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EindElijk raak!
“Na 3 hypotheekoffertes bij anderen, kozen we
voor Financiële Diensten Mijdrecht.”

Safari?

John Peters & Petra de Jong, Mijdrecht

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

www.bms-travellers.nl
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Autobedrijf P. du Pau

Als de fractievoorzitters praten over herindeling dan heb je:

Chaos, chaos en nog
eens chaos!
De RondeVenen – Afgelopen donderdagavond vond onze redactie
het jammer dat er nog geen beelden worden gemaakt van bepaalde
vergaderingen van de Rondeveense raad. Misschien dat het zou helpen als de leden van de commissie
herindeling (alle fractievoorzitters
van de acht politieke partijen) zichzelf eens terug konden zien en horen. Het was werkelijk verschrikkelijk wat er weer gebeurde.
Er moest voor de zoveelste keer gepraat worden over de herindeling.
Deze raad moet 15 oktober a.s. een
gezamenlijk standpunt gaan innemen. Zij moeten als raad de staatssecretaris vertellen wat zij willen.
Wel, hoe ze dat moet lukken... wij
zien er een zwaar gat in. Van het
woord gezamenlijk hebben ze blijkbaar nog nooit gehoord. Ja toch, gezamenlijk bekvechten. Gezamenlijk
het totaal oneens zijn. Gezamenlijk
haantjesgedrag vertonen, dat kunnen ze goed, maar gezamenlijk een
eensluidend standpunt innemen?
Ze hebben dat een keer gedaan in
januari 2008. Toen besloot een gro-

te meerderheid van de raad dat ze
herindeling niet wilde, maar als het
niet anders kon, dat ze dan de grote
variant wilden, dus samen met Abcoude, Loenen en Breukelen. Alleen
de fractie van CU/SGP (2 stemmen)
was tegen.
Maar helaas, al snel zagen diverse raadsfracties toch liever die grote
variant niet en toen Loenen en Breukelen daar ook niets voor schenen
te voelen was voor De Ronde Venen
de chaos compleet. Fracties kregen
ruzies, partijen onderling waren het
oneens. Maar goed, er moet iets beslist worden.
Burgers
Nu wordt de hulp ingeroepen van
de inwoners van De Ronde Venen.
Zij kunnen woensdag 30 september naar De Meijert komen en deze fractievoorzitters komen vertellen wat zij er van vinden. Hopelijk
komen er heel veel, want er zijn al
meer van dit soort bijeenkomsten
geweest en helaas kwamen er toen
weinig burgers. Er waren wel mensen in de zaal, maar de grootste

meerderheid bestond uit leden van
de politieke partijen. Wel, deze meningen weten we al.
Wat er nu nodig is, is de kiezer die
zich bijna nooit laat horen. Kom naar
De Meijert en vertel de raad wat zij
moet doen. De komende week krijgt
u een brief en een folder in de bus
waarin wordt uitgelegd wat er staat
te gebeuren. Ook kunt u in deze
krant, op de informatiepagina van
de gemeente, lezen over het voor en
tegen van herindelen.
Heringedeeld zal er gaan worden,
bedenk dat wel. Als de gemeenten
er niet uitkomen, beslist gewoon de
Tweede en de Eerste Kamer.
Goed idee
Hendrik Palm van de CU/SGP had
afgelopen donderdag een prima
voorstel, dat gelukkig werd overgenomen. De raad komt bijna niet aan
het woord bij de bijeenkomst in De
Meijert. Zij komen luisteren, luisteren naar u, de inwoners van De
Ronde Venen.
Dus kom in groten getale en laat u
horen. Nu heeft u de gelegenheid!

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze occasions op:

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

www.pietdupau.nl

Spectaculaire
uitverkoop bij

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

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

Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4

Zie advertentie elders in dit blad.

Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4

3e BH
gratis*
Dorpsstraat 21 • Mijdrecht
*Geldig op de gehele collectie met uitzondering van Bodique artikelen.
Laagst geprijsde bh is gratis.
Actie loopt vanaf 21 september t/m 14 oktober 2009.
Niet geldig in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.

La Farola
krijgt er een nieuwe

bi s t r o
franse
anse bistro
r
f
bij

Betaalbare eten met een drie gangen
keuzemenu met keuze uit:
5 voorgerechten – 5 hoofdgerechten –
5 nagerechten
voor slechts

E 29,50

à la carte is natuurlijk ook mogelijk.
Reserveren heeft de voorkeur.
Openingstijden:
do. t/m zo. 17.00 – 22.00 uur.
De vlaaierie/lunchroom blijft 7 dagen
per week geopend van 8.30 -16.00 uur.
Raadhuisplein 14 - Mijdrecht.
Tel: 0297-273567.

Poging tot insluiping in
woning Wilnis-Veenzijde
Wilnis - Dat de achterdeuren van
woningen en schuurtjes die grenzen
aan de achtertuin, toch maar beter
op slot gehouden kunnen worden,
ervoer afgelopen woensdag een inwoonster aan de Burgemeester van
Trichtlaan in Veenzijde. Zij was boven in de woning bezig toen zij beneden gestommel hoorde dat haar
vreemd voorkwam. Zij ging naar beneden en ‘overliep’ in de keuken als
het ware een ongewenste bezoeker. Die had zich met een schroevendraaier toegang verschaft via
een niet afgesloten achterdeur. De
insluiper schrok en ging er als een
(angst)haas vandoor. De opgetrommelde politie was met een paar man
snel ter plaatse, maar kon tot op he-

den, voor zover bekend, de dader
niet in de kraag vatten. Er werd zelfs
gebruik gemaakt van een politiehond om een spoor te volgen, maar
of dat resultaat heeft opgeleverd?...
De politie zoekt mensen met de
vraag of die een man in die buurt
hebben gezien die beantwoordt aan
het volgende signalement: slank
postuur, zwart haar, licht getint uiterlijk. Hij droeg een donkerblauw
vest of trui met lange mouwen, een
donkere broek en een paars rugzakje. Heeft u informatie, bel dan met
de politie wijkteam De Ronde Venen
via 0900-8844.
Prima werk van de politie om zo snel
op de plaats van het delict te zijn

en gelukkig voor de bewoonster die
desgevraagd aangaf dat er gelukkig niets werd vermist. Alleen was
de consternatie groot. Hier liep het
goed af, maar voor hetzelfde geld is
men kostbaarheden, geld of pasjes
kwijt. In juni dit jaar hield de politie een ‘voetstappenactie’ om de bewoners te attenderen op het feit dat
niet-afgesloten deuren en ramen
ongewenst bezoek de kans biedt
ongemerkt in uw woning binnen te
komen. Met alle gevolgen van dien.
Conclusie: de politie deed er goed
aan met die actie.
Houd uw (achter)deuren en openslaande ramen dus zoveel mogelijk
op slot of op de knip(pen). Het blijkt
bepaald geen overbodige luxe!

GEEN KRANT?
0297-581698

Bedrijfsunits op toplocatie!
Te Koop
10 Unieke representatieve bedrijfsunits
Vermogenweg Mijdrecht
Vanaf 288 m2 voor € 319.000,–
PPG Vastgoed 0297 - 26 20 35 / www.ppgvastgoed.nl

Herindeling, wat vindt u?
De gemeenteraad van De Ronde Venen neemt op 15 oktober een besluit over de herindelingvarianten die momenteel voorliggen. Voordat de raad een besluit neemt,
willen wij u als inwoner graag informeren én horen. Wat vindt u belangrijk? Waar
vindt u dat de gemeenteraad in zijn besluitvorming rekening mee moet houden? Naar
welke variant gaat uw voorkeur uit? De gemeenteraad nodigt u daarom uit voor een
bijeenkomst op:

woensdag 30 september om 19.30 uur in De Meijert.
Een gemeentelijke herindeling lijkt wellicht een abstract onderwerp, maar het
resultaat gaat ons allemaal aan, dus u ook! Daarom: denk mee en kom naar De
Meijert. De gemeenteraad hoopt u daar op 30 september te mogen begroeten.
Uw mening telt mee!
Meer informatie over de herindeling en de varianten is te vinden in de uitnodiging
die deze week huis-aan-huis wordt verspreid, op de gemeentepagina en op
www.derondevenen.nl.
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Informatieavond herindeling 30 september

Servicelijn

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

De gemeenteraad van De Ronde Venen neemt op 15 oktober
een besluit over de verschillende herindelingvarianten die
momenteel voorliggen. Voordat de gemeenteraad een besluit
neemt, wil hij u als inwoner graag informeren én horen.
Waar vindt u dat de gemeenteraad in zijn besluitvorming
rekening mee moet houden? Naar welke variant gaat uw
voorkeur uit? U kunt uw mening kenbaar maken tijdens een
informatiebijeenkomst op:

Servicepunten

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

woensdag 30 september
om 19.30 uur in De Meijert

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

In mei heeft staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse
Zaken besloten het wetsvoorstel tot herindeling van De Ronde
Venen met Abcoude, Breukelen en Loenen aan te houden.
De Tweede Kamer heeft mevrouw Bijleveld verzocht om, in
samenspraak met de betrokken gemeenten, te onderzoeken of
er alternatieven zijn die op meer draagvlak bij de gemeenten
kunnen rekenen.
In dat verband heeft het ministerie onderzoek gedaan naar de
financiële gevolgen van de verschillende herindelingsvarianten.
Het gaat daarbij om de varianten:

Servicepunt Mijdrecht
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Wilnis
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl

Alle onderzoeken zijn te vinden op de gemeentelijke website
www.derondevenen.nl onder het item ‘Gemeentelijke
herindeling’.
De staatssecretaris heeft de betrokken gemeenten gevraagd
zich uit te spreken welke variant de eerste en welke variant de
tweede voorkeur heeft. Voor De Ronde Venen staat dit besluit
gepland tijdens een extra raadsvergadering op donderdag 15
oktober.
Deze week wordt huis-aan-huis een nieuwsbrief verspreid
waarin op hoofdlijnen informatie wordt gegeven over de
herindelingvarianten. Ook treft u een overzicht aan dat door
de staatssecretaris is gemaakt en waarbij de varianten op acht
punten met elkaar zijn vergeleken. De nieuwsbrief is tevens
een uitnodiging om naar de bijeenkomst in De Meijert te komen
op 30 september.
Meer informatie over de herindeling, de onderzoeken die door
het ministerie zijn gedaan en andere relevante informatie vindt
u op de website www.derondevenen.nl.

• Vecht en Venen
(Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen);
• Breukelen en Loenen
• Breukelen, Loenen en Maarssen
• Abcoude, Breukelen en Loenen
• Abcoude en De Ronde Venen

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

Meldpunt Zorg &
Overlast

(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

ADVIES EN STEUNPUNT
HUISELIJK GEWELD
STAD EN REGIO UTRECHT
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

-

Beheerplan
fietscrossbaan
ondertekend

College kijkt samen
met inwoners terug op
drie jaar beleidsplan

In het gemeentehuis is donderdag 17 september het
beheerplan fietscrosbaan ondertekend. Doel van
het beheerplan is het voorkomen en bestrijden van
overlast door (potentiële) bezoekers en gebruikers
van de baan.
In juni is de nieuwe fietscrossbaan op het Sportpark Mijdrecht,
naast de velden van HVM, officieel in gebruik genomen. Op
verzoek van kinderen uit Mijdrecht heeft de gemeenteraad in
mei vorig jaar, tijdens een speciaal georganiseerde kinderraad,
besloten tot aanleg van de baan.
Sinds de opening van de baan maken dagelijks veel kinderen
gebruik van de nieuwe voorziening. Om te voorkomen dat
misbruik wordt gemaakt van de baan en er overlast ontstaat, is
in samenspraak met verschillende betrokkenen een beheerplan
opgesteld. Daarin is afgesproken wat de verschillende partijen
doen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook zijn in het
beheerplan afspraken gemaakt over het beheer van de baan.
Het plan is opgesteld en ondertekend door de wijkcomités
Molenland en Proostdijland Zuid, hockeyvereniging HVM,
stichting De Baat, de politie en de gemeente De Ronde Venen.

In 2006 is het beleidsplan ‘Samen sterk met onze inwoners’
vastgesteld. Daarin staat beschreven wat het college in de
periode 2006-2010 wil bereiken. Drie jaar na vaststelling is nu
de (tussen)balans opgemaakt en kijken college, inwoners en
betrokken terug in het boekwerkje ‘Rapportage 2006-2009.
Wat is er gedaan, wat is bereikt en wat is niet bereikt? Waar gaan we
mee verder? Die vragen staan centraal in de rapportage. Inwoners
en betrokkenen hebben in de vorm van interviews, enquêtes en
groepsdiscussies hun bijdrage geleverd aan de rapportage. Door hun
(soms kritische) bijdragen is een compleet beeld geschetst van waar de
gemeente, drie jaar na vaststelling van het beleidsplan, staat.
De aanpak om inwoners bij de rapportage te betrekken, is in lijn met het
beleidsplan waarin de samenwerking met inwoners juist centraal staat.
Het resultaat van de samenwerking is een lezenswaardig en afwisselend
boekje waarin belangrijke onderwerpen van verschillende kanten worden
belicht. In verband met overzichtelijkheid en handzaamheid is besloten
niet het hele beleidsplan te evalueren, maar de onderwerpen eruit te halen
die de inwoners het meest raken. De gemeente De Ronde Venen heeft,
als een van de weinige Nederlandse gemeenten, een traditie om elke
collegeperiode af te sluiten met een ‘Politiek Testament’. In dat document
leggen B en W verantwoording af over het gevoerde beleid. In verband met
besluitvorming over de herindeling zijn de werkzaamheden voor een nieuw
Politiek Testament tijdig gestart. De Tweede Kamer heeft echter in mei
besloten het wetsvoorstel tot herindeling aan te houden met als gevolg dat
de huidige collegeperiode tot eind 2010 duurt. Het is daarom te vroeg nu al
een Politiek Testament uit te brengen. Het college heeft besloten dat het na
drie jaar toch een goed moment is een (tussen)balans op te maken.

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

Bereikbaarheid & calamiteiten
•
•

Fietsers kunnen de werkzaamheden lopend passeren.
In geval van calamiteiten, kan brandweer, politie en ambulance door de

-

Renovatie
plantsoenen
Jaarlijks worden in het najaar
en de winter een deel van de
gemeentelijke plantsoenen
gerenoveerd. Beplanting die
versleten is, te beschadigd om te
herstellen of andere problemen
heeft, wordt dan vervangen. De
volgorde voor deze werkzaamheden
wordt bepaald op basis van
het Groenbeheersplan. De
werkzaamheden zullen deze week
starten. Voor de eerste fase van
dit seizoen staan de volgende
plantsoenen op de lijst:
•
•
•
•

onderhoudswerkzaamheden op de Winkeldijk

Redactie

-

I-pod Nano 49b
Zwarte Tornado BMX Freestyle
fiets
GSM blauw Samsung
LG km 900 (Arena)
Zwarte Nokia
Zwarte portemonnee
Rode langwerpige portemonnee
Blauwe portemonnee
Zwart lederen portemonnee
Gouden gladde slavenarmband
Hergo plastictas met daarin een
zwarte portemonnee
Groene rugtas met zwarte
banden
Hello Kitty tas roze met
gekleurde strepen en buttons
Schoudertas East Pack Grijs/
Zwart
Hardschalige koffer voor op de
motor (Topkoffer BMW Zilver/
zwart)
Bruin lederen mapje met daarin
diverse pasjes en een rijbewijs
Sleutels

Mijdrecht:

Geïnteresseerden die de rapportage willen lezen, kunnen gratis een
exemplaar aanvragen. Een e-mail met daarin naam en adres naar
communicatie@derondevenen.nl volstaat. Telefonisch aanvragen kan ook:
(0297) 29 17 96. Het boekje is ook gratis af te halen bij de receptie van het
gemeentehuis.

In opdracht van de gemeente Abcoude zal aannemingsbedrijf
Klaruw Nederland in de week van 28 september tot en met 2 oktober
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het asfalt op de Winkeldijk. De
werkzaamheden vinden plaats aan de Winkeldijk tussen de Vinkenkade
en de Dwarskade. Deze werkzaamheden gaan gepaard met een afsluiting
van de Winkeldijk voor doorgaand verkeer. Aangrenzende woningen,
bedrijven en Jachthaven BON zullen bereikbaar blijven. Afhankelijk van de
weersgesteldheid en de voortgang is het mogelijk dat de werkzaamheden
eerder gereed zijn.

Blauwe damesfiets
Bruine damesfiets
Grijs/rode damesfiets
Zwarte omafiets
Grijze damesfiets
Zwarte/parelmoer herenfiets
Sleutels

Verloren voorwerpen 2009
week 37 en 38

Afvalbrengstation

Spreekuur college

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

-

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

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

Gevonden
en verloren
voorwerpen

Gevonden voorwerpen 2009
week 37 en 38

Daarnaast heeft de staatssecretaris een vergelijking gemaakt
door alle herindelingsvarianten op een aantal kenmerken
te toetsen, zoals draagvlak, bestuurskracht, duurzaamheid,
financiën en interne en regionale samenhang. Los daarvan
hebben de gemeenten Maarssen, Loenen en Breukelen zelf
onderzoek gedaan naar samenvoeging of samenwerking.

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

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

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

Granaat t.h.v. nr.22, Hofland
Noord
Zonnekroon t.h.v. nr. 20, Hofland
Zuid
Hoek Nicolaas v/d Steenstraat /
Midrethstraat, Proosdijland-Zuid
Viergang t.h.v. nr. 74/76,
Molenland

Wilnis:
•

werkzaamheden heen rijden.
Doorgaand verkeer wordt met borden omgeleid, aanliggende percelen
zijn bereikbaar.

Let op: voertuigen verwijderen

Om het werk goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat
alle voertuigen en andere goederen van en in de nabijheid van de
asfaltverharding worden verwijderd. Bij het laten staan van de voertuigen
e.d. kan er schade ontstaan door wegspattend bitumen.
Wij vragen uw begrip voor de overlast die de uitvoering van het werk
mogelijkerwijs met zich mee kan brengen en rekenen op uw medewerking.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kristiaan Sanders,
bereikbaar via (0294) 28 02 93 of Kristiaan.sanders@abcoude.nl.

•
•
•
•

Burg. Fernhoutlaan t.h.v. nr. 22,
Veenzijde 1
Burg. Fernhoutlaan t.h.v. nr. 31,
Veenzijde 1
Thimotheegras achter nr. 32,
Veenzijde 2
Veenweg naast nr. 108,
Veenzijde 3

Vinkeveen:
•
•

Hoek Rietveld/Waverbancken,
Westerheul
Achterveld t.o. nrs. 64-78,
Kerkelanden
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Agenda Meningvormende
raadsvergadering 1 oktober 2009
Informatie over vergadering

Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 25 september 2009.

Agenda

1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp 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 verslagen rtg Samenleving van 18 juni 2009, rtg Omgeving
van 14 september 2009, rtg Bestuur & Middelen/Samenleving van
15 september 2009, rtg Omgeving van 16 september 2009 en rtg
Omgeving van 23 september 2009.
5. Definitief vrijstellingsbesluit en weerlegging zienswijzen Grutto
(raadsvoorstel nr. 0045/09)
Voorgesteld wordt om een definitief vrijstellingsbesluit te nemen voor het
perceel Grutto nabij 2 te Mijdrecht ten behoeve van het oprichten van 87
woningen met parkeervoorziening en loopdek. Tevens wordt voorgesteld
om de zienswijzen ongegrond te verklaren. Voorgesteld wordt om een
subsidie van € 30.000 per woning toe te kennen aan Westhoek Wonen voor
de aankoop van tien starterswoningen in het plan Grutto. Deze woningen
worden met MGE aangeboden aan starters. Het bedrag van € 300.000
wordt ten laste gelegd van de reserve betaalbare woningen.
6. Nota wijkgericht werken (raadsvoorstel 0032/2009)
Het college heeft in de nota Wijkparticipatie/ Wijkgericht Werken
aangegeven op welke wijze zij invulling wil geven aan het wijkgericht
werken in de gemeente. De nota gaat uit van een structuur waarin vanuit
de wijken gewerkt wordt aan de leefbaarheid en veiligheid. Samenwerking
tussen professionals en wijkcomités is hierin de rode draad. De raad wordt
voorgesteld ten behoeve van de uitvoering van de nota de budgetten vast
te stellen. Bij de bespreking komt tevens aan de orde de memo waarin de
antwoorden worden gegeven op de in de rtg van 16 juni jl. gestelde vragen.
7. Warmte koude opslag in Westerheul IV (raadsvoorstel nr. 0048/09)
Voor Westerheul IV wordt gekozen voor een warmte koude opslag netwerk.
De gemeente De Ronde Venen zet daarmee een stap vooruit naar een
duurzame gemeente. De warmte koude opslag voegt comfort toe aan de
woningen (zoals koeling in de zomer) en leidt tot een forse energiebesparing.
8. Startnotitie oprichten duurzaam energiebedrijf (raadsvoorstel nr.
0046/09)
Voorgesteld wordt om de startnotitie “opzetten gemeentelijk
energiebedrijf”vast te stellen. In het energiebedrijf zal de gemeente samen
met andere partijen de duurzame energienetwerken in de gemeente gaan
beheren en investeren in de duurzaamheid van de gehele gemeente.
9. Grondexploitatie Westerheul IV Vinkeveen (raadsvoorstel 0047/09)
Op basis van een stedenbouwkundig plan en bijbehorend
woningbouwprogramma is voor Westerheul IV, een woningbouwlocatie
van 270 woningen in Vinkeveen, een grondexploitatie opgesteld. De
grondexploitatie wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Holendrecht; brug in de A2, Abcoude;
algehele stremming
In verband met sloopwerkzaamheden van de oude overspanning zal
van 28 september t/m 9 oktober 2009 de Holendrecht geheel voor het
scheepvaartverkeer zijn gestremd, er is dan geen doorvaart mogelijk. In
het weekend van 3 en 4 oktober is er wel doorvaart mogelijk. Tijdens het
weekend dient men ter hoogte van de sloopwerkzaamheden te passeren
met bijzondere voorzichtigheid en zonder hinderlijke waterbeweging te
veroorzaken. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met
Waternet via het telefoonnummer 0900 93 94. De meest actuele informatie
over de vaarwegen binnen het beheergebied van het waterschap
Amstel, Gooi en Vecht vindt u via de link: http://www.waternet.nl/actueel/
scheepvaartberichten.

Extra geld voor inwoners
met langdurig laag inkomen
De gemeente heeft verschillende regelingen om haar inwoners
met een laag inkomen te ondersteunen. Een daarvan is
de langdurigheidstoeslag. De langdurigheidstoeslag is een
geldbedrag dat één keer per jaar wordt toegewezen aan mensen
die langdurig een laag inkomen hebben. De gemeente De Ronde
Venen heeft onlangs de regels versoepeld, waardoor ze méér
inwoners met een laag inkomen kan ondersteunen.

Hoe hoog is de toeslag?

Hoe hoog de langdurigheidstoeslag is, hangt af van uw situatie.
Voor een alleenstaande bedraagt de toeslag € 349,-. Een
alleenstaande ouder krijgt een toeslag van € 447,-. En voor een
echtpaar bedraagt de toeslag € 498,-.

Komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag als u:
- Tussen de 21 en 65 jaar oud bent
- Minstens drie jaar leeft van een inkomen
tot 110% van het wettelijke minimumloon en
- Niet of weinig vermogen (zoals spaargeld) hebt.

Aanvragen en meer informatie

Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor de toeslag,
dan kunt u deze aanvragen bij de gemeente. Hiervoor kunt u
contact opnemen met de Servicepunten in De Ronde Venen of
Your Home in Abcoude. Daar helpen ze u graag verder met de
aanvraag. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij de balie
Werk, Inkomen en Zorg in het gemeentehuis.

Andere regelingen voor inwoners met laag inkomen

Naast de langdurigheidstoeslag zijn er nog meer regelingen
om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dat zijn
bijvoorbeeld geld voor buitengewone extra uitgaven, een
vergoeding voor een computer en internet voor gezinnen met
schoolgaande kinderen en een vergoeding om deel te kunnen
nemen aan culturele en/ of sportieve activiteiten. In de folder
“Rondkomen in De Ronde Venen en Abcoude” staan alle
regelingen beschreven. De folder is gratis te verkrijgen in het
gemeentehuis of te lezen op de gemeentelijke website, www.
derondevenen.nl. Meer informatie over alle regelingen kunt u ook
krijgen in het gemeentehuis bij de balie Werk, Inkomen en Zorg.

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

Begin november
prijsuitreiking
voortuinenkeuring
in Waverveen en Vinkeveen Buitengebied

Om het tuinieren te stimuleren en woonwijken een fraaier aanzien
te geven, wordt in een aantal Nederlandse gemeenten jaarlijks
een voortuinenkeuring georganiseerd. In 2003 werd in De Ronde
Venen voor het eerst ook een voortuinenkeuring gehouden.
Dit was zo’n succes dat besloten is om hieraan een vervolg
te geven. Dit jaar werd inmiddels voor de zevende keer de
voortuinenkeuring georganiseerd. Jaarlijks wordt één wijk of kern
gekozen waarin de voortuinen gekeurd worden. Na de wijken
Hofland, Proostdijland Noord en Zuid en Molenland in Mijdrecht,
Zuiderwaard en Westerheul in Vinkeveen en de kernen Wilnis,
Amstelhoek en De Hoef, was het nu de beurt aan Waverveen en
het buitengebied van Vinkeveen. De voortuinenkeuring is een
wedstrijd waarvoor men zich niet kan opgeven.
Twintig enthousiaste juryleden, die zich elk jaar vrijwillig inzetten,
gingen begin juli op pad. Bij de beoordeling werd onder meer
gelet op onderhoud, aanleg en plantenkeuze, maar uiteraard
speelt ook de smaak van de juryleden een rol. Op 24 augustus
heeft de jury tijdens een bijeenkomst vervolgens de winnaars
gekozen. Tijdens deze bijeenkomst zijn de scores van de
juryleden naast elkaar gelegd. Er zijn in totaal 30 voortuinen in de
prijzen gevallen. De tuinen die in de prijzen zijn gevallen zijn erg
verschillend. Er zitten kleine tuinen, maar ook grote voortuinen
bij. Ook de planten- en bloemenkeuze is erg divers. De diversiteit
is ook de reden dat er geen 1e, 2e of 3e prijs wordt uitgereikt. Er
is voor gekozen om 30 tuinen te belonen met dezelfde prijs.
Begin november zal in de raadzaal van het gemeentehuis
de feestelijke prijsuitreiking plaatsvinden. De prijswinnaars
ontvangen hiervoor begin oktober een uitnodiging. Tijdens deze
bijeenkomst worden de dertig prijswinnaars in het zonnetje gezet.
De prijs bestaat onder andere uit een cadeaubon die kan worden
besteed bij Tuincentrum De Huifkar. Daarnaast kan kennis
gemaakt worden met Groei & Bloei. Tijdens de prijsuitreiking
zullen foto’s van de winnende voortuinen worden getoond.
De prijzen worden elk jaar ter beschikking gesteld door
Tuincentrum De Huifkar, Groei&Bloei afdeling Aalsmeer en de
gemeente De Ronde Venen.

