Tel: 0297-581698

Fax: 0297-581509

8 september 2009

Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen

2

Goed Gevoel!

“Ik heb een hypotheek gekregen,
die perfect bij me past.”

Safari?

Stefanie de Ridder, Mijdrecht

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

www.bms-travellers.nl

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

De godeigenaren zien het plusplan als een zeepbel.
Net als je het wilt pakken, omdat het zo mooi lijkt, knalt het uit elkaar.

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

“Plusplan Marickenland is de zoveelste luchtballon”

Grondeigenaren zien (nog)
niets in voorstel gemeente
De Ronde Venen - Het lijkt allemaal
zo mooi voorgesteld in het Plusplan
Marickenland dat op initiatief door
fractievoorzitter Anco Goldhoorn
van Ronde Venen Belang is opgezet om de prijzen voor grondeigenaren in De Ronde Venen wat extra op
te schroeven. Bedoeld om de grond
tegen een veel aantrekkelijker prijs
aan het rijk te verkopen teneinde er
het natuurgebied Marickenland mee
te realiseren. De nadere uitleg van
het plan door wethouder Ingrid Lambregts afgelopen dinsdagavond in
dorpshuis De Boei in Vinkeveen, kon
geen juichgevoel teweegbrengen bij
de verzamelde grondeigenaren. Eerder gaf dit voer aan het heersende
wantrouwen over het Plusplan dat
het als de zoveelste nietszeggende

luchtballon door de (lokale) overheid wordt opgelaten. Want op voorhand schieten de grondeigenaren er
niets mee op. De financiering van de
grond moet worden gerealiseerd uit
de verkoop van zo’n 60 landhuizen
die in het natuurgebied zullen worden gebouwd. Maar of die ook worden verkocht en tegen welke prijs
weet niemand te vertellen. Daarom
is het niet mogelijk concreet aan te
geven wat de extra opbrengst van
de grond zal worden na de taxatie
die door DLG wordt uitgevoerd. Het
Plusplan werd dan ook onthaald met
uitingen als ‘Gebakken lucht’, ‘Ik vind
het hele plan maar niks’, ‘Ik wacht
wel met de verkoop van mijn grond’
en ‘We worden weer een oor aangenaaid’. Het waren slechts enkele

van de kreten die werden geuit. De
goede bedoelingen ten spijt wordt
het Plusplan nog lang niet omarmd
door de meeste grondeigenaren, áls
dit in de nabije toekomst al zal gebeuren. De raadsleden die de presentatie van de avond bijwoonden,
hebben de vragen en de gevoelens
van de grondeigenaren getraceerd.
Zij zullen nog aardig wat informatie
moeten doorspitten om op 1 oktober
tijdens de raadsvergadering onderbouwd te kunnen beoordelen of het
Plusplan genoeg soelaas biedt de
eigenaren op termijn een redelijke
prijs voor hun grond te garanderen.
Maar of dit ook zal lukken is nog in
nevelen gehuld.
Elders in deze krant leest u er meer
over.

Idee van Marja Borst VVD blijkt na onderzoek goed idee

Miljoenen verslindend
cultuurhuis blijkt overbodig
De Ronde Venen – De plannen
van het college om een cultuurhuis te creëren bij de gehele renovatie van winkelcentrum de Lindeboom en het Burgemeester Haitsmaplein, een cultuurhuis dat zeker
enkele miljoenen zou gaan kosten,
blijkt overbodig. Al jarenlang vragen regelmatig raadsleden om een
cultuurhuis. In de tijd van weelde,
waarin iedereen dacht dat het geld
niet op kon, bleken de plannen geen
prioriteit te hebben bij het college.
De meeste instellingen vinden nu
een onderkomen in het Prinsenhuis in Mijdrecht, maar deze oude
school moet plaats maken voor woningbouw. Nu moest er dus snel iets
gebeuren. Nu de wereld in een fikse kredietcrisis blijkt te zijn beland
komt het college plotseling met een
geheel nieuw plan. Een plan echter
dat heel, heel veel geld gaat kosten.
Marja Borst, gemeenteraadslid van
de VVD, had de moed om tegen dit
plan in te gaan. Zij vond het te gek
voor woorden dat men in deze tijd
zo’n duur plan durfde voor te schotelen voor iets wat volgens haar niet
nodig was. “De gemeente is in het
bezit van twee dorpshuizen. Dorpshuizen waar elk jaar geld van de gemeente in moet worden gepompt
omdat het met verlies draait. Breng
de verenigingen die door de sloop
van het Prinsenhuis op straat komen
te staan daar onder. Brengt geld in
het laatje van de dorpshuizen en wij
besparen miljoenen”, zo bracht ze
haar idee.
Wind van voren
Lang niet bij alle fracties werd haar
dit in dank afgenomen, maar de

meerderheid van de raad kreeg zij
mee en zo kreeg het college de opdracht om te onderzoeken of haar
idee haalbaar was.
En uit de concept notitie “Huisvesten bewoners Prinsenhuis in bestaande accommodaties” blijkt dat
het helemaal niet zo’n gek plan is
van Borst.
In het Prinsenhuis zitten nu: Stichting Vluchtelingenwerk Ronde Venen (zij ondersteunen vluchtelingen
bij de integratie), ROC Midden Nederland, zij verzorgen inburgeringsprogramma’s voor volwassenen),
Stichting Recreatie en Educatie Verstandelijk Gehandicapten, een keer
per week houden zij er een soos),
Atelier de Kromme Mijdrecht, (zij
geven dagelijks lessen aan volwassenen en op vrijdagmiddag aan kinderen) en tot slot het Seniorenweb
De Ronde Venen.
Voor al deze instellingen is plaats in
een van dorpshuizen aldus het onderzoek van het college.
In de Willisstee
“Het dorpshuis de Willisstee biedt
mogelijkheden om diverse organisaties te huisvesten”, aldus de concept
notitie. “De Stichting Recreatie en
Educatie Verstandelijk Gehandicapten heeft inmiddels een huurcontract ondertekend bij de Willisstee.
Daarnaast kunnen ook Stichting
Vluchtelingenwerk, het ROC Midden Nederland en Inloophuis ’t Anker in de Willisstee gevestigd worden. Voor deze partijen is het niet
noodzakelijk om het alleenrecht te
hebben op een ruimte. Ook zijn dit
alle drie organisaties die gemeentebreed werken en dus ook gehuisvest kunnen worden in Wilnis.

In De Boei
De Boei heeft twee ruimtes vrij.
Een van 66 m2, waar voorheen een
peuterspeelzaal gevestigd was en
een van 180 m2, waar voorheen de
schietvereniging zat. Het atelier de
Kromme Mijdrecht en het Seniorweb hebben beide behoefte aan
een eigen ruimte en dat is hier haalbaar. Voor het geschikt maken van
deze ruimten zijn aanpassingen nodig. Het bestuur van De Boei heeft
voor de verbouwing van de voormalige schietvereniging een kostenraming gemaakt, welke neerkomt op
360.000 euro. Hiervoor wordt een
gemeentelijke bijdrage gevraagd
van 100.000 euro. Ziet er dus goed
uit. De aanbevelingen zijn nu: om
deze uitkomsten te bespreken met
de instellingen, met De Boei en de
Willisstee. Maar allereerst zal de
raad zich over dit concept moeten
uitspreken.

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl
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Start nieuwe cursussen
Leren masseren
Mijdrecht, start 8 oktober

ZwangerschapsCoaching
Mijdrecht, start doorlopend

Man
aangehouden
Vinkeveen - Agenten hebben op 6
september een man aangehouden
voor het rijden onder invloed.
Rond 07.05 uur kreeg de politie de
melding dat een man op de Botsholsedijk in de berm zou liggen. Onderweg naar de melding kwamen
agenten een man tegen op de fiets.
De 28-jarige man uit Mijdrecht werd
boos omdat hij vond dat de politie
te hard reed. Eenmaal ter plaatse
hoorden de agenten van twee vissers dat de melding ging over de
man die ze eerder op de fiets waren tegengekomen. De agenten zijn
weer terug gereden naar de man en
hebben gecontroleerd op het gebruik van alcohol. De waarde bedroeg 585 ug/l. De man vertelde dat
hij zo dronken was, dat hij even was
gaan slapen in de berm. De man
werd aangehouden voor het rijden
onder invloed.

Zuwe Cursusbureau T 0900 - 235 98 93
of kijk op www.zuwezorg.nl
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UITLEEN | VERKOOP | LIJSTENMAKERIJ
Amstelveen – Uithoorn

www.kunstuitleen-timeless.nl

Dronken bromfietser
Mijdrecht - Op vrijdagavond 4 september hielden agenten een bromfietser zonder licht staande op de
Industrieweg te Mijdrecht. Zij roken
alcohol en zagen dat hij bloeddoor-

lopen ogen had. Bij controle bleek
dat hij 625 ugl in zijn bloed had. De
18-jarige jongeman uit Vinkeveen
kreeg een rijverbod van 9 uur opgelegd.

Verbinding A2 - A12 vier
nachten afgesloten
Uithoorn - In de nachten van maandag 7 tot en met donderdag 10 september werkt Rijkswaterstaat aan
de A2 ter hoogte van knooppunt
Oudenrijn. Verkeer vanaf de A2 uit
Amsterdam kan tussen 21.00 uur en
05.00 uur niet rechtstreeks naar de
A12 richting Den Haag en Arnhem.
Verkeer wordt ter plaatse omgeleid
en moet rekening houden met een
langere reistijd.
Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit
het heien van de fundering van een
aantal portalen die over de A2 komen waar toekomstige nieuwe verkeersborden en matrixborden aan
komen te hangen.
Aangezien deze werkzaamheden dicht naast de bestaande weg
plaatsvinden, moet hiervoor een rijstrook worden afgesloten. Omdat

dit alleen mogelijk is in een nachtperiode, worden de werkzaamheden ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd. In de nabije omgeving van de
werkzaamheden staan geen woningen, daarom zullen de werkzaamheden waarschijnlijk geen geluidshinder opleveren voor de omgeving.
Per nacht worden slechts acht palen geheid.
Omleidingsroute
Het verkeer vanuit Utrecht Centrum
en vanaf de A2 uit de richting Amsterdam wordt omgeleid via de A2
richting Den Bosch over toe- en afrit 9 Nieuwegein. De omleidingsroutes worden met gele borden
langs de weg aangegeven. Weggebruikers moeten rekening houden met een langere reistijd van ongeveer 10 minuten. Rijkswaterstaat
heeft een extra nacht gereserveerd
voor eventuele uitloop door slechte
(weers)omstandigheden.

Alliantie
Het project A2 Hooggelegen wordt
uitgevoerd door een samenwerking
in Alliantieachtig verband. Rijkswaterstaat en Trajectum Novum (aannemerspartijen Van Hattum en
Blankevoort, Mourik Groot Ammers,
Boskalis, KWS Infra en Vialis) zijn
gezamenlijk verantwoordelijk voor
het ontwerp en de uitvoering van
het project.
Meer informatie
Tijdens de werkzaamheden doet
Rijkswaterstaat er alles aan om de
hinder en de overlast zo beperkt
mogelijk te houden en het verkeer
zo goed mogelijk te laten doorstromen. Voor actuele informatie over
werkzaamheden en de te verwachten hinder kunt u contact opnemen
met de landelijke informatielijn van
Rijkswaterstaat 0800-8002 (gratis),
of kijk op www.rijkswaterstaat.nl of
www.utrechtbereikbaar.nl
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Nieuwe Meerbode - 3 september 2009
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Gemeentelijke
herindeling

Servicelijn

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

Informatieavond op
30 september

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

Bewoners betrekken
Startersboxen in
Vinkeveen

De eerste bewoners van de Startersboxen in Vinkeveen
hebben dinsdag 1 september hun woning betrokken. Elise
Jans uit Vinkeveen kreeg officieel als eerste bewoner
haar sleutel overhandigd uit handen van wethouder Bram
Rosendaal (Ruimtelijke Ordening).
Op het Kloosterplein zijn begin juni tien tijdelijke wooneenheden voor
starters geplaatst. De Startersboxen zijn tijdelijke huurwoningen die worden
verhuurd aan jongeren tot 23 jaar die in de gemeente De Ronde Venen
wonen. De woning is bedoeld voor één persoon en bestaat uit een woon/
slaapkamer met een keukentje (inclusief kookplaat en koelkast) en een
aparte badkamer. De huur van de woningen ligt tussen de €250, - en
€300, -, inclusief gas, water en licht. In opdracht van de gemeente worden
de woningen beheerd door Westhoek Wonen.
Tijdens een open dag in juni konden belangstellenden een kijkje komen
nemen in de boxen en zich eventueel inschrijven. Ruim 25 jongeren
hebben dat gedaan en begin augustus is onder hen geloot.
Voor starters op de Rondeveense woningmarkt is het lastig een woning te
vinden. De prijzen van koopwoningen liggen relatief hoog en de wachttijden
voor een huurwoning zijn lang. Daarom heeft de gemeenteraad in 2007
besloten tien tijdelijke wooneenheden te plaatsen op het Kloosterplein in
Vinkeveen. De Startersboxen bieden jongeren uit de gemeente de kans
een eerste stap te zetten op de woningmarkt. Terwijl zij in de Startersboxen
wonen, bouwen ze namelijk nog steeds inschrijftijd op voor een reguliere
huurwoning.

Afsluiting Mijdrechtsedwarsweg in
verband met reconstructie ongeval
Op dinsdag 15 september vanaf 13.00 uur wordt de
Mijdrechtsedwarsweg tussen de Veenweg en de Ir. Enschedeweg
tijdelijk afgesloten. De politie wil dan een reconstructie uitvoeren
van een ongeval dat daar enkele weken geleden heeft
plaatsgevonden. De afsluiting is, afhankelijk van de duur van het
onderzoek, tot uiterlijk 16.00 uur. Zodra het kan zal de weg weer
worden vrijgegeven. Het verkeer wordt zolang omgeleid via de
Veenweg, N201 en N212 (Ir. Enschedeweg). De omleiding geldt
niet voor fietsers, zij kunnen normaal gebruik blijven maken van
het fietspad.

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

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris
in mei besloten het wetsvoorstel tot herindeling van De Ronde
Venen met Abcoude, Breukelen en Loenen aan te houden.
De Tweede Kamer heeft mevrouw Bijleveld verzocht om, in
samenspraak met de betrokken gemeenten, te onderzoeken of
er alternatieven zijn die op meer draagvlak bij de gemeenten
kunnen rekenen. In dat verband heeft het ministerie onderzoek
gedaan naar de financiële gevolgen van de verschillende
herindelingsvarianten. Het gaat daarbij om de varianten:
• Vecht en Venen
(Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen);
• Breukelen en Loenen
• Breukelen, Loenen en Maarssen
• Abcoude, Breukelen en Loenen
• Abcoude en De Ronde Venen
Daarnaast heeft de staatssecretaris een vergelijking gemaakt
door alle herindelingsvarianten op een aantal kenmerken
te toetsen, zoals draagvlak, bestuurskracht, duurzaamheid,
financiën en interne en regionale samenhang. Los daarvan
hebben de gemeenten Maarssen, Loenen en Breukelen zelf
onderzoek gedaan naar samenvoeging of samenwerking.
Alle onderzoeken zijn te vinden op de gemeentelijke website
www.derondevenen.nl onder het item ‘Gemeentelijke herindeling’.
Tijdens het gesprek heeft de staatssecretaris de gemeenten
gevraagd een raadsbesluit te nemen, waarbij de raad zich
uitspreekt naar welke variant de eerste voorkeur uitgaat en naar
welke variant de tweede voorkeur. Voor De Ronde Venen staat dit
besluit gepland tijdens een extra raadsvergadering op donderdag
15 oktober. De staatssecretaris komt deze week met een brief,
waarin de exacte voorwaarden staan omschreven waaraan het
raadsbesluit moet voldoen. Op 17 september a.s. wordt hierover
gesproken in de raadscommissie Herindeling, aanvang 19.30 uur
in het gemeentehuis.

Plusplan Marickenland

De realisatie van het natuur- en recreatiegebied Marickenland versnellen,
dat willen provincie Utrecht en de gemeente De Ronde Venen. Om dit
mogelijk te maken, hebben de twee colleges het Plusplan Marickenland
vastgesteld. Hierin wordt onder andere de intentie uitgesproken om in
de toekomst zeer kleinschalige woningbouw in het gebied mogelijk te
maken. Dit levert niet alleen een bijdrage aan de identiteit en kwaliteit
van het gebied, maar voorziet bovendien in de behoefte aan bijzondere
landelijke woonvormen. Met mogelijke woningbouw in het vooruitzicht is
de verwachting dat de grondverwerving, die nodig is voor de realisatie van
natuur- en recreatie, versneld wordt. De uitwerking van het Plusplan zal
na 2012, door besluitvorming in Provinciale Staten, in onder andere de
ruimtelijke structuurvisie verder gestalte krijgen. De gemeenteraad van De
Ronde Venen spreekt zich in de raadsvergadering van 1 oktober 2009 uit
over het Plusplan. De ministeries van LNV en VROM steunen het Plusplan.

Reconstructie
Westerlandweg in
Mijdrecht
Om van de Westerlandweg
een beter begaanbare en
veilige weg te maken is
besloten deze weg geheel te
reconstrueren. De gemeente
heeft hiervoor opdracht
gegeven aan MNO-Vervat.
De werkzaamheden zijn inmiddels
gestart en zullen ongeveer 9
weken in beslag nemen. Naar
verwachting zullen eind oktober de
werkzaamheden zijn afgerond.
De gehele asfaltconstructie en
een gedeelte van de fundering zal
worden verwijderd. Vervolgens
wordt er een nieuwe wegconstructie
opgebouwd, inclusief nieuw asfalt.
De inrichting van de weg zal
vergelijkbaar zijn aan de huidige
weg. Wel zal de berm, die nu voor
een deel uit puin bestaat, worden
verhard met een bermasfalt. Dit
geeft de gelegenheid om elkaar te
passeren zonder een onverharde
berm in te hoeven rijden en
voorkomt het uitrijden van het
(puin)granulaat. De drempels
zullen zo veel mogelijk op dezelfde
plaatsen terugkomen.
De werkzaamheden zullen in 3
fasen worden uitgevoerd.
• Fase 1: Molenland Hoofdweg;
• Fase 2: Hoofweg Schattkerkerweg;
• Fase 3: Schattekerkerweg Oude Spoorbaan.
Het doorgaande verkeer wordt met
behulp van borden omgeleid via
de Oosterlandweg. Wij vragen uw
begrip voor de overlast. Heeft u
vragen over de werkzaamheden,
neemt u dan contact op met de
uitvoerder, dhr. F Lohr, tel 06 53
47 45 53 of de gemeente, dhr
J.Overbeek, (0297) 29 1863.

Bijeenkomst voor inwoners

De gemeenteraad van De Ronde Venen vindt het belangrijk de
inwoners te betrekken en te informeren voordat hij een besluit
neemt over een eventueel nieuw herindelingvoorstel. Daarom
wordt op 30 september een bijeenkomst georganiseerd door de
gemeenteraad, waar u wordt geïnformeerd over de stand van
zaken, maar waar u ook uw mening kunt geven. De bijeenkomst
begint om 19.30 uur en vindt plaats in De Meijert in Mijdrecht. U
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De komende
weken wordt via de gemeentelijke informatiepagina en de
gemeentelijke website zoveel mogelijk informatie gegeven ter
voorbereiding op de bijeenkomst.

Belangrijke data

17 september : Raadscommissie Herindeling vergadert
om 19.30 uur in de raadzaal
30 september : Informatieavond voor inwoners
om 19.30 uur in De Meijert
15 oktober
: Raadsvergadering over herindeling
om 19.30 uur in de raadzaal
Januari 2010 : verwachte afronding behandeling Tweede Kamer
April 2010
: Verwachte afronding Eerste Kamer
2011
: Nieuw gevormde gemeente(n) kan/kunnen van
start als Tweede en Eerste Kamer hiermee
akkoord zijn gegaan

Gevonden
en verloren
voorwerpen
Met ingang van 1 april 2007
is de registratie en opslag
van gevonden en verloren
voorwerpen overgegaan van
de politie naar de gemeente.
U kunt ook kijken bij www.
verlorenofgevonden.nl
Onderstaande voorwerpen
zijn bij de gemeente als
verloren of gevonden
opgegeven:
Gevonden voorwerpen
2009 week 35 en 36
-

Ruimtelijke kwaliteit

In maart 2008 is het aankoopplan Marickenland vastgesteld door de
gemeenteraad van De Ronde Venen. In het aankoopplan wordt uitgegaan
van volledige schadeloosstelling van eigenaren die hun grond verkopen
aan de overheid. Bij de vaststelling van het aankoopplan heeft de
gemeenteraad van De Ronde Venen een motie aangenomen om te komen
tot een ruimhartige rood-voor-groenregeling (verkoop van grond in ruil voor
bouwrechten van een extra woning).
Bij nadere uitwerking bleek een rood-voor-groenregeling in combinatie met
volledige schadeloosstelling niet goed mogelijk. Met dit Plusplan wordt
onder meer invulling gegeven aan de motie van de gemeenteraad. Naar
verwachting biedt het Plusplan de grondeigenaren perspectief op extra
opbrengsten bij verkoop van hun gronden.

Meer informatie

Meer informatie over het Plusplan is te vinden op www.marickenland.nl

Mountainbike damesfiets.
Lichtblauwe damesfiets.
Donkerrode damesfiets.
Hardschalige koffer
waarschijnlijk afkomstig van een
motor.
Diverse duikspullen.
Sleutels

Verloren voorwerpen
2009 week 35 en 36

Marickenland is gelegen in het Groene Hart en onderdeel van de
Ecologische Hoofdstructuur. Naast de recreatie- en natuurdoelstelling in het
gebied, wordt nu voorgesteld ook een bescheiden woningbouwdoelstelling
toe te voegen. De woningbouw betreft kleine clusters landelijke woningen
verspreid over het natuur- en recreatiegebied. Omdat met de bebouwing
kwaliteit aan het gebied moet worden toegevoegd, worden hoge eisen
gesteld aan inpassing en architectuur. De woningen mogen uiteraard niet
verstorend werken voor de nieuwe natuur of de kernkwaliteiten van het
Groene Hart aantasten.

Aankoopplan

Redactie

Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en
de bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeenten
Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen
hebben woensdag 2 september voor de tweede
keer bestuurlijk overleg gevoerd in verband met het
aangehouden wetsvoorstel tot herindeling. Tijdens
dit overleg zijn onder andere de resultaten besproken
van de onderzoeken die zijn gehouden naar de
verschillende varianten van herindeling. Ook zijn
afspraken gemaakt over de verdere procedure.

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.

-

-

Asfalteringswerkzaamheden Baambrugse Zuwe
Op 30 september en op 1 en 2 oktober 2009 worden door aannemersbedrijf
DuraVermeer asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd op de Baambrugse
Zuwe. Hierbij worden tevens de bestaande wegversmallingen vervangen
door het model dat ook op de Vinkenkade is toegepast. Op deze
dagen is de Baambrugse Zuwe tussen 07.00 en 18.00 uur afgesloten
voor doorgaand verkeer. De woningen aan de Baambrugse Zuwe zijn,
afhankelijk van de plaats waar gewerkt wordt, vanaf de Herenweg
of vanaf de Vinkenkade / Groenlandsekade, bereikbaar. Er worden
verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden. De aanwonenden
worden per brief geïnformeerd. Wij vragen uw begrip voor de tijdelijke
overlast en rekenen op uw medewerking. Voor meer informatie over de
werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer J. van Schellen, via
tel. (0297) 29 18 29

-

Damesfiets donkergrijs met
lichtgrijze accenten Puch
Exellent 305 met oranje-rode
snelbinders.
GSM zwarte Nokia N95.
Zonnebril op sterkte, zwart
montuur met bruine glazen.
Zonnebril op sterkte in een
zwarte koker met ritssluiting van
het merk Pearl, blauw montuur.
Bruin lederen portemonnee.
Zwart lederen portemonnee
uitklapmodel.
Zwart lederen portemonnee.
Zwarte Feyenoord portemonnee.
Zilver met gouden heren
polshorloge van het merk
Lacroix ultra plat.
Gouden kinderarmbandje met
een naamplaatje (Amber) en
een beertje eraan.
Knuffel slungelkoe lichtbruin/
beige.
Sleutels
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De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 4 september 2009.

Raadscommissie Herindeling

De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief. Het kan
ook voorkomen dat de volgorde van behandeling wordt gewijzigd.

Datum: 17 september 2009
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Gemeentehuis (ingang Raadhuisplein)

Indien u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt u zich
aanmelden bij de griffie via (0297) 29 17 52 of via de email
griffier@derondevenen.nl.

Agenda Ronde Tafel Gesprekken Omgeving,
op maandag 14 september 2009,
aanvang 19.00 uur in het gemeentehuis
Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf

1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE

A. Presentatie warmte-koude opslag) (30 minuten).
Vooruitlopend op de behandeling van het raadsvoorstel wordt een
presentatie gehouden over deze vorm van energievoorziening.
B. Warmte koude opslag in Westerheul IV
(raadsvoorstel nr. 0048/09) (60 minuten).
Voor Westerheul IV wordt gekozen voor een warmte koude opslag netwerk.
De gemeente De Ronde Venen zet daarmee een stap vooruit naar een
duurzame gemeente. De warmte koude opslag voegt comfort toe aan de
woningen (zoals koeling in de zomer) en leidt tot een forse energiebesparing.
C. Startnotitie oprichten duurzaam energiebedrijf
(raadsvoorstel nr. 0046/09) (60 minuten).
Voorgesteld wordt om de startnotitie “opzetten gemeentelijk
energiebedrijf”vast te stellen. In het energiebedrijf zal de gemeente samen
met andere partijen de duurzame energienetwerken in de gemeente gaan
beheren en investeren in de duurzaamheid van de gehele gemeente
D. Grondexploitatie Westerheul IV Vinkeveen
(raadsvoorstel 0047/09) (45 minuten).
Op basis van een stedenbouwkundig plan en bijbehorend
woningbouwprogramma is voor Westerheul IV, een woningbouwlocatie
van 270 woningen in Vinkeveen, een grondexploitatie opgesteld. De
grondexploitatie wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Agenda Ronde Tafel Gesprekken Bestuur
& Middelen en Samenleving
dinsdag 15 september 2009,
aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis

AGENDA

1. Opening
2. Spreekrecht voor burgers.
Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers en
belanghebbenden geza¬menlijk gedurende maximaal dertig minuten het
woord voeren over onderwerpen die op de agenda vermeld staan.
3. Vaststellen agenda raadscommissie Herindeling.
4. Vaststellen notulen vergadering raadscommissie Herindeling
van 1 juli 2009.
Notulen zijn bijgevoegd.
5. Mededelingen.
Kort wordt teruggeblikt op de bijeenkomst met de staatssecretaris van 2
september jl.
6. Onderzoek herindelingvarianten Vecht en Venen
Door de staatssecretaris van binnenlandse zaken wordt een brief opgesteld
over de voorgestane procedure rond de gemeentelijke besluitvorming.
Deze brief zal direct na ontvangst aan de leden van de commissie worden
toegezonden. De door het ministerie van binnenlandse zaken inmiddels
aangereikte stukken rond het onderzoek herindelingvarianten Vecht- en
Plassengebied en het variantenonderzoek van de gemeente Breukelen,
Loenen en Maarssen moeten bij dit agendapunt worden meegewogen.
De raad wordt gevraagd een standpunt over de herindelingvarianten in te
nemen.
7. Voorbereiding raadpleeg- c.q. informatieavond bewoners over
herindeling
Op woensdag 30 september is de raadpleeg- c.q. informatieavond voor
bewoners over de herindeling voorlopig gepland. Besproken wordt op welke
wijze hier vorm en inhoud aan wordt gegeven. Een memo hierover wordt
nagezonden.
8 Vergaderplanning.
De vergaderplanning rond de herindeling kent de volgende data:
• Woensdag 30 september raadpleeg- c.q. informatieavond bewoners
over herindeling
• Dinsdag 6 oktober extra Raadscie herindeling over keuze
herindelingsvarianten
• Donderdag 15 oktober extra Raadsbesluit over herindeling
9. Rondvraag en sluiting.

