. De eerste gelegenheid die zich daarvoor leent, is het
zogeheten rondetafelgesprek (RTG). Of blijft het bij de coalitie- en oppositiepartijen verder stil? CDA-fractievoorzitter Jan van Loo gaf tijdens
de informatieavond aan behoefte te hebben aan een zorgvuldige, onafhankelijke doorrekening.

Volgende week vinden de maandelijkse RTG’s plaats. Het onderwerp ‘De Schakel’ kan dan al worden ingebracht. Vindt een
meerderheid van de raad ook dat de protestante basisschool ‘De
Schakel’ in Vinkeveen het maar moet doen met een renovatie die
hooguit leidt tot het rapportcijfer zes?
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

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 om bouwvergunningen zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Bouwnr.
			

Datum
ontvangst

Amstelhoek			
T. van Hiltenstraat 25
Plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak
van de woning
2010/0466
Mennonietenbuurt 118 Vergroten van een dakkapel
2010/0459
Mennonietenbuurt 118 Vergroten van een woning met een aanbouw
2010/0460

27-8-2010
27-8-2010
27-8-2010

Mijdrecht			
Aquamarijn 40
Vergroten van een dakopbouw op de woning
2010/0467
Constructieweg 15
Vergroten van een bedrijfsruimte
2010/0478
J. van Lichtenbergstr. 1 Vergroten van een woning met een aanbouw
2010/0470
Veenweg 158
Oprichten van een bedrijfsruimte
2010/0477

26-8-2010
31-8-2010
1-9-2010
31-8-2010

Vinkeveen			
Demmerik 71
Vernieuwen van een brug
2010/0469
Demmeriksekade 15
Veranderen van een berging door het aanbrengen
van overheaddeuren
2010/0476
Groenlandsekade 1
Oprichten van een hotel
2010/0464
Herenweg 71-73
Vergroten van een winkelruimte en het ontsluiten
van twee bovenwoningen
2010/0465

31-8-2010
1-9-2010
27-8-2010
25-8-2010

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 twee 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.)
Voornemens tot verlening bouwvergunningen
met ontheffing/wijziging bestemmingsplan
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 9 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.

De Hoef
Ruigekade 25

		
Oprichten van een woonhuis met bijgebouwen
2010/0421

A

Vinkeveen			
Achterbos 103a
Vernieuwen van een loopsteiger
2010/0069
Rietveld 48
Vergroten woning met een dakopbouw
2010/0447

B
C

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

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

Verleende bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Bouwnr.
			

Verzenddat.
vergunning

Mijdrecht			
C. Beerninckstraat 26 Plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak
van de woning
2010/0409

26-8-2010

Vinkeveen			
Baambrugse Zuwe 146 Vernieuwen van beschoeiing
2010/0428
Proosdijland 1
Veranderen van de ramen aan de voorzijde woning
2010/0399

1-9-2010
26-8-2010

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
vergunning

Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Verzenddat.

Mijdrecht			
Maansteen 89
Vergroten van de woning met een aanbouw
2010/0372

31-8-2010

Vinkeveen			
Donkereind 48
Vergroten van een woning
2010/0275

31-8-2010

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. De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit 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.
Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Zilveren
Rijder 27, 3641 NM in Mijdrecht.
Dit besluit ligt met ingang van 8 september 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op 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 in 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.

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

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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.

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.

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te 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

Midas Ensemble in
Thamerkerk

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

Verplicht rijbewijs voor
bromfiets en brommobiel
Regio. - Met ingang van 1 maart
2011 moet iedereen die op een
bromfiets of in een brommobiel wil
rijden, daarvoor een rijbewijs hebben. Alblas Verkeersschool BV in
Woerdense Verlaat biedt daarvoor
rijlessen en afsluitend een theorieen praktijkexamen aan. Het gaat niet
alleen om de technische beheersing
van de vervoermiddelen, maar ook
om de specifieke verkeersregels
waaraan de berijders zich moeten
houden. Bestuurders van een bromfiets moeten een praktijkexamen afleggen onder toezicht van het CBR.
Er wordt daarbij een route gereden
binnen de bebouwde kom in een
gemiddelde tijdsduur van 25 minuten. Om het rijden in een brommobiel te leren heeft Alblas Verkeersschool de beschikking over een eigen brommobiel. Die is aangeschaft
bij APlus Minicars bij Aart van Erkel Jr. in De Kwakel. Het voertuig
is ingericht met dubbele bediening
en voorzien van spiegels volgens de

CBR norm. De brommobiel is verder
uitgerust met een ‘stopknop’, airco,
navigatiesysteem en parkeersensoren. Met dit vervoermiddel wordt
een 30 minuten durend praktijkexamen afgelegd met bijzondere verrichtingen op een afgebakend en
gesloten terrein.
De leeftijdscategorie voor deelname aan de lessen en de examens
zoals die door Alblas wordt aangehouden is vanaf 16 jaar tot 96… Degenen die reeds in het bezit zijn van
een auto- of motorrijbewijs mogen
zondermeer een bromfiets of een
brommobiel besturen. Het is echter aan te bevelen om, wanneer
men dat wil gaan doen, enkele zogeheten ‘gewenningslessen’ bij Alblas te volgen. Belangstellenden
kunnen meer informatie inwinnen
bij de heer Frank Korlas van Alblas
Verkeersschool in Woerdense Verlaat, Uitweg 17, tel. 0172-408361. Email: f.korlas@alblas.net. Of bezoek
de website: www.alblas.net.

Vluchtelingenwerk op
bezoek in Madurodam
De Ronde Venen - Op uitnodiging
van de afdeling De Ronde Venen
van Vluchtelingenwerk Midden Nederland vertrokken zaterdag 28 augustus jl. ruim 60 vluchtelingen uit
de regio samen met enkele vrijwilligers met een bus naar Den Haag.
Vluchtelingenwerk wil vluchtelingen
die in de gemeente zijn komen wonen helpen zich snel thuis te voelen
in hun nieuwe woonomgeving. En
waar kan je beter een globaal overzicht van Nederland krijgen dan in
Madurodam? Daarom ging het jaarlijkse uitstapje dit jaar naar Madurodam in Den Haag. Mede dankzij het

mooie weer genoot iedereen volop.
Vooral de kinderen raakten niet uitgekeken op de miniatuur treinen,
auto’s, vliegtuigen en boten. Zo is,
hoopt Vluchtelingenwerk, een volgende stap gezet op de weg naar
integratie van vluchtelingen in Nederland.
Wilt u ook helpen bij de opvang van
vluchtelingen in onze gemeente of
wilt u helpen bij het leren van de
Nederlandse taal (zgn. taalmaatje),
neem dan contact op met Aalsen
Everts, coördinator van Vluchtelingenwerk in De Ronde Venen, telefoon 283605.

Bingo bij De Lijnkijkers
Mijdrecht - Het nieuwe seizoen bij
Argon gaat weer van start!
Komende vrijdag 10 september organiseert Supportersvereniging De
Lijnkijkers weer een bingoavond in
het clubgebouw van de sv Argon.
Aanvang 20.00 uur en de kaarten
kosten nog steeds maar 0,50 euro

per stuk.
Deze avond wordt onder meer als
prijs een ETNA-koelkast (energielabel A) beschikbaar gesteld.
Natuurlijk is het eerste kopje koffie
of thee gratis!
U bent van harte welkom.

.			

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 dwergkonijntje.
- Uithoorn - Op de Klucht, Mijo, zwarte kater van 3 jaar,
is gechipt.
- Mijdrecht - Briljant, Tijger, langharige blauwe grijze poes
korte poten, dikke kop.
- De Kwakel - Ringdijk, donkerbruine kip met lichtbruine hals,
witte en zwarte vlekken en 3 witte veren in rechtervleugel
- Mijdrecht - Buurmeester, egaal donkergrijze poes met klein
wit vlekje op haar borst. Haar naam is Noa.
- Uithoorn - omgeving Van Gentlaan, Cypers-grijze poes, op rug
vage rode vlekken en litteken op kin.
Gevonden
- Mijdrecht - Oosterlanderweg, wit/zwarte kater.
- Mijdrecht - Houtzaagmolen, witte zwaar vermagerde kat.
- Mijdrecht - bosjes op Frank, zwart-witte poes, boven zwart
onder helemaal wit.
- Wilnis - Dr. Mees ten Oeverlaan, sinds 3 a 4 maanden een
geheel zwart poes heel erg aanhalig.
- Mijdrecht - Rietveld, zwarte kater.
- De Hoef - Merelslag, bruin-beige konijn op straat gevonden.
- Uithoorn - Bertram, witte kat.
- Wilnis - Mees ten Oeverlaan, zwarte kat draagt bandje met tel.
van de dierenbescherming.
- Uithoorn - Bilderdijklaan, grijs cyperse poes met witte teentjes.
- Vinkeveen - Arkenpark Mur, magere rood / witte kater.
- Mijdrecht - A.C. Verhoefweg, beige kat.

Uithoorn - Op zondag 19 september om 14.30 uur organiseert de
SCAU in de Thamerkerk een concert door het Midas Ensemble.
Het Midas Ensemble bestaat uit
Clara de Vries, sopraan, Gerard Zuyderhof, (bas)klarinet en verteller en
Steven Faber, piano.
Het wordt een bijzonder programma. Voor de pauze gaat het over
dieren, na de pauze over Schubert.
Door de muziek van Franse componisten als Poulenc, Ravel en Fauré
en verhalen van Toon Tellegen maken we kennis met de bevolking van
de diergaarde van het Midas Ensemble waarin karper, dromedaris,
geit, sprinkhaan, dolfijn, karper, kolibri, vlinder, pauw, zwaan en parelhoen voorkomen.
Na de pauze worden facetten van

de grote liederencomponist Schubert uitgevoerd gebundeld in: Schubert en het water, Schubert en de
nacht, Schubert en relatie en Schubert en religie.
Het is inderdaad een zeer gevarieerd programma waarin de gelauwerde musici alle kanten van hun
kunnen zullen laten zien en horen.
Abonnementhouders hebben hun
kaarten al, anderen kunnen kaarten
kopen op onderstaande adressen of
nog snel een abonnement voor dit
seizoen bestellen, bij het secretariaat van de SCAU (tel. 561864) of
voor het concert aan de kassa.
De kaarten zijn verkrijgbaar à 12.euro bij de boekhandels Ten Hoope,
Zijdelwaardplein en Bruna, Amstelplein en aan de zaal zolang er plaats
is.

Programma
Open Monumentendag
De Ronde Venen - Tijdens Open
Monumentendag aanstaande zaterdag 11 september is een aantal
Rondeveense monumenten gratis te
bezichtigen.
Bij vier kerken zijn gevelborden met
(bouw)historische informatie geplaatst.
Het bord bij de Rooms-Katholieke
kerk ‘Heilig Hart van Jezus’ in Vinkeveen wordt om 13.30 uur onthuld
door wethouder Jan van Breukelen. Er is koffie/thee en de toegang
is gratis.
Cabaretier Arno van der Heijden zal
een voorstelling (toegang vijf euro) houden over De Ronde Venen
in de 19e eeuw om 20.30 uur in Sociaal Cultureel Centrum De Boei,
Kerklaan 32 in Vinkeveen.
De volgende monumenten zijn van
10.00 uur tot 17.00 uur toegankelijk
voor publiek:
Mijdrecht
Activiteiten
Watertoren, Industrieweg 6
De watertoren kan beklommen worden Gidsen zijn aanwezig
Laatste mogelijkheid om de watertoren in originele staat te bezoeken
Janskerk, Kerkstraat 11
Gidsen zijn aanwezig
RKK J. de Doper, Driehuisplein 1
Het orgel wordt bespeeld
Gidsen zijn aanwezig
De kerktoren kan beklommen worden, bezichtigen klokken
Bij aankomst: gratis brochure met

leuke wetenswaardigheden
Vinkeveen
RKK H.H.v. Jezus, Kerklaan 4
Presentatie historische informatieborden op kerken in De Ronde Venen
Verschillende organisten spelen op
het orgel van de kerk
Gidsen zijn aanwezig
De kerktoren kan beklommen worden
Museum DRV, Herenweg 240
Demonstratie
veensteekmachine
(zaterdag 14.00-17.00 uur)
Demonstratie ambachtelijk touwslaan (zondag 12.00-16.00 uur)
Gidsen aanwezig
Zondag ook open
Oude Spoorhuis, Demmerik 68
Medewerkers zijn aan te spreken
voor informatie over het spoorhuis
Rommelmarkt, opbrengst gaat naar
de gereformeerde kerk
Wilnis
Veenmolen, Oudhuijzerweg 109
Bakken en proeven van pannenkoekjes en kniepertjes
Proeven van kruidkoek
Rondleiding en/of bezichtiging van
de molen
Live beelden uit de kap
Koffie/thee voor volwassenen, limonade voor kinderen.
Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 20
Braderie, opbrengst bestemd voor
de restauratie van het orgel

Cabaret met Arno van der
Heyden in De Boei
De Ronde Venen - In zijn voorstelling ‘Puur Geluk’ koestert Arno
van der Heyden het intieme cabaret zoals dat door slechts een enkeling nog wordt bedreven. Zijn zoektocht naar een beetje gelukzaligheid
brengt hij met cabareteske grappen en grollen, maar vooral ook met
mooie liedjes en een knipoog.
De muzikale ondersteuning bij het
geheel wordt verzorgd door zijn
trouwe Klavertje Vier Kwartet op onder meer piano, gitaar, saxofoon en
viool. Komende zaterdag 11 september is hij vanaf half negen ’s avonds
te bewonderen in De Boei voor 5 euro, een cadeautje van Stichting Cultura voor de opening van het cultureel seizoen. Arno van der Heyden
toert al sinds eind 2008 met ‘Puur
Geluk’ door Nederland, maar zal in
Vinkeveen op dit programma flink

improviseren. Overdag heeft hij op
Monumentendag met vaste fotograaf Pjotr Wiese verschillende locaties binnen De Ronde Venen bezocht en met mensen gesproken. Hij
zal niet alleen die indrukken in zijn
voorstelling verwerken, maar ook
gebruik maken van actuele onderwerpen die binnen onze gemeente
spelen. Stichting Cultura is er in ieder geval van overtuigd dat zij met
Arno van der Heyden een unieke
cabaretvoorstelling weet te brengen
die voor jong en oud een zeer vermakelijke avond oplevert. De toegangsprijs bedraagt voor iedereen
vijf euro. Kaarten zijn te reserveren
op www.cultura-drv.nl , maar ook in
de voorverkoop verkrijgbaar bij drogisterij De Bree te Vinkeveen, boekhandel Mondria in Mijdrecht en aan
de deur van de zaal vanaf acht uur.
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Drie Uithoornse makelaars
bundelen krachten

Baby Suite feestelijk geopend
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 4
september is op feestelijke wijze de
baby SUITE in Mijdrecht geopend.
Een babyspeciaalzaak van zo’n 850
m2 met een zeer breed assortiment
aan producten voor (de aanstaande) moeder en kind. Nadat er een
maand lang een spandoek aan het
balkon van de winkel aan de Genieweg 62 te Mijdrecht heeft gehangen met de aankondiging van de
opening, was het dan eindelijk zover. Om 10.00 uur werd de winkel
officieel geopend door het loshalen
van een lint. Er werd geproost op
een goede toekomst van de winkel
en men sloeg al snel aan het winkelen. Al voor 11.00 uur mocht de
baby SUITE haar eerste klanten van
dienst zijn.
De gehele eerste dag is er veel aanloop in de winkel geweest. Het was
een drukte van zwangere buiken,
kinderwagens en kleine kinderen.
Naast genodigden en bekenden van
het team van de baby SUITE waren
niet alleen klanten vanuit De Ronde Venen op de opening afgekomen
maar ook bijvoorbeeld uit de Meern
en Weesp.

hoopvol ervaren. Zij zullen zich de
komende tijd verder specialiseren in
duidelijke productuitleg en het verlenen van goede service. Ook zullen
er in september en oktober nog veel
nieuwe collecties van autostoelen,
kinderwagens en wiegen worden
geleverd aan de winkel. Het assortiment en de collecties van de babykleding en positiekleding zullen ook
steeds weer worden vernieuwd.
De baby SUITE zal altijd proberen in
te spelen op de vraag van de klant.

Het is goed om de website van de
winkel in de gaten te houden, zij geven daar hun actuele acties aan. Ga
naar www.debabysuite.nl. Bekijk
ook zeker de laatst toegevoegde foto’s van de winkel om een eerste indruk te krijgen.
Kortom; de baby SUITE is een aanwinst voor onze gemeente en regio.
Een moderne babyspeciaalzaak met
voor ieder wat wils en voor elke portemonnee.

Hoopvol
Het team van de baby SUITE heeft
de eerste dag dan ook als zeer

Zaterdag 11 september van 11.00 tot 16.00 uur

Streekmarkt Amstelplein
zeker een bezoek waard

Uithoorn - Aanstaande zaterdag
11 september organiseren DUS! en
de PvdA opnieuw een Streekmarkt
in Uithoorn. De locatie is deze keer
het Amstelplein, en de markt is open
van 11.00 tot 16.00 uur.
Bezoekers kunnen er smakelijke
streekproducten als kaas, ijs, bier,
fruit, taarten, jam en honing proeven en kopen, een rondje maken
met de huifkar van de kinderboerderij, varen op het Zijdelmeer met
het IVN en Uithoornse jongeren toejuichen die een skate-demonstratie
geven. Er zijn informatiestands, onder andere van de Groepgroep en
zijn er cadeauartikelen en bonbons
te koop, alles duurzaam en/of biologisch geproduceerd.
De politieke partijen DUS! en PvdA
organiseren de markt, samen met
Brouwerij-distilleerderij De Schans.
De korte reisafstand van producent

naar koper en de biologische en/
of ambachtelijke werkwijze dragen
bij aan een beter milieu en minder
energieverbruik. Daarom vinden de

organisatoren het belangrijk deze
producten de aandacht te geven die
ze verdienen, maar nog te weinig
krijgen. De Streekmarkt is ook een
ontmoetingsplaats voor de deelnemers, om kennis te maken met elkaar en het publiek, ideeën en plannen uit te wisselen en natuurlijk gewoon een plezierige dag te hebben.
Een greep uit de deelnemers van
deze editie van de Streekmarkt: Bijenvereniging Amstelland met bijenproducten en informatie; Boom-en
fruitkwekerij Ruizendaal uit Waverveen; De Riga Ranch uit Vrouwenakker met paardenmelkproducten;
Zorgboerderij Inner-art; Kaasboerderij Schrama uit Amstelveen; De
Morgenster uit Uithoorn met zoete
en hartige taarten; de ijskar van de
Amstelhoeve; bier van de Schansbrouwerij en nog veel meer.
De organisatoren zijn vast van plan
elk jaar een Streekmarkt te organiseren. Belangstellenden die een
product of dienst te bieden hebben
dat past in de opzet van de Streekmarkt kunnen contact opnemen met
Angeline Suiker
amsuiker@hotmail.com , voor informatie, en wellicht meedoen met de
markt van volgend jaar.

Tijdens dit feest zal niet alleen eerdergenoemde band een spetterend
optreden verzorgen, maar zullen er
ook diverse DJ’s ten tonele verschijnen.
Daarnaast zullen de DJ’s en de band
ook verschillende nummers in com-

Full service concept
“Mijn vader Paul heeft zich hier in
1978 als makelaar gevestigd. Dat
was in de tijd dat de appartementen
in Thamerhorn werden gebouwd.
Hij wilde nu graag met pensioen
en toevallig kruiste Marieke van de
Wurff ons pad en dat klikte meteen.
Zij wilde de makelaardij bij haar activiteiten betrekken,” geeft Mirjam
Ohlenbusch te kennen. Samen met
haar vader en een ondersteunende
kracht stond deed de makelaardij
vaak van zich spreken. Kleinschalig,

maar wel efficiënt opererend in de
woningbranche. Mirjam is heel blij
met de inbreng van Van der Wurff:
“Marieke is volwaardig makelaar
in de reguliere huizenmarkt. Verder heeft zij onder meer ervaring in
andere sectoren daarvan, zoals projectbegeleiding waarbij zij o.a. open
dagen organiseert en de oplevering
van een pand of een woning begeleidt. Maar tevens doet zij aan woningbemiddeling en staat zij bekend als ‘Senior Keurmakelaar’. In
het laatste geval gaat zij op verzoek
van senioren op zoek naar geschikte woningen die voldoen aan hun
eisen en wensen, dus levensloopbestendig zijn of kunnen worden gemaakt. Die lijn doortrekkend kan zij
voor haar cliënten alles coördineren
en begeleiden, vanaf het schrijven
van verhuiskaartjes, de eventuele
verbouwing en aanpassing van de
woning, het verhuizen en het leegruimen, kortom alles tot aan budgettering toe.”
Oorspronkelijk komt Marieke uit de
inrichtingsbranche en kan in die zin
ook mensen goed adviseren bij de
inrichting van hun huis. Indien nodig kan zij voor de verschillende
vakgebieden putten uit een arsenaal
aan deskundigen binnen haar netwerk. Het persoonlijke contact met
mensen is echter een groot goed bij
haar. Met als uitgangspunt ‘aangenaam persoonlijk’ staat een professionele instelling in combinatie met
persoonlijke aandacht en dienstverlening mede om die reden hoog in
haar vaandel. Al met al is Marieke van der Wurff een makelaar die
haar klanten een full-service concept kan aanbieden in de woningen projectmarkt. Geen wonder dat
Mirjam Ohlenbusch en nu ook Erik
Ran graag met haar in zee zijn gegaan. Al haar ‘bagage’ stelt zij beschikbaar binnen de nieuwe combinatie.
Breed werkgebied
Ook Erik Ran stond open voor een
nieuwe compagnon toen Hamer
afhaakte en in een geheel andere richting dan de makelaardij zijn
heil zocht. Erik is als NVM en Garantie makelaar al bijna 20 jaar actief op de huizenmarkt in de regio Uithoorn en Haarlem. In beide
plaatsen heeft hij altijd kantoor gehouden. In Haarlem wordt dat voorlopig ook nog voortgezet onder de
naam Hamer & Ran Garantiemakelaars. Vanzelfsprekend haakt hij met
zijn activiteiten in op vraag en aanbod in de Haarlemmermeer, grenzend aan de regio Aalsmeer en Uithoorn. Omdat elke makelaar zijn eigen werkgebied heeft afgebakend,
sluiten die nu mooi op elkaar aan.
De nieuwe combinatie beweegt
zich in alle woningmarktsegmenten, van hoog tot laag, met uitzondering van de bedrijfspanden. “Al-

hoewel, als het ons voor de voeten
komt stappen we daar ook op in,”
laat Mirjam weten. “Het werkgebied
omvat de regio Uithoorn, Aalsmeer,
Kudelstaart, Haarlemmermeer en
Haarlem, maar ook Nieuwkoop, De
Ronde Venen, Amstelveen en Amsterdam-Buitenveldert. Als je veel
aankoopbegeleiding doet ga je ook
zoeken. Dan heb je een groot werkgebied nodig. Ook al als je hier klanten hebt dan vragen die niet zelden
of er een studentenwoning te koop
is in Amsterdam-Buitenveldert. Dus
ga je automatisch steeds verder de
randen van de regio opzoeken. Wij
hebben dus altijd gezorgd voor een
groot werkgebied en dat hebben wij
met z’n drieën nu zonder meer,” aldus Mirjam.
Grillige markt
Per 1 september is in Uithoorn de
makelaardij van Erik Ran opgegaan
in de nieuwe combinatie. Hij is daarbij ook geen ‘Garantie Makelaar’
meer. “We gaan op eigen kracht
aan de slag. Met onze eigen identiteit en een goed doordacht marketingconcept willen we ons gaan onderscheiden van anderen. Het is belangrijk dat als je gaat samenwerken met iemand je het gevoel hebt
dat de persoon waarmee je gaat samenwerken er op dezelfde manier
in zit. Dat we dezelfde zaken nastreven en dezelfde dingen belangrijk vinden. Op een gedegen manier alles doen. Dat gevoel had ik
al bij Mirjam, maar ook bij Erik,” aldus Marieke die het volste vertrouwen heeft in de samenwerking teneinde positieve resultaten te boeken in wat toch een grillige markt
is. Niet alleen bestaande woningen
voor aan- en verkoop komen in aanmerking, ook nieuwbouwwoningen
in een project kunnen door Ohlenbusch - Ran & van der Wurff in opdracht van een projectontwikkelaar
worden aangeboden. “Onze ambitie is weliswaar ook nieuwbouw aan
te bieden en mogelijk bedrijfsonroerend goed als dat op ons pad komt.
Ook daarvoor hebben wij de expertise in huis, maar op voorhand richten wij ons op de bestaande huizenmarkt. Vooral persoonlijke aan- en
verkoopbegeleiding is iets waar we
veel aandacht aan besteden,” haakt
Mirjam Ohlenbusch in. “Wij merken
hoe dan ook dat er altijd wel beweging in de woningmarkt is, zelfs in
het hogere segment. Weliswaar wisselend, maar toch. Ook in een grillige markt kun je positieve resultaten boeken. Wij hebben er alle vertrouwen in. Wij hanteren daarnaast
flexibele werktijden, zodat serieuze
belangstellenden ook op afspraak
buiten de reguliere werktijden en op
zaterdag een beroep op ons kunnen
doen. Wij heten u kortom, van harte
welkom in ons nieuwe kantoor aan
het Zijdelwaardplein.”