5.972 Groene Voetstappen
voor een beter klimaat
Kinderen van
basisscholen in
Mijdrecht, Wilnis en
Vinkeveen verzamelden
in één week tijd in
totaal 5.972 Groene
Voetstappen voor een
beter klimaat.

Tijdens de Week van de
Vooruitgang (van 14 tot
en met 20 september)
zijn leerlingen van de
basisscholen St. Jozef in
Vinkeveen, Molenland in Mijdrecht, Veenzijde en Koningin Juliana in Wilnis
zoveel mogelijk lopend, fietsend of steppend naar school gegaan. Voor
elke heen- en terugreis die zij op deze duurzame manier aflegden, hebben
ze één Groene Voetstapsticker gespaard. Eén sticker staat voor een heenof terugreis en vormt een groene voetstap. En deze voetstap staat weer
voor één kilometer van een symbolische reis om de aarde.
Wethouder Jacques Dekker (Milieu) heeft vrijdagmiddag 18 september
de Groene Voetstappen opgehaald die door leerlingen van verschillende
basisscholen in De Ronde Venen zijn verzameld. Hij was zeer onder de
indruk van het totale aantal van 5.972 verzamelde Groene Voetstappen.
De voetstappen van de gemeente De Ronde Venen worden ingestuurd
naar de landelijke organisatie die alle Groene Voetstappen van Nederland
verzameld. Ondersteund door NME-centrum De Woudreus in Wilnis was
het de eerste keer dat de gemeente De Ronde Venen deelnam aan het
jaarlijkse Groene Voetstappen-project. De deelnemers zijn enthousiast
over project: jong geleerd is immers oud gedaan. De gemeente zet zich in
voor een schone en veilige toekomst, ook op weg naar school.
De landelijke actie wordt op 7 december afgesloten met een
Kinderklimaattop in Den Haag. Kinderen bedenken tijdens deze
Kinderklimaattop tips om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast
worden alle landelijke voetstappen aan minister Jacqueline Cramer
(ministerie VROM) overhandigd met het verzoek om de Groene
Voetstappen mee te nemen naar Kopenhagen. Ook andere Europese
Milieuministers zullen de in hun land verzamelde voetstappen
in Kopenhagen overhandigen aan de voorzitter van de 15de
klimaatconferentie van de Verenigde Naties. Hiermee laten kinderen
over de hele wereld zien dat zij bezorgd zijn over de klimaatverandering
en roepen politici op om in actie te komen. Meer informatie Groene
Voetstappen is te vinden op de websites www.groenevoetstappen.nl en
www.weekvandevooruitgang.nl

Inzameling plastic verpakkingen groot succes!
Vanaf 1 januari 2010 zijn alle Nederlandse gemeenten verplicht om plastic
verpakkingen apart in te zamelen. Gemeente De Ronde Venen zamelt
de plastic verpakkingen in sinds augustus 2007. Eerst werd in een proef
gestart met alleen de inzameling van de plastic flessen en flacons, maar
sinds september 2008 is dit uitgebreid. De gemeenten ontvangen nu voor
de inzameling van het plastic verpakkingsmateriaal een vergoeding vanuit
het Afvalfonds. In de landelijke media werd gesuggereerd dat gemeenten
hieraan zouden verdienen. Binnen onze gemeente is dit niet het geval. Uit
de proef is gebleken dat de huidige huis-aan-huisinzameling met plastic
zakken het meest rendabel is. De gemeente betaalt voor de inzameling een
vast bedrag per huishouden. Met de vergoeding die de gemeente ontvangt
wordt de inzameling volledig bekostigd, zodat de reinigingsrechten niet
omhoog hoeven. U heeft tenslotte al bij aanschaf van het product betaald.
Momenteel is het niet mogelijk om het verpakkingsmateriaal meer dan
1 keer per maand op te halen, zonder dat de reinigingsrechten omhoog
zouden moeten. Vandaar dat nu voor deze frequentie gekozen is. Mocht de
hoeveelheid ingezameld plastic sterk verhogen kan dit voor de toekomst
wel een optie zijn.

Hoe vind de recycling van plastic plaats?

Inwoners scheiden het plastic verpakkingsmateriaal in de speciale
plastic zakken. De inzamelaar zamelt de plastic zakken in. Het
verpakkingsmateriaal gaat naar een tussenstation waar het tot balen
geperst wordt. In het sorteerstation wordt het gescheiden. De balen worden
gescheurd en in een trommelzeef losgeschud. Kleine ongerechtigheden
worden zo ook verwijderd. Op een lopende band worden met behulp
van een magneet metalen eruit gehaald. Vervolgens blazen ventilatoren
de losgeraakte etiketten en andere lichte elementen weg. Via een
barcodelezer of videoherkenning worden de diverse soorten plastic herkend
en vervolgens geselecteerd. Elk soort plastic wordt apart in balen geperst.
In de verwerkingsfabriek worden de gescheiden aangeleverde plastics
als grondstof geschikt gemaakt voor de plastic verwerkende industrie: het
plastic wordt tot schilfers gemalen en komt in een bad terecht. Hier komen
etiket- en dopschilfers bovendrijven door het lichtere soortelijk gewicht.
De schilfers van de flessen worden vervolgens op kleur gescheiden
en er worden korrels van gemaakt. Van deze korrels worden allerlei
kunststofproducten gemaakt, zoals nieuwe plastic flessen, fleecekleding,
dashboards, speelgoed, tennisballen en mobiele telefoontjes. Niet
verwerkbare plastics gaan naar de verbrandingsoven.
Het recycleproces zorgt er dus voor dat de verzamelde plastic verpakkingen
weer grondstof worden voor nieuwe producten. Bovendien komt er door de
recycling minder afval in de verbrandingsovens terecht. Bovendien zorgt
de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsmateriaal ervoor dat uw
grijze container minder snel vol is.

Extra afvalzakken

Voor extra afvalzakken kunt u terecht bij de receptie van het gemeentehuis,
op het afvalbrengstation, bij de Servicepunten of via de Servicelijn
(0297- 29 18 00).

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

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

Informatie: 06 51603842 of Nando.van.maarseveen@gmail.com.
Aanvang: 12:00-17:00 uur. Locatie: Tuin van boerderij Stroomzicht,
Westzijde 50 in De Hoef.

26 september 2009
Genealogiedag

Historische Vereniging Proosdijlanden biedt een programma
waarbij informatie en ondersteuning wordt aangeboden bij
stamboomonderzoek. Locatie: De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen.
Aanvang:10.00 tot 16.00 uur.

27 september 2009
Koopzondag Mijdrecht
Locatie: Centrum Mijdrecht.
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Nieuwe Meerbode - 23 september 2009
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

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

VeRleenDe BouwVeRGunnInGen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
wilnis
Dorpsstraat 65

AAnVRAGen BouwVeRGunnInG

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

Verzenddat.
vergunning

Vergroten van een winkelpand en een
functiewijziging op de 1e verdieping
Gedeeltelijk vernieuwen en vergroten
van een woning

Bouwvergunning fase 2

2009/0396

15-9-2009

Bouwvergunning

2009/0287

14-9-2009

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

Veenkade 7

Straatnaam

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

Mijdrecht
Hofland 8, 10, 12, 14
Proostdijstraat 41
Vinkeveen
Groenlandsekade 2
Wilnis
Burg. Padmosweg 62
Raadhuisstraat 36

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

Wijzigen van 9 appartementen en horeca
in 10 appartementen zonder horeca
Vergroten van een clubgebouw

Reguliere bouwvergunning
fase 1
Reguliere bouwvergunning
fase 1

2009/0405

10-9-2009

2009/0431

15-9-2009

Vervangen van een garagedeur door
een kozijn

Lichte bouwvergunning

2009/0434

11-9-2009

Veranderen van indeling garage en
plaatsen van een erker en dakkapel bij
de woning
Plaatsen dakkapel op voorgeveldakvlak
vd woning

ontvangst
datum

VeRleenDe BouwVeRGunnInGen In coMBInAtIe Met ontheffInG
Reguliere bouwvergunning

2009/0433

10-9-2009

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

Lichte bouwvergunning

2009/0342

15-9-2009

Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

Mijdrecht
G. van Stoutenborchstraat 36, 38

Oprichten van een schutting
en een schuur

Bouwvergunning

2009/0357

15-9-2009

Vinkeveen
Herenweg 274

Vernieuwen van een brug

Bouwvergunning

2009/0355

14-9-2009

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet
inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
VooRneMen tot VRIjStellInG BeSteMMInGSplAn
Ingediend vóór 1 juli 2008
Met ingang van 24 september 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de vrijstellingen:
Straatnaam
Mijdrecht
Genieweg

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

Oprichten van een portaalkraan
(ongenummerd tussen 38 en 40)

Reguliere bouwvergunning

2007/0165

opm.
A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vrijstelling:
- Onder A te verlenen met vrijstelling ingevolge de voorschriften van het bestemmingsplan.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij
Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van
de vrijstelling waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen
verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.
VooRneMen tot ontheffInG BeSteMMInGSplAn
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 24 september 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontwerp-ontheffingen met bijbehorende ontwerp-bouwvergunningen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

opm.

Vinkeveen
Demmerik 120

Oprichten van een garage/berging (nabij)

Reguliere bouwvergunning
fase 1

2009/0346

A

wilnis
Herenweg 282

Gebruik bijgebouwen

Vrijstelling van het gebruik

2009/0392

B

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
- Onder B te verlenen onder toepassing van artikel 9 lid 2 van het geldende bestemmingsplan.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij
Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het
ontwerp-besluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook
mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.

Gevraagd:
Rock/pop zanger/es voor beginnende band ±15 jaar. Kom
oefenen in Wilnis.
Tel. 0297-241413

Gevraagd:
Bid-doodsprentjes herinn. aan
het oude r.k. geloof bewaar ik
graag.
Tel. 0297-264134

Vrijstaande loods
te huur in Wilnis
9x15 mtr. op eigen terrein met
vrije opgang voor bijvoorbeeld stalling
of opslag, dus geen narigheid a.u.b.
Prijs per maand 500 euro,

tel. 06-50437376

Te koop:
2 grote metalen Seven Up prullenbakken à 10 euro. 3 autoradio’s à 10 euro. Div. stripboeken
à 2,50 euro.
Tel. 06-53507473/0297-348181
Te koop:
2 Ikea hanglampen met glas
splinternw. in doos à 15,50 euro. Grote industrie hanglamp
12,50 euro.
Tel. 06-53507473/0297-348181
Gevraagd:
Wie heeft er een caviakooi voor
weinig?
Tel. 0297-282209/06-15693691
Te koop:
Sony Triniotn kl. tv met. tt en
scartkabel 45 euro.
Tel. 0297-241083

Café
Cens
presenteert
zaterdag 26 september
Live muziek met

the chief
van shadows tot dire straits

Aanvang 21.30 uur
Eendracht 1 • mijdrecht • w w w.cafe-cens.nl

Te koop:
Nw. trolley in verp. 15 euro.
11 sierbl. potten 10 euro. Stalen chromen ketting 75 cm +
muscaton 20 euro. 3 ant.koperen bokaaltjes 10 euro. Spiegel 7,50 euro. Tel. 0297-241360
Te koop:
Ikea Lillacker lattenbodem
90x200 15 euro.
Tel. 0297-285421

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de
orde zijn gekomen.
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum
van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507
LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift
schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige
voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt
door de rechtbank griffierecht geheven.
TIjDelIjke plAAtSInG contAIneR nAASt wAGenMAkeR 2 In wIlnIS
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 18 september 2009 aan de her P.F. van den Berg uit Wilnis ontheffing hebben verleend van de artikelen 2.10, 2.11, 2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV)
voor het tijdelijk plaatsen van een container met de afmetingen van ca. 6 x 2,5 x 2,7 m in het parkeervak van de Veenman naast
Wagenmaker 2, 3648 KK in Wilnis. Dit voor opslag gedurende de verbouw van Wagenmaker 2 in Wilnis. De vergunning geldt
van 5 oktober tot en met 15 december 2009. Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6
weken na de datum waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als
tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt
griffierecht geheven.
wet MIlIeuBeheeR
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en
de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat door hen een melding tot wijziging van de inrichting is geaccepteerd van:
- Multifill B.V. voor het veranderen van de werktijden (verruiming) in de nachtperiode op het adres constructieweg 25A, 3641
SB Mijdrecht.
- Metaal Mijdrecht voor het verplaatsing van de opslag van zuurstof- en butaangasflessen binnen de inrichting behorend bij de
inrichting op het adres constructieweg 84, 3641 Sp Mijdrecht.
Tegen het besluit om deze meldingen te accepteren kunt u tot en met 5 november 2009 bezwaar indienen bij Burgemeester en
Wethouders van de gemeente De Ronde Venen p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht, Postbus 242, 3620 AE te Breukelen.
U kunt niet per e-mail reageren. Het besluit treedt een dag na afloop van de termijn voor bezwaar in werking, tenzij u naast het
indienen van uw bezwaar een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ‘s-Gravenhage. Het besluit treedt dan niet in werking voor er op dat verzoek
is beslist. De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
- de Milieudienst noord-west utrecht, Straatweg 66a te Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur;
- het gemeentehuis van De Ronde Venen, croonstadtlaan 111 in Mijdrecht, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker
van de cluster recht van de milieudienst, tel. (0346) 26 06 14. U kunt de stukken ook digitaal inzien op onze website www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Infonet, menu-optie De Burger.

Te koop:
Gympakje sportvereniging Wilnis z.g.a.n. mt. 164 10 euro.
Tel. 0297-272965
Te koop:
Koelbox, sapkan, sappers, 8
wijngl., 2 mokken, 2 ond.zett., 2
schaaltjes, therm.kan alles samen 10 euro. Opbergton + deksel 5 euro.
Tel. 0297-241360

VRIjDAG

25 SEPTEMbER A.S.

Te koop:
Orgel Eminent 310 Unique
i.z.g.st. incl. kruk en muziek 450
euro.
Tel. 0297-262203

Te koop:
Power Max trilplaat 30 euro.
Vierkante kleine bl. houten eettafel als nw. 10 euro.
Tel. 0297-282209/06-15693691

Gratis kabaal

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

VOETENCONTROLE
aanstaande vrijdag
is de voetenspecialist van het D.O.C.
weer aanwezig
voor een
GRATIS
controle van
uw voeten.
Maak een
afspraak en
vraag geheel
vrijblijvend om
advies.

SCHOENEN SPORT LEDERWAREN

Winkelcentrum Lindeboom 6, Mijdrecht
Telefoon 0297-281875

MODE OP DE VOET GEVOLGD

Aangeboden:
Stacaravan 8x3m i.pr.st. gratis
af te halen in Vinkeveen. Moet
weg!
Tel. 06-51640190

lEt OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

Bij Smit Schoenen & Sport

DAG

Verzenddat.
vergunning

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

2

Telefoon:

G
r
a
t
i
s

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht

anselmusstraat 19 - 3641 aM

Vinkeveen

Herenweg 12 - 3645 DP

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

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

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

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

DIERENHULP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

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

sLACHTOFFERHULP
NEDERLAND
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschillende spreekuren
in de regio, zonder wachtlijst. Bel
voor een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
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Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.
Dierenambulance:
Voor informatie over
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en
gevonden honden: 06-53315557.
Vermist:
- Beatrixstraat in Wilnis, grijs/wit/zwarte poes. Heeft 3 witte
pootjes en een witte buik. Heeft een bobbel in haar buik.
Ze is 6 jaar en heet “Snoetje”.
- Plaswijk in Vinkeveen, cyperse poes met bruinige gloed.
Ze heeft een witte bef/witte pootjes. Ze heet “Coco” en is 4 jaar.
- Plaswijk in Vinkeveen, grijze Valkparkiet.
Gevonden:
- Verhoefweg in Mijdrecht, zwart-witte kater, groot postuur.
- Turkoois in Mijdrecht een erg lieve beige Fret.
- Kruising N201-Hoofdweg in Waverveen, forse grijs-cyperse kat.
- Parkeerplaats Van Wieringenplein in Mijdrecht, zwart/witte kat.
Witte sokjes achter en witte tenen voor. Witte bef en buik.
- N201 bij de Poelweg in De Kwakel, zwart witte kat met witte
sokjes en borst.
Goed tehuis gezocht voor:
- Rood/witte gecastreerde kater van 6 jaar.

Toneelvereniging OKK
ziet sterren

Mijdrecht - De spelersgroep van toneelvereniging OKK is al vanaf eind
augustus druk bezig met de repetities voor het nieuwe najaarsstuk “een
mooie ster”. Het is een heerlijk blijspel
over een jongeman die na een avondje sterren kijken onverwacht bezoek
krijgt van een dame die uit de hemel
gevallen lijkt.
Er gebeuren opeens allerlei vreemde voorvallen, en Gerard is plotsklaps onweerstaanbaar aantrekkelijk voor alle dames die bij hem in de
buurt komen. Zijn kamergenoot weet
niet wat hem overkomt, nu zijn vriendin ook opeens meer aandacht voor
Gerard heeft.
Later komt de vriendin van Gerard
nog langs -een akela-, die ook geen
goed woord over heeft voor deze gedaanteverwisseling van haar zogenaamde vriend.
Als de moeder van Gerard ten tone-

le verschijnt keert de rust voor even
terug, maar deze wordt weldra verstoord als het licht uitvalt en “Gab
van het Geb.” komt die het euvel moet
verhelpen. Het is echt een kostelijk
blijspel waarbij de spelers tijdens de
repetities af en toe al in een deuk liggen van het lachen om de hoofdrolspeler, dus u als publiek zal ongetwijfeld een heerlijke avondje uit beleven
als u komt kijken naar deze uitvoering op vrijdagavond 20 november of
zaterdagavond 21 november a.s. aanvang 19.45 in de Meijert aand de Dr.
J. v.d. Haarlaan in Mijdrecht. Kaarten
aan de zaal voor volwassenen kosten
8.00 euro, kinderen onder begeleiding betalen 6 euro. U bent van harte welkom bij toneelvereniging OKK,
en op de zaterdagavond speelt na afloop een live band zodat de voetjes
nog van de vloer kunnen, en u een
dansje kunt wagen.

Wat zullen we vandaag
eens eten?

De Ronde Venen – Wat zullen we
vandaag eens eten. Dat is de themamiddag voor kinderen van 8 t/m
12 jaar in NME-centrum de Woudreus op woensdag 30 september
van 14.00 tot 16.00 uur.

Deze themamiddag gaat over eten.
Niet zomaar eten natuurlijk, maar
eten dat we kunnen vinden in de natuur. Er zijn heel veel eetbare planten en vruchten die zo te vinden zijn!
Daar gaan de kinderen naar zoeken
en daarna daar lekkere dingen van
maken: kruidenkaasjes, jam en andere kleine gerechten. Natuurlijk
worden deze ook nog gezellig opgegeten. Een heerlijke themamiddag! Vind je het leuk om te koken en
wil je wel eens iets bijzonders maken? Kom dan naar deze spannende themamiddag.
Als je mee wilt doen moet je je vóór
28 september opgeven bij NMEcentrum de Woudreus.
Voor meer informatie neemt u con-

tact op met Susan Postma, educatief medewerker NME centrum de
Woudreus. (0297)273692

Opbrengst
collecte
kankerfonds

Vinkeveen/Waverveen - De collecte voor KWF Kankerbestrijding
heeft in Vinkeveen en Waverveen
5193,50 euro opgebracht. Wie de
collectant gemist heeft kan alsnog
een gift overmaken op giro 26000
ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam. Met het geld
dat de collectanten hebben opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding
zich inzetten voor minder kanker,
meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter
niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers.

Gregor Salto op Little
Industri in de Willisstee
Wilnis - De internationaal bekende
DJ Gregor Salto zal op 26 september
a.s. zijn kunsten vertonen tijdens het
alom bekende ‘’Little Industri’’ feest
in de Willisstee in Wilnis. Gregor Salto, bekend van hits als Toys are Nuts
en Looking Good scoort momenteel
hoog in de hitlijsten met zijn nummer Lambada 3000. De organisatie
is zeer trots op het feit dat zo’n grote
DJ naar Wilnis komt.
Naast Salto zal nog een internationaal bekende naam zijn opwachting
maken. Steven Quarré, resident DJ
van het wereldmerk Hed Kandi, zal
de avond openen. De in Mijdrecht
opgegroeide DJ is net terug van zijn
zomertrip waar hij onder andere enkele avonden draaide in de grootste
clubs van Ibiza. Steven Quarré heeft
tijdens vorige edities van Little Industri bewezen het publiek zeer goed
aan te voelen en de zaal flink te kunnen opwarmen.
De 2 grote sterren worden aangevuld
door (regionale) talenten. Maximiliano, Eroz en Ace Andrew zullen laten
zien dat zij niet
ver meer van
hun doorbraak
af zitten. Maximiliano draaide
afgelopen zomer al in Spanje en in diverse Nederlandse kustplaatsen. Eroz heeft
zich de laatste
tijd veel beziggehouden met
produceren en
heeft kort geleden zijn eerste
platencontract
onder tekend!
Ace Andrew,
winnaar van de
DJ contest regio Utrecht is
het jongste talent dat ooit op
Little Industri
heeft gestaan,
maar zal bewijzen niet zo
klein te zijn als
zijn lengte doet
vermoeden!

D Crew
Tijdens deze editie van Little Industri zal de in Mijdrecht en omstreken zeer bekende D-Crew een exclusief optreden verzorgen. Deze
dansgroep bestaande uit 8 dames
zal tussen 01.30 en 02.00 uur de zaal
op zijn kop zetten met een spetterend optreden op de beats van Gregor Salto.
De kaartverkoop is inmiddels gestart op de bekende verkooppunten: El Fuego, Total en Croissanterie de Lindehof in Mijdrecht en De
Willisstee in Wilnis. Hoe de tijdsindeling van de DJ’s precies zal zijn is
nog niet bekend, wat wel vaststaat is
dat Gregor Salto op het hoogtepunt
van de avond, tussen 0.00 en 03.30
uur, achter de draaitafels zal plaatsnemen. Little Industri – 26 september, De Willisstee van 22.30 tot 04.00
uur. Entree: voorverkoop 10,- euro,
deur 12,- euro. Line-up: Gregor Salto, Steven Quarré, Maximiliano, Eroz,
en Ace Andrew.

Mijdrechtse kunstenaar
Marcel Witte in actie voor
Wereld Natuur Fonds
Mijdrecht - Professioneel kunstenaar Marcel Witte uit Mijdrecht
heeft in samenspraak met Het Wereld Natuur Fonds een unieke actie opgezet. Van zijn schilderij ‘Teardrop’ is in een beperkte oplage van
200 exemplaren een gecertificeerde
Giclée uitgebracht.
De opbrengst van de verkochte Giclées zal volledig ten goede komen
aan ‘Het Aap in Nood Plan’: een project van het Wereld Natuur Fonds
om o.a. de bedreigde orang-oetan te beschermen. De schilderijen
van Marcel Witte balanceren op het
grensvlak tussen realisme en fantasie. Met de natuur als inspiratie zijn
het hoofdzakelijk de gedetailleerde
dieren die tegen een monochrome
achtergrond de aandacht vragen en
compositie bepalen. Geen sterk uitgewerkte omgeving, maar leegte om
het contact tussen de aanschouwer
en het dier te versterken.
Dit wordt nog eens bekrachtigd
doordat de dieren worden weergegeven op nagenoeg ware grootte.
Als kunstenaar vindt Marcel het erg
belangrijk dat mensen van zijn werk
genieten. Maar naast dit aspect ziet
hij kunst ook als een fantastisch
middel om o.a. politieke of maatschappelijke onderwerpen te belichten. Je kan dan ook regelmatig
een boodschap in zijn werk terugvinden, zonder dat het daarom al te
veel symbolische waarde uitstraalt.