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

2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD

A. Meicirculaire 2009 (45 minuten)
In de rtg van 16 juni jl. is toegezegd de meicirculaire op hoofdlijnen in
september met de raad te bespreken. Een memo hiertoe is opgesteld.
B. Afboeken verlieslatende grondexploitaties (30 minuten)
Op verzoek van de fractie ChristenUnie/SGP wordt de memo Afboeken
verlieslatende grondexploitaties geagendeerd om deze memo (evenals
de meicirculaire) te betrekken bij een eerste gedachtewisseling over de
begroting voor 2010.
C. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan
de orde te stellen, op het terrein van Bestuur en Middelen en Samenleving,
en mededelingen te doen

Agenda Ronde Tafel Gesprekken Omgeving,
op woensdag 16 september 2009,
aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis
Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf

1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE

A. Grutto weerlegging zienswijzen
(raadsvoorstel nr. 0045/09) (60 minuten).
Voorgesteld wordt om een definitief vrijstellingsbesluit te nemen voor het
perceel Grutto nabij 2 te Mijdrecht ten behoeve van het oprichten van
87 woningen met parkeervoorziening en loopdek. Tevens wordt voorgesteld
om de zienswijzen ongegrond te verklaren. Voorgesteld wordt om een
subsidie van € 30.000 per woning toe te kennen aan Westhoek Wonen voor
de aankoop van tien starterswoningen in het plan Grutto. Deze woningen
worden met MGE aangeboden aan starters. Het bedrag van € 300.000
wordt ten laste gelegd van de reserve betaalbare woningen.
B. Estafetteproject (raadsvoorstel nr. 0041/09) (60 minuten).
Onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden om uitvoering te geven
aan de op 5 maart 2009 bij de behandeling van het raadsvoorstel
Estafetteproject aangenomen amendementen en moties. Hieruit
blijkt, dat een deel uitvoerbaar en een deel gedeeltelijk uitvoerbaar is.
Voorgesteld wordt de uitkomsten van het onderzoek over te nemen en de
samenwerkingsovereenkomst aan tegaan.

Agenda Ronde Tafel Gesprekken Omgeving,
op woensdag 23 september 2009,
aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis
Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf

1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE

A. Plusplan Marickenland (raadsvoorstel nr. 0044/09) (90 minuten).
In het Plusplan voor Marickenland wordt het voornemen van toekomstige
woningbouw in het natuur- en recreatiegebied Marickenland aangekondigd.
Naar verwachting heeft deze aankondiging effect op de grondprijs in het
gebied.

2. ONDERWERPEN VANUIT DE RAAD

A. Verkeerssituatie Dukaton (30 minuten).
De fractie De Combinatie verzoekt het college aan te geven hoe de stand
van zaken is rond de aanpak van de verkeersoverlast Dukaton.

12 september
vanaf 13.00 uur
Shake it bij AllRound
Bekende DJ’s draaien!

1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE

A. Nota wijkgericht werken (raadsvoorstel 0032/2009) (60 minuten)
Het college heeft in de nota Wijkparticipatie/ Wijkgericht Werken
aangegeven op welke wijze zij invulling wil geven aan het wijkgericht
werken in de gemeente. De nota gaat uit van een structuur waarin vanuit
de wijken gewerkt wordt aan de leefbaarheid en veiligheid. Samenwerking
tussen professionals en wijkcomités is hierin de rode draad. De raad wordt
voorgesteld ten behoeve van de uitvoering van de nota de budgetten vast
te stellen. Bij de bespreking komt tevens aan de orde de memo waarin de
antwoorden worden gegeven op de in de rtg van 16 juni jl. gestelde vragen.

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.

‘Zet je toekomst niet
stil, schrijf je in op het
MBO voor 1 april!”

´Het is geen grap, regel voor 1 april je MBO overstap’,
‘Meer kans op een leuke baan? Meld je dan aan op het
MBO voor 1 april!” en ‘Zet je toekomst niet stil, schrijf
je in op het MBO voor 1 april!’.
Wethouder Jan van Breukelen (Onderwijs), de leerplichtambtenaren en de opleidingsadviseur van de gemeente De
Ronde Venen hebben maandag 7 september fortune cookies
met toepasselijke spreuken uitgedeeld in de eindexamenklassen
VMBO van het Veenlanden College in Mijdrecht en Vinkeveen.
De actie was bedoeld om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk
jongeren een succesvolle overstap maken van VMBO naar
MBO. In de fortune cookies die werden uitgedeeld, zaten voor de
leerlingen toepasselijke spreuken, zoals ‘Zet je toekomst niet stil,
schrijf je in op het MBO voor 1 april’. Jan van Breukelen maakte in
een korte toespraak duidelijk hoe belangrijk het is dat leerlingen
na het VMBO doorleren op het MBO. Vanaf dit schooljaar moeten
alle leerlingen zich voor 1 april ingeschreven hebben. De VMBO
scholen zullen de leerlingen hierbij begeleiden. In het hele land
worden deze week activiteiten ondernomen in het kader van
de landelijke actieweek VMBO/MBO. Het doel is dat zoveel
mogelijk leerlingen direct doorstromen naar het MBO nadat zij
hun diploma hebben gehaald. Veelal zijn deze leerlingen nog
kwalificatieplichtig, hetgeen inhoudt dat ze tot hun 18e verjaardag
of totdat ze een HAVO, VWO of MBO-2 diploma hebben nog
onderwijs dienen te volgen. Omdat juist bij de overstap van
het VMBO naar het MBO veel leerlingen “verdwalen”, heeft de
landelijke overheid tot deze actie besloten. Dat het niet voor
niets is, bleek maandagmorgen wel uit het feit dat de overgrote
meerderheid van de aanwezige leerlingen nog niet wist welke
opleiding zij volgend jaar zullen gaan volgen.

Groot onderhoud aan Dr. J. van der Haarlaan
en Roerdom tot aan Watersnip
Het groot onderhoud aan de Dr. J.v.d. Haarlaan en Roerdomp vanaf de
v.d. Haarlaan tot aan de Watersnip zou medio augustus beginnen, maar is
deze week van start gegaan. Vanaf maandag 7 september is er begonnen
met fase 1. Fase 1 loopt vanaf de Prinses Margrietlaan tot voor de ingang
naar de Pimpernel. De werkzaamheden in deze fase zullen tot ongeveer
13 oktober duren. De werkzaamheden zullen in fases worden uitgevoerd
waardoor de aansluitende woonwijken altijd bereikbaar zullen zijn. Voor het
doorgaande verkeer zal tijdens de duur van het gehele project een vaste
omleiding worden ingesteld. Voor direct omwonenden zal er afhankelijk
van de lopende fase een omleiding worden ingesteld. Wij vragen uw begrip
voor de werkzaamheden en de overlast die u hiervan zult ondervinden.
Aangelegen bedrijven en direct aanwonenden zullen tijdig worden
geïnformeerd wanneer zij hier direct hinder van kunnen ondervinden.
Exacte data voor de werkzaamheden in de komende fases zullen via
deze informatiepagina gecommuniceerd worden. Hebt u vragen en/of
opmerkingen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met
de heer R. Veenendaal, tel. (0297) 29 18 68 of de heer D. van den Boogert,
tel. (0297) 29 18 55.

Voetballen en abseilen op de muzikale beats van DJ’s
JaMSquad, Quintino en Barr-E? Liever een swingende
dansworkshop van dansschool Nicole? Of de zomerse
sferen proeven met een demonstratie alcoholvrije
cocktails maken? Kom dan op zaterdag 12 september
naar het evenement Shake it op het terrein bij het
jongerencentrum Allround aan de Rondweg in Mijdrecht!
De toegang van Shake It is gratis.
Vanaf 13.00 uur kunnen Rondeveense jongeren meedoen aan
verschillende sportieve activiteiten én swingen op de bekende DJ’s
JaMSquad, Quintino en Barr-E. DJ Quintino behaalde dit jaar de
nummer 1notering in de Top 40 en werd genomineerd voor een
TMF Award voor beste dance act. Daarmee staat hij tussen namen
als Tiesto en Armin van Buuren. JaMSquad is een samenwerking
tussen DJ Jashin en DJ Marx, die in bekende clubs draaien en onder
andere hebben samengewerkt met Mental Theo en Lange Frans &
Baas B. Dj Barr-E is afkomstig uit Mijdrecht en bekend onder het
lokale publiek.
Tijdens het evenement Shake It zal een stand op het terrein
staan, waar je je drugs- en alcoholkennis kunt testen door
middel van een quiz. De quiz kun je ook downloaden op www.
nuchter-verstand.nl/veel bezocht/quiz en invullen. Je ontvangt
een USB-armband als je de test inlevert bij de stand, maar op
= op! Na afloop van het evenement worden de antwoorden
op de quiz nagekeken en worden er leuke prijzen verloot.
De hoofdprijs is een workshop alcoholvrije cocktails maken.
Heb je een prijs gewonnen, dan word je hiervan binnen twee
weken per e-mail op de hoogte gebracht.

Wat is Shake it?

Shake it is het eerste sport- en feestevenement voor jongeren dat
voortkomt uit het project Nuchter Verstand. Het doel van dit project
is er op gericht dat jongeren met ‘verstand’ omgaan met alcohol
en drugs en hierbij toch vooral ‘nuchter’ blijven. In het kader van
Nuchter Verstand worden activiteiten opgezet om jongeren in de
leeftijd van 10 tot 25 jaar en hun ouders bewust te maken van
de risico’s van alcohol- en drugsgebruik. Met activiteiten zoals
voorlichtingsprogramma’s op scholen, een cursus vroegsignalering,
maar dus ook met evenementen wil de gemeente De Ronde
Venen met name het alcoholgebruik op jonge leeftijd terugdringen.
Het idee is om jaarlijks een sport-, spel en feestevenement voor
Rondeveense jongeren te organiseren zoals in het werkplan Nuchter
Verstand is opgenomen.

Project PEERZ:
Enthousiaste jongeren tussen
16 en 24 jaar gezocht!
Een onderdeel van het project Nuchter verstand is het project Peerz.
Bij de uitvoering van dit project worden jongeren vanaf 16 jaar
ingezet om voorlichting te geven aan leeftijds/groepsgenoten over
het gebruik van genotmiddelen en vooral alcohol. De achterliggende
gedachte is dat jongeren door leeftijdsgenoten aan het denken
worden gezet over hun genotmiddelengebruik en ze te motiveren op
een verantwoorde manier om te gaan met genotmiddelen.
Gezocht wordt naar jongeren uit De Ronde Venen tussen de 16 en
de 24 jaar die enthousiast en inspirerend zijn en het leuk vinden
leeftijdsgenoten voor te lichten over de risico’s van het gebruik
van genotmiddelen. Gekozen wordt voor “Individuele voorlichting”.
Hiermee wordt bedoeld dat de peer-educator één op één voorlichting
geeft aan de jongeren.
De jongeren gaan samenwerken in een poule van peers en krijgen
een opleiding van Centrum maliebaan alvorens ze op pad gaan in
het uitgaanscircuit. De inzet binnen het project Peerz kan gebruikt
worden als maatschappelijke stage. In overleg met de peers wordt
bepaald op welke evenementen de peers worden ingezet.
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Monumentendag zet De Ronde Venen “Op de kaart”
Zaterdag 12 september is het Nationale Monumentendag met als thema “Op de kaart”. Stichting Cultura De Ronde Venen heeft in samenwerking met de
Gemeente De Ronde Venen, historische vereniging De Proosdijlanden, PKN gemeente Mijdrecht, het Cultuurplatform, Stichting Pop & Podium, stichting
Utrecht Orgelland en videoclub De Ronde Venen een groot aantal activiteiten rond dit thema georganiseerd.Het zeer gevarieerde programma behelst
kunst-cultuur-historie en is geconcentreerd in en rond de Janskerk. Kijk voor meer informatie op www.derondevenen.nl /actueel/nieuws.
Hieronder treft u het programma van deze dag. De monumentendag vindt plaats van 10.00-17.00 uur.

Plaats
De Hoef

Oostzijde 45

Monument

Activiteiten / mogelijkheden voor zover bekend

RKK Heilige Antonius van Padua

Verschillende organisten spelen op het orgel van de kerk

		

Mijdrecht

Kerkstraat 9
Janskerk
		
		

Vinkeveen

Kerklaan 4
RKK Heilig Hart van Jezus
		
Herenweg 240
Museum De Ronde Venen
		
Demmerik 68
Oude Spoorhuis

Waverveen		

Cliffordweg 9
NHK
		

Wilnis		

Oudhuijzerweg 109
Veenmolen
		
		
Kon. Julianastraat 23
NHK
		
Dorpsstraat 20
Ontmoetingskerk
Driehuisplein 1
RKK J. de Doper
		
		

Verschillende organisten spelen op het orgel van de kerk. Gidsen zijn aanwezig, voor kerk
en orgel. Fietstocht i.v.m. Nationale Orgeldag zal bij de Janskerk beginnen (na 10.00)
Verschillende organisten spelen op het orgel van de kerk. Gidsen zijn aanwezig.
De kerktoren kan beklommen worden
Open van 9.00 tot 17.00. Rondleiders aanwezig. 11.00: lezing van
kaartenverzamelaar Klaas Pater met name over DRV. Gratis toegang		
Er is een rommelmarkt. Medewerkers zijn aan te spreken voor informatie over het spoorhuis
Verschillende organisten spelen op het orgel van de kerk.
Gids is aanwezig, voor kerk en orgel
Bakken en proeven van pannenkoekjes en kniepertjes. Proeven van kruidkoek.
Rondleiding en/of bezichtiging van de molen. Live beelden uit de kap. Fietstocht langs een
aantal molens in de provincie start hier. Koffie/thee voor volwassenen, limonade voor kinderen.
Verschillende organisten spelen op het orgel van de kerk. Gidsen zijn aanwezig
Er wordt aandacht gegeven aan de restauratie van de toren die in gang is
Elk uur speelt een andere organist op het orgel van de kerk		
Verschillende organisten spelen op het orgel van de kerk. 7 gidsen zijn aanwezig, kunnen 		
informatie geven naar wens en specialisatie. De kerktoren kan beklommen worden.
Bij aankomst: gratis brochure met leuke wetenswaardigheden

Leerlingen zetten
‘groene voetstappen’
voor beter klimaat

Sinds enkele jaren verzamelen basisschoolleerlingen in
Nederland Groene Voetstappen om daarmee een bijdrage te
leveren aan een beter klimaat. Dit gebeurt tijdens de landelijke
Week van de Vooruitgang (van 14 t/m 20 september) die in het
teken staat van duurzame mobiliteit. In De Ronde Venen doen
de leerlingen van de basisscholen St. Jozef in Vinkeveen,
Molenland in Mijdrecht, Veenzijde en Koningin Juliana in
Wilnis mee aan de actie.
Tijdens de Week van de Vooruitgang gaan leerlingen zoveel mogelijk
lopend, fietsend of steppend naar school. Voor elke heen- en terugreis
die zij op deze duurzame manier afleggen, sparen ze één Groene
Voetstapsticker. Eén sticker staat voor een heen- of terugreis en vormt een
groene voetstap. En deze voetstap staat weer voor één kilometer van de
symbolische reis om de aarde.
De gemeente De Ronde Venen is enthousiast over het Groene
Voetstappen-project: jong geleerd is oud gedaan. De gemeente zet zich
in voor een schone en veilige toekomst, ook op weg naar school. In de
provincie Utrecht doen 16 gemeenten mee aan het project, dat mede wordt
ondersteund door NME-centra. Naast De Ronde Venen zijn dat onder
andere: Breukelen, Loenen, Maarssen, Woerden en Oudewater. In totaal
gaat het hier om ruim 3200 leerlingen.
Vorig jaar gingen ruim 71.000 kinderen in Nederland lopend of fietsend naar
school, dit leverde 539.600 voetstappen op. Ook bedachten kinderen tips
om de klimaatverandering tegen te gaan. De actie werd landelijk afgesloten
met de eerste Kinderklimaattop van Nederland. Ook dit jaar is de afsluiting
een Kinderklimaattop in december. Niet alleen in Nederland worden
voetstappen verzameld, kinderen uit verschillende Europese landen doen
hetzelfde tijdens de European Mobility Week.
Meer informatie is te vinden op de websites www.groenevoetstappen.nl en
www.weekvandevooruitgang.nl

Hoe veilig is
De Ronde Venen?

Maakt u ’s avonds voor het slapen gaan nog met een gerust hart
een ommetje in uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden
slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over
de politie? Dit zijn enkele vragen die vanaf 10 september in
het kader van de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 2263
inwoners van de gemeente De Ronde Venen.
De Veiligheidsmonitor is een grootschalig onderzoek naar de
gevoelens van (on)veiligheid bij de bevolking. Ook zaken als de
leefbaarheid in de buurt, respectloos gedrag, het gemeentelijke
veiligheidsbeleid en het functioneren van de politie worden
gemeten. Het onderzoek wordt zowel op landelijk als gemeentelijk
niveau uitgevoerd.
De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks
terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van
haar veiligheidsbeleid. In De Ronde Venen draagt het bureau
Dimensus zorg voor de uitvoering van het onderzoek.
Deelnemers aan het onderzoek krijgen een brief thuisgestuurd
waarin ze worden uitgenodigd een vragenlijst op internet in
te vullen. Wie liever een schriftelijke vragenlijst gebruikt, krijgt
deze desgevraagd thuisgestuurd. Het onderzoek start op 10
september. De resultaten worden in maart 2010 verwacht.
Het gemeentebestuur vindt het heel belangrijk dat inwoners die
benaderd worden ook meedoen en de enquête invullen. Alleen bij
hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie
in onze gemeente.

Informatie

Meer informatie over de Veiligheidsmonitor is te vinden op www.
veiligheidsmonitor.nl. Voor vragen over het onderzoek in De
Ronde Venen kunt u contact opnemen met Marlise van Aerde,
afdeling Integrale Veiligheid, telefoonnummer 0297-291709.

Collectes
De volgende collecte vindt op dit
moment en binnenkort plaats;
6 september t/m 12 september:
St. KWF Kankerbestrijding
13 september t/m 19 september:
St. Prinses Beatrix Fonds

3e Beursvloer
De Ronde Venen

Naast de internationale beurzen zoals in Amsterdam,
New York en Tokio, heeft ook De Ronde Venen een heuse
Beursvloer. Op de Rondeveense Beursvloer wordt niet in
opties of aandelen gehandeld. Hier draait het om het bij
elkaar brengen van vraag en aanbod in kennis, materialen,
diensten of klussen. Op de Rondeveense Beursvloer, die
gehouden zal worden op 29 oktober, ontmoeten bedrijven en
maatschappelijke organisaties elkaar om in een informele
sfeer met elkaar te handelen. Het doel is om tot afspraken
(‘matches’) te komen die voor beide partijen een meerwaarde
hebben.
Een stichting die posters wil laten maken om meer bekendheid te
krijgen, een instelling die een uitje wil organiseren voor de vrijwilligers,
een sportclub die hulp nodig heeft bij het opzetten van een website, een
basisschool die graag met de leerlingen een bedrijf wil bezoeken. Allemaal
voorbeelden van organisaties die hun vragen voorleggen.

Grof huishoudelijk afval laten ophalen
tegen betaling
Als u niet in staat bent uw grof huisvuil zelf naar het afvalbrengstation te
brengen, dan kan de gemeente dat, tegen betaling, ook bij u ophalen.
Hiervoor ontvangt u een nota van e 25,00. Om uw grof huishoudelijk afval
op te laten halen, maakt u een afspraak via de Servicelijn: (0297) 29 18 00.
De servicelijn is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van
08.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. De maximale
hoeveelheid afval die opgehaald wordt per aanbieding of tijdseenheid,
is gelijk aan het zelf inleveren op het afvalbrengstation. Als u onder de
kwijtscheldingsregeling van de gemeente valt, kunt u de kosten voor het
laten ophalen van grof huisvuil (maximaal twee keer per jaar) op verzoek
laten intrekken. Het is belangrijk dat u bij het maken van een afspraak
aangeeft dat u onder deze kwijtscheldingsregeling valt.

De afspraken voor het laten ophalen van grof huisvuil
en grof tuinafval op een rijtje:
•
•
•
•
•

•

Bij het maken van de afspraak, geeft u duidelijk aan waaruit het grof
huisvuil bestaat.
Het afval zet u aan de openbare weg op een plek die bereikbaar is voor
de vrachtauto.
Het afval mag niet zwaarder zijn dan 20 kilo per eenheid.
Per week mag u maximaal 1m3 grof huishoudelijk restafval en maximaal
2,5 m3 grof tuinafval aanbieden.
Voor het ophalen van grof huisvuil of grof tuinafval wordt een bedrag
van € 25,00 in rekening gebracht. Als u zowel grof huisvuil als grof
tuinafval laat ophalen, ontvangt u een nota van twee maal € 25,00.
Indien het grof huisvuil wel is aangemeld, maar niet klaar ligt op de
afgesproken plaats en dag, dan wordt ook € 25,00 in rekening gebracht.
Na het ophalen krijgt u een nota thuisgestuurd.

Tijdens de najaarsbraderie op 12 september a.s. in Wilnis is het
Servicepunt in de Dorpsstraat geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

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!

Als voorbereiding op de Beursvloer, wordt er een bijeenkomst
georganiseerd voor maatschappelijke organisaties, met de naam:

Op dit moment hebben wij de volgende
(stage) vacatures:
- een ervaren P&O-adviseur;
- een stagiair voor de afdeling Personeel en Organisatie;
- twee stagiaires verkeerskunde.

Wat kan de Beursvloer
voor mijn organisatie betekenen?

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

Hierbij krijgt u antwoorden op vragen als: Wat kan de Beursvloer voor
mij betekenen? Hoe kan mijn organisatie profiteren van deze nieuwe
samenwerkingsmogelijkheid met bedrijven? Waarom kunnen bedrijven
belangstelling hebben voor uw vereniging of stichting? Hoe komt een
match tot stand? Wat kunnen bedrijven anders bieden dan geld? Hoe kom
je in contact met bedrijven? Moet je zelf ook een tegenprestatie bieden?
Drie gastsprekers, van verschillende maatschappelijke organisaties,
zullen u vertellen hoe zij vorig jaar een match hebben gemaakt tijdens
de Beursvloer en wat het hen opgeleverd heeft. Op een Beursvloer
gaat het ook om handelen, dat betekent dat u een tegenprestatie moet
leveren, bedrijven leveren niet voor niets hun diensten! Hiertoe zullen drie
vertegenwoordigers van bedrijven vertellen wat zij verwachten in ruil voor
hun aanbod. Tegelijkertijd delen zij met u hun ervaring met de Beursvloer
in 2007 en 2008. De bijeenkomst wordt afgesloten met een hapje of een
drankje Alle reden om bij deze informele bijeenkomst aanwezig te zijn!

Datum: dinsdag 15 september 2009
Tijd:
van 19.30-21.30 uur
Locatie: Allround, Rondweg in Mijdrecht
Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via
info@beursvloer-derondevenen.nl. Tegelijkertijd kunt u zich aanmelden
voor deelname aan de Beursvloer.

Vragen

Heeft u vragen, dan kunt u zich via de mail wenden tot:
info@beursvloerderondevenen.nl. Projectmedewerker Claudia Prange
contact met u opnemen. Meer informatie kunt u ook inden op de site
www.beursvloerderondevenen.nl.

Tot ziens op 15 september!

Activiteitenkalender
De Ronde Venen

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.
12 september 2009
Shake it bij AllRound

Evenement “Shake it” bij jongerencentrum AllRound. Aanvang:
13.00 uur. Zie programma elders op deze informatiepagina en kijk
op www.nuchter-verstand.nl.

Open monumentendag 2009

Aanvang 10.00-17.00 uur. Zie het programma elders op deze
informatiepagina en kijk op www.derondevenen.nl/actueel/nieuws.

Najaarsmarkt Wilnis

Locatie: Gereformeerde kerk Wilnis, Raadhuisstraat.
Aanvang: 8.00 uur tot 16.00 uur.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek
staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en
óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met
servicenormen.
Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen
om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.	Ontvangst
				
datum
Amstelhoek
Mennonietenbuurt 29
Mijdrecht
Tienboerenweg
Vinkeveen
Arkenpark
De Plashoeve 25
Baambrugse Zuwe 141B
Demmerik 66

Plaatsen zes gevelkozijnen, veranderen
indeling deur, plaatsen balkon en diverse
indelingswijzigingen

Reguliere bouwvergunning

2009/0365

23-7-2009

Plaatsen van een bouwkeet
(tegenover nr. 20)

Reguliere bouwvergunning

2009/0413

01-09-2009

Vernieuwen van steigers en damwanden

Reguliere bouwvergunning

2009/0380

25-8-2009

Vergroten van een woonhuis en kelder
Plaatsen betonnen beschoeiing
en betonvloer

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2009/0412
2009/0416

01-09-2009
03-09-2009

Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
Voornemen tot ontheffing bestemmingsplan
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 10 september 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerp-bouwvergunningen:
Mijdrecht
Botdrager 7
Industrieweg
Rendementsweg

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.	Opm.

Dichtmaken van de carport
Plaatsen van een tijdelijk reclamebord
(nabij nr. 2)
Plaatsen van een tijdelijk reclamebord
(nabij nr. 14)

Lichte bouwvergunning
Lichte bouwvergunning

2009/0395
2009/0402

A
B

Lichte bouwvergunning

2009/0403

C

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
- Onder B, C te verlenen onder toepassing van een tijdelijke ontheffing ingevolge artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening voor de
periode van 1 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 Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het
ontwerp-besluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen
verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.
Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				

Verzenddat.
vergunning

Vinkeveen
Herenweg 132
Veldhuisweg 3

Vernieuwen van de winkel en woonhuis
Vergroten van een rundveestal en berging

Bouwvergunning
Bouwvergunning

2009/0310
2009/0251

2-9-2009
2-9-2009

Wilnis
Timotheegras 9
Zeelt 14

Vergroten van een woning
Oprichten van een terrasoverkapping

Bouwvergunning
Bouwvergunning

2009/0386
2009/0372

27-08-2009
27-08-2009

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt
het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden
gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen.
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van
de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 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.

Cateringbedrijf

Het Oventje

Bezorging naar keus van maandag tot en
met vrijdag dagverse maaltijden, zonder
kunstmatige toevoegingen, koud of warm
aan huis. Het gemak van direct aan tafel
of eten op een tijdstip dat u beter
uitkomt. Tel. 0297-593047
Communicatieweg 12B
3641 SE Mijdrecht
Tel: 0297-593047
Internetadres:
www.cateringbedrijfhetoventje.nl

TE HUUR
GARAGE
geen elektra/water
Dodaarslaan
Vinkeveen
E 100,- p.mnd.

