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

NIEUW ADVOCATENKANTOOR
IN MIJDRECHT

HENDRIKX & THOMAS
ADVOCATEN

0297  - 23 18 08

KOSTELOOS INTAKEGESPREK

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

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

Alle aandacht

FRANTZEN R&O
Uitbouwen

0297-521678/0655-167085
www.frantzenreno.nl

Vermist
Zij is langharig, diverse 
tinten grijs met wit. Ook 
heeft zij een pluimstaart, 
is vrij bang en laat zich 
moeilijk benaderen. Ze is 
gesteriliseerd en gechipt.
Heeft u haar gezien, 
wilt u dit dan melden 
bij Fluitekruid 28 of 
telefonisch: 0297-283672 
of 06-44702918
Wij willen haar heel erg 
graag terug vinden!!
Beloning voor de vinder!
Alvast heel erg bedankt.
Fam. Van Zoomeren

sinds woensdag 6 augustus 2008 missen wij onze poes Nora

Vermist Vermist

Bel 0297 27 30 37 
of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

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

Nooit gedacHt!
“Onze hypotheek sluit perfect aan  
  bij ons pensioen.”

Ed & Nanneke Veenstra, Mijdrecht

Nieuw toekomstbeeld voor centrum Mijdrecht

Raadhuisplein, zonder ge-
meentehuis, wordt belang-
rijkste ontmoetingsplaats
Mijdrecht - Het college van B en 
W heeft op 2 september het rap-
port ‘Centrum Mijdrecht – de toe-
komst in beeld’ vastgesteld. In dit 
rapport, dat tot stand is gekomen 
na advies van de Handelsvereniging 
Mijdrecht, worden de ambities en 
het toekomstbeeld voor het centrum 
van Mijdrecht beschreven. In okto-
ber spreekt de gemeenteraad zich 
uit over het document.
Het centrum van Mijdrecht functio-
neert goed, maar kan op een aan-
tal punten worden verbeterd. De 
belangrijkste knelpunten betreffen 
de parkeergelegenheid, de bereik-
baarheid en de winkelroute. Ook 
laat de uitstraling van het noordelij-
ke deel van het centrum, het Burge-
meester Haitsmaplein en De Linde-
boom te wensen over. In het rapport 
‘Centrum Mijdrecht – de toekomst 
in beeld’ geeft het college aan wel-
ke ambities en welk toekomstbeeld 
hij voor het centrum van Mijdrecht 
koestert. De Handelsvereniging 
Mijdrecht deelt deze ambities en het 
toekomstbeeld.

Gemeentehuis
De basisgedachte is om het Raad-
huisplein uit te laten groeien tot 
‘hart’ van centrum Mijdrecht. De ge-
meente streeft ernaar dat het Raad-
huisplein, meer nog dan nu, dé plek 
wordt waar gewinkeld en gegeten 
wordt, mensen wonen en werken 
en waar evenementen plaatsvin-
den. Door het Raadhuisplein te ver-
groten, ontstaat meer ruimte voor 
evenementen, horeca en de week-
markt. Het Raadhuisplein kan daar-
door uitgroeien tot een aantrekke-
lijk verblijfsgebied. Bovendien kan 
zo een betere winkelroute gecre-
eerd worden.

Om het Raadhuisplein dusdanig 
te vergroten wordt natuurlijk al in 
het achterhoofd meegenomen dat 
straks – na de herindeling van 2010 
– het gemeentehuis zeker te klein is 
voor de nieuwe gemeente die dan 
ontstaat samen met Breukelen, Loe-
nen en Abcoude. Het zou ook een 
vreemde zaak zijn als een nieuw ge-
meentehuis in Mijdrecht zou wor-
den gebouwd.

Onze redactie bracht tijdens het 
persuurtje, waarin deze plannen met 
wethouder Bram Rosendaal werden 
besproken, een ideetje ter tafel: het 
nieuwe gemeentehuis in Breukelen, 
bij het station. Een centrale plaats 
voor alle gemeenten en goed be-
reikbaar met bus en trein.
Wethouder Rosendaal knikte in-
stemmend: “dat het gemeentehuis 
niet in Mijdrecht zal blijven is wel 
bijna zeker, maar daar zal de nieu-
we raad dan over moeten beslissen. 
Breukelen is helemaal niet zo’n gek 
idee. Het klopt wel dat deze plannen 
van een groot centraal Raadhuis-
plein bedacht is met het idee dat het 
gemeentehuis dan weg is.” 
De Lindeboom 
De omvang van de kern Mijdrecht 
heeft onvoldoende potentie om 
twee met elkaar concurreren-
de pleinen met een verblijfsfunctie 
(bankjes, terrassen, etc.) te hebben. 
Weliswaar heeft het Burgemees-
ter Haitsmaplein een aantrekke-
lijke rand (Ringvaart en dijktalud), 
maar door de decentrale ligging in 
het centrum en concurrentie van het 
Raadhuisplein heeft het minder toe-
komstwaarde als verblijfsgebied. Er 
is daarom een duidelijke keus ge-
maakt voor het Raadhuisplein als 
verblijfs- en ontmoetingsplek.

Het Burgemeester Haitsmaplein 
wordt ingezet om nieuwe ontwikke-
lingen, zoals detailhandel, wonen en 
parkeren, mogelijk te maken. Sloop 
van de bebouwing van het winkel-
centrum De Lindeboom in samen-
hang met herinrichting van het hui-
dige Burgemeester Haitsmaplein 
biedt mogelijkheden om het cen-
trum te versterken en de huidige 
knelpunten op te lossen. Volgens 
wethouder Rosendaal is de eige-
naar van het winkelcentrum al vrij 
ver met deze nieuwbouwplannen.
Door de realisatie van een onder-
grondse parkeergarage kan het 
plein verkleind worden. Gedeeltelij-
ke bebouwing van het plein is ge-
wenst om zo een meer intiem en 
beschut gebied te creëren, dat meer 
aansluit bij de maat en schaal van 
Mijdrecht centrum. Uitgangspunt is 
om de waardevolle elementen zoals 
de Ringvaart en het groene dijkta-
lud te behouden en de zichtbaar-
heid van de Janskerk te vergro-
ten. Door verkleining van het Bur-
gemeester Haitsmaplein is er geen 
fysieke ruimte meer voor de week-
markt. Het vergrote Raadhuisplein 
zal een betere locatie voor de week-
markt bieden. 
De gemeente zal het toekomstbeeld 
voor het centrum niet zelf verwezen-
lijken. Ontwikkelingen moeten van-
uit de markt komen. De gemeente 
heeft een facilitaire rol en geeft in 
het rapport de kaders weer van de 
gewenste ontwikkelingen. Realisa-
tie van het toekomstbeeld zal leiden 
tot een aanzienlijke impuls voor het 
centrum van Mijdrecht. Het volledi-
ge rapport ‘Centrum Mijdrecht – de 
toekomst in beeld’ is te downloaden 
via de gemeentelijke website 
www.derondevenen.nl.

Voor het officiële
geMeentenieuws
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Geen krant?

BEL 
0297-581698

18 september 2008
Thema-avond

Voeding en Kanker

Locatie: De Meijert
v.d. Haarlaan 6, Mijdrecht

Toegang: gratis
Aanvang 19.30 uur

(Zaal open 19.00 uur)
Einde: ca. 21.30 uur

www.inloophuishetanker.nl

Inloophuis ’t Anker

Tegen boom
Mijdrecht - Op zaterdagochtend 
werd een automobilist aangehou-
den omdat hij te veel gedronken 
had. Omstreeks 05.00 uur kreeg 
de politie de melding dat een au-
to tegen een boom was aange-
reden aan de Oosterlandweg. De 
35-jarige bestuurder uit Hilver-
sum raakte gewond aan zijn ge-
zicht en werd medisch behandeld 
hiervoor. De man heeft mogelijk 
alcohol gedronken en van hem is 
een bloedproef afgenomen.

Brand in school
Vinkeveen -  Zondagmiddag 7 
september heeft korte tijd brand 
gewoed in een school aan de Pijl-
staartlaan.
Omstreeks 16.45 uur kregen po-
litie en brandweer van buurtbe-

woners de melding dat in één van 
de lokalen in de school brand was 
uitgebroken.
De brandweer had de brand snel 
onder controle.
Vermoedelijk is sprake van brand-

stichting. De politie doet onder-
zoek. Getuigen wordt verzocht 
contact op te nemen met de po-
litie van het district Rijn & Venen, 
op tel: 0900-8844.
Anoniem op 0800-7000.

Achtervolging quad
Mijdrecht - Twee politieagen-
ten op de fiets hebben don-
derdagmiddag 4 september na 
een achtervolging een 29-jarige 
Mijdrechtenaar met een quad 
aangehouden.
De agenten zagen de Mijdrech-
tenaar die middag rond 14.15 
uur op de Croonstadtlaan over 

het trottoir rijden. Toen de agen-
ten de verdachte staande wilden 
houden, ging deze er met hoge 
snelheid vandoor. Op de Bozen-
hoven haalde een van de agen-
ten de quad in, maar de bestuur-
der weigerde opnieuw te stop-
pen. Via het kenteken achter-
haalden de agenten de naam en 

het adres van de eigenaar van de 
quad. Ze troffen het voertuig en 
de verdachte aan bij diens wo-
ning.
De Mijdrechtenaar beledigde 
een van de agenten en moest 
mee naar het politiebureau. Zijn 
rijbewijs werd ingevorderd. De 
politie maakt proces-verbaal op.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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laura Strunk wint 
wedstrijd “versier 
de dijk van Wilnis”
Laura Strunk uit Wilnis heeft de kleurwedstijd “Versier de dijk van 
Wilnis”gewonnen. De kleurwedstrijd was onderdeel van de door de 
gemeente georganiseerde “Dijk van een dag”, waar op gepaste wijze 
verschillende activiteiten hebben plaatsgevonden om stil te staan bij de 
dijkverschuiving vijf jaar geleden. Vorige week woensdag ontving Laura 
haar prijs, toegangskaartjes voor een pretpark naar keuze, uit handen van 
burgemeester Marianne Burgman. Laura heeft ervoor gekozen om samen 
met haar ouders en broers naar de Efteling te gaan, een pretparkbezoek 
dat al lang op het verlanglijstje van Laura stond. De keuze voor de 
winnende kleurplaat was een moeilijke keuze. Er waren namelijk veel 
mooie tekeningen bij. Omdat de tekening van Laura vol fantasie en humor 
zit, heeft Laura uiteindelijk gewonnen. Verder heeft zij goed nagedacht over 
de details en heeft zij de dijk kleurrijk en uitbundig versierd. De tekening 
van Laura is gekozen uit in totaal 54 inzendingen. 

collegeleden houden 
weblog bij
De leden van het college van Burgemeester en Wethouders houden sinds 
enige tijd regelmatig een weblog dat te lezen is via www.derondevenen.
nl. Daarin beschrijven ze onder andere wat ze hebben meegemaakt, 
met welke vraagstukken ze worstelen en hoe ze bijeenkomsten hebben 
beleefd. De weblogs bieden daarmee een interessant kijkje in de keuken 
van de bestuurder. Wilt u als inwoner op het weblog reageren? Dat kan! 
Onder elk weblog is een reactieformulier beschikbaar. Als u dat invult, is 
uw reactie onder het weblog van het betreffende collegelid voor iedereen 
te zien.

veiligHeid in de ronde venen

Klachten over de politie? 
Soms heeft u de politie nodig. Omdat u bijvoorbeeld aangifte wilt doen 
van diefstal van uw fiets of omdat in uw woning is ingebroken. Maar de 
politie roept ook regelmatig uw hulp in. Zoals met een getuigenoproep om 
een zaak op te lossen of met de vraag alert te zijn op verdachte situaties. 
Een goede onderlinge verstandhouding is daarom belangrijk. Wijkchef 
Jaap Dubbelaar:,,Soms gaat er echter iets mis in het contact tussen u en 
de politie. Of u begrijpt niet waarom de politie op een bepaalde manier 
is opgetreden. In die gevallen vinden wij het prettig te weten waarom u 
ontevreden bent. In een persoonlijk gesprek kunnen wij wellicht uitleg 
geven over onze actie. Politiewerk blijft mensenwerk en ook wij maken 
fouten. Met uw reactie kunnen wij ons werk mogelijk beter doen.”

Klachtenprocedure
Blijft de ontevredenheid bestaan, dan kunt u een klacht indienen via 
de internetsite www.politie.nl/utrecht of door een brief te schrijven. Uw 
klacht wordt zo snel mogelijk doorgestuurd naar een klachtbehandelaar 
die samen met u probeert een oplossing te vinden voor uw klacht. 
Zodra u vindt dat uw klacht naar tevredenheid is behandeld, eindigt de 
klachtbehandeling. 
Meer informatie kunt u terugvinden op www.politie.nl/utrecht. 

Zaterdag 13 september
open dag brandweer
in en rond de kazerne aan de Herenweg 107 (achter het 
Kloosterplein) in vinkeveen is zaterdag 13 september 
van alles te doen en te zien tijdens de open dag van de 
brandweer de ronde venen. van 10 tot 17 uur is jong 
en oud welkom om spelletjes te doen, verschillende 
demonstraties te zien, zelf kleine blusmiddelen te 
gebruiken of op de foto te gaan. daarnaast zijn er op 
het terrein informatiestands opgesteld van politie en 
ambulance.

De open dag is een uitgelezen kans voor bezoekers om zich te 
laten informeren over de werkzaamheden van de brandweer. De 
brandweer is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De basiseisen om 
vrijwilliger te worden zijn bezit van een goede fysieke en psychische 
conditie, technisch inzicht, een praktische instelling, een sterk 
verantwoordelijkheidsgevoel en het vermogen om in teamverband 
te werken. Tijdens de open dag geeft de brandweer graag meer 
informatie aan mensen die geïnteresseerd zijn brandweerman of 
-vrouw te worden. Meer informatie over het worden van vrijwilliger bij 
de brandweer is te vinden op www.brandweerderondevenen.nl

Het programma van zaterdag 13 september
10.00: Start open dag
11.00: Demonstratie jeugdbrandweer
12.30: Demonstratie hulpverlening
14.00: Demonstratie jeugdbrandweer
15.30: Demonstratie hulpverlening
16.30: Prijsuitreiking kleur- en knutselwedstrijd

gezondheids-
site in de lucht
SOA, hooikoorts, 
borstkanker, asbest, 
pesten, hoge bloeddruk, 
opvoedproblemen. Wat 
is het? Wat kan ik er aan 
doen? Wie kan mij helpen? 
Iedereen komt wel eens voor 
een vraag te staan over zijn 
of andermans gezondheid. 
Voor al deze vragen 
heeft de GGD de website 
‘GezondMiddenNederland.
nl’ bedacht. Vanaf 10 
september beschikt De 
Ronde Venen over zijn eigen 
digitale gezondheidsgids. 
Deze site is uniek van 
opzet. Het geeft naast alle 
informatie over zorg, welzijn 
en wonen óók een lijst van 
alle namen en adressen 
van de zorgverleners bij 
u om de hoek. Het is als 
een gezondheidswijzer 
gecombineerd met het 
telefoonboek. Wilt u ook 
kennismaken met de 
site? Klik dan op www.
gezondmiddennederland.nl.

Haal je werk 
dichter bij 
huis!
op zaterdag 4 oktober 
van 10.00 tot 16.00 
uur organiseert de 
vereniging industriële 
belangengemeenschap (vib) 
een grote banendag in de 
Meijert in Mijdrecht. 

Het thema van deze beurs is ‘haal 
je werk dichter bij huis’. Zo’n 25 
bedrijven uit De Ronde Venen 
presenteren zich die dag met een 
aanbod van vele interessante 
vacatures in allerlei bedrijfstakken. 
Van (financiële) dienstverlening 
tot bouw, van onderzoekers tot 
chauffeurs, van allerlei technici tot 
ontwerpers. Ook de gemeente is op 
zoek naar enthousiaste, creatieve 
en leergierige mensen die zichzelf 
verder willen ontwikkelen en een 
proactieve instelling hebben. 
Wil je weten wat bedrijven in De 
Ronde Venen jou allemaal te 
bieden hebben? Kom dan naar de 
banendag! Voor verdere informatie 
over de VIB banendag, kijk op 
www.vibbanendag.nl.

defosfateringsinstallatie geopend
Aan demmerik is dinsdag 2 september 
officieel een defosfateringsinstallatie in 
gebruik genomen. de installatie voorkomt 
algengroei in het water van de vinkeveense 
plassen. 

de vinkeveense plassen zijn een belangrijk 
natuur- en recreatiegebied en de kwaliteitseisen 
aan het water zijn daarom erg hoog. tot 
eind jaren zestig was het doorzicht van de 
vinkeveense plassen meer dan drie meter en 
kwam er een uitbundige onderwatervegetatie 

voor. in de jaren hierna nam de algengroei fors 
toe door toevoer van fosfaat.  de helderheid 
van het water én de waterplanten verdwenen. 
Zomers kunnen er drijflagen van blauwalgen 
op de plassen voorkomen die stankoverlast 
veroorzaken. na een proces van tien jaar is de 
bouw van de installatie, die de waterkwaliteit van 
de vinkeveense plassen verbetert, succesvol 
afgerond. de opening werd verricht door Albert 
van blaaderen van het Hoogheemraadschap 
Amstel, gooi en vecht en door wethouder bram 
rosendaal.

Monumentennacht in 
Marickenland
Monumentennacht is een (muziek)theaterspektakel 
dat jaarlijks op verschillende locaties wordt uitgevoerd 
en dat inspeelt op het thema van de landelijke 
monumentendag: “Sporen”. 

In 2008 wordt deze manifestatie voor de vijfde keer in De Ronde 
Venen gehouden en voor het eerst in Maarssen/Breukelen. Stichting 
Cultura DRV wil dit lustrum op een feestelijke wijze vieren met de 
medewerking van meer dan 200 deelnemers uit Breukelen, De 
Ronde Venen, Loenen en Maarssen, een unieke samenwerking van 
amateur kunstenaars, professionele kunstenaars en cultuurmakers. 
Met als titel Dubbelspoor ligt het accent van het theaterspektakel op 
de beleving van het landschap.
In De Ronde Venen wordt MonumentenNacht zaterdag 13 
september gehouden in Marickenland, op de grens van Wilnis 
en Vinkeveen. Om 19 uur begint bij de begraafplaats Wilnis 
een wandeltocht die de deelnemers over het oude spoor voert 
om halverwege op het nieuwe “Laarzenpad” terecht te komen. 
Onderweg wordt men geconfronteerd met kunst- en cultuuruitingen. 
Ook trekken antieke tractoren en oude legervoertuigen hun 
sporen door het landschap. De tocht eindigt op het VLC terrein in 
Vinkeveen. Daar kan men naast het eind spektakel ook nog een 
kleine expositie bewonderen over Marickenland en uitleg krijgen over 
de plannen die de gemeente heeft met het gebied. Dit jaar richt het 
theaterspektakel zich op oud én jong, want ook voor de kinderen 
is er iets spannends te beleven. Het kledingadvies is: laarzen. Op 
vrijdag 12 september wordt in de Bethunepolder in de Vechtsstreek, 
rond het schoutingsgebouw/fort Tienhoven, een presentatie/
voorstelling gehouden. Vanaf 19 uur krijgt het publiek een variatie 
aan kunst, cultuur en natuur te zien. Twee unieke uitvoeringen, op 
wel zeer bijzondere locaties met sporen naar het verleden en naar 
de toekomst. Dat betekent dubbelsporen en dubbel beleven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via: tel. (0297) 
25 58 31.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

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

Gemeenteraad praat 
met inwoners tijdens 
‘Zeg je zegje’
De gemeenteraad van De Ronde Venen organiseert voor 
vrijdag 12 september opnieuw ‘Zeg je zegje’. Tijdens de 
bijeenkomst kunnen inwoners vragen stellen aan raadsleden 
en verzoeken indienen. Alle fracties in de raad nemen deel 
aan de avond die om 19.30 uur begint en plaatsvindt in De 
Meijert in Mijdrecht. Inwoners zijn van harte welkom om aan 
de bijeenkomst deel te nemen.

De acht fracties in de raad beantwoorden tijdens de avond vragen van 
inwoners en nemen verzoeken en klachten in behandeling. Als het niet 
mogelijk is ter plekke een goed mondeling antwoord te geven, dan wordt 
de vraag of opmerking genoteerd en wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk 
gereageerd door het gemeentebestuur. Alle onderwerpen kunnen tijdens 
de avond worden aangesneden.
De avond wordt geleid door John Driedonks, momenteel werkzaam als 
docent op de School voor de Journalistiek in Utrecht. Hij zal voor een 
goede verdeling van de vragen over de verschillende fracties zorgen en de 
vragensteller helpen bij het verkrijgen van de gewenste informatie. 
Het is de tweede keer dat ‘Zeg je zegje’ wordt georganiseerd. Vorig 
jaar maart vond de eerste aflevering plaats waar toen veel inwoners op 
afkwamen. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 22.30 uur, vanaf 19.00 zijn 
bezoekers welkom en is er koffie of thee.
Voor meer informatie over de bijeenkomst kan contact opgenomen worden 
met Jan van Loo (fractie-voorzitter CDA) via 06-533 23 309 of e-mail 
j.vanloo@derondevenen.nl.

Locatie Raadzaal:
Voorzitter: 
de heer R. Blans
RTG-griffier: 
de heer M. de Graaf
Beleidswijziging 
persoonsgebonden 
gedoogbeschikking 
Recreatieverblijven. 
(Raadsvoorstel nr. 0045/08)

Het college is van mening dat 
het huidige beleid rondom 
de persoonsgebonden 
gedoogbeschikkingen naar 
de burgers toe versoepeld 
kan worden. Het huidige 
beleid laat het niet toe 
dat een recreatieobject 
vervangen mag worden, 
zonder intrekking van de pgb. 
Het college is van mening 
dat de objectgebondenheid 
vervangen dient te worden 
door perceelsgebondenheid, 
zodat groot onderhoud en 
nieuwbouw mogelijk is voor 
pgb bezitters.
Bij het onderwerp wordt de 
brief ‘beantwoording vragen 
pgb’s van D66 De Ronde 
Venen’ betrokken.

Locatie Raadzaal:
Voorzitter: 
de heer R. Blans
RTG-griffier: 
de heer M. de Graaf
Definitieve variantenstudie 
Rondweg / stationslocatie 
te Mijdrecht . 
(Raadsvoorstel nr. 0054/08)

Naar de toekomst van de 
Rondweg en de Stationslocatie 
te Mijdrecht is al veel 
onderzoek verricht. Deze 
onderzoeken bieden echter 
niet de informatie die de 
gemeenteraad nodig heeft om 
een keuze uit de varianten te 
maken. Daarom wordt de raad 
verzocht in te stemmen met 
een definitieve studie waarin 
alle varianten integraal worden 
onderzocht. Op basis van 
de uitkomst kan de raad dan 
bepalen welke variant nader 
wordt uitgewerkt. 
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Locatie kamer 3:
Voorzitter: 
de heer A.J.C. Goldhoorn
RTG-griffier: 
mevrouw e. Appel
stichting servicepunten.
(Raadsvoorstel nr. 0056/08)

Het college vraagt 
toestemming voor het 
oprichten van de Stichting 
Servicepunten. Dit is een 
heldere structuur om de 
samenwerking vorm te geven 
tussen de drie financiers, 
Gemeente De Ronde Venen, 
Rabobank Veenstromen en 
Westhoek Wonen. 

Locatie kamer 3:
Voorzitter: 
de heer A.J.C. Goldhoorn
RTG-griffier: 
mevrouw e. Appel
Groot onderhoud 
Vinkenkade te Vinkeveen. 
(Raadsvoorstel nr. 0047/08)

Voorgesteld wordt een budget 
beschikbaar te stellen voor 
het uitvoeren van aanvullende 
maatregelen tijdens het groot 
wegenonderhoud aan de 
Vinkenkade. Dit budget, ad. 
E211.740, komt ten laste van 
de éénmalige ruimte 2008.

pAuZe

VAn 21.00 TOT 22.00 uuR

Locatie Raadzaal:
Voorzitter: 
de heer R. Blans
RTG-griffier: 
de heer M. de Graaf
Beleidsnotitie 
migratiesaldo nul. 
(Raadsvoorstel nr. 0055/08)

Op diverse manieren 
is migratiesaldo nul al 
aan de orde geweest 
tijdens Rondeveense 
Tafelgesprekken. Met het 
verschijnen van de concept-
voorloper Groene Hart is nu 
het moment aangebroken om 
het gemeentelijk standpunt 
inzake migratiesaldo nul 
vast te leggen en te bepalen 
welke acties de gemeente 
richting diverse partijen zal 
ondernemen. Hiertoe dient de 
“Beleidsnotitie migratiesaldo 
nul”.
De memo ‘impressie overleg 
tussen wethouder Rosendaal 
en gedeputeerde Krol’ maakt 
onderdeel uit van het gesprek.

Locatie kamer 3:
Voorzitter: 
de heer C.h.W. Versteegh
RTG-griffier: 
mevrouw e. Appel
Aanpassing leges bouw- en 
woningtoezicht /
integrale veiligheid. 
(Raadsvoorstel nr. 0046/08)

De kostendekkendheid van 
leges bouw- en woningtoezicht 
en integrale veiligheid is nader 
onderzocht. Er is aanleiding 
om de leges te verhogen. 
Voorts is er aanleiding om de 
wijze van legesheffing aan te 
passen. 

Locatie kamer 3:
Voorzitter: 
de heer C.h.W. Versteegh
RTG-griffier: 
mevrouw e. Appel
De derde financiële 
kwartaalrapportage.
(Raadsvoorstel nr. 0016/08)

In een begrotingsjaar komt het 
voor dat budgetten bijgesteld 
moeten worden. In dit voorstel 
is een overzicht gegeven van 
de budgetten die nu in het 
derde financiële kwartaal van 
2008 door de raad dienen te 
worden bijgesteld.
Bij het onderwerp wordt de 
beantwoording van de vraag 
van ChristenUnie/SGP over 
het budgetrecht van de raad 
meegenomen 

VAn 19.30 TOT 20.30 uuR

 Informatie vergadering
 Vergaderlokatie: raadzaal
 Aanvang: 19.30 uur 

De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 12 september 2008.

Agenda
0. Opening.
1. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststelling verslagen RTG 19 juni 2008.
4. Plan van Aanpak Herindeling. (Raadsvoorstel nr. 0050/08)
 Het Plan van Aanpak geeft de hoofdlijnen weer voor de voorbereiding 

van de herindeling van de gemeenten Abcoude, Breukelen, Loenen 
en De Ronde Venen. Naast instemming met dit plan wordt de raad 
gevraagd financiële middelen beschikbaar te stellen.

5.  Verordening raadscommissie Herindeling. (Raadsvoorstel nr. 0062/08)
 Om het voorbereidingsproces van de gemeentelijke herindeling 

Vecht en Venen vorm te geven wordt een raadscommissie 
Herindeling ingesteld. Daarvoor is het nodig de verordening op de 
raadscommissie Herindeling vast te stellen. De commissie fungeert als 
adviesorgaan voor de stuurgroep herindeling en participeert via een 
vertegenwoordiging in de nog op te richten raadsklankbordgroep Vecht 
en Venen.

6. Verzoek om vrijstelling tot het verplaatsen van 3 recreatiearken van 
Jachthaven de Wilgenhoek naar Watersportcentrum De Proosdij 
(Raadsvoorstel nr. 0043/08)

 Het verlenen van een vrijstelling van het bestemmingsplan voor het 
verplaatsen van 3 recreatiearken van Jachthaven De Wilgenhoek in 
Vinkeveen naar Watersportcentrum De Proosdij in Vinkeveen. 

7. Vergroten woonark op perceel Vinkenslag 21 De Hoef (Raadsvoorstel 
nr. 0048/08)

 Beslissing tot het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan, 
zodat de woonark op perceel Vinkenslag 21 in De Hoef kan worden 
vergroot 

8. Raadsbesluit tot het weigeren van vrijstelling als bedoeld in artikel 
19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het perceel 
Botsholsedwarsweg 7 te Waverveen. (Raadsvoorstel nr. 0049/08)

 Het betreft een bouwplan tot het maken van een verbindingsgang op 
het perceel Botsholsedwarsweg 7 te Waverveen. Dit bouwplan is in 
strijd met het bestemmingsplan. Voorgesteld wordt vrijstelling van het 
bestemmingsplan te weigeren. 

9. Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 
gemeente De Ronde Venen” (Raadsvoorstel nr. 0053/08)

 Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) met een bijbehorend complex van wet 

BesLuITneMenDe RAADsVeRGADeRInG 
18 sepTeMBeR 2008

 Informatie vergadering
 Vergaderlokatie: raadzaal
 Van: aansluitend aan meningvormende raad

De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 12 september 2008.

Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Akkoordstukken.
3a.  Plan van nieuwe scholen 2009-2012 (Raadsvoorstel nr. 0051/08)
 De gemeenteraad dient jaarlijks een plan van nieuwe scholen vast te 

stellen. Omdat er geen verzoeken tot stichten van nieuwe basisscholen 
zijn ingediend voor de periode 2009-2012 wordt voorgesteld dit jaar 
geen plan van nieuwe scholen vast te stellen. 

3b. Vaststelling “Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer 
inzake de indiening van bezwaarschriften in de gemeente De Ronde 
Venen” (Raadsvoorstel nr. 0057/08)

 Voorgesteld wordt om burgers de mogelijkheid te bieden digitaal 
bezwaar te maken tegen besluiten, waartegen nu alleen schriftelijk 
bezwaar gemaakt kan worden. In de verordening worden nadere regels 
aangegeven voor een juist gebruik van deze mogelijkheid. 

3c. Exploitatieplan woningbouwplan Waverveen. (Raadsvoorstel nr. 
0061/08)

 Westhoek Wonen heeft een plan ontwikkeld voor 30 woningen aan 
de Cliffordweg te Waverveen. Voorgesteld wordt om hiervoor geen 
exploitatieplan vast te stellen, omdat over het kostenverhaal en de 
locatie-eisen overeenstemming is bereikt met Westhoek. Daarnaast 
wordt voorgesteld om een eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen.

4. Sluiting.

en regelgeving in werking getreden, o.a. met betrekking tot planschade. 
Het Bro verplicht gemeenten tot het vaststellen van een verordening 
waarin regels worden gegeven over de aanwijzing van een adviseur en 
de wijze waarop deze tot een advies komt.

10. Procedurebesluit nieuwe Wro. (Raadsvoorstel nr. 0059/08)
 Op 26 juni 2008 heeft de raad besloten om het nemen van 

projectbesluiten (artikel 3.10 lid 1 Wro) te delegeren aan burgemeester 
en wethouders. Zij hebben besloten dat dit besluit op 1 oktober 2008 
in werking treedt en dat de raad voor projectbesluiten de gelegenheid 
moet krijgen om desgewenst de bevoegdheid aan zich te houden. 
Voorgesteld wordt om hiervoor procedure-afspraken vast te leggen. 

11. Medewerking vrijstelling artikel 19 WRO voor bouwrijpmaken 
Marickenzijde. (Raadsvoorstel nr. 0052/08)

 Het college wil in 2010, als naar verwachting het bestemmingsplan 
Marickenland onherroepelijk wordt, zo snel mogelijk beginnen met het 
bouwen van woningen. Ook wil ze de kans op kostenvoordelen voor 
het bouwrijpmaken van Marickenzijde verhogen door dit werk zo veel 
mogelijk aan te laten sluiten op het bouwrijpmaken van Westerheul 
dat gepland is in de 2e helft van 2008. Hiervoor is het voorstel om nu 
reeds met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening medewerking te geven aan vrijstelling van het nu geldende 
bestemmingsplan voor het bouwrijpmaken van Marickenzijde.  

12. Startnotitie Structuurvisie Amstelhoek. (Raadsvoorstel nr. 0060/08)
 Voorgesteld wordt in te stemmen met de startnotitie voor een 

structuurvisie voor Amstelhoek. Deze startnotitie is bedoeld om te 
bepalen of het opstellen van zo’n visie haalbaar is in relatie tot de 
beschikbare tijd en het geld. Na een positief besluit stelt het college een 
projectopdracht vast, waarna daadwerkelijk kan worden gestart met het 
opstellen van de visie.