Het team van Ohlenbusch - Ran & van der Wurff makelaardij o.g. V.l.n.r.: Mirjam Ohlenbusch, Monique Ran, Erik Ran,
Marieke van der Wurff en Conny Metzelaar

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

‘Best of Both Worlds II’
Mijdrecht - Aanstaande zaterdagavond 11 september organiseert rockband ‘View Apart’ voor de
tweede keer op rij het evenement
‘Best of Both Worlds’.

Uithoorn - Met ingang van 1 september hebben drie bekende Uithoornse makelaars de handen ineen geslagen met het doel gezamenlijk onder één naam verder te
gaan, te weten Ohlenbusch - Ran
& van der Wurff. De nieuwe combinatie is lid van de brancheorganisatie NVM Makelaars en munt
uit door een surplus aan expertise
op het gebied van taxatie en aanen verkoop van onroerend goed,
waarin tevens persoonlijke begeleiding van kopers en verkopers is
verenigd. Eerder waren in juni dit
jaar Makelaardij & Woonbemiddeling Van der Wurff en Ohlenbusch
o.g. met vestiging op het Amstelplein al een samenwerkingsverband
aangegaan. Makelaar Erik Ran, bekend van destijds Hamer & Ran o.g.
met kantoor grenzend aan het winkelcentrum op het Zijdelwaardplein,
is nu eveneens toegetreden tot deze combinatie. Gedrieën hebben zij
hun eigen inbreng aan kennis, kunde en ervaring. Als gezamenlijk kantoor voor de regio is gekozen de bestaande locatie op het Zijdelwaardplein. De betreffende kantoorruimte is de laatste weken stevig verbouwd en opnieuw ingericht. Zaterdag 11 september wordt de officiële opening om 11.00 uur verricht
door burgemeester Dagmar Oudshoorn. Vervolgens is het tot 16.00
uur Open Huis. Daarbij zijn alle cliënten van de drie makelaars en andere serieuze belangstellenden van
harte welkom om nader kennis te
maken met de drie verbonden partners. Natuurlijk ook om goede nota
te nemen van het full service pakket dat bij Ohlenbusch - Ran & van
der Wurff op een hoog niveau staat.
Daarnaast kan men kennis nemen
van het woningbestand in de regio
dat zich over een breed geografisch
gebied uitstrekt. “De opening van
ons nieuwe kantoor wordt omlijst
met een feestelijk tintje,” vertelt Mirjam. “Bezoekers kunnen daarbij een
mooie prijs winnen. In het naastgelegen winkelcentrum worden aan
het winkelend publiek sleutels uitgedeeld. Er is echter maar één winnende sleutel en die past op de prijzenkluis in het nieuwe makelaarskantoor. En de prijs zal een grote
verrassing zijn…”

binatie met elkaar ten gehore brengen.
Met dit unieke idee, dat voor de zomer is onstaan, is het de bedoeling
om een brug te slaan tussen, aan de
ene kant de behoefte aan live (pop/
rock) muziek, en aan de andere kant
het verlangen om feest te vieren op
de opzwepende beats van een DJ.
Een zeer geslaagde eerste editie
heeft in mei van dit jaar reeds plaats
gevonden.

De band, bestaande uit gitarist Manuel Verburg, bassist Thomas van
Os, drummer Billy Siecker, zanger/
pianist Jordy de Leeuw en zangeres Joyce Aarsman heeft zich sinds
het begin van dit jaar toegelegd op
het spelen van pop-/rockcovers van
o.a. ‘U2’, ‘Coldplay’, ‘Kings of Leon’
en ‘Anouk’. Maar ook heeft de band
momenteel een klein repertoire aan
eigen nummers opgebouwd.
Voor het “DJ gedeelte” is de band
een samenwerking aangegaan met

DJ Robinho en DJ Ray-N. Allebei
geen onbekenden in de regionale
uitgaansscene en ver daarbuiten!
Aankomende zaterdag is ‘DeLuxe’
het thema van de avond. Dit houdt
in dat er V.I.P. plaatsen beschikbaar
zijn, alwaar je als gast nog meer in
de watten wordt gelegd. Als je hier
ook voor in aanmerking wilt komen
moet je contact opnemen met één
van de bandleden.
De deuren gaan open om 22.30 uur
en de toegang kost vijf euro. V.I.P.
plaatsen kosten 15 euro. ‘Best of
Both Worlds’ wordt gehouden in de
Discotheek aan de Rondweg 1a in
Mijdrecht .
Meer informatie is te vinden via
www.viewapart.hyves.nl
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Grote EHBO-oefening in Wilnis

Windhoos in speelwoud eist slachtoffers
Wilnis – Maandagavond jl. zijn verschillende hulpverleningsinstanties uitgerukt voor een EHBO-oefening in het
speelwoud in Wilnis. KNV EHBO afdeling Wilnis organiseerde de oefening in samenwerking met de Vrijwillige
Brandweer Wilnis en de politie.Tijdens een teambuildingsavond in het Speelwoud wordt men overvallen door
een windhoos, die de partytent metershoog meesleurt en
een gasfles van de barbecue doet exploderen. De vele
speudo-slachtoffers werden geholpen door de vrijwilligers
van de EHBO vereniging en de vrijwillige brandweer Wilnis.
Zwaargewond door partytent
De partytent die door de windhoos omhoog is getrokken,
is terecht gekomen op meerdere gasten. Eén van de gasten heeft een stang van de partytent in zijn buik gekregen
en verkeert in kritieke toestand. Het is aan de EHBO’ers
om het slachtoffer gerust te stellen en verergering van zijn
toestand te voorkomen totdat de ambulance arriveert.
Daarnaast heeft de partytent nog drie gewonden veroorzaakt met een flinke hoofdwond en sleutelbeenbreuk,
een schouder uit de kom en een knieschijf uit de kom.
Kortom, de EHBO’ers hadden flink werk aan de winkel.
Ook de politie had zijn handen vol aan een paar mensen
die flink hadden gedronken.
Gasfles geëxplodeerd
De gasfles die voor de barbecue werd gebruikt is tot
overmaat van ramp ook geëxplodeerd en heeft een
aantal slachtoffers geëist met flinke brandwonden. De
brandweer komt eraan te pas om de brand te blussen
en de slachtoffers in veiligheid te brengen. Om de chaos
compleet te maken blijkt een hartpatiënt in de nabijgelegen vijver terecht te zijn gekomen. Gelukkig hebben de
EHBO’ers een AED ter beschikking en kunnen het slachtoffer hiermee helpen.
Lotusslachtoffers en hulpverleners
Deze oefening is het startsein van het nieuwe seizoen
voor de KNV EHBO afdeling Wilnis. Samen met de Vrijwillige Brandweer Wilnis worden de vaardigheden van de
hulpverleners op de proef gesteld. De onderlinge communicatie is een belangrijk element om een grote hulpverleningsactie te doen slagen. De lotusslachtoffers van
Lotuskring Uithoorn bootsten zeer waarheidsgetrouw de
verwondingen en situaties na.
EHBO opleiding
In oktober gaat bij EHBO vereniging Wilnis de nieuwe
EHBO opleiding inclusief verbandleer, reanimatie en AED
van start. In 16 maandagavonden leert u de basisvaardigheden om kleine tot grotere letsels te behandelen en
erger te voorkomen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meer informatie kunt u opvragen via info@ehbowilnis.nl.
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Kritiek op nieuwe zwembad blijft binnenstromen

Raadslid Koedam:
“Meerderheid raad heeft
hier bewust voor gekozen”
met ons? In ‘t Kikkerfort in Breukelen. Dat is tenminste een zwembad waar je kinderen plezier krijgen
in het zwemmen en waar het voor
de ouders en/of opa en oma’s ook
leuk verblijven is. Of de Waterlelie in
Aalsmeer. Ook een echt bad waar je
fijn recreatief kunt zwemmen. Nee,
de raad moet zich schamen”

De Ronde Venen – Dagelijks is
overdreven, maar een paar keer per
week wordt onze redactie wel gebeld of ontvangen wij mail van bewoners uit De Ronde Venen met
klachten over het nieuwe zwembad. De klachten zijn allemaal over:
“je kan met je kinderen bijna nooit
gewoon lekker vrijzwemmen. De tijden dat het kan zijn belachelijk. Als
de kinderen vrij van school hebben
zijn ze dicht en als het wel kan: ’s
avonds tussen 6 en 9, dan moeten
de kinderen eten en daarna naar
bed. Op woensdagmiddag is het
dicht voor vrijzwemmen en op zaterdag en zondag is het bad al om
drie uur dicht.”
Ook de saaiheid van het bad is een
grote klacht van de bewoners en
ook de kinderen: “Er is niks voor
de kleintjes. Geen glijbaantje, geen
fonteintje, het is saai, niks aan, is
wat je hoort. Er is geen speelweide,
geen gezellig zitje, alles is koel en
kaal. En als je dan nog ziet wat je er
voor moet betalen? Nee, als dit het
beloofde geweldige bad is waar we
20 jaar op hebben gewacht...
Weet u waar wij gaan zwemmen met
onze kinderen op woensdagmiddag
en in het weekend en al tientallen

Niet mis
Toch niet mis wat je zo hoort en dan
zwijgen we nu nog over de klachten
over de zwemlessen. En wat te denken over de prijs van een toegangskaartje? Hoe komt het toch dat dit
bad zo is geworden? Was dit dan de
bedoeling? Hebben we met zijn allen dan zitten slapen? Zijn er beloftes gedaan die niet zijn nagekomen? We vroegen het een van de
twee voorvechters van het zwembad, Jan Willem Koedam van Ronde
Venen Belang. Hij heeft zich, samen
met raadslid Sandor Harmsen van
de VVD hard gemaakt om de beloften van raadsleden van twintig jaar
terug: “Er komt een prachtig recreatiebad terug als buitenbad Blijdrecht
dicht gaat” in te lossen. Onze redactie heeft zelfs met deze raadsleden
een bezoek gebracht aan het Kikkerfort in Breukelen en ook zij zagen het helmaal voor zich, een mooi
recreatiebad waar jong en oud zich
kon vermaken. Er is echter niets van
terechtgekomen. Hoe zit dit?
Koedam: “Sandor en ik wilden dit
ook echt waarmaken. We hebben
er alles aan gedaan om het er door
te krijgen, maar de meerderheid
van de raad dacht er echter anders
over”, aldus Koedam
Gezondheid
Na jaren vechten was het uiteindelijk
kiezen of delen: of een bad gericht
op gezondheid (wedstrijdzwemmen,
verenigingen, baantjes zwemmen).
Daarbij zouden ook allemaal kleine winkeltjes komen met fysiotherapeuten, zonnebank, schoonheidsalon, en dat soort zaken. Of een recreatiebad, zoiets als ‘t Kikkerfort.

Wel, zoals de meesten van uw lezers
nog wel weten was de meerderheid
van de raad eigenlijk al helemaal
tegen de bouw van een zwembad.
Maar een recreatiebad... daar wilde
de Combinatie, VVW, CD, CU/SGP
en D66, helemaal niets van horen.
Het moest sober en anders niet.
De partijen die vóór waren: Gemeente Belangen, VVD en onze
partij Ronde Venen Belang stonden
met de rug tegen de muur. Het was
óf een bad zoals dat er nu staat óf
niets. Toen hebben we maar gekozen voor dit. Maar echt blij waren
we niet en zie... ook onze burgers
zijn er niet blij mee. Het is duur, saai
en als ik het goed begrijp lopen de
mensen weg.
De plannen voor gezondheidsgerichte winkeltjes, fysiotherapie: er
is niets van terechtgekomen. Er komen nu een bowling en een restaurant. Geweldig vind ik het hoor,
echt fantastisch. Maar ik vind het
echt vreselijk wat er met het zwembad gebeurt, maar dat is democratie: de meerderheid beslist en helaas bestaat deze raad vooral uit oude, blijkbaar niet-zwemmende leden, die niet begrepen hebben wat
een aantrekkelijk bad nodig heeft.
Naar mijn mening heeft dit bad best
wel de potentie om meer doelgroepen te huisvesten en opleuken zou
ook best nog kunnen.
Oplossingen kunnen er komen,
echter, dat zal geld gaan kosten
en de exploitant zal dat zeker niet
gaan betalen. Want die voldoet aan
wat hem gevraagd is. Het zal dus
de raad zijn die in deze financieel
moeilijke tijd die keuze zal moeten
maken. Ik wil graag afmaken wat er
is beloofd. Stap 1 is gezet. Er is een
nieuw zwembad, nu nog afmaken.
De mogelijkheden zijn er, alleen
moet de meerderheid van de raad
het goedvinden. Ik ben bang dat,
als het zo doorgaat, dit bad straks
met een enorm tekort te maken gaat
krijgen en de meeste raadsleden die
een echt bad hebben tegengehouden uit de raad zijn”, aldus Koedam.

Op de foto Anco Goldhoorn en John Melkman in gesprek met Radio Rosa in Abcoude

Ronde Venen Belang en Samen Voor Abcoude en
Baambrugge geven aftrap voor de verkiezingen

RVB en SVAB:
lijstverbinding en na de
verkiezingen één fractie
De Ronde Venen - De twee grootste lokale partijen hebben zich aangemeld voor de verkiezingen voor
de nieuwe gemeenteraad op 24 november. Andere lokale partijen kunnen niet meer aan deze verkiezingen meedoen. Ronde Venen Belang en Samen voor Abcoude en
Baambrugge (SVAB) werken samen
om de belangen van de inwoners in
alle kernen in nieuwe gemeente De
Ronde Venen maximaal te behartigen. Bij de verkiezingen wordt een
lijstverbinding aangegaan en na de
verkiezingen gaat de samenwerking verder door het vormen van
een fractie.
Radio Rosa FM, de lokale radiozender van de gemeente Abcoude, had
op 2 september de primeur. De enige twee lokale partijen, die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 24 november, hebben
besloten een lijstverbinding aan te
gaan. Dat meldden de beide fractievoorzitters John Melkman (SVAB)
en Anco Goldhoorn (Ronde Venen
Belang) in de live uitzending.
Zelfstandig
In de uitzending gaven beide fractievoorzitters aan dat beide partijen
zelfstandig de verkiezingen ingaan,
maar wel met een lijstverbinding.

Anco Goldhoorn lichtte dit toe:
“Beide partijen, zowel SVAB als Ronde Venen Belang, staan in beide gemeenten bekend met, voor en vanuit de inwoners gemeentepolitiek te
bedrijven. De resultaten zijn in beide gemeenten goed zichtbaar. Stel
je nu voor dat wij samen een nieuwe partij zouden oprichten onder de
naam “Lokaal Sterk” dan herkent
niemand dat. Daarom gaan we onder eigen naam de verkiezingen in”.
John Melkman vult dit aan: “Op deze wijze kunnen we de lokale belangen, ook in Abcoude en Baambrugge, het best verdedigen. Beide
partijen zijn echte inwonerspartijen,
die de inwoner en de eigen leefomgeving centraal stellen. Wij kunnen
ons onafhankelijk opstellen, zonder
last of ruggespraak en niet gestuurd
door landelijke partijen en belangen
van die partijen. Dat hebben beide
partijen de afgelopen jaren bewezen en dat blijven we doen.”
Samen sterk
Zowel Samen Voor Abcoude en
Baambrugge als Ronde Venen Belang wil de lokale stem op de meest
sterke wijze tot zijn recht laten komen, in het belang van de inwoners.
Hier past een lijstverbinding uitstekend bij.

Beide partijen werken al een tijd samen. Een voorbeeld is de “bus-126
motie”, die beide partijen vrijwel gelijktijdig in de eigen raden hebben
ingediend en die met breed draagvlak is aangenomen. Ook op andere
fronten wordt reeds langer samengewerkt.
“De inhoud van de programma’s
stemmen wij onderling zoveel mogelijk af”, aldus John, “om uiteindelijk na de verkiezingen samen te
gaan als 1 fractie. Ook hierover zijn
beide partijen het al geruime tijd
eens. Wel worden door beide fracties lokale accenten gelegd, maar
dat is absoluut geen probleem.” Met
de uitspraak “Samen Verder” besloten beide fractievoorzitters met een
handdruk het interview.
Achtergrondinformatie
SVAB is de grootste partij in de huidige Raad van de gemeente Abcoude. Van de 13 raadszetels bezet
SVAB er 3. SVAB maakt deel uit van
het College van Abcoude. Dick Kok
is voor SVAB wethouder. Ronde Venen Belang is de tweede partij in De
Ronde Venen met 4 van de 23 zetels.
Ronde Venen Belang maakt deel uit
van de huidige coalitie in de persoon
van Jac. Dekker als wethouder.

Ter gelegenheid van 100 jaar Scouting Nederland:

Scouting Jan van Speyk viert feest

Kerkvaartbrug afgesloten
voor alle verkeer
Mijdrecht - Vanaf maandag 6 september tot en met vrijdag 10 september zijn de Ambachtsherensingel en de Dokter van den Berglaan
ter hoogte van de Kerkvaartbrug af-

gesloten voor al het autoverkeer. De
werkzaamheden vinden plaats in
verband met het vernieuwen van de
stootplaten aan beide zijden van de
brug. Autoverkeer wordt omgeleid

via de Dukaton, Rondweg, Anselmusstraat en Prinses Margrietlaan.
Het verkeer moet rekening houden
met een langere reistijd en de nodige verkeershinder.

Mijdrecht - Afgelopen weekend
heeft Scouting Jan van Speyk het
100-jarig bestaan van Scouting Nederland gevierd met een groepsweekend. Tijdens dit weekend vond
ook het jaarlijkse overvliegspektakel plaats.
Het grootste deel van de Jan van
Speykgroep (ongeveer 150 leden)
reisde op vrijdagavond 3 september af naar Pijnacker om een weekend te kamperen. Met jong en oud
(4-79 jaar) werd een echt scoutingweekend gevierd in ‘El Jabbar’. De
gemene Sultan TuttiFrutti moest bestreden worden en daar hielp de hele groep aan mee!
Tijdens het weekend werden spelen
gedaan in het Oosterse thema, werd
er natuurlijk een speurtocht gelopen
en was er een bonte avond bij een
groot kampvuur.
Op zondag 5 september was het
jaarlijkse overvliegspektakel: leden
die te oud zijn geworden voor hun
speltak ‘vliegen’ over naar de vol-

gende leeftijdsgroep. Dit is ieder
jaar weer een bijzonder gebeuren,
waarbij vele leden en ouders aanwezig zijn. Ook dit jaar was er veel
werk gemaakt van het parcours.

Na het overvliegen keerden alle leden weer moe, maar zeer vrolijk en
voldaan huiswaarts. Er wordt alweer
uitgekeken naar de volgende activiteiten!
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Aanstaande vrijdag 10 september

Kandidaatpresentatie CU/SGP
De Ronde Venen - De Ronde Venen en Abcoude gaan vanaf 1 januari a.s. als één gemeente samen verder. Daarvoor moet een nieuwe gemeenteraad worden gekozen.
Nu wil de CU/SGP u de gelegenheid geven nader kennis te maken met hun kandidaten en daarom
houden zij een kandidatenpresentatie op vrijdag 10 september aanstaande vanaf 20.00 uur in De Vijf
Bogen aan de Pr. Margrietstraat 10
in Baambrugge.
Ze hebben een leuk, ludiek, informatief en interactief programma in
elkaar gezet. Ze beginnen met informatie over de beide gemeentes.

Hierdoor komen kiezers wat meer te
weten over hun buurgemeente waar
ze volgend jaar mee worden samengevoegd.
Twee korte films geven een sfeerbeeld en twee lokale historici vertellen wat over de gemeente.
In de tweede helft van de avond presenteren zij de top zes van de lijst.
Ed Anker, voormalig ChristenUnie Tweede-kamerlid, zal hen het
hemd van het lijf vragen. Ze willen
de avond afronden met een ludieke quiz. Hierbij zullen twee kandidatenteams het tegen elkaar en tegen
het publiek opnemen.

Ed Anker zal als een virtuoos quizmaster deze wedstrijd in goede banen leiden. De deur staat open voor
leden, niet-leden, iedere belangstellende is welkom.
Wie een probleem heeft met vervoer
naar Baambrugge, kan contact met
opnemen op onderstaand mailadres
of telefoonnummers.
Kandidatenlijst
1: Kees Schouten uit Mijdrecht,
2: Wim Stam uit Wilnis,
3: Arie Vossenstein uit Waverveen, 4: Harmen Hoogenhout uit
Baambrugge,
5: Kees Leeflang uit Wilnis en
6: de eerste vrouw: Trineke Palm uit
Wilnis.