Een van Marcels meest recente doeken ‘Teardrop’ vormt hiervan
een goed voorbeeld en is geïnspireerd op ‘Het Aap in Nood Plan!’ van
Het Wereld Natuur Fonds. ‘Teardrop’
toont een jonge, huilende orangoetan. Het schilderij is een persiflage op het schilderij van het huilende zigeunerjongetje, geschilderd
door Bragolin. De traan op Marcel
zijn schilderij weerspiegelt de bedreigingen van deze diersoort, zoals vernietiging van de leefgebieden
en jacht.
Tijdens komende exposities zal dit
beeld ‘zijn verhaal’ aan het publiek
vertellen. ‘Op die manier hoop ik om
de sympathie voor de orang-oetan
te vergroten en bij te dragen aan het
besef, dat hulp voor deze diersoort
echt noodzakelijk is.
Maar er is meer mogelijk... Door Giclées uit te brengen van ‘Teardrop’
zal dit beeld bij meer mensen onder de aandacht komen. Daarbij zal
de opbrengst van verkochte Giclées
in zijn geheel ten goede komen aan
het ‘Het Aap in Nood Plan’. Het schilderij kan hierdoor daadwerkelijk bijdragen om de orang-oetan een helpende hand te bieden.’
Voor 285,- euro kunt u in het bezit komen van dit unieke kunstwerk
en helpt u de orang-oetan te overleven.
Meer informatie kunt u vinden op de
speciale Giclée-actie website: www.
marcelwitte.com/giclee.
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swdrv@planet.nl

De kogel is eindelijk door de kerk

Er mag een discotheek
gevestigd worden naast
het nieuwe zwembad
De Ronde Venen – Burgemeester
en wethouders hebben vorige week
besloten de vestiging van een discotheek aan de Veenweg mogelijk te maken door een toekomstige exploitant het recht van opstal
te geven hier een disco te realiseren. Door de grond niet te verkopen,
maar via een openbare inschrijving
het recht van opstal te verlenen, kan
een aantal risico’s worden beperkt.
De kavel naast het nieuwe zwembad is aangewezen als geschikte

locatie voor de te vestigen discotheek. In februari heeft het college
besloten de grond voor een discotheek voor maximaal 800 bezoekers
via een openbare inschrijving te verkopen. Tijdens de behandeling van
dit voorstel heeft de gemeenteraad
echter aangegeven dat er een aantal risico’s is waarmee het college
rekening dient te houden.
Het grootste risico dat de raad ziet
is dat bijvoorbeeld in geval van faillissement of verkoop de bestem-

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Tijdens de basiscursus bij Seniorweb hebben velen van u globaal kennisgemaakt
met internet en e-mail. Weet u dat onze Internetcursus veel dieper ingaat op de mogelijkheden die Internet Explorer en Outlook Express onder XP en Vista bieden?
Instellingen zoals het kiezen van een eigen startpagina zodat u meteen kunt internetten. Het laten verwijderen van tijdelijke internet bestanden, die uw computer
zo traag kunnen maken. Het instellen van
beveiliging tegen ongewenste websites.
Het al dan niet accepteren van cookies.
Het werken met zoekmachines, het werken met portalen, waardoor u niet steeds
adressen van websites hoeft te onthouden.
Het ophalen van afbeeldingen en video’s.
Het per e-mail versturen van afbeeldingen en foto’s. Het instellen van het beeldscherm bij het ontvangen en verzenden
van mailtjes. Het verwijderen van mailtjes
en wat daarmee samenhangt. Het tijdelijk
opslaan van mailtjes alvorens ze te verzenden. Het maken van adreslijsten. Het versturen, ontvangen en opslaan van bijlagen en het daarbij al dan niet comprimeren van foto’s. Het beveiligen tegen virussen, etc. Het bovenstaande is slechts een
greep van wat u allemaal tijdens deze zeven weken durende cursus leert.
Kom anders nog eens terug om
de basiskennis op te frissen.

LESPROGRAMMA OKTOBER-NOVEMBER
Basiscursus Vista
• Acht lessen te beginnen op maandagmorgen 26 oktober
2009 en op dinsdagmiddag 27 oktober. ’s Morgens van 10 tot
12 uur, ‘s middags van 2 tot 4 uur.
Basiscursus XP
• Acht lessen te beginnen op donderdagmiddag 29 oktober.
Internet en E-mail
• Zeven lessen te beginnen op maandagmiddag 19 oktober
en vrijdagmorgen 6 november (zie hierboven over cursusinhoud).
Fotobewerken
• Acht lessen te beginnen op woensdagmorgen 28 oktober.
Deze cursus is gebaseerd op het fotobewerkingsprogramma
Picasa, daarnaast worden behandeld album software en
webalbums
Internetbankieren
• Een workshop van twee uur op vrijdagmorgen 30 oktober,
woensdagmiddag 25 november en maandagmorgen 21 december.
Andere
• Verder organiseren we twee uur durende workshops over
computerbeveiliging, kennismaking met de computer, CD’s
en DVD’s branden en het gratis tekstverwerkingsprogramma
Open Office.
Meld u aan
Een workshop of cursus gaat door bij vijf of meer deelnemers.
Wij zijn voorlopig nog bereikbaar elke dinsdag en donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur in het Prinsenhuis te Mijdrecht
op tel. 0297-272720. Anders 0297-282938. Laat van u horen.

ming discotheek niet gegarandeerd
is. Door het recht van opstal blijft de
gemeente eigenaar van de grond en
kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik ervan. Op deze manier blijft de functie van discotheek in de toekomst gewaarborgd.
Ook kan via het recht van opstal
voorwaarden worden gesteld betreffende voldoende parkeerplaatsen en fietsenstallingen en toegankelijkheid van het gebouw voor minder-validen.

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

Trouwe gasten
Waar het voorjaar zich laat aankondigen door
de ene na de andere binnentrekkende vogel,
onze zomergasten, voltrekt de uittocht zich grotendeels met stille trom. Halverwege maart
voeren de eerste zwoele zuidenwinden de tjiftjaf aan en menig somberaar kan zijn wintersluier afgooien als zijn karakteristieke roep (u
raadt het al: tjiftjaftjiftjaf) weerklinkt. Een paar
weken later arriveert de fitis, maar die moet dan
ook een stuk verder vliegen want komt van ten
zuiden de Sahara. Later volgen gierzwaluwen
en nog vele andere natuurlijk, maar voor mij
is iedereen pas echt “thuis” als ik de koekoek
hoor roepen, zo tegen Koninginnedag. Zolang
ze broeden, laten alle vogels nadrukkelijk hun
aanwezigheid in onze omgeving horen maar
als de kinderen uitgevlogen zijn wordt het langzaam maar zeker stil. Eind van de zomer (de
gierzwaluwen alweer begin augustus) vertrekken de zomergasten weer naar hun winterverblijf. De binnenkomst van de wintergasten
gaat een stuk geruislozer dan hun tegenhangers in de zomer. Alhoewel, de grote groepen
ganzen die we de komende maanden weer
mogen verwelkomen kondigen hun aankomst
luid gakkend aan. Dan heb ik het niet over de
grauwe gans die het hele jaar hier in steeds
grotere getale verblijft en voor menigeen eerder
een last is dan een lust. De kolgans, toch een

echte wintergast, lijkt nogal op de grauwe gans
en heeft dan ook last van de slechte naam die
zijn familielid hem bezorgt. Ook de rietgans,
die broedt in het noorden van Scandinavië en
Rusland, komt in onze contreien overwinteren.
Vorig jaar in mijn eigen woonwijk, natuurlijk
in de buurt van wat bessenstruiken, kwam ik
nog een andere mooie wintergast tegen. Eerst
dacht ik een zanglijster te zien, tot hij zijn wiek
een klein beetje optilde een fraaie koperrode
vlek te voorschijn kwam: de koperwiek! En heeft
u misschien een Gelderse roos in uw buurt
staan, dan kan het de moeite lonen om die van
de winter goed in de gaten te houden. Grote
kans dat de prachtige pestvogel zich bij tijd en
wijle te goed komt doen aan de rode bessen.
Mocht uw interesse gewekt zijn over trekvogels dan kunt u op 3 oktober meedoen met
de Birdwatch, georganiseerd door de Vogelbescherming. Vogelliefhebbers zullen dan alle
trekvogels gaan tellen langs het Trekvogelpad,
dat loopt van Bergen aan Zee tot aan Enschede.
Onze eigen IVN-afdeling zal in de buurt van
Ankeveen paraat zijn.
Meer informatie op de website van de Vogelbescherming of natuurlijk onze eigen IVN site.
Sep Van de Voort
(IVN-natuurgids)

Thamen-leerlingen werken
10.000 euro bij elkaar
Uithoorn - Eens per schooljaar
is het raak; dan gaan alle leerlingen uit de eerste, tweede en derde klassen van de Scholengemeenschap Thamen in Uithoorn aan de
slag om geld te verdienen voor een
goed doel. Niet door te gaan collecteren, maar door zélf de handen uit
de mouwen te steken. Uiteindelijk
wordt het daarmee verdiende ‘salaris’ in een gezamenlijke pot gestopt,
waarna het geld wordt overgedragen aan het uitgekozen doel.
Vlak voor de zomervakantie werd
deze jaarlijkse ‘werkdag’ gehouden,
dit keer ten bate van Kinderdagcentrum De Lotusbloem in Aalsmeer.
Een dagcentrum dat kinderen be-

geleidt, die een achterstand in hun
ontwikkeling hebben. Dit keer dus
een doel ‘dicht bij huis’ waar in andere jaren meer landelijk bekende
doelen op een ruime donatie van
de school mochten rekenen. Zo was
het afgelopen jaar bijvoorbeeld een
basisschool (Eldo-Excel) in een van
de sloppenwijken in Kenia de gelukkige, maar ontvingen in het verleden ook Unicef, Stichting Hulphond
en Kika Kankerfonds bijdragen vanuit Thamen.
Op maandag 14 september was het
dan zover, dat een cheque ter waarde van 10.000 aan de vertegenwoordigers van De Lotusbloem kon worden overhandigd. Dat werd gedaan

door twee trotse leerlingen van de
school, Mel Mulder en Jasper Paap.
Zij hadden ieder op de werkdag een
groot bedrag bij elkaar gewerkt.
Het geld wordt - zo gaven medewerkers van de Lotusbloem ons aan
– onder andere besteed aan nieuwe
speelmaterieel voor de kinderen en
aan de bekostiging van een feestelijke activiteit buiten het centrum.
Scholengemeenschap Thamen gaat
er vanuit dat je ook wat voor een ander mag overhebben, zonder dat je
daar wat voor terugkrijgt, tenzij het
natuurlijk de dankbare woorden van
de mensen van De Lotusbloem zijn,
voor alle inzet van de kinderen van
Thamen.

Bij Sijbrants en Van Olst:

Veel nieuws tijdens de
maand van het zien

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn

Uithoorn - Met de zwakker wordende najaarszon gaat de schemerlamp weer vaker gloeien. Vooral bij
lezen of computerwerk blijkt vaak
ineens dat onze ogen het niet meer
helemaal volhouden. De komende
maanden staat bij Sijbrants & van
Olst Speciaaloptiek daarom helemaal in het teken van het oplossen
van alle oogproblemen die comfortabel zien in de weg staan.
Speciaal ‘in the spotlight’ staan de
nieuwste multifocale brillenglazen.
Voor wie maximale eisen stelt aan
een multifocale bril, adviseert Sijbrants & van Olst de nieuwste Hoyalux iD MyStyle brillenglazen. Bij het
bepalen van het optimale glas wordt
niet alleen rekening gehouden met
de gebruikelijke aspecten, als de

benodigde oogcorrectie en het gekozen montuur. Ook de levensstijl
en de ervaringen met vorige brillenglazen zijn bepalend, omdat deze
worden meegewogen in het uiteindelijke glasontwerp. Dit met als resultaat een maximaal gezichtsveld,
in alle richtingen, op elke afstand en
zonder hinderlijke vertekeningen.
Computer
Voor wie regelmatig gebruik maakt
van de computer, biedt Sijbrants &
van Olst de nieuwste Hoyalux iD
WorkStyle glazen. Deze corrigeren
het zicht niet enkel op korte leesafstand, maar ook op middellange afstand en bieden bovendien een extra breed kijkgebied. Een uitkomst
bij gebruik van een computer, kan-

toorwerk of bepaalde hobby’s.
De maand oktober is door de Nederlandse zelfstandige opticiens uitgeroepen tot de Maand van het Zien
om extra stil te staan bij de ogen, en
tijd te nemen voor een goede controle bij echte specialisten. Vooruitlopend hierop is iedereen bij Sijbrants & van Olst vanaf nu en natuurlijk in oktober, van harte welkom
voor een oogmeting of oogonderzoek. Bovendien biedt Sijbrants &
van Olst een leuke attentie: bij aanschaf van een bril krijgt u een luxe
dagkalender voor 2010, met 365 indrukwekkende optische illusies.
Voor meer info zie de advertentie
van Sijbrants en Van Olst elders in
deze krant.
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Jong en oud genoten weer
tijdens 7e Mijdrechtse
Dweil- en
Brandweerdag
Mijdrecht - Het was een drukte van jewelste in het centrum van
Mijdrecht op zaterdag 19 september jl. Op deze dag werd namelijk de
7e Mijdrechtse Dweildag gezamenlijk gehouden met de Brandweerdag De Ronde Venen. Met een uitgebreid programma was er voor een
ieder wat te doen.
Overal waren de klanken te ho-

nen werden antieke brandweerwagens als podium gebruikt door de
orkesten. “Hoge kwaliteit aan muziek en zeer enthousiaste acts” was
het oordeel van de jury die gedurende deze dag de beoordelingen
moest geven. De orkesten speelden
in 2 klasses, namelijk de wedstrijdklasse en de leutklasse.
Aan het eind van de middag was er

roen Post was gekomen om de beker
voor de leutklasse “De Ton Post wisselbeker” ter ere aan de bedenker
van de Mijdrechtse Dweildag, zijn
vader, uit te reiken. De jury was tot
de volgende uitslag gekomen. Voor
de wedstrijdklasse op de 3e plaats
de Vrijetijdsrekkers uit Dongen, 2e
plaats voor de winnaars van vorig
jaar de Wallenkraaiers uit Naarden
en de 1ste plaats net als 3 jaar geleden voor De Blaasbalgen uit Leidschendam. Bij de Leutklasse op de
3e plaats de winnaars van vorig jaar
de Lutjebroekerblaasband uit Lutjebroek, 2e plaats voor Niks op de Sök

uit Blitterswijck en de eerste plaats
voor Pretband Hob uit Brummen.

ren van de 12 dweilorkesten die afkomstig waren uit vele delen van het
land. Het muziekprogramma begon
om half 12 met een defilé van alle
deelnemende orkesten op het Raadhuisplein waarna de vlek van muzikanten zich over de ander podia verdeelde. Vele leuke shows werden er
door de orkesten voor het publiek
getoond. Vanwege de combinatie
met de Brandweerdag De Ronde Ve-

nog een samenspel van alle orkesten dat een grootse kakofonie van
instrumenten ten gehore gaf.
Daarna volgde de prijsuitreiking verzorgd door mevrouw Burgman, de
burgemeester van De Ronde Venen,
brandweercommandant Lex Tillart
die de publieksprijsvraag verzorgden en de bekers uitreikten aan de
winnaars in de wedstrijdklasse. Je-

Brandweer
Ook de brandweer bracht een overvol programma. Zo waren er in het
hele centrum allerlei activiteiten te
zien en te doen. Zo kon men eens
het hydrolisch gereedschap van de
brandweer ter hand nemen waar
normaal een auto mee werd opengeknipt maar nu een rouw ei mee
moest worden verplaatst. De jeugdbrandweer had op het terrein van de
firma Van Walraven een heel huis
nagebouwd welke tijdens een hevige
brand uiterst vakbekwaam werd geblust. Ook op het hoofdpodium van
de Mijdrechtse Dweildag gebeurde een zeer zwaar ongeval. Gelukkig
niet echt maar hier werd gedemonstreerd hoe de brandweer, politie en
ambulancediensten te werk gaat bij
een hevige beknelling. Zeer levensecht werd het voor het publiek gemaakt door de lotusslachtoffers. Ook
stond er een duiktank opgesteld
waarin gedemonstreerd werd hoe
de brandweer zelfs kan communiceren onder water. Verder werkten ook
de groenvoorziening van gemeente
De Ronde Venen, de brandweerwin-

kel, de ambulance, Sigma hulpverlening, de politie en de EHBO aan deze dag mee.
De bekende Mijdrechtse dweildag-clowns Bungel en Slungel hadden het wel even gehad met het
Mijdrechtse centrum aan te dwei-

len. Tijdens hun afwezigheid maakten baron Jacques du Qaculaq en
zijn Bernard Honard hun entree

over de rode loper in Mijdrecht. Zij
vermaakten de kinderen met hun
grappen, grollen en ballonfiguren.
Ook de schminkstand voor de kinderen was zoals elk jaar weer een
groot succes.
De organisatie kan terugkijken op
een uitstekend verlopen dag met
mooi weer. Vele complimenten wa-

ren er voor de organisatoren en de
vele vrijwilligers.
Volgend jaar zullen beide evenementen even niet op elkaars steun
kunnen rekenen. Want dan is de
brandweerdag in de dorpskern Wilnis en wordt de Mijdrechtse Dweildag natuurlijk gewoon in Mijdrecht
georganiseerd.

Juf Wilma trouwt vanuit
de Prinses Beatrixschool
Wilnis- Op vrijdag 18 september jl.
trouwde juf Wilma van Werkhoven.
Om half 10 in de ochtend kwam de
grote trouwauto voorrijden bij de Pr.
Beatrixschool en werd het bruidspaar hartelijk onthaald onder de bogen op het schoolplein. Nadat juf
Wilma in haar klas de eerste ca-

deautjes had ontvangen en bewonderd, werd ze in de grote hal onder
het toeziend oog van alle kinderen
als vooroefening in de echt verbonden. Deze generale repetitie verliep
vlekkeloos, wat veel rust en minder
stress gaf voor de echte verbintenis
in de middag in Maarssen.

Na een lied uit volle borst en een
toespraakje van de ouderraad, was
het al weer tijd om weg te gaan: de
hele dag lag nog voor hen.
Op het plein werd nog een afscheidsfoto gemaakt van de klas
en de juf met, toen nog, aanstaande echtgenoot Henri.

Gymjuf Anouk op De Trekvogel
Mijdrecht - Op woensdag 16 september kwam gymjuf Anouk Hoogendijk op OBS De Trekvogel. Bij het
betreden van de school werden alle
leerlingen erg enthousiast. Zij kwam
om de leerlingen en leerkrachten te
bedanken voor hun steun tijdens het
EK damesvoetbal. Anouk deed een

rondje door de school om even kort
bij te praten en kreeg leuke dingen
van de leerlingen. Zo was er bijvoorbeeld een groep die prachtige medailles voor haar had gemaakt. Als
halve finalist verdien je wel een medaille! In één van de groepen heeft
zij teruggekeken op internet naar de

Hou De Hoef schoon!
De Hoef - Komende zaterdag 26
september wordt landelijk de Burendag gehouden en in De Hoef
doen ze daar aan mee onder de
naam Buur(t)jongerendag.
Met als motto “Hou De Hoef
Schoon” zullen ’s middags kinderen
onder begeleiding van ouders het

straatvuil uit de bermen verwijderen
en afvoeren.
Men wordt naar de toebedeelde
wijk gebracht om 13.30 uur en om
15.00 uur moet het zijn afgerond.
Het centrale punt is het dorpshuis
De Springbok waar men vertrekt en
weer aankomt. De gemeente geeft

beslissende penalty tegen Frankrijk.
Later is zij met een groep op de foto gegaan.
Anouk heeft ons verteld, dat zij nu
eerst even lekker gaat rusten. Vanaf volgende week dinsdag is ze er
weer gewoon als gymjuf!
haar medewerking en stelt al het
materiaal beschikbaar en zorgt voor
de afvoer van het verzamelde vuil.
Het Dorpscomité De Hoef, dat als
organisator optreedt heeft een aantal presentjes voor de deelnemende
jeugd en zal een aantal waardebonnen onder hen verloten.
Op deze wijze wordt getracht vooral
de jongeren te betrekken bij het gebeuren in het dorp.
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CDA fractie stelt lijst met vragen
aan college over Estafetteproject

”Voorbereidingen
van Estafetteproject
dramatisch slecht
verlopen”
Als positieve en nadelige elementen van het project zijn o.a. te noemen:

De Ronde Venen – De fractie van het CDA, bij
monde van hun fractievoorzitter Jan van Loo,
heeft door middel van een brief aan het college
haar ongenoegen geuit en veel vragen gesteld
over het Estafetteproject.
Zij schrijven: “Op 25 augustus jl. heeft u de brief van
8 juli 2009 van de leden van mijn fractie, de heren Jan
Rouwenhorst en Cor Versteegh, van antwoord voorzien. Het is mij niet duidelijk waarom de beantwoording van deze brief zo lang heeft moeten duren. Ik
verneem dat nog gaarne van u. Erger is dat de beantwoording van deze brief onbehoorlijk bij mij overkomt
en ook onvolledig is. Ik begin, net als u, met enige algemene opmerkingen. De voorbereiding van het Estafetteproject is dramatisch slecht verlopen. Ik denk dat
het niet eerder is voorgekomen dat de voorbereiding
van een raadsvoorstel zo vaak tot gevolg heeft gehad
dat de behandeling in de Raad is uitgesteld. Veel bij
dit voorstel betrokken partijen incl. de Rabobank hebben hierover hun ongenoegen geuit. Het is mij echter
gebleken dat wethouder Rosendaal zich weinig van

deze kritiek heeft aangetrokken en is doorgegaan met
geïrriteerd te reageren o.a. over en naar die inwoners
die zich, en dat is zeer begrijpelijk, ernstige zorgen
maken over dit project. De slechte voorbereiding door
uw college heeft er toe geleid dat mijn fractie op 29
december 2008 belangrijke schriftelijke vragen heeft
gesteld. De beantwoording van deze vragen is eerst
op 27 februari 2009 door u “afgerond”. Pas op 27 februari konden wij voor het eerst kennis nemen van
het rapport van Deloitte Financial Advisory Services
B.V., derhalve slechts enkele dagen voor de vergadering van de Raad op 5 maart 2009.
Een voorbeeld van de slechte voorbereiding door u
van het raadsvoorstel. Waarom het desbetreffende
rapport van Deloitte door u “vertrouwelijk” wordt genoemd is volstrekt onduidelijk. Het lijkt erop dat in uw
visie de inwoners niet mogen weten wat de risico`s van
het project zijn. Het desbetreffende rapport is voor mij
aanleiding geweest om namens de CDA-fractie onder
meer als volgt te reageren in de vergadering van de
Raad van 5 maart 2009.

Positief
• Oplossingen voor de vergrijzingproblematiek.
• In de kernen Mijdrecht en Wilnis te realiseren 2 moderne levensloopbestendige woonwijken met zorgzones etc. en 100 zogenaamde “viersterren”
woningen.
• Het woningbouwprogramma gaat uit van ruim 21% goedkope woningen.
• De bouw van ca. 541 woningen voor senioren, doorstromers en starters.
• Het project biedt ruimte voor winkels.
• Argon en CSW worden gehuisvest op een nieuw en modern sportcomplex
waarop de verenigingen weer jaren op een verantwoorde wijze verder
kunnen.
• Gehoopt wordt natuurlijk ook dat de ijsbaan en atletiekbaan een plek krijgen.
Negatief
• De omwonenden van de driehoek hebben grote bezwaren tegen de komst
van 17 sportvelden.
• Omwonenden van het CSW terrein hebben grote bezwaren tegen gedeeltelijke hoogbouw.
• De omwonenden van het Trapveldje CSW zien het groen nagenoeg geheel
verdwijnen.
• Er worden te weinig goedkope woningen gebouwd.
• De samenwerkingsovereenkomst met Rabobank/Bouwfonds is onvoldoende
transparant en er kleven risico’s aan die onvoldoende kunnen worden
overzien.
• De bijdrage van de Gemeente zou wel eens veel hoger kunnen worden dan
thans wordt aangegeven in het voorstel.
• Er dient nog eens goed gekeken te worden of er vermindering kan plaatsvinden van de thans geplande hoogbouw in Wilnis.
Kanttekeningen
De in het rapport door Deloitte gemaakte kanttekeningen heb ik daarbij als volgt
samengevat:

Variant 1: volledig uitvoeren amendement dorpse karakter CSW

1. Er wordt gewezen op het risico dat de Gemeente ongeoorloofde staatssteun
verstrekt, doordat de waarde van het openbaar gebied en de kosten van
realisering sportfaciliteiten lager zouden kunnen zijn dan de marktwaarde
van de huidige Argon en CSW terreinen.
2. De tijdsbesteding van de gemeentelijke organisatie geeft een aanzienlijk
risico dat het begrote bedrag niet toereikend is.
3. De inkomstenstijging in de grondexploitatiebegroting is niet realistisch.
4. Over de regels die gelden voor Europese aanbesteding is onvoldoende
nagedacht. Om het risico van ingrijpen door de Europese Commissie te
beperken en in lijn te handelen met de voorgeschreven aanbestedingsregeling, zou de gemeente de aanbestedingen in bepaalde gevallen
rechtstreeks moeten uitvoeren.
5. Er zou een onjuiste berekening hebben plaatsgevonden van de grondquote
in de grondexploitatieberekening, hetgeen tot een vermindering van
inkomsten uit de grondexploitatie zou kunnen leiden van ca. 4 miljoen Euro.
Hiervan zou dan 2 miljoen Euro voor rekening van de gemeente kunnen
komen.
6. Het tegenstrijdige belang in verband met de dubbelrol van de contractspartij
Rabobank/ Bouwfonds. Rabobank/Bouwfonds heeft er immers belang bij
om bij de opstalexploitatie de grondkosten zo laag mogelijk te doen zijn om
tot winstoptimalisatie te komen. De afroomregeling geeft hiervoor slechts
een gedeeltelijke compensatie.
7. Er wordt gewezen op het algemene ondernemersrisico (risico van hogere
kosten en minder opbrengsten).
8. Er wordt gewezen op het risico als de CV-vorm te weinig dekking geeft.
Deloitte wijst ook op het risico dat de commanditaire vennoot extern aansprakelijk wordt in het geval zij beheersdaden verricht. De commanditaire
vennoot mag daarom geen beheersdaden verrichten. Het CDA vraagt zich af
of er niet een extra risico is, gelet op de verbinding tussen de gemeentelijke
commandiet BV en de noodzakelijke sturende activiteiten van de gemeente.
9. Bij de grondexploitatiebegroting ontbreekt een risicoanalyse. Er is geen
ruimte voor tegenvallers.
10. De selectieprocedure met betrekking tot de PPS Joint Venture is niet
voldoende zorgvuldig geweest.
11. Het risico van vertraagde afname van de grond kan grote kostenstijgingen
tot gevolg hebben; hiermee is onvoldoende rekening gehouden.
Zeer beperkte reactie
Uw reactie is echter zeer beperkt en onvolledig gebleven zoals u zelf kunt lezen
in de notulen van de raadsvergadering. Voor mijn fractie is dit aanleiding geweest
om onze moties en ons amendement te handhaven en ook steun te verlenen aan
andere moties en amendementen. Hoewel er bij alle leden van de fractie twijfels
zijn gebleven is een deel van de fractie gelet op de belangen voor de volkshuisvesting en de sportverenigingen toch akkoord gegaan met het voorstel. In feite
staan wij nu voor een complete heroverweging van ons standpunt gelet op de
thans ontstane situatie.
De door de hiervoor genoemde leden van mijn fractie gestelde vragen dient u
in dit kader te zien en te beoordelen. Zoals ik hiervoor heb aangegeven is mijn
fractie van mening dat de problematiek rond dit project zeker niet uitputtend is
besproken, zoals door u is gesteld en zijn er nog steeds belangrijke vragen open
blijven staan.
In verband hiermede verzoek ik u de door u verzonden brief van 25 augustus 2009
terug te nemen en de gestelde vragen alsnog te beantwoorden op een behoorlijke
en ruimhartige manier. Ik verzoek u hierbij van eventuele eerdere reacties een samenvatting op te nemen zodat een goed beeld ontstaat”, was getekend, namens
de CDA-fractie,

Vogelvlucht CSW locatie

Mr. Jan C.K. van Loo
Fractievoorzitter CDA De Ronde Venen
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Directeur Woningbouwcorporatie over nota
wijkgericht werken:

”Laten we ophouden met
twijfelen, maar gewoon
aan het werk gaan”

Superkamp voor Vlinderbos!
Wilnis - Afgelopen woensdag gingen de kinderen van groep 7 en 8
van Jenaplanschool Vlinderbos los!
In een hele stoet met veel kabaal reden de Vlinderbossers het dorp uit
op weg naar Geffen. 60 kinderen
met begeleiding gingen 3 SUPER
kampdagen tegemoet. En super waren ze! …
Na aankomst bij het kamphuis een
slaapplekje veroverd te hebben en
het terrein te hebben ontdekt, gingen ze met z’n allen naar het zwembad. Een stuk lopen maar na het
zien van de glijbanen was dat zeker
de moeite waard. Een ‘cool’ zwembad met hele ‘vette’ glijbanen... Voor
de avond stond de barbecue gepland, na het eten even vrij spelen,
wat iets minder leuk afliep voor Nao-

mi. Een ambulance moest er aan te
pas komen, gelukkig viel alles mee.
Het was een spannend avontuur
met gelukkig een heel goede afloop! Om het kampvuur kon iedereen bijkomen van de schrik en na
het broodbakken in het kampvuur
en een aantal keer onder begeleiding van gitaar ‘de fiets van de piet
van pa’ en ‘tuintje in mijn hart’ gezongen te hebben zat de stemming
er weer helemaal in. Daarna naar
bed en slapen. Nou ja, slapen...
Donderdag gingen de kids naar Billy Bird, een pretpark met een outdoor survival baan, wat voor sommigen toch wel heel spannend was.
Groot en klein gingen met knikkende knieën door de touwen en het
tóch doen en jezelf overwinnen! Su-

per stoer! Naast de survival was de
‘splash’ glijbaan die door de kinderen maar vooral ook door de begeleiding veel werd gedaan. En vooral
gekke bekken trekken voor de foto!
De net nieuw geplaatste achtbaan
was ook erg leuk.
Terug bij het kamphuis kon er aangevallen worden op de patatjes en
geoefend worden voor de bonte
avond. Een gezellige bonte avond
met dansjes, liedjes en toneelstukjes. Ook de begeleiding in ‘schattige’ roze outfit had een kamplied.
De volgende ochtend was er nog
tijd voor sport en spel en daarna
weer heel moe, maar zeer voldaan,
luid toeterend, terug naar Wilnis. Iedereen kijkt terug op een superleuk
kamp!

