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Nooit gedacHt!

“Onze hypotheek sluit perfect aan
bij ons pensioen.”
Ed & Nanneke Veenstra, Mijdrecht

Safari?

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

www.bms-travellers.nl

F i n a n c i e e l D i e n s t e n c e n t ru m m i j D r e c h t

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht
NIEUW ADVOCATENKANTOOR
IN MIJDRECHT

HENDRIKX & THOMAS
ADVOCATEN

0297 - 23 18 08

Provincie maakt zich sterk voor bouwen binnen de rode contouren

Plan Estafetteproject heeft
weer heel goede kans van
slagen!
De Ronde Venen - Het ziet er
naar uit dat het goede vertrouwen
van wethouder Roosendaal, in de
toezeggingen van provinciaal bestuurders van Utrecht, over ‘dat de
toestemming om bijvoorbeeld het
Estafetteproject – het verplaatsen
van Argon en CSW naar de Driehoek en woningbouw op de leegkomende voetbalvelden – toch een
grote kans op slagen heeft’.
Liet vorige week bijna de gehele
raad de wethouder nog duidelijk
voelen, dat zij er geen centje vertrouwen meer in had en stelde de
fractievoorzitter van Ronde Venen
Belang zelfs voor om het hele plan
maar te schrappen, nu het nieuwe
coalitieakkoord tussen de fracties
van CDA, VVD en Christen Unie van
de Provinciale Staten van Utrecht
een feit is, is duidelijk dat het licht
weer op groen staat.

Migratie saldo 0
We hoorden de laatste maanden
niet anders. De nieuwe overheidsplannen (nog in concept naar buiten
gebracht) onder de naam ‘migratie
saldo 0’ zouden voor de gemeente
De Ronde Venen betekenen dat er
heel veel geplande plannen niet
meer door zouden kunnen gaan.
Wethouder Roosendaal kreeg diverse verwijten naar het hoofd geslingerd dat hij niet alert genoeg
geweest was, dat hij eerder had
moeten ingrijpen en wat niet meer
zij. De wethouder echter bleef zeggen dat de dames en heren van de
Provinciale Staten de plannen van
de gemeente De Ronde Venen altijd
hadden omarmd en hem hadden
toegezegd dat er vergunning zou
komen. Hij had nog steeds vertrouwen in deze toezeggingen. De raad
begreep dat niet. Hij werd nog net
niet uitgelachen door de raad.

Sterk maken
Woensdagochtend jl. echter werd
het nieuwe coalitieakkoord van de
Provinciale Staten van Utrecht voor
2008-2011 bekend gemaakt en wat
staat er onder andere zwart op wit
in: “De provincie moet zich met betrekking tot het Groene Hart bij het
Rijk sterk maken voor de aanpassing van de berekeningsmethodiek
‘migratie saldo 0’, waarbij bouwen
binnen de rode contouren buitenbeschouwing wordt gelaten.
Het primaat komt te liggen bij het
bouwen binnen de contouren waardoor het bouwen buiten de contouren wordt afgeremd. Daar waar door
de provincie rode contouren van de
kleine kernen worden opgerekt ten
behoeve van de leefbaarheid, kunnen door de provincie aanvullende
eisen worden gesteld.”

KOSTELOOS INTAKEGESPREK

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

Amstel
bier
krat 24 flesjes

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

R7,99

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

Graag gedaan,
Super de Boer Vinkeveen

Graffiti kladderaar
opgepakt
Mijdrecht - Aan het Raadhuisplein
is om 0.15 uur in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 oktober een 17jarige inwoner van Mijdrecht aangehouden, hij bracht graffiti aan op onder andere een winkelgevel. De mensen van het cameratoezicht lichtten
de politie in dat er een jongen een
“tag” aanbracht op een winkelgevel. De politie kon daarop de jongen staande houden. Met een dikke merkstift bleek de jongen op diverse plekken graffiti te hebben aangebracht. De verdachte is inmiddels
gehoord. De politie heeft de zaak in
onderzoek.

Twee vandalen
opgepakt

Bushaltes opgeknapt voor
jandoedel
Vinkeveen - De bushaltes van lijn
126 zijn voor ‘Jan met de korte naam’
opgeknapt en schoongemaakt. Bus
126 zal de Baambrugse Zuwe en de
Vinkenkade niet meer aandoen, omdat de lijn met ingang van 15 december a.s. wordt opgeheven. Maar
ook nu rijdt de bus er niet, omdat de
Vinkenkade wordt gerenoveerd. De
gemeente wist van dit besluit, maar

de kennisname kwam volgens wethouder Jacques Dekker te laat. De
offertes waren al goedgekeurd en
de opdracht tot uitvoering van de
werkzaamheden was al gegeven.
Jammer dus van het dure gemeenschapsgeld dat wij burgers bij elkaar
moeten schrapen om een slecht onderling communicerend overheidsapparaat (provincie en gemeente) in

stand te houden. Busonderneming
Connexxion neemt lijn 126 over van
BBA. De bus zal bij navraag dan
NIET meer het traject via de Baambrugse Zuwe en de Vinkenkade
gaan volgen, maar over de N201 en
de A2 rijden. Kortom, de bushaltes
kunnen dus nog vóór de kerstdagen
(gratis!) afgebroken worden. Vervolg
elders in deze krant

Mijdrecht - In de nacht van zaterdag
5 oktober heeft de politie rond 03.00
uur ter hoogte van de Croonstadtlaan twee verdachten aangehouden
die zich schuldig maakten aan vandalisme. De politie kreeg een melding dat de twee mannen een bromfiets zouden hebben omgegooid. De
melder had geen signalement van de
verdachten en besloot zelf te gaan
kijken. Niet veel later kwam de melding binnen van dezelfde melder dat
de twee verdachte mannen, een 21jarige inwoner uit Woerden en een
26-jarige inwoner uit Noordenveld,
een poging waagden om in te breken
in een winkel aan de Raadhuislaan.
Hierdoor kon de melder een signalement afgeven. Hiermee kon de politie de omgeving afspeuren. De melder zag de verdachten vervolgens lopen, de politie heeft de achtervolging
ingezet en uiteindelijk staande weten
te houden. De verdachten zijn in verzekering gesteld en tegen hun is een
nader onderzoek ingesteld.

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

Rijden zonder helm en
rijbewijs op scooter
Mijdrecht - Op donderdag 2 oktober is een 21-jarige man uit Polen
op de kruising Rondweg/Industrieweg aangehouden. Agenten zagen
de man omstreeks 17.00 uur zonder
helm op een scooter rijden. Toen de
man werd aangehouden, bekende

hij tevens niet in het bezit te zijn van
een rijbewijs.
Aangezien de scooterrijder afkomstig is uit het buitenland, moest hij,
na overleg met de Officier van Justitie, direct een boete van 210 euro
betalen.

VERMIST!

GIJS, vermist sinds
eind augustus,
in de omgeving
van Nessersluis.
(Waverveen).
Grijsblauwe kater met
fale strepen, witte bef,
3 witte sokken, en aan
1 voet 4 witte teentjes.
Wij missen Gijs en zien
hem graag weer bij ons
terug.
Fam. Post,
tel 0297 - 58 22 16
of 06 - 17 42 43 83
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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.

Voorlezen is leuk
en leerzaam!

Servicelijn

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

Tijdens de Kinderboekenweek bieden de Veenzijde school,
peuterspeelzaal Duimelot en buitenschoolse opvang de Touwladder
gezamenlijk uitdagende en leerzame activiteiten aan voor alle
kinderen. Als onderdeel hiervan, zullen in de periode van 1 t/m 9
oktober bovenbouwleerlingen voorlezen aan peuters.
De bovenbouwleerlingen hebben hier de afgelopen week in kunnen
oefenen, zodat de peuters tijdens het voorlezen aan hun lippen
hangen en ademloos luisteren naar de spannende verhalen.
Dit samenwerkingsproject in het kader van Brede School wordt
donderdag 9 oktober feestelijk afgesloten met diverse optredens.

Servicepunten

Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg
én voor financiële diensten. Bij
het servicepunt kan bijna alles
geregeld worden wat te maken
heeft met het leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt Mijdrecht
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Wilnis
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen
Geopend:
ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
(0297) 58 76 00
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen,
Amstelhoek en de Hoef
(06) 13 16 31 76
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

Prijsuitreiking voortuinen
in Molenland
Maandagavond 29 september vond in de
raadzaal van het gemeentehuis de feestelijke
prijsuitreiking van de voortuinenkeuring
plaats. Dertig prijswinnaars uit de wijk
Molenland zijn in het zonnetje gezet. De prijs
bestond onder andere uit een cadeaubon
die kan worden besteed bij Tuincentrum
De Huifkar. Daarnaast kon kennis gemaakt
worden met tuinvereniging Groei & Bloei,
afdeling Aalsmeer e.o.

Dit jaar werd voor de zesde keer een voortuinenkeuring
georganiseerd. Na de wijken Hofland en Proostdijland
Noord en Zuid in Mijdrecht, Zuiderwaard en Westerheul
in Vinkeveen en de kernen Wilnis, Amstelhoek en De
Hoef, was het nu de beurt aan de wijk Molenland in
Mijdrecht.
Samen met de tuinvereniging Groei & Bloei is de
gemeente De Ronde Venen in 2003 begonnen met
de voortuinenkeuring. Jaarlijks wordt één wijk of kern
gekozen waarin de voortuinen gekeurd worden. De

voortuinenkeuring is een wedstrijd waarvoor men zich
niet kan opgeven en wordt georganiseerd om het (zelf)
tuinieren te stimuleren, waardoor woonwijken een
fraaier aanzien krijgen en de woonomgeving wordt
veraangenaamd.
Twintig enthousiaste juryleden, die zich elk jaar vrijwillig
inzetten, gingen begin juli op pad. Op 14 juli heeft de
jury tijdens een bijeenkomst vervolgens de winnaars
gekozen. Tijdens deze bijeenkomst zijn de scores van
de juryleden naast elkaar gelegd en de 30 winnende
voortuinen gekozen. 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.
De prijzen worden elk jaar ter beschikking gesteld door
Tuincentrum De Huifkar, Groei&Bloei afdeling Aalsmeer
e.o. en de gemeente De Ronde Venen.

Koken met sterren

Tien jongens en meisjes tussen de 9 en 12 jaar koken de sterren van de
hemel. Tijdens een kookcursus van zes lessen, die gegeven wordt in de
multifunctionele accommodatie van het scholencomplex Hofland, leren
deze tieners de basisvaardigheden om een heerlijke maaltijd op tafel te
toveren. Zij worden hierbij begeleid door docenten van Stichting de Baat.
Aan bod komen de Italiaanse, Amerikaanse, Mexicaanse en Indonesische
keuken. De heerlijkste gerechten worden gekookt en daarna gezellig met
elkaar opgegeten.
Deze cursus voor kinderen is een van de drie activiteiten die wordt
aangeboden door het brede school samenwerkingsverband van de drie
scholen, de Eendracht, Hofland en de Hoeksteen en de buitenschoolse
opvang de Tussenstek.

Afvalbrengstation

Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
(0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl
Geopend:
ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur en
12.30-16.00 uur,
en di 12.30-16.00 uur.
Op dinsdagochtend en
zon- en feestdagen is het
afvalbrengstation gesloten.

Spreekuur college

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

Meldpunt Zorg &
Overlast

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

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

Burgernet van start
in De Ronde Venen
Burgernet gaat van start in De Ronde
Venen. Vorige week viel bij alle
huishoudens in De Ronde Venen een brief
op de deurmat waarin inwoners wordt
verzocht aan dit samenwerkingsverband
tussen gemeente, politie en inwoners
deel te nemen. Doel van Burgernet is de
veiligheid van de woon- en werkomgeving
te vergroten.

Burgernet is een telefonisch netwerk van inwoners
en werknemers van bedrijven in de gemeente.
Met Burgernet worden zij door de politie via een
gesproken bericht of sms direct betrokken bij het
vinden van bijvoorbeeld verdachte personen of
voertuigen. Inwoners en werknemers kunnen op die
manier bijdragen aan de veiligheid in hun directe
omgeving. Een Burgernetactie werkt als volgt:
de politie start een zoekactie, bijvoorbeeld naar
een inbreker, een verdwaald kind of een gestolen
voertuig. De Burgernetdeelnemer ontvangt een
gesproken - of SMS - bericht om uit te kijken naar
een duidelijk omschreven persoon of voertuig,
gewoon vanuit de eigen woning of werkplek. Ziet
men de gezochte persoon of het voertuig, dan dient
dit direct via een speciaal telefoonnummer aan
de meldkamer van de politie te worden gemeld.
In de meldkamer wordt de opsporing (verder)
gecoördineerd. De politie kan zo gerichter zoeken
en sneller in actie komen. Het is niet de bedoeling
dat Burgernetdeelnemers zelf achter de verdachte
persoon aangaan.
In de gemeente Nieuwegein is Burgernet al eerder
met succes ingevoerd. De positieve resultaten waren
aanleiding om Burgernet in meer gemeenten in te
voeren. In de provincie Utrecht zijn dat Breukelen,
De Ronde Venen en Maarssen. De bedoeling is om
Burgernet uiteindelijk in alle Nederlandse gemeenten
in te voeren. De komende dagen ontvangen alle
inwoners van De Ronde Venen een brief van
burgemeester Burgman. Daarin worden zij gevraagd
deelnemer te worden van Burgernet en daarmee
een bijdrage te leveren aan het vergroten van de

veiligheid in hun omgeving. Ook ontvangen inwoners
een voorlichtingsbrochure. Aanmelden voor
Burgernet kan via de website www.burgernet.nl
of via het aanmeldingsformulier dat bij de brief
zit. Inwoners en werknemers die zich hebben
aangemeld ontvangen daarvan een bevestiging.
Woensdag 5 november wordt er een bijeenkomst
in de Meijert georganiseerd waar deelnemers
nadere informatie en instructie krijgen, indien nodig
worden meer van dit soort informatiebijeenkomsten
georganiseerd. Vanaf 7 november 2008 wordt het
systeem in gebruik genomen en kunnen deelnemers
door de politie worden ingeschakeld.
Wilt u meer weten over Burgernet?
Op www.burgernet.nl is het laatste nieuws en zijn de
meest gestelde vragen en antwoorden te vinden.

Redactie

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

Geen baan maar een
loopbaan!

Horen

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

Zien
Zien

Bellen
Help mee aan de veiligheid in uw wijk
en doe mee met Burgernet in De Ronde Venen.

www.burgernet.nl
208150 BURG [A0 poster deRondeVenen].indd 1
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Afsluiting van de Veenweg in Wilnis tussen de Basisschool
Prinses Beatrix en de Jenaplanschool
Van 13 oktober 07.00 uur t/m 15 oktober 16.00 uur
zal het weggedeelte van de Veenweg tussen de
Basisschool Pr. Beatrix en de Jenaplanschool worden
afgesloten in verband met het aanleggen van een

Gemeente De Ronde Venen:

zebrapad en het herstel van de drempel. Het verkeer
van en naar Veenzijde III kan via Veenman de wijk in en
uit. We hopen op uw medewerking en vragen u begrip
voor de overlast.

Wij hebben de volgende vacatures:
• een verkeerskundige, een planoloog of civieltechnisch
projectleider die wil doorgroeien of switchen tot dé
specialist op het gebied van verkeer en vervoer;
• een senior werkvoorbereider;
• een medewerker zwembad;
• een beleidsadviseur (projectleider);
• een juridisch vakspecialist;
• een medewerker WMO;
• een databeheerder;
• een projectleider civiele techniek.
Meer informatie over de vacature kunt u vinden op onze website
www.derondevenen.nl of u kunt contact opnemen met ons via
tel. (0297) 29 17 42. Ook open sollicitaties zijn van harte welkom.
Deze kunt u sturen naar: sollicitatie@derondevenen.nl.
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Agenda Rondeveense tafelgesprekken van de
raad van de gemeente
De Ronde Venen op donderdag 9 oktober 2008 in
het gemeentehuis.

Activiteitenkalender
De Ronde Venen

Van 19.30 tot 20.30 uur
Locatie Raadzaal:
Voorzitter:
de heer C.H.W. Versteegh
RTG-griffier: M. de Graaf
Memo doorlichting
dorpscentrum De Willisstee en
quickscan dorpshuis De Boei.
Op verzoek van fractie Ronde
Venen Belang op de agenda
gezet. Dit naar aanleiding van
de memo’s van het college van
11 juni en 28 augustus 2008.
De behandeling vindt mede
plats op basis van de memo:
gespreksnotitie dorpscentrum
De Willisstee, aanvulling op
de memo’s van 28 mei en 19
augustus 2008.

Locatie Kamer 3:
Voorzitter:
de heer J.C.K. van Loo
RTG-griffier: M. Feddema
Toelichting zienswijzen
ontwerp bestemmingsplan
Marickenland.

Op verzoek van fractie
ChristenUnie/SGP op de
agenda geplaatst met vragen
over vertraging van de
afhandeling van de zienswijzen
Marickenland:
1. zeer ongelukkig dat dit
optreedt, hier willen wij het
college nader op bevragen;
2. wat betekent dit voor de
totale procedure?

pauze
Van 21.00 tot 22.00 uur
Locatie Raadzaal:
Voorzitter:
de heer C.H.W. Versteegh
RTG-griffier: M. de Graaf

Op verzoek van fractie
ChristenUnie/SGP op de agenda
geplaatst. Dit naar aanleiding
van de memo van het college
van 13 juni 2008.
Procedureel: zou het niet
passend zijn de herijking
monumentenbeleiddoor de
raad te laten behandelen en
bekrachtigen? Vaststellen van
beleid is toch “des raads”?
Inhoudelijk: herijking geeft
geen uitsluitsel, wat fractie
ChristenUnie/SGP betreft over
spanningsveld tussen enerzijds
ambities voor eigen gemeentelijk
monumentenbeleid en anderzijds
beperkte gemeentelijke
middelen en inzet daarvan.
Fractie ChristenUnie/SGP wil
graag hierover van gedachte
wisselen en nadere uitleg over
achtergronden om historische
vereniging zwaardere rol toe te
kennen.