13. Definitieve variantenstudie Rondweg / stationslocatie te Mijdrecht. 
(Raadsvoorstel nr. 0054/08)

 Naar de toekomst van de Rondweg en de Stationslocatie te Mijdrecht 
is al veel onderzoek verricht. Deze onderzoeken bieden echter niet 
de informatie die de gemeenteraad nodig heeft om een keuze uit de 
varianten te maken. Daarom wordt de raad verzocht in te stemmen met 
een definitieve studie waarin alle varianten integraal worden onderzocht. 
Op basis van de uitkomst kan de raad dan bepalen welke variant nader 
wordt uitgewerkt.

14. Beleidswijziging persoonsgebonden gedoogbeschikking 
Recreatieverblijven. (Raadsvoorstel nr. 0045/08)

 Het college is van mening dat het huidige beleid rondom de 
persoonsgebonden gedoogbeschikkingen naar de burgers toe 
versoepeld kan worden. Het huidige beleid laat het niet toe dat een 
recreatieobject vervangen mag worden, zonder intrekking van de pgb. 
Het college is van mening dat de objectgebondenheid vervangen 
dient te worden door perceelsgebondenheid, zodat groot onderhoud 

en nieuwbouw mogelijk is voor pgb bezitters. Bij het onderwerp wordt 
de brief ‘beantwoording vragen pgb’s van D66 De Ronde Venen’ 
betrokken. 

15. Beleidsnotitie migratiesaldo nul. (Raadsvoorstel nr. 0055/08)
 Op diverse manieren is migratiesaldo nul al aan de orde geweest 

tijdens Rondeveense Tafelgesprekken. Met het verschijnen van de 
conceptvoorloper Groene Hart is nu het moment aangebroken om 
het gemeentelijk standpunt inzake migratiesaldo nul vast te leggen 
en te bepalen welke acties de gemeente richting diverse partijen zal 
ondernemen. Hiertoe dient de “Beleidsnotitie migratiesaldo nul”.

 De memo ‘impressie overleg tussen wethouder Rosendaal en 
gedeputeerde Krol’ maakt onderdeel uit van het gesprek.

16. Groot onderhoud Vinkenkade te Vinkeveen. (Raadsvoorstel nr. 0047/08)
 Voorgesteld wordt een budget beschikbaar te stellen voor het uitvoeren 

van aanvullende maatregelen tijdens het groot wegenonderhoud aan de 
Vinkenkade. Dit budget, ad. E211.740, komt ten laste van de éénmalige 
ruimte 2008. 

17. Aanpassing leges bouw- en woningtoezicht / integrale veiligheid. 
(Raadsvoorstel nr. 0046/08)

 De kostendekkendheid van leges bouw- en woningtoezicht en integrale 
veiligheid is nader onderzocht. Er is aanleiding om de leges te 
verhogen. Voorts is er aanleiding om de wijze van legesheffing aan te 
passen. 

18. De derde financiële kwartaalrapportage. (Raadsvoorstel nr. 0058/08)
 In een begrotingsjaar komt het voor dat budgetten bijgesteld moeten 

worden. In dit voorstel is een overzicht gegeven van de budgetten 
die nu in het derde financiële kwartaal van 2008 door de raad dienen 
te worden bijgesteld. Bij het onderwerp wordt de beantwoording van 
de vraag van ChristenUnie/SGP over het budgetrecht van de raad 
meegenomen 

19. Museumpaviljoen. (Raadsvoorstel nr. 0044/08)
 Het Museum De Ronde Venen, het NME Centrum, de VVV Hollands 

Midden en de Historische Vereniging De Proosdijlanden willen 
gezamenlijk een museumpaviljoen in Marickenland realiseren met 
de functies informatie, educatie, recreatie en horeca. De kosten zijn 
begroot op E2.300.000. Voor de financiering van het museumpaviljoen 
verzoekt het college de raad de indicatieve jaarlasten van E270.500 
met ingang van 2012 mee te laten wegen in het meerjarenperspectief, 
dat bij de begroting 2009 wordt aangeboden. Tevens wordt de raad 
verzocht in de begroting 2009 een voorbereidingsbudget van E50.000 
op te nemen voor de verdere uitwerking van de plannen.

20. Stichting Servicepunten.(Raadsvoorstel nr. 0056/08)
 Het college vraagt toestemming voor het oprichten van de Stichting 

Servicepunten. Dit is een heldere structuur om de samenwerking 
vorm te geven tussen de drie financiers, Gemeente De Ronde Venen, 
Rabobank Veenstromen en Westhoek
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

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

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

11 SEptEMbER 2008 
Jeugdavond De Groene Venen
Jeugdavond van De Groene Venen waar de presentatie en 
prijsuitreiking van de geraniumwedstrijd wordt gehouden. 
Aanvang 18.30 uur. Locatie: Dorpshuis de Boei in Vinkeveen.
Informatie: De Groene Venen, tel. (0297) 261576.

13 SEptEMbER 2008
Muziektheaterspectakel Dubbelspoor
Tijdens de MonumentenNacht wordt in Marickenland een groot 
muziektheaterspectakel gehouden. Aanvang: 19.00-22.00 uur. 
Locatie: Marickenland. Zie artikel elders op deze informatiepagina. 

Nazomer braderie
Locatie: Raadhuisplein in Mijdrecht. 

tuinwerkochtend in de educatieve tuin 
van NME centrum de Woudreus
Aanvang: 09.00 tot 12.00 uur. De tuinwerkgroep komt elke twee 
weken bij elkaar om de educatieve tuin van NME centrum de 
Woudreus te onderhouden. In de tuin wordt ecologisch getuinierd. 
Naast het tuinieren is gezelligheid ook belangrijk. Nieuwe tuiniers 
zijn van harte welkom. Informatie tel. (0297) 273692. Locatie: NME 
centrum de Woudreus, Pieter Joostenlaan in Wilnis, zie ook www.
milieudienstnwu.nl 

Open dag brandweer
Locatie: Kloosterplein en achterliggende parkeerplaats in Vinkeveen. 
Aanvang: 09:00 uur tot 17:00 uur. Informatie: Sander Strik, e-mail: 
s.strik@derondevenen.nl. 

13 EN 14 SEptEMbER
Rondleiding in de Forten
In het kader van de Open Monumentendag en de Fortenmaand 
geeft Staatsbosbeheer rondleidingen in de forten. Elk uur verzorgen 
medewerkers van Staatsbosbeheer een rondleiding in Fort bij 
Uithoorn (Amstelhoek). Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zondag 
van 11.00 tot 17.00 uur. Informatie tel. (0346) 28 18 53.
14 september 

Vinkeveenseskatetocht 2008
Samenwerkingsverband ijsclub VIOS/Voorwaarts/Volharding 
organiseren Vinkeveenseskatetocht. Locatie: Vinkeveen. Aanvang: 
10.00-16.00 uur. Informatie: vinkeveenseskatetocht@gmail.com  of 
(0297) 262068.

17 SEptEMbER
Cursus Eerlijk Voedsel
De wereldwinkel verzorgt een cursus ‘Eerlijk Voedsel’ in gebouw 
Irene. Voor meer informatie: tel. (0297) 28 55 10.

 Activiteitenkalender 
De Ronde Venen

Gemeente De Ronde Venen: 
Geen baan maar een 
loopbaan!
Wij zijn één van de grootste werkgevers van De Ronde 
Venen. Wij zijn een ambitieuze gemeente met korte lijnen 
en een informele werksfeer. Ruim 260 mensen vervullen tal 
van functies. Ons werk verschilt onderling enorm van elkaar, 
maar we hebben allemaal één ding gemeen: wij zijn het 
gezicht van de gemeente en werken aan de kwaliteit van de 
lokale samenleving! ‘Samen sterk met onze inwoners’ is een 
belangrijk thema wat wij willen uitdragen. Wij zijn op zoek naar 
medewerkers die zich verantwoordelijk voelen, initiatiefrijk zijn 
en goed communiceren. De mogelijkheden voor medewerkers 
zijn zeer veelzijdig: ontwikkeling en een loopbaan zijn 
belangrijk. En tot slot: werken bij onze gemeente betekent leuk 
werk in een leuke organisatie!

Wij hebben de volgende vacatures:
• een trainee voor het kwaliteitsveld bestuurlijke Zaken 
 en het project DiGiVenen.

Meer informatie over de vacature kunt u vinden op onze website 
www.derondevenen.nl of u kunt contact opnemen met ons 
via tel. (0297) 29 17 42. Ook open sollicitaties zijn van harte 
welkom. Deze kunt u sturen naar: sollicitatie@derondevenen.nl. 

ONDERhOuDSWERkZAAMhEDEN 
bRuiJNEbRuG iN WilNiS

In de periode van 15 september t/m 6 oktober zullen er in opdracht van 
de gemeente onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan beide 
bruggen in de Bovendijk. In de periode van 15 september t/m 30 september 
2008 zal, in verband met deze onderhoudswerkzaamheden, de Bruijnebrug 
zijn gestremd voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers zullen 
, met enige hinder, de werkzaamheden kunnen passeren. Het verkeer zal 
door middel van borden worden omgeleid via Molenland, Padmosweg, 
Pieter Joostenlaan en pastoor Kannelaan. In de periode van 30 september 
t/m 6 oktober 2008 zal voor het gemotoriseerde verkeer één rijstrook 
beschikbaar zijn. Het verkeer zal in deze periode door middel van een 
tijdelijke verkeersregelinstallatie worden geregeld.

kRiNGlOOpbEDRiJF kRiNGkOOp ZORGt VOOR 
tWEEDE kANS

Kringkoop is het kringloopbedrijf van de gemeenten De Ronde Venen, 
Breukelen en vanaf 1 september ook van de gemeente Abcoude. Door de 
inzamelcontracten met deze gemeenten is Kringkoop de partner als het 
gaat om inzameling en hergebruik van goederen, kleding en elektrische 
apparaten. De achterliggende gedachte achter de contracten is een 
betere scheiding van het afval in de gemeenten. Door het ophalen van 
goederen die opnieuw gebruikt kunnen worden, levert Kringkoop een 
wezenlijke bijdrage aan de besparing van de hoeveelheid te verbranden 
grof huishoudelijk afval. Daarnaast wordt in de winkel van Kringkoop het 
hergebruik van artikelen actief gestimuleerd. Behalve de doelstelling om 
een bijdrage aan het milieu te leveren, biedt Kringkoop werkgelegenheid 
aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Bij Kringkoop zijn 
zo’n 25 mensen gedetacheerd van PAUW Bedrijven. PAUW Bedrijven is 
de Sociale Werkvoorziening van westelijk Utrecht. 
Daarnaast levert Kringkoop werkervaringsplekken 
aan langdurig werklozen en is het een erkend 
leer/werkbedrijf. Kringkoop heeft hiermee een 
belangrijke maatschappelijke functie in onze regio.

De Ronde Venen 
Millenniumgemeente

Als Millenniumgemeente staat De 
Ronde Venen achter de doelen van 
de Verenigde Naties op het gebied 
van duurzame ontwikkeling en 
klimaatbeleid. Eén van de acties 
in het kader van deze campagne is 
het onder de aandacht brengen van 
lokale initiatieven op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking en fair 

trade. De komende weken zal op deze gemeentepagina 
daarom iedere week een andere organisatie zich 
presenteren. Deze week: De Wereldwinkel.

Wereldwinkel De Ronde Venen aan De Passage 14 is een bezoekje 
meer dan waard. Veel mensen vinden dat ook en lopen even binnen om 
naar nieuwe leuke producten te kijken. Met elke aankoop steunen ze de 
producenten van al die mooie spullen en bijzondere etenswaren. Ook 
voor boeddha’s en kleine attenties als gelukspoppetjes en duifjes weten 
mensen ons te vinden. De vaste bezoekers weten dat de producenten een 
eerlijke prijs ontvangen voor wat ze aanleveren en een inkomen hebben 
waarvan ze kunnen leven en hun kinderen naar school laten gaan. De 
wereldwinkel is best een beetje trendy en volgens velen leuker dan menige 
‘chillout’ of warenhuisgeschenkafdeling Toch kwam het als een verrassing 
dat de wereldwinkel onlangs tot leukste cadeauwinkel van Nederland werd 
gekozen. Maar er zijn dan ook artikelen in allerlei prijsklassen. En door de 
feestelijke verpakking van ‘food’ kun je er goed mee voor de dag komen. 
Vooral voor de komende decemberfeesten zal er een ruime keus zijn. We 
gaan ervan uit dat de spullen uit 
Afrika, Azië en Latijns Amerika tijdig 
arriveren en zullen ze met gepaste 
trots presenteren in de winkel. Wij 
weten dat de producenten blij zijn 
met alle producten die we voor ze 
verkopen. Zo willen we een beetje 
meehelpen de millenniumdoelen 
te halen. Natuurlijk zijn we blij 
als er veel klanten komen. Bent 
u binnenkort op zoek naar een 
bijzonder kerstpakket, neem dan 
contact met ons op. Samen maken 
we er iets moois van. U kunt bellen 
(tel. 0297 293799) of onze website 
bezoeken: www.derondevenen.
wereldwinkels.nl. Kom eens langs 
en ontdek de wereld.

OFFiCiElE bEkENDMAkiNGEN

informatieavond 
afbouwwoningen 
Westerheul iV
het kopen van een woning is een belangrijke beslissing. 
uw investering, de locatie en de mogelijkheden om 
uw eigen wensen te realiseren, spelen daarbij een 
belangrijke rol. Realisatie van uw droomhuis via het 
concept ‘doe het (laatste) zelf’ betekent dat u er bewust 
voor kiest om zelf de handen uit de mouwen te steken. 
u bouwt uw woning zelf af met alle voordelen van dien.

Voordelen van een afbouwwoningen zijn onder andere:
- Projectontwikkelaarskosten en makelaarskosten zijn niet van 

toepassing
- Besparing op arbeidskosten door “het laatste zelf te doen”
- De kosten voor uitbouw en enkele andere opties steken zeer 

gunstig af vergeleken met anderen
- U bepaalt zelf wat u wilt uitgeven aan keuken etc., etc.

Wat betekent zelf afbouwen?
Uw afbouwwoning wordt glas- en waterdicht opgeleverd. Elektriciteit 
en waterinstallaties (waterleidingen afgedopt) zijn aangelegd. De 
centrale verwarmingsinstallatie is bedrijfsklaar, zodat bij oplevering 
in de winter de woning verwarmd is en u over warm water kunt 
beschikken. De riolering is aangebracht en aangesloten op de 
gemeentelijke riolering. Ook de dekvloeren en de scheidingswanden 
zijn aangebracht. Uw zelfwerkzaamheid blijft daarmee overzichtelijk 
en u komt niet voor verrassingen te staan. In principe behoeft u als 
doe-het-zelver, geen vakmensen in te schakelen.
Uw eigen voorkeuren komen niet alleen tot uitdrukking tijdens de 
afbouw fase. Al voor het ondertekenen van de verschillende koop 
en opdracht overeenkomsten, zijn met u uw wensen in en aan uw 
woning besproken.
De onderwerpen die daarbij aan de orde komen, zijn:
- de gewenste indelingen op de begane grond en verdiepingen 

(binnenwanden)
- extra uitbouwen aan de achterzijde en/of op de woningen 

(dakopbouw/dakkapel)
- bouwkundige voorzieningen in de vorm van funderingsbalken 

voor later te bouwen uitbouwen
- wijziging van installaties bv: vloerverwarming, elektra groepen en 

aansluitpunten water aan/afvoer enz.
- kozijn indelingen

Belangstellenden die zich aangesproken voelen door het 
afbouwconcept, welke door Architectenbureau van Klooster reeds 
zesmaal in De Ronde Venen is toegepast en graag aanwezig willen 
zijn op deze informatieavond kunnen zich schriftelijk aanmelden bij:
 Initiatiefgroep afbouwwoningen westerheul IV p/a
 Wethouder van Damlaan 54
 3648XM Wilnis
Ook kan men een e-mail sturen naar: asselen@rijnhuizen.nl
Na aanmelding ontvangt men een persoonlijke uitnodiging met 
datum (medio oktober, 2008), tijdstip en locatie. Belangstellenden 
moeten wel als woningzoekende ingeschreven staan bij woningnet 
Regio Utrecht.

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek 
staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplan-
nen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en 
óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden 
op www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen 
werkt met servicenormen.

WEt GEluiDhiNDER

Met ingang van 11 september 2008 ligt bij Publiekszaken in het gemeentehuis in Mijdrecht gedurende 6 weken voor een ie-
der ter inzage het verzoek tot vaststelling hogere grenswaarde in het kader van de Wet Geluidhinder bij gemeente De Ronde 
Venen voor het, met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het volgende bouwplan: 
Oprichten van 2 woningen op het perceel Ter Aarse Zuwe 1A/Demmerik 75 in Vinkeveen (bouwplannr. 2007/0321). Tegen 
het aanvragen van een hogere grenswaarde kan een ieder binnen de termijn van ter inzage legging schriftelijk of mondeling 
zienswijzen indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Tevens vindt op 19 september 
2008 om 10.00 uur een hoorzitting plaats in het gemeentehuis waarin een ieder in de gelegenheid wordt gesteld om monde-
ling een zienswijze kenbaar te maken.

AGENDA VAN DE OpENbARE VERGADERiNG VAN DE WMO-RAAD D.D. 17 SEptEMbER 2008

De vergadering wordt gehouden in kamer 3 van het gemeentehuis De Ronde Venen van 14:00 uur tot 16:00 uur. U bent 
van harte welkom de vergadering bij te wonen.

1. Opening en mededelingen:
  * Goedkeuring  agenda  
2. Spreektijd bezoekers
3. Informatie over Steunpunt Vrijwilligerswerk door Dyanne van Tessel, coördinator
4. Voorbereiding van de gemeentelijke herindeling Vecht en Venen)
5. Ingekomen- en uitgaande stukken
6.  Bijgewoonde vergaderingen/ bijeenkomsten
7.   Nabespreking van de vergadering van 18 juni 2008 
 * Vaststelling verslag (toegezonden) en opmerkingen naar aanleiding van
 * Nalopen van de actiepunten
8.   Rondvraag 
9.  Volgende vergadering en sluiting.

vervolg op volgende blz.



OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
AANvrAGEN BOuwvErGuNNING

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende 
aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Ontvangst 
    datum

Amstelhoek
Amstelkade 36 Oprichten van een steiger (nabij nr. 36) Reguliere bouwvergunning 2008/0507 13-8-2008
Tymon v. Hiltenstraat 11 Vergroten en veranderen van een woning Lichte bouwvergunning 2008/0533 27-8-2008
Schoolstraat 39 Plaatsen van een dakkapel op het 
 voorgeveldakvlak en achtergeveldakvlak Lichte bouwvergunning 2008/0515 14-8-2008

Mijdrecht
Bozenhoven 93 Realiseren van een deur in de  Reguliere bouwvergunning 2008/0531 27-8-2008
 kelderwand tpv de hellingbaan
Constructieweg 78 Oprichten van een bedrijfsgebouw Reguliere bouwvergunning 2008/0542 2-9-2008
Industrieweg 67, 69 Oprichten van een bedrijfshal Reguliere bouwvergunning  2008/0540 3-9-2008
  fase 2
Veenweg Plaatsen van een reclame-/aankondi- Lichte bouwvergunning 2008/0539 3-9-2008
 gingsbord (nabij rotonde Industrieweg) 

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe Plaatsen van een tijdelijke voetgangers- Reguliere bouwvergunning 2008/0468 14-7-2008
 brug (hoek Herenweg) 
Groenlandsekade 103 Oprichten van een houten brug, een  Reguliere bouwvergunning 2008/0523 20-8-2008
 schoeiingsteiger en 2 aanlegsteigers
Groenlandsekade 103 Dempen van water Verzoek om vrijstelling 2008/0524 21-8-2008
Herenweg 40a Gebruik van buitenruimte voor  Verzoek om vrijstelling 2008/0532 26-8-2008
 buitenschoolse opvang
Herenweg 282 Herstellen van een legakker en realise- Reguliere bouwvergunning 2008/0530 26-8-2008
 ren van steiger en beschoeiing (achter) 
Heulweg 107 Plaatsen van een dakopbouw Lichte bouwvergunning 2008/0429 2-7-2008
Provincialeweg  Oprichten van een steiger (nabij) Reguliere bouwvergunning 2008/0509 13-8-2008
Nessersluis 17 Oprichten van een steiger  Reguliere bouwvergunning 2008/0508 13-8-2008
 (nabij Nessersluis 17) 

Wilnis
Amstelkade 70 Oprichten van een steiger  Reguliere bouwvergunning 2008/0510 13-8-2008
 (nabij Amstelkade 70) 

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

Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, 
die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
Vóór 1 juli 2008

vOOrNEMEN tOt vrIjStELLING BEStEMMINGSpLAN

Met ingang van 11 september 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de 
vrijstellingen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Opm.

Mijdrecht
Diamant 9 Vergroten van een garderoberuimte Reguliere bouwvergunning 2008/0370 A

vinkeveen
Achterbos 79, 79a Oprichten van een bijgebouw Reguliere bouwvergunning 2008/0339 B
Baambrugse Zuwe 3a Oprichten van een woning Reguliere bouwvergunning 2008/0164 C
Groenlandsekade 35, 35a Vernieuwen en verplaatsen van een brug Reguliere bouwvergunning 2008/0335 D
Ter Aase Zuwe 1a, Oprichten van 2 woningen Reguliere bouwvergunning 2007/0321 E
Demmerik 75  fase 1

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vrijstelling:
- Onder E te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening.
- Onder A, B te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening.
- Onder C en D te verlenen met vrijstelling ingevolge de voorschriften van het bestemmingsplan.

Zienswijze indienen.
Tijdens de termijn van inzage kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk 
bij  Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrij-
ving van de vrijstelling waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in 
uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw 
zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.ná 1 juli 2008

vOOrNEMEN tOt ONthEFFING BEStEMMINGSpLAN

Met ingang van 11 september 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de 
ontheffingen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Opm.

vinkeveen
Baambrugse Zuwe plaatsen tijdelijke voetgangersbrug (hoek  Reguliere bouwvergunning 2008/0468 A
 Baambrugse Zuwe, naast Herenweg 206) 

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
Onder A te verlenen met ontheffing van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 3.22 van de Wet op de ruimtelijke 
ordening (tijdelijke vergunning voor een periode van maximaal 5 jaar).

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

EEN tIjDELIjKE BOuwpLAAtSINrIChtING AAN CuILENSMEEr EN LOOpvELLtwEG IN vINKEvEEN

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij op 3 september 2008 een vergunning ingevolge van artikel 2.1.5.1 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2005 (APV) hebben verleend, voor een tijdelijke bouwplaatsinrich-
ting aan Cuilensmeer en de Loopveltweg ter hoogte van nummer 18 in Vinkeveen, dit in verband met renovatiewerkzaamhe-
den voor Westhoek Wonen. De vergunning geldt in de periode van 10 september 2008 t/m 31 december 2008. Een ieder die 
rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop de vergunning is verleend, 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het in-
dienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar gemaakt, 
een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, 
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

vErLEENDE BOuwvErGuNNINGEN

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

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

De hoef
De Hoef Westzijde 46a Vergroten van een woning  Bouwvergunning fase 2 2008/0457 2-9-2008
 met een dakopbouw

Mijdrecht
Barnsteen 10 Plaatsen van een dakkapel op het  Bouwvergunning 2008/0490 28-8-2008
 achtergeveldakvlak van de woning
Genieweg 58 Plaatsen van een naambord/reclamezuil Bouwvergunning 2008/0497 28-8-2008
Windmolen 75 Vergroten van een clubgebouw  Bouwvergunning fase 2 2008/0396 28-8-2008

vinkeveen
Achterbos 53b Oprichten van een berging Bouwvergunning 2008/0484 27-8-2008
Herenweg 42 Veranderen en vergroten van een  Bouwvergunning fase 2 2008/0504 28-8-2008
 praktijkruimte tot woonruimte
Molenkade 6 Plaatsen van een berging Bouwvergunning 2008/0489 2-9-2008
Waverveensepad 31 Plaatsen van 4 lichtmasten Bouwvergunning 2008/0461 2-9-2008

wilnis
Ringdijk 1 Vergroten van een rundveestal Bouwvergunning 2008/0441 3-9-2008

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

vErLEENDE BOuwvErGuNNINGEN IN COMBINAtIE MEt vrIjStELLING

Ingediend vóór 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

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

De hoef
De Hoef Oostzijde 79 Oprichten van een woning Bouwvergunning 2008/0355 28-8-2008

vinkeveen
Demmerik 92b Veranderen van 2 dakkapellen Bouwvergunning 2008/0388 28-8-2008
Herenweg 276, 278 Oprichten van loopsteigers en  Bouwvergunning 2007/0881 2-9-2008
 2 jollensteigers (achter) 

wilnis
Molenland 25, 27 Oprichten van een woonhuis met garage Bouwvergunning 2007/0372 29-8-2008

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

vErStrEKtE pErSOONSGEBONDEN GEDOOGBESChIKKINGEN 
vOOr pErMANENtE BEwONING vAN rECrEAtIEwONINGEN

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat voor permanente bewoning van de recreatiewoningen op de navolgende 
percelen een persoonsgebonden gedoogbeschikking is verstrekt: Mijdrecht: Molenland 14-R1, Molenland 14-R21, Molen-
land 14-R108, Molenland 14-R206. Vinkeveen: Achterbos 52 ZH R3, Achterbos 36 ZH R213, Achterbos 36 ZH R201, Ach-
terbos 36 ZH R6, Achterbos 36 ZH R209. Verzenddatum: 9 september 
Deze besluiten liggen zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis. Een 
ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum waarop de vergunning 
verzonden is een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij  Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de 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, post-
bus 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.

wEt MILIEuBEhEEr

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer 
(Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat: 
1.  zij ambtshalve de voorschriften bij de milieuvergunning hebben gewijzigd van:
- Bp wilnis B.v. voor een tankstation inclusief LPG annex motorherstelinrichting en wasplaats op het perceel 

Mijdrechtsedwarsweg 27, 3648 BR in Wilnis.
De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen van 11 september 2008 tot en met 23 oktober 2008 ter inzage. Tot 
en met 23 oktober 2008 kunt u beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 
2500 EA te ‘s-Gravenhage. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden 
verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.
De vergunning treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij naast het beroep gedurende de beroepster-
mijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de bovengenoemde afdeling. De vergun-
ning treedt dan niet in werking voor er op dat verzoek is beslist.
Voor het instellen van beroep c.q. een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschul-
digd.
2. zij ambtshalve een ontwerpbeschikking hebben afgegeven voor het wijzigen van de voorschriften bij de 

milieuvergunning van: 
- Multifill B.V. voor een productvervaardigings- en afvulbedrijf op het perceel Constructieweg 25a, 3641 SB in Mijdrecht.
De stukken met betrekking tot deze ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 11 september 2008 tot en met 22 oktober 
2008. Tot en met 22 oktober 2008 kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) naar voren brengen bij Burgemeester en Wethouders 
van De Ronde Venen, p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht, postbus 242, 3620 AE te Breukelen. U kunt niet per e-mail 
reageren. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze(n) kunt u binnen de termijn contact opnemen met een 
medewerker van de cluster recht van de milieudienst via het genoemde telefoonnummer. De aanvrager van de vergunning 
wordt in de gelegenheid gesteld te reageren. De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij: de Milieudienst 
Noord-west utrecht, Straatweg 66a te Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; het 
gemeentehuis van De ronde venen, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een mede-
werker van de cluster recht van de milieudienst, tel.(0346) 26 06 41.
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Gemeentehuis De ronde venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

www.sosderondevenen.nl

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

Met de hulp van onze donateurs is in Tanzania een school voor voortgezet 
onderwijs gebouwd. In een van de armste wijken van Dar es Salaam, 
de grootste stad van dit land. De school ziet er prima uit. Ook zijn er 
bloemperkjes aangelegd, die door de leerlingen zelf worden gewied en 
bijgehouden.
Eén ding is echter nog steeds niet voor elkaar: het omheinen van het 
schoolterrein. Dat lijkt onbelangrijker dan het is. Nu kunnen auto’s en 
andere vehikels over het schoolterrein rijden. Heel gevaarlijk voor de 
spelende of tuinierende kinderen. Ook zijn de eigendommen van de school 
niet beschermd. Denk daarbij aan het schoolmeubilair. Denk ook aan 
de zonnepanelen die de schaarse computers van stroom voorzien om te 
kunnen  werken. Reguliere stroom zoals bij ons is daar niet. Ook bestaat het 
gevaar dat iemand snel een woning bouwt op het schoolterrein. Volgens de 
daar geldende wetgeving kun je die niet zomaar wegsturen.
Al met al redenen genoeg om een omheining om het schoolterrein aan te 
leggen. Ook hiervoor is onze hulp ingeroepen.
Die omheining gaat er komen: met uw hulp! 

Nel Bouwhuijzen

Schoolplein in 
Tanzania

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

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 werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat 
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m 
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m vr 
8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij apotheek Pelaene Hof, 
Terschellingkade 2, 3446 BK 
Woerden, tel. 0348-480481.

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

Verschijnt woensdag

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

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

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

120e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

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

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

WWW.MEERBoDE.nl

COLOFON

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, 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

Monumentendag en Open 
Luchtconcert in Thamerkerk
Uithoorn - Zaterdag 13 septem-
ber a.s. zal er op Monumentendag 
om 11.00 uur een concert gegeven 
worden door een Saxofoonkwartet 
o.l.v. Theo Groot met zang van Ireen 
van Beinen. 
Dit concert zal ongeveer één uur 
duren. Verder kunnen de bezoe-
kers de gehele dag, onder begelei-
ding, een bezoek brengen aan het 
torentje van de Thamerkerk, om er 
bij helder weer te genieten van een 
fantastisch uitzicht. Zeker de moei-
te waard na het moeizaam beklim-
men van de steile trappen. 
Gedurende de rest van de dag zal 

het orgel bespeeld worden door 
enkele organisten. Op zondagmor-
gen 14 september om 12.00 uur zal 
de burgemeester, mevrouw Groen, 
het culturele seizoen 2008/2009 
openen tijdens het concert, dat ge-
geven wordt door KNA. Zoals ge-
woonlijk vindt dit concert in de 
open lucht plaats. Bij slecht weer 
wordt dit concert in de kerk uitge-
voerd.

De toegang tot beide evenementen 
is gratis. Vóór het concert wordt er 
in de Thamerkerk gratis koffie en 
thee geserveerd.

20 jaar La Croix Taal en 
Communicatie
Uithoorn - Op 19 september a.s. 
viert taleninstituut La Croix haar 20-
jarige bestaan!
In de zomer van 1988 bood Els la 
Croix een aantal Franse en Belgi-
sche multinationals haar diensten 
aan als docente Frans voor bedrijfs-
gerichte taalcursussen. Tot die tijd 
heeft zij als directie-assistente een 
ruime ervaring opgedaan in het be-
drijfsleven. Zodoende weet zij wat 
er in organisaties speelt en begrijpt 
ze de specifieke taalbehoeftes van 
werknemers. Al 20 jaar geeft zij  
trainingen Frans op alle niveaus en 
voor allerlei functies, van recepti-
onistes tot directieleden en wel in 
meerdere bedrijfssectoren.
Vanaf 1994 heeft zij samenwer-
kingsverbanden met freelance do-
centen die namens het instituut 
taaltrainingen verzorgen in nage-
noeg alle talen. In de Randstad, o.a. 
op de bloemenveiling in Aalsmeer, 
hebben de bedrijven veel interesse 
in het ruime aanbod. De docenten 
kunnen het personeel trainen in de 
Franse taal, maar ook in de Engelse 
en Duitse taal, of bijvoorbeeld in het 
Russisch, Deens, Italiaans, Spaans 

enz. Zij leveren maatwerk, d.w.z. dat 
de inhoud van de cursussen wordt 
afgestemd op de sector en de func-
ties van de werknemers. 
Te denken valt aan langlopende 
cursussen van één bijeenkomst per 
week, aan intensieve trainingen of 
aan korte modules of workshops. 
Met getrainde personeelsleden ver-
hoogt een bedrijf zijn omzet. 

Nederlands
Sinds 2006 verzorgt het instituut 
ook cursussen schrijfvaardigheid 
Nederlands bij bedrijven om goed 
en hoogopgeleide medewerkers te 
trainen in het correct en foutloos 
spellen, maar ook in het helder en 
zakelijk formuleren. Ook voor dit 
product is erg veel belangstelling.
Bij al deze activiteiten streven de 
taaltrainers er naar dat de cursis-
ten een nieuwe taal, of een bepaald 
taalaspect zó onder de knie krijgen, 
dat zij hun werkzaamheden beter 
en soepeler kunnen uitoefenen. Dit 
is in hun belang èn dat van de or-
ganisatie! La Croix Taal en Commu-
nicatie, Aan de Zoom 46, 1422 MD 
Uithoorn.