Het Vlinderbos bezoekt
De Spelerij en De Uitvinderij
Wilnis - Donderdag 17 september
was het zover. Groep 3 tot en met 6
van het Vlinderbos ging op schoolreisje.
Nadat iedereen op school was gekomen en in de klas een t-shirt had
gekregen werden ze opgehaald
door de begeleiders en naar de bus
gebracht.
Om even na 9.00 uur vertrok de bus
en werden ze uitgezwaaid door alle
kleuters en heel veel ouders. Na een
gezellige busrit kwamen ze, wat later dan verwacht, aan bij de Spelerij/Uitvinderij in Dieren.

Terwijl de kinderen van groep 6 hun
kunstwerken maakten gingen de
kinderen van groep 3 t/m 5 naar
het theater. Daar was een heel leuk
poppentheater, maar dan waren alle
poppen gemaakt van kunst.
Na het theater en de uitvinderij konden de kinderen nog even spelen.
Om 14.45 was het tijd voor een ijsje en gingen we weer naar de bus.

Nadat alle begeleiders de kinderen
weer bij de bus hadden gebracht,
kon de terugreis weer beginnen. Alle begeleiders die mee hebben geholpen bedankt.
Na weer een gezellige busrit waren
de kinderen, nadat zij zich in de bus
verstopt hadden, weer bij hun ouders en was het geslaagde schoolreisje alweer voorbij.

Nadat de kinderen uitleg hadden
gehad konden zij even lekker de
boel verkennen. Om 11.30 uur verzamelden ze zich om met zijn allen
te gaan eten. De kinderen mochten stokbroodjes bakken zoveel als
ze op konden en deze lekker vullen
met hagelslag (zie foto). Als je genoeg had gegeten kon je weer lekker gaan spelen.

De Ronde Venen – Vorige week
dinsdagavond stond op de agenda
van de commissie Bestuur, Middelen en Samenleving de nota Wijkgericht werken. Het college heeft in
deze nota Wijkparticipatie/Wijkgericht Werken aangegeven op welke wijze zij invulling wil geven aan
het wijkgericht werken in De Ronde Venen. De nota gaat uit van een
structuur waarin vanuit de wijken
gewerkt wordt aan de leefbaarheid
en de veiligheid. Samenwerking tussen professionals en wijkcomités is
hierin de rode draad. De raad wordt
voorgesteld ten behoeve van de uitvoering van deze nota de budgetten
vast te stellen.
Afgevaardigde van wijkcomités,
WMO,
Woningbouwcoöperaties,
Stichting de Baat, enz waren aanwezig om vragen te stellen aan de
aanwezige raadsleden of hun mening te ventileren. De burgemeester
en een deskundig ambtenaar waren
aanwezig om de eventuele vragen
van de raadsleden te beantwoorden, want zo werkt het in een Ronde Tafel Gesprek.
Kritiek
De meningen van de diverse wijkcomités uit De Ronde Venen liepen
nogal uiteen, van een prima plan tot
“een plan waar de profs het voor
het zeggen krijgen en de wijkcomités buiten spel worden gezet”. Vooral de afvaardiging van de wijken
Proosdijland Noord en Zuid, Molenland en De Hoef vonden dat ze in de
kou werden gezet met dit plan. Uitingen als: “we worden niet serieus
genomen. We worden niet voldoende betrokken bij de wijkplannen. De
zogenaamde professionals wonen
veelal niet eens in deze gemeente,
laat staan in de wijk waar ze over
moeten beslissen. Deze profs worden op een voetstuk gezet. Wij, de
burgers worden niet gehoord. Wat
we vooral missen is de communicatie naar de inwoners toe. We hebben ook bijvoorbeeld wijkagenten..
we zien ze nooit.”
Traagheid
Een heel ander geluid kwam er

van de afgevaardigde uit de Amstelhoek: “Wij ondersteunen zeker
dit plan. Wat wij erg belangrijk vinden is dat de wijkcomités representatief moeten zijn voor de wijk en
dat zij gewaardeerd worden door
de wijk. Helaas werkt de traagheid
van de overheid niet erg mee aan
deze waardering. Als wij iets willen duurt het altijd zo lang voordat
we gehoord worden. Ook een wijkagent hebben we nog steeds niet in
de Amstelhoek. Is wel degelijk nodig. In basis is het echter een goed
plan. Wij zijn blij dat de gemeente
het nu vorm wil gaan geven”.
De afgevaardigde van de Dorpsstraat/Kerkvaart was ook nogal kritisch: “Ik woon nu 35 jaar in het dorp
en weet niet eens wie onze wijkagent is. Ik woon zelf aan de Kerkvaart op een steenworp afstand van
Stichting de Baat. Ik weet niet eens
wie het zijn, wie er werken. Er zou
een wijkwethouder komen. Ik hoor
en zie niets. Nee, er is totaal geen
communicatie tussen gemeente en
burgers.”
Aan het werk
De directeur van Westhoek Wonen
was heel duidelijk: “Is er met deze
nota te werken? De tijd zal het leren.
Er zijn meer wegen die naar Rome
leiden. Volgens mij is er goed mee te
werken. Ik zou willen zeggen, kom
op, twijfel niet langer. Laten we aan
de bak gaan. Ophouden met praten
en beginnen. De tijd van het stenen
aandragen is voorbij, nu moet er gebouwd gaan worden.”
De raadsleden vonden het jammer
dat de communicatie blijkbaar nog
steeds niet goed was: “De buurtcomités zijn toch onze ogen en oren in
de wijken”, aldus Van Broekhuijsen
Toine Doezé (Combinatie) hoorde
toch veel gemis in vertrouwen naar
het college toe en wilde graag weten hoe dat kwam: “In de brief die
wij van het college hebben ontvangen staat dat alle partijen de nota
oké vinden. Ik hoor vanavond hier
echter heel iets anders.”
Cees Houmes (D66) kon zich voor-

stellen dat de bewoners klagen over
ambtenaren die niet in de wijk wonen en toch beslissen over zo’n wijk:
“Ik zou tegen ze willen zeggen, trek
je jas en aan en ga die wijk eens in.
Maak eens contact met de bewoners van die wijk.”
Snel beginnen
Burgemeester Burgman wilde net
als Westhoek Wonen en de Baat snel
met de uitvoering van het plan beginnen: “Binnenkort wordt de nieuwe wijkcoördinator aangesteld en
kunnen we beginnen. Ik wilde heel
graag even kwijt dat er geen hiërarchie van bovenaf komt, dat is absoluut niet de bedoeling. Het is echt
niet van: de een praat en de ander
luistert, maar ook niet de een bepaalt en de ander betaalt. Het gaat
samen, in overleg. Het is een serieus spel. We moeten elkaar goed leren kennen en goed leren begrijpen.
Natuurlijk kun je niet zomaar allemaal op een lijn zitten. Elk wijkcomité denkt anders, hoort iets anders.
Het zal niet altijd makkelijk zijn om
op een lijn te komen. Ik hoor wantrouwen, maar we horen hier vanavond natuurlijk niet iedereen. Ik
kan ook vanavond niet alle vragen
beantwoorden die zijn gesteld. Dat
is onmogelijk. Dat moet in de loop
van de tijd vanzelf bespreekbaar
worden. Het is een zoektocht. Er zit
een enorm avontuur in. Het is een
start en alle begin is moeilijk. Het zal
best met horten en stoten gaan. Het
is een experiment. Over een paar
jaar weten we meer.
Vertrouwen
Jan Willem Koedam (RVB), miste toch echt de draagkracht van dit
plan bij de wijkcomités: “ Er is geen
vertrouwen. Hoe krijg je dat? Deze
wijkcomités zijn toch de wortels van
de wijken?”
“Dat is waar”, zo antwoordde de burgemeester: “Dat vertouwen moeten
we gaan winnen, gaan verdienen.
Daar moet opbouwwerk hard aan
gaan werken. We moeten met zijn
allen daarvoor gaan en het vertrouwen winnen. Ik ga er voor”, aldus de
burgemeester.

Juf Mirella trouwt op de
Driehuisschool

Om 13.00 uur ging groep 6 naar De
Uitvinderij waar zij zelf mochten weten wat voor kunstwerk ze wilden
maken. Je kon er o.a. piepschuim
snijden, figuurzagen, plastic buigen,
verven, bootjes maken van piepschuim en deze laten varen op het
riviertje.

Majoretteduo Chantel en
Bastiënne vertrekt naar Kroatië
Mijdrecht – Het majoretteduo
Chantal de Groot uit Mijdrecht en
Bastiënne Steeman uit Maarssenbroek vertrekt op 1 oktober naar
Kroatië voor deelname aan de Europese Kampioenschappen Majorette. Dit vindt plaats in Kastela, vlak
bij Split.
Het duo komt uit namens Show- &
Marchingband VIOS uit Mijdrecht
en heeft zich via een gouden medaille op het NK in de Nederlandse
equipe weten te plaatsen. De complete equipe die afreist naar Kroatië bestaat uit 110 deelnemers, allen
uitkomend in verschillende categorieën. Aan het EK doen in totaal 11
landen mee.
Chantal en Bastiënne komen uit als
duo in de Senior Accessories klasse. Dit houdt in dat zij naast de baton (de majorettestok) nog andere
attributen de vloer opdragen om de
show mee uit te voeren. Het thema
van hun show is Navigatie en met
aparte attributen en een opvallende
outfit voeren zij hun show uit.
Het afgelopen half jaar hebben zij
vele wedstrijden in Nederland bezocht om de show te laten beoordelen op nationaal niveau. Nu gaan zij
dus naar het verre Kroatië om hun

show internationaal te laten zien en
te laten beoordelen voor het Europees Kampioenschap.
Het duo vertrekt op 1 oktober vanaf Schiphol. Op 2, 3 en 4 oktober
zijn de wedstrijddagen in Kastela en
op 5 oktober keren zij weer terug in

Nederland. Natuurlijk hopen ze beiden met een mooi resultaat. Wilt u
het Europees Kampioenschap Majorette volgen? Kijk dan op de website www.EKroute.nl
Hier staan de laatste nieuwtjes en
de afgelopen voorbereidingen op.

Mijdrecht – Donderdag 17 september was de grote dag voor juf Mirella en haar Barry. Op die dag gaven zij elkaar het ja-woord. Voorafgaand aan de officiële ceremonie
‘trouwden’ zij op de Driehuisschool,
de school waar juf Mirella als onderwijsassistente werkt.
De kinderen uit groep 1/2 vormden,
compleet met bogen en bellenblazen, een erehaag voor het bruidspaar. Ook was de rode loper speciaal voor het bruidspaar uitgerold.
In de fraai versierde speelzaal hadden alle kinderen van de school en
het hele team zich verzameld om
het feestje mee te vieren. Een hard
applaus en bewonderende blikken
van de kinderen zorgden voor een
passende entree van het bruidspaar. Mirella en Barry waren duidelijk onder de indruk van het onthaal. De leerlingen Michelle en Sacha hebben het bruidspaar plechtig laten beloven dat ze lief voor elkaar zullen zijn, want hun juf Mirella
geven ze niet zomaar weg. Daarna
hebben ze het Driehuis-trouwcontract ondertekend. Een grote ring
maakte de plechtigheid nog niet he-

lemaal compleet, want dat was natuurlijk het kusje!
Na het overhandigen van de cadeaus werd de champagne ontkurkt en brachten de kinderen samen met het bruidspaar een toast
uit op het huwelijk. Ook een feestlied van het team was onderdeel van
het programma. Op de wijze van het
overbekende ‘honeymoon-lied’ lie-

ten de collega’s luid en duidelijk
horen het huwelijk van hun Mirella
met haar Barry helemaal te zien zitten. Iets wat ook alle kinderen beaamden. Het bruidspaar werd door
alle kinderen zingend uitgezwaaid.
De kinderen hadden duidelijk genoten van het bezoek van het bruidspaar, ze zijn weer een onvergetelijke
ervaring rijker!
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Akkoord omlegging nieuwe
N201 bij Schiphol-Rijk
Regio - Betrokken partijen zijn akkoord met de omlegging van de
N201 bij Schiphol. Deze zogenoemde Boerenlandvariant komt ten westen van Park Rijk in Haarlemmermeer in het gebied dat is gereserveerd voor de eventuele parallelle Kaagbaan. Minister Eurlings van
Verkeer en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente
Haarlemmermeer, de overige bij het
project betrokken gemeenten en
Schiphol hebben overeenstemming
bereikt over de voorwaarden waaronder deze weg kan worden aangelegd. Omdat deze ‘Boerenlandvariant’ wordt aangelegd in het gebied
dat is gereserveerd voor de eventuele parallelle Kaagbaan, kan de weg
tijdelijk zijn.

Believe in Beauty bestaat
vijf jaar!
Uithoorn - Het is alweer vijf jaar geleden dat Schoonheidsinstituut Believe in Beauty haar deuren opende in het oude dorp van Uithoorn.
In de vijf jaar dat Believe in Beauty bestaat is het uitgegroeid tot hèt
schoonheidsinstituut van Uithoorn
en omgeving.
“Kwaliteit is waar wij voor staan
in alles wat wij doen”, aldus Ilona
Westera, eigenaresse van Believe
in Beauty. Huidverbetering en Anti-Aging is waar wij ons in hebben
gespecialiseerd. Wij blijven continu
innoveren en vernieuwen, om onze
klanten continu het beste te kunnen
bieden en de huid in optimale conditie te brengen.
Oktober 2004 heeft Believe in Beauty haar deuren geopend in het oude dorp van Uithoorn. Nu, vijf jaar
later is het instituut verhuisd naar
een grotere locatie. Want, zo bleek,
dat het oude pand aan de Dorpsstraat 35 na 3,5 jaar te klein werd.
Door de groei van het klantenbestand en de toenemende vraag naar
behandelingen voornamelijk op het
gebied van huidverbetering, zijn Ilona en Wim Westera op zoek gegaan
naar een groter pand. Dit pand werd
gevonden schuin tegenover de oude locatie. “Ik wilde niet uit het oude dorp verhuizen, aangezien we in
deze omgeving ons klantenbestand
hebben opgebouwd”, vertelt Ilona.
Na een verbouwing van twee maanden is het instituut vorig jaar, maart
2008, verder gegaan in het nieuwe
pand aan de Dorpsstraat 28a. Een
nieuw, modern schoonheidsinstituut met een ruime winkel en drie
behandelruimtes.
Ruim
Wanneer u binnenkomt bij Believe in Beauty, komt u terecht in een
ruime winkel. U kunt hier onder het
genot van een kopje koffie of thee
o.a. advies krijgen over de producten en behandelingen, een behandeling inplannen of iemand blij maken met een cadeaubon van Believe in Beauty.
Wanneer u voor het eerst voor een
behandeling bij Believe in Beauty komt, begint deze altijd met een
uitgebreid intakegesprek en een
huid-analyse door middel van een
Skin Scanner. Naar aanleiding van
dit gesprek en deze analyse, wordt
er samen met u besloten welk behandelprogramma en welke verzorgingsproducten het beste bij uw
wensen en behoefte passen.
Het instituut bestaat uit drie ruimtes
waar u terecht kunt voor verschillende behandelingen. Het klantenbestand van Believe in Beauty bestaat voornamelijk uit klanten die
komen voor Huidverbetering en Anti-Aging. Daarnaast biedt Believe in
Beauty een breed assortiment van
behandelingen en producten op het
gebied van huidverzorging en ontspanning.

De schoonheidsspecialisten die
werken bij Believe in Beauty volgen
regelmatig cursussen en trainingen
en hebben passie voor het vak.
Beste
Ilona geeft aan dat zij continu wil
blijven vernieuwen en innoveren om
haar klanten het beste te kunnen
bieden. Toen zij in oktober 2004 begon met Believe in Beauty, bestond
haar aanbod uit het huidverzorgingsprogramma van het merk Payot, waarnaast zij diverse behandelingen en massages aanbood. Ilona
geeft aan dat zij in 2005 meer wilde dan dit. Believe in Beauty moest
meer worden dan een standaard
schoonheidssalon.
Op het gebied van huidverbetering
en huidverjonging (Anti-Aging) wilde Ilona zich gaan specialiseren. Dit
gebied van specialisatie betreft het
gat dat er bestond tussen de standaard schoonheidsverzorging en de
plastische chirurgie. Er bleek steeds
meer vraag te zijn naar behandelingen op dit gebied.
“Er goed uitzien voor uw leeftijd”,
is daarom de slogan van Believe in
Beauty.
In 2005 heeft Ilona besloten te starten met een deelprogramma van
het Pascaud concept. Dit programma bestond uit fruitzuurbehandelingen, TCA-Peelings en een productengamma met een hoge dosering
aan werkstoffen.
Vanaf 2006 wordt er in het instituut gewerkt met het totale Pascaud
concept. Dit concept verbetert de
huid zonder dat er lichaamsvreemde stoffen aan te pas komen. Het
concept bestaat uit verschillende
elementen: BioSkin Jetting: rimpelcorrectie, BioSkin Smoothing: verwijderen van couperose, L3 laser:
voor het liften en verstevigen van de
huid, Pascaud peelings: verschillende behandelingen om de huidconditie te verbeteren en het Pascaud
productenprogramma dat bestaat
uit hoog geconcentreerde crèmes,
cleansers, ampullen en voedingssupplementen.
Specialistisch
Op het specialistisch gebied van Believe in Beauty wordt door de jaren
heen steeds meer aangeboden. Een
van de nieuwste ontwikkelingen,
Celtherapie op basis van algenextracten, sprak Ilona erg aan. Sinds
oktober 2008 wordt er in het instituut gestart met het merk “B3”. Deze behandeltechniek bestaat uit
celtherapie. “Met hoogwaardige
producten en specifieke behandelingen pakken wij de oorzaak van
huidveroudering aan en niet alleen de symptomen”, vertelt Ilona.
De producten zijn volledig natuurlijk. Tijdens de behandeling wordt er
uit een speciale diepvriezer een ampul gehaald. Deze wordt in de eerste
20 minuten van de behandeling ont-

Programma clubavond
van de Videoclub
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Op deze clubavond spreekt de heer Mens. High
Definition (HD) is al enige tijd de
markt aan het veroveren. Dat brengt
ook veel technische veranderingen
met zich mee. Maar ook voor degenen die nog jaren met SD verder
willen zal de avond interessant zijn.

- Wat is High Definition ?
- Welke soorten High Definition
zijn er?
- Wat verandert HDV voor
videofilmers?
- Waarom High Definition ?
- Wat is HD ready?
- En nog veel meer

Kom allen want wie heeft niet wel
eens zichzelf een of meer van onderstaande vragen gesteld?

Bovengenoemde onderwerpen worden ondersteund met beelden en
getallen, die met behulp van een

dooid. Door middel van een thermo
stick, die warmte en koude afgeeft,
masseren we de ampul in de huid,
gevolgd door een speciale massage met drukpunten. “Een ontspannende behandeling met als resultaat een stralende jonge huid”, vertelt de gepassioneerde Ilona.
“Vanaf oktober 2009 wordt het Pascaud concept uitgebreid met Mesotherapie, onze nieuwste innovatie op het gebied van huidverbetering. Een behandeling waarbij door
middel van apparatuur hoog geconcentreerde cocktailampullen diep
in de huid worden gebracht. Deze
cocktail bevat 58 actieve ingrediënten zoals: vitamine a,e,c, verschillende mineralen en het bevat een hoge concentratie hyaluronzuur dat de
vochtbalans in het huid herstelt.
Mesotherapie heeft als effect dat
fijne rimpeltjes vervagen, de poriën
verfijnen, de elasticiteit toeneemt en
de hydratatie verbetert, wat resulteert in een stralende huid in goede conditie.”
Frans
Voor de mensen die geen Huidverbetering of Anti-Aging zoeken
maar huidverzorging, heeft Believe in Beauty nog steeds het franse merk Payot. Een compleet verzorgingsprogramma voor lichaam
en gelaat. De basis van alle ingrediënten van de producten zijn kruiden, planten en mineralen. Voor de
heren is er het merk OptiMale. Verschillende behandeling en producten zijn er voor de moderne man van
vandaag. “De heren zijn een groeiende doelgroep binnen ons instituut”, aldus Ilona.
Om iedereen kennis te laten maken
met Believe in Beauty zijn er in oktober verschillende open dagen.
Vrijdag 9 oktober is er vanaf 11.00
uur een Payot specialist aanwezig.
Maak kennis met een Payot kennismakingsbehandeling voor huidverzorging.
Zaterdag 17 oktober is er een algemene open dag van 10.00 tot 16.00
uur. De hele dag worden er verschillende demonstraties gegeven.
Vrijdag 23 oktober is er vanaf 11.00
uur een Pascaud specialist aanwezig. Maak kennis met Pascaud en
met de Meso therapie voor huidverbetering.
Zaterdag 24 oktober is een mannendag. Vanaf 10.00 uur kunnen de
mannen kennismaken met Believe
in Beauty. U kunt zich onder andere
klassiek laten scheren met het mes.
Voor alle dagen kunt u zich inschrijven voor een proefbehandeling.
Voor meer informatie zie de losse
flyer toegevoegd aan de krant, zie
de website: www.believeinbeauty.nl
of bezoek het instituut.
Als jubileumaanbieding biedt Believe in Beauty op alle gelaatsbehandelingen en verzorgingsproducten
in oktober 5% korting!
beamer in grootbeeld vertoond worden.
De behandeling van de onderwerpen door de heer Mens vindt plaats
vanuit het belang voor de videoamateur, neutraal en zonder commerciële bindingen.
Ook geïnteresseerd in videoclub
De Ronde Venen? Dan word je van
harte uitgenodigd om een keer kennis te komen maken op een van de
clubavonden van 20.00 tot 22.30 uur
in Ontmoetingscentrum “De Boei”
aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen,
Website:
www.videoclub-derondevenen.nl
Secretariaat:
JMF. Bastiaenen, Laan v.d. Helende
Meesters 358, 1186 DJ Amstelveen
e-mail: anbas@casema.nl

Optimaal
Minister Eurlings van Verkeer en
Waterstaat heeft samen met de regio gekeken hoe zo optimaal mogelijk gebruik gemaakt kan worden van
de ruimte die gereserveerd is voor de
eventuele parallelle Kaagbaan. Door
flexibel ruimtegebruik rond Schiphol wordt tegemoetgekomen aan
de wensen uit de omgeving. Hierdoor kan de Boerenlandvariant nu
gerealiseerd worden. Als onderdeel
van het N201+programma, gaat de
Boerenlandvariant de nieuwe aansluiting op de A4 verbinden met de
Omlegging Aalsmeer-Uithoorn.
Met deze overeenkomst wordt gegarandeerd dat de weg verlegd
wordt als in de toekomst blijkt dat
de baan er zou moeten komen. Zo
zijn er afspraken gemaakt over een

verleggingsalternatief en de financiering daarvan. Een ander belangrijk element is dat de partijen afspraken hebben gemaakt over de
sloop en verlegging van de weg bij
de eventuele aanleg van de parallelle Kaagbaan.
Bij het maken van de plannen voor
de N201 is in het verleden al gekeken naar een tracé vergelijkbaar
met de Boerenlandvariant. Maar in
verband met de planologische reservering voor een eventuele parallelle Kaagbaan werd toen gekozen
voor een weg die deels boven de
Fokkerweg op palen aangelegd zou
worden. Toen vorig jaar de gemeente Haarlemmermeer bereid bleek
om de financiering van de meerkosten van een eventuele verlegging
van de weg in dit gebied te garanderen, kwam de Boerenlandvariant
weer in beeld.
Financiële afspraken
In het oorspronkelijke besluit over
de N201 is bepaald dat voor de gekozen variant 52 miljoen beschikbaar is. De Boerenlandvariant kan
voor een veel lager bedrag gerealiseerd worden, namelijk 39 miljoen.
De 13 miljoen die overblijft, houdt
de provincie in beheer. Ook de rente die de provincie ontvangt, wordt
aan dit gereserveerde bedrag toegevoegd. Het totale bedrag is te zijner tijd beschikbaar om de eventuele sloop en de verlegging van de
Boerenlandvariant te bekostigen.
Verwacht wordt dat de totale kosten voor de aanleg van de Boerenlandvariant, inclusief de sloop en

de verlegging binnen het beschikbare budget voor de oorspronkelijke variant passen. Mochten de kosten het budget toch overschrijden,
dan staat de gemeente Haarlemmermeer garant voor betaling van
de meerkosten.
Achtergrond
Er is stevig gediscussieerd over het
gedeelte van de N201 bij Schiphol-Rijk. In de Realisatieovereenkomst van november 2004 werd
vastgelegd dat dit stuk van de N201
deels boven, deels naast de Fokkerweg zou komen te lopen. De omgeving zag liever dat de weg aan de
westkant van Schiphol-Rijk door het
‘boerenland’ zou worden aangelegd.
Dat zou het aangezicht van Park Rijk
minder verstoren en ook minder hinder geven bij de aanleg. Dit gebied
was (en is) echter gereserveerd voor
de parallelle Kaagbaan. In de loop
van 2008 kwam er bij meer partijen draagvlak voor de Boerenlandvariant. Schiphol ging akkoord en de
gemeente Haarlemmermeer stelde zich garant voor eventuele meerkosten als de weg verlegd zou moeten worden vanwege de komst van
de parallelle Kaagbaan. Daarmee
verdwenen grote belemmeringen.
En nu ook minister Eurlings zijn fiat heeft gegeven is de komst van de
Boerenlandvariant een feit.
Nu het akkoord er is, kan snel worden gestart met de ruimtelijke procedures om dit deel van de nieuwe
N201 te kunnen realiseren. De verwachting is dat de weg eind 2012
gereed is.