Locatie Raadzaal:
Voorzitter: C.H.W. Versteegh
RTG-griffier: M. de Graaf
Memo Buurtsuper

Onderzoek naar mogelijkheden
vestiging buurtsupermarkt in
gemeente De Ronde Venen. Dit
naar aanleiding van de memo
van het college van 14 mei 2008,
opgesteld na de door de raad
aangenomen motie over de
buurtsuper.

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.

Locatie Kamer 3:
Voorzitter:
de heer J.C.K. van Loo
RTG-griffier: M. Feddema
Memo Centrumplan Mijdrecht.
Op verzoek van fractie D66 De
Ronde Venen op de agenda
geplaatst, Dit naar aanleiding
van de memo van het college
van 18 september 2008.

Locatie Kamer 3:
Voorzitter:
de heer J.C.K. van Loo
RTG-griffier: M. Feddema
Memo
wegenbeheersystemen.

Naar aanleiding van onderzoek
van de Rekenkamercommissie
en op verzoek van fractie
GemeenteBelangen op de
agenda gezet.

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.

Jeugdbrandweer
Vinkeveen in
landelijke finale

8 oktober 2008
Spinnende spelmiddag NME centrum de Woudreus

Op deze middag is er op NME centrum de Woudreus een
spannende spelmiddag met het thema spinnen voor kinderen van 711 jaar. Waar: NME centrum de Woudreus Pieter Joostenlaan 28 A,
Wilnis. Tijd: 13.30-16.30, vrije inloop. Informatie: (0297) 273692

De jeugdbrandweer van Vinkeveen heeft zaterdag 4
oktober deelgenomen aan de landelijke finale wedstrijd
in Haaften - Neerijnen. De ploeg had zich eerder dit jaar
voor deze wedstrijd geplaatst door het winnen van de
kwalificatiewedstrijd en een eveneens hoge eindklassering
tijdens de halve finale.

11 oktober
Tuinwerkochtend in de educatieve NME tuin

Aanvang: 09.00 tot 12.00 uur. De tuinwerkgroep komt elke twee
weken bij elkaar om de educatieve tuin van NME centrum de
Woudreus te onderhouden. In de tuin wordt ecologisch getuinierd.
naast het tuinieren is gezelligheid ook belangrijk. Nieuwe tuiniers
zijn van harte welkom. Informatie, tel: (0297) 27 36 92, adres: NME
centrum de Woudreus, Pieter Joostenlaan 2A 3648 XR Wilnis, zie
ook www.milieudienstnwu.nl

Voor het begin van de wedstrijd werden de ploegnummers van 1&2 en 3&4
door de jury gewisseld. Dit was voor de ploegleden een extra verzwaring
tijdens de wedstrijd. Ook bij deze wedstrijd werd er gestart vanuit een
brandweervoertuig. Een oude woonboerderij bleek te zijn gekraakt door
een aantal krakers. Beneden was brand uitgebroken met een uitbreiding
naar de verdieping, waar een kraker was ingesloten door de brand. De
eerste straal werd zo snel mogelijk op de brandhaard ingezet. Vervolgens
werd de hele begane grond verkend op mogelijke uitbreidingen. Toen
deze niet werden gevonden kon de ploeg veilig naar boven. Daar werd de
branduitbreiding gevonden en onder dekking kon het slachtoffer worden
gered. Gelukkig net binnen de reguliere speeltijd werd het slachtoffer
gered en de brand geblust. Doordat alle ploegen ongeveer hetzelfde aantal
punten hadden behaald, werd de uitslag afhankelijk van de redtijd van
het slachtoffer en de totale speeltijd. De ploeg is heeft erg hard gewerkt
en fanatiek gestreden, maar kwam in puntenaantal net iets tekort. De
Vinkeveense ploeg eindigde als negende, maar is dit jaar wel een van de
beste tien korpsen van Nederland!

14 oktober 2008
Welzijnsinstellingen... wat doen ze?

Een aantal samenwerkende welzijnsinstellingen organiseert een
bijeenkomst in de Willisstee om u uitgebreide informatie te geven
over wat zoal bij de uitvoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning komt kijken, hoe de gemeente De Ronde Venen
in het algemeen voor de inwoner zorgt op vele terreinen en welke
instellingen daarbij betrokken zijn. U kunt op deze avond terecht met
al uw vragen, zoals:
• Wat heeft de Wmo ons te bieden?
• Hoe zit het met de huishoudelijke hulp/ thuiszorg?
• Ik wil wat meer weten over wonen in velerlei vormen?
• Kan ik mij opgeven voor vrijwilliger en waar doe ik dat?
• Waar kan ik mij melden om te sporten met een
lichamelijke beperking?
• Wat heeft het servicepunt mij te bieden,
of anders mij de weg te wijzen?
Teveel om op te noemen en het is zeker de moeite waard die avond
te bezoeken.De bedoeling is, dat u niet alleen uw persoonlijke
vragen beantwoord krijgt, maar ook zo breed mogelijk geïnformeerd
wordt. Na ontvangst en welkom wordt u de gelegenheid geboden
aan aparte tafels plaats te nemen waar medewerkers van de
genoemde instellingen uw vragen kunnen beantwoorden. Na
verloop van tijd wordt er van tafel gewisseld, zodat u ook aan de
volgende tafel uw vragen kunt stellen. U bent van harte welkom.
Locatie: Willistee in Wilnis. Aanvang: 20:00 uur. Bent u gewend om
met de plusbus te reizen, dan kunt u er die avond ook gebruik van
maken.

De ploeg zoals de wedstrijd is gespeeld:

Bevelvoerder Bart van Asselen
Pompbediende Daan `t Hoen
Nummer 1 Arjan Lommers
Nummer 2 Yordi Borger
Nummer 3 Mark Bijeman (ingevallen, lid van Jeugdbrandweer Breukelen)
Nummer 4 Melisa Swertz
Voor Bart van Asselen en Melissa Swertz was dit tevens hun laatste
wedstrijd bij de jeugdbrandweer. Door het bereiken van de 18-jarige leeftijd
moeten zij dit jaar de jeugdbrandweer verlaten. De komende maanden zal
de jeugdbrandweer met een aantal nieuwe aanwinsten zich weer gaan
voorbereiden op de wedstrijden van volgend jaar.

Werkzaamheden aan kabels en leidingen in
Tuinderslaantje Vinkeveen

15 oktober 2008 t/m 17 oktober 2008
Een spin is niet eng;
inloopmiddag voor kinderen

In de herfstvakantie 2008 zullen Eneco en Vitens in het Tuinderslaantje in
Vinkeveen werkzaamheden aan de kabels en leidingen verrichten. Hiermee
wordt gestart op maandag 13 oktober. De werkzaamheden zijn een gevolg
van uitbreiding en onderhoud van de netten en aansluitingen en zullen
een deel van het trottoir en mogelijk de straat in beslag nemen. Indien
noodzakelijk worden, om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, enkele
tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen. De werkzaamheden worden
in opdracht van Eneco uitgevoerd door de firma Bam uit Utrecht. Naar
verwachting nemen de werkzaamheden circa 10 werkdagen in beslag.
Voor vragen kunt ter plaatse contact opnemen met de uitvoerder
firma Bam of met Eneco, contactpersoon de heer F. van Kleinwee via
telefoonnummer: 030 29 7

Glas
In ieder huishouden wordt heel veel glas gebruikt:
van flessen wijn, ketchup en dressings tot potjes voor
pindakaas, jam, mayonaise, babyvoeding en groenten.
Glas is een echt natuurproduct, dat eindeloos in de
kringloop kan blijven voortbestaan. Een verpakking
van glas is daarom milieuverantwoord. Glas kan
namelijk altijd weer gerecycled worden, zonder dat
er daarbij kwaliteit of materiaal verloren gaat. Bij de recycling van het
glasbakglas worden de grondstoffen kalk, zand en soda bespaard. Glas
dat van grondstoffen is gemaakt, is niet te onderscheiden van glas dat van
gerecycled glas is gemaakt. Het gebruik van glasscherven bij de productie
van glas levert bovendien een energiebesparing op van ongeveer 25
procent.

Rondje glas

Wij gooien sinds jaar en dag ons glas in de glasbak. Een prima zaak, want
op deze manier kan het glas eindeloos opnieuw gebruikt worden voor het
maken van nieuw glas. Maar wat gebeurt er eigenlijk met ons glas als wij
het netjes in de glasbak hebben gegooid?
Als de glasbak vol is, haalt een speciale vrachtwagen van de
glasinzamelaar de inhoud van de bak op. Het glas dat keurig op kleur
gescheiden in de glasbak wordt gegooid, blijft ook in de vrachtwagen

In NME centrum de Woudreus
is in de herfstvakantie op
woensdag, donderdag en vrijdag
een inloop middag voor kinderen.
Centraal staat de tentoonstelling
over spinnen: ‘Een spin is niet
eng’. Lokatie: NME centrum de
Woudreus, Pieter Joostenlaan
28A, Wilnis. Aanvang: 13.3016.30, informatie: (0297) 27 36 92.

netjes kleur bij kleur doordat er in de vrachtwagen tussenschotten zitten.
De glasbak wordt op het middendeel geplaatst en elke kleur belandt in het
daarvoor bestemde compartiment!
Dit glas wordt vervolgens naar de glasbewerkingsinstallatie gebracht.
Omdat andere zaken dan glas de productie van nieuw glas ernstig kunnen
verstoren, wordt het glas hier schoongemaakt. Het wassen van het glas is
niet nodig. Wel worden grote doppen en dekseltjes en andere zaken die
niet in de glasbak horen handmatig verwijderd. Lichtere materialen, zoals
doppen, deksels, papier en plastic worden met behulp van luchtstromen,
magneten en lasers verwijderd. Ook wordt het glas in kleine stukjes
gebroken. Deze zuivere glasscherven gaan na een strenge controle naar
de glasfabriek.
Glas wordt normaal gemaakt van zand, kalk en soda, die bij hoge
temperaturen van zo’n 1500°C worden versmolten. In plaats hiervan
worden nu de glasscherven gebruikt, die bij een aanzienlijk lagere
temperatuur smelten, waardoor energie bespaard wordt. Als glas goed op
kleur is gescheiden, maakt men van witte scherven wit glas, van groene
scherven groen glas en van bruine scherven bruin glas. De glasfabriek
brengt de nieuwe flessen en potten naar de fabrikant die ze vult met
bijvoorbeeld boontjes, ketchup of augurken. Deze volle potten en flessen
gaan dan weer naar de winkel, waar wij die pot boontjes of fles ketchup
weer kopen. En na gebruik... gooien we die weer in de glasbak! Zo is het
rondje glas weer rond.

Tips
•

•
•

Vuurvast glas, kristal en vensterglas
mogen niet in de glasbak. Deze soorten
leveren problemen bij recycling omdat
hun smelttemperatuur anders is dan die
van verpakkingsglas.
Rood en blauw glas horen bij het groene
glas
Het glasbaklogo is een symbool dat
aangeeft dat de verpakking geen
statiegeld heeft en in de glasbak mag.
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Nieuwe Meerbode - 8 oktober 2008
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.

Gevonden voorwerpen
vanaf week 40

Gevonden
en verloren
voorwerpen

•
•
•
•

Boor met toebehoren.
Blauwe kinderwagen.
Grijze damesfiets.
Paars/witte damesfiets.

•
•
•
•
•
•

Donkergroene herenfiets.
Zwart/blauwe Mountainbike.
GSM zilver/grijs.
Collier. (geen goud)
Power Wheel.
Blauwe tas/koffer met daarin
een plastic tas met een regenjas

•

maat 164 twee lange, een korte
en een onderbroek. Acht lappen
stof en kartonnenplaten.
Twee plastic Zeeman tassen
met daarin een kussenhoesje,
bruine driekwart broek maat 152
en een paar sokken.

•

Een witte kinderwinterjas met
een bontmuts plus een horloge.
Grote tas met daarin een blauwe
rugtas een zwarte en twee rode
truien.

•

Twee boten:

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.

Verloren voorwerpen
vanaf week 40
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•

Handelaren kentekenplaten
59-HA-67.
Memoriestick zilverkleurig
scan disk (Titanion)
Zwarte Opoe Ranger fiets,
met gouden letters op de
stang Ranger.
Blauwe Batavus fiets.
Zilverkleurige bril in zwarte
brillen koker.
Zwarte Espirit portemonnee
(beige met ribstof)
Zwart/witte portemonnee met
piratenhoofdjes.
Zwarte portemonnee.
Gouden oorknop van ongeveer
1 centimeter doorsnee.
Dolce&Gabbana handtas met
korte hengels.

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

Verleende Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende
aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.	Ontvangst
				
datum
Amstelhoek
Pietheinlaan 25
Mijdrecht
Boezemmolen 16
Communicatieweg
2, 4, 6, 8
Genieweg 26
Vermogenweg
Vinkeveen
Groenlandsekade 103

Oprichten van een schuurtje

Lichte bouwvergunning

2008/0571

22-9-2008

Vernieuwen en veranderen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak
Oprichten van een tijdelijk reclamebord
(tussen deze nrs.)
Wijzigen bestemmingsplan tbv
vuurwerkverkoop
Oprichten van een bouw/verkoopbord
(ongenummerd)

Lichte bouwvergunning

2008/0566

18-9-2008

Lichte bouwvergunning

2008/0570

22-9-2008

Vrijstelling

2008/0573

19-9-2008

Lichte bouwvergunning

2008/0572

22-9-2008

Oprichten van een beschoeiing

Reguliere bouwvergunning

2008/0594

1-10-2008

Reguliere bouwvergunning
fase 1

2008/0568

18-9-2008

2008/0579

24-9-2008

2008/0563

17-9-2008

2008/0580

24-9-2008

Waverveen
Botsholsedijk 28
Vernieuwen van een garage
		

Wilnis			
Dorpsstraat 38
Veranderen en vergroten van een
Reguliere bouwvergunning
woonboerderij (2 wooneenheden)
fase 2
Pastoor Kannelaan 26
Plaatsen dakkapel op het
Lichte bouwvergunning
voorgeveldakvlak van de woning
Vossestaart 1
Vergroten van een school
Reguliere bouwvergunning

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
Vóór 1 juli 2008
Met ingang van 9 oktober 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de
vrijstellingen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.	Opm.

Oprichten van een winkelruimte
met bovenwoning
Dorpsstraat 64
Oprichten van een winkel met woning
		
Waverveensepad 1
Vergroten van een rundveestal

Reguliere bouwvergunning
fase 1
Reguliere bouwvergunning
fase 1
Reguliere bouwvergunning

2008/0390

A

2008/0404

B

2008/0337

C

Wilnis
Dorpsstraat 44

Reguliere bouwvergunning

2008/0412

D

Mijdrecht
Dorpsstraat 62

Veranderen van een winkel
in een cafetaria

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vrijstelling:
- Onder A, B te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening.
- Onder D te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening.
- Onder C te verlenen met vrijstelling ingevolge de voorschriften van het bestemmingsplan
Zienswijze indienen.
Tijdens de termijn van inzage kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk
bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: 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.
ná 1 juli 2008
Voornemen tot ontheffing bestemmingsplan
Met ingang van 9 oktober 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de
ontheffingen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.	Opm.

Toestaan van detailhandel voor
verkoop van vuurwerk

Verzoek om vrijstelling

2008/0573

A

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 122 Oprichten van een woning
		

Reguliere bouwvergunning
fase 1

2008/0535

B

Waverveen
Botsholsedwarsweg 8a

Veranderen van een agrarisch
bedrijfsgebouw in kinderdagverblijf

Reguliere bouwvergunning

2008/0488

C

Vergroten van een woning met een
dakopbouw

Reguliere bouwvergunning

Mijdrecht
Genieweg 26

Wilnis
Burgemeester van
Trichtlaan 100

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

2008/0479

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

D

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr. Verzenddat.
				
vergunning
Mijdrecht
Boezemmolen 16
Industrieweg 67, 69
Schepenenstraat 40
Vermogenweg
Vinkeveen
Vinkenkade 6
Wilnis
Pastoor Kannelaan 26

Vernieuwen en veranderen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak
van de woning
Oprichten van een bedrijfshal
Vergroten van een woning
Oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw (ongenummerd)

Bouwvergunning

2008/0566

30-9-2008

Bouwvergunning fase 2
Bouwvergunning
Bouwvergunning

2008/0540
2008/0517
2008/0463

29-9-2008
30-9-2008
30-9-2008

Vernieuwen van een dak

Bouwvergunning

2008/0366

29-9-2008

Plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak van de woning

Bouwvergunning

2008/0563

30-9-2008

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen
van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide
fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die
in die fase aan de orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een
termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening
ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening
wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Verleende Bouwvergunningen in combinatie met vrijstelling
Ingediend voor 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Wilnis
Dorpsstraat 38

Veranderen en vergroten van een
woonboerderij (2 wooneenheden)

Bouwvergunning fase 1

2007/0333

Verzenddat.
vergunning
26-8-2008

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen
van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide
fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die
in die fase aan de orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een
termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij
de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van
een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank
griffierecht geheven.
Kennisgeving Bodemfunctieklassenkaart
Het Besluit bodemkwaliteit verplicht de gemeente een bodemfunctieklassenkaart vast te stellen. In de bodemfunctieklassenkaart worden de functies Wonen (hoofdzakelijk in bebouwde gebieden) en Landbouw/natuur (overige gebieden) onderscheiden. Voor de functie Landbouw/natuur gelden de strengste toepassingseisen. De bodemkwaliteitskaart “De Ronde
Venen (excl. toemaakdekgebied) blijft nog ongewijzigd van toepassing tot 1 januari 2010. Binnen het zogenaamde toemaakdekgebied blijft voorlopig nog het provinciale bodembeleid gelden.De ontwerp bodemfunctieklassenkaart heeft, van 24 juli
tot en met 3 september, zes weken voor inspraak ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Burgemeester en
wethouders hebben op 7 oktober 2008 besloten om bodemfunctieklassenkaart vast te stellen. De stukken met betrekking
tot de bodemkwaliteitskaart liggen ter kennisgeving voor een periode van zes weken ter inzage. U kunt de stukken van 9
oktober t/m 19 november 2008 inzien in het gemeentehuis. Het beleid is tevens te vinden op de website van de gemeente
www.derondevenen.nl. Voor nadere informatie over de bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart kunt u contact
opnemen met de Milieudienst Noord-West Utrecht in Breukelen tel. (0346) 26 06 53 of (0346) 26 06 54.
Een tijdelijke bouwplaatsinrichting aan de Leicester in Mijdrecht
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 30 september 2008 een vergunning ingevolge van artikel 2.1.5.1
van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2005 (APV) hebben verleend, voor een tijdelijke bouwplaatsinrichting aan de Leicester in Mijdrecht, dit in verband met renovatiewerkzaamheden van het winkelpand van de C1000. De
vergunning geldt in de periode vanaf 1 oktober 2008 t/m 14 oktober 2008.
Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 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 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.
Agenda van de openbare vergadering van 15 oktober 2008 (woensdagavond)
van de WMO-raad
De vergadering wordt gehouden in kamer 6 van het gemeentehuis De Ronde Venen (Raadhuisplein 1, Mijdrecht) van 19:30
uur tot 21:30 uur. U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen.
1. Opening en mededelingen
2. Spreektijd bezoekers
3. Informatie Ouderenbeleid en Cultuur en door Petra Terbekke, beleidsambtenaar
4. Werkplan en werkverdeling 20095.
5. Voorbereiding komende vergadering met de klankbordgroep
6. Ingekomen- en uitgaande stukken:
7. Bijgewoonde vergaderingen/ bijeenkomsten:
8. Nabespreking van de vergadering van 17 september 2008
9. Rondvraag
10. Volgende vergadering en sluiting.

pagina 6

Nieuwe Meerbode - 8 oktober 2008

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

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:

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

EDitiE 3:

UithooRn,
nEs A/D AMstEl,
DE kWAkEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950
EDitiE 3
oplAAg 13.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te 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

MORPHEUS 60 JAAR!
PROFITEER N
U VAN DE
60 JUBILEUM
AANBIEDING
EN!

