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Initiatief voor Boeiplein in Vinkeveen komt college niet uit

Kernenbeleid niet meer
dan woorden
De Ronde Venen - Afgelopen
donderdag besprak de raadscommissie bestuurlijke zaken en financiën de ontwikkeling rond de locatie van het voormalige Veenbad in
Vinkeveen. De bespreking was op
verzoek van Ronde Venen Belang
op de agenda gezet. De toekomstige bestemming van het terrein
moet volgens B. en W. passen in de
stedenbouwkundige uitgangspunten, maar vooral de slechte financiële positie van de gemeente verbeteren. Door de verkoop van bijna
2500 m² zou minstens 600.000 Euro
in de gemeentekas kunnen vloeien.
Het college zou inmiddels passende biedingen hebben ontvangen.
Veel inwoners van Vinkeveen zijn
verbolgen over de werkwijze van
het college. Zo zou er bij de planvorming geen sprake zijn geweest
van vroegtijdige betrokkenheid van
inwoners en instellingen. Het college heeft zich eerder bewust beperkt
tot het sturen van een brief aan de
omwonenden - eind vorig jaar - met
daarin de mededeling hen later te
informeren.
Wethouder Schouten
In deze werkwijze herkennen veel
Vinkeveners helemaal niets van het
zogeheten kernenbeleid. Dat beleid
valt onder de verantwoordelijkheid
van wethouder Kees Schouten (CUSGP). RVB wilde daarom dat wethouder Schouten aan tafel plaats
nam. Tot twee maal toe weigerde
Schouten om vervolgens toch aan
te schuiven. Maar hij wilde of durfde niet deel te nemen aan de besprekingen en vertikte het om uitleg
te geven aan de raadscommissie.
Wethouder Schouten heeft in het
verleden al meermalen laten zien in
zijn contact met de raad nauwelijks
over communicatieve vaardigheden
te beschikken. Ook afgelopen donderdag toonde hij weer zijn onvermogen op dat vlak.
Reële verkoopprijs?
Toch probeerden enkele raadsleden een verband te leggen tussen het kernenbeleid van het college en het Vinkeveense initiatief voor een alternatieve bestemming van het Boeiplein en een andere invulling van de Veenbadlocatie. VVD-fractievoorzitter Rudolf
van Olden vond dat het eigenlijk
ging om een commissievergadering
kernenbeleid, gelet de gespreksonderwerpen. Hij benadrukte dat allerlei initiatieven en plannen zoals
Het Meerbad in Abcoude, de kerktoren in Baambrugge en het Boeiplein in Vinkeveen de gemeente
geld kosten. De gemeenteraad zou
in dat opzicht wel met beide benen
op de grond moeten blijven staan.
Kiki Hagen van Lijst 8 vroeg zich
af of het platform InVinkeveen wel
meegenomen werd in het kernenbeleid. John Melkman (SVAB) wilde weten waarom er eerst besluiten werden genomen en pas daarna overleg met de bewoners plaatsvond. Cees Houmes (D66) gaf aan

dat er goed naar de bewoners geluisterd moest gaan worden en benadrukte het verstrekken van goede
informatie. Rein Kroon (CDA) vroeg
of er wel sprake was van een reële
verkoopprijs.
Boeiplein speelt geen rol
Wethouder Schouten maakte zijn
afgang compleet door geen inhoudelijke bijdrage te leveren aan de
besprekingen. Daardoor zat de verantwoordelijk wethouder voor het
kernenbeleid er donderdagavond
voor spek en bonen bij. Zijn opmerkingen bleven beperkt tot nietszeggende uitspraken, zoals het willen blijven zoeken naar alternatieven, het hebben van waardering voor initiatieven en het ontbreken van geld vanuit het kernenbeleid. Bovendien stelde hij dat het
wel of niet slagen van het kernenbeleid niet afhing van het Boeiplein.
Veel mensen in Vinkeveen verzetten
zich tegen de snelle verkoop van de
zwembadlocatie, waaraan nauwelijks ruchtbaarheid is gegeven. Een
groep betrokken inwoners van Vinkeveen onderzocht of verkoop wel
de ideale oplossing voor Vinkeveen is. Zij kwamen tot de conclusie dat het terrein van het voormalige Veenbad veel beter ingevuld kan
worden. Er zou daar juist een multifunctioneel plein moeten komen,
dat door de centrale ligging in de
kern moet uitgroeien tot het culture
hart in het centrum van Vinkeveen.
En dat zou heel goed passen in het
kernenbeleid.
Verrast door verkoop
Tijdens de commissievergadering
kregen diverse insprekers de gelegenheid hun opvattingen naar voren
te brengen. Mevrouw Van de Kroef,
directeur van de aanliggende Jozefschool, liet weten verrast te zijn over
de verkoop. Ze steunde het initiatief
van het Boeiplein, niet alleen als directeur van de school, maar ook als
inwoonster van Vinkeveen. Met de
verkoop van de locatie en de bouw
van huizen zou volgens haar de oude parkeerproblematiek terugkeren.
De heer Tino Hartsink lichtte als inspreker de gevolgde procedure toe.
Hij gaf aan dat InVinkeveen destijds
was ingesteld als gevolg van het gemeentelijke kernenbeleid. InVinkeveen biedt als organisatie een platform voor inwoners om allerlei initiatieven voor en in Vinkeveen te
kunnen toetsen op draagvlak vanuit de bevolking. Hartsink gaf daarbij aan dat diverse onderwerpen via
dit medium door de gemeente zijn
opgepakt, zoals het niet kappen van
bomen op de Reigerstraat en het
verfraaien van de entree van Vinkeveen. Bovendien ontplooien inwoners ook zelf initiatieven. Zo heeft
een ruime meerderheid van de Vinkeveense bevolking aangegeven
dat de braderie op Koninginnedag
terug moet naar de Kerklaan, in de
nabijheid van de Boei. Dat dorpshuis moet weer functioneren als
centrum van de Koninginnedagac-

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl
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GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

ADVERTEREN?
Dorpshuis ‘De Boei’ bedreigd
Hartsink ging ook in op het initiatief Boeiplein. De organisatie InVinkeveen had vanaf eind augustus inwoners verzocht hun opvattingen kenbaar te maken. Inmiddels
zijn meer dan 500 reacties binnen,
die in grote meerderheid voor een
andere invulling zijn dan het college wil. Een ruime meerderheid van
87% geeft aan de voorkeur te geven aan het Boeiplein als cultureel
plein in het hart van de kern Vinkeveen. Vanwege de korte voorbereidingstijd staat de uitwerking van
die alternatieve bestemming nog
in de steigers. Daarom vroeg Hartsink het besluit tot eventuele verkoop een half jaar op te houden,
om het plan verder uit te werken en
op haalbaarheid te toetsen. De heer
Cor Versteegh, bestuurslid van De
Boei en voormalig CDA-raadslid, liet
weten dat het college van B. en W.
ook het bestuur van het dorpshuis
niet betrokken heeft bij de plannen
tot verkoop. Volgens Versteegh zal
de bouw van woningen op de Veenbadlocatie ernstige, beperkende gevolgen hebben voor de omgevingsvergunning voor het dorpshuis. Woningbouw op zo’n korte afstand van
het dorpshuis is bedreigend, vanwege strengere geluidsnormen die dan
van toepassing zullen zijn. En juist
vanwege de gemeentelijke bezuinigingen wil De Boei extra activiteiten organiseren. Die zouden voor de
nieuw te bouwen, dichtbij staande
woningen op het plein overlast kunnen veroorzaken. Ook de heer Versteeg gaf aan dat bouw van woningen opnieuw tot parkeerproblemen
zal leiden. Wethouder Pieter Palm
gaf aan waardering te hebben voor
het initiatief, maar bood de initiatiefnemers van het Boeiplein en sympathiserende Vinkeveners geen enkele ruimte. Hij noemde een bruisend cultureel hart in Vinkeveen een
goed idee, waar het college het erg
mee eens is. “Wat ik tegen u zeg: het
idee is goed. We willen dit samen
met u oppakken, maar laat die locatie los.” Palm zette de zaak op scherp
door de aanwezigen voor te houden:

INFO@FIDICE.NL

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

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

www.vderwilt.nl

tiviteiten. En dat zal inderdaad met
ingang van volgend jaar gebeuren.

www.fdmijdrecht.nl

IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl
“U bent te laat, we hebben al een
koper. Wij kunnen als betrouwbare
overheid de verkoopprocedure nu
niet stilzetten.”
Klinkhamerlocatie
Wel wilde Palm in overleg om een
andere geschikte plek te vinden.
Daarbij noemde hij het Winkelcentrum Zuiderwaard, de Herenweg en
ook de zogeheten Klinkhamerlocatie kwam in beeld. Het verlies dat de
gemeente op dat terrein - ver weg
van de dorpskern - heeft geleden
sinds de als “strategisch” aangeduide aankoop nadert intussen de één
miljoen euro. Het meedenken van
de wethouder leidde op de publieke tribune tot de reactie: “De heer
Palm heeft het kernenbeleid echt
begrepen. Een centrale plaats midden in het dorp kan ook de Klinkhamerlocatie zijn”. Er werd teleurstellend gereageerd op het optreden van het college. “Het kernenbeleid wordt wel met de mond beleden, maar niet in daden omgezet.” Op de website van InVinkeveen
wordt al gewaarschuwd voor de positie van het dorpshuis De Boei, dat
bij verkoop van het zwembadterrein, de achteringang geblokkeerd
ziet door woningen. Openlijk vragen
veel Vinkeveners zich af of De Boei
het volgende object is dat door het
collegebeleid gesloten en afgebroken moet worden.

Tijdens de raadsvergadering van juni
jl demonstreerde nog een groep jongeren voor behoud van De Fabriek.

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

Jongerencentrum De Fabriek is niet meer

Wordt 2BE: een leer-, werk- en
trainingscentrum/horecavoorziening
Mijdrecht - Jongerencentrum de
Fabriek is niet meer. Het college
van burgemeester en wethouders
heeft in mei jl. reeds besloten om
het pand aan de Rondweg te verhuren aan een nieuwe Stichting en
wel, 2BE een leer-, werk- en trainingcentrum en een horecavoorziening. Reden: bezuinigen.
Op donderdag 28 juni jl. stak de
raad hier nog even een stokje voor
door een amendement aan te nemen waarin het college de opdracht
kreeg een alternatieve invulling te
zoeken voor de locatie De Fabriek
en er daarbij voor zorg te dragen
dat deze locatie beschikbaar blijft
voor jongerenwerk.’ Naar aanleiding van dit besluit heeft er de afgelopen maanden opnieuw overleg plaatsgevonden met een tweetal initiatiefnemers: stichting 2BE
en de kerkelijke gemeente De Weg.
Desbetreffende initiatiefvoorstellen met betrekking tot de alternatieve invulling zijn getoetst aan de
volgende criteria: waarborgen jongerenwerk, haalbaarheid, financiële consequenties voor de gemeente, risico’s en randvoorwaarden als
behoud van eetcafé ’t Pruttelpotje.
Youth for Christ
De kerkelijke gemeente De Weg
heeft een nieuw voorstel ingediend:
Youth for Christ, The Mall. Desbetreffend voorstel voldeed op een
aantal punten niet aan eerdergenoemde criteria. De financiële consequenties waren aanzienlijk voor
de gemeente, gezien een gekoppelde subsidieaanvraag van 150.128
euro. Tevens is er geen aansluiting
met het bestaande jongerenwerk
van stichting De Baat. Het voorstel van The Mall neemt in principe het jongerenwerk over van stichting De Baat. Echter, gezien het nog
te ontwikkelen van een nieuwe visie op jongerenwerk is het nog te
vroeg om dergelijke stappen te ondernemen. Stichting 2BE heeft haar
initiatiefvoorstel verder uitgewerkt
ten opzichte van het voorstel ten tijde van het collegebesluit van 22 mei
2012. Met name de financiële kaders van het plan zijn verder uitgewerkt. De basis van stichting 2BE is

een leer-, werk- en trainingcentrum
en een horecavoorziening. Een leeren werktraject aan jongeren die uit
een schoolsysteem vallen en zorgjongeren moet de nodige structuur,
coaching en begeleiding geven om
weer mee te doen in de maatschappij. Het lunch- en eetcafé fungeert
als een soort werkschool waar jongeren kunnen ‘proefdraaien’. Om
dit te realiseren zoekt stichting 2BE
aansluiting bij het lokale en regionale bedrijfsleven en bij opleidingspartners, zoals het Regionale Opleidingscentrum (ROC) en de Horeca
Academie.
Geen risico
In het plan van stichting 2BE wordt
een ruimte ingericht die multifunctioneel inzetbaar en beschikbaar is
voor externe partijen als De Baat
en De Hint om een ruimte te huren. Hiermee kent het initiatief aansluiting op het bestaande jongerenwerk door incidenteel De Fabriek te
kunnen verhuren aan jongerenwerkers. Ook eetcafé ’t Pruttelpotje kan
haar plek behouden binnen het initiatief van stichting 2BE. De meest
recente begroting richt zich op het
leer-, werk- en trainingcentrum met
een horecavoorziening. Het pand
wordt gehuurd van de gemeente en hiermee zijn ook de financiele risico’s voor de gemeente beperkt. Daarnaast heeft de initiatiefnemer reeds veel bedrijven bereid
gevonden tot sponsoring en zoekt
het hiermee ook aansluiting met
het maatschappelijke middenveld.
Gezien de aansluiting met het bestaande jongerenwerk, de beperkte financiële consequenties en risico’s voor de gemeente en randvoorwaarden als een plek voor eetcafé
’t Pruttelpotje, heeft het college besloten de locatie ‘Jongerencentrum
De Fabriek’ te verhuren aan stichting 2BE. Er is geen sprake van een
subsidierelatie met de gemeente.
Wel heeft het college besloten een
jaar uitstel van huurbetaling te verstrekken om de stichting tijdens de
opstartfase financiële ruimte te geven. Het college heeft besloten, alleen de goedkeuring van de raad is
nog nodig om het jongerencentrum
de doodsteek te geven.

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

Gemeentelijke bekendmakinGen

OpeninGstijden
Gemeentehuis:
tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u

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 over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen.
de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de
rubriek actueel.
aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

datum
ontvangst

mijdrecht
Bucho van
Montzimastraat 17

Verwijderen van asbesthoudend
plaatmateriaal

Slopen

W-2012-0456

3-9-2012

Bouwen tijdelijke Romneyloods
voor 6 maanden
Uitoefenen van een bedrijf
aan huis

Bouwen

W-2012-0459

5-9-2012

RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0458

4-9-2012

Slopen van een schuur

Slopen

W-2012-0455

31-8-2012

afvalbrenGstatiOns
afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
afvalbrengstation
abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zaterdag tijdens de feestweek
gesloten.
servicepunt wOnen,
welzijn en zOrG
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

vinkeveen
Groenlandsekade 9-13
Herenweg 141A
wilnis
Herenweg 159

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
verleende OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam
vinkeveen
Donkereind 4
Pijlstaartlaan 1

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr. verzenddat.
vergunning

Restaureren en herindelen
van een boerderij
Bouwen van een schoolgebouw
voor basisonderwijs

Bouwen
Monument
Bouwen
RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0283

6-9-2012

W-2012-0384

3-9-2012

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.
vastGesteld prOjectbesluit en verleende bOuwverGunninG vOOr
uitbreidinG bedrijfsruimte met inpandiGe bedrijfswOninG OOstzijde 117a
in de hOef
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken bekend dat een projectbesluit is genomen op
grond van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening en bouwvergunning is verleend voor het vergroten
van een bedrijfsruimte met een inpandige bedrijfswoning aan de hoef Oostzijde 117a, 1426 aj de
hoef. Het plan is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.
Het vastgestelde projectbesluit en de verleende bouwvergunning met bijbehorende stukken liggen vanaf
vrijdag 14 september 2012 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Omgevingszaken in de hal van het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30
uur). U kunt het besluit ook inzien of downloaden via www.derondevenen.nl (keuzemenu: actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen- voorbereidingsbesluiten). Hier vindt u tevens een link naar de vindplaats
van de authentieke planbestanden op: http://ro-online.robeheer.nl/0736/NL.IMRO.0736.PB011dhoz117a-va01.
Het projectbesluit en de bouwvergunning treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken.
beroepschrift
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingediend, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerpbesluit
niet tijdig een zienswijze hebben ingebracht, kunnen gedurende de termijn van inzage tegen dit projectbesluit
en de bouwvergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht.
voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien men op korte termijn wil
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit kan, door degene die beroep heeft ingesteld, binnen
de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht (Sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht). Dan treedt het besluit
niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Er dient wel sprake te zijn van een spoedeisend belang. Aan
het indienen van beroep en aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een
griffierecht geheven. U kunt uw beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank Utrecht via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
tijdelijke plaatsinG cOntainer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 10 september 2012 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 dhr. W. van Dijk
ontheffing hebben verleend om tijdelijk een container te plaatsen aan de Adelricusstraat in Mijdrecht. Dit in
verband met een verbouwing aan de Steven van Rumelaerstraat 44 in Mijdrecht. Het werkadres is: Steven van
Rumelaerstraat 44, 3641 CM Mijdrecht. Het adres tijdelijke plaatsing container is: adelricusstraat, 3641 dn
mijdrecht. De vergunning geldt voor de periode dinsdag 18 september 2012 tot en met maandag 8 oktober
2012. Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum
waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
handhavinGsbeleid kwaliteit kinderOpvanG en peuterspeelzalen 2012
Gemeente de rOnde venen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de vergadering van 4 september 2012 het Handhavingsbeleid Kwaliteit kinderopvang en Peuterspeelzalen 2012 gemeente De Ronde Venen is vastgesteld. Per 1
januari 2012 zijn enkele wetswijzigingen met betrekking tot toezicht en handhaving op voorzieningen voor
kinderopvang en peuterspeelzalen doorgevoerd. Bijvoorbeeld ten aanzien van de doorontwikkeling van risicogestuurd toezicht en de inwerkingtreding van de registratiebepaling voor de peuterspeelzalen. Tevens heeft
de Raad van State uitgemaakt dat de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen onvoldoende
grond boden voor handhaving door gemeenten. Op grond van deze uitspraak heeft het ministerie van SZW de
beleidsregels omgezet naar een AMvB en een ministeriele regeling. De wetswijzigingen en de omzetting van