Burgemeester Burgman en wethouder Van Breukelen veel te
verantwoorden:

Ronde Venen Belang: “Waarom
moet al het geld opgemaakt
worden?”
De Ronde Venen - Ronde Venen
Belang heeft begin augustus de
stuurgroep vragen gesteld over de
kosten van de herindeling. Niemand
had inzicht in de kosten, die de herindeling met zich meebrengen. Kort
nadat de vragen zijn gesteld kwam
de stuurgroep met een antwoord.
In een overzicht kwam naar voren
dat de stuurgroep al ruim voor de
vakantie het krediet van 430.000,ruim had overschreden.
Volgens Anco Goldhoorn, fractievoorzitter van Ronde Venen Belang,
had de stuurgroep in de raadsvergadering van juli jl. al een aanvullend krediet moeten vragen. Maar
dat is niet het enige punt waar Ronde Venen Belang haar vraagtekens
bij stelt. Ronde Venen Belang: “In
het overzicht staat een bedrag van
253.000,- dat besteed wordt aan een
“projectencentrum”. Dat heeft helemaal niets met de herindeling te
maken”. Het lijkt wel of de door het
Rijk beschikbaar gestelde frictiegelden op moeten”.
Dat is volgens Anco Goldhoorn totaal niet de bedoeling:
“Zeker in deze tijd van financiële
tegenslagen en economische crisis moet zeker de gemeente verantwoord met haar middelen omgaan. Daar past die 253.000,- totaal niet in. Dat projectencentrum
is een experiment en experimenten passen totaal niet in een proces
waarbij 2 ambtenarenapparaten ineen geschoven moeten worden. Bovendien is het geld van de inwoners,
waar we als goed huisvader mee om

moeten gaan”.

Meer kritiek
Dit is niet het enige kritiekpunt van
Ronde Venen Belang. In het nu
voorliggende raadsvoorstel wordt
een krediet van 1 miljoen gevraagd.
En dat, terwijl er volgens de ramingen 700.000,- nodig is: “Waar wordt
die 300.000,- dan voor gebruikt?
Gaan we hier wat leuke dingen mee
doen? Het lijkt wel een cafetariamodel waar iedereen die wat leuks wil
geld kan trekken.
En nogmaals, feitelijk is het geld van
de inwoners. Als we nu een deel van
de frictiekosten niet gebruiken, kan
dat bedrag gebruikt worden om bijvoorbeeld de OZB minder te verhogen.
Voeg je deze 300.000 bij de onnodig uitgegeven 253.000 scheelt dit
ruim 550.000,- en dat is geen kattenpis” Frappant is dat met de aanvraag van 1 miljoen het eerste deel
van het frictie bedrag van 1,4 miljoen in z’n geheel op gaat. Blijkbaar
moet alle geld op!”, zo vraagt Ronde
Venen Belang zich af.
Vrijbrief?
Bovenstaande staat in schril contrast met het antwoord dat Ronde Venen Belang op haar vragen
kreeg. In dit antwoord stelt het College: Gelet op de uitgangspunten in
de wet Arhi stelt de raad van de gemeente De Ronde Venen het krediet
beschikbaar. De beide gemeenteraden hebben de stuurgroep belast
met de voorbereiding van het pro-

ces van herindeling. De stuurgroep
rapporteert zowel inhoudelijk als financieel aan het fractievoorzitterberaad.
In dit fractievoorzitterberaad worden de raden van de gemeente Abcoude en De Ronde Venen inhoudelijk vertegenwoordigd in het proces
van voorbereiding op de gemeentelijke herindeling.

Cursus Wegwijs op de
computer voor beginners op
dinsdagmiddag (10CT01)
Een ideale cursus voor al degenen die tot nu toe geen enkele ervaring hebben met het werken met
een computer, maar met deze laagdrempelige cursus zich de eerste beginselen eigen willen maken.
Ook een prima cursus om uw kennis weer eens op te halen. De cursus vindt op dinsdagmiddag plaats,
dus geschikt voor degenen die overdag daarvoor tijd hebben.
Cursus Digitale foto’s bewerken
(10CT09 en 10CT10)
Het digitale fototoestel krijgt veel
meer waarde als u - met uw computer – de digitale foto´s kunt bewerken. Verbeteren, aanpassen, verscherpen of er leuke dingen mee
doen.
Tekenen en schilderen (10CR23
en 10CR24 en 10CR30)
De verborgen of onbekende creatieve talenten en mogelijkheden ko-

men gegarandeerd naar boven tijdens een van de cursussen schilderen en tekenen. Cursisten kunnen in
een plezierige, rustige sfeer en onder leiding van deskundige docenten hun eerste stappen zetten op
een creatief pad dat hen veel plezier brengt.
Frans beginners/gevorderden,
maandagmorgen en avond
(10MT 37/38/39)
Een laagdrempelige cursus Frans
voor degenen die bekend willen raken met de Franse taal, voor degenen die al enige kennis hebben met
de Franse taal of voor degenen die
al een goede basiskennis hebben,
maar zich verder willen bekwamen
in de Franse taal.
Engels beginners (10MT40)
Deze cursus zorgt voor de kennis
van de eerste beginselen van de Engelse taal, zodat men zich over de
hele wereld enigszins kan redden
tijdens vakantie, familiebezoek of
eventueel zakelijke afspraken.
Italiaans gevorderden
(10 MT47/48)
Een cursus Italiaans voor degenen
die al enige kennis hebben van de
Italiaanse taal en eventueel de beginnerscursus hebben gevolgd. Hun
kennis wordt enigszins uitgediept
met het lesboek “Buonasera a tutti!”
Inleiding in filosofie 910TH51)
Deze interessante cursus geeft een
overzicht van de belangrijkste filo-

Wim Stam uit Wilnis is kandidaat
nummer twee; hij was de laatste vier
jaar actief als voorzitter van de steunfractie en trad op als klankbord voor
de raadsfractie. Hij kent de meeste
dossiers die in De Ronde Venen spelen en samen met Kees Schouten hij
heeft onderzocht welke onderwerpen in Abcoude van belang zijn.

De derde kandidaat is een SGP-er,
namelijk Arie Vossestein, de huidige
fractieassistent. Ook Arie is al heel
wat jaren actief betrokken bij de lokale politiek; hij heeft vooral ruimtelijke ordening als aandachtgebied.

De vierde kandidaat komt uit de gemeente Abcoude, namens de ChristenUnie; namelijk Harmen Hoogenhout. Hij is in zijn gemeente zeer wel
bekend. Harmen kent de Abcoudense politiek van binnenuit, want een
aantal jaren geleden was hij wethouder in die plaats. Daarbij is hij, namens de ChristenUnie/SGP, lid van
het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Op de vijfde plaats staat, namens
de SGP, Kees Leeflang uit Waverveen. Vier jaar na het afscheid van
de Steunfractie, keert hij nu weer terug om opnieuw een actieve rol in de
plaatselijke politiek te gaan spelen.

Zesde is, namens de ChristenUnie,
Trineke Palm uit Wilnis; de eerste
vrouw van de lijst. Voor de CU/SGP
combinatie in onze gemeente een
nieuw uniek feit. Zij studeert Politicologie en is de dochter van onze huidige fractievoorzitter Hendrik Palm.

cursies worden tijdens de cursusavonden in overleg met de deelnemers gemaakt.

te zetten, je ruimte energetisch te
reinigen enz.; ontspanningsoefeningen leren. Via een geleide meditatie
d.w.z. door middel van een verhaal
proberen om dichter bij jezelf te komen om meer eigenwaarde, liefde
en blijdschap voor zichzelf te creëren, je innerlijke kind te ontmoeten.

ne dance in een ontspannen sfeer
willen leren. Al doende worden de
stappen en dansen geoefend en in
de praktijk gebracht.

De reactie van Ronde Venen Belang
is duidelijk: “wij ben van mening dat
de stuurgroep geen vrijbrief heeft.
Het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad, ook in dit geval. Het verschuilen achter “de stuurgroep rapporteert zowel inhoudelijk als financieel aan het fractievoorzitterberaad” is niet gestoeld op de ARHI-wet. Als dit antwoord zou kloppen zou dat betekenen dat de stuurgroep de vrije hand heeft. En dat is
een grote vergissing!! “
Ronde Venen Belang vindt dat de
stuurgroep waarin namens De Ronde Venen burgemeester Burgman
en wethouder Van Breukelen zitting hebben veel te verantwoorden
heeft. De Raad heeft budgetrecht en
niet de stuurgroep. In de raadsvergadering van september moet blijken of andere fracties Ronde Venen
Belang steunen in haar opvatting
dat zuinig moet worden omgegaan
met het geld van de inwoners.
Anco Goldhoorn: Wij zijn zeer benieuwd of de andere fracties ons
zullen steunen of dat men het maar
op z’n beloop laat”.

Cursussen en activiteiten
bij Stichting ‘Paraplu’
Wilnis - Medio september starten
bij de ‘Paraplu’ nieuwe en vernieuwde cursussen en activiteiten die
zijn opgenomen in het activiteitenprogramma voor het seizoen 20102011, maar ook tientallen “bekende”
cursussen, workshops, dagtochten
en ontspanningsactiviteiten.
Bij een aantal cursussen en activiteiten zijn nog plaatsen open, die
opgevuld moeten worden voordat
die kunnen doorgaan. Open plaatsen zijn er nog in:

Kees Schouten is de lijsttrekker voor
de verkiezingen; hij is gemeenteraadslid namens CU/SGP. Kees
heeft een lange staat van dienst in
onze gemeenteraad en opnieuw wil
hij zich de komende vier jaar voluit
voor de nieuwe gemeente gaan inzetten.

sofische disciplines. Het gaat erom
dat geprobeerd wordt te begrijpen
wat we om ons heen zien, voelen en
ervaren. Aan de orde komen theoretische filosofie (basis van denken),
ethica (normen en waardendebat),
esthetica (waarom is dit mooi), taalfilosofie (hoe zit taal in elkaar). Een
groot aantal filosofen passeren de
revue waarin uitleg wordt gegeven
aan hun denkwijze.
Communicatietraining (10TH53)
Communicatievaardigheden
beginnen met het op papier zetten
van een toespraak of presentatie; dus het hoofddoel van de cursus is tekstschrijven en argumenteren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan non-verbale communicatie, presentatietechnieken en vaardigheden. Voor deze cursus is geen
vooropleiding nodig.
Tuin en Plantkunde (10TH54)
Deze cursus behandelt de fysiologie
van de plant. Besproken wordt de
werking en functie van licht, water,
kunstmest en biologische bestrijding. Ook wordt aandacht besteed
aan het seksuele leven van de plant,
de overlevingsstrategieën van planten en bomen tegen belagers en het
ondergrondse leven wat die plantengroei mogelijk maakt.
Na de 3 cursusavonden organiseert
de docent 10 excursies naar speciale tuinen en buitenverblijven, waaraan u naar wens wel of niet kunt
deelnemen. Tijdens deze excursies
kunt u de lesstof in de praktijk zien
en ervaren. Afspraken over de ex-

Kruiden als medicijn (10TH56 )
Wist u dat men met gewone, dagelijkse huis-, tuin- en keukenkruiden
de gezondheid een flinke oppepper
kan geven? In deze workshop wordt
een heleboel verteld over wat dit
voor ons zou kunnen betekenen, zeker met de wintermaanden voor de
deur. Een bron van inspiratie!
Servet-techniek op
hout (10WS57)
Een 6-vaks theedoos of een dienblad wordt tijdens deze workshop
bewerkt met verf en servetten. Blank
hout wordt in kleur naar keuze geschilderd en daarna met servetten
gedecoreerd waarbij speciale lijm
wordt gebruikt. De theedoos en het
dienblad zijn daarna waterbestendig. Na deze workshop maakt u zelf
alle versieringen in uw huis of om
kado te doen.
Sieraden maken (10WS71)
Tijdens deze workshop is men in de
gelegenheid een sieraad naar eigen idee en smaak te maken. Deze workshop is geschikt voor zowel
beginners als gevorderden. D.m.v.
het gebruik van verschillende kleuren, materialen en technieken zijn
er veel mogelijkheden. Er zijn voorbeelden aanwezig. Er is een grote
sortering kralen beschikbaar.
Neemt u gerust een kledingstuk
mee waar u een sieraad bij wilt maken o.a. voor de kleur. Als u een
leesbril gebruikt, is het handig om
deze mee te nemen
Meditatie (10SP76)
De Leer van de Esoterie voor beginners. Hierin kan men leren hoe je je
zelf goed kunt aarden, zodat je goed
in het hier en nu blijft. Men leert
zich zelf in een goede bescherming

Mandala tekenen (10SP81)
Mandala tekenen is een avontuur!
Mandala wat is het? Het woord is
afkomstig uit het Sanskriet en betekent cirkel of kring. Sinds mensenheugenis heeft de magische cirkelvorm de mens al geïnspireerd tot vele vormen van creatieve uitbeeldingen, o.a. in de dans- en bouwkunst
en bij vele gebruiksvoorwerpen.
Bridgecursus beginners
(10RS91)
Deze cursus is bestemd voor eenieder die nog nooit heeft gebridged
en het graag wil leren. Er wordt van
verwacht dat men thuis de lesstof
bestudeert. Bridgen is een gezellige en interessante hobby. Iedereen
kan meedoen.
Het lesmateriaal is volgens het
ACOL-systeem en wordt door de
docent verstrekt.
Linedance (10RS95)
Wekelijks een gezellige avond voor
paren en alleengaanden die li-

Dagtocht Struisvogelfarm
en Abdij Tilburg (10UT97)
Op dinsdag 12 oktober, het vertrek is
om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats
in Wilnis, richting Tilburg, naar de
Struisvogelboerderij waar met koffie en een verrassing het ontvangst
plaats vindt.
De boerderij wordt bezocht en men
krijgt uitleg over de struisvogel d.m.v.
een video terwijl men een struisvogelomeletje proeft. In de winkel zijn
tal van producten te koop zoals; veren, eieren, cosmetica, en veel meer.
Daarna vertrek naar een oud klooster, de Abdij De Koningshoeve, waar
de lunch wordt gebruikt en uitleg
over het klooster plaats vindt. Men
kan ook nog een wandeling door de
kloostertuin maken. Rond 16.00 is
de terugreis richting Wilnis.
Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis. Via e-mail kan men altijd terecht
op info@stichtingparaplu.nl.
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Prachtig mooi weer, veel publiek en heel veel te beleven.

Het Uithoornse Straattheaterfestival
gefotografeerd door de elfjarige Bart Haverkamp
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NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een
column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN),
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

De Smient, een pracht van
een wintergast
Zwevende pyjama’s in je tuin? Waar slaat
dat op? Spookverhalen? Harry Potter-achtige
toestanden? Nee, het gaat gewoon om een
simpele vlieg. Niet zo maar de bekende vlieg,
die we met een vliegenmepper of een oude
krant naar de andere wereld helpen, maar
een zweefvlieg. Ook in jouw tuin zie je ze:
stilstaande, op wespen lijkende vliegen. Het
is net alsof ze zweven, maar in werkelijkheid
gaan de vleugels zo snel heen en weer dat je
die niet ziet. Een grijze waas geeft aan waar
de vleugels, door de grote snelheid voor ons
oog niet waarneembaar, heen en weer bewegen. Zweefvliegen noemen we ze, eigenlijk
een foute naam dus. Ze stijgen niet en ze dalen
niet. Als een helikopter blijven ze op dezelfde
plek staan om dan plotseling weg te schieten.
Niet om te jagen, zoals bij libellen. Die schieten
ook alle kanten op, maar dat is omdat ze een
prooi zien vliegen. Zweefvliegen eten nectar
en stuifmeel en zitten dus vaak op bloemen.
Hoe weet je nou dat je te maken hebt met een
wesp of zweefvlieg? Wespen hebben een taille
en grote beweegbare antennes, zweefvliegen
geen taille en kleine antennes.
Op de foto’s staat de Pyjamazweefvlieg, misschien omdat alle pyjama’s vroeger gestreept
waren? Hij wordt ook wel Dubbelbandzweefvlieg genoemd naar de dubbele bandjes op

z’n achterlijf. Deze algemeen voorkomende
zweefvlieg, kijk maar eens in je tuin, is een
vredelievend beest. Hij zal niet bijten of steken.
Deze soort legt de eitjes in een wespennest
zodat de larven in het nest groot worden. Onvoorstelbaar dat deze zweefvlieg dan niet door
de wespen gedood wordt, maar de wespen
hebben er belang bij dat de larven in het nest
zitten. Het zijn hun schoonmakers: dode wes-

pen worden door de larven opgegeten en de
raten en cellen worden schoongemaakt. We
noemen dit ook wel symbiose: samenleven
van twee diersoorten waarbij beide voordeel
hebben.
Mimicry

Zweefvliegen lijken op bijen, hommels en wespen. De op hommels lijkende zweefvliegen
hebben ook een behaard achterlijf. De zweefvliegen die op wespen lijken hebben ongeveer
dezelfde kleur en hetzelfde strepenpatroon op
het achterlijf als de wespen. Veel mensen denken dan ook dat ze met een klein uitgevallen
wesp te maken hebben en zijn er bang voor.
En dat is nou juist de bedoeling. Ze lijken op
een wesp om andere vraatzuchtige insekten
en vogels af te schrikken, maar zoals gezegd,
steken en bijten als wespen en hommels kunnen ze niet. Ze zijn volkomen onschuldig. Dit
verschijnsel noemen we mimicry. Ook bij andere dieren komt dit verschijnsel voor: bepaalde
koraalslangen zijn levensgevaarlijk. Als je nou
als slang op zo’n koraalslang lijkt is men ook
bang voor je. Sommige soorten spinnen lijken
op lieveheersbeestjes omdat deze een vieze
smaak hebben. Zelfs planten maken gebruik
van mimicry : de bloemen van Spiegelorchissen
lijken op een insekt om deze te lokken, zodat
ze voor bevruchting kunnen zorgen.
Geniet van de “beessies” in je tuin. Genoeglijke
uren buiten.

Veenloper Martijn Quak
wint halve marathon
Haarlemmermeer
tijd van 1.35.55 kan de boeken in als
snelste tijd door een Veenloper gelopen in de leeftijd 55-59 jaar.
En er was meer goed nieuws bij
De Veenlopers. Michael Woerden
lijkt hersteld van het blessureleed
dat hem al sinds de winter parten
speelt. Of hij er dit weekend verstandig aan deed om twee wedstrijden
te lopen... Het zorgde in ieder geval
weer voor de nodige zelfvertrouwen.
Op zaterdag won hij de TNO-loop in
Soesterberg. Hij had slechts 33.18
nodig voor 10 kilometer. Z’n broer
Frans werd achtste in 40.56. Zondag
stond hij met zeven andere Veenlopers aan de start van de halve marathon van Nieuwkoop. Michael liep
tot 16 kilometer redelijk relaxed op
de derde plek, maar z’n versnelling
bracht hem nog dichtbij de overwinning. ‘Angstgegner’ en supermaster
Aart Stigter had echter op tijd door
dat hij moest versnellen. Een tweede
plaats en een mooie 1.13.32 waren
uiteindelijk het resultaat. Frans liep
- uiteraard - ook twee wedstrijden.
Hij liep een tijd van 1.27.06.
Het parkoers van de halve marathon kan als één van de mooiere

Viertal klaverjastoernooi
Amstelhoek - Volgende week vrijdag 17 september vindt er bij de
Buurtvereniging Amstelhoek een
extra (en ook extra groots) viertal
klaverjastoernooi plaats.
Dit vanwege het feit dat de buurtvereniging Amstelhoek dit jaar 45

Klaverjassen
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
kan u natuurlijk gezellig aan de bar
verder praten. De intree is 3 euro. U

Regio - De 7e wedstrijd van de
BWC-West competitie is op 5 september verreden op de crossbaan
van Oud-Beijerland. Het was een
stralende nazomerdag en 40 UWTC
crossers hadden zich aangemeld, er
zijn 31 races verreden in de eigen
klasse en 18 races in de dagklasse.
Om half elf viel het starthek voor
de eerste manche van de cruisers,
ze hadden er zichtbaar zin in want
er werd hard gereden en met fraaie
sprongen bereikte Wouter als eerste
de finish.
De boys 15/16 van UWTC zijn beste
maatjes maar in de manches gunnen ze elkaar geen ruimte, Wiljan komt te vallen en Sven en Mike
tuimelden eroverheen. Deze actie
is niet goed voor het clubresultaat
mannen !
Opvallend sterk vandaag in de manches aanstormend talent Jochem
van der Wijngaard en Maarten van
de Mast, beide jongens behaalden
in de manches 3 maal als eerste de
eindstreep en een goede plaats in

de A-finale. De kemphanen Veenhof en Doornbos maakten het ook
nog spannend, in de B-finale was
het stuivertje wisselen waarbij Mike
uiteindelijk als eerste over de eindstreep ging. In de open klasse werden ook goede resultaten behaald,
bij de boys 10/11 stonden zelfs drie
UWTC-ers tegelijk op het podium
Bart, Joey en Mitchell gefeliciteerd
met jullie beker.
A-finale
De volgende uitslagen zijn behaald
in de A-finale eigen klasse:
1e: Bart van Bemmelen en Wouter
Plaisant v/d Wal, 2e: Maarten v/d
Mast, Joey Nap en Michael Schekkerman, 3e: Jochem v/d Wijngaard,
Erik Schoenmakers, 4e: Melvin v/d
Meer, Mitchell Vink, Arjan van Bodegraven, Bart de Veer, Eelco Schoenmakers en Evert de Jong, 5e: Donne
van Spankeren, Sam Verhulst, Mats
de Bruin, Tom Brouwer, Wiljan Brouwer en Kevin de Jong, 6e: Izar van
Vliet, Jaivy Lee Vink, 7e: Ferdi Ceva-

Duiven

Gerrit Hiemstra

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Regio - Afgelopen zondag nam
Veenloper Martijn Quak het stokje
over van Michael Woerden wat betreft de winst bij de halve marathon
van de Haarlemmermeer. Na drie
achtereenvolgende overwinningen
van de Mijdrechtse atleet was het
nu Vinkevener Martijn Quak die de
snelste was. Michael Woerden nam
zelf - voor de afwisseling - deel aan
de halve marathon van Nieuwkoop.
Hij werd daar tweede.
Martijn Quak maakt een ongekend
snelle ontwikkeling door. De meeste
lopers komen na jaren van training
niet in de buurt van de tijden van
Martijn. Met z’n supersnelle 1.14.33
was hij in Hoofddorp iedereen te
snel af. Het betekende ook nog
eens een clubrecord in de categorie
Masters 35 en het was z’n tweede
opeenvolgende overwinning, na z’n
winst in de Dorpsloop van Abcoude. De grote trainingsarbeid werpt
daarmee gelijk z’n vruchten af.
Er was nog een overwinning en
clubrecord voor een Veenloper in
Hoofddorp. Op het parkoers langs
één van de start- en landingsbanen
van Schiphol was Theo Noij de snelste in de categorie Masters 55. Z’n

BWC-7, BMX fietscross

jaar bestaat. Er zijn natuurlijk weer
lekkere vleesprijzen te winnen voor
iedere individu, maar vanwege het
lustrumfeest kan er, zowel bij het
kaarten alsook bij de verloting, een
weekendarrangement in RESORT
ARCEN gewonnen worden. Er is
kunt zich eventueel van te voren opgeven bij Hans Kas (06-45729086)
of Marjan (06-20436050).