06-53963601
Te koop:
2 grote metalen Seven Up prullenbakken à 10 euro. 3 autoradio’s à 10 euro. Div. stripboeken
à 2,50 euro.
Tel. 06-53507473/0297-348181
Aangeboden:
Vofe dansclub dansen op vrijdag van 13.00 tot 15.00 u. zowel
stijl- en linedansen.
Tel. 020-6454983/0297-283178

Oosterlandweg 29a - 3641 PV Mijdrecht - Tel. 0297-59 34 31 - Fax 0297-59 33 53

•
•
•
•

Ingediend vóór 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
Stationsweg 18

Oprichten van een bedrijfsruimte met
kantoor en opslag

Bouwvergunning fase 1

Verzenddat.
vergunning

2008/0423

2-9-2009

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

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

Straatnaam

Verleende Bouwvergunningen in combinatie met vrijstelling

Reparaties en onderhoud van alle merken
In- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s
Autoschades - APK keuringen
Banden - accu’s - uitlaten - enz.

Kijk voor meer informatie op: WWW.EDVANSCHIE.NL

Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr. Verzenddatum
				
vergunning
Mijdrecht
Diamant 9
Plaatsen van noodlokalen
		

Bouwvergunning tijdelijk
bouwwerk

2009/0340

2-9-2009

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt
het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden
gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen.
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum
van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507
LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift
schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige
voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de
rechtbank griffierecht geheven.
Inrichting tijdelijke bouwplaats aan de Pimpernel in Mijdrecht
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 1 september 2009 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45, 2.46 en 5.11 van
de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan BAM Wegen Regio Noordwest B.V. uit Zaandam vergunning
hebben verleend om een tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Pimpernel te Mijdrecht. Dit ten behoeve van de reconstructie van
de Dr. J. van der Haarlaan te Mijdrecht. De vergunning geldt voor de periode 2 september tot en met 4 december 2009.
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 burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen
van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige
voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA
Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
Verkeersbesluit
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit betreft
de volgende verkeersmaatregel: Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Gemeeneland 7, 3645 LL Vinkeveen.
Dit besluit ligt met ingang van 9 september 2009 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis.
Bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop
dit besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit heeft genomen. Dit
bezwaarschrift dient te worden verzonden naar Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereist, kan de President van de rechtbank op verzoek van o.a.
de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden ingediend nadat
reeds een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is aangegeven. Dit verzoek, vergezeld van een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de President van de arrondissementsrechtbank
Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht (gevestigd Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht, tel. 030-2233000). Van
verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.
Mandaatbesluit van de burgemeester betreffende het verstrekken van verwanteninformatie
De burgemeester maakt bekend dat zij op 7 september 2009 heeft besloten het Mandaatbesluit betreffende het verstrekken van
verwanteninformatie vast te stellen. In verband met de doelmatigheid is het wenselijk om aan het (plaatsvervangend) Hoofd Actiecentrum van het Centrale Registratie en Informatiebureau (CRIB) ten tijde van een ramp of crisis mandaat te verlenen om te besluiten
welke verwanteninformatie wanneer verstrekt mag worden. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking zijnde 10 september 2009.
Ter inzageleggging
Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en/of 11
in het gemeentehuis. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
Daarnaast is het besluit te vinden op internet (www.derondevenen.nl).

Gevraagd:
Wandmeubel + wasmachine.
Tel. 06-50939383
* Te koop:
U zoekt een origineel cadeau?
Geborduurde kussens Laurel
& Hardy, Elvis. Ook kraamcadeaus en kaarten.
Tel. 0297-265126
* Ook op zoek naar
oud-klasgenoten:
www.schoolbank.nl
Te koop:
2 Ikea hanglampen met glas
splnw. in doos à 15,50 euro.
Grote industrie hanglamp 12,50
euro.
Tel. 06-53507473/0297-348181
Muziekver. Flora
rommelmarkt
12 en 13 september
Kudelstaart.
Tel. 0297-326209
* Aangeboden:
Burbri Antiek. 1000 m2 antiek
en curiosa. Eigen imp.; rechtstr.
naar particulier. Oosteinderweg
201a, Aalsmeer.
Tel. 0297-320058/326413
* Op zoek naar nieuwe
(merk) kleding
voor jongens en meisjes
(mt. 50 t/m 176)
Kijk snel op:
www.titatante.nl
* Gevraagd:
Voor St. mensen in Nood draagbare kleding, dekens, enz. Inleveradressen dagelijks Kromme Mijdrecht 9, De Hoef, tel.
0297-561512; achter Oudhuyzerweg 16a, Wilnis, tel.
0297-778103; Herenweg 36,
Vinkeveen, tel. 0297-262326

Gratis kabaal

lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

2

Telefoon:

G
r
a
t
i
s

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht

anselmusstraat 19 - 3641 aM

Vinkeveen

Herenweg 12 - 3645 DP

Gratis kabaaltjEs WOrdEN GEPlaatst
ONdEr dE VOlGENdE VOOrWaardEN:
- Eén bon per week
- Géén 06-nummer
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de ` 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
de Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EditiE 2:
dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRouWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn
EditiE 3:
uithooRn, dE kWAkEl,
nEs A/d AMstEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
121e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EditiE 2
oplAAg 14.950
EditiE 3
oplAAg 13.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBodE.nl
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DIERENARTsEN
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 u.
Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627.
Behandeling na tel. afspraak

DIERENHULP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

vvv/ANwB

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

Spinnen
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Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt U de voicemail
inspreken.
Dierenambulance:
Voor informatie over
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en
gevonden honden: 06-53315557.
Vermist:
- Wederik in Uithoorn, geheel zwarte kater, hij heeft een bandje
om met een penning. Hij heet “Bruce”.
- Beatrixstraat in Wilnis, grijs/wit/zwarte poes. Heeft 3 witte
pootjes en een witte buik. Heeft een bobbel in haar buik.
Ze is 6 jaar en heet “Snoetje”.
- Plaswijk in Vinkeveen, cyperse poes met bruinige gloed.
Ze heeft een witte bef en pootjes. Ze heet “Coco” en is 4 jaar.
Gevonden:
- Proosdijstraat in Mijdrecht, zwart poesje met 4 witte pootjes,
wit snuitje met een zwart kinnetje.
- Oostzijde in De Hoef, kitten ongeveer 3 maanden oud.
Zwart/rode schildpad.
- Proosdijstraat in Mijdrecht, cyperse poes.
Goed tehuis gezocht voor:
- Rood/witte gecastreerde kater van 6 jaar.

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

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

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

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Postbode Piet Voorn
in de VUT
Regio - Postbode Piet Voorn is na
29 jaar trouwe dienst in de VUT
gegaan. Piet heeft 20 jaar de post
bezorgd in De Hoef. Hij was dan
ook de vaste postbode daar.
Het afscheid moest natuurlijk gevierd worden met een receptie in
de Strooppot. Ruim 275 bewoners
van De Hoef zijn hier op afgekomen, een teken dat hij gewaardeerd werd.

“ ’t Is weer herfst “ zeggen we
als we ’s morgens op weg
naar auto of fiets in een over
het tuinpad gespannen spinnenweb lopen en de slierten
ervan aan ons hoofd voelen
plakken. De krantenjongens
lopen in deze tijd met opgeheven arm door de voortuin
naar de voordeur om van
die webben geen last te hebben. Herfst betekent spinnen
en spinnen betekenen herfst.
Hoe komt dat? Wachten
onze achtvoeters, pas op,
insecten hebben er zes, op
herfstbuien, vallende bladeren, windvlagen en verdorde
bloemen om te voorschijn
te komen? Blijkbaar wel. Je
ziet geen webben in andere
seizoenen. Het is gewoon
een kwestie van leeftijd: een
spinnende spin moet eerst
een bepaalde leeftijd en een
bepaalde grootte hebben bereikt wil hij een spinnenweb
kunnen maken. Eerder zijn de
spinklieren niet klaar. Dat is
dus pas in de herfst.
Overigens zijn er het hele
jaar door spinnen. Alleen
die maken geen web maar
lopen op de grond of zitten
in kieren en gaten en vangen op een andere manier
hun prooi. Eén ding hebben
ze gemeen: ze zijn allemaal
giftig. Ze verlammen of doden hun prooi met gif. Hier
in ons land hebben we geen
last van dat gif, de gifkaken
van onze spinnen zijn te zwak
om door onze huid heen te
dringen , maar er zijn giftigere
soorten. De Zwarte Weduwe
uit de Verenigde Staten is

berucht (trouwens, hij is ook
al in Europa waargenomen),
de Amerikaanse Vioolspin
en de Australische Trechterwebspin kunnen gevaarlijk
bijten, maar de gevallen met
dodelijke afloop schijnt mee
te vallen. Enkele gevallen in
de gehele vorige eeuw.
Op de foto een Kruisspin, bij
ons het meest bekend als
webmaker. Een Hooiwagen
maakt geen web. In de vroege ochtend wordt vanaf een
plant of een andere plaats
een draad door de spinklieren geproduceerd, die met
de wind mee zweeft en ergens tegen aan komt. Dit is
het begin van het web. De
spin maakt eerst een soort
geraamte van draden, van
hieruit wordt het web gesponnen. Er zijn draden met
lijm en draden zonder lijm,
waarlangs de spin zelf loopt.
Hij zou anders door z’n eigen
web worden gevangen. Als
het klaar is gaat de spin rustig
afwachten tot er een prooi in
het spinsel vliegt. Hij voelt dit
door trillingen in het web. Ik
heb wel eens geprobeerd het
met m’n hand te laten trillen,
maar de spin trapte er niet in,
hij smeerde ‘m. De trillingen
van een gevangen insect zijn
dus anders, verfijnder.
Er zijn ook soorten spinnen die
een web dicht bij de grond
maken en daar bijvoorbeeld
sprinkhanen vangen. Een
boeiende wereld.
Genoeglijke uren buiten bij
uw spinnen in de tuin.
Gerrit Hiemstra

Piet ging met een postwagen vol
cadeaus en volle enveloppen naar
huis. Het was nu eens andersom,
hij mocht nu zijn post en pakjes
zelf thuisbezorgen. Ongelofelijk,
wat een waardering.
Alle bewoners van De Hoef en de
T.N.T.-collega’s van Uithoorn willen via de Meerbode Pieter Post
(Voorn) nogmaals bedanken voor
zijn tomeloze inzet en collegialiteit
al die jaren.

Bingo en kaarten bij Argon
Mijdrecht - Komende vrijdag 11
september organiseert Supportersvereniging De Lijnkijkers weer een
bingoavond in het clubgebouw van
de sv Argon. Aanvang 20.00 uur en
de kaarten kosten 0,50 per stuk.
Deze avond als hoofdprijs een Philips stofzuiger (1800 watt) in combinatie met een donzen dekbed (200 x
200), kussens en een overtrekset.

Uiteraard weer vele mooie prijzen
waaronder een dubbeldeurskoelkast. Natuurlijk is het eerste kopje
koffie/thee gratis!
Klaverjassen
De klaverjascompetitie gaat starten
volgende week maandag 14 september; nieuwe spelers zijn welkom.
Om 19.45 uur wordt er begonnen.

www.ivn.nl/
derondewenen&uithoorn
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Boni supermarkten start spaaractie
voor Wereld Natuur Fonds

Sponsors bedankt!

Consument spaart voor
exclusief stripboek
Suske & Wiske
Mijdrecht - Boni zet zich in voor
het goede doel. In de maanden september en oktober van dit jaar kan
de consument sparen voor een exclusief stripboek van Suske & Wiske. Aan het einde van de actie wordt
een bedrag overgedragen aan het
Wereld Natuur Fonds. Vorig jaar
heeft Boni supermarkten met een
soortgelijke actie ruim 21.000,- euro
geschonken aan het WNF.
Hoe werkt het?
De consument ontvangt bij iedere
10,- euro aan boodschappen én bij
speciale aanbiedingen een zakje met
vier stickers. De stickers horen thuis
in een exclusief stripboek van Suske
& Wiske: De Venijnige vanger.
Van 4 tot en met 8 september ontvangt de consument het stripalbum
gratis bij een besteding van 20,- euro aan boodschappen. Daarna kost
het album 1,- euro. Suske & Wiske
is een van de populairste stripseries
in Vlaanderen en Nederland. De verhalen zijn humoristisch en spannend
van aard.

Door de subsidie van de gemeente,
de bijdrage van onze sponsoren:
Nieuwe Meerbode
A side websites en drukwerk
Karwei
Rabobank Veenstromen
HUBO Boellaard
Johnson SC Europlant BV
Westhoek Wonen
Recreatiepark Zonneweide
Soïchi
Deco Home Van Asselen
De Veensteker
De Vinkeveense Groentehal
OVM Vinkeveen
Pimentel Fasteners BV
Hairmaxx

Goede doel
Tijdens de actie zal een opvallende
commercial op de landelijke televisie verschijnen. Hiermee hopen de
deelnemende supermarkten op nog
meer belangstelling voor de actie én
natuurlijk het Wereld Natuur Fonds.
Doel is om zoveel mogelijk geld op
te halen, waarmee het WNF de natuur en de dieren op aarde kan beschermen. In de deelnemende winkels zullen naast de stripboeken ook
aanmeldingskaarten te vinden zijn.
Mensen die via deze weg lid worden
van het WNF, maken kans op een
mooie prijs. De supermarkten willen samen met hun klanten écht iets
kunnen betekenen voor het goede
doel.
Boni werkt voor deze spaaractie samen met de supermarktketens SuperCoop, Poiesz, Deen, MCD, Jan
Linders en Sanders.

en NATUURLIJK van hulp van alle vrijwilligers hebben we ook dit jaar
(dertigste keer) weer een geweldige speelweek gehad. Allemaal heel hartelijk dank voor jullie inzet!!!
Het bestuur van de Stichting Vakantiespeelweek De Ronde Venen

Een hernieuwde zoektocht
naar uw voorouders

Luuk Berk:
9-9-2009, 9 jaar

Sparen
In totaal kan de consument 256 stickers sparen. Het verhaal bestaat uit
221 plaatjes. De overige 35 stickers
zijn dierenafbeeldingen, bestemd
voor de WNF pagina’s. Deze stickers staan in het teken van speciale
thema’s, zoals ‘Lange dieren’ bij tante Sidonia en ‘Kale dieren’ bij Lambik. Mochten de spaarders uiteindelijk te weinig stickers hebben om het
album compleet te maken, dan kunnen zij via een speciale nabestelronde alsnog de ontbrekende plaatjes
bestellen.

Alexandra
Makelaardij Witte
Ot & Sien
Sushi time
Stichting VSB Fonds
Speed Equipment

Wilnis - Luuk Berk uit Wilnis wordt
vandaag, woensdag 9-9-2009, 9
jaar!!! Een echte Rondevener, met
zo’n mooie datum, dat wordt een
topfeest!
Ook bijzonder is het verhaal dat
Luuk eigenlijk op 5 december geboren had moeten worden, maar

Verslag van de Nacht van
Neptunus 2009

dat hij deze datum blijkbaar niet
zo mooi vond, zodat hij 3 maanden
(13 weken) vroeger kwam met zijn
2 pond.
Hij is nu een gezonde mooie jongen
met als hobby’s voetbal en crossen!
Luuk van harte.....
ren en om zich heen keken zagen
een bonte verlichte stoet waarvan
een aantal verlichte boten bijzonder
opviel. De aanwezige jury die de hele stoet vanuit de starttoren prima
kon volgen heeft dan ook een aantal prijzen kunnen uitreiken.
In de categorie mooist verlichte
vaartuig:
1e prijs voor de Broers Kok met de
Kokkesteyn met ‘Flipper de dolfijn’,
dat voor het schip opdook en via
een rode hoepel weer door de boot
ging; dit alles gemaakt van lampjes.
2e prijs voor Partyboot de Reiger
met als thema ‘Blauw dak’.
3e prijs voor de zeilboot waarop
de mast en versaging in de lampjes
waren gezet.

De Ronde Venen - Het vijfentwintigjarig jubileum van de Historische
Vereniging De Proosdijlanden is een
reden te meer om na het succes van
vorig jaar, opnieuw een genealogische dag te organiseren. Terugkijkend naar de stamboomvorsers van
het eerste uur, is er inmiddels in de
achter ons liggende jaren nog al wat
veranderd. De zoektocht van weleer
in de vele archieven is met de komst
van de digitale snelweg namelijk een
heel andere weg ingeslagen. Een
grote diversiteit aan bronmateriaal
is met toenemende mate op internet
te raadplegen. Feit is echter wel dat
men die enorme hoeveelheid informatie voor onderzoek, nog wel eens
onbenut laat. Daarom biedt de genealogiegroep binnen de historische
vereniging u opnieuw een mogelijkheid deze noodzakelijke ondersteuning, op zaterdag 26 september te
halen bij de vele deskundigen die
u ten dienste zullen staan in Dorpshuis “de Boei” aan de Kerklaan 32 in
Vinkeveen.
Om die reden nodigen wij vanaf tien
uur liefhebbers-beginners-beoefenaren-belangstellenden voor stamboomonderzoek uit, om hiervan kennis te komen nemen. Men is tenslotte nooit te oud om te leren. Er zullen
die dag twee lezingen worden gehouden. Om 10.30 uur zal Pro-Gen
een presentatie/demonstratie verzorgen van hun inmiddels succesvolle software programma.
En ’s middags om twee uur houdt
het Centraal Bureau Genealogie een
lezing over de talrijke middelen en

mogelijkheden voor onderzoek naar
uw voorouders.
In de grote zaal achter de tafels
kunt u o.a. met uw vragen terecht
bij mensen van het Regionaal Historisch Centrum uit Breukelen, het
C.B.G., Pro-Gen, en het W.G.O.D.
voor onderzoek in Duitsland. Verder
zijn er stands van onze eigen Historische Vereniging en die van de heer
W. Timmer die de Historische Kring
Abcoude-Baambrugge zal vertegenwoordigen.
Het zal u niet zijn ontgaan dat er ook
binnen de vereniging flink aan de
genealogieweg wordt getimmerd en
het voornemen is nog steeds aanwezig om eind dit jaar zich te presenteren op de website www.proosdijlanden.nl/genealogie . Onder het genot van een kopje koffie kunt u aanschuiven om met hen van gedachten te wisselen. Hoe dan ook, u bent
van harte welkom op zaterdag 26
september a.s. in “de Boei” inVinkeveen.

had gebruikt om zijn boot te versieren.
Neptunus die samen met zijn meerminnen aan boord zat van een grote
schuit van Richard’s kan ook dit jaar
weer terugkijken op een geslaagde
tocht.
Neptunus en zijn medewerkers wil-

len dan ook alle mensen die meegeholpen hebben, de steupels, de jury
het Recreatieschap, de politie, Waternet, de brandweer en de deelnemers bedanken voor het meedoen
en hopen elkaar volgend jaar weer
te zien bij de Nacht van Neptunus
2010, op zaterdag 4 september.

Mocht u honger naar het verleden
dan nog steeds niet gestild zijn, dan
is het een aanrader om in Museum
”De Ronde Venen” aan de Herenweg
240 in Vinkeveen de tentoonstelling
te bezoeken met als zeer toepasselijk naam “Tot de bodem uitgezocht”.
De tentoonstelling is opgebouwd
met als thema de canon van de geschiedenis van De Ronde Venen.
De canon is samengesteld en huis
aan huis verspreid ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van de historische vereniging.

In de categorie origineelst verlichte vaartuig:
1e prijs voor nr 11 ‘Lucky Luke’,
een stoombootje, nagebouwd uit
de tijd van het wilde westen, met
aan boord gevangenen en natuurlijk Lucky Luke, de snelste schutter
van het westen.
2e prijs voor De Amsterdamse Wallen, het vaartuig dat met rode lichtslang de contour van de wallen uitbeeldde.
3e prijs. Deze ging naar MZ Vinkeveen die een live muziek band aan
boord had.

Vinkeveen - De weergoden waren
Neptunus dit jaar uiteindelijk goedgezind, want zaterdagavond was het
prima weer om de Nacht van Neptunus te varen. Ondanks of dankzij

het mindere weer overdag waren er
toch weer een hoop bootjes op de
Vinkeveense Plassen die kwamen
kijken hoe Neptunus afscheid nam
van het seizoen 2009.

Neptunus en zijn meerminnen voeren voorop de stoet die een lang lint
maakte over de Vinkeveense Noordplas.
De mensen die aan het varen wa-

Breng uw kleding in een
zak naar de Dorcasbak
Regio - Ook uw afgedankte, nog goede en
schone, kleding wordt
door Dorcas heel goed
gebruikt.
Ze wordt door vrijwilligers uitgezocht en gaat
vervolgens naar rampgebieden en naar landen waar mensen ze
hard nodig hebben.
Voor dit doel staan er
in en om Aalsmeer kledingbakken waar u uw
plastic zak met kleding
in kunt doen:
In Aalsmeer op de Zwarteweg 75 en Aalsmeerderweg 230;
In Kudelstaart op de
Mijnsherenweg;
In De Kwakel op de Iepenlaan 28;
In Uithoorn op de Rand-

In de categorie Actueelst verlichte vaartuig
1e prijs ging naar de Trekvogels
van de fam. C en B. Bakker.
2e prijs ging naar een boot die er
bovenop een verlicht huisje had
staan.
3e prijs was voor de familie Van dijk
die de starttoren had voorzien van
een verlichting.
De aanmoedigingsprijs ging dit jaar
naar de sloep die de kerstverlichting
weg 149.
Ook dekens en linnengoed kunt u
hierin kwijt.
Ook de winkel gaat natuurlijk gewoon door. Er wordt alweer een
nieuw project gesteund, dit project wordt al meer dan 10 jaar door
Dorcas Nederland gesteund: Landbouwontwikkeling in Machakos,
Kenia.
Voor dit project is bij de OSA
(Ontwikkelings
Samenwerking
Aalsmeer) subsidie aangevraagd.
Door dit project heeft zo’n 43% van
de 2.800 huishoudens ondertussen
de productie van droogtebestendige gewassen geaccepteerd en hiermee hun inkomsten aanzienlijk verhoogd. Dit percentage groeit nog
vrij snel dankzij de trainingen over
waterwinning en over de verbouw
van gewassen. Verder worden er
betonnen dammen in de rivier gebouwd, die er voor moeten zorgen
dat er voldoende water is in de droge periodes. Ook uw oude mobieltje
of PDA brengt nog geld op voor het
goede doel, breng ze daarom naar
de winkel of stop ze in de kledingbakken.
Wilt u verdere informatie: tel. Dorcaswinkel: 0297-361043 of op
www.dorcas.nl

Tweede opnamedag bij
kinderdagverblijf Ministek
Wilnis - Afgelopen donderdag 3
september was de tweede opnamedag van Stichting Veldwerk Nederland. Er werd gekeken welke kinderen hieraan mee konden doen,
want het thema rond deze dag was
‘Vuur’.

De kinderen hebben kunnen zien
dat ijs smelt als het warm wordt,
broodjes gebakken boven de vuurkorf en dat daarna houtskool ontstaat om mee te tekenen. Tussen de
buien door kon er gefilmd worden
en was de dag zeer geslaagd!
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Veenlanden College kijkt vooruit

Symposium “Onderwijs en leren in de toekomst”

In de afgelopen 30 jaar heeft het Veenlanden College zich ontwikkeld tot een onderwijsinstelling waar de Ronde Venen en omgeving met recht trots op kunnen zijn.
Naast de vele sport, culturele en maatschappelijke activiteiten heeft de school voortdurend gewerkt aan verbetering van haar lesprogramma: gedegen onderwijs dat een
goede aansluiting geeft op de diverse vervolgopleidingen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de school dit lustrumjaar naast
de vele feestelijkheden ook tijd heeft ingeruimd om op onderwijskundig gebied vooruit te kijken.

In dit kader was het een gouden greep om
voor het onderwijssymposium van afgelopen
donderdag Prof. Dr. Filip Dochy als spreker uit
te nodigen. Het was voor de bezoekers en
verademing te ervaren dat een belangrijke
onderwijskundige ook de kunst verstaat om
in begrijpelijke taal een goed onderbouwd
betoog te houden. Geen wilde experimenten, maar praktische adviezen die onderbouwd werden met de resultaten van degelijk onderzoek. In de wandelgangen viel dan
ook veel lof te beluisteren over de inspirerende voorstellen.

onderzoekend leren in sociale netwerken.
Ontwikkelingen in het onderwijs die hierop
aansluiten zijn o.m. meer vakkenintegratie,
werken in projecten , excursies en stages,
werken met computersimulaties, vakoverstijgende opdrachten, leerlingen laten samenwerken aan taken in heterogene groepen.
Na afloop van de presentatie maakte rector
Karin van Oort van de gelegenheid gebruik
om een bloemetje aan te bieden aan de organisatoren van de vele lustrumactiviteiten.

Prof. Dr. Dochy legde zijn accenten voor de
toekomst bij teamleren, feedback geven (zowel door de leerkracht als door medeleerlingen) en leerrelaties. Onderzoek wijst uit dat
kinderen nu anders leren dan vroeger. Ze leren van veel bronnen, leren in beelden. Leren niet meer lineair, maar lateraal (uitgaande van discontinue informatie , op verschillende plaatsen en momenten). Kinderen van
nu doen aan netwerkleren: ontdekkend en

De school kan met recht terug zien op een
zeer geslaagd symposium. Naast de aanwezigheid van vele genodigden van andere
scholen en instellingen werd ook de aanwezigheid van burgemeester Burgman en wethouder Van Breukelen zeer op prijs gesteld.
En voor de fotograaf was er de unieke gelegenheid om een foto te maken van drie opeenvolgende rectoren: de heren Wedzinga,
Andriessen en mevrouw van Oort (zie foto)

Zeer geslaagd symposium
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Peuterjuffen als
brandweervrouwen
De Ronde Venen - Vorige week
hebben alle peuterjuffen van Stichting Peuterspeelzaalwerk De Ronde Venen hun herhalingscursus Bedrijfs HulpVerlening gedaan. Na de
theorie gingen de juffen in de praktijk aan de slag. Brandweerman Michel zorgde dat alle kennis weer paraat en waar nodig aangevuld werd.

Het allerbelangrijkste voor de juffen is natuurlijk hun peuters zo snel
mogelijk in veiligheid brengen, dus
werd gekeken naar veilige vluchtwegen e.d. Brandjes blussen is ook
een onderdeel van de cursus.
Vorige jaren werden er brandjes buiten geblust maar dit jaar werden situaties nagebootst in een trainings-

container van de brandweer. Zo
werden de gecontroleerde brandjes
levensecht met hitte en rook.
Uiteraard droegen de juffen beschermende kleding. Laten we hopen dat de juffen hun opgedane en
opgefriste kennen niet in de praktijk
hoeven brengen.

Pijlstart Got Talent - opening
nieuw schooljaar op Pijlstaart
Vinkeveen - Hoewel het nieuwe
schooljaar ruim twee weken aan
de gang is, en de meeste kinderen al weer volop gewend zijn aan
de schoolbanken en het huiswerk,
werd het jaar op OBS De Pijlstaart
in Vinkeveen vrijdag volgens traditie
met een groot feest ingeluid.
Het feest, dat de toepasselijke naam
Pijlstart heeft, stond dit jaar in het teken van nieuw talent. Nadat de kinderen door clown Lex Flex Stinksok waren opgewarmd, ging Pijlstart
Got Talent van start. Uit de diverse
groepen hadden kinderen zich opgegeven om voor een jury van een
meester, een juf én Gerard Joling te
laten zien wat ze in huis hadden. Er
werd gedanst, muziek gemaakt en
geplaybackt. De Juffen K3 gooiden
hoge ogen bij de jury, net als de kinderen die stuk voor stuk een prachtige show weggaven. Quincy Smol-

ders trad tussendoor op en sloot de
feestelijke avond af. Voor OBS De

Pijlstaart kan het schooljaar nu pas
echt beginnen.

Cursusmarkt weer een
groot succes
De Ronde Venen - Op vrijdagavond 4 september vormt zich een
lange rij in de hal van De Boei.
Er wordt druk gepraat over de 50
cursussen en gekeken op de plattegrond om te zien waar men een inschrijfformulier kan halen.