de beleidsregels naar een AMvB en een ministeriele regeling maken het noodzakelijk om een nieuw handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 vast te stellen. Het Handhavingsbeleid Kwaliteit
kinderopvang en Peuterspeelzalen 2012 Gemeente De Ronde Venen treedt op 14 september 2012 in werking.
ter inzagelegging
Genoemd handhavingsbeleid ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De
Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te
Mijdrecht en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de
daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
OntheffinG van de rOute vOOr het vervOer Gevaarlijke stOffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, ingevolge artikel 22 van de Wet
vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat:
- zij een aanvraag om ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben ontvangen van broekhoff vuurwerk, Pioniersweg 60-62, 8250 AA Dronten t.b.v. het vervoer incl. laden en lossen van vuurwerk naar de
locaties Genieweg 26, 3641 rh mijdrecht en industrieweg 41, 3641 rk mijdrecht.
De stukken met betrekking tot deze aanvraag liggen ter inzage van 14 september tot en met 27 september
2012. Overeenkomstig artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht stellen wij belanghebbenden in de gelegenheid om gedurende de bovengenoemde periode zienswijze in te dienen over de binnengekomen aanvraag.
U kunt uw zienswijze mondeling (na afspraak) of schriftelijk indienen bij de gemeente De Ronde Venen, p/a
Omgevingsdienst regio Utrecht, postbus 242, 3620 AE Breukelen.
U kunt de stukken inzien bij:
- de Omgevingsdienst regio Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur
- Gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken
met afd. externe veiligheid van de Omgevingsdienst, de heer C. Roodhart, bereikbaar op T. 0346 26 06 46 of
mw. E. Pols, bereikbaar op T. 0346 26 06 14.
aGenda meninGvOrmende raadsverGaderinG 20 september 2012
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Raadzaal
Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 14 september 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich
aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email
m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststelling basistarieven huishoudelijke verzorging, raadsvoorstel 0043/12.
Vanaf 1 september 2012 stelt de gemeenteraad de basistarieven voor Huishoudelijke verzorging binnen de
Wet maatschappelijke ondersteuning vast. De basistarieven moeten ervoor zorgen dat zorgaanbieders kwalitatief goede zorg onder fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden kunnen bieden.
5. Beleidsplan schuldhulpverlening, raadsvoorstel 0042/12.
Met ingang van 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. Met deze
wet krijgen gemeenten wettelijk de verantwoordelijkheid met betrekking tot schuldhulpverlening. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening schrijft voor dat de gemeenteraad een beleidsplan vaststelt dat op hoofdzaken richting geeft aan de manier waarop integrale schuldhulpverlening wordt vormgegeven. Het beleidsplan
wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad
6. Beleidskaders herstructurering sociaal domein, raadsvoorstel 0044/12.
Door het Rijk worden enkele omvangrijke taken in het sociale domein toebedeeld aan de gemeenten. Het betreft in ieder geval de totale Jeugdzorg en de functie begeleiding binnen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Hoewel als gevolg van het Lenteakkoord de Wet werken naar vermogen geen doorgang vindt, moeten we toch rekening houden met maatregelen die er op gericht zijn mensen uit een uitkering te houden en
zoveel mogelijk deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt. Deze taken moeten worden uitgevoerd met inachtneming van het door de gemeente geformuleerde beleid op deze onderdelen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de beleidskaders hiervoor vast te stellen.
7. Beleidskaders integraal accommodatiebeleid, clusters kunst & cultuur, onderwijs, sport en welzijn, raadsvoorstel 0046/12.
De gemeenteraad wordt gevraagd de beleidskaders integraal accommodatiebeleid voor de clusters kunst &
cultuur, onderwijs, sport en welzijn vast te stellen. Als de gemeenteraad de beleidskaders heeft vastgesteld
kan het college fase 4 van de startnotitie ‘integraal accommodatiebeleid’ ter hand nemen. Het uiteindelijke
doel is om integraal accommodatiebeleid te formuleren voor de komende 10 jaar voor de clusters kunst &
cultuur, onderwijs, sport en welzijn.
8. Vaststellen kadernota verbinden van en door sport en bewegen, raadsvoorstel 00/12.
Middels de kadernota Verbinden van sport en bewegen is uitvoering gegeven aan de bestuursopdracht om
het sportbeleid vanaf 2013 te herzien. De kadernota geeft de gemeentelijke ambities weer op het gebied van
sport en bewegen in de periode 2013 – 2016. In navolging op de kadernota wordt een uitvoeringsnota opgesteld.
9. Groot Mijdrecht Noord, raadsvoorstel 0041/12.
Provinciale Staten hebben op 2 juli jl. een nieuw inrichtingsplan voor Groot Mijdrecht Noord-oost (GMN-oost)
vastgesteld. Hieraan is gekoppeld een intentieverklaring voor langjarige rust in de polder. Aan de raad wordt
gevraagd met instemming kennis te nemen van het besluit van PS ten aanzien van het realiseren van de Versoberde Veenribbenvariant, in te stemmen met de tekst van de intentieverklaring en het college te machtigen
de intentieverklaring te tekenen.
10. Uitvoering gevelisolerende maatregelen agv Derde Brug te Abcoude, raadsvoorstel 0037/12.
Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van gevelisolerende maatregelen in Abcoude West van e 180.000. De benodigde e 180.000 te onttrekken uit de saldireserve .
11. Restauratie fundering kerktoren Baambrugge, raadsvoorstel 0038/12.
De rijksmonumentale kerktoren van Baambrugge is gemeentelijk eigendom. De staat van de toren is zeer
slecht. Er is een unieke subsidiemogelijkheid bij herstel van de toren. Om restauratie van de fundering van de
kerktoren van Baambrugge mogelijk te maken moeten de resterende benodigde financiële middelen ter beschikking worden gesteld. Alleen dan is ook het kerkbestuur in staat om het schip van de kerk, eigendom van
de kerkelijke gemeente, te herstellen.
12. Sluiting
aGenda besluitnemende raadsverGaderinG 20 september 2012
Van: aansluitend aan meningvormende raad
Plaats: Raadzaal
Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 14 september 2012.
agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststelling notulen van de raadvergaderingen van 28 juni 2012
4. Akkoordstukken
4a. Instemmen met jaarrekening 2011 Stichting primair onderwijs Mondriaan Abcoude, raadsvoorstel 0039/12
De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de jaarrekening 2011 van Stichting primair onderwijs Mondriaan Abcoude.
4b. Startnotitie integraal huisvestingsplan onderwijsvoorzieningen, raadsvoorstel 0045/12.
De gemeenteraad wordt voorgesteld de bijgaande startnotitie over het op te stellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen De Ronde Venen vast te stellen. Deze voorliggende startnotitie beschrijft kort de
problematiek en de kaders van het op te stellen Integraal Huisvestingsplan. Het IHP geeft een actuele zienswijze op de rol van de gemeente De Ronde Venen als wettelijke zorgdrager voor adequate huisvesting van alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs die op het grondgebied van deze gemeente zijn gevestigd.
5. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering
Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de
agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
6. Sluiting
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Beleef de Utrechtse
buitenplaatsen bij
nacht!

Internationale school maakt
Utrecht aantrekkelijker
Alle scholen in de provincie
Utrecht zijn weer in volle gang.
Sinds dit schooljaar heeft Utrecht
er echter een hele bijzondere bij
gekregen: de International School
Utrecht. Met zeventig leerlingen
van verschillende nationaliteiten
die les krijgen in het Engels.
Vorige week werd deze school aan
de Notebomenlaan in Utrecht
officieel geopend.

PS

De school is een belangrijke
aanwinst voor het onderwijs
in Utrecht als regio van kennis
en cultuur. Voor internationale
bedrijven en expats (mensen
die voor hun werk tijdelijk
in Nederland verblijven) is
een internationale school
een belangrijke factor om
zich in Utrecht te vestigen.
Dit komt de internationale

GS

en niet in de laatste plaats om volledig Engelstalig
onderwijs te ontvangen. Was die school er niet
geweest, dan was voor ons de drempel om
naar Noorwegen te gaan aanmerkelijk
hoger geweest. Het CDA ondersteunt
de komst van de internationale school
in Utrecht en twijfelt er niet aan dat het
de keuze voor bedrijven om zich hier in de
provincie te vestigen positief zal beïnvloeden.
Ook voor de Utrechtse scholen die hierbij
betrokken zijn zal de uitwisseling met
andere culturen en de andere
vorm van onderwijs verrijkend zijn. Ik
wens de school een mooie toekomst toe!”

‘Praten is omgezet in actie’

Remco van Lunteren, gedeputeerde
economie: "Er werd al lang gepraat over
een internationale school voor onze regio.
In internationaal onderwijs was Utrecht
echt nog een witte vlek op de kaart. Een
jaar geleden hebben we samen met de
gemeente en de Universiteit Utrecht de
handen ineen geslagen en hebben
we het praten omgezet in actie.
Binnen een jaar is het ons
gelukt, zodat we de school nu

sprookjesachtige sferen genieten
van theater, muziek, dans, diner,
boottochten, wijnproeverijen
en exposities. Vind op wat er in
uw buurt te doen is of meld u aan
voor activiteiten op
nachtvandebuitenplaats.nl.
Tip: Gebruik de speciale fiets- en
vaarroutes die leiden langs de
verlichte buitenplaatsen!

aantrekkingskracht, de economie
én de werkgelegenheid in de regio
ten goede.
De komende jaren wil de school
uitgroeien tot een aansprekende
onderwijsvoorziening voor
kinderen van 4 tot 18 jaar. Het
aantal leerlingen dit jaar is al twee
keer zo hoog als verwacht.
Voor meer informatie:
www.isutrecht.nl

‘De ontbrekende schakel’

Mirjam Maasdam, statenlid voor het CDA: “Utrecht
is aantrekkelijk met de mix van stad en
platteland, historisch erfgoed, cultuur
en kennisintensieve bedrijvigheid. De
internationale school vult een tot nu toe
nog ontbrekende schakel in. Dat een
goede school belangrijk is, weet ik ook uit
eigen ervaring. Tijdens de 3 jaren die ons
gezin in Noorwegen heeft doorgebracht,
speelde de internationale school
in Oslo een hoofdrol. Het was
voor ons en de kinderen verrijkend
om met culturen van overal uit
de wereld in aanraking te komen

Dineer onder de sterrenhemel van
Kasteel De Haar, kom swingen op
landgoed Rhijnhauwen en vaar
op een pontje rond landgoed
Niënhof met een verhalenverteller.
Kom naar de eerste Nacht van de
Buitenplaats op zaterdag 22
september van 19 tot 23 uur.
U ziet dit historisch erfgoed deze
nacht in een heel ander, exclusief
ontworpen licht. U kunt in

kunnen openen. Een belangrijke stap
om onze regio aantrekkelijker te maken
voor internationale bedrijven, die we
nodig hebben om onze economie en
werkgelegenheid te versterken. Voor hun
medewerkers is goed onderwijs voor hun
kinderen vaak een belangrijke eis om zich
hier te komen vestigen. Dit is de eerste
van een aantal belangrijke stappen
om het vestigingsklimaat van
onze regio te versterken.”

‘Een droom is
uitgekomen’
Jaap Mos, directeur
van de internationale
school Utrecht: “Met
het openen van de
internationale school
is echt een droom
van mij uitgekomen.
Prachtig om te zien
dat het nu al zo’n
succes is. We dachten
klein te starten. Maar zodra we
bekend maakten dat we zouden
openen, stroomden de vragen
en aanmeldingen binnen. 24
augustus zijn we gestart met
70 leerlingen met bijna twintig
nationaliteiten en veertien
moedertalen. Alleen dat geeft
al aan hoe belangrijk het is dat
we van start kunnen. ‘Learning
for world citizenship’ is onze
missie. Samen met een aantal
schoolbesturen uit de regio

hebben we een lesprogramma
ontwikkeld wat een
internationaal diploma oplevert.
Onze leerlingen kunnen straks
overal ter wereld terecht
om aan het werk te gaan. De
Internationale School Utrecht
biedt een uitdagende en
toegankelijke interculturele
leeromgeving voor zowel de
onder- als de bovenbouw
voor leerlingen van diverse
internationale achtergronden.”

In de provincie is
een uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
hand van actuele onderwerpen laten we zien waar u
de provincie tegen komt. De volgende editie verschijnt op
26 september. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

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.

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

dOkTERSdIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 09004701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00 u. tot de
volgende dag 8.00 u.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

ApOTHEEk

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.

*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.
*boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297285163. Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

dIERENHuLp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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 www.kkavv.nl.
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
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.

STICHTING dE bAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

pSyCHOLOGISCHE
HuLpvERLENING
Wilnis: Praktijk voor directe psychologische hulpverlening, Drs. J.M.M.
Simons klin. psychol./psychotherap.
en medew. 0297-285371 of
0297-568866; www.simonspsychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening,
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG &
dIENSTvERLENING
careyn: Hoofdweg 1 Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk
(voor al uw vragen en problemen),
Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch Bureau (voor ouders en kinderen van 0-18 jr): tel. 0900-2359893.
Hulp bij het huishouden, tel. 0348437000. Of kijk op: ww.careyn.nl.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

zwANGERSCHAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen per week,
24 uur per dag mobiel bereikbaar
voor bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371. Voor minder
dringende zaken gelieve kantooruren
tijden aan te houden. Het spreekuur wordt meestal op maandag
en woensdag gehouden volgens
afspraak. Voor inschrijven en een
1ste afspraak maken kunt u gebruik
maken van het aanmeldformulier op
onze website:
www.verloskundigenderondevenen.nl

Is uw huisdier zoek?

Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Door Flavoring

KIEZEN
Het leven zit vol moeilijke keuzes, klein en groot. Bij elke keuze die ik
maak, denk ik aan het andere pad dat dan niet meer bewandeld kan
worden en of ik daar dan geen spijt van zal krijgen. Het begint soms
bij heel kleine dingen, bijvoorbeeld bij de keuze waar nu weer over te
schrijven. Wil ik het hebben over de week van het analfabetisme vorige week, maar waar maar weinigen wat van gemerkt zullen hebben? Of
over de eerste schoolweek van de kinderen en hoe uitdagend het is om
met het hele gezin weer in een goeie structuur te komen?

Vermist:
- Wilnis, omgeving Stationsweg: bruin-cyperse kater; Gijs heeft twee
witte achterpoten.
- De Hoef, omgeving Van de Meerendonkstraat: rood-witte kater met
rood-witte ringen aan de staart.
- Uithoorn, Jacob Catslaan: jonge schildpadkat van 1,5 jaar met veel
zwart; zijn naam is Kiekie.
- Uithoorn, Coudenhoveflat: cyperse poes van 11 jaar; Nel is niet zo
groot.
- Vinkeveen, Cuilensmeer: gecastreerde forse kater; hij is 4 jaar oud
en heeft en zwart met wit befje en wit plekje bij lies.

Gevonden:
- Vinkeveen, Herenweg: cyperse poes met wit.
- Waverveen, Botsholsedijk: schilpadkat, roestbruin.
- Mijdrecht, Gagelweg: rode cyperse kat.
- Mijdrecht, Mijdrechtse Dwarsweg: zwart-grijs cyperse kat.
- De Kwakel, Vuurlijn: rood-cyperse kat met witte bef.
- Mijdrecht N201 ter hoogte van Tienboerenweg: grijze kat met witte
sokjes.

Als we het hebben over kiezen, kan ik het ultieme onderwerp natuurlijk
niet overslaan, de verkiezingen van vandaag. Nu ik dit schrijf is er nog
een kleine 72 uur te gaan en is de verkiezingsstrijd in volle gang. De ene
leuze na de andere vliegen om mijn oren en het doet me weinig. Nee,
dat is niet waar, het doet me wel wat. Ik irriteer me te pletter. De verkiezingsleuzen, debatten en mooie praatjes geven me niet het vertrouwen
dat de heren (en enkele dames) politici gaan doen wat ze beloven. Ik
vind het allemaal een groot toneelstuk met ontzettend grote belangen.
De crisis waar we al een tijd inzitten gaat onverminderd door. Sinds enige tijd maak ik voor het eerst in mijn leven mee dat mensen om me heen
ontslagen worden. Wordt er flink bezuinigd op de zorgsector waar ik in
werk, wat voor nu inhoudt dat er straks zeker 15 collega’s van mij de
deur gewezen worden. En maakt iedereen zich zorgen over de hypotheekaftrek, het onderwijs en de zorg. Waar moet het naar toe met Nederland?
Dat hebben we vandaag gekozen als het goed is, maar waar we voor
kiezen, dat weten we dan weer niet! Nee, de dames en heren moeten
een regering gaan vormen, een coalitie. Uit voorgaande edities is gebleken dat deze opdracht het begin van het einde is. Een slechter begin
kan ik me niet indenken. En als de regering daar is, dan ligt er een gigantische takenlijst voor ze klaar en begint het hele riedeltje weer van
voor af aan. De vraag is of ze de volle vier jaar gaan volmaken met elkaar.
Ik ben nu nog een zwevende kiezer, maar als u dit leest, heb ik gekozen.
Het is immers ons recht om te kiezen en als je wilt klagen, dan moet je
minstens zelf de stap nemen naar het stembureau. Dat doe ik dus ook,
maar met een zeker cynisme. Zou iemand mij een politicus kunnen noemen die standvastig heeft uitgevoerd wat er in zijn programma stond?
Dat is een schier onmogelijke opdracht, omdat we in een democratie leven. Maar dat is wel wat de politieke partijen als een wortel onder onze
neus voorhouden. Kies mij en wij gaan dit doen! Onzin, een wetsvoorstel
indienen, zaken aanpassen. Het gaat eerst door vele commissies heen.
Zoveel mensen, zoveel wensen en zoveel op- en aanmerkingen. Van
het oorspronkelijke idee blijft vaak maar een verdunde substantie over.
Sommigen zullen zeggen, als je zo goed weet waar het fout gaat, ga dan
zelf de politiek in. Daar heb ik wel eens aan gedacht, maar ik denk dat
ik binnen heel korte tijd knettergek word en met een burn-out thuis zit.
Met alle respect voor de mensen die het wel doen, die uit bevlogenheid
en hun geloof in een betere samenleving wel deze opgave op zich nemen. Ik heb alleen een verzoek aan hen en dat is:
Zet je ego opzij, denk aan het grote belang en doe je werk.

Gratis schoonheidstips bij
Amstelhof Beauty
Uithoorn – Komende zaterdag 15
september is de grand opening van
schoonheidssalon Amstelhof Beauty, de tweede beautysalon van Ruby
Tan. Een meer toepasselijke naam
kon ze niet bedenken vertelt een
trotse Ruby Tan over haar nieuwe
Schoonheidsalon.
‘We zijn namelijk gevestigd in de exclusieve ‘sport en health club Amstelhof’ aan de Noorddammerweg
30 in Uithoorn’. Voor Ruby was het
een droom die uitkwam. Als klein
meisje droomde ze al van meerdere
schoonheidssalons en wilde daarmee in de voetsporen treden van
haar moeder die een gerenommeerde schoonheidssalon in Badhoevedorp heeft. ‘Laten we eerlijk zijn,
mensen krijgen het steeds drukker
en moeten van alles. Juist dan is het
natuurlijk heerlijk om even helemaal
te kunnen ontspannen en genieten
van onze behandelingen. Of het nu
een behandeling is voor een huidprobleem of gewoon een heerlijke
massage. Ruby en haar personeel
genieten als hun klanten ook genieten en even kunnen wegdromen in
hun veelal drukke bestaan.
Laconiek
Op de vraag of het niet een risico
is om in deze periode een tweede
zaak te beginnen reageert ze laconiek. ‘Het is natuurlijk altijd een risico, maar wij houden wel van een
uitdaging. In onze zaak in Haarlem hebben wij gemerkt dat er een
markt is voor kwalitatief goede behandelingen tegen een betaalbare prijs. In onze schoonheidssalons

krijgen onze klanten net dat beetje
extra aandacht waardoor de behandelingen een belevenis worden. Uitstekende service en kwaliteit staan
bij ons centraal. Daarnaast zijn de
locatie en de voorzieningen optimaal. We zitten namelijk in dezelfde ruimte als de goed aangeschreven en gerenommeerde kapsalon
“Toff-Up”. Wij denken dat de combinatie van kapsalon en schoonheidssalon een grote toegevoegde waarde heeft’. Amstelhof Beauty werkt
onder andere met producten van
‘Orlane Paris’, een kwalitatief hoogwaardig merk waardoor de behandelingen nog beter tot zijn recht komen. Voor ieder huidtype is een passend product beschikbaar. Naast de
traditionele gezichts- en pedicurebehandelingen bieden wij onder de
begeleiding van een professioneel
cosmetisch arts ook de mogelijkheid tot het aanbrengen van permanente make-up, duurzaam ontharen
en opvullen van rimpels.
Feestelijke opening
Komt u gerust langs op onze feestelijke opening. Wij geven de hele dag vrijblijvend advies op het
gebied van huid- en lichaamsverzorging en heten u graag welkom. De openingstijden van Amstelhof Beauty zijn van maandag tot
en met zaterdag van 09.00 tot 18.00
uur. Daarnaast zijn wij ook 4 avonden per week geopend. Bel voor
een afspraak 0297-520407 of mail
ons naar info@amstelhofbeauty.
com. Bekijkt u ook eens onze website
www.amstelhofbeauty.com.“
aldus Ruby.