Super bingo
Amstelhoek - het nieuwe seizoen begint weer en ook de eerste bingoavond van de buurtvereniging amstelhoek staat weer voor

hardloopwedstrijden van het Westen worden gekarakteriseerd. Met
start en finish in het centrum van
Nieuwkoop maken de deelnemers
een prachtige ronde om één van de
Nieuwkoopse Plassen. De Hollandse Kade, de Meije en het Meijepad
ontbreken daarbij niet. De meeste
hardlopers en dus ook Veenlopers
nemen echter niet de tijd om te genieten van de omgeving. Het doel is
immers bijna altijd zo snel mogelijk
weer aan de finish staan.
Martien Lek wilde heel graag onder
de anderhalf uur finishen. Dit lukte net niet. Hij finishte nu in 1.31.10.
Apollo Veenhof (daarentegen) was
heel tevreden met z’n tijd. Na veel
blessureleed liep hij nu weer een
zeer acceptabele tijd van 1.39.02.
Frans Bosman kreeg onderweg te
maken met kramp in z’n kuit. Misschien miste hij ook wel de competitie met Bert van Diemen. Frans
liep nu 1.44.10. Herman van ‘t Schip
was heel tevreden met z’n halve. Hij finishte in 1.46 en een beetje. Voor Rob van Zijtveld is de halve van Nieuwkoop een vaste waarde in z’n hardloopagenda. Ditmaal
had hij 1.49.08 nodig voor de ruim
21 kilometer. Hans Leeuwerik tenslotte overtrof de broers Woerden
in het aantal kilometers. In de voorbereiding op de marathon van Eindhoven liep hij op zaterdag een 30
km trainingsloop in Amsterdam en
op zondag in Nieuwkoop. Hij bleef
in Nieuwkoop mooi onder de 2 uur:
1.57.07.
(dankzij de extra feesttent) plaats
voor 160 personen (40 viertallen),
dus als u zich nog niet opgegeven
heeft, NU DOEN! Opgeven kunt u
zich per viertal bij Marijke Verhoek
(0297-568654) of bij Rigona Verhoek (0297-560676). Deelnamekosten slechts 10,- per viertal.
Adres: Engellaan 3A AMSTELHOEK
de deur. Vanwege het lustrumfeest
(de buurtvereniging bestaat 45 jaar)
zijn er veel extra en mooie prijzen
te winnen, waaronder onder andere vijf keer een weekend een arrangement in een mooie bungalow in
resort arcen. We rekenen, ook vanwege de extra feesttent op een super grote opkomst. De zaal is open
vanaf 19.15 uur. Tot zaterdag. Adres:
Engellaan 3a amstelhoek

Hennie Pothuizen wint
Strombeek en Ablis
Regio - Zaterdag j.l. hadden de leden van P.V. Rond de Amstel twee
vluchten op het programma, een
natour vlucht vanuit het Belgische
Strombeek met een gemiddelde afstand van 152 Km, en een Nationale vlucht vanuit het Franse Ab-

lis met een gemiddelde afstand van
463 Km. De duiven hadden te maken met een Noordoosten tot oosten wind, dus er zouden geen hoge snelheden bereikt worden was
de algemene opinie. In Ablis werden de duiven om 09.00 uur gelost,

hir, 8e: Roberto Blom.
In de B-finale eigen klasse:
1e: Jeroen Noordergraaf, Wesley ter
Haar, Mike Veenhof, 2e: Daan de
Bruin, Jurre Overwater, Scott Zethof, Rick Doornbos, 3e: Thomas v/d
Wijngaard, Arno van Vliet en Gerard
de Veer, 4e: Sem Knook en Danny
de Jong, 5e: Sven Wiebes en Mike
Pieterse, 7e: Guven Cevahir,
8e: Yiri Plas en Bas van Kuijk.
In de dagklasse
1e: Donne van Spankeren, Bart van
Bemmelen en Arjan van Bodegraven
2e: Jochem van der Wijngaard, Joey
Nap en Tom Brouwer
3e: Mitchell Vink en Michael Schekkerman
Na deze spannende wedstrijd ging
iedereen weer voldaan huiswaarts,
de eerstvolgende wedstrijd is het
Nationaal Kampioenschap voor
Clubs in Rijswijk op 12 september
2010.
Overige informatie is beschikbaar
op de website, www.uwtc.nl
in Strombeek vanwege mist en nevel pas om 12.35 uur. De eerste duif
van Strombeek werd door Hennie
Pothuizen in Vinkeveen om 14.38.43
geklokt en maakte een snelheid van
1223,794 meter per minuut ofwel
ruim 73 km per uur. In rayon F behaalde hij hiermee de 63e plaats. Cor
van Bemmelen uit De Hoef werd 2e
en Ginkel & Berg uit De Kwakel 3e.
In het rayon werd Cor 81e en Ginkel
& Berg 93e. Wim Könst uit Uithoorn
werd 1e in de B-Groep. Om 16.08.45
uur klokte Hennie Pothuizen ook de
eerste duif vanuit Ablis, en deze duif
maakte een snelheid van 1083,788
meter per minuut. In Rayon F werd
hij hiermee 42e en Nationaal in Afdeling Noord Holland 88e. Piet van
Schaik uit Uithoorn was de 2e liefhebber van Rond de Amstel, Ron
den Boer uit Uithoorn de 3e. De uitslagen waren als volgt;
Strombeek 420 duiven en 16 Liefhebbers.
C. Pothuizen
C. van Bemmelen
Ginkel & Berg
H.P. Snoek
R. den Boer
Th. Kuijlenburg
W. Könst
W. Wijfje
Verweij-Castricum
M. v.d. Hoort

Handbiker Jetze Plat
kampioen van Nederland
Regio - Op donderdag 26 augustus
heeft Jetze het Nederlands kampioenschap in Ede gereden. De wedstrijd was op donderdag avond op
een kort parcours in het centrum
van Ede. Na een regenachtige dag
was het voor de wedstrijd droog
en konden de handbikers gelukkig
droog van start gaan. Al snel demarreerde een van Jetze`s concurrenten en reed alleen weg. In het kopgroepje van Jetze zat iedereen naar
elkaar te kijken en niemand wilde
rijden. Ondertussen werd het gat
tussen de weggesprongen handbiker en het kopgroepje groter en
groter. Jetze besloot er achteraan te
gaan maar wilde niemand laten profiteren in z`n wiel. Hij demarreerde
hard en niemand volgde. Uiteindelijk kwam Jetze bij de koploper. Bij
de laatste rondes kwamen ze uiteindelijk met z`n drieën te rijden en zij
zouden gaan sprinten om de zege.
Jetze ging al vroeg en niemand kon
in z`n wiel springen. Hij won het Nederlands kampioenschap met ongeveer 5 fietslengtes voorsprong! Voor
Jetze was dit door het missen van de
Wereldkampioenschappen de laatste belangrijke wedstrijd.
Op zondag 29 augustus deed hij
ook nog mee aan de triathlon in
Aalsmeer, dit omdat hij vorig jaar
ook had deelgenomen in Aalsmeer
en dat was hem goed bevallen. Het
eerste onderdeel ging erg goed, na
1500 meter kwam hij na 21;25 als
5e uit het water. Ook de tijdrit op de
handbike ging goed, maar de strijd
tegen wielrenners is niet te winnen
dus werd hij wel ingehaald door enkele deelnemers. Over de 40 kilome-

ter deed Jetze 1:09;30. Toen moest
hij op de wheeler 10 kilometer afleggen, op een eigenlijk onmogelijk
parcours, waaronder hij een stoepje
op moest, over losliggende straattegels en een onverharde dijk op rijden. Ook kreeg hij nog na 500 meter een lekke band! Hier had hij niet
op gerekend en er was ook geen
binnenband in de buurt, opgeven is

geen optie dus dan maar 9,5 kilometer door op de lekker band. Dit
koste erg veel tijd vergeleken met
vorig jaar dus zag hij na twee goede
onderdelen waar hij goed onder z`n
persoonlijke record lag in het laatste onderdeel z`n tijd wegzakken.
Hij finishte als 41e met een tijd van
2:24;29. Meer informatie over Jetze
is te vinden op www.jetzeplat.nl

Ronde van Uithoorn terug
in het dorp
Uithoorn - Na jaren van afwezigheid is de Ronde van Uithoorn terug in het dorp. Op het parcours dat
leidt over de Dorpsstraat, Stationsstraat, Tromplaan, Christinalaan en
uiteindelijk weer terugkomt in de
Dorpsstraat zal op 19 september vol
worden gestreden voor de prijzen.
Onder meer dankzij impulsen van
het buurtcomite in samenwerking
met de Uithoornse Wieler Trainings
Club is de ronde weer in oude glorie
hersteld. De vele vrijwilligers hebben een fraaie ronde neer weten te
zetten met de diverse categorieen.

Om 10.45 zullen de masters met
plaatselijke favorieten Guus Zanting en Leen Blom hun wedstrijd
over 40km starten. Daarna zullen de
nieuwelingen hun kwaliteiten tonen.
In de categorie van 15 en 16 jarige
brengt de UWTC de plaatselijke favorieten Thijs Leijgraaff, Andre Looij
en Glenn van Nierop aan de start.
In hun schaduw staan drie andere
toppers klaar voor hun korte klassering. Jeroen van Pierre, Etienne Lenting en Hidde Schelling zullen laten
zien dat de beste wielrenners in het
groene shirt van de UWTC rijden!

Bij de Amateurs B ook een pak
UWTC-ers aan de start. Naast John
Oudshoorn is Henk de Jong met inmiddels 3 overwinningen op zak
een van de favorieten die mee gaat
doen om de bloemen.
Als laatste komen de Junioren in
combinatie met de Amateurs-A aan
het vertek. Geen uitgesproken favorieten in deze categorie, maar
wel een hoop kanshebbers van de
UWTC. Meest in het oogspringend
zijn Dennis Looij, Edwin de Graaff,
Frans van der Does en Michael van
Meerland.
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Zideris Mijdrecht: feest dankzij
sponsoring Lucky Stable

Mijdrecht - Zideris Mijdrecht heeft
begin dit jaar 2264,00 euro gekregen van Lucky Stable.
De totale opbrengst van de jaarlijkse sponsorspringwedstrijd was
voor Zideris bestemd. Het geld werd
evenredig verdeeld over de 50 cliënten die Zideris Mijdrecht heeft. De
locatie Verfmolen is naar de dierentuin geweest en heeft een barbecue gehouden. De BZW (zelfstandig
wonende met een aantal uur begeleiding thuis) heeft het geld besteed
aan klompengolf en een lunch bij de
Boerinn.
De locaties Molenwiek en Proostdijstraat zijn gezamenlijk naar Vinkeveen gegaan om te genieten van
een boottocht over de Vinkeveense
plassen. Daarna hebben zij met familie gebarbecued op de eigen locatie. Iedereen heeft genoten van
het extra uitje.
Zideris Mijdrecht is blij dat Lucky
Stable aan hen gedacht heeft en wil
graag Lucky Stable nogmaals via de
Meerbode bedanken voor hun gulle gift.

Willespoort doet mee aan
recordpoging voorlezen
Wilnis - Basisschool OBS Willespoort doet morgen, donderdag 9
september, mee aan de feestelijke
nationale recordpoging simultaan
voorlezen. Ter gelegenheid van de
zesde editie van de Week van de Alfabetisering lezen minimaal 30.000
kinderen verspreid over honderden
locaties in het land gelijktijdig voor
uit één boek. Vanuit het Nieuwe
Luxor Theater in Rotterdam volgen
1.500 kinderen samen met Prinses
Laurentien en demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt de
landelijke recordpoging.
In totaal 98 kinderen uit de hoogste
groepen van basisschool OBS Willespoort lezen in de klas om exact
15.00 uur gezamenlijk één minuut

Kinderen Vlinderbos starten
schooljaar met reisje naar
Dierenpark Amersfoort

uit het boek ‘Geel gras’ van Simon
van der Geest.
De scholen, die zich in Rotterdam
verzameld hebben, brengen allemaal een levensgroot versierd boek
mee. Het mooist versierde boek
wordt door een jury bekroond. Prinses Laurentien zal uit het mooist
versierde boek voorlezen.
Met het evenement adviseren Stichting Lezen & Schrijven en Stichting Lezen jong en oud om dagelijks
15 minuten te lezen. Uit onderzoek
blijkt dat een kwartier lezen per
dag de woordenschat bij kinderen
(en ouderen) aanzienlijk vergroot.
En die is essentieel voor een goede taal- en leesontwikkeling en het
voorkomen van laaggeletterdheid.

Wilnis - Het nieuwe jaar wordt op
Jenaplanschool Vlinderbos altijd gestart met het schoolreisje. Dit jaar
reisde de school met groep 3 tot en
met 6 af naar Dierenpark Amersfoort.
Om 09.00 uur stonden er al twee
bussen op de kinderen te wachten
en om 10.00 uur arriveerden ze in
de dierentuin. Na een kopje koffie
voor de begeleiders en drinken voor
de kinderen verspreidden de groepjes zich snel door het prachtige park
en genoten volop. Zo vonden de kin-

Burgemeester Burgman
doopt het RABOotje van
zorgboerderij Amstelkade

Lekker lopen: Love at first step

Xsensible, where
technology meets fashion
Mijdrecht - Smits Schoenen is helemaal klaar voor het najaar: alleen
de allerbeste schoenenmerken zijn
geselecteerd om u winterklaar te
maken. Xsensible, the stretchable
shoe, is een van die merken.
Een nieuwe mode, een nieuwe technologie. Xsensible staat voor schoenen met individuele pasvorm. Het is
de eerste en enige schoen met gepatenteerde stretchleder technologie. Xsensible veroorzaakt daarmee
een ommekeer in de conservatieve schoenenwereld. Het resultaat is
een mooie wintercollectie met individuele pasvorm voor elke voet.
Innovatief, gepatenteerd en een
puur Nederlandse ontwikkeling is
Xsensible. De basis ligt in gepatenteerd ademend stretchleer dat de
voet elastisch ondersteunt. Na het
dragen ‘onthoudt’ het leer de oorspronkelijke pasvorm en keert daar-

naar terug. Elke stap in deze nieuwe
schoenen is een weldaad. Wellness
voor de voet tijdens stedentrips en
boswandelingen.
Xsensible wordt verkocht bij Smit
in Mijdrecht. Hier wordt niet alleen
de complete wintercollectie van deze wereldschoen aangeboden, maar
krijgt elke klant ook deskundig advies.
Xsensible Dag: Woensdag
15 september
Woensdag 15 september wordt er
een speciale Xsensible dag gehouden bij Smit. U bent van harte welkom om ook een kijkje te komen
nemen en de unieke eigenschappen van deze schoen zelf te ervaren! Henk Krol, de specialst is in de
zaak aanwezig van 11.00 tot 16.00
uur Voor meer info zie advertentie
elders in deze krant.

Cursusmarkt Cursusproject
weer een groot succes
Vinkeveen - Op vrijdagavond 3
september vormt zich weer een lange rij in de hal van De Boei. Er wordt
druk gepraat over de 51 cursussen
en gekeken op de plattegrond om te
zien waar men een inschrijfformulier kan halen. Om half acht opent
de Cursusmarkt en om negen uur
blijkt dat er bijna 500 inschrijvingen
zijn! Leuk om te weten is dat steeds
meer aanmeldingen via internet bin-

nenkomen. Wij zijn een volk dat met
de tijd meegaat! Het cursusoverzicht
staat op www.cursusproject.nl
Wie in wil schrijven kan dat doen
via de Rabobank of via internet op
www.cursusproject.nl Wie meer wil
weten, kan bellen met Auwert Dekker: tel. 0297-261849.
Hij geeft informatie over de wijze
van inschrijven, cursustijden en betalen.

Vereniging de Christenvrouw
De Ronde Venen - De vereniging
“de Christenvrouw” afdeling De Ronde Venen hoopt weer voor het eerst
dit seizoen bij elkaar te komen op
D.V. donderdag 16 september a.s. in
gebouw ’t Kruispunt van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Mijdrecht
aan de Koningin Julianalaan 22.
ProImpulsion komt met een kleurrijke audio-visuele presentatie. Daar-

in worden diverse organisaties toegelicht die werken vanuit een maatschappelijke achtergrond.. Het onderwerp is: “Bewust en Bewogen
keuzes maken”. Spreekt het onderwerp u aan? Kom gerust eens vrijblijvend een keer kijken en luisteren.
Belangstellenden zijn van harte welkom! Aanvang 20.00 uur en de koffie
staat om 19.45 klaar!

deren het ‘Dinobos’ geweldig en natuurlijk de giraffen, stokstaartjes, het
museum en nog veel meer! Om half
1 werd er friet gegeten bij ‘Oma’s
Eethuis’ en daarna waren ook de
verschillende speeltuinen erg in trek.
Moe maar voldaan zat iedereen dan
ook om 16.00 uur in de bus terug
naar school, waar de papa’s en mama’s al waren om de kinderen op te
halen en naar hun verhalen te luisteren. Weer een geweldige dag om op
terug te kijken!

Jaaropening Proostdijschool
Mijdrecht - Vorige week was er
op de Proostdijschool een receptie
voor ouders, kinderen en leerkrachten om het nieuwe schooljaar officieel te openen. Door school waren
koffie, thee en limonade verzorgd en
de aanwezige ouders hadden lekkere hapjes meegenomen.
Onder het genot van een drankje

en hapje kon men gezellig met elkaar bijpraten na een lange zomer.
De kinderen konden buiten spelen
of zich vermaken met een kleurplaat
of het bekijken van een leuke film
in het speellokaal. Alle aanwezigen
vonden het een leuk en gezellig idee
dat voor herhaling vatbaar is. Het
begin van een nieuwe traditie?

Aanstaande zaterdag 11 september:

Dirk Jan Warnaar sluit
orgeldag af
Mijdrecht - Komende zaterdag 11
september is het weer Nationale Orgeldag. Deze manifestatie valt ieder
jaar samen met Open Monumentendag.
In de Janskerk te Mijdrecht is het
mooie Bätz-orgel ook een nationaal
monument. Daarom zullen gedurende de dag continue orgelbespelingen plaatsvinden.

11.00-12.00 uur Charles Rademaker
De Hoef
12.00-13.00 uur Marten Nap
Wilnis
13.00-14.00 uur Peter van Dam
Vinkeveen
14.00-15.00 uur Chris-Jan de Leeuw
Vinkeveen
15.00-16.00 uur Ralf Nagelkerke
Mijdrecht

Vanaf 10.00 uur zullen organisten uit
de regio de mooiste klanken uit dit
orgel proberen te halen. Dat dit zeker gaat lukken hebben wij de afgelopen jaren kunnen horen. Er zijn
veel goede organisten in onze regio,
dus valt er ook veel te genieten.

Bijzonder is dit jaar het slotconcert
door Dirk Jan Warnaar. Om 16.00
uur zal deze in Mijdrecht bekende en geliefde organist, werkzaam
als musicus bij de PKN-kerken in
Mijdrecht, deze muzikale dag besluiten met een concert. Hoe hij dit
in gaat vullen is nog een verrassing,
dus ook hier geldt: houd de Nieuwe
Meerbode in de gaten!

10.00-11.00 uur Marry van der Wilt
Vinkeveen

De Ronde Venen - Op vrijdag 10
september verricht burgemeester
Marianne Burgman van Gemeente
De Ronde Venen de officiële tewaterlating van het RABOotje bij zorgboerderij Amstelkade in Wilnis. Het
Rabo Dichtbijfonds schonk de boot
aan Amstelkade, waar mensen met
een beperking werken. Vanaf volgend voorjaar gaat de bemanning
samen met de kapitein van ’t RABOotje rondvaarten verzorgen voor
onder meer ouderen en mensen
met een beperking. Ook is de boot
dan beschikbaar voor commerciële
doeleinden.
Het Rabo Dichtbijfonds is voor Amstelkade, onderdeel van Reinaerde, op zoek gegaan naar de boot en
heeft deze geschonken. Na maanden schuren, verven, passen, meten
en afbouwen en met dank aan onmisbare bijdragen van bedrijven, is
de boot opgeknapt en watervaardig
gemaakt. Met het aanbrengen van
een tillift is de boot rolstoeltoegankelijk gemaakt. Het trotse resultaat
krijgt aanstaande vrijdag 10 september haar bestemming in de thuishaven in Wilnis. Na de officiële doop
tilt Jan van Schie B.V. de boot met
een mobiele kraan in het water.
Droomboot
Het RABOotje is een platte schuit
met weinig diepgang. Een negentiende eeuwse Kagenaar uit de
buurt van Leiden. In het verleden
werd de boot gebruikt om groente

en fruit naar de veiling te brengen.
Met de komst van de boot wordt
een droom werkelijkheid voor Amstelkade. De medewerkers kijken er
enorm naar uit om te gaan varen. De
boot is vanaf volgend jaar ook voor
verhuur en rondvaartarrangementen beschikbaar.
Matrozen
Amstelkade onderscheidt zich in een
uitstekende service en klantvriendelijkheid. Het toekomstige personeel
van het RABOotje heeft daarom de
afgelopen maanden een matrozenopleiding gevolgd waarin ze onder
meer leerden een goede gastheer te
zijn, knopen leggen, de verkeersregels op het water en wat stuur- en
bakboord is. De matrozen in spe zijn
al druk aan het proefvaren om de
puntjes op de i te zetten. Het echte avontuur begint volgend voorjaar
als de eerste tochten beginnen.
Amstelkade
Op de camping van Amstelkade
kunt u met de caravan, camper of
tent rustig in het groen kamperen.
Ook kunt u er heerlijk eten in boerderijstijl en picknicken, zwemmen,
wandelen of fietsen langs de Kromme Mijdrecht.
En binnenkort zijn er dus ook uitstapjes met het RABOotje mogelijk
naar de Nieuwkoopse plassen en
grachten van Amsterdam, inclusief
bedienend personeel!

Kleuterdag op Jenaplanbasisschool Vlinderbos
Wilnis - Groep 7/8 was drie dagen op kamp en de groepen 3 t/
m 6 gingen afgelopen donderdag
op schoolreis. Daarom hadden de
kleuters na het uitzwaaien van de
andere kinderen het rijk alleen op
het plein en in de school. Reden genoeg voor een feestje. De kleuterdag werd vrolijk geopend met een
toneelstukje en een lied van juf Annemarieke, juf Clementine en juf
Victoria. Daarna deden de kinderen
in groepjes spelletjes rond het the-

ma (onder)waterwereld. Er werd gevist, gespetterd met de waterbaan
en er werd een enorm zandkasteel
gebouwd met een echte piratenvlag
op de toren. Er werd gezongen en
gedanst en genoten van het heerlijke weer.
Tussen de middag werden de kinderen verwend met patat met worstjes.
’s Middags werd er nog even buiten
gespeeld en toen de energie begon
op te raken waren er binnen films
en kleurplaten.
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Autorijden kost geld, maar Peugeot rijden is niet duur!