Nieuw in Uithoorn: de
Senior Keurmakelaar
Uithoorn - Sinds 1 september heeft
Marieke van der Wurff zich in Uithoorn gevestigd als makelaar. Maar
wel één met een toegevoegde waarde. Zij is afkomstig uit de wooninterieursector en heeft daarin jaren van
ervaring opgebouwd. Zoals bij veel
ondernemers wilde zij meer diepgang in het werk en zij besloot een
opleiding tot makelaar te gaan volgen. De combinatie met een goede kijk op het interieur en de adviezen die zij aan de toekomstige bewoners van een huis op beide terreinen daarover kan bieden, geven
haar een voorsprong in de huizenmarkt waarin zij nu actief is. Tot aan
het moment dat zij zich als zelfstandig makelaar ging vestigen, werkte zij korte tijd bij een groot makelaarskantoor en bij een vastgoedbedrijf van de Grontmij. Daarnaast
was zij actief met andere opdrachten in de makelaarsmarkt. Slechte tijd voor de huizenmarkt of niet,
Marieke is vervolgens voor zichzelf
begonnen en heeft er desondanks
vertrouwen in dat zij voldoende opdrachten zal krijgen. Zij biedt een
compleet pakket aan en doet daarnaast aan projectbegeleiding. Daarin boekte zij meteen haar eerste
succes want in Kudelstaart begeleidt zij een project voor de Grontmij
van leegstaande woningen. Voor die
opdrachtgever verzorgt zij de open
dagen, het beheer en de oplevering
ervan. Dit in samenwerking met de
makelaars Van der Laarse en Mantel uit Aalsmeer, die de woningen in
de verkoop hebben.
Senior Keurmakelaar
Marieke wil haar makelaarsactiviteiten uitbouwen, zij het op kleinschalig niveau. Zij is bovendien Senior Keurmakelaar. Dat houdt in dat

zij senioren kan adviseren bij hun
eventuele verhuizing naar een woning waar zij altijd kunnen blijven,
zoals een levensloopbestendige
woning. Maar ook andere woningen
die men ‘mooi’ vindt en op het oog
heeft kunnen daarvoor in aanmerking komen. Marieke kan dan beoordelen of de betreffende woning
dan ook geschikt is. “Niet alle woningen voldoen echter aan de eisen
van de Arbowetgeving van de thuiszorginstellingen, zelfs de levensloopbestendige niet. Ik kan de woning in haar totaliteit keuren en beoordelen of alle onderdelen aan de
eisen voldoen. En niet zelden komt
het voor dat er iets verbouwd of
aangepast moet worden”, geeft Marieke aan die al verder pratend over
de nodige deskundigheid blijkt te
beschikken. “Daarnaast kan ik voor
hen alles coördineren en begeleiden, vanaf het schrijven van verhuiskaartjes, de eventuele verbouwing en aanpassing van de nieuwe woning, het verhuizen, het leegruimen van de woning, kortom alles. Zelfs tot en met het geven van
adviezen voor de inrichting van het
nieuwe huis. Ik heb daarvoor een
heel netwerk opgebouwd van mensen en bedrijven die mij daarbij van
dienst zijn. Zo werk ik samen met
een interieurstyliste die op verzoek
bijvoorbeeld meegaat naar een woninginrichter om de senioren te adviseren en op ideeën te brengen wat
meubels en stoffering betreft. Maar
er zijn meer mensen met wie ik in
praktische zin samenwerk. Een lijn
die loopt tot aan financiële deskundigen toe. Zij kunnen met het oog
op de toekomst de senioren helpen
met budgettering. Zoals wat mogelijk en niet mogelijk is. Kortom, het is
een heel breed aanbod aan dienst-

verlening binnen de makelaardij en
projectbegeleiding.”
Gat in de markt
Gelet op nu al het succes in haar
werk zou je kunnen constateren dat
Marieke een gat in de makelaardijmarkt heeft gevonden met haar activiteiten. Haar inzet beperkt zich
overigens niet alleen tot Uithoorn en
omstreken. Buiten de regio biedt zij
zich ook aan, zoals De Ronde Venen,
Aalsmeer, Hoofddorp, Badhoevedorp en Amstelveen, maar niet in alle
uithoeken van het land. Als een projectontwikkelaar haar echter vraagt
een groot project te willen begeleiden ergens in Midden-Nederland of
het Gooi zegt zij geen ‘nee’. “Ik prefereer echter een persoonlijk contact met mijn klanten en wil in die
zin alles heel goed voor hen behartigen, het liefst in de regio van pak
weg Utrecht tot Hoofddorp. Dat is
voor mij groot genoeg. Als mensen
tegen je zeggen blij en tevreden te
zijn na de oplevering van hun huis
waarvoor je je hebt ingespannen,
geeft mij zoiets veel voldoening. Het
persoonlijke contact vind ik heel erg
belangrijk. Het wordt vaak vergeten en dat vind ik jammer. Een professionele instelling in combinatie
met die persoonlijke aandacht en
dienstverlening staat bij mij hoog in
het vaandel.” Nu werkt Marieke nog
vanuit huis, maar het zit er wel in dat
zij op termijn een eigen kantoor(tje)
in gebruik gaat nemen. Dat moet
dan volgens haar wel een pandje
zijn met een uitstraling die aansluit
bij haar ambities. En dat komt er zeker! Wie meer informatie wenst kan
haar bellen: tel. 0297-268796 of een
e-mailbericht sturen: info@vanderwurffmakelaardij.nl (zie ook advertentie in dit blad).
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Open dag bij Karin van
Dierendonck Bloemen

De Ronde Venen - Zaterdag is er
een open dag in het nieuwe atelier
van Karin van Dierendonck Bloemen. Op deze open dag worden de
decoraties en stukken getoond die
in het komende najaar tijdens de

workshops bij Karin gemaakt worden. Iedereen die interesse heeft in
workshops en creatief bloemwerk
kan vrijblijvend binnenstappen voor
informatie en inspiratie in de gezellige nieuwe werkruimte.

Met het geven van workshops geeft
Karin van Dierendonck een nieuwe wending aan het bekende bloemenbedrijf. Het is het begin van een
traditie die vier keer per jaar zal terugkeren; najaar, kerst, voorjaar en
Pasen. Ieder seizoen kun je leuke
nieuwe ideeën opdoen bij Karin en
steeds zijn er verrassende nieuwe
stukken waarmee je je huis kunt decoreren.
Iedereen kan deelnemen aan een
workshop, er wordt rekening gehouden met ervaren en minder ervaren deelnemers en er zijn workshops in verschillende prijscategorieën. Je kunt je inschrijven voor één
van de workshops in het vaste rooster maar je kunt ook met een aantal vriendinnen in overleg een leuke middag of avond organiseren,
voor een reünie of verjaardag bijvoorbeeld.
Het atelier aan de Tuinderslaan
4 in Mijdrecht is komende zaterdag 26 september geopend van
10.00 tot 16.00 uur. Iedereen is welkom. Wie tijdens de open dag inschrijft krijgt 10% korting. De
Tuinderslaan ligt aan het einde
van de Schattekerkerweg, een zijstraat van de Oosterlandweg.

Rotary steunt de komende
vijf jaar Stichting De
Bovenlanden
De Ronde Venen - Op 15 september heeft de Rotaryclub Mijdrecht
een sponsorcontract met de stichting “De Bovenlanden” getekend.
De sponsoring geldt voor een termijn van 5 jaar waarmee Rotary de
Schapenakker aan de Gagelweg in
Wilnis adopteert.
Bij de ondertekening waren naast
een groot aantal Rotary-leden aanwezig mevrouw Jonker-voorzitter
Rotary Mijdrecht en de
heren Van ’t Riet-voorzitter en Kemperman-secretaris van de stichting
“De Bovenlanden”. Het
betreft hier een verlenging van een aflopend
sponsorcontract van een
van de legakkers, die bij
de Stichting “De Bovenlanden” in beheer zijn.
Dankzij de inzet van de
Stichting De Bovenlanden worden de legakkers nu ieder jaar één of
tweemaal gemaaid. De
knotploeg van Leefbaar
Mijdrecht-Wilnis houdt
de houtopslag bij.
Maar er moet méér gebeuren. Door wind, golfslag en de muskusrat
zijn delen van de legakkers weggeslagen en
dreigen ze op termijn te
verdwijnen. Daarom is er

een plan ontwikkeld om de legakkers in het Gagelgebied te beschermen. Dit plan wordt door de stichting uitgevoerd. Donateurs zijn van
harte welkom.
Stichting De Bovenlanden streeft
naar het behoud van mooie stukjes natuur in De Ronde Venen en
de landschappelijke structuur van
de legakkers aan de Gagelweg is
daar een belangrijk onderdeel van.

(www.debovenlanden.nl).
De Rotaryclub Mijdrecht is een service-organisatie die doelen in binnen- en buitenland sponsort.
Zo ondersteunt Rotary de Stichting Welzijn Wajir, organiseert ze
een kerstdiner voor gehandicapten
van De Cirkel en organiseert ze samen met Argon een bedrijfsvoetbaltoernooi, waarvan de opbrengst gebruikt wordt voor het ondersteunen
van de goede doelen.

Hoofdprijswinnaar M. Verhage en zijn zoon nemen de 2000 euro cheque in ontvangst van Rita Hulsebosch (r), team
manager consumentenmarkt en Yvonne van der Voort (l), team manager service van Feenstra Nieuw Vennep.

Feenstra Warm Wonen Show en
uitreiking van 2000 euro cheque
Regio - Tijdens een drukbezochte Warm Wonen Show reikte Feenstra WarmteTotaal Zorg de 2.000 euro cheque uit aan de gelukkige winnaar, de heer M. Verhage uit Amstelveen.
De hoofdprijs van de in juli gestarte advertentiecampagne waarmee
Feenstra bezitters van ketels van 10
jaar en ouder opriep een coupon in
te sturen en daardoor mee te dingen naar de 2.000,- euro cheque en
de vele andere prijzen. “Met meer
dan 800 ingezonden coupons kunnen we spreken van een zeer succesvolle campagne”, aldus een verheugde Rita Hulsebosch, team manager consumentenmarkt van Feenstra Nieuw Vennep.
Feenstra Warm Wonen Show
De jaarlijks terugkerende Feenstra

Warm Wonen Show bij de vestiging
in Nieuw Vennep werd dit jaar extra drukbezocht. Tijdens dit jaarlijks terugkerend event, waarbij een
groot assortiment energiebesparende HR-ketels en designradiatoren
staat opgesteld, kunnen de bezoekers terecht voor vragen, advies en
kortingsacties.
De bezoekers van de Warm Wonen
Show maakten dit keer tevens kans
op het winnen van 29 weekendjes
weg voor 2 personen en 36 Weber
barbecues. Bovendien werd de winnaar van de 2.000,- euro cheque bekendgemaakt. De heer M. Verhage uit Amstelveen nam de cheque
in ontvangst van mevrouw Rita Hulsebosch, team manager consumentenmarkt van de Feenstra vestiging
in Nieuw Vennep. De heer Verha-

ge, die samen met zijn zoon naar
Nieuw Vennep was gekomen, kon
zijn geluk niet op. “Wat fantastisch!
We kunnen het haast niet geloven;
2.000,- euro is veel geld. Die ketel
moeten we aanschaffen en wij hebben daarvoor al geld gereserveerd.
Dat komt nu vrij en daarmee kunnen we andere leuke dingen doen.”
De ideeën voor besteding kaatsten al heen en weer tussen vader en
zoon en gingen van een drumstel,
naar de wintersport tot een bezoek
aan New York.
Feenstra is de leverancier als het
gaat om de vraag op warmtegebied.
Zij adviseren en installeren op maat
gesneden cv- en warmwatersystemen. Ook voeren zij preventief en
correctief onderhoud uit. Kijk voor
meer informatie over de diensten op
www.feenstra.com.

Smakelijkste kinderboekenweek
aller tijden
Regio –Eten, snoepen, smikkelen,
smullen, proeven, peuzelen, watertanden. ‘Aan tafel – eten en snoepen in kinderboeken’ is dit jaar het
smakelijke thema van de kinderboekenweek.
Van Hans en Grietje tot Sjakie en de
chocoladefabriek en van de honing
van Winnie de Pooh tot de smekkies
in alle smaken van Harry Potter. Meters boekenplank zijn er te vullen
met boeken die over eten en snoepen gaan.
Ook deze kinderboekenweek is er
weer veel te beleven in alle vestigingen van de Regionale Bibliotheek
Angstel, Vecht en Venen. Een knutselmiddag, een speurtocht met allerlei eet- en drinkspelletjes of een
voorstelling vol zoetigheden. In de

Kinderkoor Joy
bestaat
40 jaar
De Ronde Venen – Het kinderkoor Joy bestaat dit jaar 40
jaar. Samen met de kinderen
vieren zij dit twee keer.
Als afsluiting van afgelopen
schooljaar hebben ze reeds
met z’n allen pannenkoeken
gegeten bij de Strooppot in De
Hoef.

speciale folder staat te lezen wat er
allemaal voor smakelijks op het menu staat. Haal hem snel.
Eetkunst maken
Vind je het leuk om te knutselen, te plakken en te knippen en
ben je niet ouder dan 12 jaar? Doe
dan mee aan de Kinderboekenweekwedstrijd: ‘Eetkunst maken op
een kunstkaart!’
Een kunstkaart is een ansichtkaart
met kunst erop. Bij de bibliotheek
kan je een blanco kaart ophalen die
je zelf mag versieren. Met plaatjes
van groenten en fruit uit oude tijdschriften kan je een grappig portret
maken. Met bijvoorbeeld een mond
in de vorm van een banaan, ogen

van aardbeien en kersen als oorbel.
Is je kunstwerk klaar, lever hem in
bij de bibliotheek tijdens de Kinderboekenweek van 7 t/m 17 oktober
of in de herfstvakantie, dus uiterlijk
23 oktober.
Alle kunstkaarten worden tentoongesteld en wie weet win je nog een
lekker prijsje.
Vergeet op je kunstkaart niet je
naam, leeftijd en e-mailadres te zetten. Kaarten zonder naam kunnen
niet meedingen naar de prijs.
Wil je weten wat er allemaal op de
menukaart staat deze kinderboekenweek, haal de folder of kijk op
www.bibliotheekavv.nl. Ook is er
een leuke site speciaal over de kinderboekenweek:
www.kinderboekenweek.nl.

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: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”.
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in
Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto.....

Wanneer houdt het nu
eens op?

En het tweede gedeelte vieren
ze in het weekend van 26 en 27
september.

Afgelopen weekend het Eliboe
Battlestar van de scoutinggroep
Vinkeveen - Dit afgelopen weekend was het weer Eliboe’s Batllestar,
het groepsweekend van de scouting
groep. Hierbij gaat iedereen mee
van klein (4 jaar) tot groot.
De kleintjes bleven één nachtje slapen, de rest van de groep bleef van
vrijdag tot zondag.

Het weekend staat altijd in een thema en dit keer was het heksen en
magiërs. Er worden gedurende het
weekend diverse spelletjes gedaan
waarbij een rode draad niet uit het
oog verloren wordt. Iedereen wordt
in een groep ingedeeld van klein tot
groot, waarbij de groten de kleintjes
gedurende het gehele weekend hel-

pen. Zo zitten deze groepen ook tijdens het eten bij elkaar aan tafel en
helpen elkaar.
Aan het einde van het weekend
werd tijdens de sluiting waarbij alle ouders aanwezig waren, de winnaar bekendgemaakt. Moe maar tevreden ging iedereen huiswaarts.

Dan wordt er een echt koorweekend georganiseerd!!
Op zaterdagmiddag zijn de kinderen uitgenodigd in het parochiecentrum en is er een leuk
programma voor hen gemaakt.
Zaterdagavond zingt het koor
in een verrassende samenstelling de avondmis van 19.00
uur.
Hierbij willen ze graag iedereen van harte uitnodigen.

Daar sta je dan, te kijken naar een omafiets die vernield is en ook nog eens
op het bushokje is gegooid. Wat hier nou de lol van is snappen we nog
steeds niet.
Iets verderop ligt ook nog een krom getrapte omafiets die met het slot
nog aan de fietsenstandaard vastzit. Dat voorkomt dus wel dat je fiets
ergens anders terechtkomt, maar je kunt nog steeds gaan lopen.
Jammer hoor, dat deze vorm van vernieling nog steeds niet “ouderwets”
is.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja! Ja! Cultureel Centrum
Soms lees je heel leuke
dingen in de krant.
Ik heb echt genoten
van de oplossing die
raadslid mevrouw Borst
bedacht heeft om ons
Rondeveners een heleboel geld te besparen. Dat
idee om onze dorpshuizen in Wilnis en Vinkeveen
wat rendabeler te maken en geen! Let wel! Geen
nieuw cultureel centrum te bouwen in Mijdrecht
is natuurlijk geweldig. Het is natuurlijk idioot
om in deze tijd zo’n miljoenenproject te starten.
Die gedachte om niet alles aan Mijdrecht, het
dorp van de kakkers (zoals de Wilnissers en
Vinkeveners zeggen), te koppelen maar de
activiteiten meer te spreiden over de andere
dorpen Wilnis en Vinkeveen, doet het geweldig
goed. Wij, de inwoners van Amstelhoek, De
Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis
vormden toch al vanaf 1989 één gemeente en
wat er in het raadhuis in Mijdrecht bekonkeld is
voor de gezamenlijke bewoners van de gehele
gemeente, is nagenoeg alleen maar gericht
geweest op de groei van Mijdrecht. Raadslid
Toon van der Meer is altijd een roepende in de
Mijdrechtse Woestijn geweest. Jammer dat deze
Vinkevener nooit meer steun gekregen heeft van
zijn medeplaatsgenoten voor ontwikkelingen in
Vinkeveen. Ja! Ja! Laatst nog werd de vestiging
van een Albert Hein in Vinkeveen tegengehouden.
Het zou toch leuk zijn. Een Jumbo en een
Albert Heijn in Vinkeveen te hebben. Maar nee!
Ja! Ja! Maar nee! dat is niet in het belang van
Mijdrecht. Dan moet er niet meer zo nodig een
parkeergarage onder het Haitsmaplein gebouwd
worden. Ja! Ja! Dat spaart de gemeente (ons)
heel veel geld. Pluim mevrouw Borst. Weet je wat
nu ook zo mooi is? Dat de gemeente geen geld
meer hoeft uit te trekken voor een onderzoek van
de haalbaarheid. Die 160.000.-- euro kan men nu
ook in zijn zak houden want nu is het niet meer
haalbaar want de gemeente hoeft er niet meer
aan bij te dragen omdat er geen cultureel centrum
komt. Dat was de verpakking die de lading voor
de projectontwikkelaars en bedenkers van dat
plan nodig hadden om de Rondeveners een
groot deel van de kosten te laten betalen. Ja! Ja!
Weggegooid geld dus. En intrekken die opdracht.
Geen cultureel centrum. Geen geldverslindende
parkeergarage. En nu kan de markt op zijn plaats

blijven. Dat scheelt ook weer 70.000.-- euro. Dat
is toch heel mooi. Het idee van mevrouw Borst
is al meer dan een half jaar bekend. Toen werd
het weggehoond, maar ze is erin gedoken en
heeft met cijfers aangetoond dat de culturele
activiteiten in De Willisstee en De Boei, waar ze
toch voor zijn opgericht, thuishoren. Enkele jaren
geleden zijn ze toch voor veel geld verbeterd om
dat culturele doel te kunnen dienen. Het culturele
centrum had trouwens voor de gebruikers veel te
duur geworden. Ja! Ja! Een Waterhoofd. De truc
was dat het voorstel voor die 160 duizend er net
voor de vakantie door de Raad was gejast. Grote
truc. Ja! Ja! Grote truc. Van wie? U mag raden.
Maar hoe gaat het nu verder. De opdracht aan
het stedenbouwkundige bureau kan ingetrokken
worden. Dat kost wel geld, maar er blijft zeker
100.000 over. Dat is mooi want dan kan de
gemeente tenminste een paar duizend euro
missen voor die vele vrijwilligers die meer willen
doen voor de woonbuurt waar Baat tekortschiet
en dan is ook het tekort op de begroting meteen
weg. Allemaal leuke dingen mevrouw Borst. Ja!
Ja! Van het een komt altijd het ander. Dat hele
Centrumproject was natuurlijk in hoofdzaak ten
gunste van de eigenaren van de Lindeboom. Als
het zo’n rendabel project is dan doen ze zelf toch
dat onderzoek en dan kan de Raad toch gewoon
aan de kant staan om het plan te beoordelen
zodat zij haar controlefunctie (dat is toch haar
taak?) ook waar kan maken. Betrokkenheid
van de Raad is altijd funest voor de controle
en leidt altijd tot veel grotere kosten voor de
gemeenschap. In dit geval voor ons. Ja! Ja! Je
zou eigenlijk met zo’n bureau moeten regelen
dat bij overschrijding van het gevraagde budget,
het bureau de overschrijding zelf moet bijpassen.
Dan kun je erop rekenen dat ze de opdracht goed
berekenen en niets vergeten (want dat gebeurt
nog wel eens ten gunste van de opdrachtgevers,
in dit geval B&W) of dat ze niet aan de opdracht
beginnen omdat het teveel risico’s bevat. Ja! Ja!
De burgemeester heeft op Dweilorkestendag al
langdurig in het bakje van de kraanwagen van
de brandweer vanaf 25 meter hoogte gedacht
en gekeken hoe het plan voor de sloop en de
nieuwbouw van het Haitsmaplein eruit zou gaan
zien. Mooi hè.

Bewoners Legmeer ontstemd
door onverwachte afsluiting
van Legmeer
Uithoorn – Het college van de gemeente Uithoorn ontving vorige week deze mail: “Hedenmorgen
werden we onverwacht geconfronteerd met een complete afsluiting
van de kruising Op de Klucht-In het
Rond.
Zonder informatie vooraf en zonder omleidingsborden is deze vitale kruising plotseling afgesloten.
Dit lijkt met name voor onbekenden
(ambulance, brandweer) een hachelijke zaak.

Wij verzoeken u dringend deze afsluiting ongedaan te maken dan wel
goed te communiceren met de wijk
en duidelijke omleidingsroutes aan
te geven en te creëren.”
Wat is er aan de hand? Wel, van het
ene op het andere moment werd de
kruising Op de Klucht/In het Rond
afgesloten. Niet alleen met borden
zoals op de foto is te zien, maar ook
liggen er grote betonblokken zodat
je er dan ook echt niet in kan. Maar
ook de brandweer en de ambulan-

Druk weekend in The Mix met
als hoogtepunt Joe Stump!
ten rond in The Mix. Zaterdag was
het de metalavond met 4 metalacts!
Ook nu wist het publiek The Mix te
vinden, en ze genoten van een portie ouderwetse hardrock van o.a.
Most Wanted en Jackall.

John B. Grootegoed

Een uitgekiende lichtshow zorgde
mede voor zeer mooie optredens.
Velen konden niet wachten tot het
zover was: het optreden van meestergitarist Joe Stump! Zondag was
zijn dag. ’s Middags was er een clinic waar alleen gitaristen aanwezig
waren. Ook zij verbaasden zich over
het fenomenale gitaarspel van Joe!
Superlatieven schieten te kort om te
beschrijven wat deze man kan op
een gitaar! ’s Avonds was het optreden en de inmiddels volgestroomde
The Mix genoot van elke noot!
Dit was Joe’s laatste optreden van
de Europese tour en dat liet hij merken door aan het einde van de show
eerst zijn gitaar in de lucht te werpen en daarna zijn snaren naar de
andere wereld te helpen!