Hartenwensen bewoners
Nieuw Avondlicht
Mijdrecht - Jaarlijks sponsort Riki
Stichting de hartenwensen van de
bewoners van Zonnehuisgroep Amstelland, locatie De Ronde Venen Nieuw Avondlicht. Bewoners mogen
hun wens kenbaar maken en dan
worden er 10 wensen door de Riki Stichting vervuld. De vrijwilligers
spelen hierbij een grote rol want
zij gaan merendeels met de bewoners op stap. Zo zijn er al vele leuke
uitstapjes gemaakt, zoals uitstapjes naar Artis, het Spoorwegmuse-

um, Noordwijk en het Vondelpark.
Of een rondvaart door de Amsterdamse grachten en koffie drinken in
een mooie bloementuin. Dat het elke keer weer voor de bewoners een
feestje is, blijkt wel uit de foto´s.
Via de Meerbode willen bewoners
van Nieuw Avondlicht en medewerkers van Welzijn & Dagbesteding
van De Ronde Venen Riki Stichting
dan ook nogmaals hartelijk bedanken voor deze leuke activiteiten.

ANWB-Streetwise op
OBS Willespoort
Wilnis - Alle leerlingen van OBS
Willespoort hebben meegedaan aan
het
verkeerseducatieprogramma
Streetwise van de ANWB.
Voor de groepen 1 en 2 was er het
programma Toet-Toet. Hierbij staan
het oversteken en herkennen van
gevaarlijke geluiden centraal. Daarnaast leerden de kinderen waarom het belangrijk is om een autozitje en gordel te gebruiken. De groepen 3 en 4 gingen aan de slag met
Blik en Klik. Op een speelse manier
leerden de kinderen wat ze zelf kunnen doen om hun veiligheid in het
verkeer te vergroten. Het programma Hallo Auto was er voor de groe-

pen 5 en 6. Door plaats te nemen
op de bijrijderstoel van een lesauto
en zelf mee te mogen remmen leerden de kinderen over de remweg
van een auto.
Goede voorbereiding
Tot slot mochten de leerlingen van
groep 7 en 8 meedoen aan Trapvaardig. Tijdens dit programma volgen de leerlingen op de fiets een
parcours, ook met een zware rugzak. Dit als een goede voorbereiding op het zelfstandig fietsen naar
de middelbare school. Na een leerzame en leuke ochtend kregen alle leerlingen een certificaat en aandenken mee naar huis.
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College zwijgt nog steeds over ontslagkosten

Honderdduizenden euro’s
verkwist !?
De Ronde Venen - Begin juli van
dit jaar berichtten wij dat het gemeentebestuur kennelijk niet bereid
was om opening van zaken te geven betreffende het (vorig jaar) - op
staande voet- de laan uitsturen van
de gemeentesecretaris. Dit bleek uit
het afwijzen van ons WOB-verzoek
tot openbaarmaking van alle feiten.
Een te betreuren ontslag, omdat
daarmee honderdduizenden euro’s zijn gemoeid en een niet goed
te praten besluit, omdat de burger toch het recht heeft om te weten wat met zijn of haar belastinggeld wordt gedaan. Wij besloten ons
artikel toen met de verzekering dat
de kwestie zeker blijvend zou worden gevolgd en dus ook een vervolg
zou krijgen.
Vorig jaar zetten oud-wethouder
Dick Brouwer en oud-raadslid Toine Doezé al publiekelijk hun vraagtekens bij deze aangelegenheid, die
vaaglijk werd aangeduid als een gevolg van het verloren gaan van miljoenen euro’s, met een verwijzing
naar een rapport van DHV, een onderzoekbureau.

roep op de privacy van betrokkene,
niet bereid was om ons verzoek tot
openbaarmaking ingevolge de Wet
Openbaarheid Bestuur (WOB), in
te willigen, leek de affaire dood te
bloeden.
Niemand zou het fijne te weten komen; het beloofde vervolg op ons
artikel zou wel eens niet het levenslicht kunnen zien. Al snel na het verschijnen van ons artikel in juli kwamen wij echter te weten dat het
reeds genoemde oud-raadslid Doezé niet bereid was het daarbij te laten.
Hij had eerst netjes de uitkomst van
het WOB-verzoek van de krant afgewacht, maar had, nu het besluit
daarover negatief bleek, al vrij snel
zelf weer het initiatief genomen.
Nadat hij zich vergewist had dat het
voornaamste argument voor afwijzing (privacy), door betrokkene niet
werd gedeeld en dus niet geldig
bleek, diende hij kennelijk zelf direct ook een WOB-verzoek in. Nu,
ruim twee maanden later, benaderden wij hem met de vraag naar de
stand van zaken.

Die verwondering was begrijpelijk,
als we diverse feiten de revue laten
passeren:
- Het ‘verdwijnen’ van die miljoenen kwam grotendeels voor rekening van de economische crisis en trof ook tientallen andere
gemeenten in het land, Bovendien zou veel geld verloren kunnen gaan indien een aantal projecten, waartoe de gemeenteraad (dus niet de gemeentesecretaris of een andere ambtenaar) had besloten, desondanks
toch uitgevoerd zouden worden.
- De ontslagene had vele jaren uitmuntend gefunctioneerd, genoot
grote waardering van het (vorige) college en de hele gemeenteraad en haar benoeming, na de
samenvoeging met Abcoude, tot
gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente werd unaniem ondersteund.
- Het op non-actief stellen geschiedde door een college, dat
pas kort was aangetreden, waardoor de indruk ontstond dat hier
meer ging om een machtsspel
(van vooral de voorheen onbekende nieuwe wethouder financiën?), dan om rationele redenen.

Uitstellen
Hij deelde mede dat tot dusver alles
was verlopen, zoals dat –bij WOBverzoeken- vaak door overheden
wordt toegepast: uitstellen en verhullen.
Transparant zijn, openheid betrachten, verantwoording afleggen aan
de burger, is iets (ook al staan de
partijprogramma’s er vaak vol van)
waar politieke bestuurders niet altijd
een boodschap aan hebben.
Op zijn eerste schriftelijke verzoek
had hij, nadat de daarvoor staande termijn van vier weken al ruim
was verlopen, bericht gekregen dat
men, “gezien de omvang van het
verzoek”, nog eens vier weken extra
nodig had om tot beantwoording te
komen. Na die termijn was er echter
nog geen reactie en pas een weekje
later, na enig aandringen,
kwam er een schrijven waarin deels
op het verzoek werd ingegaan.
Deels, omdat niet alle gestelde vragen werden beantwoord; al werd nu
duidelijk dat een verschil van inzicht
over de problemen en mogelijke oplossingen (waarschijnlijk dus een
persoonlijke clash met een wethouder) de reden van het ontslag is geweest, Daarnaast omdat de financiele gevolgen (de voornaamste vraag
in het verzoekschrift) niet, ontwijkend en verwijzend, of maar mondjesmaat in beeld werden gebracht.
Van de gevraagde openheid (was
het op staande voet ontslaan nodig
en wat heeft de affaire in totaal gekost? ) bleek opnieuw geen sprake.
De heer Doezé overweegt nu tegen
dit besluit formeel bezwaar te maken en eventueel later zelfs de rechter in te schakelen.

Zwijgen
Het fijne kregen we niet te weten.
Ook al omdat de gemeenteraad –
toch gekozen om de burger te vertegenwoordigen en om controle uit
te oefenen- er het zwijgen toe deed
en, ondanks oproepen daartoe, kennelijk niet bereid is enige openheid
van zaken te geven.
En omdat het college, met een be-

Motieven
Natuurlijk vroegen wij hem, niet
meer in de politiek actief, naar zijn
motieven om toch zo diep in deze
materie te duiken.
Hij verwees daarop naar zijn eigen
verleden als lid van de gemeenteraad, waar hij altijd –ook al streek
hij wel eens tegen de haren in- eerlijk voor zijn mening was uitgekomen en nooit had geschroomd om
de burgers klaarheid te geven in zaken waar hij en de raad mee bezig
waren. Dat de huidige raad, van politiek links naar rechts, die aanpak
en openheid niet betrachten (zoals ook uit deze kwestie blijkt) vindt
hij geen goede zaak en in feite een
minachting voor de burgers; toch
hun kiezers.
Daarnaast kan hij het niet vatten dat
een college, dat maar net kwam kijken, zo inhumaan en ongeremd (en
niet weerhouden door de gemeenteraad) kon omspringen met een
ambtenaar die tot dan altijd met veel
lof werd omgeven.
Dat daarmee veel (belasting)geld
is verknoeid, in een tijd dat de raad
zich wél druk maakt over een paar
duizend euro voor bijvoorbeeld
jeugdwerk, is duidelijk voor hem
een extra drijfveer om alles boven
water trachten te halen.
De ‘affaire gemeentesecretaris’ is
dus beslist nog niet afgesloten. Wij
zullen de rechtsgang van de heer
Doezé blijven volgen, in de hoop u
eens te kunnen vertellen waarom zo
gemakkelijk met uw belastinggeld is
omgegaan en waarom uw vertegenwoordigers in de raad er het zwijgen toe doen. Al die geheimzinnigheid leidt immers tot wantrouwen in
de politiek (wat moet verborgen blijven?) en dat kan toch niet in het belang van een gemeentebestuur zijn.
Deze onverkwikkelijke affaire wordt
ongetwijfeld toch vervolgd.

Driedaagskamp groep 7 en 8
Vlinderbosschool superleuk
Wilnis - Afgelopen woensdag vertrokken 16 auto’s met 75 enthousiaste kinderen, juffen en ouders
luid toeterend richting Ermelo voor
een driedaags kampfeest. Iedereen
had er ontzettend veel zin in en de
prachtige weersvoorspellingen deden daar nog een schepje bovenop.
De eerste stop was bij het zwembad, waar ze zich een paar uur lang
uitstekend hebben vermaakt met
de glijbaan, grote banden om op
te klimmen, bubbelbad en nog veel
meer. Vervolgens kwam de groep
aan bij het kamphuis waar de slaapzalen ingedeeld moesten worden.
Een behoorlijke klus, wie mag er
boven in het stapelbed, wie gaat er
onder, maar uiteindelijk is het gelukt

en was iedereen tevreden. Een aantal kinderen heeft pompoenen gesneden, ’s avonds werden de pompoenen verlicht wat een prachtig tafereel opleverde tijdens het dierengeluidenspel en het kampvuur. Na
een onrustige, maar heel gezellige
nacht stond er een uitdagend klimparcours op het programma. Op 7
meter hoogte moesten de kinderen van boom naar boom klimmen
d.m.v. wiebelende bruggen, palen,
touwen, tunnels, etc. Een spannende activiteit waarbij een groot aantal kinderen zichzelf heeft overwonnen, daar mogen ze heel trots
op zijn. Geen kamp zonder Bonte
Avond en ook dit jaar was het weer
een succes. Veel kinderen hadden
een mooie act ingestudeerd en het

publiek heeft zich bijzonder goed
vermaakt. Ook de disco hoort erbij
en de dance-battles tussen de jongens en de meisjes waren spannend, maar gelukkig werd de strijd
snel vergeten en werd er geschuifeld, gekletst en gelachen met elkaar. De laatste dag hebben de kinderen gewinkeld in Harderwijk. Ze
hadden 3 euro te besteden en daar
werd goed over nagedacht hoe ze
dat wilden doen. De griezelwinkel
was erg populair, maar ook andere
winkels werden drukbezocht.
Vlinderbos kan terugkijken op
een bijzonder gezellig kamp en de
schoolleiding wil dan ook alle ouders en kinderen bedanken voor
hun bijdrage!

Oud-raadslid Toine Doezé laat het er
niet bij zitten

Leerzame vislesdag voor de
leerlingen
van
Sint
Jozefschool
Cursusmarkt van Cursusproj ect
wederom een geweldig succes

De Ronde Venen - Op vrijdagavond 7 september vormde zich een
lange rij in de hal van De Boei. Er
werd druk gepraat over de 60 cursussen en gekeken op de plattegrond om te zien waar een inschrijfformulier gehaald kon worden.
Om half acht opende de Cursusmarkt en om negen uur bleek dat er

550 inschrijvingen waren. Leuk om
te weten is dat ook steeds meer aanmeldingen via internet binnenkomen. Wij zijn een volk dat met de tijd
meegaat! Het cursusoverzicht staat
op www.cursusproject.nl . Er zijn
nog plaatsen over. Wie wil inschrijven kan dat doen via de Rabobank
of via internet: www.cursusproject.

nl . Wie meer wil weten, kan bellen
met (0297)261849 of (0297)281787.
U krijgt dan informatie over de wijze van inschrijven, over de cursustijden en over betalen. Bij de Rabobank, servicepunten, VVV en bibliotheken is ook het programma te bekijken. Aanmelden voor de nieuwsbrief: cursusproject@planet.nl .

Vinkeveen - De leerlingen uit
groep 7 van de St. Jozefschool hebben een leerzame visdag gehad. Het
programma bestond uit twee delen.
In de ochtend biologieles van de
heer Faase van Sportvisserij Nederland en ’s middags een twee uur durende visexcursie, waarbij nog eens
vijf vrijwilligers van deze stichting de
kinderen kwamen helpen. In de visles kwam bijvoorbeeld aan bod welke vissen er in Nederland leven, hoe
groot ze worden, wat ze eten en hoe
ze onder water kunnen ademen. Te-

vens kregen alle leerlingen een lespakket van Sportvisserij Nederland,
dat bestond uit een leuk en leerzaam werkboek en een drietal zoekkaarten over waterplanten, waterdiertjes en vissen. Vissen is een fantastische manier om kinderen in
contact te brengen met de natuur.
Maar ook om kinderen te leren genieten van het buiten zijn, ze te vertellen over de onderwaterwereld en
ze respect bij te brengen voor planten en dieren.
Het was een heerlijke middag, de

temperatuur was prima en de vissen hapten ook goed. Met een beetje lokaas in de sloot en maden aan
de hengel hadden de meeste kinderen wel een vis(je) gevangen en Noa
zelfs een hele grote brasem.
De kinderen vonden het erg leerzaam en zeer interessant en er was
die middag veel bekijks op de Ringdijk in Vinkeveen. Mede dankzij de
enorme inzet van een oud-leerling, Britt Hartsink, heeft deze visles
plaats kunnen vinden.

College stemt winkeltijden af op lokale wensen en behoeften

Geen zondagopenstelling voor
supermarkten in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Het college van
De Ronde Venen stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met
een nieuwe winkeltijdenverordening. Met de nieuwe verordening
kunnen winkels in De Ronde Venen
drie koopzondagen en enkele feestdagen (niet zijnde een zondag) per
jaar hun deuren openen. De verordening is in overleg met winkeliers,
supermarktorganisaties en kerkbesturen tot stand gekomen, waarbij
belangen als werkgelegenheid, economische bedrijvigheid, leefbaarheid en zondagsrust zorgvuldig zijn
afgewogen. Wethouder Pieter Palm:
“Het huidige voorstel sluit aan op de
wens van het college om beleid samen met de samenleving te ontwikkelen. De belangen van de verschillende kernen zijn meegewogen.
Nieuw is bijvoorbeeld de mogelijkheid die we de kernen bieden om

hun eigen koopzondagen te bepalen. Abcoude kan bijvoorbeeld drie
andere data willen dan Mijdrecht”.
De meubelwinkels en bouwmarkten behouden de mogelijkheid om
op bijvoorbeeld tweede paasdag
of Hemelvaartsdag hun deuren te
openen. Verder hebben bepaalde
winkels in en rond de Vinkeveense
Plassen in het toeristische seizoen
de mogelijkheid om open te gaan.
Bij de beslissing om geen avondopenstelling toe te staan van supermarkten op zondag tussen 16.00 en
21.00 uur is lang stilgestaan. Aan
de ene kant ziet het college hierdoor, beperkt, koopkracht wegvloeien van inwoners die op zondag hun
boodschappen doen buiten de gemeente. Aan de andere kant hecht
het college waarde aan een gelijke
regeling voor alle supermarkten en
het belang dat kerkgemeenschap-

pen geven aan zondagsrust. De gemeente heeft namelijk te maken met
landelijke wetgeving die bepaalt dat
er maximaal twee supermarkten op
zondag open zouden mogen in De
Ronde Venen. Uit de gesprekken
met de supermarktorganisaties is
gebleken dat zij echter een gelijke
regeling willen voor alle supermarkten. Uiteindelijk is er daarom voor
gekozen om geen avondopenstelling mogelijk te maken voor boodschappenwinkels.
Het raadsvoorstel wordt aangeboden voor behandeling in de commissie Algemene Bestuurlijke Zaken/Financiën op 4 oktober aanstaande en de raadsvergadering op
18 oktober. Na een positief besluit
van de raad treedt de Verordening
winkeltijden De Ronde Venen 2012
op 1 november 2012 in werking.
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Eerste barbecue Stadhouderlaan
voor herhaling vatbaar
Mijdrecht – Afgelopen zaterdag
werd voor het eerst een straatbarbeque aan de Stadhouderslaan gehouden. Jaren geleden hebben bewoners al eens een poging gedaan
maar dit jaar waren er voor de eerste keer voldoende deelnemers,
vooral uit de Willem Alexanderflat.

kleed. Toen de 28 gasten allemaal
aanwezig waren werd de barbecue
aangestoken en werd er volop genoten van al het lekkere eten. Met
een drankje in de hand werd er gekletst met bekende en onbekende
buren en later op de avond werd er
uiteraard een dansje gedaan.

Het feest startte om 19.30 uur en
het kon niet mooier. Het weer was
natuurlijk geweldig en het pleintje voor de flat was gezellig aange-

Na een geslaagde avond werd er
met de overgebleven buren even
flink aangepakt en was alles in rap
tempo weer opgeruimd. Iedere aan-

wezige buur heeft genoten en alle
bewoners kijken terug op een zeer
geslaagde avond die zeker voor herhaling vatbaar is. Misschien is een
nieuwe traditie geboren? Een ander
nieuw initiatief dat op deze avond is
ontstaan is de kerstborrel. U gaat
hier vast meer over horen en de organisatoren hopen u allen en eenieder die er zaterdag niet was of kon
zijn te kunnen verwelkomen. Iedereen hartelijk dank voor de hulp en
gezelligheid.