‘Nettodeal dagen’ bij
Peugeot Hans Lammers
Regio - Vanaf donderdag 9 tot en
met maandag 13 september organiseert autobedrijf en Peugeotdealer Hans Lammers in zijn vestigingen Aalsmeer, Mijdrecht, Woerden en Alphen a/d Rijn een bijzonder interessante actie in de vorm
van ‘nettodeal dagen’ voor niet alleen de autotypen Peugeot 107 XR
1.0 3 deurs, de Peugeot 206+ 1.1 3
deurs en de Peugeot 207 Style 1.4
16V 5 deurs, maar ook voor de andere Peugeot modellen. De actie is
gebaseerd op hoge kortingen. “Vorig jaar hebben wij deze actie bij
ons ook georganiseerd. Dat was ondanks de minder florissante econo-

mische situatie een groot succes en
dus voor herhaling vatbaar,” geeft
Ted van Haaster van Peugeot Hans
Lammers Aalsmeer te kennen. “Wij
houden van helderheid, dat geldt
niet alleen voor ons advies aan de
klant maar ook als het gaat om de
bedragen die op het prijskaartje
staan. Dus als er voor de 107 XR in
die uitvoering staat dat die 7.250 euro kost, dan is dat ook zo. Daar komt
dus niks meer bij! Dat is inclusief
kosten rijklaar maken, kenteken leges, verwijderingsbijdrage, mattenset en brandstof. Dat is dus allemaal
reeds in de prijs verwerkt! Helder en
duidelijk. De auto staat rijkaar voor

Initiatiefnemer van de ‘nettodeal’ dagen Ted van Haaster (li.) en zijn collega
Jan Willem Cromwijk van Peugeot Hans Lammers Aalsmeer vertellen u graag
meer over de actie

degenen die hem wil kopen. Dat bedoelen wij met netto-dealer aanbiedingen. Dit heeft eveneens betrekking op de 206 en de 207. Auto’s met
een volledige uitrusting en een fantastisch comfort. Voor de 107 is er
bovendien een speciaal type, dat
is de Urban Move, gebaseerd op
de XR. Een topper in het segment
van kleine zuinige auto’s waarvoor
we een pakket extra’s hebben voor
maar 790 euro bijbetaling. Daar behoren onder meer toe airconditioning en een audiosysteem met twee
speakers. Dit type auto is beperkt in
het aanbod waardoor een liefhebber in zekere zin in een exclusieve
auto rijdt. Die exclusiviteit geldt tevens voor de 207 in de vorm van de
‘Style’. Ook van deze auto is de productie beperkt. Daarbij is bovendien
een aantrekkelijk pakket extra’s beschikbaar. Dat omvat onder andere airconditioning, mistlampen voor
en 15 inch lichtmetalen velgen. In
plaats van standaard 2.525 euro betaalt men hiervoor slechts 500 euro!
Dat is dus heel aantrekkelijk. Daarnaast geniet men van de geweldige netto-deal korting van 2.157 euro. Ook hier geldt derhalve voor de
207 een rijklare totaalprijs (€ 15.995).
Voor de 206+ hebben we zelfs een
netto-deal korting van 2.952 euro
weten neer te zetten. Met die auto rij je al voor 9.250 euro de deur
uit. Van dit model zijn er inmiddels
5,5 miljoen gebouwd. De auto is al
12 jaar op de markt en nog steeds
populair. Hij vult het gat op tussen
de 107 en 207. Voor alle andere modellen maken we in samenwerking
met Peugeot zelf specifieke aanbiedingen. Hoewel de sloopregeling

nationaal ten einde is, heeft Peugeot die verlengd op de 107 en de
206+. Die premie zit verwerkt in de
aanbiedingsprijs. Als mensen komen met een auto van 1995 of ouder, dan geldt dit tarief. Wij krijgen
van Peugeot namelijk de slooppremie op die oude auto’s terug. Heeft
iemand een auto die jonger is, dan
geldt de slooppremie (helaas) niet
en wordt de korting weliswaar minder, maar kan er toch een aantrekkelijke netto-deal worden gemaakt.
En wie een recente auto inruilt krijgt
daarvoor een bepaald bedrag, wat
vanzelfsprekend in mindering wordt
gebracht op de netto-deal prijs. Dan
is men nóg goedkoper uit! Aantrekkelijker kan niet.”
99,- p/m
Peugeot Hans Lammers heeft méér
aantrekkelijke voorwaarden, zoals
3 jaar financiering tegen 0 procent
rente, of uitstel van betaling zonder
limiet van 6 maanden. Die 0 procent
rente geldt bij een 107 tot 4.000 euro, voor de 206 is dat tot 5.000 euro
en bij de 207 tot 7.000 euro. De aanbetaling blijft en indien gewenst kan

er meer gefinancierd worden. Voor
het meerdere geldt dan een middenrente die in rekening wordt gebracht, dat is momenteel tussen de
anderhalf en twee procent. De actie bij Peugeot Hans Lammers kenmerkt zich door een 107 die buiten
staat met de aanduiding 99,- p/m
erop. Dat houdt in dat men al voor
99 euro per maand in een splinternieuwe Peugeot 107 kan rijden. Bovendien is deze auto vrij van motorrijtuigbelasting en laag in de verzekering; bij een beetje no-claim korting al tegen 320 euro per jaar allrisk! Daarnaast is de auto zuinig in
gebruik, het brandstofverbruik ligt
gemiddeld rond 1 op 18. “Autorijden
kost geld, maar Peugeot rijden is
niet duur. Daarin onderscheiden wij
ons van anderen,” merkt Van Haaster nog op.
107 best verkocht
In de maand augustus was de Peugeot 107 de best verkochte auto in
Nederland. Bij de top 5 merken in
die maand staat Peugeot op de vierde plaats met een marktaandeel van
9 procent. Hans Lammers Peugeot

Samenwerking Van Kouwen,
Automatic Signal en RAF
voor Tour for Life
Regio - Afgelopen week vond de
Tour for Life plaats. Dit is een fietstourrit van Italië naar Nederland
waarbij zoveel mogelijk sponsorgeld
wordt opgehaald voor het goede
doel, in dit geval voor Artsen zonder Grenzen. De Tour bestaat uit
acht loodzware etappes over vele
cols van Italië naar Nederland, langs
klassieke routes. Er wordt zo’n 150
kilometer per dag gefietst.
Automatic Signal uit Rijsenhout is
het oudste beveiligingsbedrijf van
Nederland. Paul de Hont, directeur
van dit bedrijf, raakte via een vriend
die meefietst in deze tour, betrokken als sponsor bij de Tour for Life.
Hij vond het een mooi evenement
en wilde graag nog een bijdrage le-

heeft als ‘actiedagen’ gekozen voor
aanstaande donderdag, vrijdag, zaterdag en maandag 13 september.
Het autobedrijf hanteert in principe
geen koopavond op vrijdag, maar tijdens de ‘nettodeal’ dagen wordt die
voor één keer wél ingevoerd. Vrijdag
10 september is men dus geopend
van 09.00 uur tot 21.00 uur. De andere dagen van 09.00 tot 18.00 uur.
Let wel, standaard is men alle werkdagen ook gewoon open, maar buiten deze ‘nettodeal dagen gelden
de aanbiedingen niet! “Wij doen
het bewust met een uitloop naar de
maandag. Op zaterdag komen er
belangstellenden en die willen een
proefrit en er nog even over denken,
waarna ze maandag met hun beslissing weer naar ons toe kunnen komen. Ook voor ondernemers die
op zaterdag werken en maandag
vrij hebben, is dat gemakkelijk. We
doen er niet flauw over. Als iemand
op maandag is geweest en dinsdagmorgen het besluit neemt hier een
auto te kopen, dan krijgt hij of zij die
alsnog voor de actieprijs.” Aldus Ted
van Haaster. (Zie ook de advertentie
elders in deze krant).

Eerste drie
delen van
fietsbrug
geplaatst over
nieuwe N201

veren als vrijwilliger. Paul is in zijn
vrije tijd DJ en heeft tijdens dit evenement gezorgd voor de muzikale
begeleiding. Dit was mogelijk door
een samenwerking met zijn buurman Ton Hoogenboom van Raf Digital Music. Raf Digital Music is de
cd, dvd en blu-ray speciaalzaak in
Amsterdam, tevens gespecialiseerd
in special import uit USA, Japan en
Engeland.
Om hun bijdrage mogelijk te maken
deden zij een beroep op Van Kouwen Aalsmeer, de leverancier van
de bedrijfsauto’s van Automatic Signal. Van Kouwen heeft voor dit evenement gratis een bus ingezet voor
het vervoer van apparatuur e.d. naar
Italië en terug.

Uithoorn - Afgelopen maandag
zijn de eerste drie delen geplaatst
voor de fietsbrug over de toekomstige N201, bij de kruising Randweg Noorddammerweg.
De heer Hans Weenen stuurde ons
bijgaande foto’s en schreef daarbij: “Zoals u kunt zien gebeurde dat
in drie delen; de draagconstructie,
waaraan deze delen uiteindelijk via
tuigdraden zullen worden opgehangen, moet nog worden geplaatst”.

Hamsterfestijn bij AH
Amstelplein drukbezocht
Uithoorn – Het was woensdagmiddag 1 september weer gezellig
druk in Winkelcentrum AmstelPlein
in Uithoorn. Er waren weer veel kinderen aanwezig om met het AH Jos
van den Berg Hamsterspel mee te
doen. Onder het toeziend oog van
een leuke groep hamsters vermaak-

ten de kinderen zich met een leuk
hamster-memoriespel, een heerlijk glaasje drinken, her en der bakjes met iets te snoepen en een spel
waar je ook nog prijsjes mee kon
winnen.
De kinderen hadden het prima naar
hun zin.

Op de foto: Paul de Hont, Ton Hoogenboom en één van de deelnemers aan
de Tour for Life

Wederom storing aan de
Vrouwenakkersebrug
Regio - Opnieuw heeft het verkeer
op de N231 ernstige hinder ondervonden van de zoveelste storing aan
de nieuwe brug over de Amstel. Afgelopen maandag om 09.30 uur wilde de brug weer eens niet dicht en
stond het verkeer urenlang vast.
Sommige bestuurders kennen inmiddels het klappen van de zweep
en keren de auto om een andere

Zondag concert door
KnA in Thamerkerk

route te nemen. Na de bouw van de
brug is deze geplaagd door talrijke
storingen die soms een tiental minuten, maar vaker enkele uren duren. De brug is handmatig naar beneden gedraaid, dus krijgen nu de
bootjes te maken met stremmingen.
Iets over 12.00 uur konden de getergde bestuurders en voetgangers
weer naar de overkant.

Kinderkoor Xing heeft
plek voor nieuwe kinderen
Uithoorn - Kinderkoor Xing is weer
begonnen met het instuderen van
een nieuw liedjesprogramma. Het
koor heeft weer plek voor nieuwe
kinderen, dus als je op de basisschool zit (vanaf groep 3) en je vindt
het leuk om te zingen, kom dan gerust een keer kijken bij een koorrepetitie. Het koor repeteert iede-

re maandag van kwart voor vier tot
kwart voor vijf in de kleutergymzaal
van obs de Kajuit aan de Eendracht
2 in Uithoorn (Meerwijk-Oost).
Wil je meer informatie, kijk dan op
www.kinderkoorxing.nl of bel even
met dirigente Ireen van Bijnen op
(06)50445100.
Tot ziens op de repetitie!

Uithoorn - Het harmonieorkest van
KnA, onder leiding van Ruud Pletting, geeft aanstaande zondag 12
september een concert in de Thamerkerk. Zij zullen u stukken laten
horen als Fandango, Let me Enter-

tain You, Viva la Musica en vele anderen.
Komt u gezellig luisteren? Het concert begint om 12.30 uur en zal ongeveer een uur duren. De entree is
gratis.
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Hockeyseizoen is weer
begonnen voor de jongens C2

De Vinken mist creativiteit

Mijdrecht - Nadat er vorige week
zaterdag een teambuildingsessie
was om het seizoen goed te beginnen met een ochtendje poldersporten, was het afgelopen zaterdag tijd
voor de eerste oefenwedstrijd. Hiervoor is C2 afgereisd naar Purmerend. Het team was er klaar voor en
de jongens hadden er zin.
De eerste helft was in het voordeel
van HVM, echter werden de kansen niet benut. Na drie kwart van
de eerste helft in balbezit te zijn geweest op de helft van Purmerend,
was de stand echter 3 tegen 0 voor
Purmerend. Zij kregen drie kansen
en hebben die ook benut.
De tweede helft ging gelijk op, echter helaas kwam HVM wederom niet
tot scoren. De eindstand werdt uiteindelijk 5–0 voor Purmerend.
Helaas de oefenwedstrijd verloren,
maar zoals we allemaal weten, een
slechte generale...
Zaterdag 11 september spelen de
jongens van de C2 hun eerste wedstrijd voor de competitie thuis om
14.00 uur.
Ze kunnen ook nog wat versterking
gebruiken, dus ben je 12 of 13 jaar,
kom zaterdag kijken, en als je het
leuk vindt kom je gewoon een keer
meetrainen.
vaarlijk te worden. Vervolgens was
de aanval van Oegstgeest nog wel
twee maal succesvol, waarmee de

Vinkeveen - Het is de hoofdmacht
van De Vinken niet gelukt om in de
eerste veldcompetitiewedstrijd de
punten in huis te houden. Het bezoekende Fiks uit Oegstgeest trok
na een 4-5 tussenstand bij rust uiteindelijk aan het langste eind en
wist in de tweede helft deze voorsprong langzaam uit te bouwen.
Met een 7-10 eindstand moesten de
Vinkeveners de eerste verliespartij
incasseren.
Opstelling
Vinken’s eerste aanval ging voortvarend van start. Helene Kroon, Mariska Meulstee, Peter Koeleman en Peter Kooijman wisten al snel het gele
plastic te vinden. Door afstandstreffers van Kroon en Koeleman was het
binnen vijf minuten 2-0.
Na de vakwissel was ook Vinken’s
tweede aanval flink gevaarlijk. Silvia van Dulken, Joyce Kroon, Kelvin Hoogenboom en Ruud Oussoren hielden de snelheid in het spel
en na een eerste nog naast gaande probeersel en ook een tegentreffer van Fiks was Silvia van Dulken
wel succesvol met haar doorloopbal: 3-1.
Helaas was de thuisploeg niet in
staat om deze prima start een goed
vervolg te geven. Langzaam maar
zeker kreeg Fiks meer grip op het
spel. Met lepe aanvallen, net iets
feller op de bal spelen en goede rebounds kreeg Oegstgeest het betere van het spel. Al snel was het gelijk en vervolgens kwamen de bezoekers op 3-5.
Het kostte De Vinken net even te
veel inspanning om goed in het sco-

Bob Hubenet zorgde voor de procentueel hoogste serie van de week,
15 caramboles waren 36,59% van
zijn te maken punten. Tevens had
Bob samen met Nico Koster, John
Vrielink en Anne Beeker in 18 beurten de kortste partij van de week.
De koplopers De Paddestoel 2 en
De Merel/Heerenlux 3 kregen beide
een 7-2 nederlaag op hun bord. De
Kuiper/van Wijk en Cens 1 profiteerden en nemen nu de eerste plaatsen in.
Geen medelijden
De Merel/Heerenlux 4 verloor met
4-5 van de Merel/Heerenlux 1. John
Vrielink had geen medelijden met
Ben Fransen en won in 18 beurten
met een moyenne van 8,333.

en Moerkapelle naar de Rottemeren, een schitterend watergebied
ten noorden van Rotterdam. In Zevenhuizen wordt pauze gehouden.
Daarna gaat de rit via het Bleiswijkse Verlaat, Hazerswoude en Alphen
aan den Rijn weer terug naar Vinkeveen. De start is om 8.00 uur bij Café
de Schans, Uitweg 1 in Vinkeveen.
Het inschrijfgeld bedraagt 3 euro.
Leden van TTC de Merel en andere bij de NTFU aangesloten verenigingen krijgen een euro korting. Het
dragen van een valhelm is verplicht

Aanstaande zondag open dag bij
Hockey Vereniging Mijdrecht
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 kennismaken met
de hockeysport, dan kan dit komende zondag 12 september. Er wordt
om 10.00 uur gestart op de HVMvelden aan de Proostdijstraat 41. en
uiterlijk rond 12.00 uur is het afgelopen.
Kom je zondag 12 september ook
hockeyen? 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 eventu-

eel 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.
HVM heeft tevens een enthousiaste
G-hockey groep, bedoeld voor kinderen met een verstandelijke beperking vanaf 8 jaar. Heb je interesse,
kom gerust eens kijken. Ze trainen
elke zaterdag om 11.00 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.

Doelpuntenfestijn bij
Argon tegen FC Hilversum

ringsritme te komen. Een afstandstreffer van Mariska Meulstee (haar
vierhonderdste voor de Vinkeveense
hoofdmacht) bracht de thuisploeg
wel weer dichterbij, maar de gelijkmaker zou niet meer vallen
Tweede helft
Direct na rust was de Fiksaanval
opnieuw trefzeker. Een prima benutte vrije bal van Ruud Oussoren liet het thuispubliek even opveren. Toch ontbrak het De Vinken

Cens 2 kwam met 4-5 net iets tekort
tegen De Merel/Heerenlux 2. Zweder van Dalen won in 25 beurten
van nieuweling Gijs Rijneveld.
De Springbok 2 was met 4-5 de
mindere tegen Cens 1. Frans Rekelhof en Cees Hemmer zorgden voor
de Hoefse punten.
DIO 2 was met 7-2 De Springbok
1 de baas. Pieter Stokhof lag in 23
beurten Henk Spring in ’t Veld over
de biljartknie.
‘Broedermoord’
APK Mijdrecht 3 kreeg met 0-9 een
pak slaag van APK Mijdrecht 1. Rene Hoogeboom, Cor Ultee, Gerrie
Hölzken en Gerben Vossestein waren veel sterker dan hun clubgenoten.
Kromme Mijdrecht 1 was met 0-9
kansloos tegen Bob’s Bar. Bob Hubenet en Anne Beeker waren de
gangmakers door in 18 beurten te
winnen.
Kromme Mijdrecht 2 was met 2-7
niet opgewassen tegen De Kuiper/
van Wijk. Nico Koster in 18 beurten
en Toine Doezé in 20 beurten waren

Open Ronde Venen
klaverjaskampioenschap
Vinkeveen - Het Open Ronde Venen klaverjaskampioenschap 2010
zal gehouden worden komende vrijdag 10 september in Café de Merel aan Arkenpark Mur no 43. Het
klaverjassen start om 20.00 uur, zowel dames als heren zijn welkom. Er
zullen vier ronden van zestien giffies gespeeld worden en dan worden de punten bij elkaar opgeteld
en is de kampioen of kampioene
2010 bekend. De kampioen van verleden jaar Martien de Kuijer zal dit
jaar de te kloppen man zijn. Er zijn
fraaie prijzen te winnen. Ook zal er
een tombola gehouden worden met
schitterende prijzen. Het telefoonnummer van Café de Merel is 0297-

De Ronde Venen - Aanstaande
zondag 12 september organiseert
TTC de Merel de Nazomertoer, een
fietstocht langs de mooiste plekjes
van het Groene Hart. De afstand bedraagt 100 kilometer. Gestart wordt
om 8 uur bij café De Schans in Vinkeveen.
De rit wordt in twee groepen gereden. De eerste groep houdt een
snelheid aan van 27 à 30 kilometer per uur, de tweede groep zit daar
iets onder. De rit gaat via Woerdense Verlaat, Nieuwkoop, Boskoop

Zaterdagvoetbal

Bob Hubenet van Bob’s
Bar biljarter van de week
De Ronde Venen - Een jaar “gedwongen” rust heeft het team van
Bob’s Bar goed gedaan. Deze week
leverden de spelers onder aanvoering van Bob Hubenet een puike
prestatie. Het gastvrije viertal van
De Kromme Mijdrecht 2 was het
slachtoffer. Met 0-9 was de afstraffing compleet.

Gezellig nazomertoeren
met fietsclub de Merel

263562.
Hier volgen de data voor de nieuwe
prijsklaverjascompetitie 2010/2011,
in 2010; dus 10 en 24 september,
8 en 22 oktober, 5 en 19 november,
3 en 17 december. Voor 2011, 7 en
21 januari, 5 en 19 februari, 4 en 18
maart, 1 en 15 en 29 april, 13 en 27
mei, 10 en 24 juni en 8 juli.
De uitslag van de laatste prijsklaverjasavond:
1 Martien de Kuijer
6991 punten
2 Nico v.d. Meer
6756 punten
3 Frans Bierstekers
6745 punten
4 Rob Achterbergh
6868 punten
5 Sjaan Kolenberg
6515 punten
De poedelprijs was voor A. van
Scheppingen met
5337 punten

aan stootkracht en toen zelfs vanaf
de stip de kans om gelijk te maken
niet werd benut kregen de bezoekers nog meer zelfvertrouwen. Fiks
benutte een door Vinken omstreden strafworp wel en daarna kwam
Oegstgeest ook nog op drie punten
voorsprong. Een tweede treffer van
nestrix Helene Kroon bracht nog
heel even hoop binnen de Vinkengelederen, maar daarna bleek het
Vinkeveense offensief onvoldoende
daadkracht te bezitten om echt ge-

strijd definitief gestreden was. Een
late treffer van Peter Kooijman was
nog slechts van belang voor de statistieken: 7-10 eindstand.

te sterk voor hun tegenstanders.
Verrassing
De Paddestoel 2 zorgde voor de
grootste verrassing door met 2-7
van Stieva Aalsmeer te verliezen.
Ton Bocxe rekende in 20 beurten
met Jim van Zwieten af die slechts
één carambole tekort kwam. Pieter
Coenen won in 22 beurten van Pim
de Jager.

duidelijk met 2-7 van DIO 1. Nico
van Soeren redde de eer voor de
thuisclub door in 21 beurten Bert
Dijkshoorn te verslaan.

De Schans was met 7-2 veel sterker als De Merel/Heerenlux 3. Kopman Dirk van Yperen, Hans Dikkers
en Hein Voorneveld hielden de punten in De Schans.

Inschrijven
Uiterste inschrijfdatum voor alle
persoonlijke kampioenschappen is
15 september a.s.
Inschrijven via mail aan
biljartfederatie@casema.nl of via de
secretaris van de eigen biljartclub.

De Vrijheid/Biljartmakers verloor

Met dit verlies lijkt De Vinken de
status van degradatiekandidaat nog
even niet verloren te zijn. Volgende
week wacht het relatief onbekende Revival in Terschuur op de komst
van de Vinkeveners, die hopelijk in
den vreemde wel in staat zijn om te
verrassen.

APK Mijdrecht 2 trok met 4-5 aan
het kortste eind tegen De Paddestoel 1. Opvallend in deze wedstrijd
was dat er drie partijen in 28 beurten werden gespeeld.