Hoge boetes voor de 
watersport!

Regio - De controles op het wa-
ter zijn toegenomen, zo blijkt uit 
een gesprek met de politie. Voor 
wat betreft handhaving van vei-
ligheidsnormen ter bescherming 
van mensenlevens en voor de 
goede orde van de scheepvaart 
is dat natuurlijk wel noodzake-
lijk. Anders lapt iedereen de re-
gels aan zijn laars en komen er 
ongelukken.

Varen op de binnenwateren 
met een schip zonder geldig 
Klein Vaarbewijs kost 360,- eu-
ro volgens de boetekaart KLPD. 
Meestal blijft het hier niet bij. 
Vaak wordt het een optelsom. Zo 
kost een overschrijding van de 
toegestane maximumsnelheid tot 
6 km/uur al 60,- euro. Met toena-
me van de snelheidsovertreding 
gaan de boetes met sprongen 
omhoog. Geen ‘dodemansknop’ 
aan boord of deze niet gebrui-
ken op een snelle motorboot kost 
150,- euro. Vervolgens kan er nog 
een boete bij komen voor het niet 
aan boord hebben van een deug-
delijke brandblusser, reddings-
middelen etc. De gasinstallatie 
moet veilig zijn aangelegd om ex-
plosiegevaar te voorkomen. Het is 
dan ook raadzaam te zorgen dat 
je alles op orde hebt en kennis 
hebt van de regelgeving, anders 
kan een middag varen een duur 
uitstapje worden.
Deze kennis die nodig is om ver-
antwoord het water op te gaan 
doe je op door het volgen van een 
cursus Klein Vaarbewijs. Hierbij 

komen alle facetten van veilig-
heid, goed zeemanschap en de 
regelgeving aan de orde.  
Het vaarbewijs is verplicht voor 
boten, die harder kunnen varen 
dan 20 km/uur of die langer zijn 
dan 15 m. 
Klein Vaarbewijs 1 is verplicht 
op rivieren, kanalen en meren. 
Voor de ruime wateren zoals IJs-
selmeer, Markerwaard, IJmeer, 
het Buiten IJ, Waddenzee, Oos-
terschelde, Westerschelde, etc. 
heeft men Klein Vaarbewijs 2 no-
dig. Ook voor watersporters die 
varen met een boot waarvoor 
(voor alsnog) het klein vaarbewijs 
niet verplicht is, is het aan te ra-
den het Klein Vaarbewijs te beha-
len. De regels hoort men immers 
te kennen als men het water op 
gaat. Het vaarbewijs blijft geldig 
tot het 65ste levensjaar, daarna 
kan het document telkens om de 
drie jaar worden verlengd.
In september gaan de cursussen 
Klein Vaarbewijs weer van start. 
Deze worden gegeven door Kapt. 
B. Grammel van Nautisch Center 
Grammel. Voor informatie over 
deze cursussen kunt u terecht op 
de website. 
De cursus die in het Dorpshuis 
De Boei in Vinkeveen op 17 sep-
tember a.s. om 20.00 uur van 
start gaat, leidt op voor het exa-
men Klein Vaarbewijs 1. U kunt 
zich inschrijven via de website 
www.grammel.nl of telefonisch 
op het volgende telefoonnum-
mer: Nautisch Center Grammel 
020-6160652.

BOXSPRINGSHOW

www.morpheus.nl

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

Donderdag koopavond

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

BOXSPRINGS | MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN

TIENERBEDDEN | DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS

NU ACTIEPAKKETTEN KADO T.W.V. € 465,- TOT € 1650,-
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Mijdrecht – Afgelopen week ont-
vingen wij deze foto. Op zijn zachtst 
gezegd een vreemde plaats om je 
auto te parkeren. Er was geen onge-
val, geen noodtoestand, er was zelfs 
gewoon ruimte naast het politiebu-
reau om deze politieauto te parke-
ren. Is het niet zo dat je – zeker als 
diender zijnde – je het goede voor-
beeld moet geven?

We kregen deze foto, maar hadden 
het als redactie ook al eens zelf ge-
zien. Het gebeurt vaker dat agen-
ten hun auto zomaar daar neerzet-
ten. Wij hadden op dat moment ons 
fototoestel niet bij ons, daarom wa-
ren wij heel blij met deze foto. We 
willen maar een ding zeggen: Kom 
nou mensen, dit kan toch niet zo-
maar... moeten wij eens doen. Wel, 

dan weet ik wat er gebeurt: op z’n 
minst een bon en in het ergste ge-
val wordt de auto weggesleept, en 

terecht. Het is ook te gek als je je 
auto zo parkeert, maar krijgen deze 
agenten ook een bon???

Waarom mogen zij daar 
wel parkeren en wij niet?

Thema-avond over voeding
en kanker in De Meijert
Mijdrecht - Voeding en kanker 
lijken onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Bestaat er zoiets als 
een preventief dieet? Welke rol 
speelt voeding bij het ontstaan 
van kanker en vervolgens bij de 
behandeling ervan? Wat is de rol 
van de diëtiste voor en tijdens de 
behandeling en tegen welke voe-
dingsproblemen kun je aanlo-
pen? Over dit onderwerp organi-
seert Inloophuis ‘t Anker op don-
derdagavond 18 september een 
themabijeenkomst, in nauwe sa-
menwerking met Zuwe Preventie 
en Welzijn. 

Diëtiste Berry van Kats van Zuwe 
Preventie en Welzijn houdt een in-
leiding over de verschillende as-
pecten van voeding bij kanker. Een 
goede voedingstoestand en met na-

me stabiel lichaamsgewicht vergro-
ten de mogelijkheid de behandeling 
te doorstaan en ervan te herstellen. 
Maar hoe doe je dat? En waar moet 
je op letten? Het tweede deel van de 
avond is er gelegenheid tot het stel-
len van vragen. De avond is gratis 
toegankelijk en vindt plaats in De 
Meijert te Mijdrecht.
Datum: donderdagavond 18 sep-
tember a.s.
Aanvang: 19.30 uur (zaal open en 
koffie vanaf 19.00 uur).
Toegang: gratis.
Locatie: De Meijert, Dr van der Haar-
laan 6, Mijdrecht
Daags na de thema-avond vindt op 
19 september de Nationale Dag van 
de Diëtist plaats. Zij zetten deze he-
le dag de deuren open voor belang-
stellenden. Inloophuis ’t Anker doet 
dat al een dag eerder!

Inloophuis ‘t Anker
Regionaal Inloophuis ’t Anker wil 
mensen met kanker, hun naasten 
en nabestaanden een open huis 
bieden, waar zij alleen of met ande-
ren in een rustige sfeer kunnen ont-
spannen, contacten met lotgenoten 
kunnen hebben, informatie kunnen 
uitwisselen en aan activiteiten kun-
nen deelnemen.

Regelmatig worden er ook thema-
avonden georganiseerd. Elke dins-
dag van 10.00 tot 16.00 uur en don-
derdags van 10.00 tot 15.30 uur kunt 
u terecht. Tijdens de verbouwing van 
het AJOC-gebouw is ‘t Anker tijde-
lijk gehuisvest in het VIOS-gebouw, 
dat vlak naast het AJOC-gebouw is 
gesitueerd.
Kijk voor actuele informatie op:
www.inloophuishetanker.nl

Kan de gemeente De Ronde Venen nog wel bouwen?

Wethouder Rosendaal: 
”Migratie saldo 0 is een 

heiloze zaak”
De Ronde Venen – Wethou-
der Rosendaal is er vol van, van 
het concept plan van de provin-
cie met de naam: migratie saldo 0. 
Een conceptplan van de overheid. 
Daarin hebben ze gekeken hoe-
veel woningen er gebouwd zou-
den kunnen worden in het tota-
le Groene Hart (waar dus ook de 
gemeente De Ronde Venen onder 
valt) tot 2020. In dat conceptplan 
staat dat er tot 2020 in dat hele 
gebied niet meer dan 35.700 wo-
ningen mogen worden gebouwd: 
“en wij krijgen daarvan slechts 
een heel klein stukje”, aldus de 
wethouder. 
“Als er echt gebeurt wat er nu in 
dat conceptplan staat kunnen wij 

het als gemeente De Ronde Ve-
nen wel schudden. Dan zijn we 
snel uitgebouwd. Neem nou het 
Estafette projectplan. Dat is heel 
belangrijk voor onze woningbouw. 
In het conceptplan komt dat niet 
voor. Als we daar over praten met 
de heren van de provincie dan 
zeggen ze: “het is een mooi plan. 
Gewoon een beetje creatief zijn, 
dan red je het wel. Wat bedoelen 
die ambtenaren met ‘gewoon cre-
atief zijn’? Moeten we de boel be-
lazeren?
Met dat soort adviezen schieten 
we niks op”, aldus wethouder Ro-
sendaal.
De wethouder zit er duidelijk 
mee. Morgenavond wordt deze 

zaak o.a. besproken in een Ron-
de Tafel Gesprek: “Er moet iets 
gebeuren, aldus Rosendaal.” We 
gaan naar de fracties in de Twee-
de Kamer, we gaan het de provin-
cie duidelijk maken, er moet actie 
komen. De gevolgen zijn niet te 
overzien als dit plan wordt door-
gezet. Er moet gewoon gebouwd 
gaan worden hier. De consequen-
ties van het migratie saldo 0 be-
leid is: de huizen worden nog 
duurder, er komen nog meer wo-
ningzoekenden, de jeugd vertrekt, 
kortom: het komt de leefbaarheid 
van onze gemeente zeker niet ten 
goede. De beste oplossing zou 
zijn, dat hele plan van tafel”, aldus 
wethouder Bram Rosendaal.

Bouwen, dat is wat wethouder Rosendaal wil, bouwen voor de inwoners van de gemeente De Ronde Venen

Maffia neemt groepsweekend 
Scouting Jan van Speyk over

Mijdrecht – Afgelopen weekend 
hebben alle kinderen bij Scouting 
Jan van Speyk een spannend week-
end beleefd met de Italiaanse maf-
fia. De ‘familia’ had de hulp ingeroe-
pen van de Scouts, de opvolger van 
de peetvader – Stefanio – kon na-
melijk wel wat maffialessen gebrui-
ken. De hele Jan van Speyk was bij 
dit groepsweekend aanwezig: zo’n 
85 kinderen en nog een heleboel 
leiding en kookstaf.
Zaterdagochtend begonnen de kin-
deren daarom met allerlei spelle-
tjes om hun vaardighe-
den te oefenen. Ook de 
middag zat vol met ac-
tiviteiten. Zo moesten 
de Scouts typisch Ita-
liaanse producten ver-
handelen voor zoveel 
mogelijk geld en in het 
nieuwe park Wickelhof 
maakten ze nog een 
reis door Italië. Nu Ste-
fano al die kennis had 
opgedaan, was het wel 
tijd voor een echte Ita-
liaanse maaltijd: pasta! 
’s Avonds werd er nog 
jacht gemaakt op de 
ontbrekende familie-
leden tijdens een vos-
senjacht in Molenland. 
En bij het kampvuur 
werd er gezocht naar 
de ideale vrouw, want 
‘achter elke succesvol-
le man, staat een ster-
ke vrouw’. Die vrouw 
werd gevonden en de 
kleinsten zochten snel 
hun bed op. De oude-
re kinderen lagen nog 

lang niet onder de wol, zij liepen 
eerst nog een dropping in de buurt 
van Ter Aar. 
De volgende ochtend deden alle 
kinderen hun best bij een smokkel-
spel in het Argonpark. Daarna was 
het al snel tijd voor één van de be-
langrijkste onderdelen van dit week-
end: het overvliegen. Omdat dit zo 
leuk is, kwamen ook alle ouders en 
anderen belangstellenden een kijk-
je nemen. Bij dit overvliegspektakel 
moeten kinderen die te oud worden 
voor hun eigen groep ‘overvliegen’ 

naar de volgende groep. Het par-
cours was soms eng door de ka-
belbaan, spannend door de pa-
len waar over gelopen moest wor-
den en glibberig door al het zeep bij 
de glijbaan. Vooral de oudere kin-
deren werden al erg vies, bijvoor-
beeld doordat ze allemaal een gro-
te schep meel in hun natte haar kre-
gen. Om het parcours echt af te ma-
ken, moesten alle kinderen nog op 
een vlot de sloot over. Natúúrlijk vie-
len of sprongen daarbij wat kinde-
ren in het water, tot grote hilariteit 
van de omstanders!
Nu was het weekend echt voorbij, 
Stefanio trouwde met zijn gangster-
liefje en werd peetvader. Alle kin-
deren konden met een gerust hart 
naar huis om lekker bij te slapen.

Ook?
Lijkt het je ook leuk om op scou-
ting te gaan? Iedereen kan terecht 
bij de grootste jeugdvereniging van 
Nederland. Kinderen tussen 5 en 7 
jaar bij de Bevers. Meisjes tussen 7 
en 11 jaar bij de Kabouters (alleen 
meisjes) of de Esta’s (jongens en 
meisjes). Jongens van dezelfde leef-
tijd kunnen gaan kijken bij de Wel-
pen (alleen jongens) of de Esta’s. 
Meisjes vanaf 11 jaar die op scou-
ting willen kunnen bij de Padvind-
sters en jongens van die leeftijd bij 
de Verkenners. Vanaf 14 jaar zijn er 
de Explorers, zowel voor jongens als 
meiden.
Neem contact op met Resi Spey-
er voor meer informatie, tel. 0297-
285115 of kijk op www.janvanspeyk-
groep.nl

Gemeenteraad in gesprek 
met inwoners
De Ronde Venen - De gemeente-
raad van De Ronde Venen gaat vrij-
dag 12 september in gesprek met 
inwoners tijdens ‘Zeg je zegje’. Tij-
dens de bijeenkomst in De Meijert 
beantwoorden raadsleden vragen 
en kunnen inwoners verzoeken in-
dienen. Alle fracties in de raad ne-
men deel aan de avond die om 19.30 
uur begint. Het is de tweede keer dat 
’Zeg je zegje’ plaatsvindt, de organi-
satie is dit keer in handen van het 
CDA. De eerste keer was in maart 
vorig jaar, toen nam Gemeentebe-
langen het voortouw. Fractievoorzit-
ter Jan van Loo van het CDA hoopt 
opnieuw op een grote opkomst. ”Vo-
rig jaar was er veel animo onder de 
inwoners om naar de avond te ko-
men. Ik denk dat we met Zeg je zeg-
je in een behoefte voorzien. Inwo-
ners kunnen raadsleden bellen of 
mailen en tussen de Ronde Tafelge-
sprekken, die op donderdag plaats-
vinden, is er altijd tijd om raadsleden 

aan te spreken. Dit is een extra mo-
gelijkheid die we in het leven heb-
ben geroepen om met inwoners te 
praten.’’ Alle acht fracties in de ge-
meenteraad nemen deel aan de bij-
eenkomst. Zij zullen vragen beant-
woorden die de inwoners stellen en 
nemen verzoeken en klachten in be-
handeling. Als het niet mogelijk is 
ter plekke een goed mondeling ant-
woord te geven, dan wordt de vraag 
of opmerking genoteerd en wordt zo 
spoedig mogelijk schriftelijk gerea-
geerd door het gemeentebestuur. 
Alle onderwerpen kunnen tijdens de 
avond worden aangesneden.

De avond wordt geleid door John 
Driedonks, momenteel werkzaam 
als docent op de School voor de 
Journalistiek in Utrecht. Ook vo-
rig jaar leidde hij Zeg je zegje op 
een strakke en humoristische wij-
ze. Driedonks zorgt voor een goede 
verdeling van de vragen over de ver-

schillende fracties en helpt vragen-
stellers bij het verkrijgen van de ge-
wenste informatie door de fracties 
kritisch te benaderen. Ook draagt hij 
er zorg voor dat de raadsleden niet 
te lang aan het woord zijn. 
Van Loo: ,”We horen regelmatig de 
kritiek dat de politiek maar één keer 
per vier jaar de burger opzoekt, na-
melijk vlak voor de verkiezingen. 
Met het organiseren van Zeg je zeg-
je willen we laten zien dat dat niet 
het geval is. We willen voortdurend 
in contact staan met de inwoners en 
verantwoording afleggen. Daar heb-
ben de inwoners ook recht op.’’
De bijeenkomst in De Meijert duurt 
tot ongeveer 22.30 uur, vanaf 19.00 
zijn bezoekers welkom en is er kof-
fie of thee.

Belangstellenden die meer informa-
tie willen kunnen bellen met Jan van 
Loo (06-533 23 309) of een e-mail 
sturen: j.vanloo@derondevenen.nl.

De rolluiken van Harol

Kwaliteit in haar
mooiste vorm

De Kwakel - Wanneer kiest u voor 
een rolluik? In voorkomende ge-
vallen voor zonwering, maar voor 
dat doel alléén zijn ze feitelijk niet 
ontworpen. Als u ze uitsluitend als 
zonwering wilt gebruiken dan zijn 
er ook andere systemen die wel-
licht meer geschikt zijn. Rolluiken 
komen beter tot hun recht als zon-
wering in combinatie met bevei-
liging tegen inbraak en/of van-
dalisme, of voor het verduiste-
ren van uw woonruimte(n). Rollui-
ken hebben ook een warmte-iso-
lerende eigenschap wat een inte-
ressante energiebesparing ople-
vert. Kortom, toepassing van rol-
luiken komt in beeld als men op-
timaal van al deze eigenschappen 
gebruik maakt.

Het uiterlijke kenmerk van een rol-
luik is de robuuste kast met afge-
schuinde hoeken.
Het voorzetrolluik VR 130 van Ha-
rol heeft bijvoorbeeld een ronde 

kast en eigentijdse ronde gelei-
ders. Met de vijf verschillende ty-
pen lamellen in meer dan twaalf 
standaardkleuren is er voor elke 
bouwstijl, klassiek of modern, een 
rolluik beschikbaar.

Waarom een Somfy RTS 
buismotor in uw rolluik?
Somfy heeft voor elk type zonwe-
ring en/of rolluik een oplossing in 
aandrijftechniek.
Voor de rolluiken bestaan er twee 
motoren, te weten de standaard 
buismotor die men bedient met 
een draai- of drukschakelaar aan 
de wand, of de Oximo RTS rolluik-
motor die door een handzender 
(afstandsbediening) wordt aange-
stuurd.
De Oximo RTS motor heeft een in-
gebouwde obstakeldetectie. Hier-
door draait uw rolluik niet meer 
stuk op een openstaande deur of 
raam; ook wanneer de lamellen 
vastgevroren zijn zal de motor hier-

door vanzelf stoppen met draaien. 
Het is eveneens mogelijk een tus-
senpositie in te stellen zodat u met 
een korte druk op een toets het 
rolluik in de daglichtstand zet.
Heeft u meerdere rolluiken of zon-
weringen, dan kunnen deze tege-
lijkertijd of onafhankelijk bediend 
worden met behulp van een hand-
zender. Verder is de Oximo RTS 
rolluikmotor nog uit te breiden met 
een tijdschakelaar die voorzien is 
van een lichtsensor.

Bij dit systeem kiest u voor een op-
timaal bedieningsgemak en heeft 
u bovendien geen ontsierende ka-
bels aan de muur.

Scheepers/Wijfjes Zonwering
Kwakelsepad 63
1424 BX De Kwakel
tel. 0297-564539

@.mail: scheeperszonwering@ka-
belfoon.nl
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GROTE
EXPLOSIE

BIJ EHBOVERENIGING WILNIS
Oefening met Brandweer verloopt voorspoedig

Op maandagavond hebben de leden van EHBO vereniging Wilnis en vrijwillige 
brandweer Wilnis negen slachtoffers geholpen tijdens de startoefening van het nieuwe 
seizoen. De opzet van deze oefening was een explosie door dakwerkzaamheden bij 
Voorbij beton in Wilnis. Zes vrijwilligers van de Lotusgroep en drie vrijwilligers van de 
brandweer Wilnis speelden de slachtoffers van de explosie.

Dakwerkzaamheden
Voordat de EHBO hulpverleners de slachtoffers konden stabiliseren en behandelen, 
heeft de brandweer eerst de locatie op het dak en in de garage veilig gesteld. Na de 
explosie heeft zich hevige rook in en boven de garage ontwikkeld. Twee dakwerkers 
zijn met verwondingen via de hoogwerker door de brandweer naar beneden gebracht. 
Een derde dakwerker is tijdens de explosie van het dak in de sloot gesprongen en 
onderkoeld door de brandweerboot uit het water gehaald. De EHBO’ers hebben zich 
daarna meteen ontfermd over de drie dakwerkers, van wie een met brandwonden in 
het gezicht en de ander met ernstig inwendig letsel door de klap.

Slachtoffers in de garage
In de garage bevonden zich ten tijde van de explosie ook nog werknemers. Sommigen 
konden na de explosie nog ontsnappen, maar hebben in hun paniek alsnog 
verwondingen opgelopen, variërend van chemische verbrandingen tot een botbreuk 
aan het sleutelbeen en enkele vingers. De brandweer heeft uiteindelijk nog een vrouw 
met een hyperventalitie-aanval en iemand met suikerziekte uit de garage gehaald. 

Paniek
Het komt regelmatig voor dat er bij een ongeval paniek ontstaat bij één of meerdere 

personen. Natuurlijk kon dat in dit scenario ook niet ontbreken. Mensen 
met paniek kunnen de situatie voor zichzelf, de slachtoffers en de 

reddingswerkers nog gevaarlijker maken. Hier moet altijd 
door de EHBO en brandweer rekening mee worden 

gehouden.

Cursus EHBO
EHBO vereniging Wilnis 
start eind oktober met 

een nieuwe cursus EHBO 
inclusief reanimatie en AED. 

Aan het eind van de opleiding, 
na het succesvol afronden 

van het examen, ontvang je 
het diploma Eerste Hulp van het 

Oranje Kruis. Hierna houd je met 
tenminste 8 herhalingslessen per 

seizoen uw EHBO diploma actueel. 
In een gezellige groep wordt er 

praktijkgericht aan het bijhouden van 
de Eerste Hulp competenties gewerkt. 

Daarnaast hebben alle leden vrije 
inbreng voor 
enkele thema-
avonden.

Ben je 
geïnteresseerd? 
Neem contact 
op met Frank 
Hopman op
tel. (0297) 
285993 of
mail 
fhopman@
xs4all.nl.

Slachtoffer wordt door de brandweer uit het
water gehaald

Slachtoffers met botbreuken wordt vervoerd in kruiwagen

Bewusteloos slachtoffer wordt door EHBO’er onder controle gehouden

EHBO’er stelt slachtoffer gerust

Slachtoffer met 
verbrandingen 
wordt 
gerustgesteld.



Nieuwkoop - Steeds meer men-
sen zoeken in de tuin bescherming 
tegen de buitenwereld. Een wens 
van veel mensen, die hun tuin dui-
delijk zien als een gebruiksruim-
te en net zoveel comfort willen als 
in de woonkeuze. Ze houden van 
een groot terras met tafel en stoe-
len en veel accessoires. Ze willen 
graag genieten. In stijl, natuurlijk!
Een stijlvolle overkapping is net als 
een serre, maar dan in de open-
lucht. Extra leefruimte vergroot uw 
woongenot. Met creatieve oplos-
singen bestrijden we onze onstui-

mige en onvoorspelbare Holland-
se weersinvloeden. 
Met een terrasoverkapping hoeft u 
uw tuinmeubels niet meer te ver-
plaatsen bij regen. U kunt eerder 
buiten zitten in de lente, en nog 
langer genieten van de nazomer. 
Bovendien heeft u nagenoeg geen 
lichtverlies. Een veranda is niet al-
leen een genot voor ons welzijn, 
het is ook een waardevolle inves-
tering van uw huis. 

Binnen is buiten
Er zijn vandaag aan de dag stijl-

vol vormge-
geven model-
len die aan-
sluiten op de 
architectuur 
en uitstraling 
van uw huis. 
Een degelij-
ke veranda is 
een duurzaam 
ui tgevoerde 
en dragen-
de constructie 
met een sta-
biel en stevig 

framewerk dat ook de herfst en 
winterstormen, maar ook de hef-
tige zomerse onweersbuien pro-
bleemloos kan weerstaan. Daar-
naast moet er gezorgd worden 
voor voldoende afwatering en een 
dakoppervlak dat voldoende groot 
is. 
Wie kiest voor een aluminium ve-
randa maakt – eerlijk is eerlijk – de 
meest optimale keuze. 
Waarom? Omdat u met een alumi-
nium veranda kiest voor een es-
thetisch fraai resultaat waarin licht 
en lucht de hoofdrol spelen. 

Aluminium is duurzaam, stabiel, 
vorm- en maatvast, uitstekend re-
cyclebaar en vergt nauwelijks on-
derhoud. Bovendien is aluminium 
verkrijgbaar in veel RAL-kleuren. 
Door toepassing van niet ther-
misch geïsoleerde profielen is een 
veranda gunstiger geprijsd dan 
een serre. De veranda wordt voor-
zien van geïntegreerde hemelwa-
terafvoeren en een solide beton-
fundatie. De dakbeglazing kan be-
staan uit poly-carbonaat of veilig-
heidsglas. 

STIJL 2000 laat in haar showrooms 
duidelijk zien hoe een veranda er 
in werkelijkheid komt uit te zien. 
Een veranda is een aanschaf waar 
men zich goed voor moet laten in-
formeren. In eigen fabriek wor-
den de profielen op maat gemaakt 
en wordt de veranda vooraf op-
gebouwd. Door de bundeling van 
ervaring van STIJL 2000 met de 
bouwkennis van Bouwbedrijf Bo-
venland is een “stijlvolle” bouwop-
lossing gegarandeerd. 

De showroom van
STIJL 2000 Nieuwkoop
is aan de Energieweg 30
(Industriepark), 
tel: 0172-570489.
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Nog enkele plekken vrij op 15 september

‘Bankieren via Internet’ 
moeilijk?

Uithoorn - Rabobank Regio Schip-
hol verzorgt in de maand septem-
ber op diverse locaties speciale 
cursussen ‘Bankieren via Internet’. 
De eerste cursus vond plaats op 8 
september in de Openbare Biblio-
theek Uithoorn en liet de deelne-
mers kennismaken met deze ma-
nier van bankieren.
De cursus van de Rabobank be-
staat uit twee onderdelen. In het 
eerste gedeelte krijgen de deel-

nemers uitleg over de mogelijkhe-
den die het bankieren via internet 
biedt. Tijdens het tweede gedeelte 
gaan de deelnemers direct achter 
de computer aan de slag. Met di-
verse opdrachten wordt alles nog 
eens doorgenomen en uiteindelijk 
kan iedere deelnemer daadwer-
kelijk overboekingen verrichten 
via de computer met passen van 
de Rabobank. 
Internetbankieren is echt niet 

moeilijk. Wilt u dit zelf een keer 
ervaren? Op maandagochtend 15 
september van 10.00 tot 12.00 uur 
zijn er nog enkele plekken vrij in 
de Bibliotheek in Uithoorn.
U kunt zich voor deze cursus aan-
melden via telefoonnummer 023-
54 98 590. Uiteraard kunt u zich 
ook via e-mail aanmelden. Het 
adres is communicatie@regio-
schiphol.rabobank.nl.
U bent van harte welkom!

Keurslagerij Bader 
verzorgt Mega BBQ
Regio - Tijdens het popfestival 
Zand 2008 jl. vond de grootste bar-
becue van Nederland plaats. Maar 
liefst 5.000 mensen genoten tijdens 
het popfestival op het Almeerder 
strand van een heerlijke barbecue, 
verzorgd door Keurslagerij Bader.
Het team van Keurslagerij Bader 
heeft tijdens het popfestival ZAND 
een unieke prestatie neergezet. 
Zonder blikken of blozen werd een 
heerlijke barbecue voor 5.000 men-
sen tot in de puntjes verzorgd. Een 

team, bestaande uit maar liefst 55 
medewerkers bakte duizenden ham-
burgers, sateetjes, procureurlapjes 
en shaslicks. Deze vleeslekkernijen 
werden aangevuld met zelfgemaak-
te (aardappel)salade, verschillende 
sausjes, stokbrood en een drankje. 
Om het geheel in goede banen te 
leiden stond er op het terrein een 
enorme tent, waarin al het lekkers 
werd bereid en de bezoekers van 
de maaltijd konden genieten. Onder 
het publiek bevonden zich ook 750 

Keurslager Club leden die bij een 
speciale actie de VIP kaarten had-
den gewonnen.
Dit succes smaakt de Keurslagers 
naar meer, daarom zal deze afsluiter 
van het barbecueseizoen zeker een 
vervolg krijgen.
Deze prestatie van Keurslagerij Ba-
der bevestigt het vakmanschap 
maar weer eens. Of het gaat om een 
gezellige barbecue voor twee of een 
grandioos bedrijfsfeest, ze draaien 
er de hand niet voor om. 

Open Huis bij 
Danscentrum Colijn!
Uithoorn - Aanstaande zondag is 
dé gelegenheid om eens een kijk-
je te nemen bij Dans- en Partycen-
trum Colijn in Uithoorn. De middag 
is gereserveerd voor de kids; tus-
sen 15.00 uur en 16.30 uur work-
shops popshowmusicaldance voor 
kinderen tussen de 6 en de 11 jaar 
en breakdance voor kids vanaf 7 
jaar. De docenten van Danscen-
trum Colijn zullen weer alles uit de 
kast halen om de kinderen te laten 
ontdekken dat dansen niet alleen 
goed voor ze is maar ook ontzet-
tend leuk om te doen. Axel en Hel-
een Colijn: “Wij vinden het belang-
rijk om het palet breed te houden, 
iedereen moet bij ons terecht kun-
nen en zich prettig voelen. Natuur-
lijk moeten de lessen van een kwa-
litatief hoogstaand niveau zijn maar 
het plezier in het bewegen op mu-
ziek staat bovenaan.” Danscentrum 
Colijn heeft dit jaar een nieuwe bal-
letdocente, Merel, aangetrokken. Zij 
is HBO-gediplomeerd aan de aca-
demie van Lucia Marthas. Zij zal de 
lessen verzorgen voor de popshow-
musicaldance en de hip hop. Met 
name de hip hop is een dansvorm 
die steeds meer in de belangstelling 
komt. Het gaat conditioneel en mo-
torisch gezien nét een stapje verder 
dan de popshowmusicaldance. Van-

daar dat de hip hop wordt aangebo-
den aan teens vanaf 12 jaar.
Wat betreft de breakdance werkt 
Danscentrum Colijn al voor het vijf-
de seizoen met Sylvain. Axel en Hel-
een: ”De samenwerking met Sylvain 
bevalt goed, hij is een betrouwba-
re docent met een enorm hoge ei-
gen vaardigheid. Voor kinderen is 

het gaaf om te zien wat ze uiteinde-
lijk kunnen bereiken met hun sport. 
Wanneer de docent dan ook zelf kan 
laten zien hoe een ‘head-spin’ eruit 
ziet, dan trekken ze zich daar enorm 
aan op.” 

Paren
De avond, tussen 20.00 uur en 23.00 
uur, staat geheel in het teken van 
de teens en paren. Er zullen diverse 
workshops worden gegeven, daar-
bij valt te denken aan een quick 
step, popshowmusicaldance en hip 
hop, rock ’n roll en salsa. Er zal ook 
een demonstratie latijns amerikaans 
worden verzorgd door Alex en Li-
sa. In de andere zaal zal het infor-
matieteam klaar zitten om informa-
tie te verstrekken en in te schrij-
ven, natuurlijk onder het genot van 
een drankje uit de spiksplinternieu-
we bar.
Axel en Heleen: “Er komt steeds 
meer belangstelling voor het stijl-
dansen, dat komt natuurlijk ook door 
de media, deze ‘ademt’ de laatste ja-
ren dans, dans en nog eens dans. 
Wij vinden het ontzettend leuk dat 
ook de teens de weg naar de dans-
school nog steeds weten te vinden.” 
“Wij zitten beiden al 20 jaar in het 
vak en hebben de aanmeldingen op 
en neer zien gaan. Eén ding staat 
voor ons als een paal boven water: 
dansen is goed voor je lijf, geeft ple-
zier en ontspanning én er worden 
vele nieuwe vriendschappen gebo-
ren op of naast de dansvloer.”
Meer info? www.colijndancemas-
ters.nl of 06-53559450

Lekker buiten leven 
zonder nat te worden

Monumentendag in 
Uithoorn
Uithoorn - In Uithoorn zetten op 
Open Monumentendag 13 septem-
ber drie monumenten de deur open 
om bezoek te ontvangen.
Men kan de sfeer proeven in de Tha-
merkerk, bier proeven en van kunst 
genieten in brouwerij De Schans en 
rondneuzen en kijken hoe beeld-
houwer Gerard van Hulzen aan het 
werk is in zijn atelier op het Fort aan 
de Drecht. De Open Monumenten-
dag duurt van 10.00 tot 17.00 uur.