Schooljaar voor leerlingen De
Pijlstaart officieel begonnen
Vinkeveen – Hoewel de scholen
in Vinkeveen al weer 3 weken bezig zijn, vond afgelopen vrijdag 7
september bij de Pijlstaartschool
de officiële aftrap pas echt plaats.
Het nieuwe schooljaar is namelijk
pas echt begonnen als er door de
leerlingen, leerkrachten en ouders
flink is gefeest tijdens het jaarlijkse schoolfeest ‘De Pijlstart’. Als dan

ook nog eens het zonnetje schijnt
en de temperatuur zomerse waarden heeft, kan deze avond niet meer
stuk.
Met de EK Voetbal en de Olympische Spelen nog in het achterhoofd,
is er gekozen voor het thema Sportief. De kinderen hadden mooie
sporters geknutseld, variërend van
voetballer, hockeyer of judoka. Op

het plein waren diverse spelletjes
opgesteld zoals: voetbalvangen,
boerderijdierengolf, blikgooien voor
de allerkleinsten, voetbaldoelschieten voor de voetballers en voor de
waaghalzen stond er een groot opblaaskussen waar het zitzakslaan
een echte uitdaging was.
Uiteraard zijn er ook kinderen die
meer willen dan alleen maar spelletjes. Voor hen was er een disco in
het podiumlokaal waar DJ’s Nick
en Joris de muziek verzorgden. Tussen de disco door verzorgde Edith
een workshop breakdance van twee
keer een half uur voor de kinderen.
Tussen de spelletjes en het dansen
door kon iedereen zich tegoed doen
aan hapjes en drankjes. De snoepkraam met verse popcorn en overheerlijke suikerspin deed het bij de
kinderen erg goed.
Moe maar voldaan liep rond acht
uur ’s avonds het schoolplein leeg.
De kinderen hebben een heel (zomers) weekend de tijd om bij te komen van de feestelijkheden want
ook nu is het voor OBS De Pijlstaart
onomkeerbaar. Het nieuwe schooljaar is écht begonnen!

Aanstaande zaterdag wederom
de Mijdrechtse Dweildag
Mijdrecht - Aankomende zaterdag 15 september is het weer zover,
de 10e Mijdrechtse Dweildag. Al 10
jaar lang verzorgen Muziekvereniging VIOS tezamen met Stichting
Koopcentrum Mijdrecht dit succesvolle muziekspektakel. Vele dweilorkesten hebben in die afgelopen
jaren dan al Mijdrecht bezocht. Dit
jaar mogen we 9 dweilorkesten begroeten. Ook ons eigen Mijdrechtse dweilorkest DORST zal aanwezig
zijn bij deze feestelijke 10e editie.
Behalve het hoofdpodium op het
Raadhuisplein zullen op nog drie
plekken podia komen te staan. Zo is
er een podium op Bozenhoven nabij Hema/Expert, een podium bij café Het Rechthuis in de Dorpsstraat
en een podium bij Winkelcentrum
De Lindeboom.
De Dweilorkesten zullen beoordeeld worden door een kundige ju-

ry in twee verschillende klasses: de
Leutklasse en de Wedstrijdklasse.
De klasses zijn er omdat er orkesten zijn die graag een professionele beoordeling willen hebben voor
hun act. Deze worden dan ook beoordeeld door een vakjury bestaande uit gerenommeerde muzikanten,
instructeurs en dirigenten die bekend zijn met dweilorkestenmuziek.
Dit jaar hebben ze zelfs Ruud Bakker weten te strikken. De naam zegt
u misschien niets maar als we zeggen dat Ruud Bakker de grote tromspeler is van het orkest Kleintje Pils
begint er misschien iets te dagen.
Kleintje Pils kom je namelijk bij elk
grote Nederlands sportevenement
ter wereld tegen. Van voetbal, Olympische spelen tot het schaatsen.
Maar er zijn ook orkesten die spelen voor ‘de leut’, juist ja, voor de gezelligheid. Zij komen speciaal om u
te vermaken. Deze orkesten worden

beoordeeld door een jury die meer
kijkt naar welke gezelligheid een orkest voor het publiek brengt dan dat
er op valse noten wordt gekeken.
Voor beide klasses zijn er natuurlijk
de wisselbekers te verdedigen.

VMBO-T 3 beleeft Ardennen
Regio - Negentig leerlingen VMBO-t klas 3 vertrokken woensdag
met een aantal begeleiders naar de
Belgische Ardennen voor een driedaagse kennismaking en survival.
Gespannen koppies bij vertrek want
niet iedereen kende elkaar, dit bleek
op vrijdag wel anders te zijn, de
groep bleek klaar om een jaar met
elkaar aan de slag te gaan en het
voorexamenjaar goed door te komen.
Uitdaging
In verschillende situaties moesten de leerlingen elkaar leren kennen, dit gebeurde door middel van
de onderdelen mountainbiken, rotsklimmen en –abseilen, een challengetocht maar ook het door grotten
kruipen (speleologie) en teamopdrachten. Ook werden de leerlingen uitgedaagd met de handboog
te schieten.
Het weer was prachtig om al die opdrachten te volbrengen. De leerlin-

gen deden met hun groepje zelf de
boodschappen en bereidden het gekochte voedsel in hun eigen woonhuisje, ze hadden voldoende trek na
gedane arbeid. Op vrijdag werd een
bezoek gebracht aan het oorlogs-

kerkhof te Margraten, onder troosteloze weersomstandigheden werd
stilgestaan bij onze vrijheid. Daarna werd een binnenzwembad opgezocht en werd de driedaagse afgesloten met ontspanning.

Houdt u niet van muziek? Ook dan
biedt het centrum van Mijdrecht
voor u veel vertier. Gezellig winkelen
of een hapje en een drankje. En wat
dacht u van het entertainment-programma voor de kleintjes.
U bent van harte welkom om het
muziekfeest mee te maken in het
centrum van Mijdrecht aanstaande zaterdag 15 september. Aanvang
11.30 uur op het Raadhuisplein
met een defilé van de deelnemende dweilorkesten. Voor meer informatie kunt u kijken op de vernieuwde website: www.mijdrechtsedweildag.nl .

Kinderopvang Solidoe:

Centraal kantoor op één adres
Regio - Kinderopvang Solidoe heeft
haar Centraal Kantoor sinds kort
gehuisvest op één adres.
Marjanke de Cock, tijdelijk manager
van het Centraal Kantoor: “Sinds de

fusie is hard gewerkt aan het samengaan van de administraties van
‘Aalsmeer’ en ‘Uithoorn’, zoals we
het noemden. Dáár ligt immers een
groot voordeel van deze fusie. Het
was ons snel duidelijk dat er een

grotere ruimte nodig was om deze
integratie te realiseren.”
Deze ruimte is gevonden aan de
Zwarteweg (103) in Aalsmeer. Met
minimale aanpassingen kon het
pand geschikt gemaakt worden.
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5.000 euro voor goede doel Inloophuis ‘t Anker

Volop genieten van veelzijdige proeverij
op een zonovergoten Culinaire Venen
Mijdrecht - De zevende editie van
het culinaire evenement Culinaire
Venen, die zaterdag jl. plaatsvond
op het Raadhuisplein in Mijdrecht,
is opnieuw een succes geworden.
Genietend van een heerlijke nazomerdag, deden bezoekers van het
evenement zich de hele middag en
avond te goed aan de hapjes, gerechtjes, wijnen en champagnes

van de tien deelnemende horecabedrijven.
Het evenement werd officieel geopend door burgemeester Maarten Divendal van De Ronde Venen.
Direct daarna ging de jury aan de
slag om te bepalen aan welk van de
deelnemende restaurants de Culinaire Nol zou worden uitgereikt. Deze wisseltrofee is een eerbetoon aan

de overleden Mijdrechtse restauranthouder Nol Vermeulen, voor het
bedrijf dat zich tijdens de Culinaire
Venen het best presenteert.
Ondertussen konden de bezoekers culinair genieten bij de paviljoens van B&D Catering Hospitality Support, Boven Water, Brasserie
De Waard, Corfu, II Gusto, Le Virage, Prinselijk Proeven, Rendez-Vous,

s’ Anders en nieuwkomer Puur Delicatessen. Ook IJssalon Opera uit
Mijdrecht was aanwezig. Tussendoor werd het publiek getrakteerd
op de latin/jazz-klanken van de
Brand New Oldtimers van wethouder David Moolenburgh, smartlappenkoor Licht het Anker en optredens van Quincy en Sylvia Bruens.
Ook dit jaar was er weer bijzonder
veel belangstelling voor de modeshow van de wintercollecties van
Rondeveense ondernemers: Bonne Nuit, Hans Winter Brillen, Wouda Fashion, Swaab Juweliers, Backstage Hairfashion en Karamba Kids
Store.
Culinaire Nol naar restaurant
Boven Water in Vinkeveen
Aan het begin van de avond kon
juryvoorzitter Gerrit Verwij bekend
maken dat de Culinaire Nol 2012 dit
jaar voor het team van restaurant
Boven Water is. “Vanwege de presentatie en de kwaliteit van de gerechten, maar ook voor hun creativiteit en ondernemerschap om gedurfde combinaties te serveren.”
Vorig jaar ontving Boven Water al
een eervolle vermelding van de jury. ‘Veelbelovend,’ was toen het oordeel.
Die eervolle vermelding ging dit jaar
naar nieuwkomer Puur Delicatessen
uit Mijdrecht, dat op 15 september
officieel wordt geopend.
Het goede doel: Inloophuis ‘t Anker
Van elk verkocht Rabomuntje, waarmee hapjes en drankjes werden af-

gerekend, was een deel bestemd
voor Inloophuis ‘t Anker, dat lotgenotencontact biedt aan mensen met
kanker, hun naasten en nabestaanden. Aan het eind van de avond
reikte voorzitter Jan Driessen van

de Culinaire Venen een symbolische
cheque van 5.000 euro uit aan Chris
Gispen, voorzitter van het inloophuis, de voorlopige opbrengst van
het evenement.

AH Jos van den Berg presenteert als eerste in Nederland:

Milieuvriendelijke BagBox: ‘t alternatief
voor plastic krat, bigshopper en tas
Uithoorn - Donderdag was er weer
eens een feestje bij AH Jos van den
Berg. De eerste BagBox werd door
Jos en zijn vrouw overhandigd aan
wethouder Ria Zijlstra. Albert Heijn
Jos van den Berg introduceert de
BagBox voor de bescherming van
het milieu, de kwaliteit en het gebruiksgemak. De BagBox is gemaakt van 100% ecologisch papier
en karton en is oersterk want het
kan zonder problemen 20 kg dragen. Het papier is waterafstotend
en de BagBox is voor langdurig gebruik. En natuurlijk is Jos de eerste
in Nederland die met deze tas gaat
werken. Jos: “Het mes snijdt hier

aan twee kanten: wij denken altijd
in het gemak voor onze klanten en
daarnaast dragen wij
ook graag een steentje bij in Maatschappelijk Veranwoord Ondernemen maar ook in het Milieuvriendelijk Ondernemen.
De BagBox is zeer zorgvuldig ontwikkeld en biedt vooral grote voordelen voor al onze klanten. De
wachttijd bij de kassa wordt verkort
omdat de boodschappen overzichtelijk en snel kunnen worden ingepakt. Ook de irritatie dat de tas omvalt in de auto is hierbij verleden
tijd!”, aldus Jos.

Veenarbeiders aan het werk

Teken- en verhalenwedstrijd
voor de schooljeugd
De Ronde Venen - In het kader
van de ‘maand van de geschiedenis’
heeft de historische vereniging De
Proosdijlanden alle leerlingen uit de
groepen 7 en 8 van de plaatselijke
basisscholen opgeroepen om mee
te doen aan een verhalenwedstrijd.
Wie schrijft het mooiste verhaal of
wie maakt de mooiste tekening? We
zullen het op 6 oktober weten. Het
geschiedenisthema dit jaar is ‘arm
en rijk’. De leerlingen hebben de uitdaging om het begin van een fictief
verhaal zelf af te maken en/of te illustreren met een passende tekening.
Het aangereikte begin van het verhaal speelt in de Rondeveense omgeving.
Hoe zou het voelen als je heel rijk
bent of juist heel arm? De kinderen
vertellen dit vanuit hun eigen beleving. In Mijdrecht heeft een kasteel
‘het Proostenhuis’ gestaan, waarnaar al veel onderzoek is gedaan en
waar veel over is geschreven. De situatie rond de veenarbeiders is een
andere mogelijkheid om over te fantaseren en vertellen. Vele artikelen
hierover zijn de afgelopen jaren al

verschenen in het kwartaalblad van
de historische vereniging, ‘de Proosdijkoerier’.
Het Proostenhuis te Mijdrecht
De leerlingen kunnen hun verhaal
afmaken, met eventueel een tekening erbij. Alleen een verhaal of alleen een tekening kan ook. De gemaakte tekeningen en verhalen
worden in de loop van september op
de scholen afgehaald en een deskundige jury bepaalt welke verhalen en tekeningen de mooiste zijn.
De winnende leerlingen krijgen op
6 oktober a.s. om 15.00 uur, op de
dag van de geschiedenis, hun prijs
in Dorpshuis De Boei in Vinkeveen.
Deze winnaars van de verhalenwedstrijd zijn op deze manier onderdeel
van een feestelijk gebeuren, dat gepresenteerd wordt door de bekende Rondevener Hans van Veen. Als
afsluiting van de Dag van de Geschiedenis, die door de historische
vereniging op 6 oktober in de Boei
wordt georganiseerd, vindt ook nog
een spetterende hiphopdemonstratie plaats door leerlingen van Streetdance Center Build Ya Skillz.

Plastic
In Nederland komt er gemiddeld 37
kg plastic per inwoner in het milieu
terecht. Daaraan wil Albert Heijn
Jos van den Berg door middel van
de introductie van de BagBox een
halt toeroepen door samen te werken aan een beter milieu. Zowel het
papier als het karton, de lijm en de
inkt zijn ecologisch. Nadat de Bagbox vele malen gebruikt is kan deze
gewoon bij het oud papier.
Jos: “Het steentje dat we bijdragen
aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen komt voort uit
de opbrengst van de BagBox. Deze BagBox gaat één euro kosten en
daarvan gaat 25 eurocent naar het
Goede Doel, Kinderhospice De Biezenwaard in Uithoorn. De eerste reacties van onze klanten zijn enorm
positief.

Wethouder Zijlstra ontvangt de eerste tas

Kom de BagBox ervaren en draag
op een prettige manier van boodschappen doen ook bij aan een beter milieu”, aldus Jos. Onze redacteur kreeg ook zo’n tas en deed er
afgelopen zaterdag boodschappen
mee en... het is echt een genot. Er
gaat heel veel in, stapelt heerlijk en
je tilt hem als hij erg vol zit als een
kratje. Hij staat zo stevig als een
huis. Een heel goed alternatief voor
de plastic tassen.

gericht zodat u zich spoedig thuis
voelt. Een ander aspect hierbij is dat
ook de keukenkastjes gevuld moeten worden.
Albert Heijn Jos van den Berg heeft
daarom gemeend een bijdrage te
willen leveren welke in deze behoefte voorziet. Een gevulde tas, variërend van soep tot stroopwafels en
van chocolade tot een kortingscoupon, die een beeld geeft van het uitgebreide assortiment van onze supermarkt. Naast dit alles heeft u een
primeur…

Nieuwe bewoners
De bewoners van de geheel nieuwe
wijk in Uithoorn, Park Krayenhoff,
ontvingen donderdagavond deze
tas gevuld. In een brief vertelde het
team van Jos van den Berg aan deze bewoners het waarom van dit cadeautje:
“Recentelijk heeft u uw intrek genomen in uw nieuwe woning. Om die
reden willen wij u dan ook hartelijk feliciteren!! Wellicht bent u zeer
druk geweest met behangen, schilderen etc. om er voor te zorgen dat
alles naar eigen wens en stijl is in-

Dit is de papieren tas, ook wel de
BagBox genoemd, met een blokbodem van maar liefst
30 cm breed, kan 20 kg dragen en
is waterafstotend. Uiteraard voldoet
deze tas/box aan alle voorwaarden
van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen mede doordat het van
100% ecologisch papier is gemaakt.
Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan de reductie van de verkoop van de plastic tassen in onze
winkel. Daarnaast hebben wij ons
ten doel gesteld om een deel van
de opbrengst dat met deze verkoop

De tassen werden uitgedeeld in Park Krayenhoff

wordt gerealiseerd, te doneren aan
Kinderhospice De Biezenwaard in
Uithoorn.
Deze tas/box staat synoniem voor
het innovatieve karakter van ons
bedrijf. Afgelopen jaren hebben wij
tal van innovaties doorgevoerd en
ook komende jaren zullen wij dit
zeker blijven doen. Daarnaast blij-

ven wij, samen met onze medewerkers, er naar streven een uitstekende winkelperformance te genereren
waarbij beschikbaarheid van producten en service maximaal zijn. Uiteraard in een schone en klantvriendelijke omgeving. Kortom: ‘de klant
onderscheidend centraal’. ”
De bewoners waren blij verrast.

Ook bij Kinderhospice De Biezenwaard werden enige nieuwe BagBox-tassen
gebracht en hen werd tevens verteld dat van elke verkochte tas een kwartje
voor het kinderhospice bestemd is
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Bijeenkomst bewonersparticipatie
Wilnis - De gemeente De Ronde Venen organiseert op dinsdagavond 25 september van 20.00 tot
22.00 uur in de Willisstee een bijeenkomst voor alle inwoners van
Wilnis. Doel van deze avond is om
met elkaar duidelijk te krijgen hoe
de samenwerking tussen bewoners
en gemeente vorm kan krijgen voor
de leefbaarheid van het dorp.
Tijdens de avond wordt door wethouder Kees Schouten en coördinator Kernenbeleid Marcel Wolswijk een korte presentatie gegeven over de doelen en ambities van
het kernenbeleid in De Ronde Venen. Daarna wordt samen met de
aanwezigen in een open discussie besproken hoe bewonerspar-

ticipatie in Wilnis verder ontwikkeld en ingericht kan worden. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het
starten met dorpscomité, een platform, gesprekstafels rondom essentiële onderwerpen in Wilnis, of wellicht een andere variant. Centraal in
het Kernenbeleid van De Ronde Venen staat het betrekken van inwoners zodat zij meer invloed hebben
op ontwikkelingen in hun eigen omgeving.
Vorm en invulling
De gemeente wil samen met inwoners vorm en invulling geven aan de
identiteit van de kernen en de leefbaarheid en vitaliteit behouden of
versterken. In een groot aantal ker-

SCAU opent seizoen met
openluchtconcert door KnA
Uithoorn - Het nieuwe culturele
seizoen gaat ook in Uithoorn weer
beginnen. Op zondagmiddag 23
september om 12.30 uur opent de
SCAU met een openluchtconcert
door KnA. Vanaf half één staan de
stoelen klaar onder de kastanjebomen bij de kerk en ieder kan een
plaatsje uitzoeken. De toegang is

vrij. Mocht het weer tegenwerken
dan wordt binnen in de kerk het
concert gegeven.
Voor elk wat wils
Het alombekende en gewaardeerde harmonieorkest van KnA komt
o.l.v. Ruud Pletter met een vrolijk
programma met voor elk wat wils.

nen en wijken zijn inmiddels wijken dorpscomités actief. Daar waar
nog geen of een beperkte vorm van
bewonersparticipatie is, wil de gemeente dit nog in 2012 samen met
bewoners opzetten. Na Wilnis volgen er in oktober ook bijeenkomsten voor de wijken Molenland en
Hofland van Mijdrecht.
Als u aanwezig wilt zijn bij de bijeenkomst in Wilnis, wordt u verzocht
zich aan te melden bij Marcel Wolswijk, via e-mail: m.wolswijk@derondevenen.nl of via tel. (0297)291849.
De bijeenkomst vindt plaats van
20.00 tot 22.00 uur in dorpscentrum
Willisstee aan de Pieter Joostenlaan
24 in Wilnis.
Tegelijk kunnen de bezoekers nog
eens kennisnemen van alles wat de
SCAU de komende maanden in de
Thamerkerk organiseert. Dat is een
gevarieerd programma met lichte en klassieke muziek, soms met
voordracht. Het eerste concert is
dan al een week later op 30 september om 14.30 uur met Lisa Jacobs,
viool en Ksenia Kouzmenko, piano.
Maar eerst de opening, koffie en
thee worden geserveerd en als het
mooi weer is wordt het dus weer
genieten aan de oever van de Amstel.