Mijdrecht - De openingswedstrijd
van Argon tegen promovendus FC
Hilversum is een doelpuntenfestijn
geworden, na een 0-1 stand boog
Argon voor rust de achterstand
om naar een 5-1 voorsprong. In de
tweede helft liep de score op naar
9-2. De genadeklap liep FC Hilversum op na een half uur spelen toen
Kevin Blom in vier minuten tijd een
zuivere hattrick scoorde.
In de beginfase kreeg Argon al een
paar mogelijkheden, een poging van
Youri van Adrichem ging over en
bij een schot van Stefan Tichelaar
stond er een been in de weg. Toch
opende FC Hilversum onverwachts
de score toen na achttien minuten een afstandsschot van Nick de
Vink over de verraste Argondoelman Bas van Moort vloog. 0-1. De
vreugde van de voorsprong duurde
kort, vanaf de aftrap scoorde Youri
van Adrichem op aangeven van Albert Mens de gelijkmaker. 1-1. Nadat vijf minuten later een inzet van
Stefan Tichelaar door doelman Looman tot hoekschop kon worden verwerkt en Van Adrichem even later
naast kopte werd het precies na een
half uur 2-1, een vrije trap van Albert Mens kon door de vrijstaande
Youri van Adrichem ingekopt worden. Daarna was FC Hilversum even
de kluts kwijt en profiteerde Kevin
Blom optimaal van de chaos achterin door na enkele fraaie aanvallen in vier minuten tijd drie maal het

net te laten bollen. Middels deze
hattrick liep Argon uit naar een 51 ruststand.
Tien minuten na rust volgde de 6-1,
bij een aanval over rechts werd de
bal teruggelegd op Albert Mens die
met een laag schot doelman Looman kansloos liet. FC Hilversum kon
in aanvallend opzicht niet voor veel
gevaar zorgen, alleen Sander Hendriks verscheen voor Argon doelman Van Moort maar zijn kopbal
was een prooi voor de sluitpost. Na
enkele wissels waarin Rudi Zaal en
Michael Cornelisse in het veld kwamen voor Doorson en Kamil pikte Lesley Groenen ook z’n doelpunt
mee, van dichtbij ging de bal onder
de voet van doelman Looman door
en rolde de bal over de doellijn. 71. Tien minuten voor tijd werd het
nog erger voor de ploeg uit Hilversum toen Christiaan Winkel van ver
de bal onhoudbaar in kruising joeg
8-1. FC Hilversum bleef voetballen
en zag dat uiteindelijk beloont met
een doelpunt. Eerst schoot Said Akchich nog voorlangs maar Sander
Hendriks kon vanaf rechts de bal in
de verre hoek krullen 8-2. Voordat
de ontspannende leidende Wilnisse arbiter Vianen kon affluiten werd
het nog 9-2, Stefan Tichelaar rondde een vrije trap van Albert Mens
met een laag en hard schot af.
Zaterdag gaat Argon op bezoek
bij een bekende tegenstander:
WVHEDW uit Amsterdam.

Seizoen gestart bij
Bridgevereniging
De Ronde Venen

Mijdrecht - Gisteren, dinsdag 7 september, is het voor Bridgevereniging
DRV weer de start van een nieuw
bridgeseizoen. Vanaf die dag wordt
er weer in competitieverband gespeeld in een A- en een B-lijn. Gespeeld wordt in een ontspannen sfeer
op de dinsdagavonden (aanvang om
20.00 uur) in een zaal van de Meijert te Mijdrecht. De uitslag van elke
speelavond vindt direct na afloop van
de laatste spelronde plaats. Naast de
wekelijkse speelavonden in competitieverband is er elk jaar weer, tesamen met de leden van de Vinkeveense bridgevereniging, een Lentedrive.
Aan het eind van het kalenderjaar
vindt er tevens een kerstdrive plaats.

De vereniging heeft nog plaats voor
zowel beginnende als voor ervaren leden. Heeft u belangstelling om in het
nieuwe seizoen bij deze bridgevereniging te komen bridgen, kom dan zonder enige verplichting eens een avond
meespelen, om de sfeer te proeven. Er
is plaats voor zowel beginnende als
ervaren bridgers. Wilt u thuis met kennissen spelen, dan heeft de vereniging ook bridgekoffers beschikbaar,
welke tegen geringe kosten door leden geleend kunnen worden.
Voor nadere inlichtingen en aanmelding om een avond vrijblijvend mee te
spelen kunt u bellen met Sonja Dillions, tel 0297.261818 of met Theo van
Nes, tel 0297.593618.

Bridgeclub Hartenvrouw
De Ronde Venen - Dinsdag 31 augustus begon het nieuwe speelseizoen bij Hartenvrouw met de jaarvergadering die in een rustige sfeer
verliep. Leden en bestuur gaan vol
goede moed een nieuw seizoen met
elkaar in. Tijdens de vergadering
werden de clubkampioenen, Greet
Overwater en Guus Pielage, van
2009/2010 bekendgemaakt en verblijd met de daarbijbehorende onderscheiding.
Daarna werd de openingsdrive gestart, deze ging alleen voor de “eer”
want een open zitting zonder consequentie voor de competitie. In de Alijn werd met twaalf paren gespeeld.

Eerste werden Thecla Maarschalk
en Rees van de Post, met 65.83%!
De net geëerde kampioenen, Greet
en Guus, volgden als tweede met
63.75%, als derde eindigden Bibeth
Koch en Tine Wagenaar met 60.00%.
Mooie scores dames, ga zo door!.
In de B-lijn, met elf paren, werden
Reina Slijkoord en Renske Visser
eerste met 59.90%, als tweede het
combipaar Trees Ellerbroek en Vera
van Wessem met 59.38%. Derde
werden Trudy van den Assem en Refina van Meijgaarden met 58.75%.
Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij de secretaris Mieneke
Jongsma, tel. 0297-565756.
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Uitslagen
In de EFSIX klasse is het kampioenschap gewonnen door Joop
de Bruin en Marcel Eekhof, gevolgd door Marc Meijer op de tweede plaats en Jan Ligthart en Ruurd
Jouke van Wieren als derden. Bij de
Sharpies werd een spannende strijd
geleverd om de eerste plaats.
Uiteindelijk hebben de Vinkeveners
Daan Versteeg en Arnold Mulderij met een punt verschil gewonnen
van Job Volwater en Ton van Berkel. De derde plaats ging naar het
Duitse team van Klaus Eissenblatter en Sven-Ove Baumgartner. In
de jeugdklasse RSfeva is de titel in
handen van Daniel Bramervaer en
Thomas van den Brekel gekomen.
Tweede werden Laura van Veen en
Daan Duthilh. De WVA leden Thomas en Marloes Rot behaalden de
derde plaats, net voor de andere WVA leden Jodie van Senten en
Stan Heijnen die vierde werden.

Succesvol Nederlands
Kampioenschappen
Sharpie, EFSIX en RSfeva
Vinkeveen - Prachtige zeilomstandigheden zorgden het afgelopen
weekeinde voor spannende wedstrijden bij het Open Nederlands
Kampioenschap in de klassen Sharpie, EFSIX en RSfeva. In totaal streden 79 boten om de titels, afkomstig

uit Nederland, Belgie, Duitsland, Engeland en zelfs Spanje.
De NK’s konden worden gevaren
onder uitstekende omstandigheden,
al was het vrijdag wat moeilijk vanwege het gebrek aan wind. Toch is

het gelukt om de geplande zeven
wedstrijden te zeilen in de Sharpie
en EFSIX klasse. De RSfeva’s hebben het kampioenschap over vijf
wedstrijden gevaren omdat ze deze klasse alleen zaterdag en zondag
gevaren heeft.

Over de WVA
De WVA is een vereniging met een
grote regionale betekenis. Naast
jeugdleden uit het gebied van Amsterdam tot Elburg en Nieuwegein
heeft de vereniging een groot aantal
lokale leden die gebruik maken van
de faciliteiten op Zandeiland 4. De
vereniging heeft verschillende trainingsgroepen variërend van beginners tot landelijk hoog geklasseerde
wedstrijdzeilers bij de jeugd.
Ook is er een jaarlijks terugkerende
zeilcursus voor volwassenen die in
de zomermaanden de fijne kneepjes van het zeilen in de vingers willen krijgen en worden er onderlinge
wedstrijden gezeild, naast activiteiten en tochten voor gemotoriseerde
boten. Meer informatie kunt u vinden op www.wvavinkeveen.nl
de handen uit de mouwen te steken voor de club. Met tomeloze inzet begon hij al snel aan uitbreiding
van de baan. Geld of materiaal was
er nauwelijks, alleen goede moed
en een overdosis inspanning. Door
het opbouwen van maar liefst 2500
oude autobanden werden de kombochten verplaatst. Maar die moesten wel een voor een met kruiwagen en schop met aarde worden gevuld. Met slechts een handjevol medewerkers waren we daar heel lang
mee bezig maar het resultaat was er
wel naar. Enkele hellingen doen nog
steeds dienst. In 1993 kon het eerste afdelingskampioenschap worden georganiseerd.

Piet Ende sponsort de BMX sport bij UWTC

Piet Ende (61): Maakt
werk van BMX sport
Regio - De BMX, een spectaculaire sport binnen de jubilerende Uithoornse Wieler Trainings Club, is de
grootste en snelst groeiende afdeling van deze vereniging. Sinds de
oprichting van wat toen de crossafdeling heette, nu meer dan 25 jaar
geleden, is er veel vooruitgang geboekt. Factoryteams, gesponsorde rijders en landenteams geven de
BMX sport een waardig karakter.

Op het onlangs geheel vernieuwde parcours naast het clubgebouw,
achter het Libellenbos, maken veel
jeugdleden hun droom waar. Maar
voor het zover was, moest er veel
werk worden verzet en zoals gebruikelijk binnen een vereniging, wordt
dat door de leden zelf gedaan. Een
van de initiatiefnemers was Piet Ende Vliegende start
Op zijn 36e jaar, deed Piet in 1986

zijn eerste intrede in de wereld van
de fietscross. “Nadat mijn zoon met
fietscrossen begon schafte ik zelf
ook een fiets aan. Een jaar later reed
ik als cruiser al mijn eerste wedstrijd
en binnen 3 jaar mijn eerste Afdelings Kampioenschap. Een wedstrijd
die ik overigens samen met commissielid Eiko Werkman zelf had opgezet. Een eerste plaats behaalde
ik tijdens de NH cup bij de regiokampioenschappen” herinnert Piet
zich. Daarna ging het in vliegende
vaart en deed hij niet onverdienstelijk mee aan nationale en internationale wedstrijden.
“Waar ik bijzonder trots op ben is
mijn deelname in 1993 aan de wereldkampioenschappen in Schijndel.
Daar bereikte ik de zevende plaats.
In Brighton, Engeland, werd ik vierde, ook een mooie herinnering”.

Piet Ende tijdens het WK Engeland in 1996

Valse start CSW
Wilnis - CSW is er niet in geslaagd
om de eerste competitiewedstrijd in
winst om te zetten. Op bezoek bij
HBOK ging de ploeg van Dennis v.d.
IJssel met 3-1 onderuit.
Het begon allemaal zo goed voor
CSW want al na vijf minuten spelen
stond de 0-1 op het bord. Een vrije
trap vanaf rechts werd door Jeroen
Westera op het hoofd van Alexander Bos gelegd die vervolgens prima
inkopte. Een prima start van CSW
dat na een minuut of twintig spelen
zelfs op een ruimere voorsprong had
kunnen komen. CSW kreeg namelijk
een terechte penalty toen Mauricio

Cabeza in de rug werd gelopen. De
strafschop van Jay Klaas Wijngaarden werd echter door de keeper gestopt. CSW was het spoor even bijster en HBOK begon wat meer aan
te dringen. Een gevaarlijke vrije trap
van HBOK kon voor CSW gelukkig nog tot corner worden verwerkt.
Even later viel echter wel de gelijkmaker uit een vrije trap.
De bal werd voor de goal gebracht
en in tweede instantie ingeschoten. Nog voor rust leek CSW weer
op voorsprong te komen toen Maurico Cabeza de bal bij Wijngaarden

UWTC Clubwerkzaamheden
Voorzitters Henk vd Burg en Ad Fiege hebben bij UWTC ooit de fietscrossafdeling opgericht. De vereniging begon met een crossbaan aan
het Jaagpad met, toen ook al, veel
enthousiaste leden. Maar bij de verhuizing naar het nieuwe clubgebouw aan de Europarei, vergde de
aanleg van een baan meer tijd dan
voorzien, en verloor UWTC veel leden. Een ongeluk komt zelden alleen. Toen Henk vd Burg zijn been
brak, schoot Piet te hulp. Naast
zijn sport vond Piet ook de tijd om
bracht die keurig inkopte. De assistent scheidsrechter van HBOK
hielp echter zijn ploeg door bij de
voorzet ten onrechte voor een achterbal te vlaggen, een signaal dat
door de scheidsrechter werd overgenomen.
Meer druk
Na rust een sterk begin van CSW
dat wat meer druk naar voren begon te zetten en bij balverlies direct ging jagen. Tot echt grote kansen leidde dat echter niet. Achterin
was het voor CSW oppassen geblazen dat het niet te veel ruimte weggaf aan de gevaarlijke spitsen van
HBOK. Toch kwam CSW op achterstand en weer uit een dood spel-

Ook het juryhok werd gebouwd.
Vanuit een oude schoolconstructie werd een prima functionerend
onderkomen neergezet. Maar ook
het terrein om de baan heen werd
onder handen genomen – letterlijk dus. Het terrein achter het Libellenbos was een moeras. Elk bedrijf dat met een overschot aan aarde had, wist ons terrein te vinden en
stortte het vol. Totaal werd wel 100
kuub grond gestort maar de rest
moesten we zelf doen. Met kruiwagens werden de enorme hopen
geslecht. Deze taken en het uitoefenen van de sport heeft hij gedurende 25 jaar lang gedaan. Maar
ook vervulde hij naast alle trainingen, 12 jaar lang een bestuursfunctie, tot zes jaar geleden. Toen stelde
zijn vrouw hem voor om het anders
te gaan doen. Samen met haar bepaalden zij het gezicht van de crossafdeling van UWTC. Ze waren beiden dagelijks in touw om te afdeling te laten groeien. Dankzij de inkomsten van de grootste clubsponsor, Schijf, kon er ook wat gebeuren. Van aanschaf van materiaal om
te trainen tot het opstellen van een
eigen clubblad Het Fietscrossertje,
een eigen initiatief van Nelie.
Momenteel runnen zij hun bedrijf
in ambulante BMX handel. Op alle
wedstrijden is hij te vinden met zijn
service- en onderdelen wagen maar
ook thuis kan elke BMX’er bij hem
aankloppen voor onderdelen of een
goed advies. Onder zijn motto: BMX
voor sportief gedrag, rijdt hij met
een eigen team op nationale wedstrijden. “Niet zozeer voor de prestatie maar meer voor de promotie
van fietscross” benadrukt Piet zijn
liefde voor de sport.
Op de UWTC kleding prijkt zijn firmanaam op de shirts. Samen met
Blom Metselwerken, Kroezen en
Voshart Bloemen sponsort hij de
vereniging en vanwege zijn bijzondere verdiensten is Piet door het algemeen bestuur jaren geleden benoemd tot lid van verdienste.
moment. Een corner werd voor het
doel gebracht en een speler van
HBOK mocht zo maar ongedekt inschieten. CSW kon hierna niet meer
in zijn juiste ritme komen, leed veel
onnodig balverlies mede ook door
een fellere tegenstander. Het probeerde het nog wel met afstandsschoten maar ook dat leverde niets
op. De 3-1 van HBOK kwam voort
uit een mooie aanval die eveneens
keurig werd afgerond.
De wedstrijd was gespeeld en zo
bleef CSW met lege handen staan
in het eerste competitieduel. A.s. zaterdag hoopt de ploeg op revanche
thuis tegen VVA ’71.

Legmeervogels C1 zat
begint competitie sterk!
Uithoorn - Vandaag was het zover,
de eerste wedstrijd van de competitie voor de C1 zaterdag van Legmeervogels. Een kans om rustig aan
de competitie te beginnen is er niet,
we moeten meteen aan de bak tegen het zeer sterke IJsselmeervogels. We beginnen wat onrustig aan
de wedstrijd en het is duidelijk dat
IJsselmeervogels gekomen is om
te winnen. Al vrij snel echter staat
Kim Zethof oog in oog met de keeper van de tegenstander, maar de
eerste zware overtreding is een feit.
Kim wordt hard van achteren neergeschopt.
IJsselmeervogels opent even later
de score, en onze jongens en meiden staan voor een moeilijke taak.
Een prima schot van Chelly Drost
dat door de keeper van de tegenstander niet op waarde wordt beoordeeld brengt de stand weer gelijk, 1-1. Door pech achterin komt
de tegenstander echter weer op
voorsprong, maar nog voor de rust
brengt Kim Zethoff Legmeervogels
weer langszij. Hoewel IJsselmeervogels de betere ploeg blijft in de eerste helft, houdt Anko Smit Legmeervogels in de wedstrijd. Verschillende kansen van Legmeervogels worden op schandelijke wijze door een
zeer partijdig vlaggende grensrechter om zeep geholpen.

iets beter in het spel. Halverwege de
tweede helft komt Mike Bosse erin.
Een supersub, want al binnen twee
minuten scoort Mike de 3-2. De tegenstander raakt duidelijk gefrustreerd en Nick Wijnhout wordt terwijl de bal al weg is hard onderuit
geschopt. Gelukkig kan hij verder
spelen, want een minuut later wordt
Mike Bosse op z’n enkel getrapt in
de 16 meter. Nick Wijnhout neemt
de penalty onberispelijk en Legmeervogels leidt met 4-2. Mike Bosse kan echter niet verder en moet
na een minuut of vijf het veld al
weer verlaten. Pas na opnieuw een
schandalige overtreding, nu op Yannick van der Veer, trekt de scheids
het eerste geel. Gelukkig houden
onze jongens en meiden het koppie
er bij en spelen ze de wedstrijd zeer
goed uit. De eerste wedstrijd en de
eerste overwinning zijn een feit.

Na de rust verhardt de wedstrijd,
maar al snel blijkt dat we vandaag
niet hoeven te verliezen. We komen

Honkbalclinic voor
ondernemers
Uithoorn - De ondernemersvereniging “Vrienden van Thamen” is sinds
dit seizoen een feit. Een groot aantal
ondernemers heeft inmiddels al gekozen voor een lidmaatschap.
Om hen kennis te laten maken met
de sport en met elkaar, organiseert
honk- en softbalvereniging Thamen
een professionele honkbalclinic. Alle sponsors zijn uitgenodigd en kunnen een aantal zakenrelaties meenemen. Deze clinic vindt plaats op
donderdag 16 september, van 14.30
tot 18.00 uur.
Ervaren honkbalspelers zullen de
aanwezigen de techniek van het
slaan en gooien bijbrengen.

Daarna worden de geleerde technieken in de praktijk gebracht middels een officiële baseball-game. De
middag wordt afgesloten met een
uitgebreide sponsor-borrel, waarbij
iedereen de gelegenheid heeft zijn
of haar eigen netwerk uit te breiden.
Bent u geïnteresseerd in lidmaatschap van deze ondernemersclub?
Wij nodigen u van harte uit om deel
te nemen aan deze clinic en op die
manier kennis te maken met de
sport en de sponsor-mogelijkheden.
Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via de website www.vriendenvanthamen.nl.

Het bridge seizoen is
weer gestart
Uithoorn - Donderdag 3 september kwamen de leden van Bridgeclub ABC voor het eerst dit seizoen
weer bij elkaar.
De voorzitter opende de eerste zitting met de mededeling dat onze
wedstrijdleider de heer Jan van Rijk
in verband met zijn leeftijd (begin 80
pas) het wedstrijdsecretariaat heeft
neergelegd.
Een groot verlies voor onze vereniging, wij zullen Jan missen om zijn
humor, kennis van het Bridge spel
en vooral de manier waarop hij, op
zeer speciale wijze , als arbiter, indien
nodig optrad.
Gelukkig blijft Jan wel bij ons bridgen, zodat wij altijd nog van zijn
vakmanschap gebruik kunnen maken, alleen nog een goede partner
voor hem vinden. Gegadigden kunnen zich melden.

De heer Lucas van de Meer is bereid gevonden het wedstrijdsecretariaat, samen met Ria Prager, die het
voorheen samen Jan deed, over te
nemen.
Wij wensen hem veel succes in zijn
nieuwe functie. Dit naast zijn penningmeesterschap.
Hierna kon het bridgen aanvangen.
Het was duidelijk dat meerdere personen op het landje van de familie
van de Schot (klein Schotland) hadden geoefend.
Andere moesten nog echt wennen
na zo’n lange vakantie.
Pm dat het een vrije speelronde betrof had dit nog geen gevolgen voor
de competitie.
Bridgeclub ABC heeft haar clubochtend, donderdags om 9.00 uur in het
Buurtnest aan de Arthur van
Schendellaan in Uithoorn.

Mooie afsluiting
clubkampioenschappen
Wilnis - Afgelopen zondag vond de
finaledag van de single clubkampioenschappen bij Tennisvereniging
Wilnis plaats.
Dit jaar waren er beduidend minder deelnemers dan vorig jaar, maar
desondanks was het genieten op
de finaledag. Het was uitzonderlijk mooi weer waardoor het voor de
spelers en de toeschouwers goed
vertoeven was.

strijd in de tweede set met een tiebreak. Ook hij pakte de titel waar
Koen jarenlang domineerde!

De hele week hebben de deelnemers gestreden voor een plek in de
finale. Snelle partijen wisselde zich
af met lang en ontzettend spannende partijen. De finalisten waren
dan ook erg goed aan elkaar gewaagd! In de hoogste poule bij de
dames was het Karin de Vink die na
een lange en wisselende partij aan
het langste eind trok tegen Caroline
Prins, de wedstrijd werd in de derde
set met een tie-break beslist. Nadat
Caroline 2 jaar achter elkaar de beker in ontvangst mocht nemen was
het nu Karin die er met de titel vandoor ging.

Prijs
klaverjassen

In de hoogste poule bij de heren
kwamen Robin Eckholm en Koen
van de Drift tegen elkaar uit. Het publiek genoot van hoogstaand tennis
waarin de nodige emoties ook werden getoond. Robin Eckholm domineerde de partij en besliste de wed-

Ondanks dat het dit jaar wat rustiger was kijkt TV Wilnis terug op een
geslaagd toernooi. Gezien de gezelligheid en de sportieve prestaties
hoopt de organisatie dat de andere leden volgend jaar ook mee zullen doen.