Thamerkerk 
De naam Thamerkerk verwijst naar 
het buurtschap Thamen, dat lag ter 
hoogte van de Europarei. Het ont-
volkte toen de bewoners door de 
vervening werden gedwongen ho-
ger en droger langs de Amstel te 
gaan wonen. In 1663 werd in de 
bocht van de Amstel een kerk ge-
bouwd, die in 1834 door het huidige 
gebouw werd vervangen. Het ont-
werp in Biedermeier stijl was van de 
hand van gemeentelid L. van Heus-
den. De Thamerkerk onderging twee 
rigoureuze verbouwingen. De eerste 
begin twintigste eeuw, toen het bal-
kon werd aangelegd en het orgel, 
dat ouder is dan de kerk, van achter 
naar voor verhuisde. De tweede ver-
bouwing vond begin jaren negentig 
plaats. De kerk is nog immer in ge-
bruik bij de protestantse gemeen-
te van Uithoorn. Daarnaast exploi-
teert de Stichting Beheer Historisch 
Erfgoed Uithoorn het gebouw. Al-
leen op Open Monumentendag kan 
men via de ingang die naar het or-

gel voert en die te vinden is op het 
kerkhof over het tongewelf heen 
naar het torentje klimmen, om van 
daaruit van een panoramisch uit-
zicht over het dorp en de polders te 
genieten. In de kerk wordt van tijd 
tot tijd het orgel bespeeld.

Brouwerij 
Na de brand die op 23 juli 1781 nage-
noeg heel Uithoorn in as legde ver-
rees dit huizenblok. Na vele verbou-
wingen door verschillende families 
werd het rijtje woningen eind vori-
ge eeuw nog eens goed onder han-
den genomen door de huidige ge-
bruikers. In 1996 werd de basis res-
tauratie voltooid, waarmee het com-
plex weer werd teruggebracht tot de 
originele omvang. Ooit was het een 
groot woonhuis, met iets rechts van 
het midden de hoofdingang en in 
de steeg achter de poort links een 
dienstingang, waarvan nog sporen 
te zien zijn in de buitenmuur. Het 
gemeentelijke monument werd in-
gericht als ambachtelijke bierbrou-
werij annex bierspeciaalzaak De 
Schans. Wie binnen rondkijkt krijgt 
een indruk van de sfeer van het oor-
spronkelijke woonhuis met uitzicht 
op de royale tuin met tuinhuis. In het 
proeflokaal is een expositie van Piet 
van Gelder en kan men zich laven 
aan een gratis monumentenbiertje. 
Zijn schilderijen hebben een indu-
striële invalshoek en tonen haven en 
bouwplaatsen. Ook worden foto’s 
geprojecteerd van winkels en be-
drijven in de Schans een eeuw ge-

leden, plus een visie op de toekomst 
van Uithoorn. Die zowel zal prikke-
len als schokken.

Fort 
Dwars door Uithoorn loopt het tracé 
van de Stelling van Amsterdam, een 
eind negentiende/begin twintigste 
eeuw aangelegd verdedigingswerk, 
bestaande uit een 135 kilometer 
lange dijk en een veertigtal forten. 
Het gebied buiten de dijk, die een 
ruime cirkel trok rondom de hoofd-
stad, zou in tijden van nood onder 
een laagje water worden gezet. De 
forten bewaakten de droogliggende 
toegangswegen tot de stad, waar-
over een aanvallend leger zou moe-
ten optrekken. Van augustus 1914 
tot eind maart 1916 was de Stelling 
van Amsterdam op oorlogssterkte, 
al zijn er geen onderwaterzettingen 
geweest. Fort aan de Drecht werd 
voltooid in 1911. In de ruimtes waar 
de soldaten verbleven zijn nu onder 
meer de werkplaatsen van Crea on-
dergebracht, galerie Het Fort, be-
drijfjes, restaurant Amstelfort en 
heeft beeldhouwer Gerard van Hul-
zen zijn atelier. De beeldhouwer zal 
deze zaterdag daar aan het werk zijn 
en mensen zijn welkom om bij hem 
te kijken en hem vragen te stellen. 
Zowel over zijn kunstenaarschap 
als over het fort, want ook daarover 
weet hij honderduit te vertellen. In 
de keelkazemat, waar het geschut 
stond opgesteld, is een permanen-
te expositie over de Stelling van Am-
sterdam. 

Open Monumentendag
Vinkeveen - Op 13 september 
zijn er weer heel wat gebou-
wen die hun deuren open heb-
ben staan.

Zo ook de Rooms-Katholieke 
Kerk in Vinkeveen. Deze kerk 
is open van tien uur ‘s morgens 
tot vijf uur in de middag. 
Om zeven uur is er een ge-
bedsdienst. Hierna blijft de 

kerk open tot middernacht, 
want in het kader van het 125-
jarig bestaan van deze kerk 
wordt er ‘s avonds een cultu-
rele avond (nacht) georgani-
seerd.

De kerk is van buiten fraai ver-
licht en binnen is dit mooi te 
zien door de gebrandschilder-
de ramen. 

Ook is de kerk feestelijk ver-
sierd en sfeervol verlicht.

Er treedt een aantal artiesten 
op met muziek en zang, ook 
kunt u voor het eerst luisteren 
naar en kennismaken met het 
pas opgerichte zeemanskoor 
o.l.v. Wim Holla. 
U bent van harte uitgenodigd 
op deze avond.



Uithoorn - Of in Nederland 
woonachtig maar van Finse af-
komst of echt wonende in Fin-
land: In ieder geval hebben de 
Finse kunstenaars die tot en met 
26 oktober exposeren in Fort 
aan de Drecht iets met Finland 
te maken. Heel verschillende 
kunstwerken zijn te bewonde-
ren, variërend van diverse schil-
derijen tot houtsneden, sieraden 
en kunstwerken van brons of 
ander materiaal. Het bijzonde-
re van deze tentoonstelling was 
wel dat deze geopend werd op 
7 september door de ambassa-
deur van Finland Mikko Jokela. 
Deze gaf in zijn speech aan dat 
het Finse landschap op schilde-
rijen als ook andere kunstwer-
ken te zien zijn en dat de kunst-
uitingen zelfs tot Rusland toe lo-
pen. De ambassadeur vestigde 
nog wel even de aandacht op 
het feit dat de Pesä groep (de 
groep waar-
aan de kun-
stenaars
verbonden
zijn) helaas 
alleen maar 
vrouwelij-
ke kunste-
naars telt en 
dat hij ver-
heugd zou 
zijn als ook 
het man-
nelijke ele-
ment ver-
tegenwoor-
digd zou 
zijn. Maar 
volgens de 
kunstena-
ressen zelf 
werken de 
Finse man-
nen hier en is er nog geen man 
gevonden die ook aan kunst 
doet. “De Finse tango is een be-
langrijk element in de Finse sa-
menleving en wordt ook weer-
spiegeld in deze kunst. Name-
lijk het romantische en het nos-
talgische aspect. Dat is dan de 
Satuma (Fairytale-land). Toe-
vallig staat midden in de ruimte 
een bronzen beeld van een tan-
go danser, gemaakt door Ka-
tri Schweitzer. Zij vertelt: “Mijn 
grootmoeder was Finse en in de 
dagboeken van mijn grootmoe-
der las ik dat haar dochter een 
Finse danseres was. 

Oudtante
In 1913 kwam de tango via Ar-
gentinië naar Finland en mijn 
oudtante heeft eigenlijk de tan-
go geïntroduceerd in Finland en 
gaf tot aan het eind van haar le-
ven ook dansles in de Tango. 

Het wordt altijd wel gezien als 
een heel onzedelijke dans maar 
dat is het eigenlijk helemaal 
niet. Er bestaat nog een schil-
derij van mijn oudtante waar-
op zij te zien is aan het dansen 
op blote voeten en alleen een 
dun hemdje aan. Maar ze had 
zo lang zwart haar dat er niets 
te zien was.
Zij kwam naar Nederland en 
kwam daar terecht in die bur-
gerlijke samenleving van die ja-
ren, terwijl zij uit dat natuurland 
kwam. Ik heb daar vaak over 
nagedacht hoe moeilijk dat voor 
haar geweest moet zijn.” Katri is 
gek op papier en heeft ook twee 
windlichten gemaakt van hand-
geschept vezelpapier. Het gaat 
altijd om een holle ruimte die 
beschermd wordt door de huid. 
Ook bij de twee kandelaars die 
raku gestookt zijn, een specia-
le Japanse manier van stoken 

waarbij de voorwerpen uit de 
oven van 1000 graden gehaald 
worden en in een ton met zaag-
sel gedaan, dan deksel erop. 
Het zaagsel vliegt in de brand 
en daardoor krijg je een bepaal-
de metaalglans en de rook van 
het zaagsel trekt in het voor-
werp. Bij de ingang staat een Ti-
betaanse lamp. “Ik heb er dag 
en nacht aan gewerkt naar aan-
leiding van de opstand in Ti-
bet. De communicatie is de bui-
tenvorm en meditatie is de bin-
nenvorm. Voor inspiratie heb je 
ruimte nodig. Je wil iets meer 
laten zien dan alleen het ma-
teriaal”, aldus Katri die ook op-
richtster is van Pesä. ”Dat be-
tekent nest. Waar de jonge vo-
gels warmte bij elkaar zoeken 
maar toch ook weer uitvliegen. 
Er is het gevoel dat ons bindt. 
Het gaat er niet om elkaars werk 
te beoordelen. Hoewel het soms 

ook wel moeilijk is omdat velen 
ook weer teruggaan naar Fin-
land en dan de groep weer ver-
andert. In de kennismaking zit 
al het afscheid.”

IJsblauw
Verder zijn er diverse schilde-
rijen van Tiina van der Korput 
waarvan een aantal in ijsblau-
we kleuren met als onderwerp 
winter of herfstakker. Maar 
ook grote kleurige schilderijen 
waar de vlammende waterlelie 
als middelpunt uitspringt. Ook 
grappige schilderijen van een 
konijn. dat in de winter naar een 
aantal witte ballen die in een 
soort lichtgevende hoop liggen. 
Vogelschilderijen. Van Kirtsi de 
Fluiter-Ijas weer een heel ander 
soort schilderijen en ook bloe-
men uit de Ardeche. Van Min-
na Räty zijn er sieraden te zien 
van vilt, gerecycled glas, natuur-

steen en 
kralen. “Ik 
woon al
twin-
tig jaar in 
Neder-
land maar 
ik heb een 
vakan-
tiehuis in 
Finland
en ik wil 
ook het 
Fins door-
geven aan 
mijn kin-
deren. Ik 
liep al een 
tijdje rond 
met het 
idee om 
takken
met vilt te 

bekleden en toen kwam het ver-
zoek om deel te nemen aan de-
ze expositie en heb ik deze sie-
raden gemaakt. Je hebt er wel 
veel geduld voor nodig.” Marjat-
ta Ranta-Iso tenslotte vervulde 
een tweeledige functie.
Zij zorgde samen met Hans 
Kromme voor het muzikale ef-
fect maar er hingen ook hout-
sneden van haar. Zij ziet in de 
natuur een mooie plek en maakt 
daar dan een foto van en maakt 
dan de tekening van die foto op 
een stuk triplex en dan volgt de 
reductietechniek van de kleu-
ren. Zij gebruikt ook bepaal-
de delen van de foto. Marjatta 
speelde oude Finse liedjes uit 
de zestiger en zeventiger jaren 
op gitaar en drum. Kortom, een 
expositie die beslist de moei-
te waard is ook om eens nader 
kennis te maken met de Finse 
kunst.

Uithoorn/De Kwakel – Maandag 
jl. heeft wethouder Jeroen Verhe-
ijen en het bestuur van sportvereni-
ging KDO in De Kwakel een over-
eenkomst ondertekend waarmee 
de gemeente aan KDO een rente-
loze lening verstrekt van 2.25 mil-
joen euro. Het bedrag wordt be-
steed voor nieuwbouw van de be-
staande club en kleedaccommo-
datie met de kleine gymnastiek-
zaal. Ook is het de bedoeling dat de 
sportvereniging haar sportaanbod 
kwalitatief wil verbeteren. De lening 
is destijds via een motie in de ge-
meenteraadsvergadering aangeno-
men. KDO moet wel aan een aan-
tal voorwaarden voldoen. Zo moet 
binnenkort een door de ledenverga-
dering goedgekeurd businessplan 
aan de gemeente worden overge-
legd met het definitieve bouwplan. 
Ook moet KDO aangeven hoe in de 
komende 40 jaar het jaarlijkse aflos-
singsbedrag van ruim 55.000 euro 
gedekt gaat worden. Verder is KDO 
verplicht bij de Stichting Waarborg-
fonds voor de Sport een aanvraag in 
te dienen voor het garanderen van 
een renteloze lening tot een bedrag 
van 10% van het totaalbedrag.
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Gemeente verstrekt 
lening aan KDO voor 
vervangende nieuwbouw

Handtekeningen ingezameld 
voor behoud magnolia
Uithoorn - Nu de officiële bomen-
lijst klaar is komen natuurlijk de re-
acties. En één daarvan was van me-
vrouw Diele die zich sterk heeft 
gemaakt voor het behoud van de 
reusachtige magnoliaboom aan de 
N201. Het is ook een prachtig ge-
zicht en absoluut de moeite waard 
om je daar voor in te zetten. “Wij 
vinden dat de mooiste boom van 
heel Uithoorn”, aldus mevrouw Die-
le. “Op Koninginnedag heb ik toen 
80 handtekeningen verzameld van 
mensen die vlak bij de boom wo-
nen of werken en ook van het ge-

zinsvervangend tehuis. “Het zou een 
slechte zaak voor de gemeente zijn 
als deze boom zou verdwijnen. Het 
is een herkenningspunt en van cul-
turele en historische waarde. Vier 
keer per jaar verandert de boom en 
de kroonwijdte is niet minder dan 14 
meter breed.” Mevrouw Diele kwam 
met de suggestie om een speci-
aal pleintje te maken met de boom 
als middelpunt en dat pleintje kon 
dan Burgemeester Groenplein ge-
noemd worden. Uiteindelijk waren 
het er 400 handtekeningen gewor-
den die aan wethouder Jeroen Ver-

heijen overhandigd werden die con-
stateerde dat hij niet verbaasd was 
dat er zoveel handtekeningen ver-
zameld zijn. Want deze boom heeft 
hoog gescoord. De woningen er-
om heen worden gesloopt zoals be-
kend, maar omdat deze boom ook 
geen honderden jaren oud kan wor-
den kan de boom daar nog min-
stens twintig jaar staan. De wethou-
der kon echter niet de garantie ge-
ven dat de boom inderdaad behou-
den zou blijven maar zei dat zij hun 
best zouden doen om de boom een 
waardige oude dag te bezorgen. 

Effectief bewegen voor 55+
Uithoorn - Efficiënt lichaamsge-
bruik in het dagelijks leven is het 
onderwerp van deze kort duren-
de cursus. Hoe kunt u allerlei dage-
lijkse handelingen als lopen, staan, 
liggen, opstaan en zitten zo uitvoe-
ren dat ze minder energie en kracht 
kosten. Het resultaat is dat u na 
de cursus alles langer kunt blijven 

doen en minder kans loopt op over-
belasting. 
De cursus is praktisch gericht en 
wordt gegeven door een gespeci-
aliseerd fysiotherapeute. Duur van 
de cursus: 4 bijeenkomsten van 1 
uur, op vrijdag van 10.30-11.30 uur, 
de cursus start 19 september. Kos-
ten: 18 euro. Locatie: wijksteunpunt 

Ponderosa aan de Plesmanlaan 27 
in Uithoorn.
Voor meer informatie en aanmelding 
kunt u contact opnemen met: Judith 
Smeenk, sociaal cultureel werker Vi-
ta welzijn en advies. Wijksteunpunt 
Bilderdijkhof 1. Telefoon:0297- 532 
327 / 567 209. e-mail: j.smeenk@vi-
tawelzijnenadvies.nl

Aandacht voor Amstelland Live!

Bosmobiel rijdt rockend 
rond door Uithoorn
Uithoorn - Aanstaande zaterdag 13 
september rijdt de Bosmobiel van 
12.00 tot 14.00 uur door Uithoorn. 
De Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn 
vestigt met dit elektrisch aangedre-
ven voertuigje de aandacht op het 
rockconcert Amstelland Live! dat 
zaterdag 27 september wordt ge-
houden in Mijdrecht. De opbrengs-
ten van dat concert gaan helemaal 
naar de aanschaf en exploitatie van 
de Bosmobiel. Dat is een soort gro-
te golfkar waarmee slecht ter been 
zijnde Uithoornse en Kwakelse seni-
oren toch van de natuur in het Am-
sterdamse Bos kunnen genieten. 

Amstelland Live!
Bij de Bosmobiel klinkt zaterdag al 
rockmuziek van groepen als Focus, 

Oberg, Knight of the Progs.
Het zijn namelijk deze klinkende na-
men uit de rockgeschiedenis en de 
huidige rock scene die op 27 sep-
tember medewerking verlenen aan 
Amstelland Live! in De Meijert. Het 
wordt een geweldig swingende en 
rockende avond, waarvan het nog 
de vraag is of het dak van De Me-
ijert er aan het einde van de avond 
nog op zit of eraf is. En dat voor 30 
euro per persoon, terwijl ook nog 
een goed doel wordt gediend! Dat 
maakt de avond er alleen nog maar 
leuker op. De zaal van De Meijert 
gaat open om 19.30 uur en om 20.00 
uur begint de zaak te rocken. 

Voor relaties
De Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn 

bestrijkt het gebied van Aalsmeer 
tot en met Mijdrecht en heeft voor 
bedrijven in de regio verschillende 
arrangementen samengesteld. Met 
relaties of met personeel kan voor-
afgaande aan de swingende avond 
worden genoten van ofwel een buf-
fet of een muzikaal omlijst diner. En 
natuurlijk met de mogelijkheid van 
een Meet & Greet met de optreden-
de muzikanten.

Bedrijven of individuele muzieklief-
hebbers die meer willen weten over 
de feestavond, kunnen de websi-
te www.amstellandlive.nl raadple-
gen of een mailtje zenden naar bag-
genjan@gmail.com. Ook kan met 
De Meijert contact worden opgeno-
men: 0297-284097. 

KDO 1 start de competitie 
met uitoverwinning
De Kwakel - Voor KDO 1 stond af-
gelopen zondag de eerste compe-
titiewedstrijd op het programma. In 
Nederhorst den Berg moest er aan-
getreden worden tegen nieuwko-
mer Nederhorst. Nederhorst speel-
de twee seizoenen geleden nog in 
de zesde klasse, maar heeft zich in-
middels na twee kampioensschap-
pen ontpopt tot vierdeklasser, een 
prestatie van weleer. De nieuw zit-
tende trainer Ron Langhout gaf na 
een uitgebreide voorbereidingspe-
riode de volgende spelers zijn ver-
trouwen: Peter Onderwater, Rainier 
Onderwater, Maykel Sitvast, Michael 
Meijer, Bart Tilburgs, Dennis Onder-

water, Sven Vlasman, Paul Hoger-
werf, Dennis Roolker, Rick Kruit en 
Patrick Schijff. KDO startte de wed-
strijd goed en Nederhorst moest al-
le zeilen bijzetten om de Kwakelaars 
in bedwang te houden. Na vijf mi-
nuten werd de felheid beloond en 
kwam KDO op voorsprong. Een dro-
ge vrije trap van Rick Kruit belandde 
via een verraderlijke stuiter achter 
de Nederhorster doelman, 0-1. KDO 
behield in het verloop van de eer-
ste helft het overwicht en vergroot-
te in de 20e minuut zijn voorsprong. 
Na het vroeg opjagen van de Neder-
horster  verdediging kwam de bal bij 
Rick Kruit terecht. Kruit maakte een 

slimme actie en speelde in op de van 
Argon overgekomen Dennis Rool-
ker op de rand van het zestienme-
tergebied. Roolker nam de bal aan 
en schoot uiterst secuur de bal in de 
linkerbenedenhoek, 0-2. Na deze ri-
ante voorsprong zakte KDO wat in, 
wat ertoe leidde dat Nederhorst be-
ter in de wedstrijd kwam. Vlak voor 
rust wist Nederhorst na matig ver-
dedigen aan Kwakelse zijde de aan-
sluitingstreffer te maken, 1-2. In de 
rust probeerde de fanatieke trainer 
Ron Langhout zijn mannen te over-
tuigen dat ze goed bezig waren en 
dat de voorsprong behouden kon 
worden. 

Betrokkenheid Wijkcomité 
Amstelhoek bij plan- en 
besluitvorming vergroot
Amstelhoek - Het Wijkcomité Am-
stelhoek heeft de afgelopen tijd di-
verse successen geboekt in het 
overleg met gemeente Uithoorn en 
gemeente De Ronde Venen. Na in-
tensief overleg met de betrokken 
ambtenaren van beide gemeenten 
inzake de voorgenomen plannen 
rondom de Prinses Irenebrug is toe-
gezegd dat het Wijkcomité zal deel-
nemen aan de discussieronde die 
plaatsvindt met verschillende be-
trokken partijen. In de discussieron-
de zullen de drie varianten van de 
oeververbinding tussen de Amstel-
hoek en Uithoorn besproken wor-
den.
Afgelopen donderdag is tijdens De 
Ronde Tafel Gesprekken van Ge-
meente De Ronde Venen, ter voor-
bereiding op de besluitvorming in 

de Raadsvergadering op 18 sep-
tember aanstaande, gesproken over 
het opstellen van een structuurvi-
sie voor Amstelhoek. In dit voor-
stel (startnotitie structuurvisie Am-
stelhoek) wordt voorgesteld om een 
procedure op te starten voor de ont-
wikkeling van een visie op de invul-
ling van de nog vrij te komen loca-
ties Engel, Pothuizen, Van Vliet en 
de stroken langs de huidige N201 
die vrijkomen na omlegging van de 
N201. In grove lijnen zal de bestem-
ming en invulling van genoemde 
gebieden worden geschetst, zodat 
ook voor de langere termijn de juis-
te keuzes worden gemaakt. 

Wethouder
Gezien de vele ontwikkelingen bin-
nen Amstelhoek hebben de betrok-

ken wethouder en ambtenaren in de 
startnotitie voorgesteld om op kor-
te termijn tijd en geld uit te trekken 
voor deze procedure. Hierdoor is er 
niet alleen tijd voor diverse onder-
zoeken.

Ook de bewoners kunnen op de-
ze manier optimaal worden betrok-
ken bij de afwegingen die gemaakt 
moeten worden. Het Wijkcomité zal 
hierin serieus genomen worden. Het 
wijkcomité is verheugd over deze 
ontwikkelingen.

Zij hopen van harte dat de Gemeen-
teraad op 18 september aanstaan-
de instemt met het voorstel en dat 
daadwerkelijk een dialoog tussen 
bewoners en gemeente zal plaats-
vinden.

Expositie in kader van 
Finse kunst



pagina 18 Nieuwe Meerbode  - 10 september 2008

LOCATIE:BrandweerkazerneVinkeveen
ADRES:Herenweg 107(achter Kloosterplein)
TIJD:10.00 tot 17.00 uur

OPEN DAG BRANDWEER

‘DE RONDE VENEN’  ZATERDAG 13 SEPTEMBER A.S.

Brandweer “De Ronde Venen” organiseert  op zaterdag 13 
september a.s. een fantastisch brandweerspektakel, de 
brandweerdag. Deze wordt in en rond de brandweerka-
zerne in Vinkeveen georganiseerd. Er is een spannend, leer-
zaam en vooral gezellig programma samengesteld voor het 
hele gezin. 

De brandweerdag is een uitgelezen gelegenheid om kennis te 
maken met alle facetten van het boeiende brandweervak. De 
brandweeruitrusting wordt getoond, waaronder de nieuwe 
boot en natuurlijk ontbreekt de hoogwerker niet. Er staan di-
verse spuitspellen opgesteld en natuurlijk zijn er de hele dag 
rondritten met de brandweerauto. In de kazerne is uniek beeld-
materiaal van brandweer Vinkeveen en Waverveen te bewon-
deren.  
Op het terrein staat een grote watertank opgesteld waarin de 
brandweerduikers van Post Mijdrecht de diverse duiktechnie-
ken demonstreren. Normaal zijn deze handelingen niet te zien 
omdat ze onder het wateroppervlak worden uitgevoerd. Door 
de transparante wanden van de tank wordt u juist een specta-
culair beeld van de duikers onder water geboden. Ook andere 
dienstverlenende instanties informeren u graag over hun werk-
zaamheden en apparatuur. Zo is de KLPD (Korps Landelijke Po-
litie Diensten) aanwezig en zal laten zien welke apparatuur zij 
dagelijks gebruikt en waar het voor dient. Eindelijk eens de kans 
om de politieagenten aan een verhoor te onderwerpen.
En waar brandweer en politie aanwezig zijn mag natuurlijk de 
ambulancedienst niet ontbreken. De ambulancepost is direct 
naast de brandweerkazerne gevestigd. Dagelijks wordt van 
hieruit diverse malen uitgerukt voor vaak spoedeisende zaken.  
Natuurlijk is er gelegenheid om eens een ambulance van bin-
nen te bekijken en zijn er ambulancemedewerkers aanwezig 
om u uitleg te geven en vragen over hun vakgebied te beant-
woorden.

Deze open dag is tevens een uitstekende kans om u te laten 
voorlichten over de gevaren in en om uw huis en de wijze 
waarop u moet handelen bij eventuele calamiteiten. U kunt 
de brandweermensen vragen stellen, maar ook een team van 
Ajax Chubb is aanwezig. Dit is een bedrijf gespecialiseerd in 
brandbeveiliging. Zij zullen door middel van demonstraties u 
informeren over preventie, het bestrijden en nabehandelen van 
relatief kleine brandjes, die door verkeerde benadering grote 
gevolgen kunnen hebben.   

Zowel de jeugdbrandweer als het korps geeft demonstra-
ties. De jeugdbrandweer is een gezellige club van jongens en 

meisjes, die op 
een leuke manier 
de basisprincipes v a n 
brandbestrijding onder de knie 
krijgen. Tijdens de brand- weerdag laten 
zij zien wat dit in de praktijk betekent. Een ploeg van het korps 
demonstreert wat er allemaal komt kijken bij een ongeval, in 
brandweertermen “technische hulpverlening” genaamd. Hier-
voor wordt een ongeval op het terrein geënsceneerd. Samen 
met de andere hulpdiensten wordt u getoond hoe slachtof-
fers uit hun benarde positie worden bevrijd. Zo’n kijkje achter 
de schermen van de brandweer is natuurlijk een geweldige 
ervaring voor de jeugd. Door middel van spuitspellen worden 
echte branden nagebootst en met een echte brandweerspuit 
in je handen word je overgoten met het echte brandweerge-
voel. Een rondrit in een echte brandweerauto versterkt dit ge-
voel alleen maar, en af en toe de sirene horen zal een heerlijke 
spanning geven. Als je alle onderdelen van de brandweer hebt 
doorlopen, ontvang je bovendien het felbegeerde diploma 
“brandwachtertje”. 

HET PROGRAMMA:
10.00   Start opendag
11.00   Demonstratie jeugdbrandweer
12.30   Demonstratie hulpverlening
14.00   Demonstratie jeugdbrandweer
15.30   Demonstratie hulpverlening
16.30   Prijsuitreiking kleur- en knutselwedstrijd

Daarnaast is de brandweer altijd op zoek naar nieuwe mensen 
die willen bijdragen aan een veiligere gemeente.

De basiseisen voor de brandweer zijn: een goede fysieke en 
psychische conditie, technisch inzicht, een praktische instelling, 
een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en het vermogen om in 
teamverband te werken. Herken je jezelf in dit profi el, dan is de 
vrijwillige brandweer iets voor jou! Ben je woonachtig en werk-
zaam in de gemeente en bereid de benodigde opleidingen te 
volgen, kom dan kijken op de open dag en we vertellen je alles 
over het werk, de opleidingen en natuurlijk onze verenigingen. 
Je kan natuurlijk ook contact opnemen met Dennis Plant, tel. 
0297-551509 voor meer informatie.

Op bijgaande foto’s zie u de Rondeveense brandweerlieden 
in een diversiteit van werkzaamheden
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Veel commotie om opheffen buslijn 140 naar Utrecht

Dubbele kosten : busabonnement en daar bovenop een treinkaartje

  

Regio -  Als alle plannen voor ‘een beter 
openbaar vervoer’ vanuit De Ronde Venen 
naar de stad Utrecht doorgaan, zullen ouders 
van schoolgaande kinderen straks dieper in 
de buidel moeten tasten. Dat komt omdat 
buslijn 140 met ingang van 15 december aan-
staande niet meer naar de stad Utrecht zal 
rijden, maar als eindbestemming het station 
Breukelen heeft. Vervolgens zullen de reizi-
gers (lees: voornamelijk jeugdige scholieren 
die in Utrecht naar school gaan) op de trein 
moeten stappen. Dat betekent dat zij naast 
het busabonnement van 54 euro ook een NS-
abonnement moeten kopen. En dat kost 66 
euro. In totaal is men dan voor het kind 120 
euro per maand (!) kwijt aan reiskosten. 
Bij navraag blijken er ouders te zijn die het 
dubbele van dat bedrag moeten ophoesten 
omdat ook hun volgende kind met ingang van 
dit schooljaar in Utrecht op school gaat. De 
ouders hebben daarvoor uit eigen vrije wil 
gekozen. Het staat iedereen immers vrij je 
kind op een school naar keuze te sturen die 
het beste bij hem of haar past. En daar hoort 
een schoolopleiding in Utrecht ook bij. Stu-
diefi nanciering en/of een OV-jaarkaart krijgen 
ze niet. Dat is pas aan de orde als ze 18 jaar 
zijn. Hier gaat om kinderen vanaf 12 jaar. Ver-
der lijkt de defi nitieve invoering van de 
OV-chipkaart nog ver weg. Dan is 
het toch beter het kind via 
een rechtstreekse 

(bus)verbinding 
naar school te sturen? Kost een één-
malig abonnement. Als Gedeputeerde Sta-
ten hun zin doordrijven worden ouders van 
schoolgaande kinderen op (hogere) kosten 
gejaagd.

OUDE FIETS
Naast een forse verhoging van de kosten zul-
len kinderen ook meer reistijd kwijt zijn om-
dat ze moeten overstappen. Of er moet een 
(oude) fi ets bij Utrecht CS in het rek worden 
gezet waarmee vanaf die locatie op school 
kunnen komen. Daarvoor betaal je weer stal-
lingskosten als je wilt dat je fi ets veilig staat 
overdag. 
Wie voor de stadsbus kiest zal daarmee dan 
verder reizen naar een halte in de buurt van 
de school en dat kost dan ook weer geld. 
Kortom, het wordt een heel gedoe. Ouders 
van jonge kinderen in de regio die in Utrecht 
op school gaan zijn bepaald niet blij met de 
voorgenomen maatregelen. Verder kan ook 
de veiligheid in geen geval worden gega-
randeerd als een 12-jarige in zijn /haar up-
pie op het station staat en dan nog ‘even’ met 
de fi ets door de stad naar school moet. In-
stappen in de woonkern en uitstappen vlak-
bij school biedt wat dat betreft meer soelaas. 
Dat geldt overigens ook voor mensen die hier 
vanuit de regio voor hun werk naar Utrecht 
moeten en omgekeerd. Ook ouderen zullen er 
last van hebben als zij bijvoorbeeld op fami-
liebezoek willen of gewoon een dagje uit naar 
de stad.

Lijn 140 rijdt tot op heden in een bepaalde 
dienstregeling vanuit Uithoorn een vaste rou-
te door Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen naar de 
A2 en vervolgens naar Utrecht. De bus stopt 
vervolgens bij een aantal haltes in Utrecht-
West waar in de buurt zich de meeste scho-
len voor vervolgopleidingen bevinden (o.a. 
ROC Utrecht en Havo/Vwo, UniC) en rijdt dan 
door naar het Centraal Station. Het is één rou-
te, zonder dat kinderen die naar een van deze 
scholen gaan behoeven over te stappen.