Monumentendag en
najaarsmarkt in Wilnis
Wilnis - Komende zaterdag 12 september is het Monumentendag en is
er in Wilnis van alles te doen: van
10.00-16.00 u kunt u terecht op de
gezellige najaarsmarkt rond het Oude Raadhuis georganiseerd door de
Ontmoetingskerk in samenwerking
met enkele ondernemers.
Van 13.30 tot 14.15 uur wordt het
Bevington-orgel bespeeld.
De dag wordt muzikaal omlijst met
muziek van René van Dijk en het
dweilorkest Dorst.

Rond het Oude Raadhuis staan kramen van diverse ondernemers en
organisaties. Er is koffie en allerlei
lekkers, u hoeft niet naar huis voor
de lunch!
Voor de kinderen is er een leuke toertocht door het dorp in een
(huif)kar met een oldtimer trekker.
Op het kerkplein staan allerlei leuke kraampjes, waar van alles te
koop is: van boeken, elpees, schilderijen en snuisterijen tot bloemen
en nog veel meer nuttige en lekkere dingen. Tevens gaat er een wijn-

Om half acht opent Liesbeth Alleman, de voorzitter van het Cursusproject, de deuren. Een gezellige
drukte verspreidt zich in de zaal.
Als de rust is weergekeerd blijkt dat
er 551 inschrijvingen zijn!
Leuk om te weten is dat steeds meer
aanmeldingen via internet binnenkomen. Wij zijn een volk dat met zijn
tijd meegaat!
De cursussen Fotografie, Spaans

voor beginners, Fitness, Yoga, Salsa, Workshop Creatief met chocolade, Biljarten, Breien, Workshop Natuurlijke make-up, Wandeling door
Berlage-buurt, Workshop Kaasmaken, Workshop Shawls knopen,
Bridge voor gevorderde beginners
zijn helemaal volgeboekt.
Bij de cursussen voor september is
er nog plaats bij de volgende cursussen:
- Authentiek buiten koken voor kinderen,
- Introductieavond Het heelal,
ontdek het zelf
- Kunstkoeien teken- &
schildercursus
- Frans

- Workshop Schilderen met
knikkers
- Salsa
- Bachbloesem remedie.
Wie in wil schrijven kan dat doen
via de Rabobank of via internet op
www.cursusproject.nl Wie meer wil
weten, kan bellen met Auwert Dekker, 0297 261849 of Liesbeth Alleman, 0297 265451. Zij geven informatie over de wijze van inschrijven,
cursustijden en betalen. Het totale
overzicht staat op de site www.cursusproject.nl Bij de Rabobank, VVV
en bibliotheken is ook het programma te bekijken.
Aanmelden voor de nieuwsbrief;
cursusproject@planet.nl

actie van start ten behoeve van het
onderhouden van het monumentale
orgel van de Ontmoetingskerk.
Koe melken
Prijsmelken van 11.00 tot 12.00
uur en van 14.30 tot 15.30 uur
Wisselbeker beschikbaar gesteld
door Nant Hartel.
Voor de liefhebbers is er een prachtige maquette te bezichtigen van
het Oude Dorp Wilnis halverwege
de vorige eeuw.

Een drukbezochte open
dag bij de ‘Paraplu’
Mijdrecht - Op zaterdag 22 augustus jl. organiseerde Stichting ‘Paraplu’ een drukbezochte en zeer gezellige “Open dag”. Omdat ook de
buren (NME) tegelijkertijd open dag
hield was er sprake van een drukte van jewelste achter de Willistee.
Ongetwijfeld zal het bezoekersaantal van invloed zijn geweest op deze
gezamenlijke activiteit.
Bij Stichting ‘Paraplu’ waren alle zalen helemaal vol met infomateriaal
over de verschillende activiteiten en
cursussen, welke nader toegelicht
konden worden door de aanwezige docenten en spelleiders. Zeker
500 tot 600 personen lieten zich adviseren en informeren en ongeveer
150 inschrijvingen voor diverse cursussen vonden op deze dag plaats.
Het mooie weer en het aangereikte kopje koffie verhoogden de gezelligheid.
Terwijl een aantal cursussen kort na
het begin al (bijna) was volgeboekt,
zoals Yoga, Dansen, Patchwork en

een aantal schilder- en tekencursussen, zijn er bij verschillende cursussen en activiteiten die vanaf 14
september beginnen nog plaatsen
vrij. Dit geldt zowel voor een aantal
al lang lopende cursussen als voor
cursussen die voor het eerst in het
programma is opgenomen.
Talen-cursussen
Zowel Frans voor beginners en voor
gevorderden kan nog enkele cursisten gebruiken en datzelfde geldt
voor Engels, Spaans en voor Italiaans. Dus degenen die hun Frans.
Italiaans, Spaans of Engels nog eens
willen ophalen voor hun vakantie of
beroep, kunnen nog volop terecht.
De cursussen bestaan uit 15 tot 25
lessen in het komende winterseizoen.
Ook de (nieuwe) cursus “tekstschrijven” kan nog een aantal cursisten gebruiken.
Meditatie
Meditatie is een vorm van tot rust

komen in jezelf, je gedachten ordenen en zuiveren en daarbij meer
voelen. Meditatie kan er voor zorgen dat je gedachten niet de overhand gaan spelen en je veel dichter
kunt komen bij de kern van jezelf,
de kern die je werkelijk bent.
De cursus bestaat uit 5 dagdelen
van twee uur op de maandagavond.
De cursusprijs, inclusief koffie of
thee, bedraagt 38 euro.
Diversen
Verder zijn er nog plaatsen vrij in
cursussen, zoals: Bridgen voor beginners, diverse computercursussen, digitale foto’s beheren en bewerken en een fotoboek maken, Internetcursus, Scrapbooking, sieraden maken, Kunstgeschiedenis
(modern en voor vrouwen), Tarotkaarten, Mandala tekenen.
Voor meer informatie en voor aanmelding kan contact worden opgenomen met Jacqueline Adema, tel.
0297-283908.
Via e-mail kan men altijd terecht op
het adres info@stichtingparaplu.nl
of op de website www.stichtingparaplu.nl, ook voor het downloaden
van een inschrijfformulier.

Nieuwe Meerbode - 9 september 2009

pagina 17

Weinig enthousiasme
voor Plusplan Marickenland
in de toekomst kleinschalige won- telijke structuurvisie verder gestalte
ingbouw in het gebied mogelijk te krijgen. “Op dat moment houdt ook
maken. Dit levert niet alleen een de werking van het Plusplan op, zobijdrage aan de identiteit en kwalit- dra de woningen in het landschap
eit van het gebied, maar voorziet ingepast worden. De onteigeningbovendien in de behoefte aan bi- sprocedure blijft daarna gewoon
jzondere landelijke woonvormen. bestaan,” besloot Lambregts haar
“Het gaat daarbij om 50 tot 60 land- betoog die er zelf geheel van overhuizen. Met deze (mogelijke!) won- tuigd is dat het Plusplan het neusje
ingbouw in het vooruitzicht is de van de zalm is voor grondeigenaverwachting dat de grondverwerv- ren.
ing versneld wordt. Immers, door de De gemeenteraad van De Ronde
verkoop van deze woningen wordt Venen spreekt zich in de raadsvergeld verdiend omdat daarmee de gadering van 1 oktober aanstaande
waarde van de grond stijgt. De rev- uit over het Plusplan, nadat eerst
enuen daarvan kunnen vervolgens een R(onde)T(afel)G(esprek) op 23
worden doorgesluisd naar de gron- september a.s. heeft plaatsgevonDe realisatie van Marickenland ligt de wethouder en dus de gemeente
In maart 2008 is het aankoopplan deigenaren die daarmee een betere den. De ministeries van LNV en
na aan het hart
Marickenland vastgesteld door de prijs voor hun grond kunnen krijgen. VROM steunen het Plusplan.
gemeenteraad van De Ronde Venen.
mand kon zeggen wat de werkeli- polder Groot Mijdrecht Noord ruim
In dat aankoopplan wordt uitgegaan
jke opbrengst en dus de grond- 45 woningen van inwoners moeten
van volledige schadeloosstelling van
prijs gaat worden, vond het plan worden opgeofferd… om vervoleigenaren die hun grond verkopen
nauwelijks gehoor. Volgens enkele gens elders nieuwe te gaan bouaan de overheid. Bij de vaststelling
aanwezigen in de zaal waren ook wen??... Die mensen moeten ook
van het aankoopplan heeft de genog niet alle grondeigenaren door schadeloos gesteld worden. Daar
meenteraad een motie aangenomen
de gemeente en DLG bezocht om is dus wel voldoende geld voor beom te komen tot een ruimhartige
over de verkoop van hun grond te schikbaar, zo werd tussen de bedrood-voor-groen regeling (verkoop
praten. Opmerkingen als ‘Ik vind rijven door opgemerkt? Wethouder
van grond in ruil voor bouwrechten
het hele plan maar niks’, ’het is ge- Lambregts haastte zich te vertellen
van een extra woning). Bij nadere
bakken lucht’, ‘er worden weer eens dat GMN hier niets mee te maken
uitwerking bleek deze regeling in
luchtballonnen opgelaten’ en ‘het had, maar toch bleef het onzekercombinatie met volledige schadeplan staat meer als een caravan in heid troef. Want Marickenland gaat
loosstelling niet goed mogelijk. Dat
plaats van als een huis’, ‘ik wacht wel voor ruim 450 hectare (ha) natuleidde tot de opzet en uitwerking
met verkopen tot 2012, want dan urontwikkeling. Daarvan is inmidvan het Plusplan – naar een idee
weten we misschien meer’, geven dels 180 ha verworven (waarvan
van fractievoorzitter Anco Goldhooeen indruk van de stemming die er de laatste paar maanden slechts 12
rn van Ronde Venen Belang (RVB) heerste. Dit overigens niets nadele ha) door het rijk. Er is dus nog pak
waarin onder meer (extra) invulling
van de voordracht die wethouder weg 270 ha te gaan. De vraag kwam
wordt gegeven aan de motie. VolVolgens wethouder Ingrid Lambregts is het Plusplan dé manier
Lambregts ‘naar eer en geweten’ aan de orde of deze hoeveelheid
gens wethouder Ingrid Lambregts
om de grondprijs voor de eigenaren aantrekkelijker te maken
uitdroeg en de talloze vragen uit grond bij de verrekening met de 50
van De Ronde Venen biedt het Plusde zaal die door haar en Henrike tot 60 woningen wordt ingebracht,
plan de grondeigenaren perspectief
Geurkink zo goed mogelijk werden of dat dit de totale hoeveelheid beDe
grondwaarde
wordt
bepaald
in de vorm van méér opbrengsten
beantwoord. Het geheel werd deze treft van 450 ha. Immers 180 ha is
aan
de
hand
van
taxaties,
uitgevoGebakken
lucht
bij verkoop van hun gronden. Zij gaf
avond probleemloos geleid door la- verkocht en verkocht=verkocht! Bij
erd
door
DLG
en
zal
tot
uitdrukking
De
grondeigenaren
hoorden
het
op dinsdag 1 september jl. samen
dyspeaker Margreet Kokshoorn.
verrekening van 270 ha grond is
worden
gebracht
in
de
transacties
betoog
met
gemengde
gevoelens
met Henrike Geurkink van Ruimtelide opbrengst voor eigenaren dan
met
de
betreffende
grondeigenaar,”
aan.
Waar
de
wethouder
en
haar
jke Ordening Volkshuisvesting en
Onduidelijkheden
relatief groter dan wanneer het om
zo
hield
wethouder
Lambregts
ondersteunende
ambtenaar
Henrike
Milieu (ROVM) van de gemeente
De
onduidelijkheden
maken
voorhet totaal gaat. Wie dus maar lang
haar
gezelschap
voor.
Zij
merkte
Geurkink,
vertegenwoordigers
van
daaraan uitleg in de vorm van een
namelijk
deel
uit
van
het
patroon
genoeg wacht tot er meer grond is
verder
nog
op
dat
wat
haar
betrof
de
provincie
en
DLG
plus
een
aanpresentatie. Die werd in dorpshuis
tal aanwezige dat op dit moment niemand met een aangekocht door het rijk zou op het
r a a d s l e d e n , transparant voorstel op de proppen einde van de rit dus het meest voor
waaronder ook komt wat de grond uiteindelijk zal zijn grond kunnen vangen. Ook hier
initiatiefnemer opbrengen. Al was het maar bij geen duidelijkheid. Waarom niet nu
Anco
Gold- benadering. Een voorstel van een al elke eigenaar een vast bedrag
hoorn,
had- van de aanwezigen was dan ook dat voor zijn kavel aanbieden? En dan
den verwacht ófwel de gemeente ermee aan komt op basis van een reële waarde?
met dit Plan de óf dat de leden van de gemeenter- Hoeven er geen dure woningen
mensen
van aad zoveel mogelijk informatie kri- te worden gebouwd, is het Plusenthousiasme jgen dat die zich een oordeel kun- plan niet nodig, minder adminis‘op de stoelen’ nen vormen van wat de opbrengst tratieve rompslomp en kunnen de
te krijgen kwa- ongeveer zal worden. Dan wéét je gemeente en de provincie snel hun
men zij bedro- wat en is er een uitgangspunt. Op plannen realiseren. Want die willen
gen uit. Sterker basis daarvan zouden zij op 1 okto- het – onder druk vanuit Den Haag
nog, een aantal ber in een raadsvergadering dat op - toch zo graag?
grondeigenaren het Plusplan kunnen loslaten en er Fractievoorzitter en raadslid Anco
zag niets in het al dan niet hun fiat aan geven. Nu Goldhoorn hield zich afzijdig en
plan. Dit van- blijft het bij een toekomstvisie op de wethouder besloot met het nog
wege het wan- een grondwaardebepaling waar- eens iedereen fijntjes in te wrijven:
trouwen jegens van niemand weet hoe die zich gaat “Het is óf het Plusplan accepteren
De bedoeling is om landhuizen in Marickenland te bouwen om de grondprijs ‘op te
het
zoveelste ontwikkelen. Daar heeft een eige- óf terugvallen op de basis schadekrikken’...
loosstelling!”
plan van de (lo- naar natuurlijk niets aan.
kale) overheid Saillant detail dat door de aanwezige
Wordt vervolgd
om
gronden grondeigenaren werd aangeroerd
is,
dat
voor
natuurontwikkeling
in
de
zullen
we
maar zeggen!
het
‘Plusplan
stond
als
een
huis’
en
tegen
(het
liefst)
een
bodemprijs
De Boei te Vinkeveen voor een
dat
het
hier
‘een
uniek
concept
voor
in
handen
te
krijgezelschap van bijna alle betrokken
gen. Verder dat de
grondeigenaren, een aantal raad- Nederland’ betrof.
afgesproken roodsleden en vertegenwoordigers van
Hoge
eisen
voor-groen regeling
de Provincie en DLG gehouden.
De woningbouw zou kleine clus- zomaar is losgelters landelijke woningen omvatten, aten en dat er nu
Versnelde realisatie
Lambregts legde uit dat de pro- verspreid over het natuur- en recre- ineens woningen
vincie Utrecht en de gemeente De atiegebied (Ziedaar wat oorspron- in het gebied waar
Ronde Venen de realisatie van het kelijk het ‘Parklandschap’ werd de EHS ‘regeert’
natuur- en recreatiegebied Marick- genoemd in 2005. Red). Omdat met mogen worden geenland willen versnellen. Als stok de bebouwing kwaliteit aan het ge- bouwd. Maar vooral
achter de deur fungeert het rijk bied moet worden toegevoegd, wor- door de onzekere
dat koste wat kost de Ecologische den hoge eisen gesteld aan inpass- factoren of die
Hoofdstructuur (natte natuur) in een ing en architectuur. De woningen woningen er wel
deel van de provincie wil realiseren. mogen uiteraard niet verstorend komen, wat de prijs
Daartoe behoort ook Marickenland. werken voor de nieuwe natuur of daarvan wordt en of
Om dit mogelijk te maken hebben de kernkwaliteiten van het Groene een woning juist op
de colleges van gemeente en pro- Hart aantasten. De uitwerking van die betreffende kaDe grondeigenaren lopen niet warm voor het Plusplan Marickenland tijdens de
vincie het Plusplan Marickenland het Plusplan zal na besluitvorming vel van de eigenaar
presentatie in dorpshuis De Boei
geplaatst.
vastgesteld. Hierin wordt onder an- door Provinciale Staten in de loop wordt
dere de intentie uitgesproken om van 2013 in onder andere de ruim- Ook al omdat nieDe Ronde Venen - Grondeigenaren die kavels hebben in wat het
natuurgebied Marickenland moet
gaan worden, blijken bepaald niet
opgetogen over het Plusplan Marickenland. Daar is door gemeente,
provincie en rijk veel energie in gestopt om dit vorm te geven teneinde
de grondprijzen aantrekkelijk te
maken. Daardoor moeten eigenaren
eerder bereid zijn deze te verkopen
aan de Dienst Landelijk Gebied
(DLG). Met die gronden moet Marickenland in 2015 zijn gerealiseerd.
Maar of dit via de gangbare weg
haalbaar is lijkt nog de vraag.
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Restaurant Le Virage winnaar ‘Culinaire Nol’

Culinaire Venen opnieuw
een smakelijke happening
Mijdrecht - De vierde editie van
het culinaire evenement Culinaire
Venen wist afgelopen zaterdag een
groot aantal belangstellenden naar
het Raadhuisplein in Mijdrecht te
trekken. Hier werd zichtbaar genoten van alle lekkernijen, proeverijen
en een gevarieerd entertainmentprogramma.
Er viel opnieuw veel te proeven van
de gerechtjes en drankjes in de
deelnemende restaurants La Farola,
Le Virage, Lust!, Restaurant Meesters, Restaurant Corfu en RendezVous uit Mijdrecht, Boven Water, De
Eetkamer van Vinkeveen en de Plashoeve uit Vinkeveen. Maison Vinocerf uit Uithoorn zorgde voor prachtige wijnen en champagnes. Ook
was gezorgd voor een smakelijk en-

tertainmentprogramma, met een
keur aan artiesten en optredens,
van tafelgoochelaars en ballonkunstenaars tot de close harmony van
de Singing Menu, de André Hazesrevival van Lesley Williams, de klanken van Frank Sinatra van Fran in
Person en het afsluitende optreden
van Quincy. Een leuk ‘tussendoortje’ was een modeshow van Lutz Fashion uit Vinkeveen.
‘Culinaire Nol’
Burgemeester mw. drs. M. Burgman
van De Ronde Venen verrichtte het
officiële startsein voor het evenement én voor de jurering van de Culinaire Nol, de wisseltrofee voor het
restaurant dat zich tijdens het culinaire festijn het best presenteert.

Nadat de trofee eerder was gewonnen door de restaurants Boven Water en Meesters, was het dit keer Le
Virage dat met de eer ging strijken.
“Als organisatie kijken we terug op
wederom een geslaagd evenement,
waar het publiek weer enorm heeft
genoten. Het was dit jaar moeilijker
om sponsors te vinden, maar er is
wederom iets moois gecreëerd. Zodra we alle kosten en opbrengsten
hebben vergeleken, zal bekend worden gemaakt welk bedrag er naar
het goede doel gaat. Graag bedank
ik alle bezoekers, deelnemers en
sponsors voor deze topdag”, aldus
Norbert Karthaus van de Stichting
Culinaire Venen. Volgend jaar vindt
op 11 september de vijfde editie van
de Culinaire Venen plaats.

Inloophuis ’t Anker
bij Grote Manifestatie
‘Kanker in Beeld’
Wilnis - Van 11 september tot en
met 2 oktober organiseert Stichting
Kanker in Beeld in de Grote Kerk,
in Den Haag voor de derde keer
de vijfjaarlijkse Grote Manifestatie.
De Grote Manifestatie zal bestaan
uit meerdere onderdelen. Centraal
staat de tentoonstelling met beel-

dend werk van (ex)-kankerpatiënten en naasten.
Er komen optredens van de bestaande projectkoren “Zingen voor je Leven”. De Grote Kerk zal een platform
bieden aan al die (ex)-kankerpatiënten en naasten die met theater,

dans, muziek of andere vormen van
expressie uiting geven aan hun verwerkingsproces.
Het schilderij op bovenstaande foto
van de teken- en schildergroep van
Inloophuis ‘t Anker is te zien op deze tentoonstelling.

LTO Noord provincie Utrecht: ‘boeren niet betrokken
en maatregelen ammoniak niet meegenomen’

‘Beheerplan Natura 2000
Botshol te vroeg naar
minister gestuurd’

Bewoners van Vinkenoord
genieten van dagje uit
naar Burger’s Zoo
Vinkeveen - “Woensdag 2 september was er weer gezonde spanning
wat het weer zou gaan doen die dag.
Enkele weken geleden werden we
verrast met een gulle gift om een
dagje uit te gaan met de bewoners.
Dit was super om te horen! De bewoners gaven de voorkeur aan Burgers
Zoo in Arnhem. We konden dus aan
de slag met organiseren: bus, rolstoelen, buffet voor de middag, maaltijd
voor de avond en natuurlijk de onmisbare vrijwilligers benaderen. Om
09.00 was iedereen er klaar voor en
de bus vertrok vol met goed gestemde bewoners, vrijwilligers en personeel richting Arnhem. Enkele bewoners gaven er de voorkeur aan liever
thuis te blijven, die kregen de zorg
van een invalkracht, zodat al het personeel mee kon. Bij aankomst brak

Vereniging de
Christenvrouw
De Ronde Venen - De vereniging
“de Christenvrouw” afdeling De
Ronde Venen hoopt dit seizoen voor
het eerst weer bij elkaar te komen
op D.V. donderdag 17 september
a.s. in gebouw “’t Kruispunt” van
de Christelijk Gereformeerde Kerk
in Mijdrecht aan de Koningin Julianalaan 22.
Deze avond komt mevrouw Tineke

het zonnetje door, en ja, wat wil een
mens dan nog meer, alleen maar genieten toch…? Nou, dat hebben we
dan ook met volle teugen gedaan !
Vooral het bekijken van de oceaandieren was een belevenis, haaien en
roggen boven je langs zien zwemmen maak je tenslotte niet elke dag
mee !
Bergje op
De kuitspieren werden goed op de
proef gesteld, het was echt bergje
op en bergje af om de dieren te kunnen bewonderen. Maar dat hadden
we er graag voor over, des te meer
trek kregen we in de soep en broodjes. Om deze dag vast te leggen als
herinnering werd er door “onze” fotograaf Jan een leuke groepsfoto
gemaakt, nog even wachten op de

van der Schee uit Almere met het
onderwerp: “Uit de verf komen”.
Aan de hand van eigengemaakte schilderijen vertelt zij over een
moeilijke periode uit haar eigen leven. Belangstellenden zijn van harte welkom! Aanvang 20.00 uur en de
koffie staat om 19.45 klaar!

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

laatste toiletklanten en dan... lachen
maar! Na het park nog wat rondgewandeld te zijn om de neushoorns,
gorilla’s en de Siberische tijger te
spotten, was het al weer tijd voor vertrek. Rond half zes arriveren we weer
bij Vinkenoord, hier stond een heerlijk Chinese rijsttafel voor ons klaar
op gezellig gedekte tafels.
Uiteraard heeft iedereen voldoende honger om de schalen leeg achter te laten!
We kunnen namens alle bewoners,
vrijwilligers en personeel zeggen dat
we met z’n allen een superdag gehad
hebben, mede dankzij het weer, maar
natuurlijk bovenal de gift die het voor
ons mogelijk maakte om zo’n dag te
kunnen organiseren!” Aldus een medewerkster van Vinkenoord

De Ronde Venen - De provincie
Utrecht had het conceptbeheerplan
voor het Natura 2000 gebied Botshol nog niet naar de minister van
LNV mogen toezenden. Het beheerplan is namelijk nog lang niet af en
de boeren in de omgeving zijn er
door de provincie volstrekt te weinig
bij betrokken. Dat stelt LTO Noord
provincie Utrecht.
Voorzitter Henk Veldhuizen van LTO
Noord provincie Utrecht: “Het is onbegrijpelijk dat de provincie schrijft
dat het aanwijzigingsbesluit voor
Botshol in grote lijnen haalbaar en
ook betaalbaar is. Terwijl in het beheerplan nog geen maatregelen zijn
opgenomen op het gebied van het
beperken van ammoniak. Hoe kan
de provincie dan nu al die conclusie trekken?”
Daarnaast stoort het Veldhuizen dat
de provincie de boeren in de omgeving nauwelijks bij het proces heeft
betrokken. Veldhuizen: “Wij hebben
verschillende keren aan de provincie Utrecht gevraagd de boeren in
de omgeving erbij te betrekken. Volgens de provincie was dat echter
niet nodig, omdat de directbetrokkenen immers de natuurorganisa-

ties Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zijn. Het beheerplan laat
echter wel zien dat er te veel ammoniakdepositie is, voor bepaalde
soorten die men nastreeft. En dat
raakt de boeren in het hart van hun
bedrijfsvoering.”
LTO Noord provincie Utrecht vindt
dat het niet betrekken van de landbouw haaks staat op afspraken die
daarover landelijk zijn gemaakt.
Veldhuizen: “De minister van LNV,
het IPO namens de provincies, de
VNG namens de gemeenten en de
betrokken maatschappelijke organisaties hebben met elkaar afspraken
gemaakt over de totstandkoming
van de beheerplannen. Eén van de
afspraken betrof het betrekken van
de lokale betrokkenen. Het is onvoorstelbaar dat de provincie daaronder alleen de natuurorganisaties
rekent, terwijl de ammoniakproblematiek juist de boerenbedrijven in
de omgeving betreft.”
Pleidooi
De insteek van de provincie Utrecht
staat ook haaks op het pleidooi dat
Tweede Kamerlid Ger Koopmans
(CDA) recent deed. Hij pleitte ervoor

Waar is het spandoek van
het Cursusproject?
De Ronde Venen - Elk jaar hangt het Cursusproject een week voor de Cursusmarkt een spandoek aan iedere kant
van het viaduct in Vinkeveen. Op 29 augustus werden ze weer opgehangen voor de Cursusmarkt van 4 september.
Maar 3 september zijn de doeken verdwenen!! Wie heeft de spandoeken eraf gehaald? Wie heeft ze nu in zijn bezit? Het Cursusproject wil ze dolgraag terug. Ook als het als grap bedoeld is, dan hoort het Cursusproject het graag
via deze krant en ook waar de doeken te vinden zijn.

Kookparade
Wilnis- Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage afdeling Wilnis houdt woensdag 16
september haar eerste ledenvergadering van dit seizoen met een gezellige kookparade.
Dit wordt georganiseerd door Remedica uit Eindhoven, die ons heerlijke hapjes zullen voorschotelen.
Ook gasten zijn hartelijk welkom.
De avond is in De Schakel, Dorpsstraat 20 te Wilnis en begint om
19.30 uur.

om meer dan één boer op te nemen
in de klankbordgroepen voor de beheerplannen, omdat een boer alleen
het vaak ook niet trekt. LTO Noord
Utrecht constateert echter dat de
provincie alleen de natuurbescherming ook wel voldoende klankbord
vindt.
Ook is het concept-beheerplan voor
Botshol niet besproken met de ILG
gebiedscommissie De Venen. “Dat
versterkt het beeld dat de provincie
gewoon haar eigen gang gaat en
weinig belang hecht aan communicatie met de omgeving. Dat vinden
wij niet verstandig, want de provincie creëert daarmee alleen haar eigen weerstand”, aldus Veldhuizen.
LTO Noord is de organisatie van en
voor agrarische ondernemers die
zowel voedsel en sierteeltproducten als andere producten en diensten leveren, zoals agrarisch natuurbeheer, waterbeheer, recreatie,
energie en zorg. LTO Noord zet zich
in voor een sterke economische en
maatschappelijke positie van haar
ruim 36.000 leden en doet dit door
het bevorderen van passende randvoorwaarden voor het agrarisch ondernemerschap.