Vinkeveen - Op dinsdag 14
September organiseert Onder Ons
de laatste zomer prijskaartavond
van dit seizoen ook deze avond is
iedereen welkom , dus ook vakantie
en recreatie gasten zijn welkom.
De aanvang is 20.00 uur in het
Meertje Achterbos 101 in Vinkeveen. Er worden drie partijen gespeeld van zestien gifjes.
Bij de laatst gespeelde avond werd
Jan Houtkamp 1e. met 5406 punten, 2e. Corrie van Kouwen met
5164 punten, 3e. Bep schakenbos
met 4855 punten, 4e. Gerda Vaneman met 4817 punten, 5e. Ria Plant
met 4715 punten. Als laatste eindigde Martien de Kuijer met 3609 punten.
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Geweldig tropisch feest opent officiële
schooljaar OBS De Pijlstaart

Vinkeveen - Hoewel de basisscholen in De Ronde
Venen al weer een paar weken geleden van start
zijn gegaan, vond deze week nog een officiële
aftrap van het nieuwe jaar op OBS De Pijlstaart
plaats. Het nieuwe jaar is op de Vinkeveense
basisschool namelijk pas echt begonnen als er
flink is gefeest door kinderen, leraren en ouders
op het feest De Pijlstart.
Vanwege het overweldigende succes van de vorige
editie, toen de show Pijlstart Got Talent voor het
eerst werd gehouden, was besloten ook dit jaar
op zoek te gaan naar talent onder de leerlingen.
Daarvoor waren diverse voorrondes in de klassen
gehouden, want er was slechts plek voor één act
per klas in de grote finale. De presentatie van de
show was in handen van het hoofd van de school,
Bert van Diemen. Hij werd bijgestaan door een
geweldige jury die een kritisch oordeel over de
acts gaf: Meester Tom Kunst, Ro Deira en leerlingen
Nikki Blomvliet en Sanne van den Biggelaar.
Er werd volop en op zeer hoog niveau gedanst en
gezongen, maar het meest was de jury toch wel
onder de indruk van de vocale kwaliteiten van
Liselotte Ponssen uit groep 5. Ze wist er Meester
Tom stil mee te krijgen... De Wildcard voor de show
was vergeven aan de kleuterjuffen, die een
hilarische wateract opvoerden.
Leerlingen van Dansschool Nicole zweepten samen
met entertainer Ro Deira het publiek op, dat geheel
in stijl van het thema de tropische outfits uit de kast
had getrokken. De best geklede leerling bleek
Lotte de Jong uit groep 3. Zij kreeg daarvoor een
cadeaucheque voor een kinderkledingwinkel
overhandigd. Leerlingen en ouders konden voor het
goede doel, de zeeschildpadden in Bonaire
(ook hier uiteraard een tropisch goed doel!),
op de foto als piraat of hoela-girl.
Tussen alle optredens door kon iedereen zich
tegoed doen aan lekkere hapjes en drankjes,
waaronder een heerlijke hotdog, beschikbaar gesteld door Juniors en Binckys.
Een ijsje toe maakte het feest, waarbij het weer
overigens prachtig was, compleet.
Moe maar voldaan liep rond half negen ‘s avonds
het schoolplein leeg.
De kinderen hebben een heel weekend de tijd gehad om te herstellen van de feestelijkheden, want
nu is het ook voor OBS De Pijlstaart onomkeerbaar:
het nieuwe schooljaar is begonnen!
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers
van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan,
in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving.
Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja! Ja! Kraaien
De
afgelopen
dagen
waren
de
ochtenden
schitterend. Ik
fiets tegenwoordig in de vroege ochtenduren.
Waarom? Vet lozen, conditie kweken en vooral genieten van
de Rondeveense omgeving. Dus de mooie polders. Vrijdagmorgen om half acht hing er een
lage mist over de velden aan weerskanten van
de Hoofdweg in Mijdrecht. De schapen liepen
in ganzenmars, in een lange aaneengesloten rij
over de weide. Zonder poten. Verderop zweefden de toppen van de maïs ook in een witte wolkendeken. Het was stil. Slechts een enkele auto bedierf deze idylle. Aan de andere (oost)zijde
gloorde de roze zon achter de horizon. Het was
handschoenenkoud op de fiets. Ja! Ja! Dat is
genieten. Zaterdag bijna hetzelfde beeld, maar
toen waren er geen schapen maar speelden
twee donkere paarden (merrie en veulen?) tegen een witte mistige achtergrond. In de bomen
maakten kraaien behoorlijk herrie. Ja! Ja! Wat
moeten wij met al die kraaien en kouwen. Er komen er steeds meer. Steeds meer! Steeds maar
meer! Ze verjagen de duiven, de mussen, de
mezen, de vinken, de lijsters, de merels en de….
enz. enz. Ja! Ja! Waar zijn die andere vogels gebleven. Hoe kan dat? Zijn er verklaringen voor
te bedenken? Komt dat omdat wij in De Ronde Venen steeds meer stenen tuinen hebben
en steeds minder natuurlijke hagen zien? Dat
is toch een probleem aan het worden. Die stenen tuinen. Ja! Ja! Het regenwater gaat steeds
sneller de goten in en het water wordt steeds
sneller naar de sloten afgevoerd. Die zijn daar
niet op berekend. In een Amstelveense krant
heb ik een paar maanden geleden een artikel
over de watertoevoerproblemen gelezen. Daar
werd een oproep in gedaan om de tuinen niet
met gesloten verharding te beleggen maar als
je dan toch niet meer in de tuin wilt werken zo
veel mogelijk met waterdoorlatend materiaal te
beleggen Ja! Ja! De natuur heeft steeds minder
aan onze tuinen. Steeds minder gesloten begroeiing waar kleine vogels hun nesten in kunnen bouwen en hun jongen veilig groot kunnen
brengen (bescherming tegen kraaien en eksters enz.). Steeds minder gevarieerde begroeiing waar de insecten mogelijkheden vinden om

zich te ontwikkelen. Steeds minder grond met
bescherming van bladeren waar bijvoorbeeld
hommels zich kunnen ingraven tegen de winter. Steeds minder mensen die met oog op de
natuur omgaan met de hun beschikbare grond.
Steeds meer kale “tuinen” in de winter en geren in het voorjaar naar de tuincentra om potten voor planten te kopen om de kale saaie tuinen nog een beetje op te sieren. Ja! Ja! De taaie
en brutale niet kieskeurige vogels blijven dus
over. Kraaien. Kraaien en nog eens kraaien. Onze eigen schuld. Ja! Ja! Ik dwaalde even af. Ik
kom op mijn rondje elke dag langs het monument van onbekwaamheid. De plek waar onze
burgemeester door het hek gevlogen is. Daar
werd de zaak binnen de kortste keren hersteld.
Op wiens rekening? Zou het in de gemeentearchieven terug te vinden zijn? De paardensporen
staan zeer diep in de berm die dan paardenpad moet heten. De paardenstront ligt op het
fietspad. Lekker hoor! De po… “Oh nee, benen.”
zakken er ver in. De berm is te zacht. Dat zal wat
gaan kosten om die paardenpaden in die zachte berm in stand te houden. Ja! Ja! Veengrond
is niet zo erg geschikt voor een paardenpad.
Die is te slap voor de zware druk van de paardenhoeven (een graafmachine levert nog minder druk op per cm2). Het veen zal gaan eroderen (verpulveren) en zijn verband verliezen en
biedt op den duur ook geen steun meer aan de
verhardingsconstructie van de weg. De bermen
gaan verzakken en moeten steeds maar weer
opgehaald worden.
Het wordt tijd dat wij een geheel, en ik zeg met
nadruk geheel, nieuw gemeentebestuur krijgen.
Een gemeentebestuur dat zich weer eens bezighoudt met de gewone burgers en de minderbedeelden Een gemeentebestuur dat zich weer
inzet voor de leefbaarheid in onze gemeente.
Een gemeentebestuur dat kansen creëert voor
mensen die het moeilijk hebben, mensen met
een handicap die moeilijk in het centrum kunnen komen. Een gemeentebestuur dat met andere ogen naar de voorzieningen kijkt voor de
voetgangers en de fietsers en dat niet alleen
maar kijkt naar de commerciële kanten van het
bestaan en alles voor de auto’s doet, zodat er
geen geld meer is om de fietspaden en wandelpaden behoorlijk te onderhouden. Ja! Ja!
John B. Grootegoed

Rotary Moederverwendag
weer geslaagd
De Ronde Venen - Al weer voor de
zevende keer organiseerde Rotaryclub Mijdrecht een verwendag voor
moeders van kinderen met een beperking. De deelneemsters weten
van te voren niet wat hen op zo’n
dag te wachten staat. Het is voor
iedereen een pure verrassing. Wat
zullen we nu weer gaan doen?
Was het vorige keer een actief programma met onder andere golfen
en salsadansen: dit jaar werd het
een ontspannen dag met als eindbestemming Den Bosch met culturele en culinaire verwennerijen.

ten verwennen. Na een boeiend bezoek aan de originele kristalfabriek
in Leerdam genoot iedereen van een
goed verzorgde lunch in Den Bosch,
een adembenemende workshop
Didgeridoo spelen, een verkenning
van de oude stad te voet en per boot
op de Binnendieze. De culinaire afsluiting met diner vond plaats in de
Korte Putstraat, bij liefhebbers van
Den Bosch welbekend.

Op zaterdag 4 september begon
de verwendag met koffie en cake
bij Rendez-Vous in Mijdrecht. Voor
het merendeel van de moeders was
het direct al een gezellig weerzien
met elkaar. Zoals gebruikelijk werd
iedereen toegesproken en uitgezwaaid door onze burgemeester en
natuurlijk door de Rotaryleden die
de moeders van huis hadden opgehaald.
In de bus begon het feest met de
ruim 65 deelnemers pas echt. Heerlijk alles achter je laten, genieten
van de zonnige dag en je lekker la-

Alexander doet het weer goed
Tweede manche
Bij de start van de tweede manche ging hij in de eerste bocht helemaal buitenom. Echter bij het indraaien van het onverharde verremde hij zich iets in de buitenbocht
maar omdat er aan de binnenkant
een opstopping plaatsvond, wist hij
hier toch een aantal plaatsen winst
te boeken.

Gemeenteraadsverkiezingen
gaan alleen maar over
je portemonnee
De Ronde Venen - Juist ook die mensen die nooit
gaan stemmen moeten eens verder lezen. Want hier
staat hoe de inwoners van De Ronde Venen de komende jaren veel geld gaan besparen. Hoe? Door
minder gemeentelijke belasting te gaan betalen.
Eerst moeten de fabeltjes uit de wereld. Politie, veiligheid, enge mensen, de politici hebben er allemaal
een mening over. De werkelijkheid is simpel, wat ze
ook beloven er zal niets veranderen. Want als dat
kan, dan was het al lang gebeurd om u te kunnen
vertellen hoe goed ze zijn omdat zij een heel groot
probleem hebben opgelost.
Wat in de afgelopen jaren niet is opgelost lukt de
politici in de komende jaren ook niet.
Fijn wonen
Fijn wonen, is ook zo een onderwerp. Iedere keer
als er verkiezingen komen, wordt er vanuit de politiek geroepen, dat de verbeteringen op het punt
staan om nu echt uitgevoerd te gaan worden. Ook
hier geldt, wat er in de afgelopen jaren niet verbeterd is, zal de komende jaren ook niet gebeuren.
Als er al jaren geen verbeteringen zijn, dan heeft de
politiek geen interesse in echte woon- en wijkverbeteringen.
Deze lijst kunnen we samen vast heel erg lang maken met constant dezelfde conclusie. Als de politici
willen en kunnen, dan was het allang gebeurd.
Daarom hoeft u geen enkel programma meer te lezen over wat ze gaan doen.
Dat gebeurt meestal niet. Wat u wel kunt vragen
is wat er werkelijk aan goede of leuke dingen gedaan is in het belang van alle inwoners van De Ronde Venen.
Vraag
Wat is er werkelijk gedaan in het belang van alle inwoners van De Ronde Venen?
Dan komt nu de echte vraag aan alle partijen. Wat
hebben jullie met ons belastinggeld gedaan de afgelopen tijd. Zowel ons belastinggeld, dat via het
rijk bij de gemeente binnenkomt en wat er via de
lokale belastingen direct door ons aan de gemeente is betaald.
Nu gaat de politiek draaien. Bijvoorbeeld met: “Ja,
u begrijpt natuurlijk ook wel, dat dit ingewikkeld is.
Die cijfers komen vaak jaren later.”
Laat ik u helpen met wat andere vragen over geld.
Hoeveel geld is er in totaal de afgelopen jaren op
welke manier ook bij de gemeente binnengekomen? Dit is inclusief alle Rijksbijdragen, provinciale bijdragen, rente en inkomsten van de burgers
-wat er aan de balie aan kosten moet worden be-

Het rijden ging lekker maar na drie
ronden kwam Alexander toch even
in de problemen. Net op het moment dat Devon Vermeulen hem
inhaalde ging het bij het uitkomen
van het onverharde gedeelte mis
met De Haan.
In de gaten die bijna een halve meter diep waren verloor hij de controle over de motor.

taald, belastingen en creatieve wijzen van geld binnenhalen.
En dan op iedere vraag een antwoord over: hoeveel
is er in een totaalbedrag aan loon uitbetaald aan
wethouders, burgemeester, raadsleden en ambtenaren. Wat zijn de totale kosten van het gemeentehuis; van gasrekening tot en met de gummetjes.
Met als klap op de vuurpijl de belangrijkste vraag:
hoeveel geld bleef er nu over om de leuke en nodige dingen voor de mensen -alle inwoners- te doen.
Inkomsten
Hoeveel procent van alle inkomsten van De Ronde Venen is uitgegeven aan de dingen die werkelijk
leuk en nodig zijn.
Bij de goede doelen in Nederland die we snel te
duur vinden, mogen de kosten van de organisatie
inclusief de lonen slechts een klein deel van alle
uitgaven zijn. Voor een gemeente zijn dat de kosten van ”het gemeentehuis” zo heet die gemeentelijke organisatie vaak. Dat zijn de kosten die altijd
doorbetaald moeten worden, ook als er geen nodige of leuke dingen voor de inwoners gebeuren. Hoe
hoog zijn de kosten van het “gemeentehuis” bij de
gemeente De Ronde Venen?
Hoeveel kost de gemeentelijke organisatie -het gemeentehuis- van de gemeente De Ronde Venen?
Vervolgens komen we bij de echte vraag. Welke
partijen hebben door hun wethouder de afgelopen
tijd veel laten uitgeven en welke wethouder was het
goedkoopste.
Wethouders
Welke wethouder is het beste met ons geld omgegaan?
Nu zijn er ook oppositiepartijen die het geld uitgeven hebben gesteund!
Ook hier telt, wie heeft het minste geld helpen uitgegeven? En was dat wel aan de dingen die leuk of
nodig zijn voor de inwoners.
Welke oppositiepartij heeft het minste geld helpen
uitgegeven in de afgelopen tijd? En was dat uitgegeven geld goed besteed aan nodige of leuke dingen voor de inwoners.
Met deze vragen kunt u op onderzoek naar wat de
beste partij voor u is.
Praat erover met mensen die u kent en stel de bovenstaande vragen aan de politici die u kent, tegenkomt of gewoon e-mailt. Ga op zoek naar de goedkoopste goede partij om op te stemmen. Wees geen
dief van uw eigen portemonnee!
Jan Platvoet, Mijdrecht

Mede dankzij het mooie weer kunnen zee terugkijken op een geslaagde dag.
Ook deze keer weer mogelijk gemaakt door de medewerking van
het bedrijfsleven aan onder andere het gehouden Bedrijvenvoetbaltoernooi samen met Argon en aan
de spontane bijdragen uit de middenstand en de horeca in De Ronde Venen.

De Hoef - Aprilia-rijder Alexander
de Haan uit De Hoef heeft zondag
tijdens de achtste wedstrijd om het
Open Nederlands Kampioenschap
Supermoto in Joure goed gescoord.
In de eerste manche ging het rijden
lekker met De Haan totdat hij vanwege een leeglopende achterband
het tempo moest laten zakken.

begon zijn band wat leeg te lopen.
Alexander hoorde de band telkens
piepen op het moment dat hij de
bocht in gleed. In een snelle lange
doordraaier moest hij gas terug nemen en dit kostte hem toch tijd. De
rijder uit De Hoef zette goed door
maar kwam met nog twee ronden te
gaan nog even ten val.

Toch knokte De Haan door en wist
op een zeventiende plaats over de
finish te komen. Ook in de tweede
manche kwam hij sterk voor de dag.
Omdat hij even een keer naast het
circuit belandde, kostte hem dit drie
plaatsen maar toch wist hij op een
veertiende plaats over de finish te
komen.

Dit kostte hem twee plaatsen maar
De Haan liet het hier niet bij zitten
en ging terug in de achtervolging.
Hij wist nog een plaats goed te maken en kwam uiteindelijk op een zeventiende plaats over de finish.

De tijdtraining verliep goed. Alexander zette een paar keer aan om een
snelle tijd op de klokken te zetten en sloot de sessie af als negentiende. Het deelnemersveld in Joure was sterk omdat de organisatie
voor een aantal sterke internationale rijders had gezorgd. Hierdoor was
Alexander tevreden met zijn negentiende tijd.
Eerste manche
In de eerste manche stond Alexander aan de linkerkant op de startgrid, terwijl de eerste bocht naar
rechts liep. Bij het aanrijden van de
eerste manche zat De Haan in het
midden en hierdoor wist hij dat het
duwen en trekken werd in de eerste
bocht. Ondanks dit kwam Alexander
goed door de eerste bocht en zette de achtervolging in op zijn voorgangers. Echter na zo’n vier ronden

Hij raakte met zijn stuur een boom
en vloog hierdoor aan de andere
kant van de baan het gras in. Hierbij
gingen drie plaatsen verloren waardoor hij uiteindelijk op een veertiende plaats over de finish kwam.
In het dagklassement eindigde
Alexander op een veertiende plaats.
Na de wedstrijd in Joure staat
Alexander op een eenentwintigste plaats in de tussenstand om het
Open Nederlands Kampioenschap.
De volgende wedstrijd om het Open
Nederlands Kampioenschap wordt
op 19 september op het Eurocircuit
van Valkenswaard verreden.

Kinderkoor Ismaël gaat
weer zingen
Wilnis - Kinderkoor Ismaël zingt al
weer 26 jaar! Angela Smit is de dirigente, en Christien Meijers begeleidt de kids op de piano
Wat doen zij allemaal
in dit seizoen?
- Zij zingen regelmatig voor ouderen in verpleeg-/bejaardenhuizen.
- De Kerstuitvoering is op D.V. vrijdag 24 december aanstaande in
de Hervormde Kerk van Wilnis.
Aanvang 19.00 uur.
- Drie kinderkoren zingen in april
2011 in Wilnis.
- En niet te vergeten: de jaarlijkse
Kinderkorendag in maart

De kids oefenen op donderdagmiddag van 15.30 tot 16.15 uur in gebouw “De Roeping” achter de Hervormde kerk. Je krijgt limonade en
je mag zelf iets lekkers meenemen.
Er is altijd een van de leidinggevenden die je van school op komt halen en je helpt met oversteken. Vanaf groep 2 mag je al komen!
Kom jij ook eens kijken? Zing met
hen mee! Breng je vriend/vriendin, broer/zus maar mee! De zangers en zangeressen hopen jullie morgen, donderdag 9 september te zien! Mocht je nog vragen hebben bel of mail dan naar:
annemieketreur@filternet.nl,
tel:
0297-281506.
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Omwonenden krijgen kolossale woningen op
‘spuugafstand’ naast zich

Absurde woningbouw op
landtong in Vinkeveen
Vinkeveen - De bewoners in de
buurt van Herenweg 112 in Vinkeveen zijn massaal in opstand gekomen tegen de bouwplannen voor dit
braakliggende stuk grond pal tegenover de (in de steigers staande)
pastorie van de RK-kerk. Het perceel, dat omgeven is door een sloot,
grenst enerzijds aan de nieuwbouw
die inmiddels plaatsvindt op de Prins
Bernhardlaan, anderzijds aan bestaande bebouwing op de landtong
aan de zuidzijde. Aan de voorzijde
herkenbaar door een bord van Dukdalf dat op het terrein is geplaatst.
Op het perceel vinden sloopwerkzaamheden plaats en wordt groen
gerooid. Projectontwikkelaar OMB
(Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert) heeft destijds de grond
van de gemeente voor 2,8 miljoen
euro gekocht en hier zoveel huizen
gepland dat er zelfs aan weerskanten ‘op de sloot’ moet worden gebouwd om voldoende ruimte te cre-

ëren! Het terrein meet 5.200 vierkante meter en is gemiddeld naar
schatting 30 meter breed. Om zijn
beoogde opbrengst van 900.000 tot
1,4 miljoen euro (!) per woning te
realiseren worden hier 12 kolossale
woningen gebouwd, met oplopende
dakhoogten van 9 tot 13 meter. Veel
hoger dan de omliggende lintbebouwing. De gemeente heeft ingestemd
met het plan. Aan de kopse kant bij
de Herenweg komen twee appartementsgebouwen naast elkaar. Daarachter een rij van 2 x 5 woningen.
Tussen de huizen zal over de hele
lengte naar achteren een toegangsweg worden aangelegd. Volgens
plan zal aan het eind daarvan een
brug komen die het er achterliggende en haaks op het perceel gelegen
eiland daarmee verbindt. Dat eiland
is door de gemeente aangemerkt
om als recreatieterrein te gaan fungeren. Al met al zal op beide percelen een grote kaalslag plaatsvinden.