Herindelen: Raadslid Houmes stelt:

Vecht en Venen juist wel goedkoper
dan De Ronde Venen/Abcoude
De Ronde Venen - Rapporten goed lezen is
ook een kunst. Het uitgebreide rapport van
het ministerie BZK, “Financieel onderzoek
herindelingsvarianten Vecht en Plassengebied”
geeft eenduidige informatie over de financiële
effecten van de herindelingsvarianten.
Anders dan sommige raadsleden roepen
is niet de “kleine” variant met Abcoude het
goedkoopste maar juist de “grote” variant met
Abcoude, Loenen en Breukelen.
Voor onze inwoners is de procentuele verandering
van de OZB van belang.
Deze staat in tabel 2.4.1 van het rapport in de 7e
kolom, mutatie OZB %.
Bij een herindeling naar Vecht en Venen
betekent dit voor de inwoners van De Ronde
Venen een OZB verhoging van 15,9%, terwijl
een herindeling van De Ronde Venen met alleen
Abcoude een belastingverhoging van 16,7% als
gevolg zal hebben.
Waarbij als referentie het feit vermelt dat in De
Ronde Venen de belasting sowieso de komende
jaren met 13% omhoog zou gaan vanwege de
bekostiging van het nieuwe zwembad.
Het tariefsverschil van het rioolrecht is slechts
1 euro, dus niet relevant en het reinigingsrecht
kan niet op basis van de huidige tarieven
worden bepaald, omdat de verschillen

voornamelijk worden bepaald door een gunstig
uitbestedingcontract voor het ophalen van het
vuil. Bij een grotere gemeente moet daar juist
een betere deal uit te halen zijn.
Ook zullen er bij een grotere gemeente meer
kostenvoordelen te behalen zijn.
Kortom, Vecht en Venen is juist de minst dure
variant.
De gemiddelde woningwaarden in Abcoude en
Loenen liggen veel hoger dan in De Ronde Venen.
Berekeningen van tarieven die gebaseerd zijn
op de gemiddelde onroerendgoedwaarde in de
gehele nieuwe gemeente geven een vertekend
beeld, omdat door Abcoude en Loenen dit
gemiddelde omhoog gaat.
Echter niemand woont in een gemiddelde
theoretische woning, maar nog steeds in de
zelfde eigen woning met zijn eigen waarde.
Daarom is voor een vergelijking alleen de
mogelijke verandering in de belastingvoet van
belang.
Daarnaast is het rapport ook eenduidig in zijn
conclusie dat de grote variant Vecht en Venen
de enige oplossing is, die een sterke financiële
uitgangspositie voor het gehele gebied biedt.
		

Cees Houmes
D66 De Ronde Venen

Bowlen 55+ gezellig?
Beste lezers en bowlers, hier volgt een stukje hoe
je iemand het plezier in bowlen kan ontnemen.
Het volgende speelt zich af in Bowling de Kegel
in Amstelveen, bij gebrek aan een bowling in
Mijdrecht. Elke dinsdagmiddag kan je deelnemen
aan een competitie bowlen voor 55+ers, en mijn
opa doet daar al vele jaren met veel plezier aan
mee. Hij is ook al 3 keer winnaar geworden in
zijn klasse heren A, dus de competitie voor de
geoefende bowlers.
Omdat hij al 3x achter elkaar gewonnen heeft
mag hij dit jaar niet meer meedingen voor
de prijzen, uitgereikt aan het einde van elk
bowlingseizoen, te weten een beker.
Ikzelf, ook een bowlingspeler maar dan bij
Bowling Vereniging Mijdrecht, vindt dit ontzettend
kinderachtig en erg sneu voor mijn opa.
Als je wordt buitengesloten om mee te dingen
naar een beker waar je toch weer een heel
seizoen goed voor moet presteren.
Dus hierbij: denk na voor u gaat bowlen bij de
55+ waar je na 3x winnen uitgesloten wordt van
deelname om een beker te kunnen winnen maar

waar wel elke week om je geld gevraagd wordt
om aan het einde van het seizoen de bekers mee
te kunnen financieren.
Mijn opa en bijna mijn hele familie zijn lid bij
Bowling Vereniging Mijdrecht die geheel los
staat van het 55+ bowlen.
Waar het niet uitmaakt of je oud of jong bent,
want ons oudste lid is reeds de 80 gepasseerd.
Eenieder kan daar elk jaar weer een beker
verdienen na geleverde prestaties, ook als je pas
begint of behoort tot de gevorderde spelers zoals
mijn opa.
Dat is tenminste een echte competitie, de beker
van de 55+ stelt niet zo veel voor, maar als je
een prestatie levert in je sport heb je ook recht
op de prijs.
Want wie vindt het nou leuk om te presteren als
je niet meer kan en mag 'winnen'?
Een teleurgestelde kleindochter, die graag
een wedstrijdje bowlt tegen haar opa.
Sharona van der Laan

ce niet. Geen briefje voor de bewoners, geen informatie naar de burgers toe. Nee, zo van het ene moment op het andere moment, dicht
de boel.
Jammer, het zou toch heel veel ellende en onnodige boosheid en stress
schelen, als de gemeente eens wat
beter communiceerde met de burgers. Gewoon even een persoonlijk
briefje naar de buurbewoners als er
zoiets ingrijpends staat te gebeuren
is toch niet zoveel moeite?

Uithoorn - Na de rustige opening
van het seizoen werd The Mix dit
weekend zeer drukbezocht.
Het gevarieerde programma be-

gon op vrijdag met Proud to be
Voud!, een feest met jaren 90 muziek en dresscode Voud!. Dat sloeg
aan want er liepen zelfs zwarte pie-

Ook ex-Black Knight zanger Pieterbas Borger was weer even terug op
het podium van The Mix en zong als
nooit tevoren! Kortom, een prachtig
weekend in The Mix!

Traditie Veenzijde 3
Wilnis - Een groot feest was het
voor eenieder en helemaal voor de
jonge bewoners van Poldermeester
en Dijkgraaf Veenzijde III Wilnis.
Sinds de oplevering van deze wijk
is “de buurtbarbecue” een traditie.
Deze zomer voor de 13de keer.
Met als vast onderdeel een megaspringkussen. Dit jaar maar liefst
twee, dankzij sponsoring van een
aantal buurtbewoners, een survivalbaan met veel klim- en klauterwerk voor de jongere kinderen en
een buikschuifbaan van maar liefst
23 meter lang voor de groteren, gepaard met zeer veel sop en water.
Altijd gezellig
”Voor mij is het geen vraag hoor, of
ik wel of niet aanwezig ben op de
BBQ”, aldus een van de bewoners.
”Ik kom! Wij wonen in een zeer fijne
wijk en ik vind het belangrijk dat ik
op deze manier ook eens mijn vele
andere buren spreek.
Altijd is het gezellig met een lekker
biertje en een zeer goed verzorgde
barbecue.”
Daarom volgend jaar weer natuurlijk.
Buurtbewoners met misschien een
geheel ander buurtfeest-idee weten
bij wie ze kunnen aankloppen.
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Grote najaarsproeverij bij
Wijnhandel De Zwart/
Wijnkoperij Henri Bloem
Wilnis - De traditionele najaarsproeverij van Wijnhandel De Zwart
vindt dit jaar plaats op zondag 8 november in De Meijert in Mijdrecht.
Vinologen Peter Bruijgom en Joost
Valk en medewerkers presenteren
die dag tientallen wijnen van zowel
de oude- als de nieuwe wijnlanden.
Het afgelopen jaar heeft in Wilnis het wijnassortiment van Henri Bloem verder zijn intrede gedaan.
Dit assortiment van eigen importwijnen kenmerkt zich door een zeer
ruime keuze en een scherpe, concurrerende prijsstelling. De wijnwin-

kels van Henri Bloem, 20 zaken verspreid over het land, zijn zeer succesvol. Ook dit jaar dingt Henri
Bloem weer mee naar de Perswijntitel “Beste wijnwinkel van Nederland”. Eerder behaalde Henri Bloem
al twee keer (2008 en 2009 ) de prijs
“Beste wijnspeciaalzaak van Nederland” van de wijnschrijvers Harald Hamersma en Hubrecht Duijker. Ook won Henri Bloem in 2008
de ING-Retailjaarprijs.
Het pand van De Zwart aan de Herenweg 35 is sinds kort voorzien van
de karakteristieke Henri Bloem lui-

fel. Dit “uithangbord van kwaliteit”
zal vele wijnliefhebbers uit de regio
naar Wilnis trekken, in de wetenschap dat dit hét adres is voor een
prima advies voor wijnen tegen een
aantrekkelijke prijs.
0Wijnhandel De Zwart en Wijnkoperij Henri Bloem nodigen u graag uit
te komen proeven op zondag 8 nov.
van 14.00 tot 17.00 uur in Partycentrum de Meijert aan de Dr. J. van der
Haarlaan 6 in Mijdrecht. Gratis entree, reserveren gewenst.
Tel. 0297-281242.

Vereniging de 3hoek stelt: “Wethouder misleidt
gemeenteraad”

Planschadeanalyse
Estafetteproject niet
compleet: Miljoenenstrop!
De Ronde Venen – Vorige week
woensdagavond bleek tijdens een
rondetafelgesprek dat er weer extra
geld bij het Estafetteproject moet.
Voor de bewoners rond de velden
van CSW en Argon is geen planschade gereserveerd. Het totale
planschadebedrag, 1,42 miljoen euro, gaat naar de omwonenden van
De Driehoek. Volgens de wethouder
blijft van dat geld nog wel iets over
voor de andere locaties. ”Dat lijkt
verdacht veel op IJslands boekhouden”, zo reageert Simone Borgstede
namens de vereniging de 3 hoek, in
een schriftelijke reactie op de vergadering. Zij stellen daarin: “In het
ontwerp
Ontwerp-exploitatieplan
De Driehoek d.d. april 2009 staat: (in
hfdst. 3.4 Planschade (art. 6.13 lid 1
c 2e)) ’Voor het totale Estafetteproject is in de exploitatieopzet een bedrag van 1.420.000,- ter dekking van
de eventuele kosten van planschade opgenomen. 1/3 deel daarvan

wordt toegerekend aan De Driehoek. Dat betekent dat voor planschade voor De Driehoek een bedrag van 473.333,33 is opgenomen
ter dekking van eventuele kosten’.
Onrecht
In de gemaakte Planschaderisicoanalyse De Driehoek staat echter
een volstrekt andere definitie. Zorgvuldig wordt beschreven welke huizen aan De Driehoek grenzen en
hoe in clusters de te verwachten
planschade zal gaan uitvallen. De
hoogte van het bedrag is niet 1/3
deel maar 1.420.000,-, het bedrag
dat dus ten onrechte gereserveerd
staat voor álle locaties van het Estafetteproject. Er moet een nieuwe
planschaderisicoanalyse gemaakt
worden. Ook voor de locaties rond
het Argon en CSW terrein dient
planschade beschikbaar te zijn, zoals beschreven staat in het Exploitatieplan. Gezien de protesten rond de

locaties is ook hier een groot aantal
aanvragen voor planschade te verwachten. Dit zou er zo maar voor
kunnen zorgen dat het Estafetteproject nog enkele miljoenen duurder gaat uitvallen. De vraag is wat
voor lijken er nog meer in de kast
zitten. Zijn dit nu werkelijk alle kosten of komt er nog meer bij? Is dit
een moedwillige misleiding van de
gemeenteraad of is hier sprake van
een dure vergissing? De teller van
de extra investeringen voor het uitvoeren van het Estafetteproject is
inmiddels opgelopen naar 6 miljoen,
de kosten voor planschade zouden
3 miljoen kunnen zijn, dat is in totaal
9 miljoen extra om het Estafetteproject te realiseren.
In de huidige economische situatie
is dit een onverantwoorde uitgave,
die de gemeente vrijwel zeker aan
de bedelstaf zal brengen”, aldus de
vereniging.
Wordt vervolgd.

Groep 3 t/m 6 van de
Hoeksteen op schoolreisje
Mijdrecht - Dinsdag 15 september
was één van de leukste dagen van
het schooljaar voor de groepen 3, 4,
5 en 6 van de Hoeksteen.
De dag begon wat druilerig en het
geduld van de kinderen werd ook
behoorlijk op de proef gesteld omdat de bus lang op zich liet wachten. Maar toen de bus er eenmaal
was kon het feest beginnen.
Al zingend vertrokken de kinderen
naar het Dolfinarium.
Omdat het nog wat miezerde zijn de
kinderen eerst naar de zeeleeuwen-

show gegaan, aangezien ze daar
droog zaten. Het was een dolkomische piratenshow, knap gedaan
hoor van de zeeleeuwtjes.
Na deze show bezochten ze de
“grote dolfijnenshow” in het dolfijnentheater.
Prachtig wat die dolfijnen allemaal
doen, hoge sprongen en salto’s!
Tussen de middag kregen de kinderen allemaal een patatje, dat er best
inging na al die indrukken.
Hierna was er nog tijd om in groepjes van alles te gaan bekijken en

doen: walrussenshow, “spetter” bekijken, spelen in de leuke speeltuinen, naar ondodie zee waar je achter het glas mooie dolfijnen kon bekijken en zelfs een moeder met een
babydolfijntje zag zwemmen, het
roggenwad bekijken en voelen en
nog veel meer.
De tijd vliegt als je een leuke dag
hebt, dus voor de kids het wisten
was de dag voorbij, kregen ze allemaal nog een ijsje en stond de bus
al weer klaar, om ze naar Mijdrecht
toe te brengen.

Aafjes Transport geeft goede
voorbeeld aan kinderen
Mijdrecht - In het kader van de landelijke “Op Voeten en Fietsen naar
school dag” hebben de kinderen uit
groep 7 en 8 van de Eendracht, de
Hoflandschool en de Hoeksteen, voorlichting gekregen over het gevaar van
de “dode hoek” van een vrachtwagen.
Een vrachtwagen van Aafjes Transport B.V. stond geparkeerd aan de
Kogger en daar mochten de kinderen
om de beurt achter het stuur kruipen.
Een ander kind liep om de vrachtwa-

gen heen en het kind achter het stuur
moest aangeven wanneer dat nog te
zien was en wanneer niet meer.
Omdat er jaarlijks veel ongelukken
door deze zogeheten “dode hoek” gebeuren, is het natuurlijk ontzettend
belangrijk dat de kinderen de gevaren
hiervan met eigen ogen zien en beleven. De scholen willen via de Meerbode nogmaals Aafjes Transport bedanken voor hun medewerking!
Ook in het kader van deze “Op Voeten

en Fietsen naar school dag” hebben
kinderen van het complex opdracht
gekregen een tekening te maken over
het niet mogen fietsen op het voetpad
tussen de Nobelflat en het scholencomplex. Uit al deze tekeningen worden de drie mooiste tekeningen gekozen (van elke school één) en daar
worden dan 3 mooie tegels van gemaakt, die op hun beurt weer geplaatst zullen worden op het desbetreffende voetpad.

Genealogische dag
De Ronde Venen - Na het succes
van vorig jaar vindt er zaterdag 26
september opnieuw een genealogische dag plaats op initiatief van de
genealogiegroep binnen de jubilerende Historische Vereniging De
Proosdijlanden. Plaats van handeling dit keer is Dorpshuis De Boei
aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen.
Vanaf 10.00 uur kunnen liefhebbers,
beoefenaren, beginners en belang-

stellenden daar met vragen, die verband houden met stamboomonderzoek, terecht bij vele deskundigen.
Bovendien zijn er zowel ’s morgens
als ’s middags presentaties die verzorgd zullen worden door het C.B.G.
en Pro-Gen. Mochten er na afloop
nog wensen en/of verlangens onbeantwoord zijn gebleven, dan kan
men zich wenden tot de aanwezige
leden van de genealogiegroep om

hierover van gedachten te kunnen
wisselen.
U bent van harte welkom, de toegang is gratis en de bijeenkomst
sluit om 16.00 uur.

GEEN KRANT

BEL: 0297-581698
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Alexander de Haan staat in
Den Dungen op het podium
Wilnis - Met twee podiumplaatsen
achter elkaar, smaakt dat naar meer
voor Alexander de Haan. Na Hellendoorn vorige week, is Den Dungen
ook een van de mooiste circuits op
de kalender van De Haan. Met een
altijd mooi en uitdagend offroad gedeelte kan Alexander hier zijn ruime
crosservaring aanwenden voor een
goede klassering, maar daarnaast
is Den Dungen ook een uiterst snel
circuit waarop de Haan de vele PK’s
van zijn Aprilia SXV 550 mag loslaten.

Boven van links naar rechts: Martin Ponder, Patrick Moleman, Tim Withaar, Timo Melman, Mitchell Ponder, Frank Huymans. Onder van links naar rechts: Jeffrey Pos, Robin Huymans, Stefan Ursem, Pascal Schuurman, Wester Regelink.

Primeur: Argon heeft
jeugd zaalvoetbalteam
Mijdrecht - Vanaf de start van het
nieuwe voetbalseizoen heeft sv Argon, naast 7 seniorenteams, ook
een jeugd zaalvoetbalteam: Argon
zaal A1. Dit zaalvoetbalteam is door
sponsor 4building uit Leimuiden
(www.4building.nl) van mooie wedstrijdshirts voorzien. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen heeft de
A1 laten zien niet het eerste de beste team te zijn. Argon zaal 3 werd
met 5-0 verslagen en de veteranen

van Legmeervogels werden met 8-3
verslagen. Vrijdagavond 11 september was het zo ver; het eerste competitieduel voor Argon zaal A1 stond
op het programma. De A1 begon de
wedstrijd onwennig, maar herstelde
zich de tweede helft knap. Ondanks
de enorme inzet werd de A1 uiteindelijk met 1-7 verslagen (rust: 0-5).
Het ervaren team van Os Lustitanos
bleek een maatje te groot. Op basis van het resultaat in de voorbe-

reiding en de uitstekende inzet tijdens de eerste competitiewedstrijd
zien de mannen het vervolg van de
competitie positief tegemoet. Zij hopen veel wedstrijden winnend af te
gaan sluiten.
Tijdens de eerstvolgende thuiswedstrijd, tegen ZOG A1 op vrijdag 25
september is iedereen van harte
welkom in Sporthal de Phoenix in
Mijdrecht. De aanvangstijd van deze wedstrijd is 20.10 uur.

Kwalificatie
Ondanks de ruime crosservaring van Alexander de Haan,moet
hij erg in zijn ritme komen. De tijden zijn er wel, maar echt heel erg
lekker gaat het volgens eigen zeggen niet. Het circuit is glad en De
Haan zoekt naar voldoende tractie
met zijn Goldspeed banden om zijn
Aprilia ten volle te kunnen benutten.
Samen met Van der Zee en Vermeulen voeren de drie heren de tijdenlijst aan, waarin Van der Zee en De
Haan bijzonder aan elkaar gewaagd
zijn en continu stuivertje wissel voor
de tweede plaats op de startgrid.
Het is uiteindelijk De Haan die aan
het kortste eind trekt, als Van der
Zee in zijn laatste ronde zijn tijd nog
weet te verbeteren en De Haan niet
meer kan pareren. Niet te min staat
Alexander keurig derde op de eerste start rij.
1ste Manche: De start van Alexander is goed en kan achter Van der
Zee aansluiten op een tweede
plaats voor Vermeulen. Bij het aanremmen voor het eerste onverharde
deel, gaat De Haan iets te wijd en
ziet Vermeulen binnendoor komen.

Snel sluit De Haan aan, om niet meer
plaatsen te verliezen. Rekers sluit op
zijn beurt weer aan bij De Haan en
pushed in de eerste paar ronden
wat in ronde 4 tot succes leidt en de
3de plaats van Alexander weet over
te nemen. Alexander is een vechter
en bijt zich vast in dit verlies. Dan
maakt Alexander een klein foutje en
lijkt de aansluiting op Jan Rekers te
verliezen. De Haan herpakt zichzelf
en komt in het 2de deel van de manche in een beter ritme en kan weer
aansluiten bij Rekers om die vervolgens weer terug te verwijzen naar
plaats 4, hiermee zelf plaats 3 weer
terug te veroveren om deze vervolgens niet meer uit handen te geven.
Titelrivaal Vermeulen wint echter de
wedstrijd, dus De Haan moet weer
wat puntjes toegeven op zijn concurrent.
2de Manche: Na de opwarmronde voor de start van de 2de manche zijn er wat problemen waardoor
de start met enkele minuten wordt
uitgesteld. Als het dan toch zo ver
is, gaan de lichten uit en komt De
Haan sterk weg. Aangekomen bij
de eerste bocht ziet De Haan tot
zijn schrik Van der Zee naar binnen
komen en moet om ongelukken te
voorkomen zeer hard in de remmen.
Uiteindelijk is De Haan hier zelf de
dupe van en komt eerst in aanraking met het achterwiel van Vermeulen en daarna in aanraking met
het stootkussen dat langs het circuit
ligt. Als laatste man moet Alexander
de strijd beginnen. Geholpen door
de gedachte dat hij zo veel mogelijk
punten moet halen, begint De Haan
aan zijn inhaalrace. Het gaat hard
en De Haan vliegt niet alleen over
het circuit, maar ook over de spring-

tafel! Echt in no-time is De Haan terug op plaats 10. Vanaf hier gaat het
moeizamer en wordt hem moed ingeschreeuwd door zijn trouwe monteur Giuseppe. Alexander klimt door
naar plaats 5, tot achter Jan Simon
ter Heide. Als De Haan deze positie
wil overnemen, komen beide heren
met elkaar in aanraking en komen
samen ten val. De Haan kan echter
direct weer verder en verliest geen
plaats. De laatste ronden wordt toch
wel duidelijk dat de inhaalrace een
conditionele uitputtingsslag is geweest en kan hierdoor niet anders
dan consolideren. Alexander accepteert de 4de plaats, waardoor hij
met 79 punten opnieuw het podium mag beklimmen. De Roké rijder
kan terugkijken op een uitstekende
manche, waarin hij een prima prestatie leverde.
Alexander de Haan verliest wel een
paar punten op Van der Zee, die
3de staat, maar zijn 2de plaats in
het kampioenschap is allerminst in
gevaar. Als Vermeulen geen motorische ongemakken kent, lijkt het
kampioenschap onhaalbaar, maar is
Alexander in zijn 2de jaar Supermoto, vice-kampioen in de Euro klasse wat een perfect resultaat is, na
zijn kampioenschap in de Nationale klasse in 2008.
Op 27 september wordt ronde 12
van het ONK Supermoto verreden
op het eurocircuit in Valkenswaard.
Alexander kijkt erg uit naar deze
wedstrijd omdat dit circuit hem zeer
goed ligt en Alexander hier veelvuldig traint. Het zal een spannende wedstrijd worden, want de Haan
krijgt hier de kans om het kampioenschap uit te stellen voor titelriDoor: Niek
vaal Vermeulen.

Atlantis E1 vecht voor de
punten
Mijdrecht - De E1 van korfbalvereniging Atlantis heeft dit jaar 9 nieuwe spelers. Een aantal speelde al
een jaar in de E jeugd, maar 3 heren komen rechtstreeks over uit de
F jeugd. Dit houdt in dat de kinderen, in het begin van dit nieuwe seizoen erg moeten wennen. Wennen
aan elkaar, de paal is hoger en er
wordt met 2 vakken gekorfbald. Na
een paar weken hard trainen stonden de eerste oefenwedstrijden voor
de deur. Een goed moment voor de
coaches Wouter Drubbel en Serge
Kraaijkamp om te zien hoe dit team
er sportief voorstond.
De eerste oefenwedstrijd was een

nipte nederlaag maar de tweede
werd ruimschoots gewonnen. Toch
zagen beide coaches naast vele mogelijkheden met de E1 ook verbeterpunten. Dit kwam vooral in de competitie naar voren.
De eerste competitiewedstrijd tegen
Luno werd dik gewonnen met 9-1.
Maar een week later tegen Fiducia
moesten de jonge spelers echt aan
de bak, dat viel soms ietwat tegen.
Fiducia was gewoonweg een maa
tje te groot. Vooral verdedigend liep
Atlantis achter de feiten aan. Met
het geluk aan de zijde van Atlantis
werd de uitslag 1-3 voor Fiducia. In
de week die volgde hebben trainers

Wouter en Serge zich op het verdedigen gestort.
Dit had zeker resultaat want afgelopen zaterdag tegen EKVA werd
er door E1 zeer goed verdedigd.
Een spannende wedstrijd waar zeker voor de overwinning is gevochten was een beloning voor trainers
en de kinderen zelf.
Het is leuk om te zien hoe snel de
kinderen leren en dit meteen in de
wedstrijd laten zien.
Het mag dan een nieuw team zijn,
er staat wel een team met 9 enthousiaste kinderen en 2 geweldige coaches en niet te vergeten fanatieke
ouders.

Boven: Wilco Kuijlenburg, Jarni van der Wilt, Kevin Keijman, Rick Kuijlenburg, Sven van Putten, Sander van Diemen en
Wendy Kentrop Onder: Suzanne Pijper, Jara van Es, Emma Beijer, Amy Loman en Joëlle Bakker

Atlantis D1 heeft een
nieuwe sponsor
Mijdrecht - Het korfbalseizoen is
twee weken geleden alweer van
start gegaan. Na de zomervakantie heeft de D1 van KV Atlantis een
oefenwedstrijd bij DES in Delft gespeeld en deed het team mee aan
een minitoernooi bij SDO in Kamerik. Op deze manier kon iedereen een beetje aan elkaar wennen

en kon er wat geoefend worden met
verschillende opstellingen.
Vorige week werd de eerste competitiewedstrijd gespeeld, wederom
bij SDO. Jammer genoeg werd deze wedstrijd verloren met een stand
van 8-6. Afgelopen zaterdag was
het tijd voor de eerste thuiswedstrijd. Maar helaas werd ook de-

ze wedstrijd onder het toeziend oog
van trouwe fans afgesloten met een
4-9 achterstand. Het seizoen is echter nog maar net begonnen, dus er
kan nog van alles gebeuren!!
Het team is in ieder geval verzekerd
van een nieuwe sponsor: meubelstoffeerderij Bos uit Amstelveen is
dit jaar de sponsor van de D1.