Aan dit viaduct hing het spandoek. Waar is het?
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Veenlopers strijden om
overwinning in De Meije
De Ronde Venen - Vorige week
maandag zorgden de Veenlopers
Ricardo van ’t Schip en Frans Woerden voor een spannende strijd om
de overwinning van De Meijeloop in
het buurtschap De Meije. De overwinning bleef uiteindelijk in de familie: Ricardo en Frans zijn namelijk
ook nog eens neven.

lometer 12 probeerde Frans diverse malen weg te komen, maar Ricardo hield goed stand. Met nog 1
kilometer te gaan leek het toch te
lukken voor Frans, maar Ricardo
liet zien over een uitstekende eindsprint te beschikken. Hij snelde naar
de overwinning in een tijd van 55.00;
Frans volgde in 55.15 als tweede.

De twee Veenlopers namen direct
de leiding in de wedstrijd tijdens deze wedstrijd over 15 km. Vanaf ki-

Afgelopen zondag waren de Veenlopers ook succesvol. Julitta Boschman en Michael Woerden liepen tijdens de Haarlemmermeer Marathon
respectievelijk de 5 km en de halve
marathon. Zij behaalden daarbij allebei de overwinning. Julitta finishte
in een snelle 19.45, terwijl Michael
met z’n 1.13.44 veel te snel was voor
de concurrentie. Het was voor Michael al weer de derde overwinning
op rij in Hoofddorp.
Frans Woerden had in de polders
rondom Hoofddorp blijkbaar de Meijeloop nog in de benen. Hij finishte op de marathon in een tijd van
3.05.50.
Zeven Veenlopers liepen deze dag
in Nieuwkoop hun wedstrijd. Willem
van Leeuwen zorgde voor de klapper van de dag. Hij verbeterde zijn
persoonlijk record op de halve marathon met één seconde tot 1.22.25.
Hij werd met deze tijd ook nog eens
3e overall. Johan Baas liep ook een
goede wedstrijd op het schitterende parkoers rond de Nieuwkoopse Plassen. Hij kwam uit op een tijd
ruim onder de anderhalf uur: 1.27.33.
Henny Buijing liep één van z’n vele voorbereidingswedstrijden voor
de marathon: 1.36.50. Rob van Zijtveld en Henny Kooijman liepen gelijk op: 1.46.00.
Op de 10 km viel Karin van Zijtveld in de prijzen. Ze liep naar de
3e plaats bij de dames. Steven van
der Poel had 42.53 nodig voor deze afstand.

Clubkampioenschappen
jeugd tvm
Mijdrecht - Afgelopen week is er
door maar liefst 98 jeugdleden van
Tennis Vereniging Mijdrecht gestreden om de titel bij de clubkampioenschappen enkel.

en voor de net iets ouderen was er
het driekwart veld. Nieuw dit jaar
was dat er onderscheid werd gemaakt in speelsterkte vanaf de leeftijdscategorie t/m 12 jaar.

Er werd gespeeld in veel verschillende categorieën. Zo konden de allerjongsten spelen op de minibaan

Zo was er voor ieder wat wils en
konden alle kinderen op hun eigen
niveau meedoen.

Open Ronde Venen Klaverjaskampioenschap 2009
De Ronde Venen - Het Open Ronde Venen klaverjaskampioenschap
2009 zal gehouden worden komende vrijdag 11 september in Café de
Merel Arkenpark Mur no 43 in Vinkeveen. Het klaverjassen start om
20.00 uur, zowel dames als heren
zijn welkom. Er zullen vier ronden
van zestien giffies gespeeld worden
en dan worden de punten bij elkaar opgeteld en is de kampioen of
kampioene 2009 bekend. De kampioen van verleden jaar, Carla van
Nieuwkerk, zal dit jaar de te kloppen vrouw zijn. Er zijn fraaie prijzen te winnen .Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Tel. Café de Merel:

Matige start voor Argon
Mijdrecht - De start van het seizoen 2009–2010 heeft Argon bepaald niet gebracht, wat er van gehoopt werd. Na een moeizame voorbereiding, waarbij de ploeg voor
de KNVB beker ten onder ging bij
Rijnsburgse Boys (3-0) maar in de
districtsbeker wel een ronde verder kwam, maar daarbij enkele vervelende blessures op had gelopen,
moest in een samenstelling gestart
worden, die Marcel Keizer op voorhand zeker niet als zijn meest favoriete genoteerd zal hebben. Gezien de breedte van de spelersgroep
mocht echter verwacht worden, dat
ook in deze samenstelling behoorlijk gespeeld zou kunnen worden.
In de praktijk bleek dat echter niet
mee te vallen, met in iedere linie een
nieuw gezicht bleek nog geen sprake van ingeslepen patronen. Aangezien ook thuisploeg FC Omniworld
dergelijke problemen kende, kreeg
het publiek een weinig hoogstaande wedstrijd voorgeschoteld, waarin
ook weinig echte kansen genoteerd
konden worden. De eerste mogelijkheid van de partij was voor middenvelder v.d. Feer, maar een half blok
van Jasper de Haer bleek voldoende
om doelman Eelco Zeinstra de tijd te
geven om in te grijpen. De doelman
moest ook na 20 minuten ingrijpen,
toen hij in eerste instantie een kopbal niet klemvast kon verwerken en
toen de bal net voor de inlopende
Prein weg wist te grissen. Halverwege de eerste helft een eerste doelpoging van Argon, maar het schot
van Thabiso van Zeijl werd door een
verdedigend been van het venijn
ontdaan, zodat doelman Middel-

beek van de thuisploeg (in vroeger
jaren actief aan de Hoofdweg) probleemloos kon ingrijpen. Het meest
opvallend voor de rust was rechtsback Guedamsi van de gastheren,
die binnen 7 minuten tot twee keer
toe een gele kaart voor kreeg gehouden en dus voortijdig naar de
kleedkamer kon.
Overwicht
Het feit, dat Argon na rust een man
meer in het veld had staan vertaalde zich wel in een overwicht voor de
gasten, maar veel gevaar wist men
niet te stichten. Een schot van Michael van Laere net over werd direct beantwoord door een uitbraak
van de snelle v.d. Feer, maar ook hij
had net even te veel tijd nodig, zodat Tuan Truong Minh net nog kon
ingrijpen. Meteen daarna gaf hij zijn
plaats over aan de van een blessure
terug gekomen Ben Ebu-Mordi, zodat een meer aanvallend team in het
veld stond. De eerste goede actie
van de buitenspeler leverde dé kans
van de wedstrijd op voor Josuah Patrick, maar deze kopte de bal na de
perfecte voorzet tot afgrijzen van
het Mijdrechtse deel van het publiek van dichtbij toch nog voor het
doel langs. In de resterende minuten bleef het spelbeeld ongewijzigd:
een onmachtig Argon, dat wel wilde, maar niet tot soepel aanvalsspel
kwam en een op een uitbraak gokkende thuisploeg. Dat kwam er echter ook niet meer van, zodat het publiek uiteindelijk de verliezende partij werd in deze wedstrijd, die op het
veld in ieder geval geen winnaar opleverde.

Spel en Sport 55 Plus
is gestart
De Ronde Venen - Bij Spel
en Sport 55 Plus is er het komende seizoen weer veel te
doen.
Iedereen vanaf 50 jaar kan in
deze periode aan meer bewegen gaan doen bij Spel en
Sport.
Dus niet alleen mensen die
alles nog kunnen wat ze willen, maar ook als er beperkingen zijn.
Voor iedereen die dat wil zijn
er activiteiten die bij je mogelijkheden passen.
Vakdocenten die voor deze
vormen van sporten zijn opgeleid, kunnen u adviseren
welke activiteit het beste bij
je past. Sport en Spel op maat
noemen wij dat.
Onze deskundigen zeggen:
Sport en Bewegen is noodzaak.
Meer bewegen helpt je om
langer zelfstandig te blijven.
De activiteiten zijn zo afgestemd dat het in een groep
heel veel plezier geeft en wie
wil dat niet.
Voor fitte vijftigplussers die

veel tijd achter de computer gaan doorbrengen, is er
voor het eerst nu een pittige
conditietraining, met onderdelen als krachttraining, uithoudingsvermogen en afsluitend een sportspel (estafette
of basketbal)
Niet iedereen wil sporten
maar doet wel graag een spel
of een dans, dan bent u ook
op het goede adres bij Spel
en Sport.
Voor de volgende recreatieve
activiteiten kunt u zich aanmelden: badminton, tafeltennis, sportief wandelen, linedance, koersbal, bowling,
stoelhonkbal
Spel en Sport 55 Plus nodigt
u van harte uit om eens een
gratis proefles mee te maken,
dan weet u pas echt hoe gezellig en gezond het bij Spel
en Sport is. Voor informatie
en aanmeldingen kunt u terecht bij mevrouw Jos Kooijman, tel. 0297 285519.
Voor plaats en tijden zie advertentie elders in dit blad.

Ook het weer was ons gunstig gezind: de regen begon pas nadat de
wedstrijden waren afgerond. Wel
waaide het een aantal dagen verschrikkelijk hard.
We hebben mogen genieten van
hele spannende partijen en kunnen
terugkijken op een zeer geslaagd
toernooi!

Uitslagen:
ME mini t/m 8
1. Denise Helmer
2. Suze Smit
JE mini t/m 8
1. Youri van Loosbroek
2. Ruben Rechtuijt
ME 3/4 t/m 10
1. Julia Veerhuis
2. Sophie Burgers
JE 3/4 t/m 10
1 Merlijn Whitton
2 Mathis Brétin
ME t/m 10
1. Lisa Post
2. Lisanne Helmer
JE t/m 10
1. Rix Ronday
2. Martijn Kooijman
ME t/m 12 (8/9)
1. Ana Banjanin
2. Lisanne Helmer
JE t/m 12 (8/9)
1. Hugo Straver
2. Alexander Govers
JE t/m 12 (7+)
1. Bas Boelhouwer
2. Patrick Prins
ME t/m 14 (7+)
1. Demi Coenraads
2. Sita Coenraads
JE t/m 14 (8 /9)
1. Lars Wouterse
2. Alexander Govers
JE t/m 14 (7+)
1. Luuk Schroen
2. Jordi Hammer
ME t/m 17 (8/9)
1. Laura Cornelissen
2. Alissa Buskermolen
JE t/m 17 (8/9)
1. Nigel Overmars
2. Lars Wouterse
JE t/m 17 (7+)
1. Jasper Werkhoven
2. Timo Melman
ME t/m 17 (7+)
1. Sita Coenraads
2. Fiona Kranenburg

UWTC fietscrossers na de
zomerstop van start
Regio - Na de zomerstop begon het
wedstrijdseizoen weer met de 5e
Red Line Top Competitie in Schijndel afgelopen zondag. De UWTCrijders hadden wel alweer de jaarlijkse tijdrijden wedstrijd gehad op
zaterdag 29 augustus met aansluitend de barbecue. De uitslagen
hiervan worden bekend gemaakt op
de bingomiddag. Afgelopen donderdag was het de bedoeling dat
de 5e clubcompetitie verreden zou
gaan worden, maar een onweersbui
zorgde ervoor dat dat niet doorging.
Maar zondag ging de wedstrijd wel
gewoon door. 22 Rijders van UWTC
stonden op de lijst. Het weer deed
goed z’n best, niet meer zoveel wind
als afgelopen week. En af en toe
scheen de zon.
Zoals altijd begint de TC met de
cruisers. Kevin, Wouter, Erik en Willem verschenen aan de start. Willem
had een kleine handicap, er zat een

scheurtje in z’n frame. Hij kon dus
niet voluit rijden en was na de manches uitgereden. Alleen Erik reed
nog een halve finale, hierin werd hij
8e.
Dan de jongens tot en met 14 jaar,
Van de 13 rijders gingen er 6 door
naar de halve finale. Donne en Roberto kwamen net een plaatsje tekort, Bart en Roan haalden wel de
finale. Bart eindigde als 2e, Roan als
8e. Hierna is de Sportklasse aan de
beurt. Arno, Mike, Michael, Michiel
en Erik rijden in deze klasse. Mike
en Michael reden nog een kwartfinale. Daarna mocht Michael ook
nog de halve en de finale rijden. Uiteindelijk werd hij 5e. in blok 2 rijden
de nieuwelingen en de elite-rijders.
Bij de elite rijdt niemand van UWTC
maar wel bij de nieuwelingen, Rick.
Hij kwam echter niet verder dan de
manches.
Volgende week word het NK-Clubs
verreden in Assen.

0297-263562. Hier volgen de data
voor de nieuwe prijsklaverjascompetitie 2009/2010, 11 en 25 september, 9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december; voor 2010: 8
en 22 januari, 5 en 19 februari, 5 en
26 maart, 9 en 23 april, 7 en 21 mei,
4 en 18 juni en 9 juli.
Uitslag van de laatste prijsklaverjasavond:
1 Frans Bierstekers
7476 pnten
2 Kees Kooyman
7140 pnten
3 A. van Scheppingen 7097 pnten
4 Jan Houtkamp
6868 pnten
5 Leen v.Bemmelen
6847 pnten
De poedel prijs was voor Antoon
van Breukelen met 4816 punten

Hennie Pothuizen slaat
weer toe

Regio - Zaterdag was de vierde Navlucht vanuit het Belgische Nivelles/
Nijvel (gem. afstand 186 km, en het
was wederom Hennie Pothuizen uit
Vinkeveen die genadeloos toesloeg.
De duiven waren om 11.00 uur gelost, en Hennie klokte zijn eerste
duif om 13.07.55 uur. Deze maakte een snelheid van 1452,901 meter
per minuut, ruim 87 km per uur. Met
weer 8 duiven bij de eerste 10 in
de vereniging, en de eerste drie en
vier duiven bij de eerste vijf in Rayon F geeft aan dat er vorm op zijn
duiven zit. Een geweldige prestatie
waar de vereniging trots op is. Met
nog een vlucht te gaan gaat Hennie
hoge ogen gooien voor een kampioenschap in het rayon. Henk Snoek
uit De Kwakel nam de andere twee
plaatsen in de top tien voor zijn rekening, en dat is ook een knappe
prestatie gezien de ongunstige wind
voor hem, Ron den Boer was de derde liefhebber. Ginkel & Berg werd
eerste in de B-Groep. Voor de Overnacht Fond spelers was dit weekend de afsluitende vlucht vanuit het
Franse Limoges, (gem. afstand 751
km). De duiven werden om 09.00
uur gelost, en werd gewonnen door

Verweij-Castricum uit Mijdrecht. De
eerste duif werd om 19.36.30 uur
geklokt, en maakte een snelheid van
1178,905 per minuut, ruim 70 km
per uur. Ginkel & Berg uit De Kwakel werd tweede en Harrie Hendriks
uit Vinkeveen werd derde.
Deze vlucht werd georganiseerd
door Rond de Amstel als experiment, en dat is naar alle tevredenheid van de organisatie maar ook
van de deelnemers vanuit geheel
Noord Holland geslaagd en zal in
2010 herhaald worden.
Uitslagen
Strombeek
393 duiven 16 deelnemers
C. Pothuizen
H.P. Snoek
R. den Boer
Ginkel & Berg
J. Koek
Limoges 53 duiven en 8 deelnemers
Verweij-Castricum
Ginkel & Berg
H. Hendriks
W. Wijfje
Th. Kuijlenburg

Olympisch biljartkampioen Dick
Jaspers bezoekt “Café De Paddestoel”
Mijdrecht - Vrijdag 4 september
werd Café De Paddestoel verrast
met een bezoek van olympisch kampioen Dick Jaspers. Een partij met
eigenaresse Carolien van Wijk was
de aanleiding voor dit verrassende optreden. Als opwarmer speelde Jaspers een partij tegen Pim de
Jager. Daarna was het de beurt aan
Carolien. Twee maal was er niet echt
sprake van een partij, omdat Jaspers
formidabel liet zien waarom hij een
wereldtopper is.
Vele malen was er applaus voor
mooie ballen en na afloop was er
tijd voor het uitleggen van een lastige driebander, een praatje, foto’s
en uiteraard handtekeningen. Mede
dankzij zijn aanwezigheid bleef het
weer lang erg gezellig in Café De
Paddestoel. Een avond die de vele
biljartfans die Café De Paddestoel
rijk is, niet snel zullen vergeten.
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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.

Bedankt voor de
Sprookjesachtige dag
Doordat onze dochter Isabel Kok de kleurwedstrijd
gewonnen had van de Nieuwe Meerbode kregen wij
toegangskaarten voor de Efteling in Kaatsheuvel.

Uit het leven gegrepen
Wilnis - Zaterdagmiddag 22augustus 2009 rond
13.00 uur breken er twee honden “Husky’s” los.
Op een drafje gaan zij beide richting ’t grasveld
van de Ter Braaklaan. Zij kennen de route,
want eerder hebben zij op deze plek een eend
doodgebeten. Daar aangekomen zien zij een
poes op ’t grasveld lopen, zij gaan hier achteraan
en zij bijten haar dood. De paniek die daar
ontstaat is groot, verschillend mensen proberen
de honden te laten schrikken door te toeteren en
met stenen te gooien. De “baas” van de honden
was naar deze plek komen fietsen en heeft beide
honden meegenomen.
Buurtbewoners zijn mij komen halen, maar ’t
was te laat.
Na 14 jaar is mijn lieve poes Nouschka
overleden.

Nogmaals bedankt voor deze mooie sprookjesachtige
dag.

De eigenaar van de honden kwam terug op de
plek des onheils en zei:
- Tja ‘t is de aard van ’t beesie
- De kinderen hebben ’t hek open laten staan
Woorden als sorry of ik vind ’t zo erg…. ??
En wat nu?
De hondenbrigade gaat de honden testen, want
welke heeft gebeten? Weten we niet.
Veiligheid voor onze kinderen?
De honden kennen de plek!
Ze hebben bloed geroken en geproefd.
Welk dier of mens wordt ’t volgende slachtoffer.
Veiligheid voor ons allemaal, en onze dieren.
Monique Ides
Wilnis

Politie, je beste vriend!!
Op maandagavond 31 augustus om 8.00 uur
's avonds, een schitterende avond, varende op
de Vinkeveense Plassen met onze sloep, mooie
ondergaande zon, ook nog een hete luchtballon
vlak boven ons hoofd, wat kun je dan genieten,
echter……
de waterpolitie is de laatste weken aan het
controleren of iedereen zich wel aan de juiste
snelheid op de plassen houdt, wat geresulteerd
heeft, u heeft het zelf in de Meerbode kunnen
lezen, vele bekeuringen, waar wij zelf tot twee
keer getuige van zijn geweest. Een keer werden
kinderen, die gewoon ontzettend veel lol hadden,
in een politiebootje meegenomen en bekeurd.
Dit echter terzijde. Wat mij op het hart ligt, is het
feit dat ik met meerdere personen er getuige
van ben geweest, dat er maandagavond een
donkerblauwe motorboot met een vaart van zeker
75 km per uur over de Vinkeveense plas kwam

Het restaurant was volledig ingericht met alles wat je
kon zien op het park, en ik keek mijn ogen uit.
Ook was er nog een wildwaterbaan “De Piranja”. Vanuit
de wachtrij leek het mij best wel leuk maar eenmaal
in de Piranja was het best spannend want we hadden
al snel een nat pak te pakken. Maar dat gaf helemaal
niks, want het was toch lekker weer zei ik tegen mijn
vader en moeder.
Als laatste bezochten wij de Fata Morgana, dat was
helemaal geweldig, je laat je meevaren in een wereld
vol oosterse taferelen. Het was echt een geweldige
dag.

aanscheuren vol gas!! Ineens kwam er vanaf
eiland 4 een politieboot met zwaailichten achter
deze loeihardvarende boot aan. Ach jee, dachten
we allemaal, de KLOS !!! Wat schetst echter
onze verbazing... dat de politieboot, langszij
de motorboot kwam liggen, de bestuurder
herkende, zijn hand opstak, de politie de boot
keerde, en wegvoer!!
Vriendjespolitiek dus. Als je maar familie of
vrienden bij de politie in Vinkeveen hebt kun je
je dus alles permitteren!!! Dit druist bij mij tegen
ALLES in, wel kinderen en onbekenden fikse
bekeuringen geven die oplopen tot 340 euro
en in dit geval, een bekende, ermee weg laten
komen??

Ik zal in het kort vertellen hoe dat was. Op zondag 16
augustus was het dan zover. We zijn een hele dag naar
de Efteling geweest, het was geweldig. Ik ben nu net
5 jaar, dus we gingen als eerste het sprookjesbos in,
ik keek mijn ogen uit wat daar allemaal gebeurde. We
hebben alles gezien, Roodkapje, De Draak, Doornroosje,
en Sneeuwwitje. Vooral was langnek interessant, want
die kon zo’n lange nek krijgen. Toen gingen we door
naar Carnaval festival, waar hele vrolijke muziek werd
gedraaid. Eenmaal uit de Carnaval Festival gekomen
werden we opgewacht door Pardientje, dat was
helemaal spannend, dus snel op de foto met haar
voordat ze weer verderop ging kijken. Wij gingen naar
Het Volk van Laaf, dat is een soort treintje in een vorm
van een slak, wat boven het volk van Laaf rijdt. Je zit
heel hoog en gaat door de bomen en langs de huisjes
waar het volk van Laaf zich bevindt, dit was toch wel
heel erg spannend. Tussen de middag hebben we in
het Efteling restaurant gegeten.

Isabel Kok
Vinkeveen

Christine Robart, Acherbos 103 a
Vinkeveen

‘Verkeersregels’
Woensdagochtend 2 september jl. fietste ik op de Croonstadtlaan en wilde linksafslaan de Bozenhoven op. Daar kwam een auto aan, voor mij van links; ik kwam dus van
rechts voor de automobiliste. Ik sloeg linksaf
en bleef doorfietsen, ook al merkte ik dat zij
geen aanstalten maakte om te remmen.
Op het laatst moest zij wel remmen, het ging
maar net goed. We stopten allebei en ik zei:
“Ik heb voorrang hoor!” In plaats van geschrokken te zijn, zei zij doodnuchter: “U rijdt

op een fiets, dus heeft u geen voorrang.” En
weg was zij. Nou mevrouw, ik zou het theorieboekje er nog maar eens op nakijken.
Fietsers in Mijdrecht, jullie zijn gewaarschuwd!
Wat mij nog het meest heeft geïrriteerd is de
arrogante manier waarop zij reageerde.
Ik hoop dat ook zij dit leest en hier een lesje van leert.
Een fietser die haar voorrang neemt.
Thea Reurings-de Graaff, Wilnis.

Wat gaat er toch
gebeuren in Vinkeveen?
Deze vraag zullen vele Vinkeveners zich zo
langzamerhand wel stellen nu er nog steeds
geen enkele beweging plaatsvindt bij het oude
pand van Koeleman.
Wat er wel beweegt is het onkruid dat steeds
erger en hoger wordt.
Het wordt er steeds sloeziger en je schaamt je als
Vinkevener toch dat dit er zo bij staat, dit gebeurt
in Mijdrecht niet in het dorp!!
En was het oude pand van Koeleman nu het enige,
nee! Wat staat er te gebeuren op Herenweg 3?
Het pand naast de IJsbeer staat ook al meer dan
een jaar leeg en begint ook verval te vertonen,
ook hier verloedering, onkruid, en de eerste
gaten in de ruiten.
En was dit pand op de Herenweg nu het enige,
nee! Wat gaat er gebeuren met het pand naast
de apotheek bij het Maria-Oord, want ook dit
pand staat alweer jaren leeg en ook hier onkruid

en verpaupering en dichtgespijkerde ramen, het
is een schande!
Ziet er niet uit!
Al deze leegstand terwijl er zoveel mensen zijn
die al heel lang naar woonruimte zoeken en hier
staan diverse panden leeg en verloederen en er
wordt niets aan of mee gedaan.
Waarom moet dit zo lang duren en waarom wordt
er niets mee gedaan, wanneer kom nu eindelijk
die winkel en broodjeszaak?....Of komt ie er toch
niet?
Wat gaat er gebeuren met die andere panden?
Waar enkele mensen zich inzetten om een leuk
en fijn dorp van Vinkeveen te maken maar enorm
tegen gewerkt worden door enkele mensen
die het op één of andere manier Vinkeveen
misgunnen.
Het is toch te idioot voor woorden dat de

Vinkeveners zo worden behandelt door onze
Raadsleden, wij Vinkeveners worden totaal in het
ongewisse gelaten! Niets wordt er naar buiten gebracht,
geen enkele uitleg, geen enkele duidelijkheid naar
de inwoners die toch absoluut recht hebben op een
prettige leefomgeving. Terwijl als er verkiezingen zijn
ineens allerlei zaken naar buiten komen en de burger
van alles krijgt te horen... maar nu?
Niets
Helemaal niets, geen enkele duidelijkheid van wat er
staat te gebeuren of niet staat te gebeuren.
Het is toch niet gek dat de burger geen enkel
vertrouwen heeft in de politiek want dit laat wel weer
zien hoe zaken worden duidelijk gemaakt naar de
burgers... niet dus.