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING
De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons
klin. psychol./psychotherap. en 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 spreekuur is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

VVV/ANwB
VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/AnWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 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. 09002359893.
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

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

| MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN
| DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS

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

Isolement

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

www.morpheus.nl

Venen Literair opent met
Marjan Berk
Vinkeveen - De schrijfster/actrice Marjan Berk opent het nieuwe
seizoen van Venen Literair op vrijdag 24 oktober. Zij verzorgt dan een
avond die om 20.00 uur aanvangt in
De Boei aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen. De toegangskaarten ad 7,50
euro zijn uitsluitend in voorverkoop
verkrijgbaar bij de Openbare Bibliotheken in De Ronde Venen en bij
boekhandel Mondria in Mijdrecht
en The Read Shop in Vinkeveen.
Verkoop start op vrijdag 10 oktober.
Marjan Berk werd in 1932 in Zeist
geboren en heeft zich na een lange carrière in de wereld van cabaret,
musical, toneel, radio en tv bijna volledig toegelegd op het schrijven van
romans, verhalen en columns, maar
ook jeugdboeken van haar hand zagen het licht. In haar publicaties
beschrijft ze meestal met de nodige spot allerlei situaties uit het dagelijkse leven. Op haar conto staan
voorts liedjes die ze schreef voor
Kinderen voor kinderen. Veel succes oogstte zij ook met haar scenario voor de tv-serie “Vrouwenvleugel”, een serie die in 1994 werd bekroond met de Televizierring.
Boeken
Sinds 1980 verschenen er zo’n 35
boeken van haar hand. Columns
schreef en schrijft ze voor o.a. Margriet, AD, Utrechts Nieuwsblad en
de Gay-krant.
In het Duits werden vertaald: De feminist, Nooit meer slank, De dag dat
de mayonaise mislukte en De zelfvergrootster. “Glinsteringen” verscheen in het Frans.
Het blad Opzij noemde haar ooit de

Koningin van het lichte boek. Recensenten roemen in haar romans
haar oog voor absurditeit, humor
en haar soepele en speelse stijl.
Een paar titels van de laatste jaren
zijn “Memoires van een dame uit de
goot van het amusement” uit 2003,
de herinneringen van Berk aan de
cabaret-wereld van de jaren vijftig en zestig. Het in 2005 verschenen “Het bloed kruipt” waarin een
zoektocht wordt beschreven naar
een vermeende voorvader, te weten Jacob Cats. Een verhaal dat in
de familie van Marjan Berk de ronde deed als zouden zij van deze Nederlandse staatsman en dichter afstammen.
“Zout” verscheen in 2006, het leven
van een oudere Turkse vrouw staat
hierin centraal en in 2007 verscheen
“Vertigo”, een roman over ook weer
een oudere vrouw die geconfronteerd wordt met het feit dat de mens
na zijn zeventigste in een levensfase belandt die niet op veel begrip en
sympathie van de rest van de wereld
hoeft te rekenen. De omnibus “Nooit
te oud” kwam in 2007 uit waarin de
eerder verschenen trilogie: Toen de
wereld jong was, Naar het zuiden en
Te laat voor lobelia’s is gebundeld.
De thematiek die in deze titels aan
bod komt gaat over het ouder worden, de seksualiteit, relaties, aftakeling en de dood.
Wie meer wil weten over de avond
met Marjan Berk of over Venen Literair kan bellen met Anneke van
Gessel, tel 0297-261382 of met Erwin Horwitz, tel. 0297-263195.

Kienen bij Serviam
Uithoorn - Op zaterdagavond 11
oktober organiseert Stichting Serviam weer een gezellige kienavond in
het gebouw van KNA nabij het winkelcentrum Legmeer.
De zaal is open om 1900 uur en er
wordt gestart met kienen om ca.
20.15 uur. Op deze avond kunt u
weer vele mooie en aantrekkelijke
prijzen winnen. De opbrengst is be-

stemd voor het ontwikkelingswerk
van de bekende Uithoornse missionarissen.
Deze mensen kunnen daar, met uw
steun, veel leed doen voorkomen of
verzachten. Zij weten hoe en waar
hulp moeten en kunnen aanwenden. Zij kennen het land, de gewoonten en bovendien spreken zij
hun taal.

Nieuw in Veenhartkerk:

Familiefilm in herfstvakantie
De Ronde Venen - Verveel jij je
ook zo snel in de vakantie? Zin om
iets leuks met familie of vriendjes
en vriendinnetjes te doen? Kom dan
naar de familiefilm in de Veenhartkerk!
Elke dinsdag in de schoolvakanties wordt een leuke familiefilm vertoond. Deze films zijn geschikt voor
alle leeftijden.
Kom dus dinsdag 14 oktober naar
de Grutto 2a in Mijdrecht. De film

Tot 1992 viel het noordoosten onder een wet op de noodtoestand:
je kon het gebied niet in of uit zonder toestemming van de regering
de politie had onbeperkte bevoegdheden, kon huiszoeking doen
en mensen gevangen nemen
of doden als zij daar aanleiding voor vond.
Zo kon het gebeuren dat in 1984 in Wagalla (vlakbij Wajir) door militairen
een bloedbad werd aangericht na een walgelijke marteling met honderden
slachtoffers. De mensen in Wajir hebben het er nog over hoe Annalena met
gevaar voor eigen leven hulp heeft geboden.
Zij werd twee jaar later verbannen en in 2003 vermoord.
Het isolement hield ook in dat nauwelijks werd geïnvesteerd in infrastructuur,
onderwijs en gezondheidszorg. In een gebied zesmaal zo groot als Nederland
ligt slechts zes kilometer asfalt...
Er waren nauwelijks contacten met de rest van Kenia, laat staan met de rest
van de wereld. De Stichting Welzijn Wajir doet haar best om te helpen om
dit isolement op te heffen en om de grote achterstand in -onder andereonderwijs te helpen verkleinen.
U snapt: een grote en mooie klus...!
Ad Groeneveld

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van r .................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van r ...................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

begint om 14.00 uur, de zaal is open
vanaf 13.30 uur. De entree bedraagt
2 euro voor kinderen en 4 euro voor
volwassenen.
Meer informatie over welke film in
de herfstvakantie wordt gedraaid, is
te vinden op www.veenhartkerk.nl.
Via de website kun je je aanmelden
voor de veenhartfilmladder.
Zo blijf je automatisch elke vakantie
op de hoogte van de familiefilms.

Koor United viert haar
25-jarig jubileum
Regio - Interkerkelijk koor United
uit Uithoorn o.l.v. dirigent/pianist
Rob van Dijk, viert op zaterdag 21
maart 2009 haar 25-jarig jubileum.
Het koor hoopt een feestelijk concert te geven in de kerk De Schutse.
Een groep 3e en 4e jaars studenten van het Utrechts Conservatorium verlenen hun medewerking aan
het concert.
Het koor bestaat momenteel uit 38
enthousiaste leden uit de regio, die
druk aan het repeteren zijn. Nieuwe

Toen ik in 1995 naar Wajir werd uitgezonden vertelden de mensen mij daar,
dat zij het gevoel hadden dat de rest van de wereld hen in de steek liet en dat
zij blij waren dat die rest van de wereld eindelijk naar hen omkeek.
Ik vond het prettig dat onze komst zo op prijs werd gesteld, maar het leek mij
nogal overdreven. Pas later hoorde ik dat hun gevoel wel degelijk klopte.

zangers, vooral mannen (bassen en
tenoren), en ook alten en sopranen
zijn welkom.
Het concertrepertoire bestaat o.a.
uit oude en nieuwe gospels en de
nieuwe musical van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber, die binnenkort
op de podium te zien is: “Joseph and
the Amazing Technicolor Dreamcoat”.
Voor meer informatie bel: Diana
James 0297-561488 of kijk op het
website van het koor: ikk-united.tk

Concert ‘Passion draait
door’ in de Thamerkerk
Uithoorn - Passion, het bekende
koor uit Uithoorn onder leiding van
dirigent Rutger van Leyden, geeft
op 11 en 12 oktober haar jaarlijkse
concert. ‘Passion draait door’, is de
titel van de uitvoering, wat een verwijzing is naar de muzikale wereldreis die met de verschillende nummers wordt gemaakt. Het concert
wordt zaterdagavond om 20.30 uur
en zondagmiddag om 15.00 uur ge-

houden. Kaarten zijn vanaf heden
verkrijgbaar bij de koorleden, boekhandels Ten Hoope in Uithoorn en
Mondria in Mijdrecht en Music &
Moviestore Krijtenberg in Uithoorn.
De kaarten kosten 10 euro voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar betalen 7 euro. Passion is nog op zoek
naar tenoren, alten en mezzosopranen. Interesse? Kijk voor meer informatie op www.passionkoor.nl.
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Aanstaande zaterdag Open
dag bij Believe in Beauty
Uithoorn - Durft u ook te gaan voor
100% pure, minerale make-up? Kom
naar de BareMineralsdag bij Believe in Beauty aanstaande zaterdag
11 oktober.
Het Amerikaanse make-upmerk BareMinerals, is hét nummer 1 minerale make-upmerk op de markt dat
bestaat uit 100% pure, geplette mineralen. BareMinerals is de enige
100 % zuivere mineralen make-up
lijn, zonder onnatuurlijke conserveringsmiddelen, talk, teer, bindmiddelen en parfum. Dit zorgt ervoor
dat zelfs mensen met een zeer gevoelige huid zonder problemen het
product kunnen gebruiken.
Hoogste tijd dus om hiermee kennis te maken en dat kan op de BareMineralsdag bij Believe in Beauty
in Uithoorn. Deze allereerste Open
dag vindt plaats op 11 oktober a.s.
Tijdens deze BareMineralsdag stelt
Believe in Beauty haar deuren open
voor het grote publiek.
Dit om hen op een professionele wijze kennis te laten maken met
de ongeëvenaarde en verbluffende eigenschappen van deze unieke,
nummer 1 minerale make-up lijn uit
Amerika!
Samen op ontdekkingsreis naar de
wondere wereld van minerale make-up.
Ongedwongen
Tijdens de open dag is iedereen van
harte welkom die kennis wil maken met BareMinerals. Neem je

(schoon)moeder, dochter(s), buurvrouwen en/of vriendinnen mee op
ontdekkingsreis naar de wondere
wereld van minerale make-up! Tijdens de Open dag leert men op een
gezellige en ongedwongen wijze
hoe de BareMinerals make-up het
best kan worden aangebracht voor
een oogverblindend en vooral professioneel eindresultaat.
Kleuradviezen, how to-demonstraties en... daarna zelf uitproberen!
Bij Believe in Beauty wordt gedemonstreerd hoe de unieke BareMinerals minerale poederfoundations aangebracht moeten worden.
De BareMinerals foundations lijken
op een poeder, maar krijgen een
crème textuur, wanneer de mineralen op de huid worden ‘gebuft’. Dit
is een unieke en eenvoudige manier
van aanbrengen met de speciale
BareMinerals foundationkwast. De
huid voelt hierna onmiddellijk fluweelzacht aan en krijgt meteen een
prachtige, natuurlijke glans. Naast
een persoonlijk kleuradvies, bijzondere acties en het geven van professionele make-up tips wordt de
make-up ook desgewenst aangebracht bij de bezoekers. Hierbij zal
één helft van het gezicht worden
gedaan door de schoonheidsspecialiste van Believe in Beauty en kan
men het aanbrengen vervolgens zelf
uitproberen op de andere helft van
het gezicht.
Kennis
Alleen de officiële BareMinerals-

salons hebben de meeste en vooral beste kennis over alle ‘ins en
outs’ van deze hoogwaardige minerale make-up. Believe in Beauty beschikt over een groot assortiment
minerale make-up producten en er
zijn bovendien met grote regelmaat
speciale BareMinerals-productkits
te koop die nergens anders in Nederland verkrijgbaar zijn.

De BareMinerals Open dag vindt
plaats aanstaande zaterdag 11 oktober van 10.00 tot 15.00 uur bij Believe in Beauty, officieel depositaire van BareMinerals. Voor meer informatie hierover kunt u een bezoek
brengen aan de website
www.believeinbeauty.nl
Indien u zeker wilt zijn van een persoonlijk Make-up advies, waarbij
uzelf onder begeleiding deze nieuwe Make-Up kunt uitproberen, kunt
u dit aangeven via het contactformulier op de website
www.believeinbeauty.nl bij “contact”.
U vindt Believe in Beauty aan de
Dorpsstraat 28 a in Uithoorn.

Provincie schrijft
prijsvraag uit voor
professionele ontwerpers

Weidse vergezichten, veel water,
kust & duinen, bossen en heidevelden versus de groeiende behoefte
aan ruimte om te wonen en te werken en een veranderend klimaat. De
provincie Noord-Holland zoekt naar
innovatieve ruimtelijke oplossingen
die recht doen aan de kwaliteiten
van het landschap en aan de eisen
op het gebied van klimaat en duurzaamheid.
“We betrekken graag professionals
bij het uitwerken van onze structuurvisie”, aldus verantwoordelijk
gedeputeerde Ton Hooijmaijers. “Ik
weet zeker dat de ontwerpers met
vernieuwende ideeën kunnen ko-

men, die recht doen aan de dilemma’s op het gebied van ruimtelijke
inrichting.”
Droom.nh
De provincie Noord-Holland schrijft
de ideeënprijsvraag uit onder de
noemer DROOM.NH (Duurzame
Ruimtelijke Ontwikkeling Op Maat).
Professionele ontwerpers kunnen
een bijdrage leveren in de zoektocht
van de provincie naar vernieuwende
oplossingen voor de structuurvisie
van de provincie Noord-Holland.
De prijs voor het winnende ontwerp
is 50.000,- euro waarmee de winnaar in de gelegenheid wordt gesteld om de inzending verder uit
te werken. Tot 9 januari 2009 kunnen ontwerpers hun inzendingen
insturen. De jury staat onder voorzitterschap van de heer Kees Vriesman (huidige voorzitter Commissie
Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthaven en in het verleden onder meer
algemeen directeur Staatsbosbeheer en DG Ruimtelijke Ordening
ministerie VROM).

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

Kom dus op 11 oktober naar Believe in Beauty voor de meest optimale
productkennis, uitleg van de beste
technieken en het beste, persoonlijke advies. Tijdens deze open dag
kunt u kennismaken met BareMinerals en gebruik maken van de speciale acties die alleen op 11 oktober
gelden.

Hardop dromen over 2040

Regio - De provincie Noord-Holland vraagt aan professionele ontwerpers innovatieve oplossingen,
die recht doen aan de kwaliteiten
van het landschap. Dit doet de provincie met een ideeënprijsvraag. De
winnende oplossingen krijgen een
plek in de structuurvisie van de provincie.

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Oplossingen?
Innovatieve oplossingen zijn nodig
om een antwoord te geven op de
spanning tussen:
de grootschalige bouwopgave in
Noord-Holland;
de behoefte aan een hoogwaardige
leefomgeving waarin nieuwe ontwerpen worden gecombineerd met
de kernkwaliteiten van het landschapstype;
de noodzaak van een CO2 neutrale
en klimaatbestendige bouw.
De provincie wil graag antwoord op
de volgende vragen: Hoe zijn deze
dilemma’s te benutten in een innovatief en duurzaam ontwerp? Welke bijdrage moeten bestuurders,
burgers en andere betrokkenen in
Noord-Holland leveren om het ontwerp te kunnen realiseren?