Sterker nog, het eiland voor de woningen zal volgens de omwonenden
één grote betonnen bouwplaat worden. Dag natuur! Verder zal bij realisatie van het plan de parkeerdruk in
de omgeving sterk toenemen. Want
behalve de voertuigen van de bewoners zullen die van de recreanten
ook ergens gestald moeten worden.
En die zullen hun auto bijna nergens
kwijt kunnen!
Spuugafstand
De bouwplannen zijn niet alleen een
dissonant in de omgeving, maar leveren ook een enorm probleem op
voor de bewoners van de naastgelegen kavels. De kolossale huizen
worden op enkele meters (!) van
bestaande woningen letterlijk op
‘spuugafstand’ gebouwd. Volgens
de Structuurvisie mag er niet binnen
5 meter van de perceelgrens (van de
woningen van de bewoners) worden gebouwd. In het huidige plan

worden de nieuwe huizen echter
ruim daarbinnen, namelijk op ruim
2 meter afstand gebouwd! De bewoners krijgen daardoor een groot
probleem met inkijk en andere privacyproblemen.
Jacques van der Wilt die mede namens de bewoners het woord voert:
“Laat er geen twijfel over bestaan,
wij vinden het prima dat daar huizen worden gebouwd. We begrijpen echter totaal niet waarom het
er zoveel zijn, waarom ze zo groot
moeten worden en waarom ze niet
op een normale afstand van elkaar
worden gebouwd met inachtneming
van het nodige groen er tussen. De
vraag die vooralsnog onbeantwoord
blijft, is waarom met name wethouder Rosendaal met dit plan wil instemmen. Het compleet volbouwen
draagt alleen maar bij aan de winst
van de projectontwikkelaar. De gemeente heeft er geen enkele baat
bij en de bewoners gaan er fors op
achteruit. In de structuurvisie is aangegeven dat dit perceel via recreatie juist zou moeten dienen om de
plassen te ontsluiten. Maar daar levert deze vorm van volbouwen geen
bijdrage aan. Het plan staat bovendien haaks op het bestemmingsplan
voor het Lint van Vinkeveen. Zowel
de bouwdichtheid als de goot- en
nokhoogten creëren een totaal ander beeld dan gewenst is in het bestemmingsplan.”
Wethouder had geen trek
Roger Fernhout, die met zijn gezin pal naast het betreffende terrein woont, merkt op: “Ik voel me in
de steek gelaten door ons college
van B&W. Dat heeft kennelijk meer
oog voor de belangen van de projectontwikkelaar dan die van haar
eigen inwoners en de gemeentelijke doelstellingen. Immers, de winst
van de projectontwikkelaar wordt
de komende 30 jaar betaald met het
verloren woongenot van de omwonenden. Onze bestuurders zijn er
toch ook om ons te beschermen tegen dit soort overdreven plannen?
Wij hebben een jaar geleden al gevraagd om hier over mee te praten, maar daar had wethouder Bram
Rosendaal geen trek in. We moesten maar wachten totdat de procedure was opgestart en dan konden
wij bezwaar maken. Bij een volgend
gesprek adviseerde hij ons zelfs
een jurist mee te nemen!... Zoals
gewoonlijk worden dit soort ‘kritische’ bouwplannen net voor het begin van de zomervakantie in de gemeentelijke informatiepagina gepubliceerd. Dat gebeurde dus ook begin juli dit jaar. In de weken daarop gaan veel bewoners op vakantie.
Het idee heeft bij onze bestuurders
kennelijk post gevat dat maar weinig mensen het dan lezen en daar-

door geen bezwaar aantekenen.
Het plan ligt zes weken ter inzage.
Dan hebben ze buiten de waard gerekend, want meteen de volgende
dag hebben wij dat wel gedaan. Ik
begrijp werkelijk niet waarom het
er koste wat kost doorheen geramd
moet worden. Of zijn er andere belangen in het spel?...”
Jurrie van den Berg, woonachtig aan
de Herenweg, eveneens naast het
perceel, zegt hierover: “De gemeente wil met een Artikel 19 procedure de bouwplannen goedkeuren. Dit
is opvallend, omdat dit artikel bedoeld is voor een enkele woning
en niet voor nagenoeg een complete wijk die er gaat verrijzen. Maar
ook omdat Artikel 19 alleen nog gebruikt wordt voor zaken die al vóór
1 juli 2008 zijn ingediend. Kennelijk
loopt de aanvraag dus al meer dan
twee jaar, overigens zonder dat de
omwonenden hierin vroegtijdig zijn
gekend. Volgens de Structuurvisie
moeten er woningen ‘in een ruime
setting’ worden gebouwd; daarmee
wordt bedoeld 1/3 bebouwd en 2./3
onbebouwd van een perceel. In dit
plan is daar totaal geen sprake van.
Het wordt méér dan 2/3 bebouwd!
En zo kunnen wij nog wel meer zaken aandragen over dit plan die geheel in strijd zijn met de structuurvisie die men bij de gemeente zelf
heeft vastgesteld. Dat staat allemaal
aangegeven in ons bezwaarschrift.”
Geen doorvaart
Saillant detail is dat ook de Welstandscommissie zich in 2009 bij
herhaling in bezwaarlijke bewoordingen heeft uitgesproken over de
bouwplannen. Voorts worden daarin geen garanties gegeven over het
garanderen van de doorvaart naar
de plassen voor alle bewoners. De
nieuwe huizen worden aan de wa-

terkant voorzien van vlonders. De
daaraan (eventueel) afgemeerde boten sluiten de doorvaart naar
de plassen af omdat de sloot veel
te smal is om te passeren. Voor het
gemak verwijst de gemeente daarbij naar het Waterschap om dat probleem op te lossen. Maar die vlieger gaat niet op omdat het hier om
bouwtechnische plannen van (veel)
te grote woningen gaat die de vrije
doorvaart belemmeren. Ook een
door de bezwaarmakende omwonenden ingehuurde onafhankelijke
stedenbouwkundige was gevraagd
zijn mening te geven. Die keurde
het plan faliekant af vanwege de
buitenproportionele verhoudingen
en het niet passen binnen de lintbebouwing.
De omwonenden hebben diverse
raadsleden gevraagd zich te verdiepen in de effecten die deze bouwplannen zullen hebben voor de betreffende locatie in Vinkeveen en de
omwonenden. Op 16 september a.s.
om 19.30 uur zullen de bouwplannen in een RTG (overleg wethouder
en raadsleden) besproken worden
op het gemeentehuis. Dan zullen
zij ook het door ons ingediende bezwaarschrift willen toelichten. Daarvoor heeft men spreektijd aangevraagd. Nogmaals, de omwonenden
zijn niet a priori tegen bouwplannen
op het belendende perceel, maar
willen in gesprek met de gemeente
(wethouder) tot een redelijk bouwplan zien komen met kleinere woningen en groenvoorziening. Kortom, een bouwplan waar alle partijen zich in kunnen vinden.
Wethouder Rosendaal zal tijdens de
RTG ongetwijfeld de visie van zijn
kant weergeven. Die zullen wij dan
in deze krant publiceren. Ten tijde
van dit schrijven was hij niet voor
commentaar bereikbaar.

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

Iets over onze vervolgcursus
bestandsbeheer

De vijftien kandidaten van de verkiezingslijst van D66

Cees Houmes gekozen tot
lijsttrekker D66
De Ronde Venen – Cees Houmes
is door de leden van D66 gekozen tot lijsttrekker van D66, voor de
nieuwe gemeente die ontstaat door
de samenvoeging van Abcoude en
De Ronde Venen. De strijd om het
lijsttrekkerschap ging tussen Eelco Doorn, nu raadslid en voormalig wethouder in Abcoude en Cees
Houmes. Zowel Cees als Eelco zijn
door de wol geverfde politici. Met
Houmes als lijsttrekker heeft D66
een deskundig en ervaren leider.
Cees Houmes was in de afgelopen
acht jaar het gezicht voor D66 in de
gemeenteraad van De Ronde Venen. Houmes gaat zeer gemotiveerd
de campagne in: “Dat doe ik niet alleen. Met een stevige fractie en veel
nieuwe actieve leden willen we ons
inzetten voor een sterke gemeente.”
Vicevoorzitter
Als vicevoorzitter van de gemeenteraad heeft Houmes in de afgelopen vijf jaar ook al leiding gegeven
aan het verbeteren van de overlegstructuur. Ook Eelco Doorn stroopt
de mouwen op voor een slagvaardige gemeente. Doorn: “door de herindeling komen twee culturen bij elkaar. We staan voor de uitdaging om
samen met bestuur, raad en ambtenaren in deze financieel moeilijke periode onze schouders eronder te zetten. Dat mogen bewo-

ners, ondernemers en belanghebbenden van ons verwachten.” Op de
ledenvergadering waren veel nieuwe gezichten aanwezig. De verkiezingslijst bestaat uit 15 kandidaten en is een goede mix van vrouwen en mannen, van jong tot ervaren, met een vertegenwoordiging uit

alle dorpen. In de komende weken
wordt hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma en de campagne.
Eind deze maand presenteert D66
haar speerpunten voor de verkiezingen. Dan starten Cees Houmes, Eelco Doorn en de andere kandidaten
samen de campagne.

De vakanties zijn achter de rug, we zijn weer thuis
en zitten nu met een smak foto’s. Driehonderd foto’s
maken tijdens een vakantie is tegenwoordig niks
bijzonders meer. Maar niet getreurd, het nieuwste
geheugenkaartje in de digitale camera kan er nog
veel meer aan. Maar hoe meer je klikt, hoe meer werk
je straks hebt om al die opnamen te rangschikken.
Het begint al bij thuiskomst. Wat gooi je weg en
wat wil je bewaren. Doe je dat dan op de camera
of op de computer. Op de camera? Driehonderd
keer op dat kleine knopje drukken en bij elk plaatje
afvragen, weggooien of bewaren? En bij weggooien
dan ook nog elke keer die weggooiactie bevestigen?
Pas wanneer je daarmee klaar bent kunnen al die
bewaarde plaatjes de computer in om gerangschikt
te worden.
Is het dan niet beter al die plaatjes vanuit de camera
meteen in de computer op te slaan en pas daarna
de selectie ter hand te nemen. Dan zit je wel voor
de keus: Alle plaatjes zondermeer in de map ‘Mijn
Afbeeldingen’ stoppen, of alles keurig gerangschikt
op datum en onderwerp opslaan in meerdere mappen.
Wist u dat onder Windows, afhankelijk van hoe de
machine geconfigureerd is, een bestandsnaam uit
256 letters en cijfers kan bestaan? De naam van een
foto vertelt dan meteen de inhoud. Bijvoorbeeld in
de map ‘Vakantie Mallorca 2010’ een foto met de
naam “Ome Piet in de tent” Leuk voor later, want dan
weet je het allemaal niet meer zo precies. Kortom
hier zitten we met het probleem orde te brengen
in dat grote aantal bestanden in de computer. Dat
geldt niet alleen voor foto’s, maar ook voor teksten,
muziek, illustraties en videootjes’s. Alles draait om
de vraag: Hoe maak je mappen en hoe geven we
ze een naam. En als dat klaar is, hoe krijg je dan
die foto of dat stukje tekst in de juiste map en hoe
vervang je bij foto’s bijvoorbeeld die gekke DSCN
nummers door iets leesbaars.
Onze vervolgcursus Windows geeft antwoord op al
die vragen. Vier lessen van twee uur, puur gebaseerd
op de praktijk. Individueel opdrachten uitvoeren
waarin aan de orde komen het maken van mappen,
bepalen waar en hoe ze moeten worden opgeslagen
en hoe die mappen een naam te geven.
Verder het knippen, kopiëren en plakken van
teksten, plaatjes of foto’s en die in een bepaalde
map opslaan. Ook nemen we mee hoe we de naam
van een map of een foto kunnen veranderen en hoe
we een foto of stukje tekst uit zo’n map per email
kunnen versturen. Allemaal praktijkproblemen waar
veel mensen mee worstelen ondanks het feit dat

Eelco Doorn feliciteert Cees Houmers met het gewonnen leiderschap

al die onderwerpen tijdens de basiscursus aan de
orde zijn geweest. Neem daarom dat boek mee. We
beginnen met vier opdrachten per les van twee uur
en kijken toe hoe die worden opgepakt. Afhankelijk
daarvan volgen andere opdrachten. Zoals hoe krijg
ik een plaatje of stukje tekst van Internet, hoe sla ik
dat op en hoe kan ik dat later per email uitsturen. De
docent staat achter u en ziet toe. En dat is nou net
datgene wat u thuis soms mist. U mag desgewenst
de eigen laptop meenemen. Laat van u horen, dan
kunnen wij plannen. 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.
Vervolgcursus bestandsbeheer.
Vier lessen van twee uur. Bestandsbeheer onder
Windows XP, Vista of Windows 7. Meldt u aan, dan
kunnen we een datum vaststellen.
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.
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Vernieuwde wijkwinkel van
Albert Heijn in Passage
Mijdrecht geopend
Mijdrecht - Vorige week woensdag 1 september opende de geheel vernieuwde Albert Heijn in de
Mijdrechtse Passage haar winkeldeuren voor haar vaste en talloze
nieuwe klanten. Nieuwsgierig was
iedereen wel, dat bleek op de openingsavond, waar iedereen welkom
was om de nieuw ingerichte, ultramoderne en energiezuinige super
te bekijken en te proeven van allerlei (nieuwe) producten. Dat het meteen ‘raak’ was bewees de toeloop:
je kon over de koppen lopen. Ter gelegenheid van de opening mochten
drie klanten (dames) voor een goed
doel ‘s middags een winkelwagen
vol producten shoppen. Mensen
konden zich daarvoor opgeven. Er
bleken meer dan veertig gegadigden en even zovele doelen te zijn.
Onderling heeft men bij AH vervolgens drie verschillende categorieën
uitgezocht die groepen mensen betroffen welke voor het goede doel in
aanmerking kwamen. Dat was Inloophuis ’t Anker, de Voedselbank
en Scouting Jan van Speijk. Voor de
Voedselbank werd door AH 30 keer
zoveel wagentjes met boodschap-

pen ter beschikking gesteld, net zoveel als er behoeftige gezinnen in De
Ronde Venen zijn die bij de Voedselbank aankloppen. Voor Inloophuis ’t Anker waren talrijke producten in de wagen gelegd die men op
locatie aan bezoekers kan presenteren (koek, koffie, thee, frisdrank)
en gebruiksvoorwerpen voor in de
keuken. Voor Scouting Jan van Speijk werd voor degenen die op kamp
waren een halve container met producten geleverd.
Afgeschreven
‘Is zo’n rigoureuze verbouwing gebruikelijk? Er waren toch geen
klachten van klanten en het zag er
allemaal immers perfect uit’, zo vroegen wij bedrijfsleider Rinus Schrama. “Om de zeven jaar staat zoiets
op de rol. Dan is de winkel eigenlijk
afgeschreven en wordt vernieuwd
en aangepast aan het dan geldende marktconcept. Dat is een algemeen AH-beleid. Kortom: hij voldoet
niet meer aan de eisen. De nieuwe technieken sluiten bijvoorbeeld
niet meer aan op de bestaande, zoals scanapparatuur. Ook worden ei-

sen gesteld aan het energieverbruik
en wordt de milieubelasting onder
de loep genomen. Bovendien wordt
en passant ook het assortiment herzien. Een aantal artikelen is uit de
schappen verdwenen, maar daar
staat tegenover dat er bijna duizend nieuwe zijn bijgekomen. Daarbij ligt de nadruk meer en meer op
verse producten die we zowel onbewerkt als kant-en-klaar aanbieden.
De klant wil meer daarvan, maar wil
dat ook in een gemakkelijker consumeerbare vorm. En daar zorgen we
dan voor”, aldus Schrama.
De winkel zoals die was bleek tot
voor kort nog steeds acceptabel.
Maar op zeker moment ging een
aantal technische zaken minder
goed functioneren, zoals de kassa’s
en de koeling van producten. Dat
was allemaal verouderd. Daarnaast
zit tegenwoordig alles gekoppeld
aan computersystemen en daarbij
is het lastig om nieuw aan oud te
pluggen.
Het bleef hinken op twee gedachten en dus werd gekozen voor vernieuwing. Verder is een convenant
gesloten waarin AH zich heeft vastgelegd om in een winkel meer energie te besparen. Dat alles heeft geleid tot een rigoureuze vernieuwing
en herinrichting.
De nieuwe wijkwinkel bespaart momenteel tot 35 procent energie in
vergelijking met de vorige opzet. De
overtollige warmte van de koeling
wordt opgevangen en gebruikt voor
verwarming van de kantoorruimten,
het magazijn en de winkelruimte als
dat nodig is, bijvoorbeeld ’s winters.
Je ziet ze niet allemaal tegelijk in de
winkel, maar de nieuwe AH-vestiging in de Passage telt 160 medewerkers.

uitstekend te zijn, alleen bleek dat
te duur om ze op die manier in te
richten. Op bepaalde onderdelen
en systemen is er toen bezuinigd
zonder het concept geweld aan te
doen. Zo stond onder meer ‘hergebruik’ van materialen en (mechanische) apparatuur hoog op het lijstje. Na gereviseerd te zijn bleken ze
als nieuw te kunnen functioneren in
een geheel andere setting. Vroeger
werd wat oud was weggegooid. Nu
krijgt het een tweede leven. Scheelt
aanzienlijk in de kosten. Maar ook
waar volstaan kan worden met bijvoorbeeld één apparaat in plaats
van twee is die keuze gemaakt. Zo
is er in de Mijdrechtse AH-vestiging
nu nog maar één emballage (flessen) automaat, waar er in de oude
winkel twee stonden.
Dat scheelt duizenden euro’s op
zo’n eenheid en dat tikt aan. En wat
blijkt, de kwaliteit van het winkelconcept blijft dezelfde. Doel van de
verbouwing is dat de klanten naar
hun zin en gemakkelijk kunnen winkelen. Ze willen een groot aanbod
aan artikelen met een ruime keuze
uit A-merken, huismerken en euroshoppers, verschillende prijsklassen dus. Dat vindt men hier allemaal
en het is de bedoeling dat de klanten
van het imago worden afgeholpen
dat AH een dure super is. Dat zijn
wij niet! Verder kan men de boodschappen zelf inscannen met een
scanapparaatje, zodat men niet bij
de kassa hoeft te wachten. Daarvan
hebben we er overigens nog maar 7,
want er zijn vier zelfscan eenheden
waar men de gescande boodschappen ook meteen kan afrekenen door
te pinnen. Dus rijen en wachten bij
de kassa komt steeds minder voor.
Verder kan je bij het scannen van de
producten meteen de prijs zien en
het totaalbedrag wat je aan boodschappen in je winkelwagen hebt.
Zo kan je zelf je uitgaven in de hand
houden. Van de winkelwagens hebben we overigens vijf soorten om
het boodschappen doen zo gemakkelijk mogelijk te maken.”
AH in Vinkeveen?
Er zijn inmiddels drie soorten Albert
Heijn winkels. Dat is de buurtwinkel
zoals die op Leicester, goed voor de
dagelijkse boodschappen maar met
een minder groot assortiment dan
in de AH in de Passage.
Dat is een wijkwinkel, bestemd voor
levering aan producten voor een
groter gebied, de regio. Dan zijn er
nog de XXL’s, mega supermarkten
die qua assortiment bijna op een
groothandel lijken. Daar ga je gericht met de auto naartoe om ‘inkopen’ te doen. Ook in Vinkeveen wil
AH een vestiging op de hoek van de
Herenweg en de Kerklaan. Als die er
ooit komt wordt dat een nieuw concept in de vorm van een ‘kleine AH’
met een beperkt assortiment. Bedoeld voor de mensen in de naaste
omgeving die daar hun boodschappen voor die dag doen. Er worden
alleen voorverpakte producten en
vers afgebakken brood aangeboden.

Boodschappen zelf inscannen
“Inmiddels worden elke week twee
tot drie bestaande AH-winkels omgebouwd tot die zoals die nu hier
in Mijdrecht is”, laat Schrama weten. “De winkel is het resultaat van
uitkomsten van klantenpanels, het
AH-marketingbureau en de milieudienst. Ook Breukelen heeft een AH
in deze opzet. Het concept bleek

Ruud Schrama wijst erop dat de animo van de klanten om ook op zondag bij AH boodschappen te willen
doen, bijzonder groot is in De Ronde
Venen. Hij is bereid daaraan tegemoet te komen. Nu gaat men daarvoor naar de AH Jos van den Berg
op het Amstelplein in Uithoorn waar
het op die tijden razend druk is.
Ook Breukelen kent een zondagopening voor de plaatselijke AH
waarvoor de belangstelling net zo
groot is.
De politiek heeft er hier (nog) een
stokje voor weten te steken. Maar
wie weet wat het gaat worden als
de herindeling een feit is en er een
nieuwe raad komt.

Kampioenschap kruiwagen
hangen Wilnis op de
najaarsmarkt

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

Wilnis - Aanstaande zaterdag 11
september w0ordt op de Herenweg
in Wilnis van 10.00-16.00 u voor de

tweede keer de najaarsmarkt gehouden. In de 45 kramen is van alles te vinden, zoals bloemen, boe-

ken, 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

maquette bekijken van Wilnis in de
jaren ’50, die is opgebouwd in de
garage van Bouthoorn. Muziekvereniging Viribus Unitis zal van 14.00
tot 15.00 uur haar muzikale bijdrage leveren.
Een bezoek aan de Najaarsmarkt
kunt u natuurlijk goed combineren met een bezoek aan de Wilnisse
monumenten.

Foto expositie ‘Creative
Nature’ in bieb Mijdrecht
Mijdrecht - Vanaf 20 september
aanstaande exposeert Roos Uithol
in de bibliotheek in Mijdrecht met
haar foto expositie ‘Creative Nature’.
Deze expositie was al eerder dit jaar
te zien in het gemeentehuis van De
Ronde Venen, maar is nu aangevuld
met beelden uit de zomer van 2010.
Ongeveer twee jaar geleden is Roos
begonnen met haar hobby. Eerst
met een oude camera van haar ouders en nu met haar eigen camera. Dit is nog altijd geen spiegelreflex camera, want eigenlijk is ze best
heel tevreden met dit kleinere, toch
vrij geavanceerde toestel.
Roos heeft een heel eigen manier
van kijken naar de dingen om haar
heen. Ze legt haar onderwerpen het
liefst zo puur mogelijk vast omdat
ze vindt dat al dat ‘geknutsel aan de
werkelijkheid’ niet eerlijk is.
De objecten die ze op die manier

in beelden tracht te vangen zeggen
door hun eenvoud genoeg aan degene die ze bekijkt.
Later?
Of ze hier ‘later’ iets mee gaat doen
weet ze nog niet. Eerst nog twee
jaar VWO op het VeenLanden College en dan komt voor haar pas de
keuze welke kant ze op wil. Mogelijk toch iets met journalistiek denkt
ze of toch iets met haar creativiteit,
want Roos is ook graag aan het tekenen! Het allermooiste zou een
combinatie van al die dingen zijn, of
dat te verwezenlijken is moet in de
toekomst blijken.
Als u belangstelling heeft voor haar
werk kunt u tot half oktober een
kijkje nemen in de bibliotheek. Haar
ingelijste foto’s zijn te koop, haar
gegevens kunt u bij elke fotolijst
vinden.

Wie weet waar ik ben?
Mijdrecht - Als vermist opgegeven door zijn baas, is de cyperse kater met witte buik en borst op onderstaande foto. Het dier kijkt een beetje scheel en zijn rug is zwart/bruin.
Luca is de naam van deze kater, die

wordt vermist vanaf de Windmolen
in Mijdrecht.
Wie het dier heeft gezien wordt verzocht contact op te nemen met de
Dierenbescherming via tel. 0297343618

Leefstijlproject Fit4Kids
De Ronde Venen van start
De Ronde Venen - Het nieuwe project Fit4Kids is op woensdag 1 september officieel van start gegaan.
Uit handen van wethouder sport
Ingrid Lambregts, kregen Michel
Goossens en René de Jager van respectievelijk de Trekvogelschool en
de Twistvliedschool een container
met sport- en spelmaterialen waarmee de kinderen tijdens de pauzes
kunnen spelen.
Een dag later was het de beurt aan
de Pijlstaartschool en de St. Antonius.
Fit4Kids
Vier basisscholen doen dit jaar mee
aan het leefstijlproject Fit4Kids. Van
september tot en met november
is op ‘Fit4Kids-basisscholen’ extra
aandacht voor (meer) bewegen en
gezonde voeding.
In deze periode kunnen kinderen
stempels verzamelen in hun Fit4Kids-paspoort door ‘sportief’ naar
school te komen: met de fiets, lopend of op skeelers. Ook door mee
te doen aan sportieve activiteiten
en fruit te eten en/of melk te drinken, kunnen stempels worden verzameld.
Sportieve activiteiten
Sport in De Ronde Venen organiseert op elke ‘Fit4Kids-school’ een
sportactiviteit. Dit kan bijvoorbeeld
ondersteuning zijn bij een ouderwetse sport- en speldag of gastlessen van een trainer van een sportvereniging.
In samenwerking met verschillende
sportverenigingen kunnen kinderen
zich op www.sportinderondevenen.
nl/fit4kids ook aanmelden voor een
gratis training waar ze een stempel
mee kunnen verdienen. Sport in De
Ronde Venen is de voorbereidingen

gestart voor de planning en sponsorwerving om het project spetterend af te sluiten.
Kinderen die genoeg stempels hebben verzameld, krijgen tijdens deze
afsluiting een sportieve verrassing.
Binnenkort volgt meer informatie
over de afsluiting. Mascotte Sprinter
bezoekt de verschillende activiteiten
en brengt een bezoek aan de deelnemende scholen.
‘Lekker Fit’
De kinderen krijgen tijdens het project les uit de lesmethode ‘Lekker
Fit!’. Dit lesprogramma bevat leuke lessen over voeding, bewegen
en het maken van gezonde keuzes. Daarnaast wordt met de GGD
Midden Nederland gekeken hoe de
leefstijl van kinderen positief kan
worden beïnvloed. Scholen kunnen
uiteindelijk het ‘Lekkerfit’ keurmerk
verdienen.
Meer informatie
Fit4Kids wordt georganiseerd door
Sport in De Ronde Venen in samenwerking met de GGD Midden Nederland. Het project wordt mede
mogelijk gemaakt door gemeente De Ronde Venen. Meer informatie staat op
www.derondevenen.nl/fit4kids. Ook
kan contact worden opgenomen
met sportconsulent Erik Leus, 0643093929 of info@derondevenen.nl.
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