Hoe lang moeten de bewoners in Vinkeveen, ‘de
toeristisch trekpleister in De Ronde Venen’, zoals
genoemd door de heer Dekker, nog tegen deze
wanorde, verloedering en verpaupering aankijken?
Kom toch raadsleden! Treed eens duidelijk naar
buiten en laat die achterkamertjespolitiek toch eens
achterwege, laat eens horen aan al die mensen die zich
hierover lopen op te winden, wat gaat er in godsnaam
gebeuren en wanneer??
2010?... 2011?... 2012?... is het nu niet lang genoeg
zo geweest, deze trieste aanblik in dat ooit zo mooie
toeristische dorp...
C. Mastwijk
Vinkeveen
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Uw auto professioneel
gereinigd en gepoetst
Mijdrecht - Met ingang van 1 augustus heeft Eddy Brugman zich
met een professioneel autopoetsen autoreinigingsbedrijf gevestigd
op het Mijdrechtse industrieterrein
aan de Genieweg. Onder de naam
Pridion-solution Car Cleaning biedt
dit bedrijf een uitgebreid pakket aan
mogelijkheden op het gebied van
totale autoverzorging voor autohandelaren, dealers, bedrijven en particulieren. Zoals wassen, zuigen, ramen reinigen, interieurbehandeling,
lak poetsen, kleur ophalen, krassen
verwijderen en conserveren (teflonbehandeling) in de ruimste zin
van het woord. Ook het verwijderen van hondenharen, het reinigen
van de bekleding en de motorruimte behoren tot de activiteiten. Dat
alles gebeurt op een professionele manier! Pridion-solution biedt zijn
diensten aan tegen concurrerende tarieven, waarvan Eddy zelf zegt
dat hij in vergelijking met soortgelijke bedrijven de meest aantrek-

kelijke hanteert. Eddy’s echtgenote
Joke staat helemaal achter het initiatief van haar man. Zij fungeert
als backup in administratief opzicht,
maar houdt daarnaast wel haar eigen werk aan in de thuiszorg. Overigens is de naam Pridion een samentrekking van de namen van hun kinderen Priscilla en Dion.
Halen en brengen
Een ‘standaard behandeling’ van
de auto duurt drie en een half uur.
Wassen, drogen, uitzuigen, ramen
reinigen, velgen en motorcompartiment schoonmaken, rubbers nalopen en dergelijke. Dat gebeurt heel
nauwkeurig en veelal met de hand.
Een dergelijke behandeling is er al
vanaf 35 euro. Dat is exclusief bekleding, interieurreiniging en poetsen. Pridion-solutions biedt verschillende carclean behandelingen die
steeds een stapje verder gaan. Zoals het poetsen van verweerde lak
tot hoogglans, raambehandelingen

met een speciaal waterverdrijvend
middel, waardoor de ruiten letterlijk
glashelder zijn en dat ook (‘ruitenwisservrij’) blijven, oppervlakbehandeling met een zogeheten ‘lakverzegelaar’ en last but not least speciale interieur- en bekledingsreinigingen. Daarvoor worden speciale producten en apparatuur gebruikt, zoals de toepassing van ozon.
“We hebben voor dit soort autobehandelingen een compleet ingerichte box met de beste onderhoudsmiddelen en apparatuur. Tot de service behoort bovendien het halen en
brengen van de auto bij de klant. De
auto wordt hier behandeld en vervolgens na een paar uur, maar zeker
dezelfde dag, weer teruggebracht.
We hebben geen auto’s in opslag.
Dat spreekt bijvoorbeeld autodealers aan die hun wagens bij een ander altijd een paar dagen kwijt zijn.
Bij ons dus niet. Onze dienstverlening beperkt zich voorlopig tot de
regio De Ronde Venen, Uithoorn,
De Kwakel en Aalsmeer. Niet verder, want dan ben ik te lang onderweg en dat betekent tijdverlies. Behalve personenauto’s behandelen
we ook bestelauto’s en kleine bussen, waarbij we in opdracht eventueel ook bedrijfs- en reclamestickers
verwijderen van het plaatwerk. We
zijn vaak innovatief bezig door toepassing en gebruik van nieuw ontwikkelde producten. Zoals het behandelen van de auto met een product op teflonbasis. Dat is een lakverzegelaar. Eenmaal aangebracht
op het schoongepoetste oppervlak
vormt het als het ware een tweede huid die de onderliggende laklaag beschermt tegen onder meer
verkleuring, opspattend vuil, vogelpoep, weersinvloeden, steenslag en
noem maar op. De auto ziet er na
behandeling gewoon super uit. Dat
blijft hij ook zelfs na een forse regenbui en opspattend vuil van de
weg. Pridion-solution Car Cleaning
gaat voor honderd procent in kwaliteit en service. Onze klanten moeten tevreden zijn. Als dat zo is zijn
wij het ook.” Aldus Eddy die bij grote
aantallen opdrachten hulp van ge-

motiveerde relaties kan inroepen.
Daardoor zal hij niet gauw ‘klem’
komen te zitten in het werk.
Uitdaging
Hoe kwam Eddy ertoe om een nieuw
bedrijf op te starten? Eddy: “Na een
flink aantal jaren voor een baas te
hebben gewerkt was ik aan een
nieuwe uitdaging toe met totaal ander werk. Omdat ik ooit wel eens bij
een kennis die een wasstraat had,
auto’s heb gepoetst, kwam dit idee
boven drijven. Waarom niet zelf zoiets beginnen? We hebben ons van
te voren eerst georiënteerd in hoever er kans van slagen was in deze regio. We wonen nu 14 jaar in
Mijdrecht en weten dus ongeveer
hoeveel garagebedrijven en autodealers er hier al zijn. Bij een aantal zijn we eens gaan informeren en
het bleek dat er best animo was om
auto’s voor aflevering te laten wassen en te poetsen. Zowel nieuwe als
bij het contingent occasions. Vervolgens hebben we daarvoor offertes afgegeven. Tevens hebben
we flyers laten maken en die grotendeels huis-aan-huis verspreid
in de woonkernen. Daar zijn leuke reacties op gekomen. We hebben het er toen maar op gewaagd
om een eigen carcleaning bedrijf te
gaan opstarten. Er kwam een bedrijfsunit vrij achteraan op de Genieweg en we hebben geïnvesteerd
in betrouwbare apparatuur en onderhoudsmiddelen. Want als je toch
gaat beginnen koop dan meteen
wat goeds, was het credo. De eerste
opdrachtgevers dienden zich aan
en daarvoor hebben we de auto’s
volgens onze richtlijnen behandeld.
Ik kan alleen maar zeggen dat men
er erg tevreden over was. Inmiddels
zijn er meer auto’s onder handen
genomen en tot nu toe hebben we
geen enkele klacht gehad, alleen
maar complimenten. Dat geeft toch
weer dat we goed bezig zijn. Zoiets
biedt ook vertrouwen voor de toekomst. Misschien hebben we in de
regio het gat in de markt wel gevonden, althans op de manier zoals wij
dat doen.”

Een extra mooi plekje voor
monumentendag in Uithoorn

Gaat het hek tijdelijk weg
of is dit het begin
van het einde?
Uithoorn - “We liepen vanmiddag
langs het kerkhof naar het dorp, en
zagen tot onze grote verbazing een
nieuw bordje staan, zou dit de eerste
aftakeling van het kerkhof zijn???
Zullen ze het hek echt gaan herstellen of gaat het gewoon weg...”, zo
kregen we afgelopen zondag een
mailtje van een van de Uithoornaars
die vechten voor het behoud van het
rustieke kerkhofje aan het Zijdelveld
in Uithoorn.

Misschien voor u een idee om, als
u toch in Uithoorn bent voor bijvoorbeeld de nationale monumentendag, ook een bezoekje te brengen aan dit prachtige monumentale
kerkhofje. Het is (nog) geen monument en als het aan het R.-K. kerkbestuur ligt wordt het dat ook nooit,
maar wordt het ontmanteld en blijft
er weinig meer van over.
Gaat u zelf eens kijken wat u er van
vindt en laat het ons horen:
redactieuithoorn@meerbode.nl

Voor nadere inlichtingen over de
verschillende mogelijkheden van
autoverzorging en/of offertes kunnen belangstellenden zich wenden
tot Pridion-solution Car Cleaning,
kantooradres: Molenwiek 8, 3642
BR Mijdrecht. Tel. 06-46337669.
E: pridion-solution@hotmail.com.

Heerlijke versnaperingen
voor de topsporters van
de Antoniusschool
De Hoef - Zoals elk jaar begint het
nieuwe schooljaar van de St. Antoniusschool in De Hoef sportief. Na
één week stil te hebben gezeten in
de schoolbanken was er op woensdag 2 september weer volop gelegenheid om te rennen, te draven en
te springen onder het toeziend oog
van de juf. Alle kinderen van groep
1 tot en met groep 8 hebben het
beste uit zichzelf gehaald om zoveel mogelijk persoonlijke records
neer te zetten. De stormbaan, discuswerpen, verspringen, zaklopen
en de skippybalrace waren slechts
een paar van de activiteiten die de

kinderen tijdens deze sportdag met
veel plezier en enthousiasme hebben uitgevoerd. Het bleek al gauw
dat de Antoniusschool over heel
veel topsporters beschikt.

Bewoners geven mening
over woon- en leefomgeving
Uithoorn – In een persbericht maakt
Woongroep Holland bekend wat de
uitkomst is van een onderzoek onder de bewoners van de drie flats
die waarschijnlijk niet meer zullen
worden gerenoveerd. Zij schrijven:
“Meer dan 65% van alle bewoners
van de Straatsburg-, Churchill- en
Gasperiflat aan de Europarei heeft
deelgenomen aan de huisbezoeken. Deze persoonlijke gesprekken
hadden tot doel om de bewoners
te informeren over het besluit van
Woongroep Holland om te stoppen
met de huidige manier van modernisering van deze drie flats. Daarnaast diende er een beeld te worden verkregen van wat de bewoners
belangrijk vinden voor hun woning
en woonomgeving”.
Thema’s
“Uit het rapport ‘Bewoners aan het
woord’ van Steingoed Professio-

nals, die in opdracht van Woongroep Holland de huisbezoeken
heeft verzorgd, komen belangrijke
thema’s naar voren. Als het om het
wonen gaat, hechten de bewoners
veel waarde aan een grote woonkamer en keuken. De goede sfeer op
de galerij en in de flat draagt bij aan
het prettig wonen. Dit geldt ook voor
de landelijke en groene omgeving
en de nabij gelegen winkels. Betreft
het de woonomgeving dat zijn vooral de aanpak van de sombere uitstraling van de flats en de overlast
van hangjongeren de belangrijkste
thema’s. Voor wat betreft de participatie/communicatie verwachten de
bewoners dat zij meer en beter geïnformeerd en betrokken worden bij
de verdere aanpak van de Europarei”, aldus het persbericht.
Vervolg
“In de komende periode gaan we in

Openluchtconcert bij
Thamerkerk
Uithoorn - Komende zondagmiddag 13 september om 13.00 uur
opent de SCAU het nieuwe culturele seizoen met een openluchtconcert door KnA. Vanaf half één staan
de stoelen klaar onder de kastanjebomen bij de kerk en eenieder kan
een plaatsje uitzoeken. De toegang
is vrij.
Mocht het weer tegenwerken dan
wordt binnen in de kerk het concert
gegeven.
De alombekende en gewaardeerde

Fancy fair op St Jozefschool

Maar van zoveel inspanning krijg je
trek en dorst. Daarom stond de ouderraad weer klaar om deze topsporters te voorzien van voldoende drinken en snoep. En uiteraard
was er ook een lekker bakje koffie
of thee en een koekje voor alle juffen en ouders die mee hebben geholpen om deze dag tot een groot
succes te maken.

harmonie van KnA komt o.l.v. Niek
Wijns met een vrolijk programma
met voor elk wat wils. Tegelijk kunnen de bezoekers nog eens kennis
nemen van alles wat de SCAU de
komende maanden in de Thamerkerk organiseert. Dat is een gevarieerd programma met lichte en klassieke muziek, met voordracht en cabaret.
Koffie en thee wordt geserveerd en
als het mooi weer is wordt het dus
genieten aan de oever van de Amstel.

Vinkeveen - Basisschool Sint Jozefschool in Vinkeveen organiseert
samen met buitenschoolse opvang
STEK4Kids Vinkeveen aanstaande
zaterdag 12 september een fancy
fair van 14.00 tot 17.00 uur.
Tijdens deze fancy fair zijn er vele activiteiten zoals kinderspelletjes,
gesprek met de gemeente en partijen die binnen en rond de Europarei
actief zijn zoals onder andere Cardanus en politie.

termijn de bewoners van de Europarei en de huurdersvereniging Europarel en bewonerscommissie Europarei 3 een reactie op het rapport.

Ook van hen willen we graag horen wat zij belangrijk vinden voor de
toekomst van deze Uithoornse wijk.
Daarnaast geven we op zeer korte

Tevens blijven we met hen in gesprek over het vervolgtraject.” Helaas weinig echt nieuws nog voor
deze bewoners.

luchtkussen, enveloppenspel, rad
van avontuur.
Natuurlijk is er ook een hapje en
drankje verkrijgbaar. De opbrengst
van de fancy fair is bestemd voor
de school (o.a. voor de aanschaf van
digitale schoolborden). Iedereen is
van harte welkom!

‘n Stap naar het
raadslidmaatschap?
Uithoorn - Als je voor het eerst
raadslid wordt, dan komt er veel
op je af. Eerst campagne voeren, en
dan je weg vinden in de raad en het
raadswerk. Daarom maakt het CDA
werk van politieke scholing. Want
als je nu al begint met je daarop
voor te bereiden, kom je straks niet
voor verrassingen te staan.
De cursus voor toekomstige raadsleden start binnenkort, en deze keer
in onze regio. Alle politieke aspecten komen aan bod! De spelregels
van de politiek, presenteren, de rollen van het raadslid, het speelveld
van de gemeenteraad, het komt allemaal voorbij. Dit wordt gedaan
aan de hand van rollenspellen, oefeningen en veel achtergrondmateriaal. Ook is er nadrukkelijk aandacht voor time-management en
de praktische organisatie van het
raadswerk in het dagelijks leven. De
cursussen van het CDA staan garant voor degelijke kennis, praktische handreikingen en nuttige ontmoetingen.
Voordeel van deze 5 trainingen is dat
de toekomstige politici kennis kunnen maken met hun collega raadsleden in de buurgemeenten, want
de cursus voor Amstel- en Meerlanden wordt gehouden in Kudelstaart!

Trainer is het ervaren raadslid uit
Uithoorn, Trudy Veninga, die naast
het raadswerk als zelfstandig trainer
in politieke en bestuurlijke vaardigheden actief is.
Als u interesse hebt om raadslid te
worden voor het CDA en deze cursus wilt volgen, dan kunt u nog terecht. Maar haast u wel, want vol =
vol.
Over de inhoud van de cursus kunt
u voor vragen terecht bij Trudy Veninga, tel. 06 48114860, e-mail:
veninga.CDA@xs4all.nl. Als u een
gesprek wilt met het CDA of u wilt
zich opgeven, benader dan Ton Liefaard - voorzitter a.i. per e-mail:
tnliefaard@planet.nl De cursusdagen zijn in oktober en november, en
na de verkiezingen is er voor de gekozen raadsleden nog een bijeenkomst.

Schilderlessen

Uithoorn - In de week van 21 september beginnen de schilderlessen
weer in atelier De Penseelstreek in
Uithoorn. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. U kunt zich aanmelden via tel. 0297-540444, of via
www.atelier-penseelstreek-uithoorn.nl, waar u het aanmeldingsformulier kunt vinden. Cursusfolders liggen in de bibliotheken.

Jongerenkoor Progression
zoek dirigent
Mijdrecht/Wilnis - “Wij zijn jongerenkoor Progression, van de R.K. Parochie Johannes de Doper uit
Mijdrecht/Wilnis (provincie Utrecht).
Wij zijn een enthousiast koor dat al
40 jaar bestaat. Het koor bestaat uit
60 zangers en zangeressen, onderverdeeld in alten, sopranen en bassen. Het combo begeleidt ons op
de piano, drumstel en met de bugel. Graag zouden we nog een gitarist hieraan toevoegen. De leeftijd
van de koorleden ligt ongeveer tussen de 12 en 50 jaar.
Ons repertoire bestaat uit lichte
kerkmuziek, afgewisseld met liedjes
bekend van de radio.
Wij zoeken per direct een enthousiaste dirigent (m/v), die het leuk
vindt om voor ons koor te staan en
die ervaring heeft met katholieke,
kerkelijke muziek; een visie heeft op
de ontwikkeling van een koor; kan

samenwerken met het bestaande
combo; in samenwerking met de liturgiegroep de te zingen vieringen
voorbereidt; in staat is muzikale inspanning en gezelligheid te combineren; structuur biedt tijdens de repetities, en duidelijk is in zijn/haar
handelen.
De repetities zijn elke dinsdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in de
kerk. Tevens zingen we één keer per
maand op zaterdagavond of zondagochtend tijdens de eucharistie, of woord- en communieviering
in deze zelfde kerk. De dirigent is
in dienst van het kerkbestuur. De
vergoeding is conform de richtlijnen van het oranje boek. Zoeken wij
jou??! Neem dan contact met ons
op via Anja Pauw, te bereiken via
e-mail: anjapauw@hetnet.nl of tel.
0297-287530.” Aldus een koorlid van
Jongerenkoor Progression
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350 Ballonnen als bekroning
van de schoolfusie
Mijdrecht - Met ingang van het
nieuwe schooljaar zijn per 1 augustus jl. de basisscholen voor Protestants Christelijk Onderwijs ‘De
Hoeksteen’ aan de Eendracht in
Hofland-Noord en De Fontein aan
de J. van Renessestraat in Proosdijland-Zuid in Mijdrecht onder één
bestuur van start gegaan. De scholen zijn gefuseerd omdat dit vanwege een wettelijk norm voor het aantal leerlingen voor De Hoeksteen
een verplichting was. Daar was het
aantal leerlingen onder het kritische
aantal van 109 gekomen. Niettemin was het maandag 7 september
een gedenkwaardige dag voor beide scholen en toch ook een beetje
feest. Na de nodige voorbereidingen
de afgelopen week konden de kinderen op hun manier aan de fusie
gestalte geven. Dat gebeurde door
alle leerlingen van beide basisscholen te verzamelen op de brug over
de Kerkvaart aan de Dokter van den
Berglaan. Dat is precies op de helft
van beide wijken waar de scholen
zijn gesitueerd. Alle leerlingen hadden een ballon gekregen die zij om
half tien na een felicitatie van wethouder Jan van Breukelen en na het
zingen van ‘Lang zal ze leven’ loslieten. Een kleurrijke wolk ballonnen
vulde het zwerk. Hoewel het de hele dag mooi weer was viel er tijdens
deze happening uitgerekend boven
Mijdrecht een buitje regen. Maar
dat mocht de pret allemaal niet
drukken. En pret hadden de leerlingen zeer zeker. Met name voor die

van de Fontein was het feest, want
de school viert dit jaar ook nog eens
haar eerste jubileum. De kinderen
kregen op maandagmorgen een
feestelijk ontbijt en ‘s middags konden ze deelnemen aan workshops
of een boerderij bezoeken. Dinsdagmiddag was het spelletjesmiddag en donderdagavond is er een
musical in De Meijert, zo laat directeur Joke van Vliet ‘over de brugleuning’ nog even weten. Eigenlijk staat
de hele week in het teken van festiviteiten, waarbij ook aandacht wordt
geschonken aan leuke educatieve
activiteiten. “Wij hebben ons 35-jarig bestaan van De Hoeksteen vorig jaar gevierd en de fusie is voor
ons geen aanleiding een feestje te
bouwen”, vertelt directeur van De
Hoeksteen Coen Vulperhorst desgevraagd. “Wel krijgen de kinderen
vandaag wat lekkers als ze terugkomen van de brug. Dan hebben zij
de indruk dat het voor hen toch ook
een beetje feest is. We functioneren
immers onder de naam van De Fontein en die bestaat 5 jaar. Mag ik bij
dezen ook nog even de politie bedanken voor hun assistentie op de
brug? Het was een motoragent en
de wijkagent die voor een stukje
veiligheid hebben gezorgd. Tenslotte staan daar bijna driehonderdvijftig kinderen en een groep ouders.
Dat zorgt voor de nodige drukte.”
Twee locaties
Beide scholen maken deel uit van
een groep van in totaal 14 basis-

scholen voor P.C. primair onderwijs
die verspreid zijn over de regio. Behalve Mijdrecht ook één in Wilnis
(de Prinses Beatrixschool), in Abcoude, Loenen, Nigtevecht, Breukelen en Maarssen. Zij behoren tot de
Vechtstreek en Venen, Vereniging
voor Protestants Christelijk Primair
Onderwijs. In totaal gaat hier daarbij om circa 2.800 leerlingen. Samen
met ‘De Hoeksteen’, die nu eigenlijk ‘De Fontein’ zou moeten heten,
is de combinatie nu de grootste basisschol en Mijdrecht en op één na
de grootste in De Ronde Venen. Alleen de Jozefschool in Vinkeveen is
groter.
‘De Fontein’ is gevestigd op twee
locaties die elk als een volwaardige school zullen functioneren zoals
dat tot voor kort ook het geval is. Er
blijft gewoon Protestants Christelijk
onderwijs gegeven worden aan de
groepen 1 tot en met 8. Ook dezelfde ‘meesters’ en ‘juffen’ zullen op de
eigen school les blijven geven. Die
zijn allemaal in dienst van dezelfde
vereniging. Ouders hoeven dus niet
bang te zijn dat er andere leerkrachten komen. Verder willen de scholen op beide locaties een plaats zijn
waar kinderen zich prettig voelen en
‘huppelend’ naartoe blijven gaan.
Omdat de fusie een puur administratief gegeven is laat het bestuur
vanwege de herkenbaarheid beide
scholen op voorhand onder dezelfde naam voortbestaan. Vooralsnog
is er dus nog geen nieuwe naam
bedacht.

En alwéér is het diamant
wat er blinkt!

Vinkeveen - “We hebben het gehaald,” roept Hendricus Sibbald ons
vanuit de gang vrolijk toe als wij ons
kenbaar maken aan zijn adres op de
Baambrugse Zuwe om hem en zijn
echtgenote Charlotte te feliciteren
met hun zestigjarig huwelijk. Want
beiden traden op 7 augustus 1949
in het huwelijk in Bandoeng, ten tijde dat Nederlands-Indië ophield te
bestaan en Indonesië als een zelfstandige republiek werd uitgeroepen. Beide echtelieden hebben vanaf hun geboorte destijds een zeer
attente beschermengel als een ‘Stille Kracht’ meegekregen uit hun geboorteland. Die heeft over leven en
gezondheid gewaakt, want als beroepsmilitair werd Hendricus toen
de Japanners in 1942 het land binnenvielen, samen met veel van zijn
medestrijders krijgsgevangen gemaakt. Hij overleefde de kampen en
werd uiteindelijk geïnterneerd in Japan zelf waar hij de gruwelen van
de bezetting andermaal over zich
heen voelde gaan en zelfs gemarteld werd. Ook werd hij een week
nadat de eerste atoombom op Nagasaki viel, het stralingsgebied ingestuurd. Toen hij vrij kwam en naar
de Filippijnen werd getransporteerd
woog hij nog maar 35 kilo… Maar
hij overleefde de oorlog in de Oost
als een wonder (dankzij die engel),
evenals zijn Charlotte die eveneens
niet ontkwam aan de Jappenkampen. Elke keer nemen zij deel aan de
5 Meiviering in Wageningen, waar
Hendricus steeds minder van zijn
medestrijdmakkers ziet… Zelf is hij
inmiddels 89 jaar, Charlotte 10 jaar
jonger. Zij is geboren op 12 oktober
1930 in Soerabaja-Madioen en later
verhuisd naar Bandoeng, de plaats

Viool en piano in de
Thamerkerk
Uithoorn - Op zondag 20 september om 14.30 uur organiseert de
SCAU in de Thamerkerk een concert door de jonge, succesvolle violist Jeroen van der Wel (1987) en de
pianiste Keiko Shichijo.
Jeroen van der Wel studeerde vanaf
1997 bij Herman Krebbers, in 2004
ging hij naar het Koninklijk Conservatorium in Den Haag waar hij in
2008 afstudeerde. Hij won vele concoursen waaronder het Oscar Backconcours in 2007 en soleerde bij diverse orkesten. Ook zijn er al enkele
van zijn composities uitgevoerd.
Keiko Shichijo begon haar studie
aan het conservatorium van Tokio in
1996 en studeerde in 2002 af, waarna zij nog verder studeerde aan het
Conservatorium van Amsterdam. Zij
speelde op verschillende festivals
van oude muziek en werd door het
conservatorium gekozen als soliste
bij een Mozart-project.
Al enige tijd zijn Jeroen en Keiko
een vast duo. Het programma dat
zij spelen bestaat voor de pauze
uit de Sonate in Bes-groot van Mo-

zart en Grand duo voor viool en piano van Schubert. Na de pauze spelen zij muziek van componisten die
geboren zijn na het midden van de
19e eeuw: van de Belgische violist/
componist Eugene Ysaye een ballade voor vioolsolo, van de Moldavisch violist/componist George Enescu de ‘Torso’-sonate en van
de Franse componisten Debussy en
Fauré resp. een sonate en een berceuse. Het concert wordt beëindigd
met een nieuwe compositie van Jeroen van der Wel. Een programma
met gevarieerde muziek door twee
talentvolle jonge musici. Abonnementhouders hebben hun kaarten
al, anderen kunnen kaarten kopen
op onderstaande adressen of nog
snel een abonnement voor dit seizoen bestellen, bij het secretariaat
van de SCAU (tel. 561864) of voor
het concert aan de kassa.
De kaarten zijn verkrijgbaar à 10.euro bij de boekhandels Ten Hoope,
Zijdelwaardplein en Bruna, Amstelplein en aan de zaal zolang er plaats
is.

waar zij met haar man in de echt
werd verbonden. Hendricus kwam
daar ook Charlotte tegen toen hij
na de oorlog zijn (stief)moeder opzocht om te zien hoe het met haar
ging. Toevalligerwijs was zij gehuisvest in Bandoeng, naast ‘een familie Pieplenbosch’ waar hij toch voor
de gezelligheid eens op visite moest
gaan. Aldus geschiedde…

Gezond van lijf en leden en helder van geest zou iedereen tekenen voor de activiteiten die zij vandaag de dag samen nog ondernemen. Het enige wat nu bij Hendricus
wat begint te slijten zijn de kniegewrichten. Daar springt hij dus zuinig
mee om. Hendricus is een geweldig verteller uit de tijd dat hij militair
was in Indië. Hem staan de gruwelen van de oorlog nog steeds in het
geheugen gegrift. Opvallend is dat
hij nooit enig last heeft gehad van
de straling waaraan hij ongetwijfeld
heeft bloot gestaan bij Nagasaki.
Sterker nog, tot op heden gebruikt
hij weinig of geen enkele medicijn
tegen kwaaltjes… Zo gezond dus
als een ‘ikan’ uit vers water…
Op z’n 37e met ‘pensioen’…
Zo’n 55 jaar geleden repatrieerde
het gezin, dat inmiddels ook kinderen had, naar Nederland. Eerst in
een tijdelijke woning in Zandvoort
maar omdat Hendricus als dienstdoend militair werd geplaatst in Het
Depot- en Detentiekamp van de Koninklijke Marechaussee in Nieuwersluis (de voormalige Koning Willem
III kazerne), kreeg hij met zijn gezin
een huis in Vinkeveen toegewezen
waar hij met zijn echtgenote al weer
54 jaar woont. Uit het huwelijk zijn

zes kinderen geboren, twee jongens
en vier meisjes. Inmiddels zijn er 8
kleinkinderen. Zijn jongste dochter heeft een boek over de belevenissen van haar vader geschreven.
In 1957 ging hij vanwege de tropenjaren met ‘pensioen’ uit de militaire
dienst. Toen was hij natuurlijk nog
veel te jong om niets te gaan doen.
Dus pakte hij verschillende werkzaamheden aan in de burgermaatschappij, maar keerde uiteindelijk
terug bij defensie waar hij nog 17
jaar lang als toezichthouder bij het
MOB in Mijdrecht dienst deed. Toen
hij 62 jaar was werd hij ‘echt’ gepensioneerd. Hendricus is nog steeds
actief en heeft vele hobby’s. Zo slijpt
hij edelstenen, maakt klokken en
(staande) lampen en kan uitstekend
gitaar spelen. Dat doet hij sinds zijn
militaire dienst al! Zijn echtgenote doet daarin niet voor hem onder,
maar Charlotte danste ook graag,
iets wat haar man nooit heeft gedaan. Tja, je kunt niet alles hebben
in het leven… Behalve een goede gezondheid dan! En dat is heel
veel waard. Burgemeester Marianne Burgman kwam het bruidspaar
hoogstpersoonlijk feliciteren met
deze mijlpaal in hun leven. Behalve
een fraai boeket bloemen overhandigde zij hen namens de gemeente
het traditionele boek over de Vinkeveense Plassen. Altijd mooi om in te
lezen en de fraaie foto’s te bekijken.
Vanzelfsprekend was er ook de felicitatiebrief van de Commissaris van
de Koningin in Utrecht.
De Nieuwe Meerbode sluit zich
graag aan bij al deze felicitaties en
wenst het bruidspaar nog vele jaren
in goede gezondheid en geluk toe.

11 tot 14 september:
De Meernbrug afgesloten
Regio - Van vrijdag 11 september 20.00 uur tot maandag 14
september 2009 05.00 uur voert
Rijkswaterstaat werkzaamheden
uit aan De Meernbrug. In deze
periode is De Meernbrug afgesloten voor autoverkeer. Fietsers
kunnen wel gebruik blijven maken van De Meernbrug. Verkeer
moet rekening houden met een
langere reistijd. Reizigers worden
geadviseerd gebruik te maken
van Openbaar Vervoer en P+R locaties.