Schoolreisje van Hoefse
Antoniusschool zeer geslaagd
De Hoef – Vorige week woensdag
5 september vertrokken uit De Hoef
twee bussen met 75 kinderen van
de Antoniusschool met hun begeleiders naar Het Dolfinarium in Harderwijk voor het jaarlijkse schoolreisje. Het ging hierbij om de kinderen van de groepen 1 t/m 6, terwijl
de leerlingen van groep 7/8 die ochtend op de fiets vertrokken voor hun
schoolkamp.
Tegen 10 uur – vlak voor de opening
- kwamen de bussen aan bij het
Dolfinarium. Hier konden de kinderen zich een aantal uren verma-

ken. Diverse shows konden worden
bezocht en tussendoor was er gelegenheid om te spelen in een van
de speeltuintjes. Drie shows spraken de kinderen erg aan: de Piratenbende, de Droomwens en de
Snor(rrr)show. Bij de Piratenbende
maakten de zeeleeuwen er een dolle boel van, tot groot enthousiasme
van het publiek. In de Droomwens
droomde een meisje van een verblijf
op het dolfijneneiland. Een droom
die in vervulling ging en waarbij de
dolfijnen hun kunsten vertoonden.
Walrussen verzorgden de Snor(rrr)

show. Na iedere scene klopten de
zeeleeuwen zich met één vin op de
borst en met 2 vinnen zorgden ze
voor applaus, dit tot grote hilariteit
van de kinderen.
Om 14.15 uur werd verzameld voor
een groepsfoto en kregen kinderen
en begeleiders nog een lekker ijsje. Hierna werd de terugtocht aanvaard. Om kwart over 4 arriveerden
de bussen weer in De Hoef, waar
de ouders hun blije, voldane maar
ook vermoeide kinderen opwachtten. Een geslaagd schoolreisje zat
er weer op.

Eetcafé ’t Pruttelpotje tijdelijk in
bedrijfsrestaurant gemeentehuis
Mijdrecht - Gedurende de verbouwing van jongerencentrum De Fabriek, kan eetcafé ’t Pruttelpotje
haar activiteiten voortzetten in het
voormalig bedrijfsrestaurant van de
gemeente De Ronde Venen. Tijdens
de verbouwing van jongerencentrum De Fabriek is er tijdelijk een
vervangende ruimte nodig voor het
eetcafé, dat al jaren ondergebracht
is in de locatie aan de Rondweg in
Mijdrecht. Het jongerencentrum
wordt momenteel verbouwd door

stichting 2BE om het pand geschikt
te maken als multifunctioneel leer-,
werk- en trainingscentrum met een
horecavoorziening. Na de verbouwing, die plaatsvindt van oktober
tot december, kan het eetcafé haar
activiteiten weer voortzetten aan de
Rondweg.
Eetcafé ’t Pruttelpotje is een tweewekelijks sociaal samenzijn voor
mensen met een licht verstandelijke beperking. Gezamenlijk koken
en nuttigen zij maaltijden waarbij

ook andere geïnteresseerden kunnen aansluiten die het leuk vinden
om gezellig samen te eten. Op 17
september, 1 oktober, 15 oktober,
29 oktober, 12 november, 26 november en 10 december vinden de
activiteiten van ’t Pruttelpotje plaats
in het gemeentehuis. Voor aanmelding en meer informatie over Eetcafé ’t Pruttelpotje kunt u contact opnemen met stichting De Baat op telefoonnummer 0297 230 280 of kijken op www.stichtingdebaat.nl.
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Première van nieuwe show
Mathilde Santing in Mijdrecht
Regio - Mathilde Santing slaat het
komende theaterseizoen met het
programma ‘Recital’ een nieuwe
weg in. En Mijdrecht krijgt de primeur! Begeleid door pianist Marcus Olgers begint Mathilde Santing
vrijdag 21 september in De Meijert
aan haar nieuwe avontuur, dat ze op
haar website omschrijft als ‘een uitdagend artistiek project’. De songs
zijn speciaal voor deze voorstelling
geschreven door Mathilde Santing
zelf, samen met gitarist Ward Veenstra. Santing werd geboren in Amstelveen. Op haar vijfde jaar ging
ze naar de Amstelveense Muziekschool en van haar elfde tot haar
negentiende kreeg ze zangles van
Elisabeth Ooms. Tijdens haar middelbare schooltijd speelde ze in verschillende bandjes van haar broers
en trad ze op in cafés met een pianist. In 1981 verwierf ze landelijke
bekendheid door haar optredens in
het tv-programma ‘Sonja Op Maandag’. Het jaar daarop verscheen
haar eerste plaat, het eigenzinnige
debuut ‘Mathilde Santing’. In 1986
won ze, als eerste artiest, de BV
Popprijs. In 1993 kwam het album
‘Texas Girl & Pretty Boy’ uit, waarop
Santing veertien nummers van Randy Newman vertolkte. Daarna werd
het een aantal jaren betrekkelijk stil
rond haar, maar in 2006 was ze helemaal weer terug met de cd ‘Under
your charms’. In dat jaar speelde ze
ook de rol van Glinda in de musical The Wiz.
Vorig jaar vierde Mathilde Santing
haar 30-jarige carrière als zangeres met de jubileumtour ‘Given’. Dit

seizoen pakt ze in ‘Recital’ uit met
prachtige nieuwe, zelfgeschreven
liedjes.
Een show die je niet
mag missen!
Kaarten voor het concert van Mathilde Santing in De Meijert, dat
om 20.30 uur begint, kosten 15 euro per stuk en zijn te reserveren via
www.cultura-drv.nl. Scholieren en
studenten betalen, op vertoon van
een school- of studiepas, 5 euro per
kaart. De korting is alleen te verkrijgen via de website of aan de kassa voor de voorstelling. In de losse
verkoop zijn kaarten te verkrijgen
bij boekhandel Mondria en De Meijert in Mijdrecht en bij drogisterij
De Bree te Vinkeveen. Aan de deur
van de zaal zijn, indien nog voorradig, vanaf een half uur voor aanvang
van de voorstelling eveneens kaarten te koop.
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Schilderen in Waverveen
Waverveen – Komende vrijdag 14
september en/of een dag naar keuze nodigt kunstenares Henny Woud
u/jou uit voor de workshop ‘schilderen in de polder’. De workshop is
voor beginners en gevorderden.
Tijdens de workshop wordt aandacht besteed aan compositie, vlakverdeling licht/donker en kleurgebruik. Er kan zowel abstract als figuratief geschilderd worden. De workshop is een ‘open atelier’ in en met
uitzicht over de polder. In het atelier
zijn de benodigde materialen aan-

wezig. Er zijn voldoende kunstboeken en tijdschriften aanwezig voor
inspiratie.
Er wordt gestart met een rondleiding, vervolgens wordt een schets in
houtskool op doek gemaakt, daarna schilderen met acrylverf. Bij voorkeur wordt buiten geschilderd, zorg
daarom voor warme kleding en een
oud overhemd of schort.
Voor informatie, foto’s en aanmelden zie www.hennywoud.nl
Bel naar 0297264198 of mail naar:
hwoud@dmail.nl .

Voor ieder wat wils

Vermist: zwarte kater Odie
Vinkeveen - Odie is als vermist opgegeven door zijn baas.
De vier jaar oude zwarte kater met
witte bef en wit vlekje in de lies
wordt vermist vanaf de Cuilensmeer
in Vinkeveen.
Wie het dier heeft gezien wordt verzocht telefonisch contact op te nemen met de Dierenbescherming:
0297-343618.

Aanstaande zaterdag open dag

Workshops bij De Oude Rust
Uithoorn – Komende zaterdag 15
september is er een open dag bij
De Oude Rust aan de Thamerweg
in samenwerking met Bi&BRI Workshops. U kunt genieten van de gezellige sfeervolle showroom van De
Oude Rust vol met steigerhouten
meubelen. De Oude Rust is in Uithoorn gevestigd sinds 2007. Er is
een veelzijdigheid aan cadeaus en
handgemaakte steigerhouten meubels. Hans de Wit geeft u graag een
vrijblijvend advies over de behandeling van de steigerhouten meubelen,
tevens kunt u inlichtingen en een
prijsopgave krijgen van een meubel
naar eigen idee of ontwerp. Neem
een tekening of plaatje mee!
Bi&Bri workshops geeft deze dag
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een voorproefje op de mozaïek-,
herfstkransen- en kerstworkshops.
Er zijn deze dag diverse voorbeelden te bekijken van het nieuwe
workshopprogramma van dit najaar
en de komende winter. Tevens kunt
u zich deze dag inschrijven voor de
gezellige workshops van Bi&Bri. De
workshops worden gegeven in de
showroom van De Oude Rust. Onder het genot van een hapje en een
drankje maak je in één avond onder
begeleiding een mooi arrangement
naar wens en kleur.
De koffie staat komende zaterdag
15 september klaar. De open dag is
van 10.00 tot 16.00 uur. U kunt De
Oude Rust vinden aan de Thamerweg 78. Tel. 0651365104.

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe
Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto.

Mooie polders..

Wilnis - Afgelopen zaterdag was
een dag vol met leuke activiteiten in
De Ronde Venen. Naast de braderie
was het ook nog Open Monumentendag die mede door het mooie
weer ook een grote opkomst heeft
gehad.
Dankzij de initiatiefnemers Roland Borst en Yourick Fokker van
de Kompastoren, beter bekend als
de Watertoren, was De Zwart Dranken & Delicatessen ook hier vertegenwoordigd met een waterproeverij. De meest uiteenlopende soorten bronwater boden zij hier aan om
te proeven. Ook de actie ‘Grijp raak
voor een knaak’ was een overweldi-

gend succes. Met deze grabbelton
voor ‘volwassenen’ was het feest
compleet. Diegenen die het gokje
waagden zijn dan ook met een leuke verrassing naar huis gegaan. Gezien de vele leuke reacties en het
grote succes zal De Zwart de grabbelton ook dit weekend weer in de
winkel zetten.
Dus heeft u afgelopen zaterdag
door de vele activiteiten geen mogelijkheid gehad dan is er dit weekend nog een kans om je te laten verrassen. Graag tot ziens bij De Zwart
Dranken & Delicatessen aan de Herenweg 35 in Wilnis.

Wilt u collecteren voor de
Dierenbescherming?
Regio - Ook dit jaar gaat de Dierenbescherming weer collecteren.
De nationale collecteweek loopt ditmaal van zondag 30 september tot
en met zaterdag 6 oktober aanstaande. In de gemeenten Aalsmeer,
Uithoorn en De Ronde Venen is de
dierenwelzijnsorganisatie nog op
zoek naar collectanten.
Bent u bereid om een paar uurtjes
bij u in de buurt te collecteren voor
de Dierenbescherming? Neem dan
contact op via db.aalsmeer@gmail.
com. U kunt ook bellen naar 0297343618 (werkdagen tussen 09.30 en
11.30 uur. Buiten deze uren kunt u
de voicemail inspreken. U wordt dan
teruggebeld). De lokale afdeling van
de Dierenbescherming hoopt ook
dit jaar weer op de steun te kunnen

rekenen van de mensen die vorig
jaar hebben gecollecteerd. Zij worden de komende tijd, voor zover dat
nog niet is gebeurd, persoonlijk benaderd. De Dierenbescherming is
100% giftafhankelijk. Met het geld
dat wordt opgehaald, kan de lokale afdeling haar taken vervullen. Zo
beschikt zij over een eigen inspectiedienst, een telefonische hulplijn
en een hondenschool. Ook werkt zij
samen met de dierenambulance en
de regionale dierenasiels.
Hoe meer collectanten, hoe
meer geld er wordt opgehaald, hoe meer zij kan betekenen voor de dieren in de regio.
Meer informatie is te vinden op
www.aalsmeer.dierenbescherming.
nl .
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Vinkeveen heeft behoefte
aan Het Boeiplein
De bevolking van Vinkeveen
heeft massaal gestemd om De
Veenbadlocatie niet te benutten voor woningbouw. De gemeente heeft aangegeven het
terrein te willen verkopen voor
600.000 aan een projectontwikkelaar, die woningen op het terrein wil bouwen. De bevolking
van Vinkeveen heeft aangegeven dat zij het hier niet mee
eens te zijn. Zij kiest er voor
om het terrein te benutten als
een activiteiten plein (Het Boeiplein).
Het Boeiplein is een initiatief
van betrokken inwoners, die
het terrein een centrumfunctie voor o.a. culturele activiteiten wil benutten. Zij hebben diverse organisaties benaderd,
die hun medewerking hebben
toegezegd. Op 20 augustus j.l.
hebben zij een presentatie gegeven, waar hun idee werd toegelicht. Via www.invinkeveen.nl
hebben de inwoners van Vinkeveen hun mening gegeven.
Zondag 2 september hebben al
ruim 470 stemmers hun mening
gegeven. Ruim 86% ziet meer
in Het Boeiplein dan in woningbouw. In Vinkeveen is bijzonder blij met de vele reacties.

Het platform InVinkeveen is ingesteld in het kader van het
Kernenbeleid, een speerpunt
van het College van De Ronde
Venen. Het massaal stemmen
geeft aan dat de betrokkenheid
van inwoners goed gemeten,
maar ook gebruikt kan (moet)
worden. InVinkeveen gaat er
dan ook van uit dat de gemeente gehoor zal geven aan de
wens van de bevolking. Dit betekent, dat: de verkoop van De
Veenbadlocatie even in de ijskast gaat ons, Vinkeveners, de
kans gegeven wordt om het komend half jaar dit project gezamenlijk met alle bewoners, ondernemers en gemeente op te
gaan pakken Dat zoveel Vinkeveners hun mening hebben gegeven, is volgens InVinkeveen
een ongekend resultaat, waarmee is aangetoond dat de inwoners van Vinkeveen heel betrokken zijn met hun leefomgeving. Een betrokkenheid, die
door de politiek op waarde geschat moet worden. De politiek
is nu aanzet en de grote vraag
is nu Wordt het kernenbeleid
serieus genomen?
Tino Hartsink

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe
Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto.

Artsen en patiënten niet
welkom in ziekenhuis?

Bijeenkomst vereniging
De Christenvrouw
De Ronde Venen - De vereniging
‘de Christenvrouw’ afdeling De Ronde Venen, hoopt op D.V. donderdag 20 september aantaande voor
het eerst in het nieuwe seizoen bij
elkaar te komen. Annie Schiltmans
komt vertellen over ‘Weeshuis Le
Nid in Invoorkust’. Annie is hier opgegroeid. Dit weeshuis is opgericht
door een Amerikaanse en Française.
Zij voedden kinderen op van wie de
moeders in het kraambed of tijdens
de bevalling waren overleden.
Annie is zelf de 3e van de 40 weeskinderen. Beide moeders zijn over-

leden. Maar één van Annie’s zussen
zet hun werk voort. Annie vertelt u
heel graag over het reilen en zeilen in Weeshuis Le Nid en haar bewoners. Doorweven met flinke dosis humor hoort u hoe vanuit Nederland Le Nid wordt ondersteund en
hoe de projecten tot stand komen.
Het belooft een gezellige, ontspannen avond te worden! Aanvang 20.00 uur en de koffie staat
om 19.45 klaar in gebouw ’t Kruispunt bij de Christelijk Gereformeerde Kerk te Mijdrecht aan de Koningin Julianalaan 22. Iedereen is van
harte welkom!

NME-centrum De Woudreus

Fossielenmiddag voor jeugd

Waverveen - Samen met mijn kleinzoon wandelen in de polder en samen
genieten.
Trudy Woud, Waverveen
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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.

De Ronde Venen - Ben jij ook
gek op fossielen en wilde je er altijd al meer over weten? Kom dan
op woensdagmiddag 19 september naar NME-centrum De Woudreus in Wilnis. Van 13.30 uur tot ongeveer 15.30 uur is er een speciale
‘fossielenmiddag’ voor kinderen van
9 t/m 12 jaar. Eerst krijg je een korte uitleg over wat een fossiel eigenlijk is. Vervolgens ga je een gipsafdruk maken van een echt fossiel. Na
de pauze kun je in zogenaamd Miste-gruis (uit de buurt van Winterswijk) op zoek gaan naar kleine fossielen en deze onder de microscoop
bekijken. Tenslotte mag je een mooi
fossiel uitzoeken en mee naar huis
nemen. Deelname aan deze activi-

teit kost 2 euro. Je moet je vooraf
aanmelden. Er is plek voor 24 kinderen. Wil je meedoen, meld je dan
snel aan, want vol is vol.
Aanmelden kan t/m 17 september
via tel. 0297- 273692. Als je de voicemail krijgt, vermeld dan je naam,
leeftijd en telefoonnummer.
Op 14 november is er nog een themamiddag in NME Centrum de
Woudreus, dan is het thema ‘Vindsels’ Hierover komt in november
meer informatie. NME-centrum
De Woudreus vind je aan de Pieter
Joostenlaan 28a in Wilnis (achter de
Willisstee). N.B. Het NME centrum is
op woensdagmiddag 19 september
alleen geopend voor deelnemers
aan de themamiddag!

Een foto van een verkeersbord, aangetroffen op het parkeerterrein van
Ziekenhuis Amstelland. Achterin, bij het Facilitair Centrum. Een rood
bord met witte balk: inrijverbod voor voertuigen. Voor invaliden een
uitzondering gemaakt: dat is duidelijk. Maar die aanduiding ‘Uitsluitend
bestemmingsverkeer’. Verboden in te rijden dus uitsluitend voor bestemmingverkeer? Dat staat er wel. Artsen, verplegend personeel, ambulances
en patiënten zouden er dus niet in mogen. Het tegenovergestelde is natuurlijk bedoeld en er had – denk ik – bij dit verbodsbord ‘Uitgezonderd
bestemmingsverkeer’ moeten staan. Zoals het er terecht ook staat voor
invaliden. ’t Is daar een prima ziekenhuis. Ongetwijfeld geen probleem om
ook aan de bewegwijzering nog wat te dokteren.
Uithoorn, Job Dienske

Voorverkoop concert gospelzanger
Matthijn Buwalda gestart
Regio - Op zaterdagavond 13 oktober treedt de zanger Matthijn Buwalda op in de kerkzaal van de Protestantse Gemeente De Morgenster
in Vinkeveen.
In dat weekend wordt door de leden
van de kerk geld ingezameld voor
Compassion – een organisatie die
mensen in westerse landen verbindt
via sponsoring aan een kind dat in

armoede leeft. De show ‘Matthijn in
het Klein’ staat ook ten dienste van
Compassion. Kaarten voor het concert kosten 7 euro in de voorverkoop. De voorverkoopadressen zijn
Faunaland Boellaard in Vinkeveen,
Poulier de Haan in Demmerik en de
evangelische boekwinkel ‘Kom en
Zie’ in Wilnis. Meer informatie over
het concert is te vinden op de site:
www.morgenstervinkeveen.nl
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Wetenschapsshow op
de Proostdijschool
Mijdrecht - In het kader van techniek en wetenschap werd er deze
week weer een geweldige show gegeven door wetenschapsclub Mad
Science. Professor Maurice vertelde de kinderen weer allerlei wetenschappelijke weetjes over dagelijkse dingen.