Gemeente draagt
financieel niet bij aan
renovatie tennisbanen
De Ronde Venen - Het college van
burgemeester en wethouders heeft
dinsdag 15 september besloten het
verzoek van de tennisverenigingen
om financieel bij te dragen aan de
renovatie van tennisbanen niet te
honoreren. Het huidige economische klimaat gekoppeld aan het feit
dat de tennisbanen in het verleden
zijn geprivatiseerd, heeft het college doen besluiten het verzoek af te
wijzen.
In 1997 en 1998 zijn de tennisbanen van de vier Rondeveneense
tennisverenigingen (Tennisvereniging Mijdrecht, Tennisvereniging

De Ronde Vener, Vinkeveense Lawn
Tennis Vereniging en Tennisvereniging Wilnis) geprivatiseerd. Gebleken is dat het overgrote deel van de
31 tennisbanen van de vier verenigingen toe is aan vervanging van de
toplaag. De tennisverenigingen geven aan deze het liefst te vervangen door all weatherbanen, zodat
het hele jaar door op de banen gespeeld kan worden.
De verenigingen lopen echter aan
tegen de extra kosten die dit met
zich meebrengt ten opzichte van
gravelbanen. Voor vervanging van
de toplaag van gravelbanen heb-

ben de verenigingen gespaard, voor
aanleg van banen die het hele jaar
te gebruiken zijn niet. De tennisverenigingen hebben daarom de gemeente verzocht deze extra kosten,
die zij niet kunnen betalen, op zich
te nemen.
Het college heeft de aanvraag zorgvuldig bekeken maar uiteindelijk
besloten dit niet te doen. Er is nu
geconcludeerd dat de privatisering
en het huidige economische klimaat
een dergelijke subsidie onmogelijk
maken, ondanks de lijst met argumenten die vóór een bijdrage pleiten.

Sportdag Sint Jozefschool
Vinkeveen - De jaarlijkse sportdag van de Sint Jozefschool, gehouden op 16 september, mag weer een
succes worden genoemd.
Niet in de laatste plaats dankzij het
weer dat hen ook dit jaar weer goed

gezind was.
De groepen 1 t/m 8 werden verdeeld
over de diverse voetbal- en korfbalvelden, waarna de kinderen van 9.00
tot ongeveer 12.00 uur enthousiast

de verschillende sportieve onderdelen afwerkten.
Na afloop kregen zij allen een diploma mee naar huis; de bevestiging
van hun sportieve prestaties!
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Atlantis 1 maakt het
onnodig spannend

Biljartnieuweling start
uitstekend

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde Atlantis 1 op eigen terrein
tegen Vlug en Vaardig uit Amsterdam. Na de teleurstellende wedstrijd
van vorige week is er veel gesproken om meer als één team te functioneren. Hierdoor ging de ploeg met
frisse moed de wedstrijd tegemoet
waarin ze duidelijk beter was dan
haar tegenstander, maar toch moeite had dit in cijfers uit te drukken.
Er werd uiteindelijk met 13-11 gewonnen.
Atlantis 1 begon niet al te geconcentreerd aan de wedstrijd, waardoor in
de eerste drie aanvallen de bal vrij
snel werd onderschept door de Amsterdamse tegenstanders. Deze waren wel scherp en wisten gelijk de
eerste meegekregen vrije bal te verzilveren. Gelukkig liet het vlaggenschip van Atlantis niet al te lang op
zich wachten, ze maakte met een
mooi uitgespeelde aanval de stand
snel weer gelijk.
het 3-3 ging het gelijk op. Hierna
leek het er op dat Atlantis uit gingen lopen. Vlug en Vaardig werd
goed onder druk gezet en kwam
een tijd lang niet tot scoren wat de
Mijdrechtenaren een prettige marge
van 3 doelpunten opleverde. Toch
wist de ploeg niet definitief los te
breken, ondanks het niveauverschil
bleven de Amsterdammers in de

Mijdrecht - In speelweek 4 wisten
Dio 1 en APK Mijdrecht 1 de maximale score van 9-0 te halen. Vooral de start van de teams van APK
Mijdrecht baart opzien. Deze teams
hebben veel nieuwe spelers die na
4 wedstrijden herzien worden. “Herzien” wil zeggen dat er na 4 wedstrijden berekend wordt of de opgave van de te maken aantal caramboles correct is.
Is er na 4 wedstrijden sprake van
een verhoging van het aantal caramboles met meer als 20% dan zijn volgens de Spelregels en Reglementen
de gewonnen partijen alsnog verliespartijen.
Deze regel is ingesteld om zo goed
mogelijke opgaven van nieuwe spelers te doen.
Een nieuwe speler, Peter Jongeling
van De Paddestoel 1, presteerde het
deze week de kortste partij in 12
beurten neer te zetten. De toekomst
zal leren of deze partij een winstpartij blijft.
John Vrielink wist met 57 caramboles de hoogste serie van de week te
scoren = 40,71% van zijn totaal te
maken caramboles.
Cens 2 verloor met 4-5 van De Merel/Heerenlux 1. John Vrielink was
in 15 beurten ongenaakbaar tegen
Alan Knightley. Zweder van Dalen
boekte in 21 beurten een keurige zege op Kees Griffioen.

buurt, wat resulteerde in een kleine
voorsprong van 8-6 in de rust.
Na rust wist het door Rabobank gesponsorde Atlantis 1 snel te scoren.
Maar nog steeds lukte het niet de
taaie Amsterdammers af te schudden. De ploeg uit Mijdrecht ging wat
onrustig spelen waardoor na een
kwartier spelen de tegenstanders
zelfs weer gelijk wisten te maken tot
10-10. Wouter Drubbel werd er ingebracht voor de moegestreden Jacco
van Koeverden Brouwer en 5 minuten later werd ook Kim Stolk gewisseld voor Melissa van der Stap.
10 minuten voor tijd wist de ploeg
de korf weer te vinden en ze sloeg
weer een gaatje van twee. Het bleef
spannend toen de Amsterdammers de marge weer naar één verkleinden, maar met nog iets meer
dan een minuut te gaan wist Jimmy
de Koning de deur op slot te gooien met een schot. Hierdoor werd de
eindstand bepaald op 13-11.
Positief in deze wedstrijd is dat Atlantis 1 een mooie pot heeft neergezet, waarin 8 keer van afstand werd
gescoord. Hoewel er duidelijk vooruitgang is geboekt in het aanvalsspel, heeft de ploeg nog wel wat
werk te verrichten. Volgende week
zal er uit gespeeld worden tegen
Amsterdam 1. Hopelijk kan dan de
stijgende lijn voortgezet worden.

Sandra Pronk neemt een doorloopbal

Korfballers van Atlantis 2
van Vlug en Vaardig
Mijdrecht - Zaterdag 19 september speelde het door Rabobank gesponsorde Atlantis 2 tegen Vlug en
Vaardig 2. Na het verlies van vorige
week was het team er op gebrand
om deze wedstrijd te winnen. De
wedstrijd werd dan ook gewonnen
met een stand van 12 – 7.
Na een goede warming-up werd
de wedstrijd door Atlantis 2 scherp
begonnen, wat resulteerde in een
stand van 5 – 0 binnen de eerste
15 minuten, onder andere door een
mooie dieptebal. Hierna vergat het
door Rabobank gesponsorde Atlantis wederom om te scoren en kwam
Vlug en Vaardig terug naar 5 – 3. Dit
kwam mede door slordigheden van
de thuisploeg zelf.

Na de rust werd er gelukkig wel
weer gescoord. Dit begon al in de
eerste minuut van de tweede helft
door een prachtig uitgespeelde bal
van Peter van der Wel en Berry de
Jong. Hierna werd helaas een strafworp gemist, maar door een snelle afvang werd er meteen gescoord
door middel van een korte kans. Het
door Rabobank gesponsorde Atlantis bouwde de stand hierna uit naar
een voorsprong van 11 – 6. Tijdens
de laatste tien minuten werden er
nog twee wissels gemaakt aan de
kant van Atlantis. In de laatste minuut werd er door Atlantis en Vlug
en Vaardig allebei nog één keer gescoord, wat resulteerde in een eindstand van 12 – 7.

IJzersterk begin voor
de mannen van Argon F2
Mijdrecht - Even voorstellen: van
links naar rechts: Martijn Egbers Max Bakker- Mitchell van KootenNoah van Groen- Tom Visser. Op de
knieën: Luc Vooorend- Xavier Millenaar- Jordy Zwaneveld en Niels de
Vries. Achteraan staan hun technische staf; Roel- Patrick- Paul en Rene.
Afgelopen zaterdag speelde de F2
thuis tegen Maarssen. Na een korte team bespreking en warming-up
werd er enthousiast begonnen aan
de wedstrijd. Na 3 minuten scoorde Xavier het eerste doelpunt en de
trend voor de wedstrijd was gelijk
gezet. Tom, Mitchell, Jordy en Niels
pakten elke kans om te scoren prima op. Mocht de tegenstander toch
uitbreken naar hun helft stonden
daar Max, Luc, en Noah om de bal
weg te houden bij hun keeper Martijn.

Door hun enthousiasme en goed
samenspel wisten zij steeds op de
helft van hun tegenstander te spelen. Dat bracht hen voor de rust op
5-0 voorsprong.
Argon keeper Martijn verveelde zich
een beetje dus na de rust ging Noah op goal.
Noah had niet veel meer te doen
dan Martijn. De tegenstander is
maar twee keer bij het doel geweest
en deze ballen heeft hij keurig weggewerkt. De tweede helft speelden
Argon, net als de eerste helft, voornamelijk op hun veldhelft waar dan
ook weer de nodige doelpunten uit
voortkwamen.
De einduitslag is dan ook 9-0. De
mannen hebben ook deze wedstrijd lekker gebald (net als de vorige wedstrijd tegen Hertha welke Argon heeft gewonnen met 7-0.)
Het beloofd een goed seizoen voor
hen te worden.

Zaterdagvoetbal

Tweede nederlaag voor
Argon
Mijdrecht - In Baarn is Argon tegen de tweede nederlaag op rij van
dit seizoen opgelopen, TOV toonde
zich in de slotfase slagvaardiger (20) en Argon was deze wedstrijd in
de afwerking niet gelukkig, paal en
lat stonden een doelpunt in de weg.
Hoewel de gastheren de eerste helft
sterker waren was de eerste mogelijkheid voor Argon, René Legters verscheen na drie minuten voor
doelman Beeke maar hij mikte in
handen van de keeper. Het bleek
dat het in deze wedstrijd moeilijk
was om de juiste richting te vinden
want Van der Molen (naast) en Bakker (over) verzuimde namens TOV
te scoren en aan Argonkant schoot
Mark Flapper naast, Leroy Leijgraaff
over en ook was keeper Beeke net
iets eerder bij de bal na een uitval.
Halverwege de eerste helft moest
Desmond Kentrop zich laten vervangen door Lars Sloothaak.
De tweede helft trok Argon het iniatief naar zich toe maar al snel bleek
dat het ook nu weer bijzonder moeilijk was om het doel te vinden want
binnen vijf minuten schoot René Legters over en Leroy Leijgraaff
naast. Met nog een half uur op de

klok kwam Jimmy van Veen in het
veld voor Florian Schutijzer.
Kansen
Argon kreeg de laatste twintig minuten meerdere kansen om de op
voorsprong te komen. Mark Flapper raakte de paal en in de rebound
werd een schot van Youri van Adrichem van de doellijn gehaald. De
eerste tegentreffer kwam voort uit
hoekschop, de bal zweefde boven
de doelmond toen er een fluitsignaal klonk (uit het publiek?), de Argondefensie keek toe en Pim Kranendonk kopte de 1-0 in. Protesten
bij de goed leidende arbiter Boon
mochten niet baten. Argon deed er
alles aan om de achterstand goed
te maken, en vrije trap van Albert
Mens werd door Mark Flapper tegen de lat gekopt en een omhaal
van Michael Levering ging over. Vervolgens werd een schot van Albert
Mens een prooi van de goed keepende Beeke.
Drie minuten voor tijd bracht namens de thuisploeg Dave Dracht
de stand op 2-0. Zaterdag komt het
nog ongeslagen WV-HEDW naar
Mijdrecht.

Nadat de kruitdampen van de superpartij van Peter Jongeling tegen
Kees de Zwart waren opgetrokken,
haalden de overige spelers van De
Kuiper/van Wijk de volle winst.
APK Mijdrecht 2 verraste met 72 winst op De Vrijheid/Biljartmakers. Hendrik Versluis in 19 beurten
en Pascal Pluijmakers in 22 beurten
hadden geen kind aan hun tegenstanders uit de Amstelhoek.
De Schans kon het met 2-7 niet redden tegen een sterk De Paddestoel
2. Jim van Zwieten, Sjoerd van Agteren en Robert Daalhuizen zorgden voor de punten van De Paddestoel 2.
APK Mijdrecht 1 vernietigde met 90 De Paddestoel 3. Hennie Versluis
was de echte kopman door met de
kortste partij in 23 beurten Hans Bak
te verslaan.
De Merel/Heerenlux 4 bewees de
goede vorm door Dio 2 met 7-2 te
verslaan. Heel sterk speelde Wim
Roest door in 19 beurten Hennie van
’t Hul het nakijken te geven. Pieter
Stokhof redde de eer voor Dio 2.

Uitslagen
Kromme Mijdrecht 2 verloor nipt met
4-5 van De Merel/Heerenlux 2.
De Merel/Heerenlux 3 was met 09 kansloos tegen Dio 1. Bert Dijkshoorn was geen gentleman voor Caty Jansen. Slechts 13 beurten waren
nodig om een sterk gestarte Caty te
verslaan.
Kromme Mijdrecht 1 was met 7-2
Cens 1duidelijk de baas. Patrick Gillet redde de eer door in 18 beurten
Kees Westkamp het nakijken te geven. De Paddestoel 1 verloor duidelijk met 3-6 van De Kuiper/van Wijk.

CSW knokt zich naar
sensationele overwinning
Wilnis - CSW heeft zaterdag een
zeer knappe overwinning behaald
tegen HBOK. In een ware kraker
werden de gasten uit Amsterdam
aan de kant gezet. Alle ingrediënten
voor een schitterende voetbalmiddag waren zaterdag aanwezig. Een
nazomer zonnetje, een goede grasmat en twee gemotiveerde ploegen.
CSW had nog wat goed te maken
voor eigen publiek nadat Amstelveen twee weken daarvoor de punten van de Wilnissers had gestolen.
Direct vanaf het begin werd er druk
uitgeoefend op de defensie van de
Amsterdammers. Het tactisch concept betaalde zich na vijf minuten
al uit. Stefan Baars haalde van een
kleine twintig meter uit en de bal
belandde in de verre hoek 1-0. Een
uitstekend begin voor de Wilnisse ploeg. Echter nog geen drie mi-

de zestienmeter. De scheidsrechter
toonde wederom een rode kaart en
gaf ook nog eens een penalty aan
de Amsterdammers. Dankzij knap
keeperswerk van de uitstekend spelende Jordy Wens bleef de gelijke
stand op het scorebord staan omdat hij de penalty wist te keren. Daar
waar het publiek wellicht een nederlaag aan zag komen, bleef er geloof
bij de negen man uit Wilnis. Duels
werden gewonnen en de wil om te
winnen was een stuk groter dan bij
de gasten uit Amsterdam. Een lange bal op Mauri Cabeza werd schitterend door de aanwinst gecontroleerd en verwerkt tot de ondenkbare voorsprong: 2-1. HBOK ging
langzamerhand iets meer risico nemen waardoor er meer ruimte ontstond voor de snelle Wijngaarden
en de inmiddels ingevallen Klumper.

nuten later stond de 1-1 al op het
bord. Onhandig instappen van de
verdediging was de aanleiding voor
aansluitingstreffer. Een speler van
HBOK profiteerde van de defensieve misstap en schoof de bal handig
langs keeper Wens.
Gedurende de eerste helft namen
beiden ploegen weinig risico’s. Er
werd ingezakt bij balbezit van de tegenstander en aanvallen strandde
vaak vroegtijdig. Een kleine tien minuten voor tijd wist HBOK door te
breken. De aanval kon op het allerlaatste moment nog tot corner worden verwerkt. De zwak leidende
scheidsrechter gaf Alexander Bos,
na in eerste instantie de voordeelregel te hebben toegepast, zijn tweede gele kaart voor vasthouden. Een
domper voor de Wilnissers net voor
de rust. Na rust begon HBOK langzaam druk uit te oefenen op CSW.
Na tien minuten stuitte een aanvaller van HBOK op Vincent Wens in

Na wederom een afgeslagen aanval van HBOK wist Jay Klaas Wijngaarden maximaal te profiteren. Hij
schoot de bal op magistrale wijze in
de linkerbovenhoek. Het doelpunt
werd uitbundig gevierd door het
Wilnisse publiek en de negen strijdende CSW-ers.
HBOK ging alles of niets spelen en
de aansluitingstreffer was dan ook
niet lang na de 3-1 een feit. Met nog
tien minuten kwam de hoop bij de
Amsterdammers een klein beetje
terug maar de strijdlust van de Wilnisse ploeg leek onuitputtelijk. Nadat de Amsterdammers een kopbal
knap gekeerd zagen worden door
keeper Wens wist Jilles Klumper
de wedstrijd definitief in het slot te
gooien door knap en droog de 4-2
binnen te knallen.
Laatste pogingen van HBOK leverde
niks meer op. De overwinning voor
CSW was een feit. Een verdiende en
knappe overwinning!

Volleybalcompetitie van
Atalante is begonnen
Vinkeveen - De teams van Atalante zijn een goede maand in training
en vanaf deze week begint de competitie. Dit seizoen wederom 4 herenteams, het eerste A-side team
speelt eerste klasse en hoopt dit na
de mooie vierde plek van vorig seizoen minstens te evenaren.

naar de tweede klasse en zet alles
op alles om samen met nieuw jong
talent Kellie Bocxe terug te boksen
naar de eerste klasse.
Verder zijn de ogen gericht op de
nieuwe formatie Creavorm Boxce
D3 een jong team boordevol aanstormende talenten.

Martijn de Vries en Sven Pothuizen
zijn de nieuwe veelbelovende krachten in het veld. Het tweede Rabobank team wist zich met een beetje
geluk te handhaven in de 2de klasse en zal met de uitbreiding van vele oude nieuwe gezichten als Leroy
Kuijper, Bas de Kuijer, Joost Plateijn,
Bob Bakker en Erik Verbruggen vast
en zeker beter gaan presteren.

In de jeugdgroep starten 4 aspirantenteams met een talentvol jongens
A team, een rising mix B, de C kampioenen van vorig seizoen en een
nieuw erg leuk C team met ex-mini’s
die het voor het eerst bij de aspiranten gaan proberen. Bij de allerkleinsten, de mini’s, hebben we nog altijd
de meeste instroming waar we erg
trots op zijn. We beginnen dit seizoen met 6 miniteams met leuke namen: de Kanaries, de Citroenen, de
Muppets, de Heroes, de Ukketoppers en een leuke nieuwe naam die
nog bedacht moet worden.

Bij de dames starten 5 teams in de
competitie en uiteraard zijn er weer
mooie kansen voor de Haaxman/
Verbruggen equipe die vorig seizoen heel netjes tweede eindigde in
de promotieklasse. Aanvaller Marleen Sondermeijer is na twee jaar
weer terug bij de ploeg. Het tweede
Oudenallen/Haaxman damesteam
is afgelopen seizoen gedegradeerd

Aanstaande vrijdag 25-09 speelt H2
om 19:30u, D1 om 20:00u en H1 om
21:00u in De Boei hun eerste wedstrijd. Meer info via www.vv-atalante.nl. Komt dat zien!
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Twee keer winst voor
HVM Dames 1!

Veenloopster Julitta
Boschman wint in
Zoetermeer
Regio - Afgelopen zondag liet Veenloopster Julitta Boschman weer zien
in een uitstekende vorm te verkeren. Ze won tijdens de Autoloosloop
in Zoetermeer niet alleen de 10 kilometer in een nieuw parkoersrecord; ze was ook nog eens nooit zelf
zo snel.
Julitta leverde een spannende strijd
met de houdster van het parkoersrecord uit 2008. Al vrij in het begin
nam Julitta de leiding, maar haar
concurrente gaf zich niet snel gewonnen. Het uiteindelijke verschil
aan de finish bedroeg een halve minuut in het voordeel van Julitta. Haar
tijd van 40.31 betekende een nieuw
persoonlijk en parkoersrecord. Een
uitstekende prestatie!
Michael en Frans Woerden liepen
deze dag de Halve Marathon van
Hoogland. Michael lijkt zo langzamerhand weer in een goede vorm te
komen. Hij legde tijdens deze halve marathon beslag op de derde
plaats in een goede 1.12.49. Frans
deed het na zijn twee achtereenvolgende weekenden met een marathon (Hoofddorp en Roelofarendsveen) iets rustiger aan dan normaal.
Hij liep een tijd van 1.26.10.
Ook bij de Dam-tot-Damloop stonden Veenlopers aan de start. Ricardo van ’t Schip koos voor de speciale avondeditie op zaterdagavond, ter

gelegenheid van de 25e editie. Hij
was razendsnel door de 16,1 km onder het ‘magische’ uur te lopen. Hij
kwam onder de finish in Zaandam in
een snelle 59.30.

Martien de Kuijer kampioen
klaverjassen bij
de Merel
Vinkeveen - Martien de Kuijer uit
Vinkeveen mag zich een jaar lang
Open Ronde Venen kampioen klaverjassen noemen , hij was afgelopen vrijdag de sterkste kaarter van
het 20 de Open Ronde Venen klaverjas-toernooi in cafe de Merel
aan de Demmerik, Arkenpark MUR
no. 43 te Vinkeveen. Het was ogenschijnlijk een makkie voor Martien
om de wisselbeker voor een jaar
mee naar huis te nemen maar zo
was het toch niet.

Via internet zelf je baan
reserveren bij Tennishal
De Ronde Venen
Mijdrecht - Sinds kort kunnen liefhebbers die regelmatig overdekt
tennissen via internet inloggen op
de website van Tennishal ‘De Ronde
Venen’ om één of meer tennisbanen
voor een bepaald tijdstip te reserveren. Dit is onderdeel van een nieuwe
opzet, ‘baanhuurbundels’ genaamd,
die tennishal eigenaar/exploitant
Adriaan Panman recentelijk heeft
geïntroduceerd. Daarbij koopt men
een aantal uren in de vorm van een
‘bundel’. Dat kan bijvoorbeeld in samenspraak met het aantal mensen
waar men altijd mee tennist. Afhankelijk van de hoeveelheid uren die
men wil tennissen en met hoeveel
‘partners’ kan er een bundel worden
gekozen. Die worden aangeboden in
50, 80, 100, 120 en 140 halve baanuren. Gekozen is voor halve baanuren, zodat men naar wens ook anderhalf uur kan spelen of misschien
na een uur er nog wel een half uurtje bij zou willen hebben. Men koopt
‘standaard’ bundels in. Zo kosten 80
halve baanuren in totaal 500 euro.
Dat lijkt veel, maar per half uur is dit
toch nog maar 6,25 euro. Dat is in
verhouding met andere tennisbaanverhuurders niet duur, helemaal als
dat wordt verdeeld over twee personen (enkelspel) of zelfs vier personen (dubbel). De baanhuur wordt
dus over de partners verdeeld, waar
één van hen de factuur krijgt en dat
bedrag onderling verrekent. Desgewenst kunnen alle partners ook afzonderlijk een factuur krijgen. Hoe
ruimer de bundel, des te goedkoper
de baanhuur uitvalt.
De zomer dóór
Er is onderscheid tussen verschillende baanhuurbundels. Eén daarvan geldt uitsluitend voor spelen in
het weekend (zaterdag en zondag).
Daarvoor kan men 50 halve uren inkopen voor 350 euro. Bij de ‘Plus’versie kan men die uren ook ‘opnemen’ op werkdagen van dinsdag tot
en met vrijdag. Deze bundel blijft
doorlopend 18 maanden na de eerste boeking geldig. Bij de ‘weekendbundel’ is dat 15 maanden. De bundel is dus ook in de zomermaanden te gebruiken met aansluitend
eventueel het daarop volgende winterseizoen. Wie via de website van
de tennishal een baanhuurbundel
koopt, krijgt via e-mail een gebruikersnaam en wachtwoord toegewezen. U hoeft daarbij geen lid te
zijn van een tennisvereniging, maar
wel (een beetje) kunnen tennissen.
Overigens een ideale vorm van lichaamsbeweging! Als particulier
kunt u te allen tijde een baan huren om met uw partner of vrienden
te gaan tennissen. Wanneer u maar
wilt, vanzelfsprekend als de door u
gekozen baan niet bezet is. Met uw
gebruikersnaam kunt u via de website 1 tot 7 dagen van te voren vanaf een half uur en meer een baan
of banen reserveren op een voor u
meest geschikte dag en tijdstip. U
kunt daarbij ook zien of de door u
gekozen baan/banen op dat tijdstip beschikbaar is/zijn. Vervolgens
krijgt u een bevestiging van uw boeking. U kunt alle gemaakte afspraken inzien en de uren bekijken die
u nog tegoed heeft in de bundel.
Mocht u onverwacht niet kunnen
tennissen op het afgesproken tijdstip, dan kunt u minimaal 24 uur van
te voren de baan/banen nog annuleren. Baanhuurders kunnen buiten
hun ‘tennispartners’ kosteloos ook
gewoon een plaatsvervanger of in-

troducé meenemen. U huurt immers
een baan en dan maakt het niet uit
wie u meeneemt voor een potje tennis! Sterker nog, als u zelf niet kan
laat u uw familie, vrienden of kennissen gebruikmaken van de gereserveerde baan. Uitgebreide informatie over de baanhuurbundels
treft u op de site aan: www.tennishalderondevenen.nl.
Concurrerend tarief
“We zijn er al een poosje mee bezig geweest om het gebruik van de
tennishal weer nieuw leven in te
blazen. Het was allemaal wat achterhaald. En dit is het resultaat ervan. De oude manier van afhangabonnementen en gezinsabonnementen hebben we overboord gezet. Er zijn geen wachttijden meer
en er wordt ook niet meer afgehangen. Ik wil daarbij opmerken dat het
nieuwe baanhuursysteem mogelijkheden biedt om te gaan tennissen
tegen een zeer concurrerend tarief,”
legt Adriaan Panman uit die twaalf
jaar geleden de tennishal van zijn
vader overnam. Hij was degene die
de tennishal 36 jaar geleden opzette. Sindsdien een prachtige indoortennis locatie met een gezellige inpandige sportkantine. Ooit werd met
twee banen begonnen en in de loop
der tijd is de hal uitgebreid met drie
banen. Een sportaccommodatie die
voor bezoekers welke niet afkomstig
zijn uit De Ronde Venen wat moeilijk
te vinden is, aangezien deze achter
Partycentrum De Meijert is gesitueerd. Een duidelijke bewegwijzering
aan de rand van het toegangspad
naast De Meijert zou wel zo handig zijn.
Overigens biedt Tennishal De Ronde Venen méér dan tennis alleen.
Het kan ook in combinatie met een
evenement, zoals een bedrijfsfeest
of familiefeest. De Tennishal biedt
daarvoor voldoende faciliteiten en
mogelijkheden. Misschien eens wat
anders dan een keer bowlen. Ga je
met elkaar tennissen, afgewisseld
met een hapje en een drankje. Eén
en ander wordt ook op de website
onder de aandacht gebracht. Maar
ook aan 55 plussers die willen tennissen, biedt de tennishal onderdak. “Meestal zijn hiervoor banen
op woensdagmiddag gereserveerd.
Deze mensen vormen zelf groepjes
die tegen elkaar tennissen. In het
kader van Spel & Sport 55 plus is
dit een optie om langs die weg een
uurtje te gaan tennissen. En meestal is dat heel gezellig,” aldus Panman. “Naast dit alles wordt de hal
benut voor team- en wintercompetities, zoals dames- en heren enkelspel en dubbel. Ook dit is allemaal
individueel. De spelers geven zich
daarvoor bij mij op, waarna ik de indeling ‘naar sterkte’ van de deelnemers maak. Eens in de drie of vier
weken gaat men dan tennissen en
die maken er bovendien een leuke
middag van met een stukje ‘aftertennis’. We kennen ook het ‘Tosstennis’ voor dames dubbel met groepen van 12 tot 20 dames. Om maar
enkele activiteiten te noemen. Het
zijn eigenlijk allemaal gezelligheidstoernooien.” Al met al biedt Tennishal De Ronde Venen voor elk wat
wils op tennisgebied. Men is assertief in het organiseren van gezellige
wedstrijdjes en tennispartijtjes voor
individuele tennissers. Op de website kunnen belangstellenden terecht
voor meer informatie. Bellen kan natuurlijk ook: 0297-285636.