Pauline Zeij wint fiets bij
Sijbrants en van Olst
Uithoorn - Wereldwijd heeft Ray
Ban met groot succes de Colour
full campagne gevoerd. Met nieuwe
trends op het gebied van zonnebrillen durft Ray Ban volop kleur te bekennen. Van knalrood tot pastelroze
en felblauw!
Bij Sijbrants & van Olst optiek hebben alle klanten die in de afgelopen
maanden een Ray Ban zonnebril
kochten, meegedaan aan een loterij
met als hoofdprijs een supertrendy
Johnny Loco fiets! Zeker 300 klan-

ten hebben meegedaan aan de Colour Full actie van S&O en Ray Ban.
De uiteindelijke winnares van deze
limited edition Urban Cruiser is Pauline Zeij uit Uithoorn.
Naast deze spetterende actie zal Sijbrants & van Olst binnenkort in het
nieuwe Blue magazine weer volop
aandacht besteden aan de nieuwste
brillenmode en aan u de nieuwste
type lees- en computerglazen van
HOYA introduceren .

Tuin Bram de Groote nog
één keer open
Uithoorn - Zondag 13 september
a.s. is de Tuin van Bram de Groote,
hoek Elzenlaan/Boterdijk in Uithoorn, voor de laatste maal in dit
seizoen, van 13.00 uur tot 16.00 uur
opengesteld voor bezoekers. Daarna gaat de Tuin dicht tot april volgend voorjaar. Ook deze laatste

zondag zijn vrijwilligers en de imker aanwezig om de nodige informatie te geven. Tevens worden de
laatste potten echte Bram de Groote
Natuurhoning verkocht. Een van de
bezoek(st)ers wacht mogelijk een
bijzondere verrassing. Voor informatie: Joop Alsemgeest tel. 563394.

Werkzaamheden
In dit weekend worden de steigers van de Meernbrug helemaal
afgebroken. Na dit weekend kan
het verkeer dan ook weer gebruik
maken van alle 4 de rijstroken.
Verder gebruikt de Gemeente Utrecht dit weekend ook om
werkzaamheden uit te voeren
aan de bunker bij het 24 Oktoberplein. Door deze werkzaamheden
te combineren wordt de overlast
voor het verkeer zo veel mogelijk
beperkt.

Omleidingsroutes
en alternatieven
Verkeer van en naar Utrecht Centrum wordt omgeleid via A2 afrit 7 (Het Zand) of via A12 afrit 17
(Centrum / Jaarbeurs). Gele borden langs de weg geven de omleidingsroutes aan.
Reizigers worden geadviseerd om
tijdens de weekendafsluitingen
zoveel mogelijk gebruik te maken
van het openbaar vervoer en P+R
locaties Westraven (A12 afrit 17),
Papendorp (A12 afrit 16) en Muziektheater (A2 afrit 7).
Komende werkzaamheden
Voor de werkzaamheden aan
Hooggelegen en De Meernbrug is
nog een weekend nodig. Dit betekent dat de rotonde en de brug
ook zijn afgesloten van vrijdag 9
oktober tot maandag 12 oktober
2009.
In 2010 zijn nog enkele weekendafsluitingen nodig voor de renovatie van de Meernburg.

Nationale orgeldag
De Ronde Venen – Zaterdag 12
september a.s. is het weer Nationale Orgeldag. Deze manifestatie valt ieder jaar samen met Open
Monumentendag. In de Janskerk te
Mijdrecht is het mooie Bätz-orgel
ook een nationaal monument. Daarom zullen gedurende de dag continu orgelbespelingen plaatsvinden.
De dag wordt om 10.00 uur geopend door de burgemeester van
Mijdrecht mevrouw Marianne Burgman, waarbij tevens de activiteiten
van de Open Monumentendag zullen starten.
Jaap Jan Steensma, verbonden aan
de faculteit van muziekwetenschappen van Utrecht, zal uitleg geven
over het orgel en deze dan als eerste organist van die dag bespelen.
Tot 17.00 uur zullen er door verschillende organisten bespelingen volgen.

Orgelroute
Om 13.00 uur wordt het orgel bespeeld door Seline Hallboom (1991),
die momenteel aan het Utrechts
Conservatorium bij Reitse Smits
voor haar Bacheler orgel studeert.
In De Ronde Venen wordt die dag
een orgelroute uitgezet, waarbij in
vele kerken de orgels worden bespeeld.
Jaap Jan Steensma zal op deze route de diverse orgels bespelen en er
uitleg over geven. Het wordt een
uniek evenement, waarvoor u van
harte bent uitgenodigd.
De route is te fietsen, maar ook
goed met de auto te volgen.
Kijk voor de meest actuele informatie op www.pknmijdrecht.nl of
www.cultura-drv.nl. U kunt hier de
laatste informatie vinden onder de
rubriek Agenda.
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Retro met Rotary:

Amstelland Live! muzikaal
in teken van 80’s en 90’s
schermen worden ook real time foto-impressies en live videobeelden
van het evenement geprojecteerd.
Zo wordt Amstelland Live! echt een
feest van alle aanwezigen.
Bosmobiel
De Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn
heeft het initiatief genomen om
mensen uit gemeenten rond het
Amsterdamse Bos die slecht ter
been zijn de mogelijkheid te bieden
van ‘een elektrisch voortbewogen
boswandeling’.

Regio - De editie 2009 van Amstelland Live! zal op zaterdag 26 september geheel in het teken staan
van muziek uit de jaren ’80 en ’90.
Voor de organisatie van dit muziekspektakel tekent weer de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn en
ook dit jaar gaat de opbrengst weer
naar een goed doel: de Bosmobiel.
Plaats van handeling: De Meijert in
Mijdrecht, aanvang 20.00 uur.
80’s en 90’s
Amstelland Live zal dit jaar een fantastisch feest worden. Vanaf 21.00
uur gaat het feest echt van start. De
band PeeWee zal een wervelende
show neerzetten met klassieke toppers uit de 80’s en 90’s. Pee Wee is
een jonge band met een moderne
uitstraling en een lekker repertoire
van rock/pop, de beste nederpop en
dance classics. De band wordt vaak
geroemd om de uitstekende podium
performance. Eenmaal op de dansvloer worden aanwezigen meegenomen in een trein vol Supergroovers,
Rock ‘n Roll, Disco- en Soulmedleys
die de avond onvergetelijk maken!
Een VJ/DJ set, helemaal toegespitst
op hits uit de laatste twee decennia
van de vorige eeuw ondersteunt de
avond door vertoning van de oorspronkelijke videoclips op twee grote schermen.

ve Powell en Hans Sligter. Wie tijdens hun optreden de ogen sluit,
weet zeker dat er een fantastische
live band staat te dampen! Niet voor
niets heeft niemand minder dan Dan
Aykroyd (als Jake Elwood) het concept bekeken, de act beluisterd en
het duo zijn zegen gegeven. “I am
happy they are keeping the flame of
Blues music alive!” Ongetwijfeld zal
er een speciaal woord van welkom
zijn voor de ‘Mijdrecht Law Enforcement Community’. Op de video-

Daartoe heeft de serviceclub de
Stichting Bosmobiel opgericht en
konden al twee Bosmobielen worden aangeschaft. Dat zijn een soort
golfkarretjes die plaats bieden aan
zes personen. Ze worden ingezet in
samenwerking met het Amsterdamse Bos. De opbrengst van Amstelland Live! 2009 komt geheel ten goede aan dit project voor minder valide mensen uit Amsterdam, Amstelveen, Haarlemmermeer, Aalsmeer,
Uithoorn en Mijdrecht.
Kaarten
Voor 17,50 euro heb je niet alleen
een fantastische avond, maar ondersteun je ook de stichting Bosmobiel. Kaarten kunnen vanaf nu online besteld worden via www.amstellandlive.nl

Vandaar deze nieuwe opzet. In de
ochtend werden de workshops Popshowmusicaldance gegeven door
‘huis’-docente Merel. Zij is verantwoordelijk voor alle balletlessen bij
Danscentrum Colijn; Popshowmusicaldance, Hip Hop, de wedstrijd
groep en de technieklessen. Er werd
door de deelnemers fanatiek meegedaan aan de verschillende workshops en dat leverde mooie prestaties op. Tegelijkertijd vond in de
nieuwe studio de workshop Breakdance plaats onder leiding van docent Sylvain. Ook voor deze workshop was veel belangstelling en de
groepen breakdance beginnen dan
ook al aardig vol te lopen. Aan het
eind werd er nog een battle gedaan
door de deelnemers aan de work-

Het Estafetteproject
zijn gesteld, hebben er veel de eindstreep niet gehaald.
Varianten
Als we naar het huidige memo kijken, worden er 10 varianten besproken. Onder aan de streep bij al die
uitgewerkte varianten gaat het maar
om één ding: de financiële haalbaarheid. Hoeveel kost het. Verder gaat het nergens over. Alle inspanningen van alle betrokkenen
kunnen de prullenbak in. Alle goede bedoelingen kunnen de prullenbak in. Alle voorwaarden kunnen de
prullenbak in. Wat er over blijft zijn
voor de voormalige sportterreinen
twee financieel haalbare varianten
en voor de Driehoek een groot voetbalpark met een vleugje multifunctionaliteit in de vorm van een landijsbaan. In Wilnis wordt het dorpse karakter te grabbel gegooid door
veel hoogbouw toe te passen en het
trapveldje naast het CSW-terrein,
waarvan de gemeente had beloofd
dat dat er zou blijven, wordt opgeofferd aan huizenbouw. En dit alles vanwege de financiële haalbaarheid. Het rendement voor de projectontwikkelaar is gegarandeerd
(wie wil er niet zo zaken doen) en
de voetbalclubs worden gediend.
Dat er daarvoor veel, heel veel concessies moeten worden gedaan, is
dan maar zo.
De raad
De raad wordt gevraagd het colle-

Open avond Gospelkoor
De Rovenians
De Ronde Venen - Gospelkoor De
Rovenians houdt op maandag 14
september aanstaande een open
avond. Lijkt het jou leuk om eens te
komen kijken en luisteren en als je
durft mag je ook meezingen. De Rovenians zijn op zoek naar “jongeren” tussen de 16 en 45 jaar. Zowel
mannen als vrouwen. Het koor bestaat uit ongeveer 35 enthousiaste
zangers en zangeressen en een al
minstens zo enthousiaste dirigent.
Elke maandagavond wordt er van
20.15 tot 22.15 uur gerepeteerd in
kerkgebouw De Rank aan de Bern-

Open workshopdag
Danscentrum Colijn
succesvol
Uithoorn - Afgelopen zondag vond
de open workshopdag plaats bij
Danscentrum Colijn in Uithoorn.
Axel en Heleen Colijn zijn altijd op
zoek naar leuke manieren om de
dansers en het dansen te prikkelen
en te stimuleren!

Blues Brothers
En als klap op de vuurpijl swingen
we terug in de tijd met de Blues
Brothers Dedication Revue. Deze
spetterende show rond Jake en Elwood Blues wordt vertolkt door Ste-

Regio - Voor mij ligt een memo van
het college van Burgemeester en
Wethouders gericht aan de gemeenteraad, gedateerd op 8 juni 2009.
In dit stuk legt het college een aantal varianten voor, betreffende de
bebouwing van het huidige Argonterrein, CSW terrein en de Driehoek.
Deze plannen als geheel staan bekend onder de naam Estafetteproject. De planvorming is al enige
tijd aan de gang en in de beginfase heeft de gemeente verschillende partijen bij elkaar gebracht, met
de bedoeling een mooi en inhoudelijk sterk project tot stand te brengen. Een plan gericht op de toekomst. Een plan waarin plek is voor
alle woonvormen waar in de toekomst behoefte aan is in Mijdrecht
en Wilnis.
Voor de Driehoek was er het plan
om er een multifunctioneel sportpark van te maken. De gemeente
heeft meedenkgroepen opgestart
die niet serieus zijn genomen en alle ideeën die daarin naar voren zijn
gebracht zijn onder tafel geschoven. Hier is uitgebreid over gesproken en we mogen hopen dat de gemeente hieruit lering heeft getrokken en dat dit in de toekomst anders zal gaan. Daarnaast heeft de
gemeenteraad bij de eerste planvorming tal van voorwaarden gesteld waaraan dit project zou moeten voldoen. Het gaat te ver om alles
hier tot in detail te bespreken, maar
van alle voorwaarden die er vooraf

Zondag open huis Stijldansen Salsa Zumba

hardlaan te Mijdrecht. Het repertoire van De Rovenians is gevarieerd.
Er worden rustige nummers gezongen, maar ze gaan ook heerlijk uit
hun dak met superswingende gospelsongs. Zo gemiddeld één keer
in de maand wordt muzikale medewerking verleend in een kerkdienst
ergens in de regio.
Een jaarlijks concert of project staat
meestal ook op het programma.
Met kerst wordt dit jaar wederom
een bijzonder kerstverhaal verteld
en gezongen, dit alles gezien door

ge toestemming te geven om met de
projectontwikkelaar een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.
De raad zou het plan in deze vorm
niet moeten accepteren, want er is
geen gezonde concurrentie en aan
te veel voorwaarden wordt niet voldaan. Het lijkt mij niet dat dit plan
met zoveel concessies recht doet
aan wat de raad in de afgelopen
jaren heeft bedacht en goedgekeurd; het plan in deze vorm doet
geen recht aan de beleidsplannen.
De plannen van het college dienen
vooral het rendement! De raad heeft
het recht niet om het dorpse karakter van Wilnis te grabbel te gooien.
(Als u over een paar jaar op de dijk
wandelt, ziet u niet meer het fraaie
polderlandschap maar flats) De
raad heeft het recht niet het trapveldje weg te geven. De raad heeft
het recht niet om ten bate van het
rendement te bouwen. De raad
heeft de plicht te voldoen aan haar
eigen plannen. Waar is anders al de
planmakerij voor nodig geweest.
Wat is nog de waarde van een genomen raadsbesluit als het allemaal
zo inwisselbaar wordt. Ik zeg: CSW
Mini Bijlmer Nee. Ik zeg: Blijf af van
het trapveld. Ik zeg: Respecteer je
eigen beleid. Komt allen naar het
Ronde Tafel Gesprek op woensdag
16 september waar dit met de raad
besproken wordt en laat zien dat dit
zo niet kan!
Bob Nisters, Wilnis
de ogen van Jozef. Reden genoeg
dus om je bij De Rovenians aan te
sluiten.
Er is overigens ook plaats voor ‘niet
zangers’. Gospelkoor De Rovenians
is nog steeds op zoek naar bandleden. Een drummer staat hoog op het
verlanglijstje, maar ook andere muzikanten mogen zich melden. Lijkt
het je wat? Bezoek eens de website www.rovenians.nl om te kijken
of Gospelkoor De Rovenians iets
voor jou is.
Bij dezen dus de uitnodiging aan
potentiële zangers en muzikanten
tussen de 16 en 45 jaar, mannen en
vrouwen, om op maandag 14 september a.s. om 20.15 uur de repetitie-avond van Gospelkoor De Rovenians te bezoeken (op een andere
maandag binnenlopen mag natuurlijk altijd).

shop, een aantal huidige leerlingen en docent Sylvain zelf. Dat leverde een mooi schouwspel op. Sylvain draait al jaren mee in de breakdancewereld en beheerst bijna alle tricks. Zijn specialiteit is de headspin (spin op zijn hoofd), deze kan
hij eindeloos volhouden!! Daarnaast
is hij inmiddels een zeer ervaren docent, hij gaat zijn 6e seizoen alweer
in bij Colijn!
In de middag werden er twee workshops Hip Hop gegeven door Gianinni! Hij had voor deze gelegenheid twee leuke choreografieën uitgewerkt; één voor beginners (op de
muziek Boom Boom Pow van the
Black Eyed Peas) en één voor gevorderden (het nummer Let It Go uit
Step Up 2). Er werd wederom fanatiek meegedaan, het resultaat mocht
er dan ook zijn.
Aanstaande zondag 13 september
staat het Danscentrum in het teken
van het Stijldansen voor jeugd en
paren, de Salsa en de Zumba. Tij-

dens dit open huis zal er in de verschillende dansvormen een aantal workshops worden gegeven en
u mag natuurlijk kijken en/of meedoen. Het spits wordt afgebeten
door de Salsa; om 19.00 uur een
warming up met merengue en daarna twee workshops; absolute beginners en intermediate. De laatste is
bedoeld voor mensen die al salsalessen hebben gevolgd en het leuk
vinden deze weer op te pakken.
Om 20.00 uur gaan de overige workshops van start; Ballroom, Latin,
Rock ’n Roll en Zumba! Tussendoor
gezellig vrijdansen en natuurlijk demonstraties van de wedstrijdparen
van Danscentrum Colijn.
Vanaf vrijdag 18 september gaan de
verschillende cursussen weer beginnen! Er gaat dan ook nog een
nieuwe cursus Zumba van start en
er is een extra groep ingepland voor
de salsa; de eerste groep is al vol!!
Meer info? www.colijndancemasters.nl

Keurslager Bader verzorgt
voor de tweede maal
Mega BBQ
Regio - Zaterdag 22 augustus jl.
vond voor de tweede maal de grootste barbecue van Nederland plaats.
Maar liefst 8.000 mensen genoten
tijdens het popfestival ZAND op het
Almeerder strand van een heerlijke
barbecue, verzorgd door Keurslager
Bader en Keurslager Vedder uit Almere.
Het team van Keurslagerij Bader en
Keurslagerij Vedder heeft tijdens het
popfestival ZAND een unieke prestatie neergezet. Zonder blikken of
blozen werd een heerlijke barbecue
voor 8.000 mensen tot in de puntjes verzorgd. Een team, bestaande uit maar liefst 55 medewerkers,
bakte duizenden hamburgers, sateetjes, procureurlapjes en shas-

licks. Deze vleeslekkernijen werden aangevuld met zelfgemaakte (aardappel)salade, verschillende
sausjes, stokbrood en een drankje.
Al 14 jaar werken Keurslagerij Bader en Keurslagerij Vedder samen
via www.debarbecuelijn.nl
en zijn daardoor in staat dergelijke
grote evenementen succesvol te organiseren.
Om het geheel in goede banen te
leiden stond er, net als vorig jaar, op
het terrein een enorme tent, waarin al het lekkers werd bereid en de
bezoekers van de maaltijd konden
genieten. Omdat dit grootse evenement weer erg succesvol is verlopen, zal deze afsluiter van het bar-

becueseizoen wellicht nog wel een
vervolg krijgen.
Deze prestatie van Keurslager Bader 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.
En nu het zomerseizoen zo’n beetje op zijn einde loopt, maakt Keurslager Bader zich alweer op voor
de winter. Alle voorbereidingen zijn
getroffen en de écht ambachtelijke
rookworsten liggen klaar.
Kortom, ook voor de stevige winterkost bent u bij Keurslagerij Bader
aan het juiste adres!
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Hertha begint nieuwe
start met een overwinning
Vinkeveen - Het seizoen 20092010 staat voor SV Hertha uit Vinkeveen in het teken van een nieuwe start. Zo is de nadruk binnen de
club komen te liggen op de zaterdag- in plaats van de zondagafdeling, is er een nieuwe technische
staf en is een volledig nieuwe kunstgrasmat in gebruik genomen.
De nieuwe trainer Sjaak ten Den is
begin augustus begonnen met de
voorbereiding van de zaterdagselectie, samen met assistent Rodger v/d
Hulst. Ten Den is goed bekend binnen de club, omdat hij jarenlang
trainer is geweest van verschillende jeugdteams binnen de club. Veel
van deze spelers hebben dus getraind onder deze trainer. Ook v/d
Hulst is een bekend gezicht, want
hij heeft zelf zijn hele carrière bij SV
Hertha gevoetbald en is als jeugdtrainer doorgeschoven naar de senioren.
Met ongeveer 35 man begon de
voorbereiding voor de ploegen in
met name bekerwedstrijden tegen
Argon, CSW en De Vecht. Met name
de gemeentegenoten bleken nog
veel te sterk te zijn en er werden
grote nederlagen geleden. Dit was
niet alleen te wijten aan het kwaliteitsverschil, maar ook aan de vernieuwde speelstijl en een hoop vakanties binnen de selectie. Het belangrijkste doel was om fit te worden richting de eerste competitiewedstrijd van afgelopen zaterdag 5
september tegen OSO. Deze vond
voor eigen publiek plaats.
Eerste doelpunt
De wedstrijd begon zeer goed voor
de thuisploeg. Rick Koot had de eer
om het eerste doelpunt van het seizoen te mogen noteren en al binnen
2 minuten was het Jorg Landwaart
die de wedstrijd leek te beslissen: 2-0. De tegentreffer van OSO
kwam van de handige aanvoerder
van de bezoekers: 2-1. Hertha leek
even last te hebben van het stugge tegenspel van haar tegenstander, maar opnieuw Koot en Landwaart zorgden voor een zeer veilige
marge voor rust: 4-1. Een monsterscore leek zelfs in de maak, maar
dan moest er wel zorgvuldiger met
de geboden kansen worden omgesprongen.

Kleine domper voor CSW
Wilnis - Voor CSW is de eerste
competitiewedstrijd tegen Amstelveen op een kleine domper uitgelopen. Als CSW alle kansen in deze
wedstrijd had benut dan waren de 3
punten zeker in Wilnis achtergebleven maar na 90 minuten stond er nu
een 1-2 op het scorebord.

Opnieuw de captain van OSO zorgde vlak na rust voor 4-2 en de wedstrijd leek qua stand weer meer in
evenwicht te komen. Het kwaliteitsverschil over de gehele wedstrijd
gezien werd uiteindelijk toch in de
score uitgedrukt via Wessel Maijer
(pen), Landwaart en de invaller Ski
Klesman. De laatste scoorde uit een
lange bal van Koot: 7-2.
Zoals de stand niet direct doet vermoeden zijn er veel opgelegde kansen gemist en hier zal toch scherper
op gelet dienen te worden als er in
het vervolg van de competitie sterkere tegenstanders langskomen.
Kunstgras
De volgende thuiswedstrijd kan
hopelijk wel op het hoofdveld afgewerkt worden, maar het nieuwe kunstgras is nog niet goedgekeurd door de KNVB. Vorige week is
dit langverwachte veld officieel geopend door de burgemeester van De
Ronde Venen, vooraf gegaan door
een viertal spectaculaire landingen
van parachutisten op de middenstip.
De wedstrijd Hertha 1–Oud Hertha
was een leuke, spannende en gezellige wedstrijd met een verrassende winnaar in Oud Hertha. Zij lieten
zien altijd nog goed met de bal uit
de voeten te kunnen, ondanks dat
de huidige selectie ’s middags al
een wedstrijd had gespeeld en niet
compleet was. Toch alle lof voor deze ‘oude’ vedetten!
De doelstellingen voor dit seizoen
zijn duidelijk. Er moet plezier in de
groep zijn, wat samengaat met hard
werken. Dit moet met de aanwezige kwaliteiten kunnen leiden tot het
spelen van een rol in de promotieplaatsen in de vijfde klasse, waarin
het team start.
Aankomend weekend begint ook de
competitie voor Hertha 2, dat op bezoek gaat bij Altius. Alle 3 wedstrijden in de voorbereiding zijn terecht
gewonnen en er is volop gescoord
door het jonge team, ondanks dat
werd aangetreden tegen hoger ingeschaalde tegenstanders.
Hertha 1 speelt zaterdag uit tegen
Muiden en hoopt opnieuw 3 punten
aan het totaal toe te kunnen voegen.
Beide wedstrijden zullen om 14.30
uur aanvangen.

Atlantis E2 kampioen van
de veldcompetitie
Mijdrecht - Zaterdag 5 september speelde het door de Rabobank
gesponsorde Atlantis 2 haar eerste
wedstrijd van het seizoen. De tegenstander was Badhoevedorp 2. Door
het teleurstellend verlopen vorige
seizoen was Atlantis 2 gebrand op
een overwinning.
Helaas kampte Atlantis met twee
blessures, Alex van Senten en Peter
van der Wel konden niet meedoen
aan de wedstrijd. Arjen Markus was
bereid gevonden zijn eigen wedstrijd op te zeggen om voor Atlantis 2 te spelen. Arjen Markus, Berry de Jong, Tamara Gortenmulder en
Natasja Korver startten in de eerste
aanval. In de eerste verdediging begonnen Wouter Drubbel, Auke van
der Zijden, Sandra Pronk en Melissa
van der Stap.
De eerste aanval startte goed en
creëerde meteen veel kansen, maar
het zat Atlantis niet mee. De ballen
wilden niet door het mandje vallen.
De verdediging deed het erg goed
en gaf Badhoevedorp geen kans
en ontregelde hun aanvalsspel. Pas
na 22 minuten spelen werd er gescoord door Badhoevedorp met een
strafworp (gouden regel in de sport
als de éne partij veel kansen krijgt,
maar niet scoort, valt het doelpunt
altijd aan de andere kant). Het twee-

de doelpunt kwam 10 minuten later en was weer voor Badhoevedorp met een benutte strafworp. Nu
mocht de verdediging “eindelijk”
aanvallen. Net voor rust maakte Atlantis de aansluitingstreffer door het
benutten van een vrije bal. Dit was
tevens de russtand. (1-2).
Na de peptalk van coach Petra
Taal ging Atlantis er weer tegenaan. Goede aanvallen werden uitgevoerd maar de kansen nog niet
afgemaakt. Na 10 minuten spelen
maakte Atlantis 2–2. Na deze gelijkmaker wist Atlantis de korf te vinden. Er werd drie keer snel achter
elkaar gescoord en de stand was 5
–2. Helaas moest Sandra Pronk het
veld verlaten met een enkelblessure.
Ze werd goed vervangen door Wendy Kentrop. Atlantis kwam steeds
beter in het spel en scoorde nog
tweemaal. Badhoevedorp kwam in
de 2e helft niet tot scoren. Net voor
tijd kwam Jeroen Korver in het veld
voor Berry de Jong. In de laatste minuut scoorde Atlantis voor de laatste maal, waardoor de eindstand
van 8–2 op het scorebord stond.
Dit was de eerste overwinning voor
Atlantis 2 dit veldseizoen. Hopelijk
zullen er nog vele volgen. Volgende
week speelt Atlantis 2 tegen VZOD
2 in Kudelstaart om 14.00 uur.