Terechte overwinning van
Argon op Elinkwijk

Mijdrecht - De wedstrijd tegen het
ook sterk verjongde Elinkwijk heeft
een duidelijke en dik verdiende zege
opgeleverd. De cijfers waren uiteindelijk nog vriendelijk voor de thuisploeg, want toen het na ruim een
uur 0-4 stond leek niets een grotere
score in de weg te staan. Verlies van
concentratie leverde echter een laatste half uur op, waarin de thuisploeg
wel wist te profiteren van de nonchalance en Argon er niet meer in slaagde om de juiste voortzetting te vinden bij enkele goede mogelijkheden.
In de openingsfase kwam het eerste gevaar van de voet van Houssain el Zeryouh, die na 3 minuten
zijn inzet via de voet van doelman
van Duivenbode op het dak van het
net zag eindigen. Een misverstand in
de Utrechtse verdediging leverde bijna een eigen goal op van Asad, maar
tot zijn geluk zag hij de bal via zijn
hoofd net langs de buitenkant van
de paal gaan. Na 20 minuten werd
de Utrechtse ploeg op achterstand
gezet, nadat eerst een hoekschop
werd weggewerkt, maar Nicolai Verbiest de bal met een boog achter de
opstomende defensie werd gelegd,
waar de inlopende Patrick Lokken
met een simpele lob de score opende, 0-1. Deze stand leverde nogal wat
frustratie op bij de thuisploeg, onderling werd er het nodige gemopperd,
wat het spel ook al niet ten goede
kwam. Na een half uur spelen leg-

de scheidsrechter van den Heuvel de
bal op de stip voor het Elinkwijk doel,
toen Patrick Lokken om verdediger Copier heen draaide en over het
been ging. De routinier maakte zelf
geen fout vanaf de kalkstip en besliste in feite de wedstrijd al, 0-2.

Gevaar
Het enige gevaar van de thuisploeg
in de eerste helft kwam kort na deze treffer, maar de inzet van Van de
Merkt werd door Romero Antonioli gepareerd en door Dennis Filippo
weggewerkt. Aanvallend mikte Dion Gerritsen de bal net over de kruising na een vrije trap van Nicolai Verbiest, zag Patrick Lokken een kans
teniet gaan toen hij de bal in wilde
tikken maar nogal opzichtig aan het
shirt werd getrokken (blijkbaar vond
de leidsman het onvoldoende voor
een tweede strafschop) en leverde
de laatste hoekschop voor rust wel
een kopbal van Wilco Krimp op, maar
werd de bal door een verdedigend
hoofd voldoende van richting veranderd om een treffer te voorkomen.
Na rust as de strijd binnen een kwartiertje definitief gespeeld. Eerst liet
doelman van Duivenbode de bal los
na een kopbal van Patrick Lokken,
waarna de mee opgekomen Rob
Overvliet het genoegen smaakte om
het leer tegen het net te plaatsen (03), enkele minuten later had de sluitpost de pech dat de bal na een vrije

trap van Nicolai Verbiest het bekende
polletje raakte, waardoor de bal hoog
opstuitte en over zijn graaiende handen in het net verdween voor de 0-4.
Uitbreiding
Waar de Mijdrechtse supporters zich
opmaakten voor een uitbreiding van
de stand, daar ging routinier Wilco Krimp in minuut 66 ernstig in de
fout en verspeelde de bal aan Yasar,
die plots alleen voor doelman Romero Antonioli kon opduiken en deze met een schuiver in de hoek wist
te passeren, 1-4. Hoewel deze stand
er geen aanleiding toe gaf, leek het
toch of Argon besloot wat meer terug
te zakken, daarmee Elinkwijk de kans
gevend om iets meer aan aanvallen
te gaan denken. Dat leverde tien minuten voor tijd de mooiste treffer van
de wedstrijd op en deze kwam van de
voet van invaller de Smalen. Met een
geplaatste trap vanaf ruim 20 meter
verdween de bal precies in de winkelhaak achter de tevergeefs uitvallende Romero Antonioli, 2-4. In de
resterende minuten kwamen er nog
wel enkele kansen voor Argon maar
Dion Gerritsen zag zijn inzet gered
door doelman van Duivenbode, terwijl invaller Marijn de Haas bij een
drietal mogelijkheden de verkeerde
voortzetting koos en dus geen rendement haalde uit de kansen.
Foto’s: sportinbeeld.com

Actie voor behoud van NMEcentrum De Woudreus in Wilnis
De Ronde Venen - Stichting Vrienden van NME-centrum De Woudreus
is begin september een actie begonnen voor het behoud van natuur- en
milieueducatie (NME) in De Ronde
Venen. De actie heeft tot nu toe al
vele honderden ondertekende steunbetuigingen opgeleverd. Aanleiding
voor de actie is de grote bezuinigingsoperatie van de gemeente De
Ronde Venen. Stichting Vrienden van
NME-centrum De Woudreus vreest
dat het NME-centrum zoveel moet
inleveren, dat NME helemaal dreigt
te verdwijnen uit De Ronde Venen.
Als dat gebeurt gaat er veel waardevols verloren: kennis, ervaring,

centrum doet dit al meer dan twintig jaar! Stichting Vrienden van NMEcentrum De Woudreus vindt daarom
dat natuur- en milieueducatie voor
De Ronde Venen behouden moet
blijven.
Scholen
NME-centrum De Woudreus is bij de
meeste inwoners van De Ronde Venen wel bekend. Alle basisscholen
in De Ronde Venen maken gebruik
van de producten van het NMEcentrum zoals leskisten, excursies
en centrumlessen. Ook coördineert
het NME-centrum de boerderijlessen bij lokale agrariërs. Jongeren van

dat moois te behouden. En het geldt
nog steeds: als je dit op jonge leeftijd leert, krijg je dit voor je hele leven
mee! Inmiddels hebben bijna twee
generaties inwoners op deze manier
aan NME-activiteiten meegedaan en
er waardevolle herinneringen aan.
Adhesie
Vindt u net zoals de stichting dat
NME belangrijk is en dat NME behouden moet blijven voor De Ronde
Venen, in welke vorm dan ook? Ondersteun dan de petitie op http://
woudreus.petities.nl. Ook kunt u een
schriftelijke adhesiebetuiging ondertekenen en naar gemeente De Ron-

De komende weken worden er
door Mad Science workshops gegeven op school waarvoor de kinderen zich kunnen inschrijven. Tijdens de workshops zullen de kinde-

ren zelf gaan ontdekken door middel van proeven, hoe het nu eigenlijk zit met allerlei wetenschappelijke zaken.
Op de website van Mad Science
staan tevens beschrijvingen van
proeven d ie de kinderen thuis kunnen uitvoeren. Dus de ’professoren
in de dop’ kunnen zich de komende
weken gaan uitleven. Met dank aan
Professor Maurice.

Deze keer stond het thema ‘lucht’
centraal. Met behulp van de kinderen werden er weer allerlei proeven
uitgevoerd die tot adembenemende
resultaten leidden. Zo werd duidelijk dat het opblazen van een plastic zak met één teug kan. Ook kun
je vanaf grote afstand kaarsen ‘uitblazen’ door gebruik te maken van
een grote hoeveelheid lucht in één
keer. Ook deze keer werd de show
afgesloten met een ‘zeer gevaarlijke’ vuurstunt. Alle kinderen van zowel onder- als bovenbouw hebben
zich weer verbaasd over de proeven. Professor Maurice gaf na elke proef uitleg hoe de effecten ontstonden.

Kanopolo De Ronde Venen 2e
bij toernooi Zwetplassers
De Ronde Venen - Het kanopolo
A-team van de kanovereniging de
Ronde Venen grijpt net naast de titel in het toernooi. Het team is in één
jaar doorgegroeid van een middenmoter naar een titelkandidaat in dit
soort toernooien in de 2e klasse. In
de finale kan er niet worden gewonnen van de Brugse Kajak Klub.
Het toernooi in Wormer is een pittig
toernooi geweest omdat het A-team
pas een jaar in deze klasse vaart.
Hiermee is het een prima voorbereiding voor de landelijke competitie. De eerste speeldag werd er prima gespeeld en enkel gelijk gespleeld tegen de Brugse Kajak Klub.
Zeker de laatste wedstrijden werd
er goed gekombineerd en met enig
gemak gewonnen van diverse clubs.
De tweede dag kenmerkte zich door
een slechte start en de eerste twee
wedstrijden werden met een klein
verschil verloren. Met meer trefzekerheid en meer “pit” was dit niet
nodig geweest. De kansen op een
finaleplaats leken verkeken, maar
Keidstad uit Amersfoort verloor
haar laatste wedstrijd en hierdoor
mocht KVDRV alsnog aantreden in
de finale. Deze ging tegen de poloers uit België. Het werd uiteindelijk
een taaie wedstrijd met weinig doelpunten. De spanning was hierdoor

enorm. KVDRV kwam al snel achter,
maar knokte zich terug in de wedstrijd door voor de rust nog gelijk te
maken. De Brugse Kajak Klub gaf
KVDRV geen ruimte voor een snelle omschakeling en hiermee kwam
een gevaarlijke kwaliteit niet uit de
verf. Een foute passing en balverlies
zorgde voor de 1-2 achterstand. Ondanks een paar goede schotpogingen lukte het KVDRV niet om gelijk
te maken. De finale werd verloren
van de kanoclub waarvan in de eerdere wedstrijden ook niet kon worden gewonnen. Uiteindelijk werd de
2e plaatst gehaald. Een prima pres-

VIOS maakt het spannend!
Mijdrecht - Op maandag presenteerde VIOS aan verenigingsleden en geïnteresseerden in clubgebouw de Notenkraker aan de
Windmolen in Mijdrecht het thema van de nieuwe taptoeshow. Na
de succesvolle U2 show, With or
without you, maakt VIOS het deze
keer welk heel erg spannend op de
landelijke en internationale taptoevelden met muziek en show gebaseerd op de televisiekraker CSI.
Voorzitter John Mayenburg leidde de presentatie van het thema in. Het team dat het thema
heeft bedacht en daarbij de muziek heeft uitgekozen heeft dit in
het diepste geheim gedaan. Geen
van de genodigden had enig idee
wat het thema zou zijn. Na de inleiding werd een video van de
hand van Dennis de Groot en Jordy van de Meer gestart. Een heuse en professioneel aandoende
trailer, die aan het einde het thema ‘CSI - The lost girl’ onthulde.
Voor wie de trailer wil zien? Hij is
beschikbaar op www.youtube.com.
Zoek hier met ‘csi vios’ of gebruik
de link: http://www.youtube.com/
watch?v=jB1qrckvE8o.

zocht en gevonden met Corps Style
Concepts. René Ranzijn tekent, net
als bij de U2 show, voor de choreografie. En de in het show- en marchinggebeuren
wereldberoemde René Leckie zal de muziek arrangeren op de bezetting van VIOS. Kortom, uitermate professionele ondersteuning voor een wereldse show. En natuurlijk staan de
bandleden samen met het eigen
showinstructiekader onder leiding
van Marcel Verschoor te popelen

tatie, zeker gezien het feit dat het
team nog niet zolang in deze klasse speelt.
Een mix B-team met jeugd deed het
vooral op de 2e speeldag goed in de
3e klasse. Met vier verloren en drie
gewonnen wedstrijden eindigde dit
team in de middenmoot.
Stand 2e klasse:
1e Brugse Kajak Klub
2e KVDRV
3e Keistad
Stand 3e klasse:
9e KVDRV – Mix/jeugd

om de show in te studeren. De muziek zal worden ingestudeerd onder leiding van VIOS nieuwe dirigent Xander van der Ploeg. De
show zal in het voorjaar van 2013
in première gaan.
Voor
meer
informatie
over
VIOS
kun
je
terecht
op
www.vios-mijdrecht.nl. Lijkt het je
wel wat om bij VIOS te komen spelen of majoretten? Stuur dan een
mailtje met je contactgegevens en
interesse (slagwerk, blazer of majorette) naar pr@vios-mijdrecht.nl
en de vereniging neemt contact
met je op.

VIOS heeft voor de productie van
de show de samenwerking ge-

Veel voordeel en festiviteiten bij Bernault

prachtige projecten en ook alle activiteiten die het NME-centrum samen
met andere organisaties opzet. NME
houdt zich bezig met thema’s die in
de gemeente De Ronde Venen hoog
op de agenda staan, zoals duurzaamheid, natuur en gezondheid. Het
NME-centrum speelt een belangrijke
rol bij het informeren en bewust maken van de jeugd en alle andere inwoners over deze thema’s. Het NME-

het Veenlandencollege kennen het
NME-centrum van het project VLC
Design en veldwerkprojecten. Het
NME-centrum organiseert ook aansprekende milieuprojecten als Warme Truiendag (energie¬besparing)
en Doe meer met Afval (afvalpreventie).
Zo leren kinderen al jong dat hun
omgeving de moeite waard is en uitnodigt om te ontdekken en om al

de Venen sturen. Deze is verkrijgbaar via vriendenvandewoudreus@
gmail.com. Ook kunt u natuurlijk een
brief naar de gemeente schrijven
met uw motivatie waarom NME behouden moet blijven. Zoals het er nu
naar uitziet, vergadert de gemeenteraad op 20 september over de richting waarin bezuinigd gaat worden.
Begin november worden de bezuinigingen vastgesteld.

Laat u verleiden tijdens
Salon de Promotion
Mijdrecht - Van donderdag 13 tot
en met zondag 23 september is het
weer feest bij Renault. Tijdens Salon de Promotion is een bezoek aan
Renaultdealer Bernault extra aantrekkelijk vanwege de verleidelijke
aanbiedingen en de vele extra’s. Er
is veel voordeel te halen en er zijn
aantrekkelijke prijzen te winnen.

Renault betaalt BTW
Wie tijdens Salon de Promotion een
nieuwe Renault koopt bij Bernault
ontvangt tot 2.500 euro extra inruilwaarde en kan een financiering afsluiten tegen 0% rente. Wat betreft
de BTW-verhoging van 19 naar 21%
komt Renault de klant tegemoet
door het prijsverschil op de aan-

schafprijs voor zijn rekening te nemen.
Win een Twizy
De Renault Twizy speelt tijdens Salon de Promotion een hoofdrol, want
de showroombezoeker kan deze
baanbrekende, elektrisch aangedreven stadsauto winnen met de
sleutel uit de Renault-krant, die huis
aan huis bezorgd wordt.
Op zondag 23 september zijn is Bernault extra geopend van 11.00 tot
16.00 uur. Kom tussen 13 en 23 september naar de showroom en laat u
verleiden...
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Atlantis B1 start de competitie
met goede uitoverwinning
Mijdrecht - De competitie had voor
het eerste B-korfbalteam van Atlantis niet beter kunnen beginnen. Het
team kende een hele goede voorbereiding met twee overwinningen en
een gelijkspel tegen goede teams.
Maar de vraag voor de trainers was
of het door Roebeson gesponsorde
team dit zou gaan voortzetten in de
competitie. De doelstelling van het
team is om winnaar van de poule te
worden om zo ook op het veld promotie naar de eerste klasse af te
dwingen.
De eerste wedstrijd werd gespeeld
in Almere tegen EKVA. Coaches
Janneke van Ginkel en Serge Kraaikamp wilden graag dat er gevarieerd gespeeld werd met veel beweging, hoog baltempo en goede aanvallen. De ploeg startte gelijk met
overtuiging en via een strafworp, afstandschot en doorloopbal werd er
al snel uitgelopen naar 0-3. Ekva

kon toen pas wat terug doen via een
afstandsschot. De Roebeson ploeg
probeerde ondertussen een gat van
vier punten te creëren. Er ontstonden bij beide ploegen wat irritaties
en onrust, maar gelukkig ging Atlantis daar net wat beter mee om.
Via twee strafworpen en een afstandschot werd de rust opgezocht
met een 2-6 voorsprong.
In de rust werd er door de coaches
de nadruk gelegd om nog meer rust
te houden. Het was warm en Atlantis
stond voor, dus ‘zoek met lange en
goede aanvallen naar de juiste kansen’ was het advies. Ook moest het
team zich alleen op zichzelf en niet
op de randzaken richten. Dit werd
perfect opgepakt. Ekva maakte weliswaar het eerste doelpunt, maar de
ploeg bleef de rust bewaren. Met
een strakke verdediging en goede aanvallen werd de tegenstander helemaal lamgelegd en geen

kans meer gegund. Mooie aanvallen en ook kansen volgden waar
ook mooie doelpunten uit kwamen.
Via twee doorloopballen en een korte kans werd er uitgelopen naar een
3-9 voorsprong. Heel even verslapte
de ploeg iets en kon de tegenstander terugkomen tot 4-9. Maar via
goed uitgespeelde aanvallen werd
er nog tweemaal met korte kansen
gescoord, waarna de eindstand bereikt werd op een mooie 4-11 score.
Het meegereisde publiek was tevreden en het was een verdiende overwinning die ook sportief werd uitgesproken door de tegenstander. De
ploeg bedankt de wissels die weer
de moeite namen om mee te gaan
naar deze wedstrijd. Aanstaande
dinsdag mag de ploeg weer aan de
slag in een doordeweekse competitiewedstrijd. Komt u ook kijken op
het sportcomplex van Atlantis aan
de Hoofdweg?

HVM begint met winst
Mijdrecht - Zondag begon de hockeycompetitie. HVM speelde thuis
de Rondeveense derby tegen Abcoude en won met 4-2.
De Mijdrechters begonnen voortvarend en namen in de zevende minuut een voorsprong, na een velddoelpunt van Arjan Blommaert. In
deze fase viel middenvelder Casper Wilmink uit met een oude blessure. Na een kwartier pareerde keeper Redmar Stienstra een gevaarlijk schot van de Abcouders. HVM
nam de aanval over, en Maarten
Post bracht de 2-0 op het scorebord.
In de rest van de eerste helft ging
het spel op en neer, en er vielen vijf
strafcorners, twee voor HVM en drie

Volleybalclub Atalante
investeert in jeugdtrainers!
Vinkeveen - In samenwerking met
de Nederlandse Volleybal Bond organiseerde Atalante op twee vrijdagavonden een trainersclinic ‘Circulatie Minivolleybal’ voor de trainers van de jongste jeugdgroepen.

en graag nam zijn bedrijf Assuline
Verzekeringen en Hypotheken uit
Mijdrecht de sponsoring op zich.

De clinic werd gegeven door ex-topvolleyballer Rick Wiggers. Rick heeft
zelf op het allerhoogste niveau gespeeld bij onder andere VC Nesselande, Martinus en VC Omniworld.

In de eerste sessie werd vooral de
aandacht gegeven aan de jongste
groepen, CMV niveau 1, 2 en 3. Veel
aandacht was er voor coördinatie,
pass en serve. Ook de opbouw van
een training en hoe houd je kinderen geboeid, kwam ruimschoots aan
de orde.