Wat schimmelt daar?
Met het binnentrekken van de eerste herfststormen en het korten van de dagen verkneukelt
de een zich bij een knapperend haardvuur over
de naderende feestdagen, terwijl de ander
melancholiek naar buiten staart en peinst over
de vallende bladeren en het afsterven van de
natuur. Maar zelfs voor die melancholicus biedt
de natuur ook in deze tijd hoop en schoonheid.
Met het ophopen van dood materiaal zoals
bladeren en afbrekende takken komen de opruimers van dit organisch materiaal tot bloei. Ik
heb het natuurlijk over de paddenstoelen die
nu in alle soorten en maten, soms letterlijk, de
kop opsteken. De paddenstoel die we boven
zien komen is het vruchtlichaam van de schimmel die onder de grond of in boomstammen
leeft. Die schimmel leeft van plantaardig en
dierlijk materiaal en zet dat weer om in anorganisch materiaal dat op zijn beurt weer het
voedsel voor planten en dieren vormt. De een
zijn dood is de ander zijn brood, zodat niets
verloren gaat in deze eeuwige kringloop Als
de hoeveelheid voedsel voor de schimmel op
zijn uitbundigst is, komt de schimmel tot “bloei”
in de vorm van het vruchtlichaam (de paddenstoel dus) waar enorme hoeveelheden sporen
gevormd kunnen worden. Een korte wandeling
door een gebied met wat bomen kan voor
de goede waarnemer al een spektakel aan
paddenstoelen opleveren. Die van kabouter
Spillebeen, de vliegenzwam, zien we nog niet
veel, daar is het nog wat te vroeg voor. Hier
en daar zie je zwarte tonderzwammen als
parasiet groeien op nog levende bomen. Als

de treden van een trap zie je ze langs een berk
omhoog klimmen. Als de boom uiteindelijk de
strijd verliest en het leven laat, leeft de tonderzwam van het resterende dode materiaal. Dan
noemen we het geen parasiet meer, maar een
saprofyt: paddenstoelen die leven van dood
materiaal. Een mooie verschijning is ook de
grote stinkzwam. De Latijnse naam is Phallus impudicus, ofwel onbeschaamde penis en
daar is niets teveel mee gezegd. Voordat hij
tot volledige ontplooiing komt, zit hij opgeborgen in een grote knol waar een slijmerige
laag opkomt: het duivelsei. Daarna geeft hij
een onfrisse geur die vliegen aantrekt waardoor de sporen verspreid worden. Sommige
paddenstoelen hebben verrassende kleuren,
zoals de rodekoolzwam die dieppaars kan zijn.
In combinatie met het frisse groene mos waar
hij meestal tussen bivakkeert levert dat prachtige plaatjes op. Ook de gewone beurszwam,
een helder witte paddenstoel die veel lijkt op
de witte champignons uit de supermarkt kan,
aangeleund tegen een boom en omringd door
zachtgroen mos, een prachtig minitafereeltje
opleveren. En hier en daar duikt een knalgele
of feloranje koraalzwam (foto) ineens uit de
bodem op, waardoor je je afvraagt of je nu
aan het snorkelen of aan het wandelen bent.
Als je eenmaal oog voor paddenstoelen krijgt
en goed om je heen kijkt kom je al gauw geen
meter meer vooruit. Kijk uit, je staat er bijna
op!
Sep Van de Voort, IVN

home.wanadoo.nl/ivnrvu

Meer informatie over de prijsvraag
(de aanmelding, het wedstrijdprogramma e.d.) is te vinden op de
website van de provincie NoordHolland:
www.noord-holland.nl/droomnh.

Contactmorgen
NVVH-vrouwennetwerk
Uithoorn - Op dinsdagmorgen
14 oktober organiseert NVVHVrouwennetwerk een contactbijeenkomst met de titel “Tibetaanse kinderen naar India”, verzorgd
door mevrouw M. Hoogveld.
Al bijna 50 jaar vluchten er Tibe-

taanse kinderen over de Himalaya
naar India. Over de achtergrond
van deze tragedie doet mevrouw
Hoogveld haar verhaal. Een korte
inleiding over de geschiedenis van
Tibet gaat vooraf aan dia’s die laten zien hoe de Tibetanen in India
overleven en zoveel mogelijk red-

den van hun cultuur.
Deze contactbijeenkomst vindt
plaats op dinsdag 14 oktober van
10.00 tot 12.00 uur in De Schutse
aan de Merodelaan. Voor leden is
de toegang gratis; niet-leden betalen 1,50 euro.

Cindu en Neville openen
hun deuren
Uithoorn - Ter gelegenheid van de
Dag van de Chemie houden Cindu
Chemicals BV en Neville Chemical
Europe BV in Uithoorn op zaterdag
18 oktober open huis.
Alle gelegenheid om eens een kijkje in de keuken te komen nemen bij
de chemische industrie. Hoe wordt
inkt zwart? Waar komt hars vandaan
en hoe wordt het verwerkt? De kans
om antwoord te krijgen op deze vragen mag u natuurlijk niet missen!
Vaak wordt in onze samenleving kritisch gekeken naar de chemische
industrie. Cindu en Neville willen
graag de mogelijke onduidelijkheden bij u wegnemen.
Op initiatief van de Vereniging van

de Nederlandse Chemische Industrie wordt de Dag van de Chemie
landelijk georganiseerd en wordt u
in de gelegenheid gesteld iets op te
steken over diverse chemische processen. Niet alleen interessant maar
ook leerzaam. Want heeft u zich inderdaad wel eens afgevraagd waarmee het rubber van uw autobanden
wordt zwart gekleurd en verstevigd?
Of hoe lijm, drukinkten en verf worden gemaakt?
Het zijn normale producten in onze
maatschappij. Niet iets om dagelijks
over na te denken.
Cindu en Neville doen dat voor u! En
hoe zij dat doen, willen zij u graag
op die dag laten zien.

Om 10.00, 12.00 en 14.00 uur zijn
er rondleidingen door deskundigen
die uw vragen kunnen beantwoorden. Voor jongeren vanaf 10 jaar zijn
er op dezelfde tijden aparte rondleidingen.
Omdat, in verband met uw én onze veiligheid, het aantal deelnemers
beperkt moet blijven, raden wij een
snelle aanmelding aan! U kunt dit
– onder vermelding van het aantal
deelnemers (minimum leeftijd 10
jaar) - doen op ons telefoonnummer
0297-545522 of via
e-mail: dagvandechemie@cindu.nl.
Na aanmelding ontvangt u een toegangskaart.

Koor United organiseert
een avondgospel workshop
Uithoorn - Het interkerkelijk koor
United uit Uithoorn onder leiding
van dirigent/pianist Rob van Dijk organiseert een avondgospel workshop voor mensen die graag willen zingen en voor alle muziekliefhebbers.
Deze avond zal plaatsvinden in De
Schutse kerkzaal op maandagavond
27 oktober van 20.00 tot 21.00 uur

aan De Merodelaan 1 te Uithoorn.
Het koor United zal samen met de
aspirant-zangers vrolijke nummers
instuderen en aan het einde van de
avond deze uitvoeren.
Het koor is ook op zoek naar nieuwe koorleden en alle zangstemmen,
vooral bassen, tenoren en sopranen
zijn welkom.

Koor United viert op zaterdag 21
maart 2009 hun 25-jarig jubileum
en geeft een spetterend concert en
is druk aan het repeteren.
We hopen op een enthousiast respons van het publiek en zorgen voor
een gezellig en muzicaal avond.
Meer informatie is verkrijgbaar bij
Diana James, 0297-561488 en staat
op de website: ikk-united.tk.
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Intentieverklaring
keurmerk veilig
ondernemen ondertekend
Uithoorn - Om te komen tot verbetering van de bedrijven qua vestigingsklimaat, veiligheid en imago is drie jaar geleden door de drie
ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Justitie een convenant hierover opgesteld. De bedoeling hiervan is dat
er een betere samenwerking tussen
de ondernemers onderling, de gemeente en andere instanties komt.
Die samenwerkingsverbanden bestaan al tussen de brandweer en
de politie en gemeente namelijk de
veiligheidsregio maar nu wordt dat
wat breder waarbij ook de ondernemers erbij betrokken worden. Dat
heeft vanzelfsprekend te maken met
de veiligheid op het bedrijventerrein
in Uithoorn. Vanuit de Stichting Collectieve Beveiliging Bedrijven is dit
initiatief ontstaan en later opgepakt
door de gemeente om zoals gezegd
de veiligheid op en rondom het industrieterrein te verbeteren maar
eveneens de criminaliteit tegen te
gaan. Fons Sijnesael de coördinator gaf een kort verslag van de manier waarop men te werk is gegaan.
Vroeger was het zo dat elke instantie zoals politie, brandweer en ondernemers zelf een subsidie konden aanvragen. Dat leidde tot ongewenste geldstromen en daarom
is vanuit de drie ministeries Economische Zaken, Binnenlandse Zaken
en Justitie de roep gekomen om de
bedrijven te clusteren in het kader

van kwaliteitsverbetering. Er is eerst
een werkgroep in het leven geroepen die in drie fases de uiteindelijke
tot standkoming van een overeenkomst moet bewerkstelligen.
Analyse
Allereerst is begonnen met een analyse. Daarbij werd gekeken hoe ziet
de gemeente eruit en de indicatie
van de veiligheid. In totaal hebben
zich 39 ondernemers aangemeld.
Drie maanden geleden is men begonnen met twee schouwen een
dag en een nachtschouw waarbij
gekeken is naar verschillende aspecten zoals illegale bewoning op
het terrein, het ontbreken van voet
en fietspaden, mobiliteitsproblemen. Dat kan zijn de hoogte van onderdoorgangen voor grote vrachtwagens, inventarisatie van eigenaren van verpauperde en leegstaande panden, de kwaliteit van de bestrating, onduidelijke vluchtwegen
en gevaarlijke situateis zoals vrachtwagens die hun opleggers parkeren
zonder truck.
Er zijn interviews geweest met ondernemers over hun visie betreffende het terrein en alle ondernemers zijn individueel benaderd. Uit
de enquêtes is gebleken dat 43%
van de ondervraagden vindt dat er
sprake is van een onveilige situatie in en rondom het bedrijf. Verder
is er sprake van overlast van gro-

te vrachtwagens. Dat vindt 50% en
30% heeft last van inbraken. Die inbraken vinden overal plaats en het
is dan ook de bedoeling dat er meer
aangifte gedaan wordt zodat dit
ook voor de ondernemer makkelijker wordt om te melden. Er is gekeken naar brandgevaarlijke situaties, naar plaatsen waar veel opslag
van goederen ligt, verkeersborden,
ontsluiting, kruisingen, waar vrachtwagens in een fuik rijden omdat de
aanduiding niet goed is aangegeven, bewegwijzering, openbare verlichting.
Fietspad
Er blijkt geen fietspad te zijn terwijl
dit eigenlijk wel zou moeten aangezien veel werknemers op de fiets
komen. Verder is gekeken of er ontruimingsplannen zijn en wat ondernemers preventief hebben gedaan
om hun bedrijf veiliger te maken.
Drie bedrijven hebben de AED (voor
hartstilstand), tien bedrijven willen
meer informatie hierover en vijftien
bedrijven denken erover om collectief tot aanschaf over te gaan. Verder is gekeken hoe de communicatie met de diverse diensten is.

vanuit de bedrijven hebben zich
zelfs vrijwilligers voor de brandweer
aangemeld. Op basis van de uitslag
van deze enquêtes en de interviews
en de schouwen wordt een pakket
van maatregelen opgesteld en daarna volgt het plan van aanpak waarvan verwacht wordt dat dit midden
november klaar is.

Over het groenbeheer van de gemeente is men niet zo tevreden en
er blijken vrij veel knelpunten te zijn
qua verkeersveiligheid. De brandweer heeft aangegeven wel brandoefeningen te willen verzorgen en

Dan kan het definitieve convenant
ondertekend worden en volgt een
proefperiode van twee jaar waarna als alles goed verloopt en volgens de plannen een zogenaamde
tweede ster behaald kan worden.

In de regio bestaat er al een dergelijk samenwerkingsverband in Amstelveen op de legmeer, Amsterdam
het Business park, Diemen Bergwijk
park en gecertificeerd zijn stammerdijk en de Sniep en in Aalsmeer
is een start gemaakt op het jachthavengebied.
Opmerkelijk vond Sijnesael dat 90%
van de ondervraagde ondernemers
geen behoefte heeft om anoniem te
blijven en doordat de ondernemers
dus met naam en adres bekend zijn
kan een betere en snellere communicatie en samenwerking tot stand
komen.

Open dag Dagverzorging
“De Wissel”
Vinkeveen - Dit jaar viert Dagverzorging “De Wissel” haar 10-jarig
bestaan. En dat willen we natuurlijk
niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Op dinsdag 14 oktober zetten we
onze deuren wagenwijd open voor
iedereen! Vind u het leuk om eens
een kijkje te nemen, dan bent u ’s
morgens van harte welkom tussen
10.00 uur en 11.30 uur. Of ’s middags tussen 14.00 uur en 15.30 uur.
U kunt dan onze ruimte bekijken en
als u dat wilt kunt u ook meedoen
aan verschillende activiteiten.
Wat is dagverzorging?
Dagverzorging is een voorziening
voor thuiswonende ouderen uit de
gemeente De Ronde Venen, die
(wat) extra zorg en aandacht nodig
hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Deelname aan dagverzorging kan
preventief werken, waardoor een
grotere afhankelijkheid wordt voor-

komen en een verhuizing naar een
verzorgingshuis of opname in een
verpleeghuis kan worden uitgesteld.
Bovendien worden de partner, familie en mantelzorgers ontlast bij de
dagelijkse zorg en begeleiding en
betekent de dagverzorging het delen van de zorg.
Voor wie is het bedoeld?
Dagverzorging is bedoeld voor:
- ouderen die met alleen thuiszorg/
mantelzorg niet meer geholpen zijn.
- ouderen met lichte lichamelijke
aandoeningen
- ouderen die door eenzaamheid in
een isolement raken
U vindt de dagverzorging in verzorgingshuis Zuiderhof, Futenlaan 50
te Vinkeveen.
Voor meer informatie kunt u ons
bellen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.   Het telefoonnummer is: 0297-587044.

Actieve week voor
Scouting Jan van Speyk
De Ronde Venen - Scouting Jan
van Speyk heeft een drukke week
achter de rug. Naast de wekelijkse opkomsten kreeg de leiding op
dinsdag 30 september een opfriscursus EHBO, met in het bijzonder reanimatie. Op zaterdag 4 oktober streden de scouts tegen andere scoutinggroepen uit de regio
op de jaarlijkse zwemwedstrijden.
De EHBO-cursus werd gegeven
door
ambulanceverpleegkundige
en EHBO-trainer Marcel Kooymans.
Zowel een theorie- als praktijkgedeelte werden behandeld. Zo kreeg
de leiding onder andere les in de
stabiele zijligging (goede opfrisser),
de routekgreep en natuurlijk reanimatie inclusief kinderreanimatie. Dit
laatste werd geoefend op speciale poppen. Het was een erg nuttige
avond! Scouting Jan van Speyk bedankt de Gemeente De Ronde Venen die deze cursus (mede) financieel mogelijk heeft gemaakt. Op zaterdag 4 oktober waren de jaarlijkse zwemwedstrijden van de regio
Amsterdam-Amstelland in de Meerkamp te Amstelveen. Ook de scouts
van Scouting Jan van Speyk deden
hier met veel plezier aan mee. Het
thema van dit jaar was ‘De Jamaicaanse Haai’ en natuurlijk waren er

weer mooie spandoeken in dit thema gemaakt. Het waren spannende
wedstrijden, maar helaas heeft de
Mijdrechtse groep geen prijzen mee
naar huis morgen nemen. Volgend
jaar kunnen ze weer een poging wagen! Wil je meer weten over Scouting en de Jan van Speykgroep? Kijk
dan op   www.janvanspeykgroep.nl
of neem contact op met Resi op telefoonnummer 0297-285115.

De Nierstichting is jarig.
Kadotip: word donateur.
Kijk op www.nierstichting.nl of bel 035 697 80 55.

Inbrekerstuig
Mijdrecht – De politie heeft
maandagavond 29 september op de Nijverheidsweg een
17-jarige jongen uit Mijdrecht
aangehouden omdat hij inbrekerswerktuig op zak had.
De jongen liep met een plaatsgenoot omstreeks 21.55 uur
op het industrieterrein. Agenten controleerden de 17-jarige jongen en het bleek dat hij
handschoenen en een bivakmuts op zak had. Ook kwam
bij zijn fouilliering een brokje
hasj aan het licht. De jongen
is aangehouden.

GEEN
KRANT

ONTVANGEN?

BEL:
0297-581698

Verspilling van
gemeenschapsgeld aan
bushaltes 126
Vinkeveen. Bewoners van de
Baambrugse Zuwe en de Vinkenkade werden afgelopen week aangenaam verrast doordat diverse bushaltes en –hokjes bij hen in de buurt
een flinke onderhoudbeurt hebben
gekregen. Eén en ander in het kader
van de reconstructie van het wegdek en het aanbrengen van nieuwe verkeersremmende maatregelen door de gemeente. Om die reden is de Vinkenkade afgesloten
voor doorgaand verkeer. Bij de bushaltes is door de busonderneming
BBA een informatieformulier aangebracht met daarop de mededeling dat buslijn 126 tot 22 november
a.s. tijden de spits een andere route
rijdt. Passagiers wordt verzocht via
(nood)haltes elders op te stappen.
Niets mis mee. Wél dat door enkele omwonenden bij deze krant melding werd gemaakt van het feit dat
buslijn 126 helemáál niet meer terugkomt op deze route!... Alwéér
slecht nieuws over het openbaar
vervoer. Met name voor aanwonenden van de Baambrugse Zuwe en
Vinkenkade. Maar als de buslijn verdwijnt waarom dan nog zoveel geld
besteed aan de opknapbeurt van de
bushaltes? Desgevraagd aan een
welwillende ambtenaar van de gemeentelijke servicelijn gaf deze toe
dat de bushaltes inderdaad onder
handen waren genomen en dat bus
126 op 14 december zijn laatste rit
zal rijden. Of de lijn helemaal wordt
opgeheven dan wel dat deze wordt
verlegd naar een ander traject werd
niet duidelijk. Woordvoerster Suzan
van Beek van Busonderneming BBA
(Veolia Transport) deelde ons mee
dat de dienst op buslijn 126 met ingang van 15 december aanstaande inderdaad niet meer door BBA
zal worden verzorgd. Connexxion
neemt het deel van de buslijnen van
BBA in Noordwest Utrecht over als
gevolg van een concessie die met
de provincie en de NS is gesloten,
zo werd meegedeeld.
Volgens woordvoerder Rob Koster van het Connexxion hoofdkantoor in Hilversum wordt de buslijn wel degelijk voorgezet maar via
een ander route. Naast kleine aanpassingen in Mijdrecht rijdt de bus

niet meer langs de Baambrugse Zuwe en de Vinkenkade, maar via de
N201 en de A2 naar Abcoude om
daar zijn weg verder te vervolgen
naar Amsterdam-Bijlmer NS. Verder
liet men doorschemeren dat het de
bedoeling is dat station Breukelen
een centraal kruispunt van openbaar vervoer wordt in de regio met
de trein als belangrijkste vervoermiddel. Waar lijn 140 wordt ingekort, blijft de 126 dus gewoon nagenoeg dezelfde route rijden. Dat is
dan weer het blije nieuws.
Weggegooid geld
Wethouder Jacques Dekker van de
gemeente De Ronde Venen blijkt
eveneens op de hoogte te zijn
van de opheffing. “Maar het was
al meegenomen in de offerte van
een poosje geleden dat de bushaltes daar een onderhoudsbeurt krijgen en toen het uitvoeringstraject
op gang kwam was het niet meer te
stoppen. Dus is het uitgevoerd terwijl Connexxion intussen samen met
de provincie krap een half jaar geleden al de afspraak had gemaakt
deze ‘onrendabele‘ buslijn op dat
traject te willen opheffen. De gemeente wordt in zoiets niet of nauwelijks gekend.” In dat licht gezien
is er dus vele duizenden euro’s gemeenschapsgeld over de balk gesmeten. “Het opheffen van buslijn
126 heeft niets met de nieuw aan te
leggen verkeersremmende maatregelen te maken, zoals wordt gesuggereerd,” vertelt de wethouder verder. “Pure onzin. De bestaande chicanes worden verwijderd en in de
plaats daarvan komen er verhogingen in de weg. Samen met de inwoners ter plaatse heb ik gesproken over welke verkeerremmende
maatregelen zij nuttig zouden vinden. In elk geval niet die ondingen
die er nu liggen op de Baambrugse Zuwe. Ze zijn daar zonder mijn
voorkennis (!) aangebracht en welke krankzinnige die versie heeft verzonnen… De fietsers moeten daarbij door hetzelfde poortje als het gemotoriseerde verkeer. Dat vraagt om
ongelukken. Dus ook daar gaan we
veranderingen aanbrengen.” Aldus
de wethouder.