Ruime overwinning voor
de boys van Hertha E1
Vinkeveen - De tweede wedstrijd
al voor de E1, wederom voor de beker. Het huidige team bestaat uit
spelers van de E1, E2, E4 en F1, een
mooie mix. Vorige week behaalden
ze de uitwinst (0-8) tegen De Vecht,
nu moesten ze uit tegen Kockengen
spelen.
Ondanks de vele regen in de avond
en nacht ervoor lag het gras er prima bij, en was het zaterdagochtend
prachtig weer. Alle spelers waren
aanwezig, net als op de trainingen
(klasse, jongens), en zeer gretig om
te spelen.
Na een paar minuten was duidelijk
dat Hertha zou gaan winnen: goede combinaties, niet alleen voorin,
maar ook vanuit achterin naar voren. En de tegenstander werd niet
gevaarlijk.
De buitenspelers leverden goede
voorzetten af, er werden behoorlijk
wat schoten gelost, maar de voorsprong werd bereikt door een slidingscore van Maikel uit een kluts.
Na nog een aantal goede kansen
van Hertha was het Kockengen dat
scoorde met een frommel-mazzel-

doelpunt-uit-de-rebound-zonderhet-zelf-te-weten.
Uitstekend was dat Hertha niet
treurde, maar verder ging met goed
voetballen.
Dat resulteerde in nog 5 doelpunten, omdat Niels keer op keer tegenstanders de bal ontfutselde, Dennis
en Thom niemand lieten passeren,
en de combinatie met Damian opzochten, Damian lekker passeerde, soms met een dubbele of driedubbele (!) ééntwee, Maikel en Sten
goed langs de tegenstanders speelden en op de goal schoten, Mickey simpelweg achterin de aanvallers eruit sprint en ook nog naar voren opstoomt, Jay voorin en achterin optreedt, en Kjeld, Hertha’s keeper, tja..., die houdt alle ballen tegen,
in de tweede helft zelfs ruim buiten
zijn doelgebied.
De goals werden gemaakt door
Maikel (3x), Jay en Sten.
Spelers: Kjeld Bartman, Thom Jansen, Damain Venneman, Dennis van
den Hoven, Maikel Meinsma, Sten
de Lange, Niels Ngole, Jay te Beest
en Mickey Peters (niet op de foto)

Korfballers Atlantis 1
starten met overwinning
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
begon voor de korfballers van Atlantis 1 het nieuwe seizoen. Na het
teleurstellende afgelopen veldseizoen, dat resulteerde in degradatie,
speelt Atlantis 1 dit veldseizoen in
de 4e klasse. Onder leiding van de
nieuwe trainer/coach Mark van den
Brink hoopt de door de Rabobank
gesponsorde ploeg dit seizoen mee
te strijden om het kampioenschap.
Bij de start van deze competitie trof
Atlantis 1 op eigen veld het Amsterdamse MIK. Hoewel Atlantis vanaf
het begin van de wedstrijd het betere van het spel had, vielen de doelpuntjes maar mondjesmaat. Nadat
het eerste aanvalsvak voor 2-0 had
gezorgd, duurde het ruim 20 minuten voor het tweede aanvalsvak ook
tweemaal wist te scoren: 4-0. Hierna
kon MIK iets terugdoen. In 2 minuten scoorden de gasten tweemaal.
Het slotakkoord van de eerste helft
was echter voor Atlantis. Op slag
van rust wist de Rabobankploeg
nog eenmaal te scoren: 5-2.
Ook in de tweede helft wist Atlantis
maar moeilijk de korf te vinden. Na
een klein kwartier had Atlantis nog
tweemaal gescoord en stond er een
marge van 5 doelpunten op het sco-

rebord. Door een opleving van MIK
werd deze marge binnen enkele minuten verkleind naar 2 doelpunten:
7-5. Atlantis reageerde echter direct
en met een fraai afstandschot werd
het 8-5. Ondanks de voorsprong en
het betere spel van de Mijdrechtse
ploeg bleef het voor Atlantis lastig
de kansen af te maken. Het duurde
weer 10 minuten voor het volgende doelpunt gemaakt werd. Met een
goed snel genomen spelhervatting
werd het 9-5. In de laatste minuten
van de tweede helft werd er door
Atlantis nog eenmaal gescoord.
Hoewel Atlantis tevreden mag zijn
met de 10-5 overwinning, zal de
Rabobankploeg efficiënter met de
kansen om moeten gaan om ook tegen de sterker geachte tegenstanders in de poule een vuist te kunnen maken.
Komende zaterdag speelt Atlantis in Kudelstaart tegen VZOD, dat
ook vorig seizoen gedegradeerd is
naar de 4e klasse. De eerstvolgende
thuiswedstrijd is op 19 september
om 15.30 uur. Tegenstander is dan
Vlug & Vaardig uit Amsterdam. Atlantis 1 hoopt op uw aanwezigheid
langs het veld!

Korfballers KZ Leiden
winnen van Atlantis 4
Mijdrecht - Zaterdag 5 september
was de wedstrijd van het door Florist gesponsorde Atlantis 4 tegen
KZ leiden. Atlantis begon goed en
scoorde meteen uit een schot van
Christa Zeldenthuis. Tot de rust ging
het gelijk op en stond de stand van
6-4 voor KZ leiden op het scorebord
.Voor Atlantis waren de doelpunten
uit de handen van Janneke van Ginkel, Sjors Warmer en Steven Gortenmulder gekomen. In de rust werd af-

gesproken het spel een beetje aan
te passen en nog meer op elkaar af
te stemmen om te kunnen winnen.
Na rust kwamen we dicht bij tot een
score van 8-7 voor KZ Leiden.
Maar uiteindelijk mocht het niet zo
zijn en werd de wedstrijd verloren
met 13-8. Volgende week zal Atlantis 4 na de thuiswedstrijd tegen Pernix (14.00 uur) zorgen voor een verslag van een winstpartij!

CSW begon zeer fanatiek aan de
wedstrijd en probeerde door de tegenstander fel af te jagen snel een
goal te forceren. De eerste kansen
dienden zich dan ook al snel aan
voor CSW. Een mooie dieptebal bereikte Edwin Milton die tegen de uitlopende keeper schoot. Na een verkeerde terugspeelbal van Amstelveen kon Milton zomaar richting
keeper lopen maar de uitstekende
doelman stond weer in de weg.
Amstelveen kon daar weinig tegenover stellen maar nam wel na een
kwartiertje spelen de leiding. Een
foutieve breedtebal werd onderschept en meteen diep gespeeld
richting linksbuiten die zomaar door
kon lopen richting Jordy Wens en
niet faalde. CSW pakte de draad
weer op en kreeg genoeg mogelijkheden om gelijk te maken. Een goede aanval over rechts belandde bij
Michel Zeldenrijk die ook weer de
keeper op zijn weg vond. Daarna
kwam de goed wegsprintende Jay
Klaas Wijngaarden alleen voor de
keeper maar wederom weer geen
doelpunt. CSW kwam over rechts
een aantal malen goed door maar
was er helaas niemand voor de goal
om het karwei af te maken. Ook
schoten uit de tweede lijn van Mauricio Cabeza miste net de precisie
om nog voor rust op gelijke hoogte te komen.

Na de rust
Na rust pakte CSW meteen de draad
weer op en dat leek al snel resultaat te hebben maar de pegel van
Stefan Baars spatte uiteen op de
lat. Daarna een schitterende aanval
waarbij Stefan Baars de bal teruglag op de inkomende Mauricio Cabeza maar zijn schot was net iets te
hoog. Na een kwartier spelen in de
tweede helft was het dan toch eindelijk raak. Cabeza gaf de bal keurig mee aan invaller Jilles Klumper
die de bal met links probeerde in
te draaien. De keeper van Amstelveen pareerde het schot maar de rebound was een prooi voor Jay Klaas
Wijngaarden.
Hierna ging CSW helemaal vol op
de aanval spelen maar deed dat
vaak te gehaast waardoor er te vaak
onnodig balverlies werd geleden.
De ruimtes tussen de linies werd te
groot waardoor Amstelveen steeds
onder de druk kon uitkomen. Zo
kreeg CSW in de 81ste minuut de
deksel op zijn neus. Een spaarzame
aanval kwam terecht bij de linksbuiten die hard en laag voorzette en
geheel vrijstaand kon bij de tweede
paal zomaar worden ingetikt.
CSW probeerde nog van alles en
een poging van Cesar de Kuyer was
net iets te hoog. Hoge ballen in de
zestien hadden ook niet het gewenste resultaat en zodoende eindigde deze eerste competitiewedstrijd voor CSW in een wel erg zure nederlaag.
Goed voetbal, zoveel kansen en niet
winnen. Dat was de conclusie na
deze wedstrijd en daaruit blijkt maar
weer eens dat voetbal niet te voorspellen valt. A.s. zaterdag gaar CSW
op bezoek bij Zandvoort.

Geslaagd Ronald van Eijk
G voetbaltoernooi
Mijdrecht - Op zaterdag 29 augustus werd het grote G voetbaltoernooi voor “mensen met een beperking gehouden” bij Argon op B- en
C-niveau met totaal 16 teams.
Even na 10.00 uur werd de opening
van het toernooi gedaan door bestuurslid veldvoetbal Hen Hogervorst die iedereen hartelijk welkom
heette bij dit prachtige toernooi.
In de ochtend werd er de poulewedstrijden gespeeld om plaatsing voor
de kruisfinales, waarbij er 2 x 2 poules van 4 teams waren, bij het C-niveau was het een plezier om te zien
hoe de doelpunten werden gevierd
en op het B niveau waren er prachtige combinaties met dito doelpunten.
Na de aangeboden lunch voor allen
die aan dit toernooi mee deden, ongeveer een 230 personen, werden
de kruisfinales gespeeld voor de finale ronde, zeer spannende wedstrijden waarbij een aantal wedstrijden na strafschoppen werd beslist.
Op C-niveau ging het bij plaats 1
tussen Zwaluwen’30 en VEP 2, uiteindelijk was Zwaluwen dat het
sterkst was, bij het B-niveau was
het na de zeer spannende kruis finales uiteindelijk Hellas Sport 1 en
Nieuw Sloten 1 die de finale speelden, waarbij Helles Sport uiteindelijk
net de sterkste was, en om plaats 3
en 4 speelden Argon 1 en VEP 1 tegen elkaar waar Argon na een prima
wedstrijd 3e werd.
Na alle finalewedstrijden en opgefrist te zijn, stroomde het clubhuis vol om er een gezellige afsluiting van te maken, D.J. Erik draaide
al gezellige Hollandse muziek om er
de sfeer in te brengen in afwachting
van zanger Danny.
Na alle files was Danny net op de
geplande tijd om zijn spetterende
optreden te verzorgen. Deze jonge
zanger was dit jaar in Portugal in de

prijzen gevallen nummer 1 bij het
Europees optreden “mensen met
een beperking” en dat liet hij horen.
Prijsuitreiking
Eigen nummers, het repertoire van
Jan S. uit V. en als afsluiting ons
Brabant waren ze inmiddels 40 minuten verder voordat zij afscheid namen van de zeer sympathieke Danny en begeleiding voordat de prijsuitreiking kon beginnen.
Helaas zonder de burgemeester, die
wel zou komen maar zonder afzegging weg bleef, maar met hoofdsponsor Ronald van Eijk werd de
prijsuitreiking gedaan. Na alle vrijwilligers in het zonnetje te hebben
gezet, was het de beurt voor alle
teams.
Voor iedereen was er een prachtige blauwe mok met inscriptie als
aandenken en voor alle teams een
prachtige beker oplopend van niet
zo groot tot nr. 1 heel groot.
Na deze zeer sportieve dag die rond
de klok van 16.00 uur was afgelopen, was iedereen het er over eens,
het was weer een zeer succesvol
toernooi en zeker voor herhaling
vatbaar.
Zo’n groot toernooi organiseren is
alleen mogelijk met alle vrijwilligers,
maar nog belangrijker alle ondersteunende bedrijven in welke hoedanigheid dan ook;
Bouwbedrijf
Midreth–Rabobank
Veenstromen–SC Johnson Europlant
B.V.–Boutique des Fleurs – Deli XL–
supportersvereniging “de Lijnkijkers” en natuurlijk hoofdsponsor.
Zonder deze bedrijven kan Argon
niet om dit voor nu en in de
Om af te sluiten met de woorden
van Argonspeler Rob : ”voetballen
is voor iedereen en wij hopen dit in
deze sfeer in 2010 weer te kunnen
organiseren.”

Biljarters van
Kromme Mijdrecht 1
sterk uit de startblokken
De Ronde Venen - De competitie is pas 2 weken geleden gestart,
maar toch is er al een aantal spelers in vorm. In speelweek 2 waren
er liefst 3 biljarters met de kortste
partij in een zelfde aantal beurten.
Hans Dikkers, Desmond Driehuis en
Wim Roest hadden maar 18 beurten
nodig om te winnen. Erik de Vries
had met 11 caramboles procentueel
de hoogste serie van de week. Cens
1 was met 7-2 veel te sterk voor Dio
2. Desmond Driehuis had geen enkele clementie met Hennie van ’t
Hul. Evert Driehuis maakte het familiefeest compleet door in 20 beurten Ton Brantsema vertwijfeld achter te laten. Kromme Mijdrecht 1
haalde met 9-0 geweldig uit tegen
Cens 2. John Oldersma, Kees Westkamp, Martin Hoegee en Chris Verhoef waren een maatje te groot voor
Cens 2. Kromme Mijdrecht 2 verloor
nipt met 4-5 De Merel/Heerenlux 1.
Erik de Vries won verrassend in 25
beurten van John Vrielink.
De Kuiper/van Wijk verloor met 4-5
de onderlinge clubstrijd van Stieva

Aalsmeer. Kopman Nico Koster was
veel te sterk voor Pieter Coenen.
Wil Bouweriks wordt steeds beter
en dat ondervond Toine Doezé die
geen schijn van kans had.
De Paddestoel 1 verloor met 4-5 van
De Paddestoel 2. Robert Daalhuizen
zorgde met een duidelijke overwinning op Adrie Blauwhof voor het extra punt van zijn team.
De Vrijheid/Biljartmakers verloor
zeer verrassend met 0-9 van APK
Mijdrecht 1. Rene Hoogeboom had
de kortste partij in 21 beurten. Henny Versluis, Gerrie Holzken en Jan
Peters zorgden dat alle punten naar
Nieuwer ter Aa gingen.
De Merel/Heerenlux 4 won met 54 van Dio 1. Wim Roest zorgde met
zijn overwinning in 18 beurten op
Bert Dijkshoorn dat het extra punt
naar zijn team ging.
De Paddestoel 3 was met 2-7 de
mindere van De Schans. Hans Dikkers won in 18 beurten van een sterke Teus Dam. Jonathan van Diemen
redde de eer voor De Paddestoel 3.
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Vijfentwintigjarig jubileumfeest
biljartfederatie groots gevierd
De Ronde Venen - Vrijdag 4 september was de grote dag voor biljartminnend De Ronde Venen.
Het bestuur van biljartfederatie De
Ronde Venen gaf een zeer compleet
feest in de grote zaal van Recreatiecentrum De Kromme Mijdrecht.
Voorzitter Cor van de Kraats opende de avond en bedankt op voorhand Bocxe Biljarts voor het belangeloos opgestelde Le Bouce 1800
biljart. De avond werd gevuld met
een driebandendemonstratie van

Dick Jaspers gaf aan de tafel nog
wat instructie waarna enig oefenen
(inspelen) de acquitstoot gemaakt
werd. Het aanwezige publiek genoot met volle teugen.
Uitgenodigd
Het bestuur had een 5-tal Ronde Venen biljarters uitgenodigd voor een
setje van 15 caramboles tegen Dick,
te weten: Henny Hoffmans, Desmond Driehuis, Bert Loogman, Theo
Valentijn en als laatste en de bes-

Gehuldigd
Met dit 25-jarig jubileum werd een
negental leden gehuldigd dat er
vanaf het eerste uur bij was. Het waren Dorus van de Meer, John Beets,
Dirk van Yperen, Henny Hoffmans,
Henk Doornekamp, Peter van Velzen, Harry de Jong en Gys van der
Vliet die in het zonnetje gezet wer-

wereldmaster Dick Jaspers. Na zijn
openingswoord ging de microfoon
naar wethouder sportzaken van
de Ronde Venen Ingrid Lambregts.
Ook Ingrid kreeg na het golfen, linedansen en het startpistool hanteren
te doen met de biljartsport.
Na een tweewekelijkse half uur instructie van Ton Bocxe werd Ingrid
in de ’biljarthouding’ gezet om met
de acquitstoot de feestelijkheden te
gaan openen.
In een kort maar plezierig betoog
met alle respect voor het bestuur en
vooral voor de aanwezige liefhebbers van de biljartsport toog Ingrid
naar de biljarttafel.

te Kees de Zwart. Kees bleek voor
Dick Jaspers de kranigste, speelde
7 caramboles in 7 beurten. De wedstrijdzenuwen speelden bij velen
parten maar Dick heeft heel mooie
oplossingen neergelegd en kreeg
het publiek op de hand.
Tussen de partijen door volgde de
trekking van de tombola. Er was
een mooie fiets ingezet door Ed de
Haan, tevens een schilderij met biljarttafereel van Ton Bocxe.
Verder mooie prijzen in de vorm van
bloemstukken aangeboden door;
Klaas Rijdes en dochter, een fietskilometerteller van Sneeuwloper, een
gevogeltevleespakket van De Haan

den en een medaille kregen opgespeld door Ingrid Lambregts.
Ton Bocxe werd tot lid van verdienste uitgeroepen omdat hij als een
van de oprichters bijna alle stoelen
in het bestuur bewandelde.
Tegen 11.00 uur richtte voorzitter
Cor van de Kraats een bedankje aan
de wethouder en Dick Jaspers reikte namens het bestuur een minischilderij en een fleurige bos bloemen uit.
The Chieff dook met zijn muziek terug in de tijd en de voetjes gingen
van de vloer, terwijl de hapjes prima smaakten en de drankjes rijkelijk vloeiden.

uit Vinkeveen, een dinerbon van De
Veensteker + 2 cadeaubonnen van
Bocxe Biljarts.

Zaterdag 19 september open dag

Kanovereniging De Ronde
Venen is verhuisd
Vinkeveen - Op zaterdag 19 september van 13.00 uur tot 16.30 uur
organiseert de kanovereniging een
open dag op de nieuwe locatie aan
de Herenweg 196. Met het betrekken van de locatie naast Mulckhuyse en tegenover de Ford-garage is
er een einde gekomen aan een jarenlange zoektocht naar een alternatief voor de locatie op het terrein
van de zeilschool. Het voortbestaan
van de kanoclub is hiermee gered
en de vereniging kan de komende
jaren weer vooruit. De nieuwe locatie wordt gedeeld met de Reddingsbrigade.
Verhuizing
Na 14 jaar gehuisvest te zijn in het
oude politiebureau aan de Herenweg is de kanoclub daar nu vertrokken. De nieuwe locatie is door het
vele werk van de vrijwilligers op tijd
gereed gekomen en vlak voor de zomer zijn alle kajaks omgevaren via
de ringvaart en in hun botenstalling gestald. In het ‘clubhuis’ aan de
Herenweg zijn de kleedkamers gemaakt. Daar heeft de vereniging de
beschikking over een royale huiskamer die ook in de winter is te gebruiken. Voor het eerst heeft de club
een douche en een aparte kleedruimte voor de dames. Door de gemeente is het terrein bouwrijp opgeleverd en de steiger aangelegd met
ook de slibway voor de reddingsbrigade. Het gereed komen van de botenstalling had de hoogste prioriteit
en deze is keurig op tijd klaar gekomen. Op wat kleine zaken na is alles rond.

Reddingsbrigade
De reddingsbrigade verhuist mee
naar de nieuwe locatie en krijgt ook
de beschikking over een afgesloten
ruimte waar hun boten en materiaal
kan worden opgeslagen. Dit komt
de beveiliging van hun spullen ten
goede. Ook zullen zij van de woning
gebruik kunnen maken om instructielessen te geven.
Open dag
In de ochtend wordt er tijdens de
jeugdtraining een beroep gedaan/
worden de ouders van de jeugd uitgedaagd om een keer met hun eigen kinderen mee te varen zodat zij
vanaf het water kunnen beleven hoe
het is om in ‘wiebelige’ boot je evenwicht te bewaren.
De open dag start om 13.00 uur.
Eenieder kan op deze middag kennismaken met de verschillende facetten van de kanosport. De kanosport is prima geschikt voor de recreatieve sportbeoefenaar waar de
gezelligheid en het plezier een grote
rol spelen. Een aantal van de 100 leden staat klaar om enthousiast over

zijn/haar sport te vertellen. Zo krijg
je al snel smeuïge verhalen te horen over het varen in de Ardennen
of welke woeste rivieren er tijdens
de vakantie zijn bedongen Ook de
beleving van de eigen streek is vanaf het water heel anders en als kanovaarder kan je op plekken komen
waar een ander niet komt. Ook over
het kiezen van het juiste materiaal
kunnen de leden toelichting geven.
Proefvaren en beginnerscursus
Alle bezoekers (jeugd en recreanten) van de open dag kunnen een
stukje proefvaren.
Hiervoor heeft de club diverse kajaks ter beschikking. Voor de enthousiaste beginners die zich als
nieuw lid aanmelden wordt er speciaal voor hen op de zaterdagochtend een aantal extra lessen georganiseerd.
Programma
13.00 – 16.30 uur
Proefvaren en informatie
13.00 demonstratie jeugd
14.00 demonstratie kanopolo
15.00 demonstratie freestyle

Eerste winst voor De Vinken
Vinkeveen - In haar eerste veldcompetitiewedstrijd was het eerste achttal van korfbalvereniging De
Vinken tegen het bezoekende Borne
uit Enschede redelijk succesvol. Na
een wat zwakke eerste helft en een
3-6 achterstand bij rust, werd na
de onderbreking met de wind mee
keurig orde op zaken gesteld: einduitslag 13-10.

Meer ruimte en nieuwe
kansen voor extra leden
De nieuwe locatie die direct aan de
Ringvaart ligt biedt zeker de nodige
kansen. Zo is er meer ruimte gekomen voor de steiger om de kajaks in
water te kunnen laten. Op het achterterrein zijn in totaal 12 containers
geplaatst. Twee dienen als loods
voor de reddingsboot en tien containers zijn voor de opslag van kajaks en kano’s. De extra botenstalling geeft meer ruimte om nieuwe
leden te werven. Ook het parkeren
op eigen erf is veel ruimer. De kwaliteit van de nieuwe locatie heeft potentie waardoor de club kan groeien
en ook meer te bieden heeft.

Onbekend
“Het zijn volkomen onbekende tegenstanders”, vertelt trainer-coach
Siemko Sok vooraf. “Het enige dat
we weten is dat Borne vorig jaar
vanuit de derde klasse gepromoveerd is. Maar hoe sterk het team is
en of er wel of niet topspelers vanuit hoger spelende clubs zijn teruggekomen is mij niet bekend. We
vertrouwen op onze eigen kracht en
over anderhalf uur weten we het”,
aldus een gematigd optimistische
coach.

Gratis bij CSW

Maak kennis met
De Complete Techniek
tijdens de voetbalclinic
Wilnis - Voetbalopleidingscentrum
De Complete Techniek gaat vrijdag
18 september van start op de velden
van CSW met het geven van extra
trainingen voor de inviduele jeugdspelers en jeugdspeelsters.
Ter kennismaking wordt een gratis
clinic georganiseerd. Alle jeugdspelers en jeugdspeelsters van alle verenigingen uit de regio zijn van harte welkom op de accommodatie van
CSW. Vrijdag 11 september bij CSW,
aanvang 17.30-19.00 uur.
De Complete Techniek staat onder
leiding van Dennis van den IJssel
(hoofdtrainer CSW) en Jorg van der
Breggen (jeugdtrainer Sparta Rotterdam).
Het anderhalf uur durende programma bestaat uit diverse afwerken partijvormen. De specifieke bewegingen van internationale topspelers als Lionel Messi, Robin van
Persie en Wesley Sneijder vormen
het uitgangspunt van de oefenstof
tijdens de clinics!

Wil jij een nog veel betere voetballer worden en onder begeleiding
van professionele jeugdtrainers de
meest spectaculaire technieken van
internationale topspelers leren? Jij
krijgt nu de kans om te trainen als
een profvoetballer!
Uniek
De voetballeermethode van De
Complete Techniek is ontstaan door
jarenlange ervaring als jeugdtrainer bij Ajax, Sparta Rotterdam, ADO
Den Haag en diverse amateurverengingen.
De Complete Techniek is een clubonafhankelijk
voetbalopleidingscentrum, dat trainingen verzorgt
voor de individuele jeugdspeler en
jeugdkeeper.
De cursussen zijn er voor alle jeugdspelers van alle niveaus, voor jongens en meisjes tussen de 6 en 18
jaar. De trainingen zijn een uitstekende aanvulling op de eigen clubtrainingen. Iedere jeugdspeler zal

Charita Hazeleger, Lisette Pauw, Peter Koeleman en Rudy Oussoren
vormen de defensie van de Fortisploeg. Met Joyce Kroon, Mariska Meulstee, Kelvin Hoogenboom
en Pascal Kroon in de aanval be-

gon de thuisploeg voortvarend. Mariska Meulstee opende de score in
de zesde minuut en niet veel later
verdubbelde Kelvin Hoogenboom
de score.
Een strafworp bracht Borne weer in
het spoor, maar halverwege de eerste helft leidde aanvoerster Charita
Hazeleger haar team opnieuw naar
een tweepuntenmarge. Vervolgens
viel de Vinkeveense doelpuntenmachine compleet stil. Stoeiend met de
straffe wind en vechtend tegen eigen plaatsfouten liet men de bezoekers volledig terugkomen. Met
nog vijf minuten in de eerste helft
te gaan was de stand gelijk: 3-3. In
de laatste paar minuten voor rust
wisten de Enschedeërs echter nog
driemaal te scoren en een mogelijke
malaise tekende zich af.
Herstel
Gelukkig kwam De Vinken als herboren uit de kleedkamers. “Dit heet
nou rechtzetten!” was de reactie in
het publiek, nadat eerst Pascal Kroon
van afstand en direct daarna Charita Hazeleger door het benutten van
twee strafworpen de stand weer in
evenwicht brachten. Binnen tien minuten had de thuisploeg het initia-

tief volledig naar zich toe getrokken.
Nog een score van Pascal Kroon en
een strafworp van de hand van Kelvin Hoogenboom brachten de Vinkeveners op voorsprong: 8-6. Wel
bleef Borne alert en in het spoor. Na
8-7 mocht Charita Hazeleger nog
eens vanaf de stip een strafworp benutten. De voorsprong was evenwel
van korte duur. Weer kwam Borne
goed terug en met nog vijftien minuten te spelen was het 9-9.
Peter Koeleman verschalkte van
achter de korf zijn directe opponent
om niet veel later te moeten constateren dat Enschede weer gelijk
maakte.
Het slotoffensief was echter volledig
voor de thuisploeg. Met twee fraaie
afstandstreffers bezorgden Kelvin
Hoogenboom en Mariska Meulstee
de thuisploeg een beslissende voorsprong. De slagroom op de taart
kwam van de hand van Peter Koeleman, die op ‘magic air’-achtige wijze de bal afving om vervolgens in alle rust te kunnen aanleggen en scoren: 13-10. Al met al een belangrijke
opsteker voor de Fortisformatie, die
volgende week in Amsterdam tegen
Swift de tweede wedstrijd gaat spelen.

worden uitgedaagd en succes beleven op zijn of haar eigen niveau!
Breed
Ruim 1500 jeugdspelers hebben de
afgelopen drie jaar deelgenomen
aan de cursussen. De voetballeermethode heeft aangetoond van iedere jeugdspeler een veel betere
voetballer te maken! Jeugdspelers
leren de basistechnieken van het
voetbal te beheersen, worden sterker in de een-tegen-een-situatie en
leren het verschil te maken tijdens
de wedstrijd met hun team.
De uitgangspunten Creativiteit (baas
worden over de bal, de tegenstander en de wedstrijd), Uitdaging (leren van schijn- en passeerbewegingen van internationale topspelers)
en Succesbeleving (plezier, zelfvertrouwen en motivatie) vormen de
basis van het succes! Voor meer informatie en inschrijven voor de clinic en/of cursus kijk op
www.decompletetechniek.nl

Op de foto: De Vinkenselectie 2009-2010 met staand v.l.n.r.: trainer-coach Siemko Sok, verzorgster Ria Kamminga,
Lisette Pauw, Mariska Meulstee, Charita Hazeleger en Joyce Kroon. Gehurkt v.l.n.r.: Rudy Oussoren, Peter Koeleman,
Kelvin Hoogenboom en Pascal Kroon.