REGIONALE OV OP DE 
SCHOP
De ontstane commotie is het gevolg van het 
feit dat gedeputeerde Jan Ekkers (VVD) van 
de provincie Utrecht het nodig heeft gevon-
den het openbaar vervoer in de regio op de 
schop te nemen. Samen met een aantal ver-
voersinstanties werkt(e) hij aan een ‘verbe-
terd en goedkoper openbaar vervoer’ in de re-
gio. Door de verdubbeling van het spoor tus-
sen Amsterdam CS en Utrecht CS kunnen er 
méér treinen rijden. De NS kan dan vier keer 
per uur tussen de hoofdstad en Utrecht een 
(stop)trein laten rijden, waarbij ook het nieu-
we station Breukelen als halte is opgenomen. 
Dat was overigens al bepaald vóórdat wijzi-
ging in het regionale busvervoer ter sprake 
kwam. Betrokken ouders van kinderen uit De 
Ronde Venen die in Utrecht op school gaan, 
hebben halverwege dit jaar aan de bel ge-
trokken bij de Beleidsafdeling Openbaar Ver-
voer van de provincie, gedeputeerde Ekkers 
en reizigersorganisatie ROVER. Dit naar aan-
leiding van de bekendmaking dat buslijn 140 
zou worden in- gekort met als eindbe-
stemming Breukelen station. Zij 

hebben daarbij hun 
verontwaardiging 
en ongerustheid 
op schrift gesteld 
en via e-mail 
aan de betrok-
ken instan-
ties toege-
stuurd. Uit 
de cor-
respon-
den t i e 
die in 
h e t 
b e -
z i t 
i s 

van de-
ze krant blijkt 

dat het slecht ge-
steld is met heldere com-

municatie over dit onderwerp naar 
buiten, zowel van de provincie als van de 

gemeente De Ronde Venen. Waar de provin-
cie zegt dat er overleg is geweest met de be-
treffende gemeenten en met consumenten-
platforms bleek de betreffende ‘ambtenaar 
mobiliteit’ bij de lokale overheid van niets te 
weten. En over welke consumentenplatforms 
het gaat tast men eveneens in het duister. 
Op duidelijke vragen van een Wilnisse bewo-
ner aan gedeputeerde Ekkers wacht de eer-
ste nog altijd op antwoord. Wel werd hem via 
zijn e-mail adres een algemene brief van de 
provincie toegestuurd met louter gegevens 
die al lang bekend zijn, zoals welke buslij-
nen er worden opgeheven, c.q. ingekort, dat 
de dienstregeling op 15 december van start 
gaat en dat er reeds in 2006 (!) bindende af-
spraken met de NS zijn gemaakt. Gegevens 
die ook te vinden zijn in de ‘Buswijzer, voor-
jaar 2008’. Als dat zo is rijst de vraag of daar-
bij nog wijzigingen mogelijk zijn. Ook schijnt 
er na 15 december een ‘nieuwe vervoerder’ 
voor de buslijnen te zijn. Wie dat is wordt in 
de brief niet vermeld. Verdere navraag leert 
dat dit Connexxion lijkt te worden. De provin-
cie hamert in haar brief wél voortdurend op 
het feit dat men streeft naar een goed open-
baar vervoersysteem en een ‘aantrekkelijk’(!) 
reizigerstarief. In dat licht gezien blijkt dat er 
volop aandacht wordt besteed aan de reizi-
gersproblematiek van Loenen en Breukelen 
richting Utrecht v.v., zowel in negatieve als 
positieve zin, afhankelijk van het feit hoe je 
het bekijkt. Woonkernen in De Ronde Venen 
worden op geen enkele wijze genoemd, laat 
staan dat er regelingen worden voorgesteld 
waar inwoners uit de Noordwest hoek van de 
provincie hun voordeel mee zouden kunnen 
doen. Eerder wordt hen de enige rechtstreek-
se busverbinding met de stad Utrecht afgeno-
men. Kortom, het lijkt erop alsof de provincie 
iedereen persé in de trein wil hebben om te 
reizen van Breukelen naar Utrecht en terug.

KLACHT
Een herhaald verzoek van Inwoner Bart Scho-
maker uit Wilnis aan gedeputeerde Ekkers 
om zijn vragen nu eens duidelijk te beant-
woorden liep op niets uit. Ekkers liet via zijn 
woordvoerder weten er niet aan er niet aan te 
willen beginnen. Hij verwees naar de verga-

dering van de commissie Milieu, Mobiliteit & 
Economie (MME) van de provincie op 29 sep-
tember a.s. Reden dat Schomaker eind au-
gustus hierover een offi ciële klacht samen 
met zijn (onbeantwoorde) vragen heeft inge-
diend bij de adjunct griffi er van de provincie, 
de heer Ruud Poort. Die heeft te kennen ge-
geven dat zijn vragen op maandag 29 sep-
tember in de vergadering van de commissie 
MME als agendapunt zijn opgenomen tijdens 
de bespreking van het onderwerp ‘Buslijnen 
Breukelen’. Hierbij zullen alle ingezonden 
stukken, brieven en e-mails over dit onder-
werp ter beoordeling worden voorgelegd aan 
de Statenleden. Wie zich geroepen voelt over 
het opheffen van buslijn 140 ook nog iets te 
willen meedelen, kan dit per e-mail tot en 
met zondag 28 september doen. Stuur uw e-
mail aan de griffi er van de commissie: ruud.
poort@provincie-utrecht.nl.
Overigens heeft gedeputeerde Ekkers over dit 
onderwerp recentelijk een notitie toegezegd 
die de commissieleden een week van te vo-
ren toegezonden krijgen. Gelet op de vele re-
acties die er uit De Ronde Venen maar ook uit 
Uithoorn zijn gekomen heeft Statenlid Wan-
da Bodewitz van de Partij voor de Dieren toe-
gezegd zich ‘hard’ te zullen maken voor deze 
zaak. Voorts zijn er meer commissieleden die 
op de hand lijken te zijn van de ‘gedupeerde’ 
inwoners en nog eens extra naar het vervoer-
systeem willen kijken.
“Of het allemaal zal helpen is de vraag. Ik 
weet wel zoveel van besluitvorming dat aan 
de reeds gemaakte afspraken en voorgeno-
men plannen weinig tot niets meer te veran-
deren zal zijn. Naar mijn mening zullen an-
ders veel betrokken ambtenaren bij de pro-
vincie en de vervoersmaatschappijen heel 
zenuwachtig worden. Immers de afspra-
ken zijn twee jaar geleden al gemaakt. Ver-
der wordt gezegd dat het onderwerp met de 
gemeenten en consumentenplatforms is be-
sproken. Wat voor consumentenplatforms dat 
zijn weet niemand en weten de gemeenten 
het allemaal wel? Als je aanklopt worden de 
schouders opgehaald.” Aldus Bart Schoma-
ker, die zegt een uitnodiging te hebben ont-
vangen om op de avond van de 29e septem-
ber aanwezig te zijn. “Natuurlijk ga ik er met 
mijn partner naar toe, ik heb mij niet voor 
niets zo ingespannen om mijn bezwaren ken-
baar te maken. Die buslijn moet gewoon blij-
ven bestaan. Als ik dit twee jaar geleden had 
geweten vraag ik mij af of wij onze kinderen 
in Utrecht naar school hadden laten gaan. Ik 
denk ook dat er genoeg andere ouders zul-
len zijn voor wie het geen optie (meer) is hun 
12 jarige brugklasser op de manier te laten 
reizen zoals dat ons na 15 december wordt 
opgedrongen. Dat houdt bovendien in dat je 
beperkt wordt in de keuze van het onderwijs 
voor je kinderen omdat zelfs het reizen naar 
de school al niet meer betaalbaar is. Dat is 
een volkomen ontoelaatbare situatie die je al 
samenleving niet moet willen. Ik hoop dat er 
meer mensen uit onze regio zijn die reage-
ren bij Ruud Poort. De gedeputeerde moet ei-
genlijk niet meer om de stroom reacties heen 
kunnen.”

NIET SERIEUS
Een van de kinderen van de eveneens in Wil-
nis woonachtige Simone Borgstede, Annika, 
heeft samen met de dochter van Bart Scho-
maker, Laura, haar bevindingen over de kos-
ten en het mogelijk opheffen van buslijn 140 
afgelopen woensdag in deze krant kenbaar 
gemaakt. Daaruit blijkt onder meer dat ook 
de treinvertragingen aan de reizigerspro-
blematiek kunnen worden toegevoegd. Wie 
via internet zich heeft aangesloten bij ‘hy-
ves’ kan alle reacties lezen op de140naar-
breukelen.hyves.nl. Dat zijn er in korte tijd al 
meer dan 160! Inmiddels zijn op het e-mail-
adres 140nietnaarbreukelen@gmail.com ook 
al tientallen reacties binnengekomen.
Simone, de moeder van Annika, voelt zich net 
zoals veel andere inwoners in De Ronde Ve-
nen, vaak niet serieus genomen als het gaat 
om democratische besluitvorming en de be-
langenbehartiging richting de burger. Simo-
ne: “Concrete vragen worden door de pro-
vincie, noch door de gemeente niet beant-
woord. Van hetzelfde laken een pak door Ek-
kers. Die kennen we hier ook van zijn houding 
en standpunt met betrekking tot de toekomst 
van Groot-Mijdrecht Noord. Nou dat weten we 
inmiddels. Deze arrogante en erg met zichzelf 
ingenomen bestuurder heeft gewoon lak aan 
de mening en de wensen van de ingezete-

nen van deze hoek van de provincie. Wij wor-
den immers maar gezien als lastige mensen 
als het gaat over onze mening die we hebben 
ten aanzien van bijvoorbeeld de gemeentelij-
ke herindeling, de ‘plas’ van Groot-Mijdrecht 
Noord, de migratie-0 optie, de N201 die in ons 
gebied niet aangepast wordt aan de verkeers-
stroom en nu ook al de enige rechtstreek-
se busverbinding met Utrecht die ons afhan-
dig wordt gemaakt. Hij is als bestuurder 
op die plaats gezet om samen met 
zijn andere poli- tieke col-
lega’s de be- l an -
gen van alle 
inwoners zo 
goed moge-
lijk te be-
hartigen. 
Maar hij 
maakt 
g e -

woon af-
spraken en drukt 
samen met zijn ma-
tjes en een aantal topamb-
tenaren gewoon zijn eigen idee-
en er door.”
Maar het is niet alleen de schoolgaande jeugd 
die hinder heeft van de opheffi ng van bus-
lijn 140. Uit talrijke telefoontjes van ouderen 
blijkt dat veel van deze groep mensen niet al-
leen met de trein durven. Ze zijn na een dagje 
familiebezoek of winkelen bang op een verla-
ten station aan te komen waar zich vaak al-
lerlei vreemd gespuis ophoudt waardoor zij 
zich dus niet veilig voelen. Zelfs in de trein 
is men dat niet! Van hun sociale leven wordt 
wederom een stuk afgeknaagd. Ook zijn er 
verscheidene mensen die te kennen geven 
dat een vervolgopleiding in Utrecht voor hun 
kinderen in het gedrang komt vanwege de 
hoge kosten.

MAANDJE ‘AANZIEN’
Wethouder Jack Dekker geeft desgevraagd 
als antwoord op deze vervoersproblematiek 
‘er alles van te weten’. “Wij zijn er al tien jaar 
mee bezig waarvan de laatste twee jaar heel 
intensief om een positieve verandering in het 
openbaar vervoer ten gunste van de inwoners 
van deze regio bij de provinciale overheid en 
de vervoersmaatschappijen te bewerkstelli-
gen. Het is te gek voor woorden dat de eni-
ge rechtstreekse verbinding die er is groten-
deels wordt ingekort. We hebben recentelijk 
petities voor een beter en dichter netwerk 
voor openbaar vervoer tussen de kernen op-
gesteld die we door de burgemeesters van de 
aangesloten gemeenten willen laten onderte-
kenen. We zijn ook met vertegenwoordigers 
van het streekvervoer in gesprek. Ik heb te-
gen de gedeputeerde gezegd dat het cata-
strofaal is als er vanuit deze regio geen goede 
rechtstreekse busverbinding is met de stad 
Utrecht. Komt die er niet dan dreigt straks na 
de herindeling een grote gemeente als Vecht 
en Venen in een isolement te raken. Goede 
busverbindingen zijn beslist nodig tussen de 
woonkernen en de stad Utrecht, maar ook 
met Leidschenrijn, een grote Vinexlocatie met 
18.000 woningen waar bovendien veel kinde-
ren wonen van Rondeveense ingezetenen. De 
overheid wil de mensen uit de auto het open-
baar vervoer in hebben. Nou dan moet dat er 
ook zijn. Natuurlijk hoort daar de trein ook bij, 
maar dat mag niet ten koste gaan van buslij-
nen. Ik ben constant bezig met deze zaak en 
het aan te kaarten bij de provincie. Net zolang 
totdat ze str…ziek van me worden.” Aldus 
wethouder Dekker die verder meedeelt toe-
zegging te hebben van gedeputeerde Ekkers 
om ‘de zaak een maandje aan te zien’, van 15 
december tot 15 januari 2009. Maar waarom 
juist die periode? Daarin valt ook de kerst-
vakantie! Dan zullen er veel minder scholie-
ren zijn die gebruik zullen maken van bus en 
trein richting Utrecht. Uitkomsten kunnen dan 
al gauw door de gedeputeerde naar voren 
worden geschoven en zodanig uitgelegd dat 
het allemaal wel meevalt…. Waarom niet een 
maand gewacht en het van 15 januari tot 15 

februari geprobeerd? Nog beter is de buslijn 
140 gewoon te laten bestaan zoals deze nu 
is. En geconstateerd wordt dat het volle bus-
sen zijn op deze route, elke keer weer! 

ACTIES
Maar niet alleen De Ronde Venen en in zeker 
opzicht ook Uithoorn, waar buslijn 140 begint, 
zullen last krijgen van de veranderingen in het 
openbaar vervoersysteem. (Wat Uithoorn be-
treft kan men voor nadere informatie terecht 
bij ROVER-lid Harald Bos (haraldbos@yahoo.
com), tel. 0297-540542. Ook Abcoude, Breu-
kelen en Loenen zullen een stevige veer moe-

ten laten richting Utrecht. Steef Cornelis-
sen uit Breukelen, actief lid van rei-

zigersvereniging ROVER, afde-
ling regio Utrecht, haakt 

in op de voorgeno-
men besluit-

v o r -

m i n g 
d o o r 

de ge-
deputeer-

de. “De 
p r o v i n c i e 

Utrecht, het 
Bestuur Re-

gio Utrecht en 
de stad Utrecht hebben al 
in 2006 zon- der enige inspraak 
een contract geslo- ten met de NS waar-
bij laatstgenoemde heeft toegezegd vier keer 
per uur (overdag, door de week, buiten de 
vakanties) treinen te laten rijden vanuit Am-
sterdam via Breukelen naar Utrecht. Op voor-
waarde dat de concurrerende buslijnen zou-
den worden opgeheven c.q. ingekort. Je rein-
ste chantage. De treinen zitten al mudvol. Die 
hoef je niet nog voller te proppen. Het betreft 
hier in Breukelen lijn 124 (Breukelen-Utrecht, 
wordt opgeheven),120 (Amsterdam-Bijlmer-
Utrecht, wordt ingekort) en de buslijn 140 
(Uithoorn-De Ronde Venen-Utrecht, wordt 
ook ingekort). Er zijn veel nadelen aan ver-
bonden, de reis duurt langer, het kost meer 
geld, je moet overstappen en vanaf perron 15 
of 19 op CS in Utrecht moet je dan maar ver-
der zien te komen. Dan praten we nog niet 
over sociale en/of fysieke problemen bij men-
sen,“ laat Cornelissen weten. “De overstap-
tijd van de bus op de trein in Breukelen be-
draagt 7 minuten. In de avonduren rijden er 
geen vier, maar twee treinen en ook geen vier, 
maar twee bussen. Althans, zo staat het er 
nu voor. Mogelijk is de overstaptijd dan ook 
langer. Geen bus 140 betekent ook niet meer 
kunnen uitstappen bij haltes als Lage Weide, 
Majellapark of de Vleutenseweg. In de toe-
komst moet men dan weer vanaf het CS met 
de bus (of de fi ets) naar zijn of haar bestem-
ming. In plaats van 1x het instaptarief betaal 
je dan 3x het instaptarief. Kassa.” Samen met 
een aantal inwoners uit Breukelen is Cor-
nelissen voor Breukelen en omgeving bezig 
met acties tegen de inkorting en/of opheffi ng 
van de buslijnen Breukelen-Utrecht v.v. Steef: 
“Eind 2007 hebben we een informatieavond 
gehad van de provincie waarbij veel inwoners 
van Breukelen hun bezwaren tegen de plan-
nen hebben laten horen. In februari van dit 
jaar hebben we een bespreking gehad met 
leden van de commissie Milieu,Mobiliteit & 
Economie van Provinciale Staten. Veel van 
deze commissieleden hebben begrip voor 
ons standpunt. We zijn nu bezig in Breuke-
len, Loenen en Maarssen met acties ter voor-
bereiding van de bespreking die de commis-
sie MME op 29 september aanstaande over 
dit onderwerp heeft met de gedeputeerde, de 
heer Ekkers. We hopen nog wijzigingen in de 
plannen te bewerkstelligen.” Of dat ook voor 
buslijn 140 op gaat is nog even de vraag. Het 
is afwachten wat er uit komt na het overleg 
van de commissie MME.                       

Route buslijn 140 zal op 15 december worden ingekort

Eindstation wordt Breukelen

Extra reistijd en treinabonnement 

Breukelen-Utrecht CS vice versa

Gedeputeerde J.H. Ekkers 
heeft in 2006 al afspraken 

gemaakt met de NS

           WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE.



Mijdrecht - Na ruim een week ver-
bouwing opent de bekende viskiosk 
van Jan Muys pal voor de HEMA in 
het centrum van Mijdrecht donder-
dag 11 september weer haar deu-
ren. Gedurende de achterliggende 
dagen is de kiosk van binnen hele-
maal gestript en opnieuw ingericht. 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd 
door plaatselijke bouw- en installa-
tiebedrijven. De inrichting is geheel 
gemoderniseerd en ook de kleuren 
zijn aangepast in warme(re) tinten. 
Het toch al voortreffelijke aanbod 
aan vis- en visproducten is verder 
uitgebreid. Zo heeft de vernieuw-
de viskiosk naast een gehele nieu-
we ovenpartij er ook een wokbran-
der bij gekregen. Jan Muys: “Daar 
gaan we wokgerechten op berei-
den. We spelen daarmee in op de 
tweeverdieners die niet altijd de ge-
legenheid of zin hebben ’s avonds 
na thuiskomst nog te koken. Ver-
der hadden we de roerbakgerech-
ten al. Daarnaast krijgen we een 
verse broodjespilaar met (vis)beleg 
naar keuze. De friteuse blijft als van-
ouds onderdeel van ons keukenblok 
voor onder meer kibbeling. Nieuw is 
ook een haring bereidings- en uit-
giftebuffet. De haring wordt vol-
gens de laatste eisen door ons vers 
en diep gekoeld aangevoerd waarna 
die op verzoek van de klant op het 
werkblad voor consumptie geschikt 
wordt gemaakt. Dus altijd vers van 
het mes. Vanzelfsprekend blijven we 
ook alle soorten vis verkopen.
Die is altijd vers omdat we elke dag 
naar de vismarkt gaan. Speciale vis 
leveren we eveneens, maar op be-
stelling. Het kan allemaal. Wij wil-
len ons niet alleen onderschei-
den door het aanbod en de kwali-
teit, maar ook door betrokkenheid 
met onze klanten en de presenta-
tie van onze visproducten. Met be-
perkte vangstquota op bepaalde 
vissoorten en het schaarser wor-
den van het aanbod van sommige 

vissoorten, denk maar aan de pa-
ling, stijgen de prijzen voortdurend. 
Het gezegde ‘De vis wordt duur be-
taald’ gaat vandaag de dag hele-
maal op. Die prijzen hopen wij wat 
in de hand te houden door slim in 
te kopen. Mooie en verse vis ver-
dient het vandaag de dag ook om 
op een aantrekkelijke manier gepre-
senteerd te worden. Om die reden is 
ook onze vitrine vernieuwd en aan-
gepast. Maar laat onze klanten van-
af donderdag zelf maar hun mening 
geven wat zij van onze vernieuwde 
kiosk vinden.”

Jan Muys junior nieuwe ‘baas’
Veel nieuws dus rond Jan Muys en 
zijn viskiosk op het gebied van ui-

terlijk en presentatie. Maar er vindt 
ook een aflossing van de wacht 
plaats. Na zo’n 25 jaar vanuit Spa-
kenburg in Mijdrecht actief te zijn 
geweest en daarvóór al in de win-
kelwagen op het parkeerterrein te-
genover de HEMA, draagt vader 
Jan Muys zijn zakelijke belangen 
over aan zijn zoon Jan Muys jr. Jan 
junior, die nu 25 jaar is, opende in 

1986 de eerste viskiosk op de stoep 
voor de HEMA. Hij deed dat door 
op driejarige leeftijd met zijn kin-
derfiets een papieren wandje in de 
kiosk aan flarden te rijden. De za-
ken gingen zo goed dat tien jaar la-
ter besloten werd de viskiosk aan te 
passen aan de eisen des tijds. Van-
daag de dag zijn we weer een de-
cennium verder en wederom is de 
inmiddels zeer bekende viskiosk van 
Jan Muys verbouwd en opnieuw in-
gericht. Daarmee hoopt de Spaken-
burgse visspecialist zijn klanten niet 
alleen een plezier te doen met een 
geheel nieuwe presentatie, maar 
ook op hun culinaire wensen in te 
spelen. ‘Jonge Jan’ staat dus van-
af donderdag 11 september samen 

met zijn medewerker(s) regelmatig 
in het vernieuwde vispaleisje klaar 
om klanten te ontvangen. Jan Senior 
gaat nog (lang) niet op zijn lauwe-
ren rusten. Integendeel. Hij blijft op 
de achtergrond meewerken. Voor-
namelijk op het gebied van product-
aanvoer en het ’s morgens klaarzet-
ten van het assortiment. Begin ja-
ren tachtig in de vorige eeuw kwam 
hij in contact met Paul Reurings die 
wel wat zag in een verkooppunt 
van verse vis en visproducten voor 
de deur van de HEMA. Hij nodigde 
toen Jan uit zijn visverkoopwagen te 
verplaatsen van het parkeerterrein 
tegenover de HEMA naar de hoek 
waar nu de Trendshop is.
In 1986 werd besloten er een vast 
verkooppunt van te maken in de 
vorm van een kiosk. Die staat er tot 
op de dag van vandaag. Donder-
dag heropent Jan Muys jr. samen 
met zijn vader de zaak weer, wat ge-
paard gaat met enkele feestelijke 
aanbiedingen. U bent vanaf 09.00 
uur hartelijk welkom op Bozenho-
ven 21A, tegenover de HEMA.
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VVD De Ronde Venen maakt zich sterk voor haar 
bewoners

Marja Borst: ‘Als de wethouder 
ook meewerkt krijgen we een 
goed vervoersproject’
De Ronde Venen – Als het aan 
Marja Borst van de VVD ligt, dan 
is er binnen de kortste keren een 
goedlopende vervoersproject in de 
gemeente De Ronde Venen. Marja: 
“Dit vervoersplan is een gezamen-
lijk project van Stichting Zorgcen-
tra DRV, Stichting de Baat, Stich-
ting Welzijn Ouderen Woerden en 
Stichting Cultureel Werk Woerden. 
Het gaat een project worden waar-
bij aangepast en aanvullend vervoer 
wordt georganiseerd vanuit een 
stichting en die geheel door vrijwil-
ligers gerund moet gaan worden.  
“Zoals je weet”, zo vervolgt Mar-
ja, “heeft de VVD zich jarenlang in-
gezet om een Huisartsenpost in De 
Ronde Venen te realiseren. Dit is 
ons helaas niet gelukt, omdat de 
huisartsen geen medewerking wil-
len verlenen.
Daarna heeft Ronde Venen Belang 
dit onderwerp opgepakt en beloofd 
een HAP te realiseren, maar ook zij 
kregen het niet van de grond.

Tegen
Uit een nader onderzoek bleek dat 
de meeste bewoners voornamelijk 
problemen hadden met het vervoer 
naar de huisartsenpost en de apo-
theek in Woerden, met name omdat 
er ’s nachts en in het weekend geen 
bussen naar Woerden rijden.
Onze fractie heeft toen een initia-
tiefvoorstel ingediend om betaal-
baar taxivervoer mogelijk te maken, 
op tijden dat er geen bus rijdt. Dit 
is helaas door de raad weggestemd. 
Nu ligt er dan weer een vervoersplan 
op tafel, waarin een aanvullend, be-
taalbaar vervoer naar Woerden ge-
realiseerd zou kunnen worden. He-
laas is het gemeentebestuur hier 
weer geen voorstander van, aange-
zien wethouder Van Breukelen dit 
als concurrentie voor de Regio taxi 
ziet, hoewel dat mijns inziens totaal 

niets met elkaar te maken heeft”, al-
dus Marja Borst.

Stichting 
“De plannen liggen klaar. De Stich-
ting wordt opgericht en aange-
stuurd door een coördinator, die de 
zaak binnen een half jaar kan gaan 
opzetten. Daarna nemen de vrijwil-
ligers de zaak over en kunnen zij 
zichzelf gaan bedruipen door mid-
del van sponsoring.
De vrijwilligers werken vanuit een 

zogenaamd chauffeurscafé en rege-
len van daaruit de ritten. In dit pro-
ject kunnen bijvoorbeeld ook men-
sen worden ingezet die in een reïn-
tegratietraject zitten.
Het project is zeker geen concur-
rent van de Regio taxi, ik hoop dat 
de wethouder dat gaat inzien en dat 
zij ons hierin willen steunen. Beide 
bedrijven kunnen goed naast elkaar 
werken. In Zwijndrecht werkt men al 
jaren met dit project en naar ieders 
tevredenheid”, aldus Marja Borst

Scuba-Academie - 
Vinkeveen ging weer 
Duiken met Sterren

Vinkeveen - Afgelopen maandag, 
8 september, waren er weer ve-
le BN-ers bij Scuba-Academie die 
het jaarlijkse ritueel, “Duiken met 
Sterren” niet wilden missen.
Emile Ratelband, Johan Vlemminx, 
Martin van Kerk, Annie Veerkamp 
en vele anderen gaven weer acte 
de présence. 
Allereerst werden ze weer hoffelijk 
ontvangen door de Master himself, 
Cees den Toom en Sandra Schef-
fers van Sandra Haute Courture.  
Cees gaf na een ontspannen bij-
kletsuurtje een briefing over waar 
en hoe er gedoken zou gaan wor-
den. Voor een aantal BN-ers was 
het de eerste keer dat zij mee on-
der water gingen en een aantal ge-
brevetteerde BN-ers had een zelf-
standige duik onder leiding van 
een van de andere instructeurs.

Voor iedereen was het weer een 
grandioze dag, mede doordat Res-
taurant Boven Water, tevens de 
buurman van de Scuba-Academie, 
een super de luxe diner verzorg-
de waar de kwaliteit weer van af 
straalde. Sander van Boven Water 
had alles uit de kast getrokken om 
de innerlijke mens heerlijk te ver-
zorgen.
De drank werd door de vaste wijn-

leverancier en wijnliefhebber Wil-
lem Brouwer van Pays de Cockag-
ne uit Kockengen uitgeschonken. 
Deze exclusieve wijnleverancier 
is importeur van het schitteren-
de wijnhuis Strombergkellerei uit 
Bönnigheim in Duitsland.
Nadat iedereen ’s avonds zijn 
spannende verhalen en duikerva-
ring had uitgewisseld en zelfs Emi-
le Ratelband stil was van de per-

fecte organisatie, volgde tot in de 
late uurtjes een gezellig samenzijn. 
Het was weer een supergeslaagde 
dag voor iedereen en sommigen 
hebben zichzelf ingeschreven voor 
een vervolgopleiding. Mocht u ook 
vragen hebben over een duikop-
leiding, dan kunt u zich richten 
tot: Scuba-Academie, Jachtha-
ven Achterbos aan Achterbos 22B, 
3645 CD Vinkeveen.

Actie Rode Kruis voor straatkinderen
in Rousse toch nog succesvol

Regio - Het Nederlandse Rode 
Kruis afdeling Stichts Weidegebied 
zet zich in voor een opvangcen-
trum voor straatkinderen in Rous-
se in Bulgarije. De werkgroep die 
veel werk heeft verzet om 10.000 
euro bij elkaar te brengen voor dit 
project kan tevreden zijn. Het be-
nodigde geld is bij elkaar gebracht. 
De afdeling heeft veel individue-
le giften ontvangen en een drie-
tal grote giften van stichtingen die 
zich bekommeren om het lot van 
deze kinderen. Mede hierdoor is 

het beoogde doel toch nog bereikt.
Het was heel jammer dat het voor 
dit doel georganiseerde benefiet-
concert een week voor de uitvoe-
ring geannuleerd moest worden 
omdat er geen garantie gegeven 
kon worden voor het aantal bezoe-
kers benodigd voor de akoestiek. 
De teleurstelling bij de werkgroep 
en de bezoekers die reeds geboekt 
hadden was groot, maar het feit 
dat de financiële doelstelling toch 
nog gerealiseerd is geeft hiervoor 
een hartverwarmende compensa-

tie. Inmiddels heeft het Nederland-
se Rode Kruis het positieve be-
richt ontvangen dat het Bulgaarse 
Rode Kruis een 3-jarige overeen-
komst met het Gemeentebestuur 
van Rousse heeft afgesloten waar-
bij de verantwoordelijkheid voor 
de exploitatiekosten van het op-
vanghuis voor de komende jaren 
door de lokale overheid is overge-
nomen.
Hierdoor kan in ieder geval de ko-
mende drie jaar het opvangcen-
trum blijven bestaan!

Breder productaanbod bij 
viskiosk Jan Muys

Officiële opening van de viskiosk in 1986 door ‘Jonge Jan’ Muys

‘Jonge Jan’ Muys (li.) neemt het over van zijn vader

Nieuw educatief paviljoen in Marickenland kost veel geld

Kosten beraamd op maar 
liefst 2.3 miljoen euro
De Ronde Venen – “Er wordt finan-
cieel nogal wat van ons gevraagd”, 
zo begon Schouten tijdens het Ron-
de Tafel Gesprek afgelopen don-
derdagavond over het onderwerp: 
museumpaviljoen. “We weten ver-
der nog niets, maar er wordt ons nu 
wel even gevraagd om punt een, 50 
duizend euro beschikbaar te stellen 
voor een nader onderzoek en in een 
zin ook maar even vast te stellen de 
educatieve jaarlasten van 270.500 te 
reserveren in de aanstaande begro-
ting.
Dit gebaseerd op het idee dat dit 
plan 2.3 miljoen gaat kosten, maar 
er staat nog geen penstreek op pa-
pier. Wij vinden het op zijn zachtst 
gezegd vreemd dat we hier nu al 
ja tegen moeten zeggen. We heb-
ben echt te weinig info. Geef ons 
eerst eens een totaaloverzicht, wie 
gaan er mee betalen. Komt er sub-
sidie en van wie. We hebben tot nu 
toe steeds ja gezegd tegen de idee-
en, maar dit gaat te snel. Wij hou-
den even pas op de plaats”, aldus 
Schouten.

Te ver
Waar gaat het om. Het idee is gebo-
ren om in het natuurpark Maricken-
land – dat zo medio 2020 haar be-
slag moet krijgen, dus er is nog tijd 
genoeg zou je zeggen – een zoals 
het college het momenteel noemt: 

Museumpaviljoen te bouwen. Dit 
zou het onderkomen moeten wor-
den van het NME Centrum, de VVV 
Hollands Midden, Museum De Ron-
de Venen en de Historische Vereni-
ging De Proosdijlanden. Ze willen 
een vernieuwd en professionalise-
ring van het museum, samen met de 
ander genoemde. Het gaat om een 
integratie van de functies informa-
tie, educatie, recreatie en horeca.
De kosten worden begroot op 2,3 
miljoen euro. Hiervoor verzoekt het 
college de raad voor de financiering 
van dit paviljoen de indicatieve jaar-
lasten van 270.500 euro met ingang 
van 2012 mee te laten wegen in het 
meerjarenperspectief, dat bij de be-
groting van 2009 wordt aangebo-
den. Dit werd besproken tijdens het 
Ronde Tafel Gesprek en ging Cees 
Schouten van de Christen Unie/SGP 
net iets te ver.