Recent aangelegde en gevaarlijk gebleken chicanes worden verwijderd
Bij dit alles zij aangetekend dat de
huidige chicanes ‘met de hoge stoepen’ nog maar kortgeleden op de
Baambrugse Zuwe zijn aangelegd,
terwijl de vorige – die prima voldeden en waar de fietsers ook achterlangs konden rijden – destijds om
onduidelijke redenen zijn weggehaald. Dus ook hier zou je kunnen
spreken van weggegooid geld als
er nu weer andere komen. Zou het
niet beter zijn de Baambrugse Zuwe
en de Vinkenkade als een ‘normale weg’ uit te voeren zonder al die
poespas en er gewoon enkele flitspalen neer te zetten. Dat levert dan
bij hardrijders tenminste nog een
keer wat op. En voor het ‘normale
verkeer’ zal het een zegen zijn zonder al die drempels, bulten en verdere flauwekul haar weg fatsoenlijk

te kunnen vervolgen.
Kort en goed, op termijn wordt een
uitvoerige en kostbare reconstructie
van de Baambrugse Zuwe gepland.
De bushaltes zullen worden afgebroken en de verkeersremmende
maatregelen gaan dan wéér op de
schop. Wellicht een volgende portie
gemeenschapsgeld gaat dan over
de balk.
Doe het in één keer goed, zouden
wij willen suggereren! Maar tegen
die tijd zullen we ook een nieuwe
gemeente hebben. Misschien gebeurt er dan wel helemaal niets
meer. Zorg dan dat vóór die tijd onzinnige onderhoudswerken als deze tijdig worden geschrapt. Dan kan
het dure gemeenschapsgeld beter
aan zinvollere projecten worden besteed.

Bushaltes zijn voor niets opgeknapt als bus 126 niet meer rijdt
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Atalante D2 komt tekort
tegen Omniworld

Koen Schrijver wint
Veldzijde Jeugd Open
Wilnis - Op zondag 5 oktober werd
alweer voor de 4e keer het Veldzijde
Jeugd Open golftoernooi gespeeld.
Het toernooi begint in golfkringen
een goede naam te krijgen, want
vanuit het hele land kwamen ca. 120
deelnemers naar Wilnis. Dat waren
er maar liefst 30 meer dan vorig jaar!
Er werd in 4 categorieën gestreden
om de inmiddels befaamde prijzenpot. Er was weer voor klein tot groot
veel te doen. De weergoden waren
hen dit toernooi niet goed gezind,
want het was een zeer regenachtige
en winderige dag. Toch liet de jeugd
zich daar niet door afschrikken en
bleef opgewekt in hun regenpakken

hoofdsponsor.
Er waren in de categorie handicap
0-16 maar liefst 36 kandidaten vanuit het hele land naar Veldzijde gekomen, waarvan 21 met een single
handicap (onder de 10)! Een nieuw
record voor Veldzijde! Het was gedurende de wedstrijd weer buitengewoon spannend en ondanks het
slechte weer leek het er aanvankelijk nog op dat het baanrecord gebroken kon worden. Dat was helaas
net niet zo en daar gaan we volgend
jaar maar weer voor strijden, want
een sponsor heeft daar maar liefst
250 euro op gezet! Willem Vork (nationale selectie) en Koen Schrijver
streden tot de laatste slag voor de
winst en het was Koen die uiteindelijk de wedstrijd met inderdaad de
allerlaatste slag wist te winnen.
In de categorie 16.1 – 32,0 was het
Yorrick Verduin die heel knap de
overwinning wist te behalen met
maar liefst 40 stableford punten.
Ook in deze categorie waren veel
spelers van buitenaf naar Wilnis gekomen, 36 jongens en meisjes kwamen in deze poule opdagen.
Op de Par 3 baan werd door de jonge
jeugd (Baanpermissie en GVB) ook
fel gestreden en daar werden Danique van Scheppingen en Alain Bakker elk in hun eigen categorie winnaar. De prijzenpot was ook dit jaar
weer ruim gevuld met behulp van de
sponsors, die dit toernooi een warm
hart toedragen. Mede door hun bijdrages kon ook het jaarlijkse goede
doel (dit jaar de Stichting Hand voor
kleinschalige projecten in Bolivia)
weer rekenen op een ruime gift.

de ballen naar de greens slaan. Dit
jaar hebben ook de sponsors zich
weer van hun beste kant laten zien
en met hun bijdrages mede gezorgd
voor dit succes. Hoofdsponsor Rabobank heeft zich voor de komende
3 jaar verbonden aan dit toernooi als

De sponsors zorgden er tevens voor
dat de jeugd ruim voorzien werd van
golfballen, drankjes, lunchpakketten en nog veel meer. Met dank aan
ondermeer Rabobank Veenstromen,
Bangarage Mijdrecht, DA Drogist
Mijdrecht Juwelier Van Beek, en vele anderen was het Veldzijde Jeugd
Open weer een groot succes.

Geen gemakkelijk
verlies van Atlantis 1

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
werd de uitwedstrijd van, het Pimentel gesponsorde, Atlantis 1 gespeeld tegen Fiducia 1. Het beloofde op voorhand al een zware wedstrijd te worden: veel wind, scheve
palen en als vanouds een modderig
grasveld. Gezien vorige wedstrijden
tegen Fiducia en na Atlantis’ overwinning van vorige week zou het
team uit Vleuten een ploeg moeten zijn waar Atlantis van zou kunnen winnen. Atlantis 1 staat nu nog
met 2 punten op de een-na-laatste
plek in de competitie. Fiducia met
1 punt meer boven de Mijdrechtse club. Atlantis opende het eerste
doelpunt, waarna het scoren echter achterbleef. Pas na een kwartier
vielen de doelpunten een stuk makkelijker, jammer genoeg aan beide
kanten. Aanvallend hadden ze het
erg moeilijk, kansen werden wel gecreëerd, maar niet afgemaakt. Verdedigend ging het zeker niet slecht,
concentratie moest te allen tijde vastgehouden worden anders
kwam dat ten nadele van het eigen
spel en de score. Atlantis ging de
rust in met 5-4, wat zeker met deze (weers)omstandigheden te verwachten was, maar ergens liep het
toch niet hoe ze verwacht hadden.
Tactieken en functies werden nogmaals doorgenomen om meer duidelijkheid en rust te krijgen binnen
beide vakken. Het eerste van Atlantis ging de tweede helft in, met meteen scores van hun kant. De stand
trok aan en bleef even op een gelij-

ke 6-6 staan. Na de 7-6 kwam er een
wissel voor Jacco van Koevorden
Brouwer, Peter van de Wel, de nieuwe puntspeler. Ondanks de goede voorbereiding afgelopen week in
spel, tactiek en techniek met daarbij
een stuk sportieve agressie leek het
er toch op dat ze verslapten. Scoren bleef weer uit. Het spel werd wel
steeds lichamelijker getoond. Uiteindelijk geen geel voor een fysieke
overtreding maar voor spelbederf bij
Fiducia. Hierbij kwam de kaart uit de
borstzak van de scheids, hij moest
een keer ingrijpen. Na de score van
9-7 kwam Auke van der Zijden erin
voor Mark Goverse, een frisse wind
die misschien een bijdrage zou kunnen leveren in zijn altijd scorend
vermogen. Dit alles heeft niet mogen baten, balen! De eindscore van
deze lichtelijk fysieke wedstrijd is op
een 10-7 komen te staan, of had de
scheids nou 9-7 genoteerd. Atlantis
blijft, hoe dan ook, hierdoor onderin meedraaien en Fiducia maakt het
gat met 5 punten een stuk groter.
De scorende mensen deze week bij
Atlantis: Jacco van Koevorden Brouwer (2), Sandra Pronk (2), Chantal
Poolman (1), Mascha (1), Pim de
Munter (1) Volgende week, 11 oktober om 15.00 uur, speelt Atlantis 1 tegen Reflex op eigen bodem
in Mijdrecht. Dit zal ook zeker een
spannende wedstrijd worden. Reflex
staat nog onderaan de ladder van de
competitie met 0 punten. Atlantis 1
hoopt dat er weer veel publiek komt
kijken om hen aan te moedigen.

Argon E-Top in het nieuw!
Mijdrecht - Apetrots zijn de jongens van Argon E-Top. Afgelopen
zaterdag 4 oktober kon er eindelijk
gespeeld worden in de nieuwe, gesponsorde tenues. Van Hulst Onderhoud & Elektrawerken uit Mijdrecht
heeft de jonge voetballertjes geheel
in het nieuw gestoken inclusief een
trainingspak en bijbehorende voetbaltas. Ook werden de E-top spelers allen nog voorzien van een per-

soonlijke bal om lekker mee te trainen en - voor het gehele team - een
bidonrek gevuld met nieuwe bidons.
Deze laatste twee zijn geschonken
door enkele welwillende ouders. Als
dank voor alles werd hen door de
E-top nog een prachtige wedstrijd
voorgeschoteld die bovendien met
een 2-1 overwinning werd afgesloten. Namens de E-toppers en begeleiding allen hartelijk dank.

Vinkeveen - De tweede wedstrijd
voor de Vinkeveense dames was
uit in het Topsportcentrum in Almere. Helaas konden Petra de Bruin en
Natalie Jansen er niet bij zijn, de selectie was daardoor beperkt tot 7
speelsters. De eerste set was als de
eerste set van de eerste wedstrijd.
Vrij snel, en de dames kwamen er
nauwelijks aan te pas: 14-25.
In de tweede set begon het iets beter te draaien maar veel onderdelen
waren niet secuur genoeg, met name de pass kon beter. Aanvankelijk liep Omniworld weer hard weg,
maar de bezoekende ploeg kon toch
mooi bijhalen. Er werd goed gepraat
en het was duidelijk wie wat deed.
Aan het eind van de set waren er
toch te veel onhandige foutjes, het
werd 18-25.
Gelijk op gingen de Vinkeveense
dames verder met het derde bedrijf.
Echt wel mooie stukken zaten er in

maar ook wat slordige foutjes op allerlei vlak. Marjan Blenk groeide in
de pass en kon mooi steady aanleveren. Af en toe was er een 1-2-3 uit
het boekje. Annemarieke Wijnands
scoorde een paar mooie punten op
de buitenkant en ook Jet Feddema
wist venijnig de gaten in de hoeken
te vinden. Tegen het eind ging het
toch mis, vooral door eigen missertjes. Laatste set dan. Het zat er in.
Weer gelijk op, leuk volleybal, hard
werken en samenwerken. Tot in de
twintig bleven de ploegen dicht bij
elkaar. De dames uit Almere waren
stugge verdedigers, ook het middengat dat eerder een paar keer mooi
werd bestookt was er niet meer. Met
25-23 verloor de Oudenallen equipe
ook de laatste set. Hoogste tijd voor
fanatieke training met name op het
passwerk. Wordt vervolgd vrijdag 10
oktober in De Boei. Voor meer informatie, zie http://www.vv-atalante.nl .

Argon Zondag

Goede winst onder
slechte omstandigheden
Mijdrecht - Op een ondanks de regenval zeer goed bespeelbaar veld
heeft Argon tegen FC Hilversum de
volle winst weten te halen. Gezien
het overwicht in de eerste helft een
terechte winst, al maakte de ploeg
het zich na rust nog heel erg moeilijk en viel de beslissende treffer pas
in blessuretijd.
De eerste helft was dus voor Argon
en daarin kwamen er diverse mogelijkheden om tot scoren te komen.
Thabiso van Zeijl mikte na aangeven van Ben Ebu-Mordi na 4 minuten spelen net naast het doel van
Hilbers, terwijl Michael van Laere na
ruim tien minuten het doel te hoog
zocht. Twee minuten later deed hij
het beter, toen Patrick Lokken op
links uitbrak en met een prima pass
de bal precies in de loop van de
schaduwspits neerlegde. Van Laere trok door, ging met een lichaamsbeweging langs doelman Hilbers
en scoorde beheerst de openingstreffer, 1-0. Nog voor de eerste helft
halverwege was kwam ook Patrick
Lokken op een pass van Michael
van Laere in goede scoringspositie,
maar de doelman kon de inzet met
de voet keren. Het aanvallende spel
van Argon leverde in de eerste helft
nog enkele kansen op voor Ben
Ebu-Mordi, maar die had de nodige
scherpte in de kleedkamer gelaten,
want zijn eerste kans na een steekpass van Michael van Laere werd
door doelman Hilbers geblokt, terwijl een goede schietkans vlak voor
de doelwisseling slechts een slap
rollertje opleverde.
Vallen
Na rust leek de beslissing al snel te
vallen, toen Thabiso van Zeijl na een

snelle tegenaanval met een schitterende stiftbal doelman Hilbers tot
hulpeloze toeschouwer maakte en
zo de 2-0 op het bord bracht. FC Hilversum stroopte echter de mouwen
op en zette Argon langzaam onder
druk en dat leverde na 55 minuten
de aansluitingstreffer op, toen Kos
vanaf links mocht voorzetten en Bezir goed bij de eerste paal opdook
om de 2-1 binnen te schieten langs
de kansloze Niels Verhaar. De gasten namen nu het initiatief en testten meerdere malen de kwaliteiten
van Niels Verhaar, die met name
halverwege de tweede omgang met
reddingen op schoten van Cabeza
en Bezir de handen op elkaar kreeg.
Omdat de gelijkmaker uitbleef namen de gasten steeds meer risico’s
met ruimte voor Argon als gevolg.
Dat had acht minuten voor tijd de
beslissing op moeten leveren, toen
Patrick Lokken op aangeven van
Michael van Laere alleen voor doelman Hilbers op kon duiken, maar
ook nu wist de keeper de inzet met
de voet buiten zijn doel te houden. Daarom bleef het tot het einde
spannend en viel de beslissing pas
in blessuretijd, toen Patrick Lokken
een actie op rechts liet volgen door
een breedtebal op invaller Anton
den Haan, die met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied
doelman Hilbers voor de derde keer
passeerde en daarmee de eindstand
op 3-1 bepaalde. Een over het geheel verdiende winst, die echter met
de grootst mogelijke moeite werd
binnengehaald omdat het overwicht in de eerste helft onvoldoende in de score tot uitdrukking werd
gebracht.

Atalante dames 1 komt net te
kort in eerste thuiswedstrijd
De Ronde Venen - Afgelopen vrijdag trad het eerste damesteam van
V.V. Atalante, voor de eerste maal
dit seizoen, aan in de eigen Boei. De
dames, gesponsord door Krijn Verbruggen en Haaxman Lichtreclame,
wisten vorige week een gelijkopgaande strijd nog in een benauwde
3-2 winst om te zetten tegen promovendus SVU. Deze week was de tegenstander Abcoude dames 3, een
oude bekende van de dames: vorig jaar werden beide wedstrijden
spannende vijf setters.
De Vinkeveense dames begonnen iets verlaat maar gefocust aan
de wedstrijd. De eerste set liet gelijk een spannende gelijkopgaande
strijd zien waarbij vrijuit aangevallen
werd door beide teams. De spelverdeling was goed verzorgd door de
omgeschoolde Irma Schouten die al
haar aanvalsters van mooie ballen
voorzag. Halverwege de set sloeg
Atalante een gat door een goede
serviceserie. Dit werd niet meer uit
handen gegeven ondanks een sterke eindspurt van Abcoude 25-23.
Eerste set
De tweede set werd gestart met dezelfde speelsters als de eerste set.
Een gewaarschuwd Atalante begon
sterk aan de tweede set. Wederom een goede serviceserie bezorgde Atalante een beetje lucht. Helaas
was dit van korte duur. De dames
hadden veel moeite met de verwerking van een goed geplaatste maar
vooral snel gespeelde service. Doordat de dames niet snel klaar stonden kon de relatief makkelijke service niet goed verwerkt worden en

verdween de voorsprong net zo snel
als het mooie weer van de afgelopen tijd. Atalante leek wat van slag
en kon niet echt meer terug komen
in de wedstrijd. Ook Carin van tellingen, in het veld gekomen voor Mirjam van der Strate, kon hier geen
verandering in brengen. 22-25.
De derde set werd begonnen in dezelfde opstelling zoals de tweede
werd geëindigd. Weer een gelijk opgaande strijd waarin aan beide kanten mooie aanvallen te zien waren.
Helaas voor Atalante waren de uit
Abcoude afkomstige dames, meer
ervaren en lieten zich niet uit het
veld slaan door enkele discutabele beslissingen van de scheidsrechter. Een aantal mooi geslagen ballen van Astrid van de Water konden
helaas geen redding brengen en de
derde set werd verloren met 22-25.
Voor de vierde set werden de dames
op scherp gezet door coach Sjaak
van Immerzeel. Mirjam werd weer
terug gewisseld in de hoop wat
meer beleving in het veld te krijgen.
Helaas kwam het heilige vuur niet
meer terug. Ondanks goede aanvallen van Nancy shockman en Suzan
Heijne. De dames waren simpelweg
niet bij machte het gat van 5 punten
te dichten. Met een 18-25 eindstand
kwam een einde aan een spannende en goede wedstrijd waarna alleen maar geconcludeerd kan worden dat de Abcoude dames over
meer kwaliteiten beschikte en dus
verdiend gewonnen hadden.
De volgende wedstrijd wordt aanstaande donderdag al gespeeld bij
het uit Amsterdam afkomstige Armixtos.