Kennis en kunde van het hoogste
niveau overbrengen naar de jeugd
via energieke en bedreven jeugdtrainers sprak Teun Feddema aan

Op de tweede avond kwamen de
oudere groepen (9-12 jaar) aan bod.
Rick ging dieper in op de diverse
passtechnieken, de bovenhands ge-

voor Abcoude, die echter geen van
alle een doelpunt opleverden.
Na de rust ging HVM op jacht naar
de veilige 3-0, maar al na één minuut kwam Abcoude terug tot 2-1.
In dezelfde minuut kreeg HVM een
strafcorner, maar net als de eerste twee leverde die niets op. Arjan Blommaert kreeg kort daarna
een goede kans. Na zes minuten
was er nog een Mijdrechtse strafcorner, na een stevige overtreding
buiten de cirkel. In de tiende minuut
viel onverwacht een goal aan de andere kant. De jarige HVM-aanvoerder Koen Meijer wees de scheidsrechters erop dat het doelpunt via
shoot tot stand kwam, maar het pro-

test werd afgewezen: 2-2. Mijdrecht
liet het hoofd niet hangen en forceerde in de volgende vijf minuten drie strafcorners. Martijn Hensbroek, die de corners aansloeg, verzilverde de derde. Vier minuten later
bracht Jurrian Hartwigsen na een
solo HVM in veilige haven, 4-2.
In het laatste kwartier begon de
warmte zijn tol te eisen. Het tempo
zakte en HVM speelde de wedstrijd
rustig uit. Een goede competitiestart
voor de thuisclub, maar wel een zorg
over de zeven strafcorners, waarvan
er maar één werd benut. Daniel de
Graaf werd aan Mijdrechtse kant
uitgeroepen tot man van de match.

speelde bal, de smash en de bovenhandse serve. Naar aanleiding van
diverse vragen werd er ook zo nu en
dan een uitstapje gemaakt naar oefeningen voor aspiranten (kids vanaf 12 jaar).
Deze tweede avond was er ook een
aantal minispelers van Atalante present die de oefeningen uitvoerden.
Door het in de praktijk brengen van
de opdrachten door Claudia, Roos,
Chanel, Mark, Lisanne en Anouk
kwam de uitleg nog duidelijker over.
De 10 jeugdtrainers (veelal spelers
bij de senioren) leerden zelf ook
nog wat nieuwe technieken en invalshoeken voor hun eigen spel. Het
volleybalspel blijft zich ontwikkelen!
Atalante heeft momenteel ongeveer
30-35 jeugdspelers op dit jongste
niveau.
De gevorderde/oudste groep traint
op de dinsdag (17.00–18.00 uur). De
jongste en nieuwste groepen zitten
op de vrijdag (18.00–19.00 uur).
Geïnteresseerde kinderen zijn welkom om eens een kijkje te nemen!
Of gewoon eens vrijblijvend meetrainen, je kunt altijd 3x gratis meedoen om eens te zien of het bevalt.
Verdere informatie is te vinden op
www.vv-atalante.nl.

Jeroen Wichers clubkampioen
Tennisvereniging Mijdrecht TVM
Mijdrecht - Veertien dagen lang is
er op het zonovergoten tennispark
van TVM gestreden in de diverse
categorieën voor de hoogste eer.
Met iets minder deelnemers dan het
voorgaande jaar werd er op dinsdag
28 augustus gestart met de jaarlijkse clubkampioenschappen. Alle
deelnemers speelden in poules, zodat er voor iedereen veel wedstrijden op het programma stonden.
Uit de diverse poules speelden de
poulewinnaars in het finaleweekend van 8 en 9 september de finalewedstrijden. Eerst de halve finales
en daarna de finales.

De langste finalewedstrijd werd gespeeld in de categorie DE 8 35+. Na
vier uur in de brandende zon ging
de overwinning naar Saskia Moorthaemer.
In de categorie HE 3/4 werd Jeroen
Wichers winnaar en clubkampioen.
Met 6-1 en 6-1 wist hij overtuigend
te winnen van Bas Butzelaar.
Bij de dames werd Simone Butzelaar clubkampioen.
Tijdens de prijsuitreiking werden alle winnaars in het zonnetje gezet.
De clubkampioenschappen werden traditioneel afgesloten met een

verloting. Diverse sponsors hadden
hiervoor geweldige prijzen beschikbaar gesteld. Veel dank gaat ook uit
naar de organisatie die onder leiding stond van Co Pieneman. De catering was uitstekend verzorgd onder leiding van Rob van Veen. Na dit
gezellige en sportieve evenement
staan de najaars- en wintercompetitie al weer op de rol.
Er is nog plaats voor nieuwe leden. Op de site van TVM:
www.tvm-mijdrecht.nl staat hoe je
voor 15 euro een proeflidmaatschap
kunt afsluiten. Graag tot ziens op de
tennisbaan!

98 Jaar en nog elke week gymmen

UWTC BMX wedstrijden

De Ronde Venen - De 98-jarige
mevrouw Gea Reijenga is op deze
eerste maandagmorgen na de vakantie weer te vinden bij de zitgymles van Spel en Sport. En met haar
nog zo’n 18 andere dames van in
de 80, 90, zelfs 95 jaar, die blij zijn
dat de lessen weer beginnen. “Het
is jammer dat we in de zomer moeten stoppen.”

Uithoorn - Met de zomervakantie
nog maar net achter de rug, werd afgelopen weekend de eerste Topcompetitiewedstrijd verreden in Doetinchem. De weergoden waren hen goed
gezind, al was het voor de fietscrossers veel te warm. Desalniettemin had
iedereen er weer veel zin in en was
het leuk om iedereen na de vakantie
weer te zien. De wedstrijd was de eerste van de Topcompetitie die meetelt
voor deelname aan het Nederlands
Kampioenschap volgend voorjaar dus
was bijna iedereen wel van de partij. Er wad zelfs een aantal nieuwe rijders op de baan te vinden zoals Jesse Soede, die zelfs tot de halve finale wist door te dringen. Heel knap.
Voor Roberto Blom was het zijn eerste wedstrijd in de cruiser-klasse. Dit
jaar rijdt hij voor het eerst bij de zognaamde nieuwelingen (15+16-jaar),
wat een vrij zware klasse is. Hierin moet hij zich dus nog bewijzen. Bij
de cruisers wist hij zelfs door te fietsen naar de finale. In de zaterdag verreden time-trial reed Roberto zelfs de
snelste tijd van alle UWTC-ers. Een
knappe prestatie! Voor Jochem van
der Wijngaard begon de dag met een
klapband terwijl hij stond de wachten in het park fermé voor zijn eerste
manche. Na van de schrik te zijn bekomen, werd hij er tussenuit gehaald
en snel naar Piet Ende gebracht om

Mevrouw Reijenga heeft altijd aan
gymnastiek gedaan. Maar uiteraard
komen er met de leeftijd beperkingen, lang staan is er niet meer bij en
ook het lopen wordt moeilijker. Dat
is geen bezwaar bij deze vorm van
gymnastiek, de deelnemers zitten in
een grote kring op stoelen.
“Ook al word je wat krakkemikkig, je
moet toch bewegen,” aldus een van
de dames. En dat bewegen is een
serieuze zaak. Joke Pelser, de docente, zet de deelnemers flink aan
het werk.
Eerst de warming up en dan is er
aandacht voor de armspieren, de
dames zwaaien met stokken en rekken en strekken. Met de stok op
de voeten, je benen naar voren uitstrekken, het zijn allemaal pittige
oefeningen. Joke Pelser houdt de
deelnemers dan ook goed in de gaten en af en toe adviseert ze iemand
om even niet mee te doen. En re-

gelmatig doen ze een ademhalingsoefening als een rustpunt in de les.
Maar de meesten houden het allemaal vol en vinden het ook leuk om
zich in te spannen.
Een enkeling is door een fysiotherapeut naar deze zitgymlessen verwezen, de meesten kenden Spel en
Sport al of hoorden van anderen dat
het leuk was. Ook bij deze les van
Spel en Sport is de gezelligheid belangrijk, zoals bij het koffiedrinken
voor de les of een koffie-ochtend in
de zomer bij Joke thuis. Ze hebben
een Lief-en-Leedpot, en als die te
vol wordt, gaan ze van het geld wat
leuks doen. Dit voorjaar was dat een
High Tea bij de zorgboerderij.
Na de stokken komen de ballen aan
bod, oefeningen in reactiesnelheid
en aanleiding tot veel gelach. En
zo na de vakantie is er ook nog een
rondje namen oefenen door hoepels
naar elkaar toe te rollen. De dames
zijn blij met de hervatting van de
lessen, en mevrouw Reijenga is ook
zeker van plan om te blijven komen!
Spel en Sport biedt op verschillende locaties in De Ronde Venen zitgymlessen aan. Informatie hierover
vindt u op www.spelensportdrv.nl of
u kunt bellen met 06-219 83 53.

de band te laten repareren zodat hij
alsnog kon starten. Helaas haalde Jochem het daarna niet verder dan de
kwartfinale. Jammer. Eén van de jongere rijders van UWTC, Alec van der
Mast, wist door te dringen naar de
halve finale, waarin hij helaas dicht
bij de finish ten val kwam. Een finalerace zat er voor hem dus niet in. Voor
Joey Nap was het een goed weekend.
Vorig weekend tijdens de wedstrijd
in Schagen liep hij een gekneusde pols op. Gelukkig kon hij toch rijden en haalde zelfs de halve finale,
iets wat eigenlijk niemand deze week
nog had kunnen voorspellen. Ook Kevin Boomkens haalde de halve finale
maar lukt het helaas net niet een felbegeerde finaleplaats te behalen. Zijn
broertje Brian lukte dat wel, evenals
Izar van Vliet, Bart van Bemmelen en
Arjan van Bodegraven. Voor de altijd
wel goed rijdende Michael Schekkerman zat het dit weekend niet mee.
Voor hem geen finaleplaats. Ook voor
de overige rijders van het tweede blok
(15 jaar en ouder) was het geen goed
weekend wat finaleplaatsen betreft.
Maar het goede weer maakte ook
wel weer veel goed. Als je er eenmaal
uit lag, kon je van de zon genieten.
Al met al een goed TC-weekend. Ze
kijken alweer uit naar de volgende in
het weekend van 22 en 23 september in Volkel.

Nieuwe Meerbode - 12 september 2012

pagina 19

ZATERDAG JL. VOLOP EVENEMENTEN IN DE REGIO
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Korfballers Atlantis 1
houden punten in Mijdrecht
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
stond voor het door Rabobank gesponsorde Atlantis 1 de eerste
thuiswedstrijd op het programma.
Het uit de tweede klasse gedegradeerde Thor uit Harmelen kwam op
bezoek. Na de teleurstellende wedstrijd van vorige week had de ploeg
wat recht te zetten. En omdat de
doelstellingen voor dit seizoen nog
altijd kaarsrecht overeind stonden,
moest er deze week goed gepresteerd worden. Atlantis begon goed,
maar wist dit niet de hele wedstrijd
vast te houden. Toch bleven de pun-

ten na een 13-10 overwinning in
Mijdrecht
Na een grondige analyse van de
wedstrijd van vorige week kwam
coach Frits Bruijntjes tot de conclusie dat het de spanning van een officiële wedstrijd was die vorige week
het vlaggenschip van Atlantis de
das om heeft gedaan. Daarom besloot hij dit keer de voorbereiding
iets aan te passen zodat de ploeg
relatief ontspannen aan de wedstrijd zou beginnen. Dit leek te werken, want het waren de Mijdrechtenaren die de score openden. Het

Alantis C1 pakt eerste punten
Mijdrecht - Zaterdag 8 september
stond de korfbalwedstrijd Vinken
C1-Atlantis C1 op het progamma.
Iedereen moest vroeg zijn bed uit,
want Atlantis moest om 8.10 uur
verzamelen en om 9.00 uur al spelen. De aanval begon met: aanvoerder Sander van Diemen, Dennis v/d
Lindt, Amy Loman en Yara van Es.
De verdediging bestond uit: Sven
van Putten, Kevin Keyman, Joëlle Bakker en Saskia Veenboer. Rick
Kuijlenburg en Lynn Loman begonnen op de bank. De wedstrijd begon
en Atlantis startte niet echt goed:

ze kregen een strafworp tegen die
de Vinken scoorde, 1-0. Maar het
team vocht goed terug en zo werd
het 1-1 door een afstandsschot van
Sander. Saskia werd gewisseld door
Lynn omdat Saskia nog steeds een
blessure aan haar voet had. Atlantis
ging verder, maar Yara kreeg helaas
een doorloopbal tegen. 2-1. Dit was
ook de ruststand.
Na de rust werd Rick erin gezet voor
Sven. De tweede helft begon goed.
Kevin scoorde meteen de 2-2 met
een mooi afstandsschot. De spelers uit Mijdrecht wilden per se win-

nen, dus gingen ze door met scoren.
Amy maakte de 2-3 met een prachtig afstandsschot. Amy was lekker
bezig en scoorde ook nog een korte
kans, 2-4 voor Atlantis. Toen scoorde De Vinken helaas een schot, 3-4.
Lynn schoot van afstand en scoorde! Het was 3-5. Helaas kreeg Joelle toen een afstandsschot tegen en
werd het 4-5 met nog drie minuten
op de klok. Het was echt superspannend, maar gelukkig bleef het 4-5.
Atlantis C1 heeft zijn eerste punten
binnen! Iedereen was superblij! Het
team hadden goed gespeeld en gelukkig ook nog gewonnen.

Hoewel er nog een lange weg te
gaan is naar het constant presteren, heeft Atlantis bij vlagen laten
zien dat het ook in competitiewedstrijden zijn niveau kan halen. Er zijn
voldoende punten om de komende
week aan te werken zodat er volgende week overtuigend gewonnen
kan worden van KCD in Doorn.

Achtste Veldzijde Jeugd Open
Wilnis - Zondag 2 september werd
het 8e Veldzijde Jeugd Open georganiseerd. Een jaarlijks terugkerend
evenement voor golfspelers tot 21
jaar, dat tot stand komt dankzij de inzet van vrijwilligers en de steun van
sponsoren. Dit jaar werd het toernooi
gespeeld met droog en zonnig weer.
Met bijna 120 deelnemers, waarvan
40 single handicappers en 25 spelers
met een handicap lager dan 5.0 was
het niveau hoger dan ooit. De categorie met handicap 16.1 tot 36.0 ging
’s morgens vroeg al van start voor de
18 holes stableford wedstrijd. De
winnares van deze wedstrijd werd

Onnodig verlies van
Argon A2 in Apeldoorn
Mijdrecht - Zaterdag 8 september stond voor Argon A2 de tweede wedstrijd van het seizoen op het
programma tegen WSV Apeldoorn
A1. Beide teams hadden hun eerste wedstrijd gewonnen. Argon A2
speelde een slechte wedstrijd en verloor uiteindelijk volkomen verdiend
met 3-2. Toch had het in de laatste
fase nog een punt mee kunnen nemen uit Apeldoorn, als het een strafschop had gekregen.
WSV begon fel en energiek aan de
wedstrijd. Argon had hier geen antwoord op. Toch leidde dit niet tot direct gevaar voor het doel van keeper
Glenn. Nadat de eerste storm van de
thuisploeg was gaan liggen kwam
het toch verdiend op 1-0. Een communicatiestoornis achterin bij Argon
zorgde ervoor dat een perfecte voor-

zet kon worden binnen gekopt. Niet
veel later gaf Argon een domme vrije
trap weg rond het strafschopgebied,
welke kon worden binnengeschoten. Argon probeerde het wel, maar
er ging niet veel goed.

Pauze
Na de pauze drie wissels bij de A2.
Toch leidde dit niet tot het gewenste succes. Er was wel veel balbezit,
maar gevaarlijk werd het niet. Uit een
spaarzame counter maakte de thuisploeg, na wederom half ingrijpen van
de Argon defensie, ook nog de 3-0.
De wedstrijd leek gespeeld totdat
Robert vanaf 25 meter de bal snoeihard achter de keeper knalde. Met
nog 10 minuten te spelen was er ineens hoop. Niet veel later had Argon
een strafschop moeten krijgen toen

Richie gevloerd werd. Helaas liet de
scheidsrechter doorspelen. Het was
diezelfde Richie die in de 90e minuut
wel de 3-2 maakte. Daarna probeerde Argon het wel en had WSV het
moeilijk, maar gescoord werd er niet
meer. Zo leidde Argon A2 de eerste
nederlaag van het seizoen. Een terechte, maar zeker zure nederlaag.
Deze tegenstander is zeker niet beter dan de mannen van Argon. Alleen hadden WSV deze wedstrijd
meer de wil om te winnen. Komende
zaterdag mag Argon A2 thuis aantreden tegen Bennekom A1 om 12.00
uur. Ook deze ploeg heeft 3 punten
uit 2 wedstrijden. Laten we hopen
dat de mannen dan weer met passie, strijd en goed voetbal de punten
in Mijdrecht kunnen houden.
Foto: sportinbeeld.com

Met TTC de Merel naar de Rottemeren
De Ronde Venen - Komende zondag 16 september organiseert TTC
de Merel de jaarlijkse Nazomertoer.
Deze fietstocht voor racefietsers gaat
dwars door het Groene Hart richting Alphen aan den Rijn naar Bleiswijk en langs de Rottemeren. Na een
koffiestop in de Pannerkoe in Bleiswijk gaat de rit slingerend over fiets-

paden door de weilanden terug via
Koudekerk aan den Rijn. De nazomertoer is een groepsrit achter voorrijders. Indien je wilt kun je dus de
hele rit in de luwte rijden. Snelheid is
niet de eerste prioriteit, wel gezelligheid. Er wordt in 2 groepen gereden
De 1e groep fietst maximaal 30 km
per uur, de 2e groep maximaal 27 km

per uur. De afstand is 100 km. Verzamelen zondagmorgen tussen 8.00 en
8.30 uur in Eetcafé de Schans aan de
Uitweg 1 in Vinkeveen.
De start is om 8.30 uur. Ieder met
een racefiets is welkom. Veiligheid
staat bij TTC de Merel hoog in het
vaandel, het dragen van een helm is
dus verplicht.

eerste deel van de wedstrijd leek
de ploeg het niveau van de oefenperiode weer gevonden te hebben.
De voorsprong werd gestaag uitgebouwd zodat er na 20 minuten spelen een stand van 8-2 op het scorebord stond.
Helaas stagneerde het daar. De
aanvallen werden moeizaam en Atlantis wist de rest van de eerste helft
geen doelpunten meer te maken.
Thor wist daarentegen nog wel de
korf te vinden en zorgde vlak voor
rust voor een tussenstand van 8-4.
Omdat Thor dacht dat er nog wat te
halen viel, bracht de ploeg uit Harmelen in de rust al de ervaring in de
ploeg. Toch was het Atlantis dat ook
in de tweede helft de score opende. Het antwoord van Thor volgde
daar helaas weer vrij snel op, waardoor de voorsprong weer vier punten was. De Rabobank ploeg bleef
doorknokken en wist ook het gat
weer naar zes punten te brengen,
waardoor de overwinning leek veiliggesteld. Toch bleef het moeizaam
bij de Mijdrechtenaren en kon Thor
weer wat dichterbij komen. Het gat
was echter groot genoeg en met
een eindstand van 13-10 klonk het
laatste fluitsignaal.