Risico’s
Ook Jan Rouwenhorst van het CDA 
vond het nogal wat, wat er gevraagd 
werd. Ik schrik vooral van de diver-
se risico’s die er zijn en dat met na-
me de financiële.
Ook Van Broekhuijsen vond dat risi-
co nogal wat: “Wat gebeurt er als er 
een deelnemer wegvalt.” 
Wethouder Van Breukelen was erg 
laconiek met zijn antwoorden: “Ach, 
wat is een risico. Het kan ons hoog-

uit 50 duizend euro kosten.” Of het 
niks is, 50.000 euro. Er zijn heel wat 
burgers die daar jaren voor moeten 
werken. Ook Schouten schrok van 
dit antwoord: “Erg makkelijk wat de 
wethouder zegt. Ik wil toch wel meer 
weten en zeker over het al in de be-
groting opnemen van zo’n bedrag 
voor iets wat nog een groot vraag-
teken is. “We kunnen misschien be-
ter  even uitstellen?”, zo stelde ook 
Marja Borst van de VVD voor. “We 
zijn echt voor dit centrum, maar 
we moeten toch wel wat meer we-
ten voor we zoveel geld beschikbaar 
stellen.’
Wethouder Van Breukelen hield voet 
bij stuk: “Ik wil niet uitstellen. Ik wil 
niet wachten.” “Heeft deze stellig-
heid van de wethouder soms iets te 
maken met de herindeling? Wil de 
wethouder dit plan veiligstellen en 
moet daarom dat bedrag al in 2009 
in de begroting worden opgeno-
men?” vroeg Rouwenhorst zich af. 
Een vreemd lachje van de wethou-
der en een zacht uitgesproken ‘Ja” 
was voldoende. Donderdag 18 sep-
tember is aan de raad het laatste 
woord. Wat doen zij: gaan zij zon-
der ook maar iets van duidelijkheid, 
financiële haalbaarheid, zoveel geld 
in de begroting opnemen, alleen 
maar om iets veilig te stellen voor 
de nieuwe gemeente?  
 Wordt vervolgd



De tijd gaat snel toch. Augustus is ons al-
lemaal niet zo erg meegevallen, maar... 
september kan nog genoeg mooie dagen 
brengen. Jammer genoeg hebben on-
ze kinderen en kleinkinderen daar niets 
meer aan want die gaan zoals gewoonlijk 
weer met ‘veel plezier’ naar school. Veel 
ouderen genieten in de vakantieoorden 
van de nazomerse rust in deze septem-
bermaand. Wat serieus! Tjonge! Tjon-
ge! Maarrr! De politiek is ook weer be-
gonnen. Ja! Ja! Mensen Let op! Jan van 
Loo van het CDA organiseert een “Zeg 
je! Zeg je!” (op 12 september in De Me-
ijert) zoals hij het vorig jaar had beloofd 
aan het eind van de succesvolle eerste 
keer dat Bert van Broekhuijsen van Ge-
meentebelangen het had georganiseerd. 
Ga er naar toe a.s. vrijdag 12 september 
en zeg wat je dwarszit. Complimenten 
mogen ook, hoor. Het is wel een beet-
je kort dag, zo’n aankondiging, maar be-
ter zo dan helemaal niet. Vorig jaar wa-
ren er ruim 100 inwoners op het idee af-
gekomen om de mogelijkheid te heb-
ben om onomwonden met de vertegen-
woordigers van alle partijen te praten en 
vragen te stellen. Kritische vragen ook. 
Dat mag. Je krijgt echt de kans want ge-
spreksleider toen, John Driedoncks, gaf 
de politici niet de kans om te O.H.en. Er 
moest op de vraag van de inwoner inge-
gaan worden. Niet draaien. Of alle belof-
tes uitgevoerd worden is wel de vraag. 
Dan ben je weer afhankelijk van het koor 
met haar dirigent. Ja! Ja! Vorig jaar wer-
den er beloftes gedaan over het ver-
keersarm maken van vrachtverkeer van 
Hofland in Mijdrecht. Opgelost? Nee. En 
met betrekking tot de disco. Goed of niet 
goed opgelost? Niet goed en het geïn-

tegreerde beleid met be-
trekking tot de gehandi-
capten. Niet gelukt. Maar 
toch! Als je zo’n kans niet 
benut dan hoef je in het 
vervolg niet meer te kla-
gen. Toch? Ik hoor heel 
veel klachten. Het ver-
trouwen in het gemeente-
bestuur is niet groot. Veel 

mensen zeggen: “Wat je ook inbrengt, 
ze doen toch hun eigen zin.“ Ze luiste-
ren niet. Ja! Ja! Dat is pijnlijk. Dat zou 
je je als politicus aan moeten trekken. 
Wij zouden het anders willen. Maar wij 
weten ook dat de aanhouders winnen. 
Ja! Ja! Dus, hoop ik dat zoveel mogelijk 
mensen, met hun klachten en opmer-
king naar de avond komen (ik zou wil-
len komen, maar ik ben in België). He-
laas of gelukkig. We kunnen het hebben 
over de taken van de WMO (Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning). De organi-
satie van de HH 1 of HH2 hulpen. We 
moeten de raadsleden eens vragen hoe 
ze denken over de actie van de apothe-
ken in De Ronde Venen. Recept na half 
zes: “Ga maar naar Woerden”. Eerst de 
doctoren die ons noodzaken naar Woer-
den te gaan en nu weer de apotheek. 
Hoe zit het met buslijn 140 naar Utrecht? 
Overstappen in Breukelen. Voor een be-
zoekje buiten het centrum van Utrecht 
moet je dan twee keer overstappen. 
Daar heb je toch geen lol in. Hoe zit het 
ook weer met dat kruispunt bij winkel-
centrum Adelhof. Het is wel gevaarlijk 
voor fietsers en wandelaars.
En dan al die drempels daar in de Mar-
grietlaan. Hoe zit het met het beperken 
van de snelheden op de Kerklaan in Vin-
keveen? Hoe zit het nu met de bouw van 
betaalbare huizen voor starters en oude-
ren. Hoe betaalbaar zijn de nieuwe wo-
ningen dan wel? We kunnen het hebben 
over een mogelijkheid om te klagen bij 
bijvoorbeeld een ombudsman/vrouw. 
Doe voorstellen. Ja! Ja! Laat je horen op 
12 september in De Meijert.

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

Ja! Ja! 
Zomerreces 

voorbij

Steeds maar weer die 
vraag: Waarom?

Heeft u ook zo genoten van die twee heerlijke da-
gen twee weekenden terug?
Heerlijk buiten gezeten en genoten van de natuur?
Geluisterd naar de vogeltjes met af en toe een 
glaasje? 
En naar hun stroom begeleiders, ronkend aanwe-
zig op elk uur.

Vliegmachines, altijd hoorbaar
Dag in, dag uit, ook in de nacht 
Nodig om ons te vervoeren 
Maar hun lawaai. Misbruik van macht?

Waarom steeds maar vliegen over huizen?
Een grotere bocht geeft veel respijt
Dan kan men over de weiden vliegen
En hoeveel scheelt dat in de tijd?

Gaat het alleen maar om de centen?
Want kerosine is erg duur
Omvliegen kost weer enkele liters 
Maar minder winst, dat is pas zuur

Veel burgers realiseren zich dat Schiphol van na-
tionaal belang is en proberen daar rekening mee 
te houden. Maar dat is een zware opgaaf wan-

neer je op 15 km van de luchthaven dag in dag 
uit en zelfs ook ’s nachts steeds maar weer gecon-
fronteerd wordt met het geronk van overvliegen-
de vliegtuigen. 

Ondanks veel klachten en overleg ontbreekt er-
gens de wil daar iets aan te doen, bijvoorbeeld door 
vliegverkeer niet over dorpen leiden. In plaats daar-
van worden de inwoners zoet gehouden met be-
rekeningen die elke grond missen. Berekeningen 
die aantonen dat het verder weg van de luchthaven 
wel meevalt met dat lawaai.

Maar niets is minder waar. Bovendien, die bereke-
ningen komen puur van de tekentafel, immers of-
ficiële geluidsmetingen op enige afstand van de 
luchthaven worden nergens gedaan.
Eerder heeft de gemeente De Ronde Venen moeite 
gedaan het lawaai verminderd te krijgen, maar alle 
inspanning bleek tevergeefs.
Daarom ben ik blij dat de CDA fractie het college 
nogmaals wil oproepen die poging te herhalen en 
daarbij vooral te wijzen op de noodzaak van echte 
geluidsmetingen.  

 Joop Frankenhuizen uit Wilnis

Is uw huisdier zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is 
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur bereikbaar onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Vermist:
-  Vinkeveen, omgeving Achterveld, poes, E.K.H., zwart/wit, heeft halsbandje om,
 roepnaam Dushi, leeftijd 2 jaar.
-  Uithoorn, omgeving Couperuslaan, Dwergkonijn, kleurstelling bruin/zwart/wit,
 onderkant bles wit, klein, roepnaam Snoepie.Leeftijd 9 weken

Gevonden:
- Mijdrecht, omgeving Viergang. Kat, E.K.H., kleurstelling rood met iets wit. (tel: 06-17515173). 
-  Uithoorn, omgeving Kaag. Kater E.K.H., kleurstelling rood met witte bef, buik en witte voetjes.
 (Asiel Amstelveen).
-  Aalsmeer, omgeving Randweg bij Tankstation B.P. Kat, kleurstelling wit met zwart, witte voorpootjes en
 achter witte sokjes. (tel. 06-17515173).
-  Uithoorn, omgeving Adm. Van Gentlaan. Kat, kleurstelling grijs. (tel. 06- 17515173).
-  Vinkeveen, omgeving Demmerikse kade. Kat, E.K.H., kleurstelling, zwart/wit klein, nog vrij jong.
 (tel. 06-17515173)
-  Mijdrecht, omgeving Robijn. Grijs-zwarte cyperse poes, witte voetjes. (asiel Amstelveen).   
-  Mijdrecht, omgeving Oosterlandweg, Kat, kleurstelling zwart/wit, witte bef, chipnummer 967000000560010.
 (06-17515173). 
-  Mijdrecht, Corn. Beerninckstraat. Jong zwart poesje, wit befje, witte voetjes, witte streep tussen ogen a/d lin 
 kerzijde een zwart vlekje  (tel. 06-18762593).          

home.wanadoo.nl/ivnrvu

Natuur 
dichtbij 
huis

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

Waar woon je ?

Natuurlijk weet je het adres waar je woont. Dat 
neem ik tenminste aan. En de postcode ken je 
inmiddels ook wel uit je hoofd. Maar weet je ook 
werkelijk waar je woont? Op bovenland, zoals ik? 
Of misschien op een kreekrug  of in een droogma-
kerij? In de polder 1e, 2e of 3e bedijking? Misschien 
in de polder Wilnis-Veldzijde? In 2007 is een boek 
uitgekomen getiteld:  “De Ronde Venen in kaart”. 
Daarin wordt verteld over het bovenland waar 
ik woon en dat ook wel het veenweidegebied 
wordt genoemd. Grote delen van de gemeente 
De Ronde Venen liggen er nog ongeveer net zo 
bij als in de middeleeuwen. Daarom zijn deze 
gebieden cultuurhistorisch van groot belang. Je 
kunt als het ware in dat landschap lezen hoe er 
ontgonnen is en hoe het gebruikt is in de loop 
van de tijd.
Dan zit ik dus in mijn tuin en kijk over de weilan-
den (een voorrecht dat ik dat kan) en bedenk 
me: “tjonge, dit is oud”. Je zou kunnen zeggen: 

cultuur dichtbij huis!  Op een andere bladzijde 
in het bovengenoemde boek staat een kaartje 
waarop aangegeven staat op welke bodemsoort 
mijn huis staat.  De weilanden waar ik op uitkijk 
zijn groen op dat kaartje en dat betekent dat het 
veengrond is met toemaakdek (bovenland). Wat 
‘toemaakdek’ is kunt je lezen in dat boek... dit is 
om je nieuwsgierig te maken.
In de IVN natuurgidsencursus die op dit moment 
aan de gang is krijg je ook veel informatie over de 
geschiedenis van De Ronde Venen. Maar dit boek 
biedt niet alleen daar informatie over, het is veel 
breder. Het heeft als ondertitel “Natuur  en land-
schap, gebouwd erfgoed en beeldende kunst in 
een gids voor bewoners, passanten en belang-
stellenden”. Kortom: koop dat boek en je gaat vast 
en zeker houden van De Ronde Venen.

Elza Vis
IVN-natuurgids

Monumentendag:

Wilnisse historische films
Wilnis - Wie kent nog de Wilnisse 
dorpsfilm uit 1953, in opdracht van 
de inmiddels lang opgeheven zang-
vereniging Con Amore, en wie her-
innert zich nog de feestelijkheden 
rondom de ingebruikname van de 
Poldervaartbrug in 1978. De brug 
die de eerste echte goede verbin-

ding vormde tussen het oude dorp 
en de nieuwe wijken Veenzijde. De 
opening van deze verbindingsbrug 
over de Ringvaart was aanleiding 
om feestelijkheden op touw te zet-
ten. Beelden van deze films worden 
vertoond tijdens de open monu-
mentendag op zaterdag 13 septem-

ber in de Gereformeerde Ontmoe-
tingskerk, Dorpsstraat 20 te Wilnis, 
tussen 10.00 en 16.30 uur. Het is een 
doorlopende voorstelling, zodat be-
langstellenden op elk gewenst mo-
ment kunnen binnenlopen om de-
ze interessante films te bekijken. De 
toegang is gratis.

Poldervaartbrug

Zaterdag 13 september:

Orgelconcert door Theo Griekspoor
Mijdrecht –Theo Griekspoor. De-
ze Aalsmeerse organist is ook in 
Mijdrecht en omstreken geen on-
bekende. Als begeleider van diver-
se koren in onze regio heeft hij zijn 
sporen reeds verdiend. Theo Griek-
spoor werd geboren op 10 januari 
1948 te Aalsmeer. Op dertienjarige 
leeftijd werd hij hulporganist van 
de Open Hofkerk, voorheen Trium-
phatorkerk, in zijn woonplaats.
Op zijn vijftiende jaar werd hij aan-
genomen als privé-leerling van de 
Amsterdamse organist Piet van 
Egmond. Tijdens deze amateur-
periode behaalde hij twaalf maal 

een prijs met het meedoen aan 
amateur-orgelconcoursen. Na de-
ze periode werd begonnen met de 
studie muziektheorie, waar hij met 
goed gevolg staatsexamen voor 
deed. Voor de praktijkvakken or-
gel werd hij aangenomen als leer-
ling aan het conservatorium te 
Alkmaar, waar Jos van der Kooy 
zijn leraar werd. In 1993 slaagde 
hij aan bovengenoemd conserva-
torium voor het diploma “Doce-
rend Musicus”. Al vele jaren wordt 
Theo Griekspoor gevraagd als be-
geleider van zangkoren en geeft 
hij op bescheiden, maar regelma-

tige schaal orgelconcerten.
In 2006 won hij het “Cesar Franck” 
concours en in 2007 het “Alexand-
re Guilmant” orgelconcours, die 
beide werden gehouden in de 
Koepelkerk te Leeuwarden.
De dertiende september speelt 
Theo werken van Joh. Seb. Bach, 
Alfred Hollins, Alphonse Laval-
lée-Smith, Nic. Jac. Lemmens, Jos. 
Rheinberger en Jan Zwart.
Het concert begint om 20.00 uur. 
De kerk is open om 19.30 uur en de 
toegang is gratis (met een schaal-
collecte aan de uitgang).
U bent van harte welkom!

  



Wilnis - De Ronde Venen is een 
‘kunstacademie’ rijker. Op 1 sep-
tember ondertekenden Jenneke 
van Wijngaarden en Niels Bros-
zat, gevestigd in de Dorpsacade-
mie Mus & Muzen in Wilnis, een 
gebruiksovereenkomst met Tom 
Burgers, directeur van Westhoek 
Wonen.
 
Met een kleurige handdruk, een 
handtekening en de overhandiging 
van de sleutels bezegelden Jenne-
ke van Wijngaarden en Niels Bros-
zat de gebruiksovereenkomst met 
Westhoek Wonen voor het pand 
aan de Irenestraat 4a in Wilnis. Van 
Wijngaarden gaat er, naast het creë-
ren van haar eigen werk, ook lesge-
ven: volwassenen en bedrijven kun-
nen in de Dorpsacademie Mus & 
Muzen terecht voor allerlei creatie-
ve workshops. Beeldend kunstenaar 
Broszat heeft er zijn atelier. 

‘De ruimte is geweldig, mooi hoog, 
licht en goed te ventileren. Er zijn 
tevens een keuken, een chillroom 
en opslagruimte.’ Van Wijngaar-
den kwam er toevallig terecht. ‘Een 
buurtgenoot met hart voor kunst en 
cultuur kwam op het idee om West-
hoek Wonen te benaderen over een 
leegstaand pand.

Westhoek Wonen was enthousiast 
over de plannen om er een dorps-
academie te vestigen. Directeur Tom 
Burgers onderstreept dat kunst, net 
als een woningcorporatie, laagdrem-
pelig en toegankelijk moet zijn. Om-
dat kunst en cultuur bijdragen aan 
een betere samenhang in een wijk 
of gemeente, ondersteunt Westhoek 

Wonen dit initiatief door ruimte be-
langeloos beschikbaar te stellen. 
Het Rabofonds Dividend voor de Sa-
menleving deed een schenking. Een 
aannemer deed haar een schappe-
lijke offerte en na een opknapbeurt 
waar vele vrienden en buurtgenoten 
aan meehielpen is Wilnis een dorps-
academie rijker.
 
‘In de kunstwereld maken veel din-
gen een snellere ontwikkeling 
door’, zegt Van Wijngaarden. ‘Daar-
om is het zo jammer dat kunst voor 
veel mensen een ver-van-hun-bed 
show is. Iedereen heeft behoefte 
aan kunst en aan de ruimte om de 
kunstenaar in jezelf te ontwikkelen. 
Dat mag op allerlei manieren. Vindt 

een cursist zijn of haar passie in het 
schilderen van stillevens, dan is daar 
alle ruimte voor. Heeft een leerling 
meer behoefte aan een brutalere 
kunstvorm, bijvoorbeeld graffiti, dan 
kan dat ook. Alle kunstvormen zijn 
mij even lief.

Er gebeuren zoveel boeiende din-
gen in de samenleving. Als ik daar-
door gefascineerd ben, wil ik dat 
delen met de mensen in mijn ate-
lier. Met dit centrum midden in Wil-
nis staat kunst midden in het leven. 
Dat vind ik belangrijk!’ 

De officiële opening van Dorpsaca-
demie Mus & Muzen vindt binnen-
kort plaats. 
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Kabouter Plop op
Ministek

Wilnis -  FEEST was dit jaar het 
thema van het jaarlijkse zomer-
feest op Ministek , een kinderdag-
verblijf van de Klimboom in Wil-
nis. Zaterdag 6 september moch-
ten alle Ministekkers met hun fa-
milie en vrienden komen om de 
zomer af te sluiten met muziek en 
activiteiten.
Ministek was omgetoverd tot een 

feestelijk gebeuren met over-
al ballonnen en slingers. Onder 
het genot van muziek, een hap-
je en een drankje konden de kin-
deren koekhappen, vissen vangen 
en blik gooien.  Hun energie kon-
den ze kwijt door een parcours te 
lopen: hindernis nemen, zaklo-
pen en een koprol maken. Voor 
het versieren van je eigen pet of 

T-shirt en je gezicht laten schmin-
ken waren de rijen lang. Veel 
opa’s en oma’s maakten van de 
gelegenheid gebruik om ook een 
kijkje te nemen op het dagverblijf 
van hun kleinkind. Daardoor was 
het gezellig druk. Hoogtepunt van 
het feest waren  Kabouter Plop en 
Kwebbel die de kinderen de ka-
bouterdans leerden.

Dorpsacademie onder de 
pannen

Restaurant Meesters wint ‘Culinaire Nol’; Kika ontvangt 12.500 euro

Derde Culinaire Venen weer een 
smakelijk top-evenement
Mijdrecht - De derde editie van het 
culinaire evenement Culinaire Ve-
nen wist afgelopen zaterdag naar 
schatting ruim 2.000 belangstel-
lenden naar het Raadhuisplein in 
Mijdrecht te trekken. Mede aange-
moedigd door het onverwacht fraaie 
nazomerweer, genoten zij zichtbaar 
van al hetgeen de 10 deelnemende 
restaurant- en horecabedrijven uit 
De Ronde Venen en omgeving hen 
voorschotelden. Van elk verkocht 
hapje en drankje was een deel be-

stemd voor het goede doel. Tegen 
het eind van de avond kon de ini-
tiatiefnemer Lionsclub Mijdrecht-
Wilnis een cheque van 12.500 euro 
overhandigen aan Kika. 
Al direct bij aanvang van het eve-
nement om 13.00 uur was het ge-
zellig druk op het Raadhuisplein, 
en dat bleef het tot bijna midder-
nacht. Er viel dan ook veel te proe-
ven van de gerechtjes en drankjes  
in de deelnemende restaurants La 
Farola, Le Virage, Lust!, Restaurant 

Meesters, Restaurant Corfu en Ren-
dez-Vous uit Mijdrecht; Boven Wa-
ter, De Eetkamer van Vinkeveen en 
de Plashoeve uit Vinkeveen. Maison 
Vinocerf uit Uithoorn zorgde voor 
prachtige wijnen en champagnes. 
Zij hebben hun gasten beslist we-
ten te verleiden tot een verdere ken-
nismaking.

Culinaire Nol’ 
Halverwege de middag gaf Burge-
meester Burgman van De Ronde 

Gezellige drukte en prachtig weer bij Culinaire Venen 2008

Burgemeester Burgman en Norbert Karthaus openen de Culinaire Venen.

Venen het officiële startsein voor 
het evenement én voor de jurering 
van de Culinaire Nol, een vorig jaar 
in het leven geroepen wisseltrofee 
voor het beste restaurant, genoemd 
naar oud-restaurateur Nol Vermeu-
len.

Nol moest om gezondheidsredenen 
zijn lange carrière in de gastrono-
mie beëindigen, maar kon gelukkig 
toch aanwezig zijn om de naar hem 
vernoemde trofee persoonlijk uit te 
reiken. Na rijp juryberaad bleek dat 
de winnaar van vorig jaar, Restau-
rant Boven Water uit Vinkeveen, de 
wisseltrofee moet doorgeven aan 
het team van Restaurant Meesters 
uit Mijdrecht.

Aan tafel
Dit jaar was gekozen voor veel en-
tertainment aan tafel, in plaats van-
af een groot podium. Alfredo Krijtlijn 
en de Grasmaaiers en tafelgoochel-
kunstenaar Richard Stooker ver-
zorgden optredens tussen het pu-
bliek en voor de kinderen kon clown 
Noni niet genoeg ballonnen opbla-
zen. En de sfeer nam nog verder toe 
na spetterende optredens van Ar-
mand Fuchs en later op de avond 
de swingende mannen van 2-Force, 
die met hun zangkunsten de aan-
wezigen massaal aan het meeklap-
pen en meedansen kregen.

Ambassadeur
In de loop van de avond kon aan 

Het team van Restaurant Meesters kreeg uit handen van Nol Vermeulen (links) en juryvoorzitter John den Hollan-
der de wisseltrofee Culinaire Nol uitgereikt.

Ambassadeur Peter Faber (l.) en Kika-oprichter Frits Hirschstein (m) nemen uit handen van Norbert Karhaus van Li-
onsclub Mijdrecht-Wilnis een cheque met de opbrengst van de Culinaire Venen 2008 in ontvangst.

Het team van Restaurant Meesters kreeg uit handen van Nol Vermeulen (links) en juryvoorzitter John den Hollander 
de wisseltrofee Culinaire Nol uitgereikt.

acteur én Kika-ambassadeur Pe-
ter Faber en aan Kika-oprichter Frits 
Hirschstein een cheque met het re-
cordbedrag van 12.500 euro worden 
overhandigd; de opbrengst van de 
Culinaire Venen 2008. Het bedrag 
kan de komende weken nog toene-
men als alle kosten en opbrengsten 
zijn verrekend.

Massale steun
“De inwoners van De Ronde Venen 
hebben dit evenement duidelijk in 
hun hart gesloten. De sfeer was he-
lemaal perfect, evenals de weers-
omstandigheden. De deelnemen-
de restaurants hebben weer een 

fantastisch visitekaartje afgegeven. 
Samen met Invisible Organizing en 
Homan Elektrotechniek, waarmee  
wij het evenement hebben opge-
zet, kijken we opnieuw terug op een 
zeer geslaagd evenement.
Dankzij de massale steun van het 
bedrijfsleven konden we de kos-
ten laag houden, om zoveel moge-
lijk geld voor het goede doel over 
te houden. Daar zijn we iedereen, 
bezoekers, deelnemers en spon-
sors zeer erkentelijk voor”, aldus 
Norbert Karthaus van de Lionsclub 
Mijdrecht-Wilnis. Volgend jaar is er 
in september weer een editie van de 
Culinaire Venen.



Nieuwe Meerbode - 10 september 2008 pagina 31

De herindeling blijft voor Anco Goldhoorn onvoorstelbaar

”We hebben als raad niets 
meer te vertellen hier!”
De Ronde Venen – Dat de ge-
meente De Ronde Venen zal wor-
den heringedeeld met de gemeen-
ten Abcoude, Loenen en Breuke-
len is voor de grootste meerderheid 
van de Rondeveense raad wel zeker, 
maar Anco Goldhoorn, de fractie-
voorzitter van Ronde Venen Belang 
blijft zeggen: “Er wordt niet inge-
deeld. De gemeente Loenen heeft al 
afgehaakt en er komt nog meer. Er 
zijn dusdanige bezwaren en er zijn 
bestuurlijk zoveel fouten gemaakt, 
dat pikt de Tweede Kamer nooit. 
Geloof me, die herindeling gaat niet 
door”, aldus Goldhoorn.
Wat is hij: een roepende in de woes-
tijn? Een raadslid met een bord voor 
zijn hoofd? Wil hij de werkelijkheid 
niet onder ogen zien of is hij ge-
woon een man die vecht voor zijn 
dorp en gelijk heeft dat er maar 
aangerommeld wordt en er totaal 
niet meer naar de burgers en de 
raad wordt geluisterd. Wie het weet 
mag het zeggen. In de raad vindt hij 
weinig steun.
Donderdag jl was de herindeling 
weer onderwerp van gesprek tij-
dens een Ronde Tafel Gesprek. Op 
de agenda stond: Plan van Aanpak 
vaststellen voor de herindeling. Het 
plan van aanpak geeft de hoofdlij-
nen weer voor de voorbereiding van 

de herindeling. Naast instemming 
met dit plan wordt de raad tevens 
gevraagd financiële middelen be-
schikbaar te stellen. In het voorstel 
aan de raad staat o.a dat de Provin-
ciale Staten op 19 mei jl. de herin-
delingsplannen hebben ingestemd 
met de herindelingplannen. Nu is 
het aan de vier gemeenten om hun 
plannen te trekken. De gemeen-
te Abcoude heeft dit plan van Aan-
pak reeds goedgekeurd, de raad 
van Breukelen heeft in de commis-
sies al laten weten akkoord te gaan. 
Loenen wil niet meer, en nu moet de 
raad van De Ronde Venen nog ak-
koord gaan. De meerderheid zal ook 
wel akkoord gaan, zo bleek donder-
dagavond. Alleen Gemeente Belan-
gen en Ronde Venen Belang zijn te-
gen.

Vragen
De heer Goldhoorn wilde tijdens het 
Ronde Tafel Gesprek een 19-tal vra-
gen stellen aan de burgemeester. 
Helaas is een Ronde Tafel Gesprek 
echter een uurtje en is het de be-
doeling dat je enkele vragen stelt. 
Heb je er zoveel doe je dat schrif-
telijk en krijg je voor de raadsver-
gadering je antwoorden en kun je 
er tijdens de raadsvergadering over 
discuswerpen. Zo werkt het nieuwe 

dualistische vergadersysteem. Of 
het een goed systeem is en of je als 
raad nogal voldoende aan je trek-
ken komt op deze manier kun je je 
afvragen, maar dit is in meerderheid 
besloten het zo te doen, dus moet 
je je aan die regels houden. Gold-
hoorn kon zich er niet in vinden. Hij 
mocht drie vragen stellen in ronde 1 
en nog eens drie in ronde 2. Maar 
dat was de bedoeling niet. Hij wilde 
alle vragen in de openbare vergade-
ring kwijt. Hij werd zienderogen bo-
zer: “Wil dan niemand begrijpen dat 
het zo niet werkt. Stel het gewoon 
een maand uit zodat we hier uit-
gebreid over kunnen praten. Maar 
daar wilde (behalve Bert van Broek-
huijsen van Gemeente Belang) nie-
mand iets van weten. “We geven op 
deze manier al onze bevoegdheden 
weg”, zo stelde Goldhoorn, die zien-
derogen bozer werd. “Wees gewaar-
schuwd. Als raad hebben we niets, 
maar dan ook niets meer te vertel-
len straks”. Zijn uitbarsting mocht 
niet baten. Zijn collega raadsle-
den waren het niet met hem eens 
en gingen akkoord om het voorstel 
naar de raadsvergadering van don-
derdag 18 september te brengen. 
Goldhoorn had het gehad met deze 
vergadering. Hij pakte zijn spullen in 
en vertrok. Of dat helpt??

Recreatieschap start 
met herinrichting entree 

Winkelpolder
De Ronde Venen - Het recrea-
tieschap Vinkeveense Plassen 
heeft op 18 juni jl. het Route-
punt Winkelpolder geopend. 
In de tweede helft van septem-
ber wordt begonnen met de 
werkzaamheden voor de her-
inrichting van de entree Win-
kelpolder.
 
Het gebied (gelegen aan de 
noord-oostzijde van de Vinke-
veense Plassen nabij Zandeiland 
1) heeft er drie prachtige wandel-
routes en een kanoroute bij !
Maar de parkeerplaats en het 
voetpad zijn nog niet aantrekke-
lijk als toegang voor het route-
punt en de zandeilanden 1 en 2. 

De entree moet vooral groener 
en natuurlijker worden. Naar ver-
wachting zal eind dit jaar de her-
inrichting klaar zijn.
Het overloopgedeelte van de hui-
dige parkeerplaats bij de Vinken-
kade wordt in praktijk niet ge-
bruikt. Het recreatieschap gaat 
hier een waterpartij, bos en een 
pad aanleggen. Hierdoor wordt 
niet alleen het uitzicht aantrekke-
lijker maar daardoor ontstaan ook 
meer mogelijkheden voor recrea-
tief gebruik. De parkeerplaats zelf 
wordt nu niet aangepakt, hier zijn 
in de toekomst wel plannen voor. 
Langs de Molenkade komt een 
aantal knotwilgen voor een na-
tuurlijker beeld. Langs het voet-

pad van de parkeerplaats naar ei-
land 1 wordt een allee van zuiles-
sen aangeplant. De huidige roton-
de verdwijnt. Het wegdek is ver-
zakt en de rotonde wordt gebruikt 
als onbedoelde parkeerplaats. Er 
wordt een nieuw wegdek aange-
bracht op het gedeelte dat de toe-
gangsweg naar Winkeloord vormt. 
Dit is noodzakelijk aangezien hier 
regelmatig zwaar (bouw)verkeer 
over heen gaat. Het huidige weg-
dek is voor dit verkeer onvoldoen-
de geschikt. Verder zal hier meer 
groen worden aangebracht. Ten-
slotte wordt de fietsenstalling ver-
nieuwd en ook hier wordt meer 
gebiedseigen beplanting aange-
bracht. PvdA De Ronde Venen, 

Abcoude, Breukelen en 
Loenen gaan samen
Regio - Op 19 mei jl. heeft Provin-
ciale Staten besloten de gemeenten 
De Ronde Venen, Abcoude, Breuke-
len en Loenen per 2010 te fuseren 
tot één nieuwe gemeente, Vecht en 
Venen. Op 29 september a.s. vindt 
de ledenvergadering plaats waar de 
vier PvdA-afdelingen officieel sa-
men gaan in de nieuwe PvdA Vecht 
en Venen. De “oude” afdelingen le-
veren ieder twee bestuursleden zo-
dat alle kernen goed vertegenwoor-
digd zijn.
Deze vergadering vindt plaats in 
dorpshuis Willisstee in Wilnis (aan-
vang 20.00 uur).
De raadsleden van de PvdA blijven 
vanzelfsprekend hun werk doen in 
De Ronde Venen, Abcoude, Breuke-
len en Loenen. Na de herindelings-
verkiezing zullen de PvdA-raadsle-
den zich blijven inzetten voor de in-

woners van het unieke vecht- en ve-
nengebied.
De Partij van de Arbeid zal zich bin-
nen de nieuwe gemeente inzetten 
voor:
- Behoud verscheidenheid kleine 
kernen: De nieuwe gemeente Vecht 
& Venen bestaat uit een groot aantal 
dorpen, ieder met een uniek karak-
ter. De PvdA wil dat unieke karak-
ter van de dorpen waar veel van on-
ze inwoners met plezier wonen, be-
houden.
- Kleinschaligheid: De nieuwe ge-
meente is groot in oppervlakte en 
aantal inwoners, maar kleinschalig 
in structuur. De PvdA waarborgt dat 
alle kernen en hun belangen verte-
genwoordigd zijn in het bestuur, bij-
voorbeeld door een wethouder per 
dorp aan te wijzen als contactper-
soon of dorpscommissies op te rich-

ten.
- Bescherming landschap: Het ge-
bied Vecht en Venen heeft een be-
langrijk gemeenschappelijk ken-
merk: het is open, groen, landelijk en 
onderdeel van het Groene Hart. De 
PvdA neemt ‘Plan de Venen” en de 
‘Gebiedsvisie voor de Vechtstreek’ 
als uitgangspunt om het landschap 
te beschermen.
- Meerwaarde nieuwe gemeente; 
De PvdA wil dat de meerwaarde van 
deze opschaling tastbaar wordt voor 
onze inwoners: een goed bereikba-
re dienstverlening en een krachtig 
ambtelijk apparaat.