Zaalvoetbal

Eerste zege Atlantis 2 binnen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
ging het door Fortis gesponsorde
Atlantis 2 op bezoek bij Fiducia 2.
Atlantis 2 stond voor aanvang van
de wedstrijd onderaan de ranglijst.
Ondanks de groei van het team en
het amusante spel, heeft de ploeg
punten nodig.
Met deze opdracht begon de ploeg
uit Mijdrecht de wedstrijd tegen Fiducia. Door de regenval was het
veld zwaar geworden, Atlantis wist
dat zij de strijd moesten aangaan
met veel inzet en power. De eerste helft ging gelijk op, het was een
boeiende strijd van beide teams en
met een gelijkspel werd er gefloten
voor het rustsignaal. Gezien de eerste helft was dit terecht, wel gezegd
dat Atlantis een iets groter overwicht had.
De omstandigheden werden er
zwaarder op, voor de tweede helft
zal Atlantis figuurlijk moeten gaan
‘knokken’ om de overwinning binnen te halen. De tweede helft begon voortvarend met een twee punten voorsprong. Door zowel verde-

digend als aanvallend met honderd
procent inzet door te gaan, werd deze voorsprong niet meer kleiner. Atlantis speelde de tweede helft solide uit om zo de overwinning veilig
te stellen.
Met een eindstand van 9-12 in het
voordeel van Atlantis 2, is er een
goede teamprestatie neergezet.
De wedstrijd toont aan dat Atlantis
weer gegroeid is. Er werd geduldig
gespeeld in de aanval naar de goede kans en verdedigend werd er alleen risico genomen als het moest.
De weg omhoog op de ranglijst is
ingezet. Komende zaterdag staat
dé derdy op het programma tegen
Vinken 2. Met het spel dat Atlantis 2 laat zien, gaat dit een interessante ontmoeting worden. Aanvang
van de wedstrijd is 13.30 uur bij Atlantis.
De doelpunten werden deze wedstrijd gemaakt door: Peter van der
wel 4, Berry de Jong, Jimmy de Koning en Auke van der Zijden, allen
2, Wilma Kranenburg en Kim Stolk
beiden 1.

Argon/de Huifkar
speelt gelijk in de beker
Mijdrecht - Argon dat in de
competitie nog ongeslagen is
werd vanaf de eerste minuut
onder druk gezet waardoor aanvallen van de thuisploeg echter
uitbleven.
Met veel goede reddingen wist
Argondoelman Bas Immerzeel
zijn doel tot de rust schoon te
houden. 0-0 ruststand.
Vlak na het begin van de tweede
helft wist UVV vanuit een goed
opgebouwde aanval de stand op
0-1 te zetten. Argon moest hierop reageren en deed dit kort na
de tegentreffer via Albert Mens
die met een goede dribbel Maykel Krimp alleen voor de keeper
zette, 1-1.
De druk op het doel van de
thuisploeg nam af en Argon
kwam steeds beter in de wedstrijd met een hard werkende Remco Kooiman en Michel
Kooiman die een uitstekende
wedstrijd speelde was het voor

UVV lastig om tot scoren te komen.Argon zette druk en na een
afstand schot die de doelman
van UVV niet goed verwerkte
kon Albert Mens met een fraaie
hakbal de 2-1 maken.
Het was een spannende wedstrijd met uiteindelijk countervoetbal van beide ploegen
waar UVV iets beter in bleek
te zijn, het werd 2-2 en Argon
had moeite met de behendige
tegenstander. Uit een vrijetrap
wist UVV met een schuiver in de
verre hoek de 2-3 op het scorebord te zetten.
Met nog 2 minuten te spelen ging Argon vol op de aanval wat resulteerde in een vrijetrap. Deze wist Maykel Krimp
met een harde knal achter de
keeper van UVV te plaatsen en
de stand was 3-3, dit was tevens
de eindstand. Maandag 13 oktober moet Argon weer aantreden in de Beker tegen Zwaluwen uit Utrecht.
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De Ronde Venen – Al jarenlang zie je ze lopen, de bodes van
het gemeentehuis. Elke vergadering, elke bijeenkomst die wij
als pers meemaken in het gemeentehuis, zie je Jos Roeleveld,
een van de drie bodes. Jos loopt er alweer zo’n dertien jaar
en op een gegeven moment vraag je je af, wat doet nou zo’n
man de hele dag. Tijdens vergaderingen verzorgt hij de koffie
en thee, als er iets gekopieerd en uitgedeeld moet worden
doet hij dat.
Is er wat met het geluid, de bode regelt het. De bloemetjes op
de vergadertafel, werk van de bode. Na de vergadering nog
even met elkaar napraten in het barretje, de bode zorgt voor
een drankje of een hapje. En of het nou tot na twaalven is of
niet, ze zijn er, de bodes.
Een paar maanden geleden zat ik weer eens bij een raadsvergadering en maakte een geintje met bode Jos over zijn
werk. Wat doe jij nou zo’n hele dag? “Nou, dan moet je eens
een dagje meelopen”, zei hij. Wel, dat moet je niet tegen mij
zeggen, dus ik zei ‘prima jongen, doen we, schrijven we een
artikel: een dag uit het leven van een bode en dat ben jij dan’.
Even navragen bij zijn baas, de gemeentesecretaris, die vond
het een pracht idee. De afspraak werd gemaakt: woensdag
1 oktober om 10 voor zeven bij het fietsenrek achter het gemeentehuis.
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Even een kopje koffie rond 8 uur.

Vroeg beginnen
Het lijkt wel een eerste afspraakje van toen we jong waren,
om tien voor zeven bij het fietsenrek achter het gemeentehuis. Netjes op tijd ben ik er. Het is al een drukte van belang
daar achter het gemeentehuis. De schoonmaakploeg is gearriveerd. Jos opent de deur, het werk begint direct: beveiliging
eraf en de lichten aan op de diverse afdelingen. Alles is beveiligd. Zonder een beveiligingskaartje kom je nergens meer
binnen. Het kantoor van de bode is in de hal. Licht aan, radio
zachtjes aan, computer opstarten en dan naar de hal. Licht
aan. Naar de raadzaal, licht aan, want daar is zo weer een vergadering. “Kijk”, zegt Jos, “hier is gisteravond een vergadering
geweest. Daar hadden ze dus een tv nodig, een laptop, een
scherm. Nu moet ik zo even op de lijst kijken of ze dat in de
vergadering van straks ook nodig hebben, anders moet ik dat
weer allemaal opbrengen, of naar een andere vergaderkamer
brengen.”
We lopen verder, richting de keuken. Er moet koffie gezet
worden. In de keuken op de tafel ligt een lijst met welke vergaderingen er vandaag zijn. In welke kamer, hoeveel mensen
er komen en wat voor attributen men er voor nodig heeft.
Het is een hele lijst.
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Verzorgen
Wat zeg je? Koffie nodig? Komt eraan.

Er zijn deze dag een achttal vergaderingen in diverse vergaderruimten. Het is de taak van de bode om er voor te zorgen
dat alle benodigdheden in die vergaderkamer aanwezig zijn.
Een scherm? Een laptop? Zij vragen en Jos verzorgt het. Maar
wat zeker zo belangrijk is, er moeten kopjes en schoteltjes
staan, verse koffie, thee, suiker, melk, enz. Alles moet piekfijn
in orde zijn. Maar eerst is het zorg om nu kannen koffie te zetten voor de burgemeester, de secretaris, de wethouders, de
secretaresse van de burgemeester, elke morgen staat de kan
koffie of thee op hun kantoor voor ze beginnen. “Ja, en dat
doen we ieder dag hoor, ze worden verwend hier.” De koffie
pruttelt, als de zeven kannen vol zijn, gaan we naar boven en
brengen we de koffie naar de plaats van bestemming.
Als de koffie boven is rondgebracht, weer naar beneden, kijken welke vergadering om hoe laat en welke kamer. Negen
uur twee, om elf uur drie, om kwart voor twee, om drie uur
en kijk, ook nog een bijeenkomst voor het personeel om vier
uur. Even praten over de herindeling. Moet er ook een scherm
en een laptop in de hal gezet, en daarna krijgen ze allemaal
een hapje en een drankje, dus moet ook het glaswerk in orde
zijn. Maar dat komt later deze dag.
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Lopen, lopen
De tijd vliegt. Je loopt wat af als bode. De ene vergaderkamer
is nog niet opgeruimd of de volgende moet weer op orde
worden gebracht. De lege kopjes en koffiekannen weer naar
de keuken, afwassen, schoonspoelen en voor de volgende
vergadering weer vullen.
Eerst nemen we zelf een kopje koffie in het barretje. Tien
minuten, want de eerste postronde wacht. “Hoe ben je op
het idee gekomen om bode te worden”, vraag ik Jos. “Ik heb
eerst 16 jaar bij deze gemeente in de buitendienst gewerkt
en daarna ben ik bode geworden. Ik ben in 1978 in dienst
getreden bij toen de gemeente Mijdrecht. Ik heb de eerste
herindeling meegemaakt en nu maak ik er weer een mee.”
En hoop je ook in de nieuwe gemeente weer bode te worden?
“ Ja, dat wil ik wel, ik heb het prima naar mijn zin hier. Ik hoop
dit tot mijn pensioen te kunnen blijven doen. Je kan geen
leukere baan hebben. Lekker vrij, niemand die op je let. Als je
alles maar goed verzorgt, dan loopt het prima. Je ziet het nu
zelf, we moeten alles doen, deur openen, hek open, zorgen
voor dit, zorgen voor dat, maar het is dankbaar werk, echt,
dat zul je vandaag wel merken.
Als ik mijn tijd zou verslapen kan er niemand in. Dat is me
gelukkig nog nooit overkomen”, aldus een lachende Jos.
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Rekening voor bloeme
afdeling was dat ook

Even de post sorteren
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Jos Roeleveld, bode van de
gemeente De Ronde Venen
Post halen

Executieverk
oop even o

phangen op

uur precies even een potje klaverjassen
tijdens de lunchpauze.

Dan wordt het tijd om de post op te halen. Met het gemeenteautootje naar het postkantoor op het Industrieterrein.
Twee grote kratten met post. Weer terug naar het gemeentehuis. De post naar de postkamer brengen. Daar wordt het
gesorteerd op afdeling of naam en dan een uurtje later haalt
Jos het weer op en brengt hij het naar de plaats van bestemming. Naarmate de dag vordert krijg ik meer en meer respect
voor het werk van een bode. Wat loop je veel. Het hele gemeentehuis door, van voor naar achter, van onder naar boven. Zitten er ook nog afdelingen aan de overkant van het
gemeentehuis waar je een keer of drie per dag heen moet.
Laat niemand meer zeggen dat een bode niets doet, want
na een dag meelopen met Jos weet ik dat een gemeentehuis
niet echt draait zonder een goede bode. Hij is werkelijk van
alle markten thuis. Staat voor iedereen klaar en is de hele dag
vrolijk. Heeft voor iedereen een goed woord, maakt geintjes,
een dolletje, maar ondertussen werkt hij door. Moet ook wel,
want er is zoveel werk, zodat je eigenlijk geen tijd hebt om
ook maar even op je kont te zitten. Hij heeft ogen voor en
achter. Een voorbeeld: moet er koffie worden neergezet in
een vergaderkamer. De kopjes staan er al. We lopen er naar
binnen. “Dat ziet er al pico bello uit”, zeg ik tegen Jos, “hier
hoef je weinig aan te doen.” Hij kijkt en zegt: “hé, twee vieze
kopjes, de suiker is op, even bijvullen, want dat kan zo niet
natuurlijk.” Hij ziet echt alles. Alles moet in orde zijn. “Daar
ben je bode voor. Je taak is zorgen dat alles goed verloopt,
dat alles klaarstaat. Dat is het visitekaartje van de gemeente.”

het publica
tiebord.

Perfect
Ook d

e vaat

st.

Karton in

was m
oe

t word

de karton

bak.

en ged

aan.

Alles moet echt tot in de puntjes perfect zijn bij Jos. Elke dag
loopt Jos de koffieapparaten na, of er nog koffie inzit, melkpoeder, enz. Of de papieren handdoeken er nog zijn, alles
moet kloppen. Niemand moet misgrijpen. En maar lopen,
lopen en nog eens lopen. Trap op, trap af, gang in, gang uit.
Om 10.00 uur haalt Jos de post weer op bij de dames van de
postkamer. Alle ligt netjes op naam/afdeling gesorteerd. En
daar gaan we weer, naar alle afdelingen de post brengen.
Wat een afdelingen. Bij iedereen even een grapje, een praatje. “Mag ik je voorstellen”, zegt Jos met een ernstig gezicht,
“een nieuwe bode. Ze gaat 24 uur per week bij ons werken,
vooral in de avonduren.” De meesten geloven het ook nog.
Grapje van Jos. En maar lopen, werkelijk, ik denk dat we aan
het eind van de dag wel 18 of 20 kilometer hebben gelopen.
Ik weet nu hoe Jos zo slank blijft. Met het uur groeit mijn bewondering, het respect voor dit werk.
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Elke woensdagmiddag brengt Jos de weekbladen
rond in het gemeentehuis.

De tijd vliegt voorbij. O, nog even wat vaatwerk wegbrengen
naar Rendez Voux. Er is overgewerkt, hebben ze saté gegeten, moeten die borden wel terug. Hup, door de stromende
regen even de borden wegbrengen. Net weer terug in het
gemeentehuis gaat de telefoon, de monteur voor het kopieerapparaat is er. Weer trappen op, gangen door, de man bij
het apparaat afleveren en weer terug lopen. Oh wacht, er is
nog een vergadering, daar moet nog koffie heen. Snel koffie zetten, paar kannen neerzetten. Ik denk dat we deze dag
wel honderd keer goedemorgen, goedemiddag, hallo, enz.
gezegd hebben tegen mensen die Jos kennen. Dan wordt er
even gekeken hoe het met de voorraad zit. Dat doet Jos ook,
drankvoorraad, koffie, suiker, enz. Om twaalf uur precies is
het lunchtijd. Mijn benen zijn wel aan rust toe. Aan Jos merk
je niks, of hij nog geen meter gelopen heeft. Vast is dat Jos
een half uurtje gaat klaverjassen, daar komt niemand tussen.
Ik eet een overheerlijk bakje erwtensoep, een broodje en Jos
klaverjast. Hij heeft eigenlijk een uurtje pauze, maar na een
half uurtje gaat hij weer aan het werk. Weer koffie zetten,
weer een vergaderkamer in orde brengen, uit een andere
vergaderkamer weer de spullen opruimen en zo gaat het
maar door.

Meerbode
Het is woensdag en hoewel bijna niemand van de afdelingen
weten wie ik ben, vragen ze al om één uur, is de Meerbode
er al. Want zodra die krant er is op woensdag, brengt Jos
ze rond naar de afdelingen. Om twee uur is er tijd voor. Hij
brengt dan gelijk de interne post op alle afdelingen en haalt
de post voor die dag weer op. Dus weer een keer al die afdelingen af, al die gangen door. En dan nog alles wat er tussendoor komt. Even een lampje maken, een snoer zoeken, even
dit, even dat. Jos weet jij waar dit is, Jos kun jij even... Het
is me duidelijk: als bode bij de gemeente De Ronde Venen
moet je een duizendpoot, zeer stressbestendig en goedlachs
zijn, goed kunnen improviseren en een conditie hebben van
een marathonloper. Ik heb respect, echt respect voor deze
baan. Ik heb deze dag veel geleerd en veel gezien. Ik kan en
zal niet alles schrijven. Een bode heeft een gelofte afgelegd,
want natuurlijk hoort en ziet hij als bode veel en niet alles
kan naar buiten. Ik wilde graag een dagje meemaken en beschrijven wat Jos doet en wat je zo’n dag meemaakt, wel heel
veel. Iedereen die ooit nog tegen mij zegt dat een ambtenaar
niets doet, kan ik alleen maar aanraden: loop eens een dagje
mee...
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Vakantie Bijbel Feest voor
kinderen in de herfstvakantie
De Ronde Venen - In de herfstvakantie kunnen kinderen in De Ronde Venen toch nog naar een van de
scholen. Basisschool ‘De Fontein’
in Mijdrecht is dan drie dagen lang
open; niet voor lessen, maar voor
het Vakantie Bijbel Feest! Alle kinderen in de basisschoolleeftijd mogen komen op woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 oktober.
Elke dag mogen de kinderen vanaf
9.45 uur naar binnen en begint het
programma om 10.00 uur. Dan gaat
er van alles gebeuren: zingen (ook
met gebaren), kijken naar een poppenkast en toneel, luisteren naar
een bijbelverhaal, spelletjes doen
en knutselen. Dat gebeurt allemaal
in het gebouw van basisschool ‘De
Fontein’ aan de Johan van Renessestraat.
Anders’
Elke dag gaat het weer even ergens anders over, want het thema is
‘ff Anders’. Vrijdag is het extra groot
feest. Dan gaat het helemaal ‘ff an-

ders’. Iedereen mag die dag ook na
12.00 uur blijven om pannenkoeken
te eten. Daarna kunnen de kinderen
allerlei sportieve spelletjes doen,
knutselen, zich laten schminken en
het laatste deel van het Vakantie Bijbel Feest vieren samen met hun ouders of andere gasten. Zij mogen
vanaf 15.00 uur erbij komen om het
feest af te sluiten met elkaar. Dan
is er onder meer muziek en toneel
speciaal voor (en misschien ook wel
door) kinderen. Na afloop krijgen alle kinderen een aandenken mee.
Dan is het Vakantie Bijbel Feest nog
niet helemaal afgelopen. De echte
afsluiting is pas op zondag 19 oktober met de gezinsdienst. Daarin is er
speciale aandacht voor het Vakantie
Bijbel Feest en de kinderen die het
hebben meegemaakt. Deze dienst
begint om 10.00 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk ‘De Wegwijzer’ aan de Kon. Julianalaan 2 in
Mijdrecht. Parkeren kan aan de ene
kant van de kerk bij de supermarkt
en aan de andere kant aan het einde van de doodlopende straat om

overlast voor buurtbewoners te beperken.
Kleurwedstrijd
In basisschool De Fontein en in de
kerk mag iedereen de kleurplaten komen bewonderen van kinderen die meedoen aan de kleurwedstrijd. Als uitnodiging krijgen bewoners van de wijk Proosdijland een
kleurplaat door de brievenbus. Ook
via scholen kunnen kinderen ze krijgen.
Ieder kind in de basisschoolleeftijd mag tijdens het Vakantie Bijbel
Feest één van deze kleurplaten inleveren en direct zelf een prijsje uitzoeken. Juryleden bekijken welke platen zij de mooiste en creatiefste vinden per leeftijdsgroep. De
winnaars krijgen een extra prijs. Zij
worden ook bekend gemaakt via lokale media en de website
www.cgkmijdrecht.nl. Vanaf die site is ook de kleurplaat te downloaden om zelf te printen, mét de uitnodiging/het inleverformulier voor
de persoonsgegevens.