Sophia Bakker met 39 stableford
punten.
Talenten
De aanstormende talenten, die al
in het bezit zijn van hun golfvaardigheidsbewijs (GVB), speelden 18
holes op de Par 3 baan. Veel kinderen bleken onderhand klaar te zijn
voor de grote baan. De winnaar in
deze categorie werd Mats de Haas
met maar liefst 43 stableford punten. Aan het eind van de ochtend
gingen de lage handicappers van
start. Na 18 holes stond zowel Mitchell Schoorl als David van de Sanden 1 boven par (72) en moest een

Voorbereidingen voor
Zilveren Turfloop
Regio - Op 4 november aanstaande organiseert Atletiekvereniging
De Veenlopers uit Mijdrecht voor de
22e keer De Zilveren Turfloop. Een
paar maanden geleden is al gestart
met de voorbereidingen.
Ook dit jaar zal de Zilveren Turfloop
de eerste loop zijn van het Zorg &
Zekerheidcircuit 2012/2013. Aan dit
circuit, dat tot de grootste van het
land behoort, doen acht regionale
lopen mee. Bij elke loop krijgen de
deelnemers het aantal punten dat
gelijk is aan hun plaats op de ranglijst. De punten worden bij elkaar
opgeteld en degene met het laagste aantal punten wordt eindwinnaar van het Zorg en Zekerheid Cir-

cuit 2012/2013. Kijk voor meer informatie op www.zorgenzekerheidcircuit.nl . Nabij sporthal De Phoenix
kan weer op verschillende afstanden worden gestart. Voor de jeugd
is er de Rabo Kinderloop over een
afstand van 1 km waarvan het parcours door het sportpark voert. De
deelname hieraan is gratis.
Andere afstanden waaraan deelgenomen kan worden zijn 5 km, 10
km en 16,1 km. Dit zijn alle prestatielopen. Tenslotte is er een Businessloop die kan worden gelopen
als 5 en 10 km. De Businessloop is
bedoeld voor bedrijven en instellingen. Men loopt in teamverband en
de gezamenlijke tijd telt voor het

play-off beslissen wie die winnaar
zou worden. Gelijk op de eerste hole
wist Mitchell Schoorl met een mooie
par zijn overwinning veilig te stellen en mocht hij zich voor de tweede
keer winnaar van het Veldzijde Jeugd
Open noemen. In tegenstelling tot de
voorgaande jaren was het droog en
zonnig weer.
Bijdrage
Ook dit jaar wordt door de jeugdcommissie van Golfclub Veldzijde een bijdrage geleverd aan het goede doel.
Wederom is gekozen voor Stichting Kasigau (www.kasigau.nl). Deze
stichting zet zich in voor de kansarme bevolking in Kenia. Zo helpen zij
bijvoorbeeld bij de bouw van scholen en het aanleggen van watervoorzieningen. Met dank aan de sponsoren van het 8e Veldzijde Jeugd Open:
ABN AMRO Mees Pierson, Alblas
Verkeersschool, Bangarage, Boix Europe, DA drogisterij Nap, Golfpark
Wilnis, IFO, Kenter Paans Koek Accountants, Lasbedrijf de Rooij, Lion
Wheels, Marantha Debt Collectors,
Persity, QNH, Van Beek Juwelier, Vallen Living, Veko Adviesgroep, Verleun Advocaten, Volkswagen & Audi Maas, Wilgenhaege Vermogensbeheer
uiteindelijke resultaat. Net als voorgaande jaren is de belangstelling
voor deze Businessloop enorm. Het
parcours voert de deelnemers zoals
elk jaar door het polderlandschap
van Mijdrecht, De Hoef en langs de
Kromme Mijdrecht. Vele vrijwilligers
zullen zorgdragen voor een veilige
route.
Start en inschrijving
De start van de Zilveren Turfloop is
vanaf 10.30 uur. In de sporthal De
Phoenix vindt ook de inschrijving
plaats en is een mogelijkheid tot
omkleden. Daarnaast is er een tasseninname. Uiteraard kunnen deelnemers en publiek gebruikmaken
van de faciliteiten die de sporthal
biedt. Er is ook een horecavoorziening aanwezig.
Voor meer informatie over de starttijd per afstand, de bereikbaarheid,
het prijzengeld, het parcours etc.
kijkt u op www.zilverenturfloop.nl .
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Schaakvereniging Denk en Zet neemt afscheid van voorzitter

Na 49 jaar afscheid van
Engel Schreurs

Zonnige wielerronde Uithoorn
Uithoorn - Zondag 9 september
was de wielerronde van Uithoorn.
De voorgaande jaren regenachtig
en nat, maar dit jaar een zonovergoten dag. Als eerste mochten de
veteranen 60+ van start. De UWTC
renners Leen Blom en Guus Zantingh stonden dan ook met nog 45
renners aan de start. Er was zelfs
een renner uit Duitsland gekomen
om te kunnen starten. Vanaf de start
werd er een hoog tempo gereden,
dit kwam mede door het sterke rennersveld.
Na de eerste premiespurt, na ongeveer 15 minuten koers, vormde zich
een sterke kopgroep van drie man
met daarbij de Kampioen van Nederland Gijs Nederlof, Hans van Bavel en Willem Varekamp. Deze drie
renners namen direct een flinke
voorsprong. Diverse renners proberen nog zonder succes uit het peloton weg te komen. Twee rondes voor
het einde weet Gijs Nederlof van de
koplopers weg te rijden en het peloton te dubbelen. Hij rijdt onbedreigd
naar de finish, tweede werd Wim
Varekamp uit Hellevoetsluis en derde werd Hans van Bavel uit Sint Anthonis. Willem Varekamp won de leidersprijs. De sprint van het peloton,
voor de 4e plaats, werd met overtuiging gewonnen door Guus Zantingh, Leen Blom eindigde als 21e.
Sportklasse
Hierna de sportklasse van start met
voor UWTC Frans van der Does, René Kaslander, Dennis Moolhuijsen,
Erwin Roubal en René Oudshoorn.
Laurens Koster uit Oegstgeest en
Theo Muis uit Gorinchem weten samen een voorsprong op te bouwen.
Theo Muis gaat zo vaak als eerste
over de streep dat hij de leidersprijs
weet te winnen. Twaalf renners zetten de achtervolging in, maar komen niet in de buurt van de 2 koplopers. In de laatste ronde rijdt Ruud
Bakker weg uit de groep van twaalf
en pakt hiermee de derde plaats.
Laurens Koster pakt de winst voor
Theo Muis. Erwin Roubal 28e, René
Kaslander 32e, Dennis Moolhuijsen
33e en Frans van der Does 46e.

ten Kooistra uit Jonkerslan en Yannick Detant uit Purmerend weten
al gauw een gaatje te slaan. Koen
de Best uit Mijdrecht en Niels Ruijter uit Uithoorn rijden lekker aanvallend mee. Bij de diverse vluchtpogingen breekt het achtervolgende
peloton in 2 stukken. Niels kan mee
in de eerste groep achtervolgers.
De twee koplopers weten met nog
9 rondes te rijden het tweede peloton met Koen te dubbelen. De wedstrijd wordt gewonnen door Marten
Kooistra, tweede Yannick Detant en
derde Arjan Arentsen uit Harderwijk. Niels Ruijter weet naar de 5e
plaats te sprinten, Koen de Best 19e.
Nederlands kampioen Jouke Schelling uit de Kwakel eindigde op de
15e plaats.
Amateurs/junioren
Als laatste mocht de gecombineerde groep amateurs/junioren van
start voor hun wedstrijd over 60 kilometer. Etienne Lenting uit Nieuwveen liet de eerste ronde al zien dat
hij er zin in had vandaag. Maar echt
wegkomen lukte hem niet. Dit lukte later in de wedstrijd wel met Marcel Alma uit Harskamp, Patrick van
Gortel uit Apeldoorn, Wouter van
Zanten uit Apeldoorn en Marcel Jacobs uit Uithoorn. Ook hier weer diverse pogingen van achtervolgers
uit het peloton, waar uiteindelijk 7
renners weten weg te springen. Etienne Lenting wederom in de achtervolging en hij weet in de laatste ronde deze 7 achtervolgers te bereiken.
De twee koplopers behouden hun
voorsprong van ongeveer 20 seconde. In een spannende sprint weet
Wouter van Zanten te winnen voor

Marcel Alma en Patrick van Gortel. Zijn voorsprong was uiteindelijk 16/1000 seconde. Etienne Lenting 12e, Luuk van Vliet 20e, Henk
de Jong 25e, Henk van Laar 26e en
Gerben van de Knaap 36e. Dankzij de plaatselijke sponsors en vele vrijwilligers was het mogelijk deze mooie wedstrijd te organiseren.
Veel foto’s en alle uitslagen vindt u
op www.uwtc.nl/wielren
Paralympische Spelen
Handbiker Jetze Plat uit Vrouwenakker is net buiten de medailles
gevallen in de wegwedstrijd op 7
september(H4). Het goud was, net
als in de tijdrit, voor voormalig formule 1-coureur Alessandro Zanardi. De handbikers, die 64 kilometer op het racecircuit van Brands
Hatch moesten afleggen, gaven elkaar ronde na ronde geen duimbreed toe. Uiteindelijk was de Italiaan Zanardi de sterkste in de sprint.
Ernst van Dyk uit Zuid-Afrika werd
tweede, de Belg Wim Decleir pakte
het brons. De vierde plaats was voor
de 21-jarige Plat. Na zijn achtste
plaats in de tijdrit, hoopte Jetze op
een sprint in de wegwedstrijd. Dat
scenario kwam uit, maar de vierde
plaats bleek het hoogst haalbare.
Jeugd
Na de clubkampioenschappen van
dinsdag 4 september deden enkele renners mee aan de jeugdronde in Hoorn. De broertjes Tristan
en Owen Geleijn uit Rijsenhout reden beide naar de 5e plaats. Daniel Wiegmans uit Wilnis reed in een
sterk bezette categorie 6 wedstrijd
naar de 30e plaats.

Nieuwelingen
Ook bij de nieuwelingen gaat de
wedstrijd hard van start. In de eerste
rondes moeten er al renners lossen
uit het peloton, waaronder de kleine
UWTC-er Bart de Veer. Het krachtverschil is soms nog erg groot bij
deze 15 en 16 jarige jongens. Mar-

Gymnastiek vereniging Mijdrecht
’79 is weer begonnen
Mijdrecht - Met een aantal nieuwe trainsters/trainer is het plaatje
weer helemaal rond! Nieuw dit jaar
zijn de jongens turnlessen, deze zullen starten in november op de zaterdagen. Op de woensdag is er voor
de allerkleinsten (3-4-5 jaar) een
gymles. Hier krijgen de kinderen diverse bewegingsoefeningen zoals
rennen, springen, gooien, vangen,
schommelen, rollen om de lengte
en breedte as en balanceren. Vanaf 6 jaar gaat het over naar turnen,

waarbij op 4 onderdelen wordt geturnd, de brug, de balk, de vloer en
de sprong. Op de maandag, dinsdag
en woensdag zijn er recreatie turnlessen voor kinderen vanaf 6 jaar.
Naast de recreatieve turnlessen zijn
er bij GVM’79 ook selectiegroepen.
Deze groepen trainen 4-5 uur per
week op de dinsdag, vrijdag en zaterdag en nemen ook deel aan regionale turnwedstrijden. GVM’79
biedt naast het turnen ook Acrogym. Acrogym is spektakel: je maakt

acrobatische sprongen, samen met
anderen bouw je piramides en soepel spring je weer van elkaar af. Deze lessen worden gegeven op de
dinsdag, donderdag en zondag. Ook
hier zijn de groepen gesplitst in recreatie en selectie. Ook hier wordt
deelgenomen aan regionale wedstrijden. Kortom: voor elk wat wils.
Momenteel werken we hard aan een
nieuwe site, maar wil je meer informatie over de lessen, stuur dan een
mail naar info@gvm79.nl!

Mijdrecht - Dinsdag 28 aug. werd
bij S.V. Denk en Zet-Advisor het
nieuwe seizoen weer geopend
met de jaarvergadering. Hoofdpunt van de agenda was de huldiging van scheidend voorzitter Engel
Schreurs. Begonnen met zijn voorzitterschap in oktober 1963! vond hij
het na 49 jaar tijd om de voorzittershamer door te geven.
Als nieuwe voorzitter werd met algemene stemmen Henk Kroon gekozen.
Zijn eerste taak was om nu ex-voorzitter Schreurs namens het bestuur
en de leden te bedanken voor zijn
tomeloze inzet en te memoreren dat
de schaakvereniging onder zijn leiding er een jeugdafdeling bij gekregen heeft alsmede dat het aantal seniorleden verdubbeld is. En dit
in een tijd dat vele schaakverenigingen door ledentekort moeten stoppen. Het bestuur vond dat de onopvallende, rustige, correcte en innemende vormgeving van dien aard is
dat aan de algemene ledenvergadering verzocht werd Engel Schreurs
tot erevoorzitter te benoemen. Met

100% stemmen werd hiertoe besloten.
Hierna ontving de erevoorzitter uit
handen van Henk Kroon een replica van de voorzittershamers met
embleem en werd ook mevrouw
Schreurs bedankt en in de bloemetjes gezet. Ook werden er nog kampioenen gehuldigd.
Extren
In de externe competitie behaalde het eerste van S.V. Denk en ZetAdvisor een solide 2e plaats achter kampioen Gorinchem. Helaas
promoveerde er maar een team en
dus komt dit seizoen het eerste van
Denk en Zet-Advisor ook weer uit
in de 2e klasse. De meeste punten
voor het 1e team werden behaald
door Jan de Boer. Op bord 3 kwam
hij tot een score van 7 uit 9! Hij
mocht hiervoor dan ook de beker uit
handen van wedstrijdleider Vrolijk
ontvangen. Het tweede van Denk en
Zet-Advisor blijft problemen houden met winnen: gevolg een voorlaatste plaats, met één overwinning
erbij had men zich in de midden-

moot geplaatst. Good old Jan Smit
toonde dat ervaring veel waard is.
Met 31/2 uit 6 op bord 1! behaalde
hij het beste resultaat. Ook hij ontving een beker.
Tweede maal
Voor de tweede maal in successie
werd Henk Kroon algemeen clubkampioen.
Wel merkte de wedstrijdleider op
dat de voorsprong minder groot
was dan vorige keer; er komt dus
concurrentie aan. Tenslotte vertelde jeugdcoördinator Kees Kentrop
nog dat het jeugdteam een nette 3e
plaats in de externe competitie behaald had. Annerieke Roelofsen was
hier een ware puntenmachine, maar
liefst 41/2 uit 5!! Nieuwe seniorenleden zijn elke dinsdag weer van harte welkom, aanvang 20.00 uur.
En nieuwe jeugdleden elke vrijdag
vanaf 19.00 uur. Er wordt geschaakt
op verschillende niveaus en de eerste 3 keer zijn vrijblijvend. Locatie:
dorpshuis De Boei aan de Kerklaan
32 in Vinkeveen. Voor informatie:
www.svdenkenzet.nl/

Geweldige start Dames 1 Hertha
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
werd er historie geschreven op het
sportcomplex Molmhoek van SV
Hertha in Vinkeveen. Om 15.00 uur
ging de eerste wedstrijd van het seniorenteam Dames 1 van start. En
binnen twee minuten stonden deze dames met 1–0 voor, door een
prachtige goal van Jurriënne Heijnen.
Maar voordat we de wedstrijd gaan
bespreken doen we even een stapje terug in de tijd. Ruim 20 jaar geleden heeft Hertha al eens een damesteam gehad, echter de indelingen waren toen zo anders dat er
niet echt over een dames 1 team
gesproken kon worden. Al kort na
de start van dit team was het dan
ook ter ziele. Maar nu na 20 jaar
staat er dan weer een echt Dames
1 team op de velden van Hertha en
dat moest gevierd worden. Dit hebben ze gedaan door de jongste meiden van Hertha, de F-jes en E-tjes,
samen met de ‘oudste’ meiden van
Hertha het veld te laten betreden
om gezamenlijk dit voetbalseizoen
te openen. Met bloemen, een luid
applaus van de vele toeschouwers
en de speaker die alle namen omriep van dit Dames 1 team, betraden de pupillen en de senioren het
veld. Voor de meiden, de trainers en
coaches was dit een kippenvel moment. De bloemen, die waren verzorgd door Bloemsierkunst Peter in
Vinkeveen, werden door de jongste telgen van Hertha aan de tegenstander aangeboden, deze werden
onder luid applaus in ontvangst genomen. Na een fotomoment werd
door de pupil van de week Maud
Eerdhuyzen als eerste de keeper ingeschoten. Hierna mocht Maud ook
de aftrap nemen zodat de wedstrijd
kon aanvangen. Met een paar handige schijnbewegingen passeerde

Maud de verdediging van VRC en
schoot de bal in het net van de tegenstander. Op Maud zal gelet worden de komende jaren.
Precies om 15.00 uur werd door de
scheidsrechter Vincent Stokhof gefloten om deze historische wedstrijd te laten aanvangen. En binnen
de twee minuten scoorde Jurriënne het eerste doelpunt van Hertha
Dames 1. De dames gingen dus geweldig van start. De dames zetten
direct aan en waren veel in balbezit en dat resulteerde in de 15e minuut een tweede treffer voor Dames
1 maar dan nu van de schoen van
Sanne Juch. Binnen een kwartier
2–0. Het was warm op de Molmhoek, ruim 25 graden. Door het
kunstgras waar op werd gespeeld
was het nog een paar graden warmer en dat was te merken. De energie werd uit alle dames getrokken,
het spel werd wat stroperig. Na 25
minuten werd een extra drinkpauze ingelast en dit gaf de dames van
VRC vleugels en zij scoorden hun
eerste tegendoelpunt, 2–1. Door de
keepster, Yvette Lommers, werd de
bal net buiten de 16 met de handen aangeraakt en dat resulteerde in een vrije trap voor VRC. Met
een prachtige boogbal ging de bal
in de verre kruising, onhoudbaar
voor Yvette, 2-2. In de rust werden
er nog een paar tactische aanwijzingen gegeven door trainer/coach
Gregory Jong, maar de 15 minuten
rust en flink wat drinken bracht niet
het gewenste resultaat. 5 minuten
in de tweede helft werd er opnieuw
gescoord door VRC, 2-3. Nu speelt
VRC al ruim 3 seizoenen met dit Dames 1 team, een team dat dus volledig op elkaar is ingespeeld. De 15e
minuut werd het 2–4. Nu werd Hertha zeker niet weggespeeld want er

waren nog voldoende kansen, maar
u kent het wel, die kansen moeten er wel in gaan. Aan de kant van
Hertha scoorde Sanne haar tweede goal 3–4. Het kon dus nog! Weer
kort na de tweede extra drinkpauze in de tweede helft scoorde VRC
weer, er zal toch wel alleen water in
hun flesjes hebben gezeten? 3–5
en kort voor het affluiten, van deze eerste Dames 1 wedstrijd, werd
het ook nog 3–6. Natuurlijk waren
de meiden teleurgesteld. Maar ze
hebben geweldig gespeeld tegen
een zeer ervaren ploeg. Het was
een leuke, spannende en vermakelijke wedstrijd die het publiek kreeg
voorgeschoteld. Het enige negatieve puntje was het uitvallen van Denise Mooij die zelfs naar het ziekenhuis moest met een zware blessure
aan haar voet. We wensen Denise
heel veel sterkte. Deze dames hebben potentie, dus het gaat goed komen met dit team. Wil jij misschien
ook deel uit maken van dit team?
Ben je een dame van boven de
18 en wil je graag voetballen?
Meld je dan nu aan op de site
www.hertha.nl of kom eens kijken
op één van de trainingsavonden
maandag en woensdag van 19.00
tot 20.30 uur.
Ben je jonger dan 18 dan is er ook
vast wel een meidenteam bij Hertha dat bij jou past, Hertha zoekt met
name meisjes van 12, 13 en 14 jaar,
ervaring is niet vereist, wel inzet.
Hertha ziet je graag bij de gezelligste en leukste voetbalclub van De
Ronde Venen, waar plezier en sportiviteit hand in hand gaan. Op de foto ziet u de Dames 1 en meiden F en
E-tjes. Twee dames, Jeanine en Ludy, ontbraken door een blessure en
andere verplichtingen.