De vier huidige afdelingen van de 
PvdA hebben een stuurgroep in het 
leven geroepen die belast is met de 
voorbereiding van de samenvoeging 
van de vier afdelingen.

Monumentennacht in 
Marickenland Wilnis/Vinkeveen
De Ronde Venen - Monumen-
tenNacht is een (muziek)theater-
spektakel, dat jaarlijks op ver-
schillende locaties wordt uitge-
voerd en dat inspeelt op het the-
ma van de landelijke monumen-
tendag: “Sporen”. 
In 2008 wordt deze manifesta-
tie voor de 5e keer binnen de ge-
meente De Ronde Venen gehou-
den. Stichting Cultura DRV wil 
dit lustrum op een feestelijke wij-
ze vieren met de medewerking 
van meer dan 200 deelnemers uit 
Breukelen, De Ronde Venen, Loe-
nen en Maarssen, een unieke sa-
menwerking van amateur kunste-
naars, professionele kunstenaars 

en cultuurmakers. Met als titel 
Dubbelspoor ligt het accent van 
het theaterspektakel op de bele-
ving van het landschap. 

Wilnis
De locatie in De Ronde Venen is 
Marickenland, op de grens van 
Wilnis en Vinkeveen op zaterdag 
13 september. Deze wandeltocht 
start bij de begraafplaats Wilnis 
om 19.00 uur en voert u over het 
oude spoor om halverwege op het 
nieuwe “Laarzenpad” te komen. 
Onderweg wordt men geconfron-
teerd met kunst- en cultuuruitin-
gen. Ook trekken antieke trac-
toren en oude legervoertuigen 

hun sporen door het landschap. 
De tocht eindigt op het VLC ter-
rein in Vinkeveen. Daar kan men 
naast het eindspektakel ook nog 
een kleine expositie bewonde-
ren over Marickenland en uitleg 
krijgen over de plannen die men 
heeft met de polder. 
Dit jaar richt het theaterspekta-
kel zich op oud en jong, want ook 
voor de kinderen zal er iets span-
nends te beleven zijn. 
In ieder geval is het kledingadvies 
voor allen: Laarzen. 
Een unieke uitvoering, op een wel 
zeer bijzondere locatie met spo-
ren naar het verleden en naar de 
toekomst. 

Pijlstaartstart ondanks 
regen een groot succes
Vinkeveen – Het schooljaar is weer 
begonnen en dat wordt traditiege-
trouw gevierd bij de openbare ba-
sisschool de Pijlstaart in Vinkeveen. 
Op een regenachtige vrijdagmiddag 
5 september was het gezellig druk 
bij De Pijlstaart. Het was de eerste 
Pijlstart in de nieuwe school wat een 
extra dimensie gaf aan de feestelij-
ke inwijding van dit nieuwe school-
jaar. 

Vanwege de regen waren de spelle-
tjes en het schminken naar binnen 
verhuisd, gaf Klaunie een spectacu-
lair optreden met acts, dans en bal-
lonnen in de aula en kon er in het 
lokaal van groep 6 naar hartelust 
meegezongen worden met de ka-
raoke.
Ook dit jaar stonden de kinderen 
weer in de rij voor een lotuswond en 
het schminken. De echte fanatieke-

lingen gingen naar buiten waar een 
fruitvangmachine en spijkerbroek-
hangen stond opgesteld. 
Terwijl de kinderen zich vermaakten 
konden de ouders en leerkrachten 
onder het genot van een hapje en 
een drankje gezellig onder de par-
tytenten en paraplu’s bijpraten over 
de vakantie en de plannen voor ko-
mend jaar. Alles bij elkaar weer een 
prima begin van het schooljaar.

Honger de wereld uit door 
eerlijk te consumeren
Mijdrecht - Wereldwinkel De 
Ronde Venen organiseert samen 
met Fair Food een cursusavond 
voor haar medewerkers en an-
deren die geboeid zijn door het 
onderwerp. 

Eko, bio of met keurmerk. Is voedsel 
eerlijk als er niet geknoeid is met za-
den, als kippen kunnen scharrelen 
en koeien bloemen kunnen eten? 
Gaat het erom dat de producenten 
onder goede omstandigheden wer-
ken? Of zijn eigenlijk eerlijke han-
delsverhoudingen in de wereld het 
allerbelangrijkste en kun je dan pas 
van ‘fair food’ spreken. In ieder ge-

val is er voor wie verantwoord wil 
eten genoeg om over na te den-
ken. Wereldwinkel De Ronde Venen 
heeft daarom een cursusavond ge-
pland met dit thema.
De avond is bedoeld voor iedereen 
die belangstelling voor ‘eerlijk voed-
sel’ heeft. De spreker voor de cur-
susavond ‘eerlijk voedsel’ is Me-
rel Heine van Fair Food, de organi-
satie die supermarktproducten be-
oordeelt op duurzaamheid. Aan de 
hand van toelichting op een con-
creet product wordt inzicht gebo-
den.
Merel Heine is projectleider bij Fair 
Food. Zij stuurt mensen aan die on-

derzoek doen naar onder andere de 
sectoren fruit, cacao en peper (daar-
bij lettend op teelt, productiewijze 
en vervoer). Die sectoronderzoekers 
informeren, confronteren en dra-
gen oplossingen aan. Het gaat Fair 
Food om duurzame productie, goe-
de werkomstandigheden.
Kortom: al die zaken waar ook we-
reldwinkels voor staan. De avond 
over eerlijk voedsel is 17 september 
om 20.00 uur in gebouw Irene bij de 
Janskerk, Kerkvaart 9 in Mijdrecht, 
zaal open vanaf 19.45 uur. Er zijn 
geen kosten aan de cursusavond 
verbonden.
U bent van harte uitgenodigd.
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Klaverjasseizoen KnA van start
Uithoorn - Op vrijdagavond 12 sep-
tember wordt er weer gekaart bij 
muziekvereniging KnA.
Zoals altijd wordt er weer gekaart in 
koppels en wordt het dubbelkleur 
systeem gehanteerd. Dit houdt in 
dat er elke speelronde een kleur, bij-
voorbeeld Harten, als dubbele kleur 
wordt gebruikt.

Als men deze kleur troef maakt tel-
len de punten van de spelende partij 
dubbel.Er worden drie partijen van 
20 giffies of vier partijen van 16 gif-
fies gespeeld.
De avond begint om 20.00 uur en 
duurt tot ongeveer middernacht.
Tevens wordt er op zaterdag 18 ok-
tober weer de 12 uur durende mara-

thon gehouden. Iedereen die de uit-
daging aan wil gaan kan zich opge-
ven. Deze dag duurt van 10.00 uur ‘s 
ochtends tot 10.00 uur ‘s avonds en 
tijdens de spellen wordt er gezorgd 
voor diverse lekkere hapjes.
Ook de loterij zal weer niet ontbre-
ken. Opgeven kan bij Hans Kas tel. 
nr. 0617724798

BMX NK Clubs 2008 
strijden in Tegelen
Uithoorn - 28 Clubs zijn het week-
end van 6 en 7 september  afgereisd 
naar Tegelen om te strijden voor de 
Nederlandse kampioenstitel van 
2008. Uiteraard was UWTC ook van 
de partij met 21 rijders.

Totaal waren er 445 inschrijvingen 
verdeeld over 70 manches. Het weer 
was zoals ze dat noemen onstuimig, 
veel wind, veel wolken, af en toe zon, 
maar ook af en toe regen. Hoewel 
dat laatste erg mee viel. De manches 
verliepen voorspoedig, tot de laatste 
rit van Mike Pieterse. Mike viel vlak 
voor de finish heel raar van zijn fiets, 
op zijn hoofd, duikelde over de kop 
en bleef liggen. Door de EHBO naar 
de tent gedragen, en daar werd hij 
opgehaald door de ambulance om 

toch even een foto te maken. Aan 
het eind van de wedstrijd kreeg men 
te horen dat via een scan naar voren 
was gekomen dat hij z’n 3e ruggen-
wervel heeft gebroken. Afgelopen 
maandag werd er een korset aange-
meten en voorlopig mag hij zes we-
ken niet fietsen. Einde seizoen dus 
voor Mike! 

Gelukkig verliep de dag verder zon-
der ernstige valpartijen.

7 Rijders behaalden de halve finale, 
4 hiervan gingen door naar de fina-
le. 2 Rijders reden na de manches 
direct finale. 

Al met al voor UWTC-rijders een 
enerverende dag, waar iedere rijder 

zijn best gedaan heeft om punten 
voor de club bij elkaar te rijden.

Uitslag
Halve finale; Bart van Bemmelen 
(boys 7 jaar) 3e, Roberto Blom 
(boys 11) 4e, Tom Brouwer (boys 
11) 1e, Bart de Veer (boys 11) 7e, 
Pim de Jong (boys 14) 4e, Wouter 
Plaisant van de Wal (sportklasse) 
8e, Arno van Vliet (sportklasse) 7e.

Finale; Bart van Bemmelen 6e, Ro-
berto Blom 8e, Tom Brouwer 5e, 
Pim de Jong 6e, Erik Schoenmakers 
(cruiser) 6e, Eelco Schoenmakers 
(cruiser) 8e.

Voor de resultaten van de andere 
UWTC-rijders: www.uwtc.nl

Het jeugdschaatsen gaat 
weer beginnen
Regio - De R zit weer in de maand. 
Dat betekent dat er binnenkort ook 
weer geschaatst kan worden op de 
kunstijsbanen in Nederland. Bij IJs-
club Nooitgedacht zijn de voorbe-
reidingen voor het nieuwe schaats-
seizoen alweer in volle gang. Zo ook 
voor het jeugdschaatsen.

IJsclub Nooitgedacht gaat al sinds 
jaar en dag met circa 160 kinderen 
uit De Ronde Venen naar de Jaap 
Eden ijsbaan in Amsterdam. Voor 
komend seizoen is nog een aantal 

plekken beschikbaar.
Op het ijs worden de kinderen de 
eerste beginselen van het schaat-
sen geleerd. Te denken valt aan 
het recht op de schaatsen staan, 
het zijwaarts afzetten en het rem-
men. Een groep van 25 enthousias-
te jeugdschaatsleiders staat ook dit 
jaar weer klaar om de kinderen te 
leren het schaatsen onder de knie 
te krijgen. Het plezier staat voorop 
bij het jeugdschaatsen bij Nooitge-
dacht. Mocht het deze winter weer 
eens flink gaan vriezen, dan is het 

ook erg leuk en handig als de kinde-
ren enige ijservaring hebben. Daar-
naast is het en leuke aanvulling voor 
het skeeleren in de zomer. 
De schaatslessen zijn elke week 
op de Jaap Edenbaan van 16.55 tot 
17.55 uur en de kosten bedragen 54 
euro voor een heel seizoen. Is uw 
kind tussen de 6 en 12 jaar, neem 
dan gerust contact op voor meer in-
lichtingen en voor opgave met Luci-
en Wolvers, tel: 0297-282156. Neem 
ook eens een kijkje op: 
www.ijsclubnooitgedacht.nl

Vlotte start schaakcompetities 
bij SV de Amstel
Regio - Bij SV de Amstel zijn de af-
gelopen week de interne schaak-
competities weer begonnen. De Uit-
hoornse vereniging speelt nu op 
woensdagavonden in de grote zaal 
van het Wijksteunpunt Bilderdijkhof 
(hoek Potgieterplein ).
Op de redelijk bezochte jaarverga-
dering van 27 augustus werd het 
bestuur van de vereniging voorlopig 
als volgt geformeerd: Henk Elser-
man-voorzitter, Piet Geertsema-se-
cretaris/penningmeester,Theo Hen-
driks-wedstrijdleider extern, Michiel 
Spook-wedstrijdleider intern, Joop 
Veldhuijzen-jeugdleider.
Voorzitter Elserman treedt ech-
ter medio januari/februari terug en 
wordt dan opgevolgd door Theo 
Hendriks. Er ontstaat hierdoor een 
vacature voor de functie van wed-
strijdleider extern. Kandidaten hier-
voor zijn er helaas nog niet. Ook bij 
SV de Amstel blijkt het tegenwoor-
dig moeilijk te zijn om leden te vin-
den, die bestuursfuncties willen ver-
vullen.
Op deze vergaderavond werd te-
vens aandacht besteed aan het te-
rugtreden van Cora van der Zanden 
als schaakverslaggeefster bij Radio 
Rick. Zeven jaar lang, iedere zon-

dagochtend om 11.00 uur, deed Co-
ra verslag van het wel en wee van  
SV de Amstel. Helaas is er (nog) 
geen opvolger voor haar gevonden.
Cora werd toegesproken door voor-
zitter Elserman en ontving onder ap-
plaus van de vergadering een fraai 

boeket bloemen.

Echt schaken
Op woensdagavond 3 september 
begon dan het echte schaken. 24 Ju-
nioren gingen om 19.00 uur furieus 
van start. De allerjongsten moes-
ten zich weer heel even de loop der 
stukken herinneren (- hoe gaat dat 
paard ook al weer? - ) maar daarna 
ging alles van een leien dakje. 
Mark Meijerink, de kampioen van 
vorig jaar kan, nu hij 16 geworden 
is, niet meer bij de junioren mee-
doen. Nummer 2 van vorig seizoen, 

Paul Oomen, lijkt dit seizoen de gro-
te kanshebber te zijn. Paul had deze 
1e ronde echter een bye en kwam 
zodoende niet aan spelen toe. An-
dere kanshebbers zoals Robert Me-
ijerink, Bastiaan Claus en Bastiaan 
van Dijk zullen dit jaar hun groei-

ende speelsterkte moeten bewijzen. 
In deze 1e ronde wonnen Bastiaan 
Claus en Bastiaan van Dijk hun par-
tijen en gaan daardoor meteen aan 
de leiding. 

De senioren begonnen rond 20.15 
uur het nieuwe seizoen. Hun schaak-
honger en strijdlust waren zeker niet 
minder dan bij de junioren.

Kampioen Piet Geertsema verloor in 
een paard-pionnen eindspel van nr. 
3 van afgelopen seizoen Theo Hen-
driks en voormalig kampioen Patrick 
van Lommel liet zich in een vlot-
te aanvalspartij tegen Lex van Hat-
tum van zijn beste zijde kennen. Da-
wood Asfar verloor in het eindspel 
van Henk Elserman, Huup Joosten 
versloeg Henk Jurriens, Henk van 
Lonkhuijzen won van Eric Goudsmit 
en Marijcke van der Wal van Joop 
Veldhuijzen. Jan van Ommeren won 
van nestor Frans Linschoten.
Webmaster Dwayne Oomen wil het 
dit seizoen ook eens als schaker in 
de interne competitie proberen, in 
een mindere stelling profiteerde hij 
van een forse onnauwkeurigheid 
van Gouke van der Wal en won nog 
tot zijn eigen verrassing. Wedstrijd-
leider Michiel Spook won snel van 
Jose Orge Markwat en Joop van der 
Linden speelde remise tegen Mark 
Meijerink.

Geïnteresseerde huisschakers en 
nieuwsgierige junioren zijn op iede-
re woensdagavond van harte wel-
kom bij SV de Amstel.

Voorlaatste toerrit 
Meer Uit
Uithoorn - Zondag 14 september 
a.s. is het weer zover, M.T.C. “Meer 
Uit” organiseert haar een na laat-
ste toerrit voor motoren dit sei-
zoen. De route gaat uiteraard weer 
over de mooiste binnenwegen van 
Noord-Holland en heeft een leng-
te van 200.8 km. Deze mooie tocht 
voert de motorrijders vanuit Uit-
hoorn richting Nes- en Ouderkerk 
a/d Amstel, Diemen naar o.a. Zun-
derdorp, Ilpendam en Middelie. Ver-
volgens rijden ze via Oosthuizen de 
kop van Noord-Holland in. Daarna 
vervolgen ze de route via Lutjewin-
kel en Moerbeek naar Krabbedam, 

Oudkarspel en Heerhugowaard, om 
via Opmeer, Rustenburg, Driehuizen 
en Westgrafdijk en het havengebied 
Amsterdam terug te keren naar Uit-
hoorn, om daar de rit te beëindigen 
en nog wat na te praten bij “Bras-
serie De Waterkelder”. De rit is ge-
schikt voor alle rijstijlen en voor zo-
wel beginnende als gevorderde mo-
torrijders. Nieuw is dat de route nu 
ook voor enkele GPS systemen be-
schikbaar is. De laatste toerrit, de 
inmiddels overbekende Snertrit, is 
op 12 oktober a.s. Informatie over 
de toerrit, telefoon: 0297-569580 of 
530443.

Klaverjassen
De Hoef - Zaterdag 20 sep-
tember wordt er in De Hoef 
in de HSV kantine aan de 
Schattekerkerweg weer be-
gonnen met de klaverjascom-
petitie. De aanvang is 20.30 
uur. Er worden drie partij-
en gespeeld en de inleg be-
draagt 3 euro per persoon.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

AKU’s Elisabeth van den 
Berg zet zegereeks voort!
Regio - Na reeds in Baambrug-
ge en Abcoude in de prijzen te zijn 
gevallen, bekroonde Elisabeth van 
den Berg in de halve marathon van 
Nieuwkoop haar optreden nu met 
een eerste prijs.
Bij de dames 35+ kwam ze als eer-
ste binnen in 1.47.1, terwijl dat daar 
bij de dames overall een tweede 
plaats betekende.
Ondanks de stevige zuid-westen-
wind, die zich vooral op het open 
stuk naar de Slikkendam deed gel-
den, kwam ze heerlijk in haar ritme, 
hierbij geholpen door echtgenoot 
Nan die haar daar keurig uit de wind 
hield en samen met haar finishte.
Snelste AKU man was Harry Schoor-
dijk die met 1.37.35 het Mijepad tus-
sen de plassen met de steile “kip-

penbrug” met gemak trotseer-
de. Ook Rob Bos hervond zich de-
ze middag en liep na lange tijd weer 
eens lekker naar 1.42.00.
Arno Waaijer deed het ook voortref-
felijk met 1.45.00 en Maarten Breg-
geman kwam weer eens dicht bij de 
2 uur met zijn 2.01.33, waarbij de 
tweede helft van het traject een mi-
nuut sneller ging dan de eerste.
Corrine van den Bergen en Wil Voorn 
kwamen uit op de 10 km. waarbij 
Corrine in 53.41 binnenkwam.
Thijs Heemskerk vertegenwoordig-
de de AKU-jeugd en werd eerste bij 
de jongens op de 600 meter.
In de Haarlemmermeer halve mara-
thon, bokste Theo Noij tegen weer 
en wind en deed dat zo goed dat 
hij als 2e veteraan 3 binnen de an-

derhalf uur bleef met een meer dan 
voortreffelijke1.29.24!
De kanjers van de lange afstand 
kwamen als voorbereiding op de 
komende marathons uit in de 30 km. 
van Amsterdam-noord.
Jos Snel voerde het AKU smaldeel 
aan door de afstand in een prima 
2.27.35 af tel eggen. Jaap Bouw-
meester had zich ten doel gesteld 
om Karin Versteeg, op een voor haar 
toch wel niet zo gangbare afstand, 
te gidsen. Hij deed dit zeer be-
kwaam naar een mooie 2.36.59.
Ed Janssen, kennelijk geïnspireerd 
door beiden in het zicht te kunnen 
houden, volgde erg goed in 2.40.14.
Huub Jansen beperkte zich deze 
maal tot de 15 km. en scoorde een 
goede 1.09.20.

Een drukte van belang bij 
Paardensportvereniging Troje
Regio - Zaterdag 6 september 
werden er bij de Troje club officië-
le KNHS dressuurwedstrijden gere-
den. Deze keer kwamen de klasses 
a/b tot en met M 2 aan de beurt De 
deelnemers konden relaxt los rijden 
op een zandbodem. Ook de wedstrij-
den werden gereden op zand en dat 
is bij alle ruiters goed bevallen. De 
kalkoenen konden in de wedstrijd-
tas blijven, dat scheelt in de voor-
bereidingstijd aanmerkelijk voor de 
ruiters. De wedstrijdcommissie van 
de club had alles weer prima onder 
controle, zodat de wedstrijden weer 
sportief en gezellig zijn verlopen. 

Uitslag klasse A/B
1e plaats in beide proeven Valarie 
van de Werff met 183 punten
Uitslag B pony’s en B Paarden
Op de eerste plaats Jessica de 
Graaff met 194 en 198 punten
Uitslag L1 paarden en L1 pony’s 
Op de eerste plaats Ludy de Dood 

met 185 punten voor proef 8. Con-
nie Tuls werd eerste met proef 7, zij 
behaalde 181 punten.
Uitslag L2 pony’s 
Op de eerste plaats Lianne Hoek 
met voor beide proeven 186 en 182 
punten 
Uitslag M1 en M2 
Op de eerste plaats Debora van Oss 
met 186 en 182 punten
De uitslagen van deze wedstrijd zijn 
te vinden op de troje site 
www.paardensportverenigingtroje.nl 
of www.startlijsten.nl

Zondag 7 september was het de 
beurt aan de Troje ruiters. Zij kon-
den zich opgeven voor de strijd 
om de clubkampioenschappen. Er 
moest dus gesprongen worden en 
er diende een dressuurproef gere-
den te worden. Iedereen deed zijn 
uiterste best om Troje’s beste all-
rounder te worden en er werden 
dan ook leuke punten gescoord  Op 

de eerste plaats Megan van Brug-
gen met Malibu Sun Dance, zij be-
haalde 191 punten voor haar dres-
suurproef. Op de tweede plaats 
Chelsea Ouast met Kasmira met 187 
punten en derde werd Claire Rex-
winkel met Ulani met 182 punten. 
Jade Degenkamp met Magic ein-
digde op de eerste plaats met sprin-
gen, tweede werd Megan van Brug-
gen en op de derde plaats Nathasja 
Meijer met Hasse. Dit betekende dat 
Megan van Bruggen zich met 3 pun-
ten de beste ruiter van de Troje club 
kon noemen. Op een welverdiende 
tweede plaats met 5 punten stond 
Jade Degenkamp. En op de derde 
plaats ook welverdiend Chelsea Ou-
ast met Kasmira met 10 punten. Dat 
moet natuurlijk gevierd worden tij-
dens de aankomende BBQ die Troje 
organiseert op zaterdag13 septem-
ber in de buitenbak (bij slecht weer 
binnen) van hun club, locatie Stal 
Zadelpret Aanvang 18.30 uur.
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Willis Outdoor Spektakel 
een groot succes
Wilnis - Op zaterdag 6 september 
werd in Wilnis het Willis Outdoor 
Spektakel 2008 gehouden. De wei-
landen van Friezenstal Djokes Thûs 
waren omgetoverd tot een heus 
concoursterrein. Hoewel de weer-
goden ons aanvankelijk niet zo goed 
gezind leken, was het op de wed-
strijddag zelf prachtig weer en kon-
den deelnemers en toeschouwers 
genieten van verschillende vormen 
van de paardensport.
Het ochtendprogramma bestond 
uit een landelijke dressuurwedstrijd 
waarin de organiserende vereniging 
in alle klassen goed vertegenwoor-
digd was. Zo werd er in de B zeer 
goed gepresteerd door Juliette de 
Haan en haar paard Wise Guy. Zij 
mochten een 1e en een 2e prijs en 
2 winstpunten in ontvangst nemen. 
Ook Marcha Troost en Helma van 
den Heuvel reden geen onverdien-
stelijke proeven. Marcha behaal-
de met haar paard Torsia een zeer 
mooie 1e prijs en Helma met U Be 
Nanta een  2e prijs. 
Ook in de klassen L1 en L2 lie-
ten de Willis leden van zich horen. 
Zo werd er in de klasse L1 pony’s 
een 1e en 2e prijs en 2 winstpun-
ten in de wacht gesleept door Me-
gan van Bruggen en haar pony Ma-
libu Sundance. Zij kunnen terugkij-
ken op een zeer geslaagd debuut in 
deze klasse. In de klasse L1 paarden 
behaalden Moniek Nieuwendijk en 
haar paard Joey een 1e en een 2e 
prijs en 2 dikke winstpunten en in 
de L2 waren er twee 1e prijzen en 3 
winstpunten weggelegd voor Rins-
ke Steenhuis en haar paard Winston 
Sollenburg. 
In de klasse M werd Willis vertegen-
woordigd door 4 leden. Bij de pony’s 
reed Yoeki Bos voor het eerst in de 
klasse M1 met haar pony Kim. Yoeki 
en Kim behaalden twee 1e prijzen, 
maar helaas net geen winstpunten 
bij hun debuut. In de eerste proef bij 
de paarden werd er bij hun debuut 

in de klasse M1 een winstpunt en 
een mooie 3e plaats behaald door 
Petra Half en haar paard Proud. In 
de tweede proef werd er een knap-
pe prestatie geleverd door Karin El-
lenbroek. Zij reed zich samen met 
haar paard Orpa naar een mooie 2e 
plaats met een winstpunt. Jeanette 
Vossestein en Savannah Rose reden 
in de M2 zeer goede proeven. Met 2 
welverdiende winstpunten kan ook 
zij terugkijken op een zeer geslaag-
de wedstrijd en zal de overstap naar 
de klasse Z waarschijnlijk niet lang 
meer op zich laten wachten.

Klasse Z
In de klasse Z reed Nicole Lugtig-
heid mee voor Willis. In de eerste 
proef kwam Nicole met haar paard 
Shadowy net wat tekort voor een 
winstpunt, maar in tweede proef be-
haalden ze zeer verdiend hun eerste 
winstpunt in deze klasse. 
Het middagprogramma werd spec-
taculair geopend door middel van 
het paardenvoetbal. Door het fana-
tisme van de deelnemers werd het 
heel leuk om naar te kijken. Na het 
voetbal werd gestart met de men-
wedstrijd. Menners konden zich in-
schrijven voor deelname aan een 
dressuur- en vaardigheidsproef. Bij 
de dressuurproef gaat het erom dat 
je je paard zo netjes mogelijk aller-
lei figuren laat uitvoeren. Er werd 
zeer netjes gereden en de jury kon 
dan ook goede punten kwijt aan de 
deelnemers. Een 3e plaats met 196 
punten was er voor Patricia van der 
Jagt met haar pony Sterre. Dirk van 
Eijk behaalde met Jitte fan Djoke’s 
Thûs een zeer mooie 2e plaats met 
198 punten en de 1e plaats was 
voor Thea van Schaik. Na de dres-
suur werd de vaardigheid gereden. 
Hierbij gaat het erom dat er zo snel 
mogelijk met zo min mogelijk fouten 
een parcours wordt afgelegd. Op de 
3e plaats hierbij eindige Richard Fe-
lix met zijn paard Norton. Op een 

zeer mooie 2e plaats eindigde Ilona 
van den Heuvel met haar pony Mic-
ky. De beste bij de vaardigheid was 
zeer verdiend Wim van Bruggen met 
zijn tweespan Prim en Lobke.  
Halverwege de middag werd er ook 
gestart met een spectaculair show-
blok dressuur. Jeanette Vossestein 
reed met haar paard Savannah Ro-
se ’s ochtends nog twee zeer nette 
dressuurproeven, ’s middags reed zij 
een spetterende kür op muziek waar 
velen van genoten hebben. Ook An-
nemieke Oudijk en Meike Hajonides 
reden met hun zeer mooie zwarte 
Friese hengsten Fidde en Bram fan 
fan Djoke’s Thûs een kür op mu-
ziek. Na een zeer spectaculair be-
gin waarin het paard van Anne-
mieke begon te steigeren lieten zij 
na een herstart een zeer mooie kür 
zien. Verder konden we ook genie-
ten van een zeer mooie kür van het 
4tal van de AA-ruiters uit Waverveen 
en van kür op Z-niveau van Danielle 
Markovic. Het showblok werd afge-
sloten door een zeer leerzame de-
monstratie van Grand Prix amazone  
Marjolijn Kniestedt. Zij legde de fij-
ne kneepjes van het dressuur rijden 
uit aan het publiek waarna zij met 
een indrukwekkende kür op mu-
ziek op het allerhoogste niveau van 
de dressuur zorgde voor een spet-
terend einde van een zeer mooie en 
geslaagde dag.  Het Willis Outdoor 
Spektakel werd mede mogelijk ge-
maakt door genereuze bijdragen 
van Amco compressoren, Grondka-
pitaal.nl , Rabobank Veenstromen 
en ARS reinigingssystemen.
Zaterdag 13 september is er weer 
het jaarlijkse sponsorspringen, 
waarbij geprobeerd zoveel mogelijk 
geld bij elkaar te springen voor de 
gehandicaptenmanege Lis Hartel. 
Deze wedstrijd vindt plaats op on-
ze clublokatie aan de Bovendijk 14a 
in Wilnis. Deelnemers en toeschou-
wers zijn vanaf 10:00 uur van har-
te welkom

Geslaagd Minikamp bij 
Hertha
Vinkeveen - Voor de vijfde keer 
heeft Hertha een Minikamp georga-
niseerd voor D- en E-pupillen.
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 augus-
tus hebben 36 kinderen in de leef-
tijd van 9-12 jaar twee dagen door-
gebracht in het trainingskamp Hert-
hanello ter voorbereiding op het 
nieuwe seizoen. 

Op vrijdagochtend startte het kamp 
met het maken van teamvlaggen. 
Na de lunch kwam het voetbaltech-
nische gedeelte aan de orde. In to-
taal 11 versch0illende soorten oe-
feningen die zo goed mogelijk vol-
bracht moesten worden. De indivi-
duele scores werden per team bij el-
kaar opgeteld. De zes teams, in elk 
één meisje, deden allemaal hun ui-
terste best.
De onderlinge strijd werd voortgezet 
bij het ‘zes tegen zes’. Na het diner 
konden de deelnemers zich uitleven 
bij diverse spelletjes. Waar ook weer 

punten verdient konden worden.
De dag werd afgesloten met een 
nachtspel. Alle teams moesten in de 
wijk Westerheul 3 verschillende op-
drachten uitvoeren. De teams kon-
den hun antwoorden telefonisch 
doorgeven, waarbij extra speeltijd 
kon worden gewonnen. Tijd moest 
worden ingeleverd wanneer teams 
werden gezien in de wijk. Tegen 
01.00 uur ging het helaas onweren 
en moesten de teams direct terug 
naar Herthanello. Helaas konden ze 
vanwege het onweer niet slapen in 
de door Scouting Vinkeveen opge-
zette tenten. Uiteindelijk werd on-
derdak gevonden in de kantine. 

Na een zeer korte nachtrust en een 
snel ontbijt werd er een warming 
up gehouden om vervolg met het 
voetbal programma weer verder te 
gaan. De ochtend werd afgesloten 
met het nemen van strafschoppen 
op Hertha’s A1-keeper Twan Stok-

hof. Na de lunch konden punten 
worden verdiend met de kennisquiz 
over het afgelopen EK. Veel moeilij-
ke vragen met verassend veel goede 
antwoorden. Voor het douchen kon-
den de kinderen zich uitleven met 
een waterspel. Waarna de prijs uit-
reiking plaats vond en iedereen ter 
afsluiting met elkaar een hapje ging 
eten.