Ballads en blues in De Boei
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag waren ze er weer. Meer dan 100 liefhebbers van Jazz hadden zich in de
Boei in Vinkeveen verzameld. Het
eerste optreden van René van Beeck
in het theaterseizoen 2008/2009
van stichting Cultura De Ronde Venen. En weer had René van Beeck
verrassende friends meegenomen: de zanger-gitarist Cris Monen, een zeldzame specialist in jazz
en blues uit de eerste helft van de
vorige eeuw, saxofonist/klarinettist
David Lukacs die speelt in de band
4BEAT6, een band die zich toelegt
op de muziek van Benny Goodman
en Lionel Hampton en pianist Joop
van Deuren. Hij speelt eveneens bij
4BEAT6. Vroeger speelde Joop bij
het zeer bekende Deep River Quar-

tet. Het werd een grandioze avond
vol ballads en blues. Naarmate het
programma vorderde raakten René
en zijn friends steeds meer op elkaar ingespeeld om met name na de
pauze tot absolute hoogte te stijgen
in het grandioos vertolkte “Autumn
leaves” met een heuse klassieke intro op de piano door Joop van Deurne. Daarvoor had David Lukacs al
een indrukwekkend staaltje van zijn
kunsten op de klarinet laten horen
in “Lady be good”.
Ook René zelf liet zich niet onbetuigd en greep in het lied “Body and
soul” zelf naar de microfoon tot verrassing van alle aanwezigen en zelfs
zijn friends. Het werd een prachtig
optreden vol warmte en gevoel. Fantastisch!

Later dan gebruikelijk werd het slotnummer ingezet met het bekende
lied van Louis Armstrong “What a
wonderful World”.
Inderdaad het was a wonderfull evening afgelopen vrijdag in de Boei.
We zien nu al uit naar het volgende optreden van René van Beeck en
zijn friends op 13 februari 2009.
Maar eerst over 3 weken, op 31 oktober, klassieke klanken in de Janskerk te Mijdrecht.
Twee pianistes en een violiste zullen
dan optreden: Nabuko Takahashi,
Albena Stoyanova en Rossita Oftsjarova. Ook dit concert wordt georganiseerd door Stichting Cultura De
Ronde Venen. Informatie is te vinden op www.cultura-drv.nl

Wie doet er mee? Breien
in Wilnis

Enkele breilustige dames in Gouda

Viribus Unitis organiseert
sprookjesachtig Efteling concert
Wilnis - Muziekvereniging Viribus
Unitis geeft 25 oktober a.s. een concert dat anders zal zijn dan dat u gewend bent van de Wilnisse vereniging. In maart van dit jaar wonnen
zij nog het landskampioenschap
voor fanfare orkesten, dit keer slaan
zij een heel andere weg in. Het najaarsconcert staat volledig in het teken van de Efteling.
Muziek van attracties zoals de Fata
Morgana, Villa Volta, het Spookslot
en vele andere staat centraal tijdens
dit concert. Door middel van verhalen, zang, dans en natuurlijk veel
muziek zult u meegenomen worden

naar een andere wereld.
Naast Viribus Unitis verlenen ook
het ROM-koor en Joseph Custers,
bekend van Circus Custers, hun
medewerking aan dit concert. Daarnaast brengt Viribus u deze dag een
primeur. Voor het eerst zullen zij optreden samen met een soliste op viool.
Wilt u dit unieke concert bijwonen?
Zorg dan dat u er snel bij bent, er is
slechts een aantal kaarten beschikbaar. Het concert wordt gehouden
op zaterdag 25 oktober in dorpscentrum de Willisstee te Wilnis. Er
zijn twee voorstellingen, om 16.00

uur en om 19.45 uur. Kaarten kosten
5 euro in de voorverkoop. Mochten
er nog kaarten beschikbaar zijn, dan
zijn deze voor 7,50 euro verkrijgbaar
aan de zaal.
Voor kinderen tot 12 jaar zijn gratis
toegangskaarten beschikbaar (let
op: deze moeten wel besteld worden).
Kaarten zijn te verkrijgen bij alle leden van Viribus Units, via e-mail:
mail@viribusunitis.nl, of telefonisch
tussen 17.00 en 19.00 uur op 0297289174. Voor meer informatie verwijst Viribus u graag door naar haar
website: www.viribusunitis.nl

Wilnis - Nadat het in de grote steden al een paar jaar een groot succes is gebleken, is er nu in Wilnis
ook de mogelijkheid om gezellig met
elkaar te breien. Elke dinsdagavond
is er ruimte in Brasserie De Waard
om daar onder het genot van een
kopje koffie of thee een breiwerkje
te vervaardigen. Uiteraard is een andere vorm van handwerken (haken,
punniken, kralen rijgen) geen enkel probleem. Adviezen worden ter
plekke gegeven door de aanwezige
handwerkers. Gratis entree! Dames
en ook heren, kom gezellig breien
bij De Waard op de dinsdagavond
van acht tot tien uur! Voor nadere
informatie, tel. 0640245085.

Speelgoed- en kinderkleding
beurs bij de Rakkertjes en
de Duikelaar een succes

Proostdijschool geeft haar
kinderen ‘de ruimte’
Mijdrecht - Zaterdag 4 oktober
jl. was de eerste klusdag van dit
schooljaar op de Proostdijschool.
Afgesproken was dat deze dag het
schoolplein aangepakt zou worden.
Er liggen plannen om het schoolplein aantrekkelijker te maken voor
de kinderen en daar werd zaterdag
flink aan gewerkt.
Afgelopen voorjaar werd een aanvang gemaakt met de plaatsing
van de zogenaamde ‘roll up’. Zaterdag werd de muur tussen de twee

schoolpleinen verwijderd, zodat er
een ruimer zicht over de schoolpleinen ontstaat.
Daarnaast werden de (ongebruikte) fietsblokken uit de fietsenstalling verwijderd en werd deze opnieuw bestraat. Ook werd een begin gemaakt met een ‘dambord’ op
het schoolplein. Hiervoor werden de
tegels alvast goed gelegd, zodat bij
droog weer het schilderwerk hiervoor kan plaatsvinden.
Daarnaast werd er flink gesnoeid

rondom de school en werd al het
onkruid op de schoolpleinen verwijderd. Mede dankzij het goede weer
een zeer geslaagde, maar zeker ook
gezellige klusdag, dankzij een aantal ouders en teamleden.
Bedankt voor jullie inzet.
De bedoeling is dat in het verdere schooljaar nog veel meer veranderingen gaan plaatsvinden op het
schoolpein. Wij houden u daarvan
op de hoogte.

Klusgroep 60+ zoekt met
spoed een klusruimte!
De Ronde Venen - In De Ronde
Venen is Klusgroep 60+ op 16 september jl. van start gegaan.
Deze klusgroep is met name bedoeld voor mannen met of zonder
lichamelijke beperking. De klussen
waaraan gewerkt gaat worden bestaan uit het opknappen van houten speelgoed zoals stoeltjes, poppenhuizen, tafeltjes, houten sportattributen en kleine fietsjes e.d.
Scholen en sportverenigingen kunnen hun werk aanbieden aan Jo-

landa Engel, tel. 06-10581268. Het
werk wordt verricht door amateurs,
is gratis en moet worden gebracht
en later weer opgehaald op het Gezondheiscentrum aan de Hoofdweg
in Mijdrecht. Materiaal moet wel
worden betaald.
De klusgroep maakt ook eenvoudige houten voorwerpen voor zichzelf of voor de verkoop door het Rode Kruis zonder winstoogmerk zoals mobieltjes, vogelhuisjes, figuurzaagmodellen

Echter, de ruimte waar zij zijn ondergebracht is veel te netjes, want
in zo’n vergaderzaal kun je niet timmeren, zagen, boren en verven.
Zij zoeken een ruimte waar dat wel
kan, waar je wel kunt rommelen,
waar wel verwarming is en een toilet, waar ze wel koffie kunnen zetten waar het dus niet zo netjes is en
wat ook niet zo duur is. Wie heeft
dat voor hen? Liefst al vanaf dinsdag 14 oktober.

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 4
oktober heeft er bij de peuterspeelzalen de Rakkertjes en de Duikelaar
weer een kleding/speelgoedbeurs
plaatsgevonden.
De najaarsbeurs was weer geslaagd,
er was weer veel mooie najaars- en
winterkleding te vinden en er was
ook weer genoeg speelgoed om een
ander kindje weer blij mee te ma-

ken. De kleding/speelgoedbeurs
viel dit keer op Dierendag, en voor
deze dag was er gelegenheid om je
als een dier te laten schminken.
Een deel van de opbrengst komt
ten goede voor het aanschaffen van
nieuw speelgoed op de speelzalen
en een deel word ook gebruikt voor
het jaarlijkse sinterklaasfeest .
In het voorjaar zal de beurs in het

teken staan van de zomer.
Peuterspeelzalen De Rakkertjes en
De Duikelaar vallen onder de Stichting peuterspeelzaalwerk De Ronde
Venen.
Heeft u een peutertje van bijna twee
en zoekt u een plekje, kom gerust
even een kijkje nemen, er zijn nog
wat plekjes over op verschillende
dagdeelcombinaties.
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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!
Rabo-estafetteplan
092808
Wij horen dagelijks de RABO-slogan op de radio. “Het is tijd voor een vraag, het is tijd voor
een antwoord.“ Dat klinkt geweldig goed. Dat
wekt verwachtingen. Donderdag alweer twee
weken geleden was de jaarvergadering van
onze bank Veenstromen in de Meijert. Daar
werd door de directeur een verklaring gegeven voor de noodzaak om onze bank te fuseren
met de Rabobank Bodegraven (Zuid Holland)Woerden. Hoe grootschaliger. Hoe beter. Ja! Ja!
Maar toch, technische ontwikkelingen en beter
specialistisch personeel en waarschijnlijk ook
inkrimping van personeel (niet gezegd), enz.
zouden de drijfveer zijn. Ik had een vraag gesteld over de vorderingen van het Estafetteplan
omdat ik daar niets over las in het jaarverslag,
maar daar wilde hij tijdens de vergadering in
verband met de omvangrijkheid van het onderwerp niet op ingaan. (Misschien ook omdat dat
zijn Vastgoed pet is.) Dus geen antwoord voor
de leden. Jammer! Ja! Ja!
Ik denk dat het samengaan met de andere banken ook te maken zou kunnen hebben
met de financiering van het Estafetteplan. In
dat plan gaat ongeveer 400 miljoen om. Ik weet
niet hoeveel de Rabobank/vastgoed moet ophoesten voor zulk een omvangrijk en financieel
onzeker ontwikkelingsproject. (Ik denk dat het
teveel is voor onze betrekkelijk kleine bank.)
Ja! Ja! Na de vergadering konden wij er verder over praten want dan komt het niet in de
notulen. Toch? Dus na de bijzondere boeiende
voordracht van Erica Terpstra waar menig conferencier iets van kan leren kwam de gelegenheid om de directeur over Estafetteplan aan
te schieten. Ja! Ja! Later op de avond was hij
beschikbaar toen hij stond te praten met onze wethouder I. Lambregts van Financiële Zaken om antwoord te geven op mijn eenvoudige vraag (dacht ik). “U bent zeer druk met het
ontwikkelen van het Estafetteplan. Hoeveel betaalbare woningen voor jongeren, starters en
ouderen worden er in het Estafetteplan gerealiseerd?” (Er wordt voortdurend mee gekoketteerd dat er van die woningen worden gebouwd. Toch?). Een simpele heldere vraag dus.
Goed voor een simpel antwoord. Het gaat wel
om, zoals wij thuis op een luciferdoosje hebben zitten berekenen, een project van 400 miljoen Euro. Ja! Ja!
Nogmaals: “Hoeveel van die goedkopere woningen komen er nu in het Estafetteplan? Dat
plan waar zoveel voor de Mijdrechtse gemeenschap wordt overhoop gehaald. Waarin goed
florerende voetbalverenigingen als Argon en
CSW moeten verdwijnen naar de Driehoek en
het winkelcentrum Adelhof in Mijdrecht plat
gegooid moet worden. De vraag: “Hoeveel betaalbare woningen voor starters, ouderen en
huurders komen er nu in dit Estafetteplan beschikbaar? (want er zijn de laatste 10 jaren veel
te weinig woningen voor die groepen inwoners
gebouwd.) is toch gerechtvaardigd?” (Er komen wel stapelcontainers. Ja! Ja! Een schrille tegenstelling met het merendeel aan huizen
3 á 6 ton.) De woningen voor starters zijn op
het ogenblik veel te duur voor die starters. Opmerking van wethouder Lambregts: “Wij hebben het Estafetteplan nodig voor Sociale woningen.” Bam!! Dat komt aan en dan nog: “De
starters willen die woningen niet eens. Ze zijn
te klein.” Ja! Ja!
“Nou, dat hangt natuurlijk samen met de prijs
die ze ervoor moeten betalen”, denk ik dan.
Maar goed. Geen antwoord. Verder zei ze: “Er
is een percentage van 25% sociale woningen

vastgesteld door de Raad. Dus is dan de logische conclusie; “Als er 600 woningen gebouwd worden zijn er 150 betaalbare woningen bij. Toch?” Geen duidelijk antwoord dus.
Ja! Ja! Weer geen duidelijk antwoord. Volgende vraag; “U hebt naar mijn idee de plannen
allang klaar, dus u kunt toch wel weten hoeveel woningen er gebouwd kunnen worden,
dan kunt u toch ook wel een (geen vast getal)
schatting geven van hoeveel sociale woningen
er komen?” Moeilijke vraag? Nee toch! Kijk, en
nu komt het draaien om de vraag heen. “Jah,
wij weten nog niet precies hoeveel de grond
gaat kosten (net of een paar Euro meer voor de
grond zal uitmaken hoeveel sociale woningen
er gebouwd gaan worden) en hoeveel het totale project gaat kosten. Een belangrijk zinnetje.” Dat geeft veel duidelijkheid! Er is meer duidelijkheid over wat men niet zegt dan over wat
men wel zegt. Ja! Ja! Naar mijn beleving zullen
er aanzienlijk minder betaalbare woningen in
dit gigantisch kostbare project gebouwd worden dan die genoemde 25%. Geloof dat maar.
Wij mogen erg blij zijn als het er 100 zijn. Terwijl
in de categorie sociale woningen het grootste
aantal woningzoekenden zijn. Toch?
Ja! Ja! Moet je nagaan wat er allemaal wordt
opgeofferd om “een paar” sociale woningen
te bouwen. Het gezellige winkelcentrum Adelhof wordt zomaar even met een paar pennenstreken uit de woonwijk Proostdijland-noord
weggehaald en verplaatst naar een woonwijk
met huizen tussen 400.000 en 800.000 Euro.
Alle ouderen en andere mensen zonder auto’s moeten volgens mijn beide gesprekspartners maar lopen naar de sportvelden of naar
het centrum. (Dat was een gevolgtrekking van
mij). Een goed florerende voetbalclub die bij
meer dan één miljoen Nederlanders bekend
is op die plek, die Mijdrecht op de kaart heeft
gezet, moet zomaar even verkassen. Wordt het
allemaal beter voor ze? Nee! Nee! (Weer eens
wat anders). Dus wat kunnen wij verwachten?
Praatjes. Veel praatjes. Veel mooiere voorstellingen van B&W en de Rabobank om de dure
hypotheken aan de man te brengen en als opvulling nog wat sociale woningen. Daar doen
wij het hele project voor zegt wethouder Lambregts. Al die toestanden, een florerende voetbalclub verplaatsen, een goeddraaiend sociaal
winkelcentrum verplaatsen voor slechts 100
sociale woningen? Ja! Ja!
Het is inmiddels uitgegroeid tot een prestigeproject van de Rabobank en B&W van De Ronde Venen dat weinig sociaals om het lijf heeft.
Wij zullen zien hoe ons kerstpresentje er uit
ziet. (Dan wordt het plan gepresenteerd). Ja!
Ja! Ja! Maar de Raad beslist. Onze vertegenwoordigers beslissen. Wij zullen zien. Wij zullen
de raadsvergaderingen van het komende najaar af moeten wachten. Wij zullen ons moeten laten horen. Wij zitten er niet op te wachten om het Wassenaar van noordwest Utrecht
te worden. Met onbetaalbare torens voor ouderen, starters en gehandicapten uit onze gemeente. Ondertussen zien wij de algemene
beschouwingen tegemoet en dan kunnen wij
weer lezen welke ideeën, (voor sociale woningbouw er komen en wat gedaan wordt voor de
minder mobiele inwoners) al onze partijen ook
dit jaar weer, zoals elk jaar, naar voren brengen.
Wij kunnen zien hoe sociaal hun beleid is. Ja!
Ja! Wij zullen zien. De vraag is gesteld, maar er
is nog geen antwoord.
                                                                      