Na het tweede giffie stond Leni Bon
nog bovenaan , na de derde ronde
stond Martien al fier bovenaan om
de koppositie niet meer af te staan
en de beker over te nemen van Carla van Nieuwkerk , de winnares van
2008, met het aantal van maar liefst
6991 punten, . Als tweede eindigde Nico v.d.Meer met 6756 punten
, Als prima derde werd Frans Bierstekers met toch ook nog 6745 punten, vierde werd oud kampioen Rob
van Achterbergh met 6603 punten
en als vijfde Sjaan Kolenberg met
6515 punten, dus werd er sterk gekaart deze avond .

Poedelprijs
De poedelprijs ging naar Annelies
van Scheppingen met 5337 punten. Er werd deze avond vier potten gekaart en geteld. Dus de beker en de prachtige prijzen waren
voor Martien de Kuijer. De organisatie was in handen van William
Mayenburg , wat prima lukte en een
gezellige en leuke avond opleverde,
de prijzen waren weer als vanouds,
dus formidabel. De volgende prijsklaverjaswedstrijd in cafe de Merel
zal zijn op Vrijdag 25 September
2009, we starten om 20.15 uur, 20.00
uur aanwezig zijn s.v.p. en spelen
vier giffies. Ook is er op deze avond
een grote tombola met fraaie prijzen. Deze avond telt ook mee voor
het eindklassement, dat wil zeggen van de 21 kaart-avonden tellen de 15 hoogst gekaarte avonden
mee voor de extra prijs dus u kan
ook nog een avondje missen , wat
die prijs is houden we nog even geheim. Inleg per avond kaarten is drie
euro, iedereen welkom.
Dit alles in Cafè de Merel Arkenpark MUR 43 Vinkeveen tel. 0297263562

Tossevenement bij TVDRV
Mijdrecht - Het tossen wordt gehouden op vrijdagmiddag 18 en 25
september!
16.00 tot 18.00 uur voor de jeugd t/
m 12 jaar en 18.00 tot 20.00 uur de
jeugd vanaf 12 jaar.
Tussen 17.30 en 18.30 gaan we lekker patat bakken! We zullen ook
meer verenigingen uitnodigen voor
het tossen. Wij hopen op een grote opkomst!
Hoe werkt het precies?
Je komt naar de club en meld je in
het clubhuis. Je betaald 1 euro en
geeft je pasje. Je ontvangt een consumptiebon voor een patatje en een
ijsje. Voor het tennissen maakt de
jeugdcommissie ter plekke een indeling. Er worden dubbels gespeeld

Mijdrecht - Na een zware nederlaag van vorige week, waar we het
niet meer over hebben, heeft Dames 1 een topweekend gehad op
hockeygebied.
Afgelopen vrijdagavond speelden
zij een oefenwedstrijd tegen Vianen,
waar twee toppers uit de Veterinnen en een topkeepster bij waren.
De dames begonnen deze keer erg
fanatiek met de wedstrijd, waardoor
ze niet meteen omver werden gelopen. Er werden prachtige combinaties gemaakt en iedereen haalde
het uiterste uit zichzelf. Saskia Kraan
scoorde twee keer, Leonie Post en
Anouk Dix beiden één keer en Claudia Röling maakte twee prachtige
backhandgoals. Hierop gingen de
toeschouwers helemaal uit hun dak,
en terecht!
Het was trouwens erg leuk om zoveel toeschouwers langs de kant te
zien, dat verhoogde de sfeer en de
inzet bij de meiden.
Uiteindelijk hebben ze met 6-0 gewonnen en daar nog een gezellige
derde helft aan vast geplakt.
Twee dagen daarna, afgelopen zondag dus, mochten de dames alweer
aan de bak. Thuis tegen Fletiomare deze keer. De tweede competitiewedstrijd van het seizoen. Twee jaar
geleden had Dames 1 net aan van

deze ploeg gewonnen, wat nu dus
ook weer doel was.
De dames moesten helaas op veld
2 spelen, die wat langzamer speelt
dan veld 1 waar Heren 1 speelde. Ook hadden ze geen coach en
keeper. Gelukkig wilde Marjolein
Hartwigsen zich wel weer voor een
wedstrijdje bij haar oude team voegen. Het was ook erg fijn dat Monique Kraan op het laatste moment
wel wilde meespelen en de voorzitter Mick Fernhout de tweede helft
wilde coachen.
Het was een spannende pot, de
teams waren erg aan elkaar gewaagd. Mijdrecht miste helaas wel
behoorlijk wat kansen, maar maakte dit ook weer goed met een aantal prachtige goals. Claudia Röling scoorde wederom twee keer en
weer met een prachtige backhand!
Saskia Kraan was ook weer op haar
best en drukte ook een punt. Jolien Uijenkruijer scoorde vanuit een
mooie strafcornercombinatie.
Uiteindelijk hebben de dames met
4-3 gewonnen. Dit maakte de wedstrijd van vorige week weer goed.
Hopelijk houdt Dames 1 dit positieve gevoel vast en wordt de wedstrijd
van volgende week net zo’n topwedstrijd. Ze moeten dan uit tegen
Muiderberg Dames 1.

Junior/Senior toernooi
Wilnis - Zondag 12 september jl.
vond het zoveelste junior/senior
toernooi plaats bij Tennisvereniging
Wilnis. Iedere junior kon een senior
naar keuze opbellen en zich opgeven voor dit altijd gezellige toernooi!
Dit resulteerde dit jaar in een aantal
verrassende keuzes.
Dit jaar hadden 26 koppels zich opgegeven. Ondanks dat het aantal inschrijvingen een wat lager lag dan
andere jaren, mocht dit de pret niet
drukken. Veel senioren mochten dit
jaar weer een wedstrijdje spelen op
klein veld, met de mini’s. Dat was
lang geleden en bleek af en toe nog
best lastig te zijn!
Er waren dit jaar weer ontzettend
gezellige en sportieve duo’s. Prijswinnaars waren: Angelo Egbers met

Jos Zewald, zij hadden de meeste
games in de hoogste poule. Andere winnaars waren Gerben van der
Schaaf en Jochem van Bergen, Stan
van Loon en Bouwe Buur, Jelle Pieter de Boer en Erik de Boer, Sanne
Altona en Mirjam de Lange en Luca
van de Werf en Bas van de Werf. Allen kregen een sportieve prijs mee
naar huis!
Alle deelnemers kijken weer terug
op een geslaagde dag. Volgend jaar
wordt gekeken of dit concept weer
herhaald wordt of dat het toernooi
in een nieuw jasje wordt gestoken!
In ieder geval maken de clubleden
zich de komende tijd op voor het
herfsttoernooi bij de senioren en de
najaarspoules bij de junioren.

van een half uur. Daarna worden alle passen weer door elkaar geschud
en wordt er opnieuw ingedeeld. Natuurlijk proberen we zo goed mogelijk in te delen, zodat iedereen
een leuk potje tennis kan spelen.
Je zorgt zelf voor ballen en je kent
de spelregels. Neem zoveel mogelijk tennisvrienden mee, ook van andere verenigingen!
Tot ziens!
Nog even alles op een rijtje:
Tossevenement TVDRV 18 en 25
september! 16.00 tot 18.00 uur voor
de jeugd t/m 12 jaar en 18.00 tot
20.00 uur de jeugd vanaf 12 jaar.
Inschrijfgeld 1 euro. Spelerspas
meenemen. Ballen zelf meenemen
Tussen 17.30-18.30 patat eten.

Hertha meiden winnen
eerste wedstrijd
Vinkeveen - Zaterdag jl. speelden
onze meisjes hun tweede competitie wedstrijd tegen Buitenveldert.
Het was schitterend weer en beide
teams waren compleet!
Na de aftrap speelde Hertha direct op de aanval ,onder leiding van
Famke werd Buitenveldert vastgezet. Anne-Floor en Nikki knokte
voor elke meter.
Achterin hield Roxi haar doel indrukwekkend schoon, met als laatste man Vera en de altijd onvermoeibare Tyscha die alle gaatjes
dicht liep.
Rosalie en onze benjamin Donna
lieten zien dat door de trainingen
het spelletje steeds beter wordt begrepen. En toen was het geheel ver-

diend na knap doorzetten van onze kanjer Famke 1-0. Wat waren de
meiden blij, het eerste echte doelpunt!
In de tweede helft deed iedereen
z’n best om de nul te houden en
misschien er nog
eentje te scoren. Na een geweldige
dribbel over de gehele linkerhelft
scoorde opnieuw Famke in de verre
hoek de 2-0 in,wat tevens de eindstand was!
Meisjes , geweldig, nog maar net
begonnen met voetbal en nu al een
wedstrijdje winnen!
Ga zo door en laat jullie niet ontmoedigen wanneer er word verloren van een tegenstander die al jaren voetballen.

Adriaan Panman van Tennishal De Ronde Venen introduceert de baanhuurbundels

Korte ‘Race of Champions’
voor Kervin Bos
Mijdrecht - De tiende wedstrijd
van het KNMV Nederlands Kampioenschap Wegrace in Assen was
voor Kervin Bos van korte duurt.
De coureur uit het Van der Heyden
Motors Racing Team kwam in ‘De
Strubben’ al ten val waardoor zijn
wedstrijd van korte duur was. In het
kampioenschap bezet de 22-jarige coureur uit Wilnis de tiende plek
ondanks het uitvallen.
Dutch Supersport:
Na zijn vijfde trainingstijd was Kervin tevreden en hij keek dan ook vol
vertrouwen uit naar de wedstrijd.
Als de startlichten hun werk hebben gedaan komt de Yamaha-rijder goed uit de start en het is dringen voor een goede positie. In ‘De
Strubben’ gaat het echter al mis met
Kervin die collega Swen Ahnendorp
raakt op ‘het kontje’ van de machine. Dat raken gebeurt echter met
de voorrem en Kervin schuift hierdoor de baan af. Gelukkig doet het
pak van Daemen Leathers goed zijn
werk en komt Kervin even later zonder veel schade terug bij zijn team.
Dat kan helaas niet gezegd worden
van de machine, de monteurs hebben veel werk te verzetten. “Heel teleurstellend natuurlijk, de start was
echt goed en ik wilde me plaats behouden zodat ik later in de wedstrijd
kon gaan aanvallen!. Wat er precies

gebeurde weet ik niet maar ik raakte Swen en lag opeens op me rug.
Het doet wat zeer en zal morgen wat
beurs zijn maar verder ben ik in orde. Het is natuurlijk wel erg balen
want in het ONK mag het dit seizoen niet lukken. Te veel valpartijen
zorgen ervoor dat ik pas tiende sta
in het kampioenschap. Over twee
weken is de finale van het kampioenschap, dan ga ik op Assen voor
een mooie dagklassering om het
kampioenschap nog goed af te sluiten.” blikt de student aan de Johan
Cruijf Universiteit na al vooruit.
Volgende wedstrijd
Komend weekend zien we Kervin in
actie op een Supermoto machine. In
het verleden deed Kervin al diverse
keren mee aan dit soort evenementen. Nu is hij door organisator Stichting Supermoto Races gevraagd om
in actie te komen op het Eurocircuit
van Valkenswaard. Kervin zal in actie komen in de Yamaha StarBikersklasse en zal het opnemen tegen rijders als Jurgen van den Goorbergh,
Bob Withag, Nigel Walraven, Ronald
ter Braake en Randy Gevers. Verder
zien we nog goede motocrossers in
actie zoals tweevoudig MX3-wereld
kampioen Sven Breugelmans en Jan
van Hastenberg. De volgende ONK
Wegrace is op 4 oktober opnieuw op
het mooie circuit van Drenthe.
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Hertha meiden behalen
winst op karaktervoetbal

Hockeyvereniging Mijdrecht heeft nu ook afdeling G-hockey

Vinkeveen - Slechts met 12 meiden van wie twee halfziek en één
met een liesblessure reisden de
meiden naar Hilversum. Ook Altius
had zijn eerste wedstrijd gewonnen
en met zes meiden op de reservebank werd het voor de Vinkeveense meiden duidelijk dat er heel hard
geknokt moest worden. Er kon niet
gewisseld worden!
Toch was Hertha veel sterker, alleen
ging de bal er niet in.
Het was Altius dat geheel tegen de
verhoudingen in op 1-0 kwam, maar
vlak voor rust scoorde de Vinkeveense gelegenheidsspits en vaste

keeper Yacha met een sluwe bal de
gelijkmaker!
Helaas moest Yacha de tweede helft
verstek laten gaan en besloot een
zieke Anouk zich om te kleden om
de meiden te helpen, wat een klasse! Het was duidelijk dat er anders
moest worden gevoetbald, er werd
een beroep gedaan op de vaste
kern, en dat had al snel resultaat.
Achterin werd er door Anouk, Ama,
Jody en Julie niks meer weggegeven. Het middenveld onder aanvoering van Jur met als secondanten Yvette en de herrezen Priscella troefde de tegenstander op basis

van karakter af. Voorin werd de aanval onder leiding van de sluwe Sanne en Geonasch en de behendige
Esma een kwelgeest voor de tegenstander.
De 1-2 werd na een mooie dribbel
door Sanne zelf ingeschoten.
En toen was er Jur, met machtige
passen en kapbewegingen schoot
ze er drie in.
De eindstand was 1-5. Applaus voor
het team en natuurlijk niet te vergeten de gelegenheidskeeper Nina,
die normaal gesproken goed is voor
3 doelpunten, maar nu vanwege een
liesblessure niet kon voetballen!

Niemand meer ‘buiten’spel!
Mijdrecht - Hockey Vereniging
Mijdrecht is in het vorige seizoen
met een afdeling G-hockey gestart.
Deze afdeling is bedoeld voor jongeren die niet rolstoelafhankelijk
zijn maar waarbij de verstandelijke beperking zodanig is, dat zij niet
mee kunnen komen met leeftijdgenootjes binnen het reguliere hockey.
G-hockey maakt landelijk al een
grote groei door en wordt actief ondersteund vanuit de hockeybond
KNHB die voor informatiepakketten
en coördinatie zorgt.
Voorzitter Mick Fernhout: “Na het
eerste seizoen kunnen we spre-

ken van een enorm succes: eindelijk kunnen deze kinderen en jongeren nu ook in regio De Ronde Venen
plezier beleven aan hockey. Vanuit de gemeente hebben we inmiddels de Stimuleringsprijs 2008 ontvangen, waar we natuurlijk enorm
trots op zijn.
G-hockey is voor kinderen van 7 jaar
tot 14 jaar. (In bepaalde gevallen
kan hier een uitzondering op worden gemaakt). Wij hebben ervaren
trainers en begeleiders die met de
kinderen werken. We streven naar
een verhouding van 1 begeleider op
1 a 2 kinderen. Tevens is er een medisch contactpersoon aan de club

verbonden. Nu we de basis hebben
staan kunnen we gaan groeien dus
nieuwe leden zijn zeer welkom. Het
is gemengd hockey, alhoewel we op
dit moment alleen jongens hebben,
zijn meisjes ook meer dan welkom!”
Nieuwe G-kinderen zijn altijd van
harte welkom om een keer mee te
doen, dat kan in principe iedere zaterdag van 11.00 tot 11.45 uur op het
terrein van HVM.
Wilt u meer weten of wilt u uw kind
aanmelden? Neem dan contact op
met de G-hockey coördinator Bianca Fernhout via:- g-hockey@
hvmijdrecht.nl of telefonisch: 0622264582.

Kanovereniging en reddingsbrigade

Wethouder Ingrid Lambrechts
opent nieuwe locatie

Vier tennisverenigingen in De
Ronde Venen werken samen!
Mijdrecht
Tennisvereniging
Mijdrecht, Tennisvereniging de Ronde Vener, Tennisvereniging Wilnis
en Vinkeveense Lawn Tennis Verenging hebben de handen ineen geslagen om de tennissport onder de
jeugd te promoten. Door middel van
jeugdsportsubsidie van onze gemeente is het mogelijk om op 3 oktober het REAAL straattennis evenement te laten plaatsvinden op het
Raadhuisplein in Mijdrecht.
De doelstellingen van dit evenement
zijn o.a. de jeugd enthousiast te maken voor de tennissport, de jeugdleden van de verschillende verenigingen kennis met elkaar te laten maken, het werven van nieuwe jeugdleden en natuurlijk de samenwerking met de verschillende tennisverenigingen in de gemeente uit te
breiden en voort te zetten.
Tijdens het REAAL Straattennis evenement zijn kinderen op een speelse manier met tennis bezig. Een
professioneel straattennisteam helpen hen hierbij. Het team verzorgt

De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag 19 september was het dan zo
ver. De feestelijke opening van de
nieuwe locatie van beide clubs die
zo nauw verbonden zijn aan de Vinkeveense Plassen.
De wethouder werd symbolisch van
de oude locatie bij de zeilschool in
de sloep van de Reddingsbrigade over gevaren naar de nieuwe
stek. Begeleidt door jeugdleden in
hun kajaks. Daar mocht zij het tra-

ditionele lintje doorknippen. In haar
speech die daar aan vooraf ging benadrukte de wethouder dat de Vinkeveense Plassen weinig mogelijkheden hebben tot een vrije toegang
of ontsluiting. Mede daarom is de
zoektocht naar een alternatieve plek
voor de locatie in het oude politiebureau een moeilijke zoektocht geweest. Het volhouden en de belangen in ruime mate onder de aandacht van de politiek brengen heeft

ertoe bijgedragen dat de nieuwe locatie gevonden is en op deze feestelijke dag kon worden overgedragen aan beide clubs. Met de nieuwe locatie hebben de KVDRV en de
Reddingsbrigade een stek met aanzienlijk meer mogelijkheden.
Het bestaan van de clubs is hiermee voor de komende jaren gewaarborgd. Beide clubs kunnen zich
weer richten op de toekomst.

minirackets en tennisballen voor alle kinderen die een balletje willen
slaan. Meedoen is gratis, heel gemakkelijk en bovendien enorm gezellig! En er zijn ook nog leuke prijzen te winnen.

Ben je tussen de 5 en 12 jaar kom
dan van 13.00-16.00 uur een gave,
sportieve middag beleven op het
Raadhuispein in Mijdrecht. Kijk voor
meer informatie over REAAL Straattennis op www.iktennisopstraat.nl

Weer gelijkspel voor Argon zondag
Mijdrecht - Het ene gelijkspel of
het andere, het kan voor het gevoel
veel verschil maken. Was er na vorige week toch het gevoel, dat het
meer had moeten zijn, vandaag
stond na 20 minuten een 2-0 achterstand op het bord en dan is 2-2
aan het einde niet zo slecht.
Het spel in de eerste helft was niet
bepaald sprankelend en als er dan
weer persoonlijke fouten gemaakt
worden, wordt men er niet vrolijker van. Na 5 minuten mocht linkerspits de Waard van Rory van Gulik
zomaar voorzetten vanaf de vleugel
en spits Leijdekkers zomaar wegwandelen bij Tuan Truong Minh en
daar werd vriendelijk van geprofiteerd, de verbaasde Eelco Zeinstra
werd kansloos gelaten, 1-0. Meteen
in de volgende aanval leek Rory van
Gulik het geheel weer glad te strijken, maar zijn kopbal uit een vrije
trap van Jeroen Westera trof slechts
de bovenkant van de lat. Na 20 minuten spelen ging ditmaal Jasper
de Haer bij een dieptebal in de fout,
wat Leijdekkers wederom de vrije
baan gaf. De voet van Eelco Zeinstra leek erger te voorkomen, maar
met een boog verdween de bal toch
nog in het net, 2-0. Gelukkig was de
thuisploeg zo sympathiek, om ook
een verdedigende misser is de aanbieding te doen, rechtsback Gard
kopte de bal na een half uur spelen
gewoon richting eigen 16 meter lijn,
waar Anton den Haan in alle vrijheid
uit mocht halen. Doelman Heskes
had hier geen antwoord op en de
aansluiting was er. Het goede voetbal helaas nog niet, reden genoeg
om in de rust maar even uit de buurt

van de kleedkamer te blijven. Daar
was het een en ander gezegd, bleek
al direct na de hervatting. Met Ben
Ebu-Mordi als extra aanvaller (voor
Rory van Gulik) en slechts drie verdedigers achterin werd het doel van
de thuisploeg gezocht. Dat lukte,
veel beter dan in part 1, maar uiteraard zorgde de extra ruimte achterin
ook voor hachelijke momenten. Het
werd daardoor een heel open wedstrijd, waarin het publiek van de ene
in de andere verbazing viel, zoveel
mogelijkheden gingen door slechte
keuzes of slordig spel verloren. Na
een klein uur spelen werd Patrick
Lokken voor het eerst dit seizoen
in het veld gebracht, in de hoop dat
het gevoel van de spits door de lange blessure niet te veel aan scherpte had ingeboet. Hij kreeg inderdaad
enige mogelijkheden, maar tot scoren kwam hij niet, al was duidelijk
dat de Naaldwijkse defensie hem
wel direct met extra aandacht volgde. Het was de andere Patrick, Josuah van voren, die de gelijkmaker
op het bord bracht, al had hij in deze situatie na 65 minuten spelen ook
de hulp van verdediger Gard. Deze
leek in eerste instantie de weg afgesloten te hebben voor de snelle buitenspeler, maar liet toch een gaatje vallen, waarna doelman Heskes
ook niet attent genoeg bleek en het
puntertje tot 2-2 leidde.

feestje niet door. De schaduwspits
kreeg in de vijf minuten daarna nog
2 keer de gelegenheid om uit te halen, maar bij de eerste raakte hij de
door Patrick Lokken terug gelegde bal helemaal verkeerd en bij de
tweede was zijn inzet vanaf de rand
van het strafschopgebied te zacht
om Heskes te verrassen. Daarna
kwamen er weer enkele mogelijkheden voor de thuisploeg, maar ook
die aanvallers bleken nog te leiden
aan een gebrek aan scherpte voor
het doel. Om iets meer verdedigende zekerheid in te bouwen, kwam
Frank Verlaan in het veld voor Jeroen Westera, maar het spelbeeld
veranderde niet veel. In de slotfase
kon Michael van Laere nog eens inkoppen na een hoekschop van Ben
Ebu-Mordi, maar de juiste richting
ontbrak ook hier, waarna Jasper de
Haer zorgde voor extra spanning in
de slotminuten door zijn tweede gele kaart te krijgen voor een onhandige overtreding. Met de blessuretijd van ruim 6 minuten erbij moest
nog ruim tien minuten vol worden
gehouden, dat lukte omdat invaller
van Schie ook de laatste kans van
de thuisploeg niet in een treffer wist
om te zetten en de winst gang ook
niet naar Mijdrecht omdat Patrick
Lokken na een voorzet van Josuah
Patrick wel kon koppen, maar de
verkeerde richting had ingesteld.

Kansloos
Twee minuten later kopte Michael
van Laere de bal weer langs de
kansloze doelman, maar volgens de
assistent was zijn vrijheid het gevolg van buitenspel en dus ging dat

De stand na drie ronden maakt duidelijk, dat veel van de ploegen erg
aan elkaar gewaagd lijken, dat zal
zeker nog gaan zorgen voor spannende ontmoetingen, te beginnen
zondag thuis tegen Elinkwijk.