Na twee dagen kon de balans wor-
den opgemaakt. Allemaal vermoei-
de en blije gezichten. 
Alle deelnemers gingen naar huis 
met een tas vol cadeaus. 

Het Minikamp werd mede mogelijk 
gemaakt door Sponsoring van: Par-
ket Plaza (shirtsponsor), Gerrit van 
Spengen, Aparts, Snackbar Vinke-
veen, Groentehal Kok, Bloemsier-
kunst Peter, Deco Home, Dio De 
Bree, Wim van Rijn, GEOX en Slijte-
rij Vreeland .

Postduiven

Wim Wijfje uit De Kwakel 
wint Nivelles/Nijvel
Regio- Het seizoen is ten einde, 
de kampioenschappen zijn ver-
deeld. Afgelopen zaterdag stond 
de laatste vlucht vanuit het Bel-
gische Nivelles/Nijvel op het 
programma, en op deze vlucht 
moesten nog een paar beslissin-
gen vallen. 

Dat Henk Snoek Natour kampi-
oen zou worden stond al vast, zijn 
voorsprong was goed genoeg om 
de titel binnen te halen. De twee-
de plaats ging tussen drie liefheb-
bers, en uiteindelijk wist Wim Wijf-
je dit in zijn voordeel te beslissen. 
De tweede plaats om het gene-
raal kampioenschap ging uiteinde-
lijk naar Bosse & Zn. Zoals geschre-
ven, de laatste vlucht kwam vanuit 
Nivelles/Nijvel, het weer was goed, 
maar er stond een behoorlijk sterke 
wind vanuit het zuid-zuidwesten en 
dat betekende dat het heel hard zou 
gaan. De duiven werden om 09.00 
uur gelost, en om 10.27.52 uur werd 
de eerste duif bij Wim Wijfje in De 
Kwakel geklokt. 
Zijn duif maakte een snelheid van 
2128,011 meter per minuut, dat is 
ruim 127 Km per uur, en tevens de 
hoogste snelheid van dit seizoen. 
Hiermee werd hij eerste in de ver-
eniging, en pakte hij achter Henk 
Snoek de tweede plaats in de eind-
stand. Ron den Boer werd 2e, en 
derde in de eindstand, en Hennie 
Pothuizen die al Generaal kampioen 
was is derde geworden.
In het rayon werd Wim 33e van ruim 
3000 duiven, Ron 36e, Hennie Pot-
huizen 58e en Henk 69e. 
In afdeling Noord-Holland resulteer-
de dit in een 72e prijs voor Wim en 
een 83e voor Ron, en daar staan on-

geveer ruim 15.000 duiven in con-
cours. Een mooie afsluiting van het 
seizoen, en ondanks de minder gun-
stige wind voor de kortste afstanden 
toch goede resultaten. 

Uitslag 
Nivelles/Nijvel 
326 duiven - 11 deelnemers
  W. Wijfje
  R. den Boer
  C. Pothuizen
  H.P. Snoek
  Bosse & Zn
  W. Könst
  P.J. van Schaik
  C. van Bemmelen
  Verweij-Castricum
  Th. Vlasman

Eindstand 
Natour kampioenschap 
Aangewezen
  1. H.P. Snoek   

2. W. Wijfje  
3. R. den Boer 
Onaangewezen
  1. H.P. Snoek
  2. C. Pothuizen
  3. W. Wijfje

Duifkampioenschap 
Natour (beste duif)
  1 en 2 W. Wijfje
  3. C. Pothuizen

Eindstand 
Generaalkampioenschap 
(algemeen kampioenschap)
Aangewezen
  1. C. Pothuizen
  2. Bosse & Zn  
  3. W. Wijfje  
Onaangewezen
  1. C. Pothuizen
  2. Th. Kuijlenburg
  3. Bosse & Zn

Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Op dinsdag 2 september 
startte een nieuwe parencompetitie 
bij Hartenvrouw. In de A-lijn, waar 
met veertien paren werd gespeeld 
werd eerste het combipaar Tini Ge-
ling-Elly van Nieuwkoop met 57.99%. 
Tweede werden Trudy van den As-
sem en Refina Troost met 57.29%, als 
derde plaatsten zich het paar Frou-
kje Kraay- Anneke van der Zeeuw. 

In de B-lijn, met twaalf paren wer-
den eerste Gertrude Doodkorte en 
Floor Janssen met 58.13%, als twee-
de plaatste zich het paar Ploon Roe-
lofsma-Marja Slinger, met 56.77%. 
Derde werd het paar Wil Blansert en 
Anneke Rood met 55.63% Spelen bij 
Hartenvrouw? Inlichtingen bij Trudy 
Fernhout, telefoonnummer 02975-
31912.

John van Dam al vroeg in 
seizoen in vorm
De Kwakel – Nadat in De Kwakel 
de rust is wedergekeerd na alle ker-
misactiviteiten kunnen de biljarters 
van biljartvereniging ’t Fort zich op-
maken voor een nieuw biljartsei-
zoen. Afgelopen week stond de eer-
ste speelronde op het programma 
van het district Veen en Rijnstreek. 
Biljartvereniging ’t Fort doet dit jaar 
met 12 teams mee in de competi-
tie van dit district. In het spelsoort 
driebanden-klein doen 4 teams 
mee, maar liefst 7 teams in het libre, 
en 1 team driebanden op de grote 
matchtafel.
Het team van John van Dam, wat 
uitkomt in de B1 driebandenklas-
se moest aantreden tegen het team 
van Roelofarendsveen met daar-
in de gebroeders Casper en Mar-
tin Klomp.
John speelde de tweede partij van 
deze wedstrijd tegen Casper. Op 
een tafel met een nieuw biljartla-
ken is John van Dam op zijn best. 
Zijn techniek komt dan vanzelf bo-
ven drijven. Hij liet zien dat hij vroeg 
in vorm is. Met een gemiddelde van 
ruim 1,10 gaf hij Casper het nakij-
ken. Een mooi begin dus voor John. 
Zijn teamgenoten lieten het afwe-
ten deze avond. Zij zijn duidelijk 
nog niet gewend aan het nieuwe la-
ken. Jos Spring in ’t Veld en Do van 
Doorn kregen genoeg beurten van 
hun tegenstander. Maar liefst 51 en 
71 beurten, maar het was voor bei-
de niet genoeg om hun vereiste ca-
ramboles bij elkaar te spelen.
Het team van Bart de Bruyn, ook uit-
komend in de B1, moest thuis spe-
len tegen ROAC uit Rijpwetering. 
Bart had zijn avond niet, zal wel met 
de kermis te maken hebben gehad. 

Maar liefst 79 beurten had hij nodig 
om zijn partij uit te spelen Geluk-
kig wist hij na al dit geweld nog wel 
aan de goede kant van de score te 
blijven. Martien Plasmeijer deed het 
beter. Hij wist zijn partij met een ge-
middelde van bijna 0,600 te winnen. 
Plat Voorn kreeg niet zoveel beurten 
van zijn tegenstander. Plat heeft al-
tijd even nodig om in zijn ritme te 
komen. Hij begint dan te huppelen 
rond het biljart, en met zijn eigenge-
reide techniek weet hij dan een heel 
eind te komen. Helaas niet goed ge-
noeg voor de overwinning, maar 
toch een keurige 5-2 zege. Het team 
van Piet Bocxe hoopt het dit jaar 
beter te doen dan voorgaand jaar. 
Toen bakten ze er niet veel van. Te-
gen het team van Jacobswoude kon 
een mooi resultaat worden neerge-
zet. Piet zelf liet er geen gras over 
groeien. 32 caramboles in 45 beur-
ten is een prima resultaat. Johan 
van Doorn deed er nog een schep-
je bovenop. Eigenlijk moest Johan 
25 caramboles maken vanwege zijn 
gemiddelde. Maar in de B1 klasse is 
het minimum 27 caramboles, al wis-
ten ze dat bij de bond zelf ook niet 
helemaal.
Voor Johand was het deze avond 
geen probleem. Hij wist zijn partij 
gemakkelijk te winnen. Quirinus van 
der Meer, in het verleden goed voor 
menig punt, is de kijk op het drie-
banden een beetje zoek. Ook deze 
avond bakte hij er weinig van. Toch 
een keurige 5-2 overwinning voor 
dit team, en daarmee bezetten zij 
momenteel de 4e plaats in de com-
petite. In de onderliggende klasse, 
de B2, heeft biljartvereniging ’t Fort 
al jaren het team van Wery Koele-

man spelen. In dit team is gezellig-
heid altijd troef. Alleen deze avond 
stond bij Wery en bij Alex van der 
Hulst het huilen nader dan het la-
chen. Zij kwamen niet tot winst en 
over de cijfers zullen we het maar 
niet hebben. Droevig. Gelukkig wist 
Kees Smit nog een puntje binnen te 
slepen door een zwaar bevochten 
remise. De tegenstander was blij 
met de 6 punten uit het Fort. 

Libre
In de C1 klasse speelt Kees de 
Bruyn dit jaar met een compleet 
nieuw team. Door het wegvallen van 
Piet Baars moest er naar een oplos-
sing worden gezocht. Theo Bartels 
en Hans van Eijk waren bereid om 
het driebanden achter zich te laten 
en zo het team van Kees te comple-
menteren. Kees ging voortvarend 
van start. Vanaf aquite maakte hij 
een serie van 30. Zijn tegenstan-
der Piet van Duivenvoorde was hier 
niet erg van onder de indruk, want 
2 beurten later maakte hij een se-
rie van 103. Helaas voor Piet viel hij 
hierna stil, en Kees ging rustig door 
met het maken van zijn carambo-
les. Hij wist keurig zijn partij te win-
nen. Maar eerlijk is eerlijk, de se-
rie van 103 van Piet was een ge-
not om naar te kijken. Theo Bartels 
moet nog even omschakelen, maar 
komt er heus wel. Hij verloor deze 
avond. Hans van Eijk heeft tegen-
woordig genoeg tijd om te biljar-
ten. Dit is dan ook duidelijk te zien. 
Een keurige overwinning, waarmee 
hij zijn team aan een 5-2 overwin-
ning hielp.
In de C2 speelt het team van Theo 
Gahrmann. Theo zelf speelde als 

Hoge boetes voor watersporters
Regio - De controles op het water 
zijn toegenomen, zo blijkt uit een 
gesprek met de politie. Voor wat be-
treft handhaving van veiligheidsnor-
men ter bescherming van mensen-
levens en voor de goede orde van 
de scheepvaart is dat natuurlijk wel 
noodzakelijk. Anders lapt iedereen 
de regels aan zijn laars en komen er 
ongelukken. Varen op de binnenwa-
teren met een schip zonder geldig 
Klein Vaarbewijs kost 360 euro vol-
gens de boetekaart KLPD. Meest-
al blijft het hier niet bij. Vaak wordt 
het een optelsom. Zo kost een over-
schrijding van de toegestane maxi-
mumsnelheid tot 6 km/uur al 60 eu-
ro. Met toename van de snelheids-
overtreding gaan de boetes met 
sprongen omhoog. Geen ‘ dode-
mansknop’ aan boord of deze niet 
gebruiken op een snelle motor-
boot kost 150 euro. Vervolgens kan 
er nog eeen boete bijkomen voor 

het niet aan boord hebben van een 
deugdelijke brandblusser, reddings-
middelen etc. De gasinstallatie moet 
veilig zijn aangelegd om explosiege-
vaar te voorkomen. Het is dan ook 
raadzaam te zorgen dat je alles op 
orde hebt en kennis hebt van de re-
gelgeving, anders kan een middag 
varen een duur uitstapje worden. 
Deze kennis die nodig is om verant-
woord het water op te gaan doe je 
op door het volgen van een cursus 
Klein Vaarbewijs. Hierbij komen al-
le facetten van veiligheid, goed zee-
manschap en de regelgeving aan de 
orde. Het vaarbewijs is verplicht voor 
boten die harder kunnen varen dan 
20 km/uur of die langer zijn dan 15 
meter. Klein Vaarbewijs 1 is verplicht 
op rivieren, kanalen en meren. Voorr 
de ruime wateren zoals IJsselmaar, 
Markerwaard, IJmeer, het Buiten IJ, 
Waddenzee, Oosterschelde, Wester-
schelde etc. heeft men Klein Vaar-

bewijs 2 nodig. Ook voor waterspor-
ters die varen met een boot waar-
voor (voor alsnog) het Klein Vaarbe-
wijs niet verplicht is, is het aan te ra-
den het Klein Vaarbewijs te behalen. 
De regels hoort men immers te ken-
nen als men het water op gaat. Het 
vaarbewijs blijft geldig tot het 65ste 
levensjaar, daarna kan het docu-
ment telkens om de 3 jaar worden 
verlengd. 
In september gaan de cursussen 
Klein Vaarbewijs weer van start. 
Deze worden gegeven door Kapt. 
B. Grammel van Nautisch Centrum  
Grammel. Voor informatie over deze 
cursussen kunt u terecht op de web-
site. De cursus die gegeven wordt in 
Dorpshuis De Boei te Vinkeveen op 
17 september 2008 om 20.00 uur, 
leidt op voor het examen Klein Vaar-
bewijs 1. U kunt zich inschrijven via 
de website www.grammel.nl of tele-
fonisch: 020-6160652.

Uitstekende competitiestart 
Legmeervogels 3
Uithoorn - Dit seizoen is er een 
nieuw team gestart bij de futsal-af-
deling van Legmeervogels.
Het team dat twee seizoenen gele-
den gestopt was, heeft dit seizoen 
met enige aanvulling de draad weer 
opgepakt als derde elftal. Het elf-
tal bestaande uit Jordi van Zaal, Je-
roen Wegbrands, Mark Lakerveld, 
Bas Pieterse, Dave Van de Schin-
kel, Dave Bon, Ramon Meijer, Mar-
tijn Westera, Daniel Schoen en Ro-
berto Merelles wordt begeleidt door 

Hennie Meijer en Helmert Touber. 
Als vaste scheidsrechter van dit 
team treedt Arie Bon op. Het team 
is voorafgaand aan het seizoen druk 
op zoek geweest naar een sponsor 
en heeft Bakker Car cleaning be-
reidt gevonden zijn naam te verbin-
den aan het team. Bakker Car clea-
ning is een autopoetscentrum op de 
Anthony Fokkerweg naast het tank-
station. Daarnaast heeft Eetcafé de 
Herbergh 1883 tassen beschikbaar 
gesteld voor het team. Als voorbe-

reiding op de competitie werd deel-
genomen aan het Legmeervogels 
Futsaltoernooi. Op dit toernooi was 
duidelijk te merken dat er een tijdje 
niet in deze samenstelling gespeeld 
was. Er werd geen enkele wedstrijd 
gewonnen, maar er werd bij vlagen 
leuk gespeeld. Vrijdag 6 septem-
ber was de eerste competitiewed-
strijd tegen Anatolie in Gaasper-
dam. Enigszins verzwakt door va-
kanties, maar met twee uitsteken-
de invallers werd er rustig aange-
vangen. Legmeervogels controleer-
de de wedstrijd vanaf seconde 1 en 
is geen moment in de problemen 
geweest. 
Na een aardige eerste helft, was er 
een iets mindere start van de twee-
de helft waarin Anatolie iets terug 
kon doen. Legmeervogels herstel-
de zich echter zeer sterk en liep ver-
volgens makkelijk weg. Nadat bijna 
iedereen gescoord had, eindigde de 
wedstrijd in 6-15 Vrijdag 12 septem-
ber speelt het team zijn eerste thuis-
wedstrijd van het seizoen om 22.00 
uur in de Scheg tegen Ter Beek
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Schaken en automatisering: een logische combinatie

Schaakvereniging Denk en 
Zet gesponsord door Advisor
Mijdrecht – Op vrijdag 4 septem-
ber jl. is tijdens een feestelijke bij-
eenkomst op het kantoor van Ad-
visor ICT Solutions in Mijdrecht de 
sponsorovereenkomst met schaak-
vereniging Denk en Zet – Advisor 
uit Vinkeveen/Waverveen onderte-
kend.
De keuze om juist een schaakver-
eniging te steunen is voor Advisor 
ICT Solutions een logische stap. Het 
vermogen om enkele zetten die-
per dan de tegenstander te kun-
nen denken is namelijk niet alleen 
op schaken van toepassing. Advisor 
ICT Solutions uit Mijdrecht gelooft 
sterk in vooruit kijken en meeden-
ken met de klant. Om deze werk-
wijze visueel te illustreren heeft zij 
in het bedrijfspand in Mijdrecht 

een unieke collectie ‘kunstzinnige’ 
schaakborden aan de wand han-
gen. Daarnaast geeft Advisor invul-
ling aan haar lijfspreuk ‘Humanity in 
ICT’ door de mens centraal te stel-
len. Het gaat hierbij niet alleen om 
de mens op het werk, maar ook om 
mensen in de samenleving.

De link naar Schaakvereniging Denk 
en Zet uit Vinkeveen/Waverveen 
is hiermee snel gelegd. “Wij zijn er 
daarom trots op dat wij als hoofd-
sponsor van de schaakvereniging 
voor tenminste 3 jaren mogen bij-
dragen aan het succes van de ver-
eniging. Uniek is de keuze van het 
bestuur om in het 94-jarige bestaan 
de naam van de vereniging te ver-
anderen in Schaakvereniging Denk 

en Zet - Advisor. Wij wensen het be-
stuur en de leden van de vereniging 
vanaf deze plaats de komende jaren 
veel spelplezier toe!” Aldus de heer 
De Jong van Advisor.

Op de foto wensen de heer Schreurs 
(links op de foto, voorzitter van 
schaakvereniging Denk en Zet – 
Advisor) en de heer De Jong (Ma-
nager Operations bij Advisor ICT 
Solutions) elkaar succes na onder-
tekening van de sponsorovereen-
komst.
Schaakvereniging Denk en Zet – 
Advisor heeft dit seizoen plaats voor 
nieuwe leden. Heb je ook interesse 
om in clubverband te schaken? Be-
zoek dan de website voor meer in-
formatie:  www.svdenkenzet.nl.

De Vinken toch onderuit
Vinkeveen - In de eerste veld-
competitiewedstrijd was de Vin-
keveense korfbalhoofdmacht he-
laas niet in staat om de volle winst 
binnen te halen. N0a een goede 
eerste helft kwam het Utrechtse 
HKC na de pauze steeds beter in 
het spel. De Utrechters profiteer-
den goed van de mindere opbouw 
in het Vinkeveense spel en finish-
ten met een 8-12 overwinning. 
Vooraf zag Vinken’s nieuwe 
hoofdcoach Siemko Sok wel de-
gelijk mogelijkheden: “We heb-
ben hun wedstrijd van vorige 
week gezien. Ze spelen verzorgd 
en secuur aanvalsspel, maar wij 
hebben een goede oefencampag-
ne gehad en ik acht ons zeker niet 
kansloos.”
Die woorden wisten Sok’s vol-
gelingen in de eerste helft zeker 
waar te maken.
Het eerste aanvalsvak met Ma-
riska Meulstee, Angela Sloesar-
wij, Kelvin Hoogeboom en Pe-
ter Koeleman kon via fraaie sco-
res van de beide dames voor 
een 2-0 voorsprong zorgen. Ook 
het tweede aanvalsvak met aan-
voerster Charita Hazeleger, Mela-
nie Kroon, Peter Kooyman en Ru-
dy Oussoren wist overtuigend te 
beginnen. Melanie Kroon had het 
genoegen om haar eerste doel-

punt voor de Fortisformatie te la-
ten noteren. Met deze 3-0 kwam 
de thuisploeg prima uit de start-
blokken. Slordigheidjes, wat min-
der gecontroleerd spelen en wel-
licht ook de zenuwen brachten De 
Vinken echter steeds meer in ver-
legenheid. 
Toen de Utrechters voor de twee-
de keer achter de stip mochten 
plaats nemen was het ook voor 
HKC raak: 3-1. Een afstandstref-
fer van Kelvin Hoogenboom til-
de De Vinken opnieuw naar een 
driepunten voorsprong, maar de 
leidsman was De Vinken in deze 
fase bepaald niet gunstig gezind. 
Twee nieuwe strafworpen lie-
ten HKC terug komen in de wed-
strijd.
Een fraaie onderschepping door 
Peter Kooyman bracht Rudy Ous-
soren vrij voor de korf. En ook de 
derde nieuweling in de basisacht 
van De Vinken aarzelde niet om te 
scoren, met 5-3 tot gevolg. Helaas 
kon HKC voor rust ook nog een-
maal doel treffen, zodat De Vin-
ken met slechts een kleine voor-
sprong de thee op zocht.

Onmacht
Direct na rust maakte HKC duide-
lijk, dat zij niet erg onder de in-
druk waren van de Vinkeveense 

voorsprong. Binnen vier minuten 
had Utrecht de kansen volledig 
gekeerd: 5-7. Heel even nog leek 
De Vinken aan te kunnen haken. 
Mariska Meulstee benutte op-
nieuw een door haar vak- en le-
vensmaatje Koeleman aangege-
ven vrije bal, maar daarna duurde 
het te lang voordat dit aanvalsvak 
weer succesvol was. In de tussen-
tijd nam de druk op de verdedi-
ging steeds meer toe. Halverwe-
ge de tweede helft brak het Vin-
keveense verzet. HKC liep uit naar 
6-9 en na een korte tussensprint 
(benutte strafworp van Charita 
Hazeleger en een afstandsscore 
van Kelvin Hoogenboom) maak-
ten de bezoekers het karwei vak-
kundig af. Pas in de laatste fa-
se mocht de thuisploeg nog één 
maal scoren (Mariska Meulstee) 
maar de koers was gelopen en De 
Vinken moest de wedstrijdpun-
ten met tegenzin meegeven naar 
Utrecht. Eindstand 8-12.
“Ik heb gelukkig heel veel goede 
dingen gezien”, verklaarde Siemko 
Sok na afloop. “Maar in de twee-
de helft kon je zien dat HKC net 
even iets verder is dan wij. Waar 
wij vervielen in soms wat onno-
dige foutjes bleven zij geconcen-
treerd aanvallen met een terechte 
winst als resultaat.”

Zaterdagvoetbal

Desto en Argon vergeten 
te scoren
Mijdrecht - De eerste competi-
tiewedstrijd is voor Argon geëin-
digd in een puntendeling. In een 
bij vlagen aantrekkelijke wedstrijd 
werd het uiteindelijk 0-0, maar het 
had ook een doelpuntrijke uitslag 
kunnen zijn. Beide ploegen waren 
na afloop tevreden met het resul-
taat. Trainer Frank den Oudsten 
van Argon: ‘We waren gelijkwaar-
dige tegenstanders en ik vind het 
een terechte uitslag.’ Ook Hen-
nie Snel van Desto oogde tevre-
den na afloop: ‘Het was onze bes-
te wedstrijd sinds 2 augustus.’
Beide ploegen waren deze mid-
dag aanvallend ingesteld, Argon 
had direct al een mogelijkheid 
toen Patrick Berkelaar bij een 
vrije schietkans maar hij stuit-
te op doelman Matthijs Jacobsen 
en aan de andere kant was Marc 
Donkervoort namens Desto ge-
vaarlijk, in eerste instantie redde 
Argondoelman Bas van Moort en 
even daarna bracht de paal red-
ding. De mogelijkheden om de 
score te openen waren voor bei-

de doelen talrijk. Een doelpoging 
van Mark Flapper kwam in han-
den van Jacobsen en ook Roy 
Tinholt kwam niet langs Bas van 
Moort. Vervolgens was een hoek-
schop van de uitstekend spelen-
de Albert Mens goed geplaatst 
maar Pim van der Maarel was iets 
te laat om de paal in het doel te 
plaatsen. Ook een hard schot van 
Patrick Berkelaar werd door Ja-
cobsen gekeerd. Nadat Donker-
voort bij een Desto aanval ‘ver-
gat’ de bal in te koppen en enkele 
minuten later overschoot was het 
laatste kwartier voor rust Argon 
dat veel mogelijkheden kreeg. 
Een voorzet van Youri van Adri-
chem kwam via Berkelaar bij de 
keeper terecht, een schietpoging 
van Albert Mens ging naast en 
ook meerdere combinaties tussen 
Berkelaar en Van Adrichem kon-
den de Desto defensie niet ver-
ontrusten.

Afgekeurd
De tweede helft kwamen er dui-

delijk minder mogelijkheden om 
de score te openen,  maar op aan-
geven van de assistent-scheids-
rechter keurde leidsman Dijkers 
het doelpunt af. Ook een poging 
van Fabian Roest namens Desto 
kon door Bas van Moort in twee-
de instantie onschadelijk ge-
maakt worden. Met nog een half 
te spelen werden de plaatsen van 
Ronald Hijdra en Leroy Leijgraaff 
ingenomen door Lars Sloothaak 
en Jimmy van Veen en ook Rem-
co van Lindheim moest zich laten 
vervangen door Garry Fokker. 
Er vielen in de slotfase nog twee 
doelpogingen te noteren, You-
ri van Adrichem mikte te hoog en 
Kevin Vermeulen’s poging werd 
een prooi van doelman Bas van 
Moort. In vorige wedstrijden ging 
Argon meerdere malen in de slot-
fase onderuit, dit bleef de forma-
tie van coach Den Ouden deze 
wedstrijd bespaard.

Zaterdag speelt Argon om 14.30 
uur thuis tegen FC Breukelen.

Hertha begint seizoen met 
overwinning
Vinkeveen - In de openingswed-
strijd van het seizoen heeft het Vin-
keveense SV Hertha met 3-4 ge-
wonnen bij het Amsterdamse Seref 
Spor. Een moeizame zege werd be-
haald na een 1-3 ruststand.

Met een sterk verjongd team en de 
nieuwe coach Lotfi Ghared voor de 
ploeg begon Hertha redelijk onwen-
nig aan de wedstrijd. Zonder dat de 
tegenstander gevaarlijk kon wor-
den werd er slordig omgesprongen 
met het vele balbezit. Simpele pas-
ses kwamen niet aan en dit kwam 
het niveau van de wedstrijd niet ten 
goede. 

Na een kwartier kwam Hertha op 
voorsprong. Jeffrey Cijs legde van-
af links terug op Wim Mollers, die de 
keeper in de korte hoek verschalkte 
voor de 0-1. Een prima uitgespeel-
de goal. 
Niet te lang hierna leken de Hert-
hanen uit te lopen naar een grotere 

marge, maar met name Cijs en Land-
waart hadden bij dotten van kan-
sen het vizier niet op scherp staan. 
Dit werd helemaal duidelijk toen de 
thuisploeg op gelijke hoogte kwam 
bij een van de spaarzame aanvallen. 
Dom balverlies op rechts bracht de 
bal voor het doel van Hertha en niet 
al te adequaat ingrijpen werd in de 
verre hoek afgestraft: 1-1

Vervolgens greep Hertha weer de 
overhand in de match en via Land-
waart, prachtige stift in de kruising, 
en een penalty van Aarsman werd 
met een 1-3 stand gerust.

Na de rust kwamen de Vinkeveners 
er lastig uit en de verdediging had 
het lastig met de vele lange ballen 
van de tegenstander. Het veld werd 
vaak wat te groot, waardoor het 
middenveld de aansluiting met de 
aanval verloor. Door zwak verdedi-
gen werd het ook 2-3. 
Na een afstandsschot van Aarsman 

was Ricky Koot scherp om de 2-4 
binnen te werken. Dit leverde de ar-
biter zoveel vervelende opmerkin-
gen en protesten.op dat hij de wed-
strijd voor een kwartier stil legde.
Na de onderbreking was Hertha in 
slaap gesust, zo leek het. Een ver-
re ingooi werd slap verwerkt en de 
3-4 viel binnen. Het was te dan-
ken aan de zwakke afwerking van 
Hertha dat het nog spannend bleef. 
Maar uiteindelijk werd de overwin-
ning binnengehaald en dit bete-
kende dus een goed begin van het 
nieuwe seizoen.

Ondanks het onrustige verdedigen 
en missen van veel kansen werd 
er in de eerste helft bij vlagen aar-
dig gespeeld. De tweede helft zal er 
toch meer rust in de ploeg moeten 
komen om een rol te spelen in de-
ze competitie.
Aanstaande zondag komt BVV ’31 
op bezoek in Vinkeveen. Er wordt 
afgetrapt om 14.00 uur.

Junior/Seniortoernooi bij TVW
Wilnis - Afgelopen zondag 7 sep-
tember heeft het Junior/Senior 
toernooi weer plaatsgevonden bij 
Tennisvereniging Wilnis.

Ondanks het slechte weer kan 
toch gesproken worden van een 
geslaagde dag. In totaal waren er 
30 junioren die allen met een se-
nior kwamen spelen. In totaal een 
opkomst van 60 man dus! De or-
ganisatie van deze dag had een 
grote kluif aan de indelingen en 
zorgde ook nog eens voor eten en 

drinken naast de wedstrijden. 
De wedstrijden op deze dag wor-
den ingedeeld op leeftijd en sterk-
te. Hierbij wordt gekeken naar de 
junioren. De senioren dienen in 
het spel rekening te houden met 
het niveau van de jeugd, wat vaak 
erg leuke rally’s opleverde! In de 
hoogste poule was het ook nog 
wel eens andersom. De jeugd 
speelde hier zo goed dat zij re-
kening moest houden met het ni-
veau van de “oudjes”. 
Ieder koppel speelde 3 rondes 

van 30 minuten. Alle behaalde 
games werden aan het eind op-
geteld en hier kwamen de win-
naars uit. De grote winnaar van 
deze dag was Paul Winters, uit de 
hoogste poule, die mede door Els 
de Vink te sterk was voor zijn te-
genstanders. 

TVW hoopt dat iedereen volgend 
jaar net zo enthousiast is als dit 
jaar, want niemand was te stop-
pen, zelfs de regen hield de spe-
lers niet van de baan!

Spanning en sensatie bij 
Tennisvereniging Wilnis!
Wilnis - Afgelopen week stond Ten-
nisvereniging Wilnis in het teken 
van de clubkampioenschappen sin-
gle 2008. Het was een drukke week 
waarin veel spannende en ook lan-
ge partijen te aanschouwen waren! 
Het weer zat ontzettend goed mee, 
wat een uitermate gezellige week 
opleverde. De week werd afgesloten 
met een warme dag, waar de wed-
strijden van de junioren en de se-
nioren door elkaar liepen. Het was 
daardoor ook erg druk op het park. 
Een erg leuke wedstrijd was de 
meisjes in de categorie mini, waar-
in de twee zusjes Britt en Lisa van 
Zuylen tegen elkaar uitkwamen in 
de finale. Wellicht zien we in hun de 
nieuwe zusjes Williams? In ieder ge-
val veel succes in de strijd naar de 
titel volgend jaar!

De titel van clubkampioen junioren 
van 2008 was dit jaar Robin Ekholm. 
De tweede plaats ging naar Lars 
van Egmond. Beide finalisten moch-
ten ook meedingen naar de titel van 
clubkampioen bij de senioren.

Robin is hierbij zelfs in de finale te-
rechtgekomen, maar moest de eer 
laten aan zijn tegenstander. Wellicht 
dat hij volgend jaar revanche kan 
nemen, mits hij weer clubkampi-
oen bij de junioren wordt. Een flinke 
uitdaging dus!Deze vereniging kan 
weer terugkijken op een geslaagde 
week en vele gelukkige winnaars. 

Winnaars 
Jongens t/m 17: 1e Robin 
Ekholm, 2e Lars van Egmond
Verliezersronde: 1e Matthijs Uyte-

waal, 2e Rene de Haan
Jongens t/m 14: 1e Matthijs Uyte-
waal, 2e Gerben van der Schaaf
Verliezersronde: 1e Jonne Franketta, 
2e Daan de Jong
Meisjes t/m 14: 1e Marjolein Lamb-
regts, 2e Melanie Schaap
Jongens t/m 12: 1e Gerben van der 
Schaaf, 2e Yannick Laarman
Verliezersronde: 1e Thijs de Jong, 2e 
Thomas de Lange 
Meisjes t/m 12: 1e Emma Schrama, 
2e Merith Jager
Jongens t/m 10: 1e Stan van Loon, 
2e Niels Schaap
Meisjes t/m 10: 1e Merith Jager, 2e 
Sanne Uytewaal
Jongens mini: 1e Joost van Geffen, 
2e Sven Nijhuis
Meisjes mini: 1e Britt van Zuylen, 2e 
Lisa van Zuylen