                       John B. Grootegoed

Renovatie Europarei flats
Woongroep Holland is de flats in de Europarei aan
het moderniseren. Nou, het is een opknapbeurt,
want vanaf 1970 is er niet veel gedaan, tweemaal
een beetje geschilderd, 8 flats hebben nieuwe,
toentertijd nieuwe balustraden gehad, maar toen
de Romeflat aan de beurt was, was het geld op
en hebben wij tot nu toe met verroeste afscheidingen gezeten. Men is nu bezig met de 5e flat
(Romeflat).
* Puien op 5e en 10e etage verkeerd ingezet;
moest dus na 1 week weer opnieuw.
* Pijpen langs muren en bovenramen, wat inhoudt dat gordijnen 40 cm vanaf het raam worden opgehangen.
* Wastafel verwijderd in slaapkamer, muur beschadigd, zelf herstellen.
* Standaardkast op plaats van wastafel plaatsen (zelf doen). Dit houdt in: nieuwe vloerbedekking, behangen en nieuwe gordijnen. Waar
kast stond wordt een veel groter raam.
* Rails en zonwering smaller maken, dank pijpen.
* Vensterbank huiskamer zit vast aan kunststof
pui en aan muur, kun je niet meer achter bij om
schoon te maken.
* Warm water is pas verkrijgbaar als men 2 liter
koud water laat wegstromen (zuinig met water). Reken maar uit hoeveel liter dat per dag is

in één gezin, laat staan bij ruim 1000 gezinnen.
Thermostaatknoppen kan, maar op eigen kosten en zelf aanbrengen.
* Dagen is er geboord op kosten van de bewoner. Dit is inbegrepen in de vergoeding van
468 euro. W.G.H. is dit bedrag minimaal verschuldigd aan de bewoners. Hier zitten we ook
nog maanden voor in lawaai, dag in dag uit van
7.30 toto ±17.00 uur. De avonden tot 22.00 uur
zullen we maar vergeten. Persoonlijk heb ik
maanden in lawaai van het dak gezeten (hoogste etage op de hoek). Alles trilde in huis. Resultaat: de muren in gang en slaapkamer gaan
scheuren, ook door het uitrammen van de puien, weer opnieuw beginnen met herstellen en
behangen, natuurlijk op eigen kosten.
* Deze week werd een bewoner op haar werk gebeld dat de nieuwe deuren worden geplaatst.
Haar antwoord was, dat zij meteen naar huis
zou komen. Was niet nodig, deze mijnheer had
de sleutel en was al bezig. Wat blijkt: werklui
hebben de sleutels van de woningen. Gekker
moet het niet worden, maar dat zal wel modern
zijn. We krijgen geen extra huurverhoging, dat
is nogal logisch, dubbele ramen is tegenwoordig geen luxe meer en de kozijnen waren naar
39 jaar echt verrot.
Bewoner van de Romeflat, U.E. Pol

Verloop van een
ontwikkelingsproject in Zambia
Een aantal maanden geleden stond er een
bericht van ons in de Nieuwe Meerbode
dat wij, Manon van Scheppingen en Eva
van Eekelen, in de zomer ontwikkelingswerk gingen doen in Zambia. Via de organisatie World Servants zijn wij met een
groep van 35 mensen van 2 juli tot en met
23 juli vertrokken naar het dorpje Matuku in Zambia. Inmiddels zijn wij nu alweer
zo’n twee maanden terug. Ons doel was
om daar klaslokalen en een huis voor de
leraren te gaan bouwen. Wij kunnen gelukkig zeggen dat ons project enorm is
geslaagd! Door de inzet van onze groep
en de lokale bevolking is het dak op beide gebouwen gekomen (zie onderstaande foto van de school).
Naast het bouwen hebben wij ook veel
kinderwerk gedaan. Dit vonden wij ontzettend leuk
(heeft er misschien ook mee te maken dat wij allebei
Pedagogiek studeren...). Tijdens dit kinderwerk vertelden we een verhaal, deden we spelletjes, knutselden we wat en zongen we veel. De Zambiaanse kinderen hebben ons ook veel liedjes geleerd... Gelukkig hadden we een hele goede tolk, want de kinderen begrepen niet zo goed Engels.
De plaatselijke bevolking van het plaatsje Matuku

waar wij waren, heeft zelf ook enorm goed meegeholpen. Zo’n 15 mannen bouwden mee aan de twee
gebouwen en een heleboel vrouwen liepen dagelijks
ongeveer 14 kilometer om water te halen voor de
bouw en voor drinkwater. Ook was er nog een ontzettend goede kitchen crew, met Tito, onze kok, die
heel goed voor ons gekookt heeft!
Het afgelopen jaar hebben wij op vele manieren geprobeerd geld in te zamelen. Misschien heeft u ons
ook wel gesteund in de kerk, tijdens de
collecte, of door het kopen van koeken
op Koninginnendag. Nogmaals willen we
graag alle mensen bedanken die ons project hebben gesteund, in het bijzonder
ook nog SC Johnsons in Mijdrecht, van
wie wij een grote donatie hebben gekregen.
Als u nog meer foto’s wilt bekijken van
ons project, kunt u deze bekijken op www.
worldservants.nl. Dan moet u eerst links
in het scherm ‘Projecten’ selecteren, dan
‘Fotoboeken’ en dan ‘Zambia 108: Klaslokalen in Matuku’. Deze maand in Zambia is voor ons een prachtige ervaring geweest, en we zijn erg blij dat de bouw is
afgekomen zodat de mensen daar er echt
iets aan zullen hebben!
Manon van Scheppingen en
Eva van Eekelen

Bestemmingsplan
Marickenland is landjepik

De school op de laatste bouwdag
Op donderdagavond 25 september 2008 is het inrichting van Marickenland veel onduidelijkheden
bestuur van de Bewonersvereniging Zuider- zijn. Ook heeft het bestuur wederom aangegeven
waard uitgenodigd bij de hoorzitting van de ge- dat er geen draagkracht is voor de aanleg van een
meente De Ronde Venen waarin een toelichting Westelijke Randweg en dat dit in de toekomst niet
kon worden gegeven op de ingediende ziens- anders zal zijn. Er is verwezen naar 972 bezwaarwijze. Wat het bestuur daar heeft gezien is diep schriften die 15 jaar geleden persoonlijk zijn overtreurig: raadsleden die akkoord gaan met het handigd aan een van de voorgangers van de huibestemmingsplan Marickenland terwijl er nog- dige burgemeester van de gemeente De Ronde Veal wat haken en ogen zijn zoals particuliere tui- nen. De bestuursleden van de Bewonersvereniging
nen die opeens behoren tot recreatiegebied en hebben het gevoel dat de raadsleden nog steeds
de aanleg van een Westelijke Randweg waar veel animo hebben voor de aanleg van een Westelijgeen draagkracht voor is en deze plannen toch ke Randweg, getuige de opmerkingen die de raadsdoorzetten.
leden hebben gemaakt waaronder een opmerking
De vele enthousiaste kinderen...
over het verplaatsen van de Westelijke Randweg
Een raadslid is een volksvertegenwoordiger en naar achter de voetbalvelden.
onze mening dienen de heren en dames volksver- Het desbetreffende raadslid probeerde in eerste integenwoordigers de belangen te vertegenwoor- stantie een toezegging van het bestuur van de Bedigen van alle burgers. De raadsleden van de ge- wonersvereniging te krijgen in die zin dat het bemeente De Ronde Venen denken er in ieder geval stuur van de bewonersvereniging akkoord zal gaan
anders over, want op de hoorzitting hebben wij in ie- met de aanleg van een Westelijke Randweg achter
der geval de indruk gekregen dat deze “volksverte- de voetbalvelden van Vinkeveen. Echter tijdens het
genwoordigers” een eigen belang vertegenwoordi- formuleren van zijn gedachten buigde het raadslid
gen. Dat lijkt ons niet de bedoeling. Het is al tijden zijn opmerking om naar een mogelijk te verkiezen
bekend dat het bestemmingsplan Marickenland aan oplossing.
alle kanten rammelt. Een zeer groot aantal burgers Al met al is het de bestuursleden volkomen duidelijk
heeft niet voor niets bezwaar gemaakt tegen het be- dat de gemeente De Ronde Venen willens en wetens
stemmingsplan Marickenland.
de aanleg van een Westelijke Randweg zal doorzetHet is in ieder geval duidelijk dat de “zienswijzen” ten wetende dat er hiervoor geen draagkracht is. En
bij deze raadsleden aan dovemans oren zijn ge- hoe het zal aflopen met de voortuinen die particulier
richt, want met deze raadleden komen de burgers bezit zijn weten we nu ook al: landjepik!
niet verder. Het bestuur van de Bewonersvereniging Zuiderwaard heeft op de hoorzitting nogmaals
Bewonersvereniging Zuiderwaard
duidelijk gemaakt dat het bestemmingsplan over de
www.zuiderwaard.nl

Herfstlammetjes geboren
in Waverveen
Waverveen
- Normaal
worden lammetjes toch
rond de Pasen geboren
zou je zeggen. Maar
in
Waverveen heeft
een moederschaap op de
traditionele boerderij
van Koos en
Ton van den
Bosch
op
de Botholsedwarsweg
daar
toch
maar mooi
sch…t aan.
Zij beviel op
27 september jl. van
twee beeldschone ‘bonte’ lammetjes die nog
geen naam hebben gekregen. “Dit
schaap heeft al eerder lammeren
op een vreemd tijdstip geworpen,
dus wij kijken er niet vreemd van
op,” aldus Ton. De gelukkige familie
schaap – met uitzondering van papa
ram – heeft haar domicilie gevon-

den op een plekje in de warme stal
waar zich in aparte hokken ook tal
van kleine biggetjes met hun moeder bevinden.
De meeste óók bont gevlekt. Kennelijk een ‘huiskleur’ bij Van den
Bosch… De beide vrolijke lammetjes

drinken bij hun moeder dat het een
lieve lust is, maar vonden tussendoor ook nog even de tijd om zich te
laten fotograferen. Vraag is hoe we
dit jeugdige stel moeten plaatsen?
Nazomerlammetjes, herfstlammetjes of tja…Pasen is nog zo ver weg.
Enfin, ze zijn er en heerlijk zacht!
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Fenny Fashion 30 jaar in
Uithoorn
Aalsmeer - Uithoorn - Inmiddels
30 jaar terug, 21 september 1978
zijn Joop en Fenny Volmers dameskledingzaak Fenny Fashion aan de
Dorpsstraat in Uithoorn begonnen.
Reeds in het jaar daarvoor zijn zij
hun onderneming in Beverwijk gestart. Inmiddels bestaat Fenny Fashion in Uithoorn en in Maarssen.
Sinds vijf jaar worden deze met succes voortgezet door dochter Mirjam.
In al die jaren is Fenny Fashion uitgegroeid tot een begrip in de regio.
Een kledingzaak met, op dames gerichte, modieuze artikelen tegen een
betaalbaar prijsniveau. Een winkel
waar je nog persoonlijk geadviseerd

wordt. Met grote regelmaat worden
de collecties aangevuld, waardoor
een breed en eigentijdse assortiment wordt aangeboden. Een ruime keuze van
‘basics, tops, shirts, blouses, blazers, pull-overs, pantalons, jurken ,
rokken , vesten en tunieken ‘. Daarnaast de juiste accessoires zoals
riemen, kettingen en tassen voor de
finishing touch.
Wekelijks worden de, voornamelijk
Nederlandse, leveranciers bezocht.
Hier worden de nieuwste trends en
kleuren samengesteld. Ook tijdens
het seizoen worden wekelijks nieuwe artikelen aangeleverd, die inspelen op de trends van dat moment.

Met zorg worden de nieuwste combinaties in de etalages getoond. Deze met zorg vormgegeven etalages
zijn het visite kaartje van Fenny Fashion. Alle artikelen zijn verkrijgbaar
in confectiemaat 36 t/m 46. “Enorm
trots zijn wij dat we samen met onze
klanten dit 30 jarige bestaan mogen
vieren. De klanten zijn blij verrast en
reageren enthousiast op onze jubileum kortings-actie van 10% welke
nog t/m 18 oktober ‘08 voortduurt.
Bij deze willen wij alle klanten bedanken voor het enorme vertrouwen
in de afgelopen 30 jaar en bedienen
wij u graag nog vele jaren!”
		
Tot ziens bij Fenny Fashion.

Buslijn 140 wordt
onveranderd ‘gekapt’

Nieuw concept gericht op leeftijdscategorie 25+

‘Night Fever’ vindt letterlijk
onderdak in “Bon Ami”
Aalsmeer - Vanaf vrijdag 17 oktober
zullen de jaren ‘80 en ‘90 centraal
staan in Partycentrum “Bon Ami”.
Onder de naam “Night Fever” zal er
iedere vrijdagavond vanaf 21.30 uur
tot 03.00 uur uitgebreid geswingd
kunnen worden op de klanken van
weleer. Marco, Sandra en Jan hopen met dit nieuwe concept zowel
singles als niet-singles tussen circa
25 en 45 jaar te bereiken die even
lekker uit willen. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door top DJ’s
die landelijk grote bekendheid genieten. Zo zal DJ Ger van den Brink,
bekend van Radio 10 Gold op vrijdagavond 17 oktober het spits afbijten. Een week later, vrijdag 24 oktober komt niemand minder dan
mastermixer DJ Ben Liebrand (Radio Veronica) zijn niet geringe kunsten vertonen. Entertainment speelt
dan ook een belangrijke rol en daar

houdt “Night Fever” rekening mee.
De grote zaal zal geheel in stijl worden aangepast en in een volwassen
jasje worden gestoken en dat geldt
ook voor de geserveerde drankjes
en niet in de laatste plaats voor het
personeel. Ook rokers zijn welkom
in Partycentrum “Bon Ami” want onlangs is inpandig een speciale ruim
bemeten rookruimte in gebruik genomen die voldoet aan al de daarvoor geldende wettelijke eisen en
deze ruimte is dusdanig gelegen,
dat het contact met de zaal toch niet
verloren gaat. In de periode dat de
“r” weer in maand is toch een prettige gedachte.
Toezichthouders
“Night Fever” moet een begrip worden in de regio en aan GRATIS parkeergelegenheid ontbreekt het dan
ook niet aan de Dreef. Speciale toe-

zichthouders zullen een oogje in het
zeil houden en desgewenst de auto
wegzetten en ook weer voorrijden.
Niets is aan het toeval overgelaten.
De entreeprijs voor een avondje “Night Fever” in Partycentrum
“Bon Ami” bedraagt slechts 5 euro
en dat is inclusief garderobe en het
gebruik van de toiletten. Geen extra bijkomende kosten dus en dat
is wel zo prettig. Net zo prettig als
de muziek uit de jaren ‘80 en ‘90 die
ongetwijfeld mooie herinneringen
zal oproepen en menigeen zal doen
besluiten de dansvloer op te gaan.
“Night Fever” heeft onderdak gevonden in Partycentrum “Bon Ami”
aan de Dreef 5 in Aalsmeer. Het telefoonnummer is 0297-329168of
06-33047104 en meer informatie is te vinden op www.nightfeveraalsmeer.nl.

Het advies Alderstafel over
Schiphol is zeer gunstig voor
uithoorn
Regio - Tot op het laatste moment
was en bleef het spannend want hoe
zou het advies luiden van de tafel
van Alders die in het leven is geroepen door de toenemende groei van
Schiphol namelijk 600.000 vluchten
tot 2020omdat er zoveel verschillende belangen speelden en zoveel
problemen waren dat het hoognodig bleek om eens om de tafel te
gaan zitten. Noch Aalsmeer noch
Uithoorn waren vertegenwoordigd
bij de Tafel van Alders maar volgens wethouder Jeroen Verheijen
werden de belangen van Uithoorn
goed verwoord door zowel de vertegenwoordigers van Amstelveen als
van de Haarlemmermeer. Op 1 oktober kwam dus het uiteindelijke advies. Dat advies houdt het volgende
in. Het advies gaat uit van een selectieve ontwikkeling van Schiphol.
Dat is al heel belangrijk want daar
wringt hem de schoen als er een
explosieve ontwikkeling komt van
het luchtverkeer neemt natuurlijk
ook de geluidshinder toe. Schiphol
blijft een knooppuntfunctie houden.
Dat houdt in dat de intercontinentale en vrachtvluchten kunnen zich
verder gaan ontwikkelen. Maar met
een beperkt experiment glijvluchten. Voor het overige luchtverkeer
wordt gekeken naar andere luchthavens zoals Lelystad, Eindhoven
en dergelijke. De groei van Schiphol wordt echter wel nauwkeurig in
de gaten gehouden en is aan strenge voorwaarden gebonden. De uitspraak van de Tweede Kamer is ook
duidelijk. Zorg voor het buitengebied en het binnengebied niet extra belasten.

Minder
De Buitenveldertbaan is en blijft de
minst gebruikte baan. Onder normale omstandigheden blijft het gebruik
van de Buitenveldertbaan ongeveer
op het huidige niveau en neemt mogelijk zelfs af. Ook het aantal starts
op de Aalsmeerbaan wordt minder
dan voorzien. Namelijk 8000 minder. Het aantal landingen zal echter stijgen met ongeveer 22.000. Tot
2020 kan Schiphol verder groeien
tot een maximum van 510.000 vliegbewegingen en het aantal nachtvluchten mag niet meer worden dan
32.000 per jaar en dan tussen 23.00
en 07.00 uur. Dat houdt in minder
nachtvluchten dan het huidige aantal. .
Er komen geen 2 x 2 banen. Het huidige stelstel blijft gehandhaafd. De
banen die het meest gebruikt gaan
worden zijn de Polderbaan en de
Kaagbaan. Als derde de Zwanenburgbaan, 4e de Aalsmeerbaan en
als vijfde de Buitenveldertbaan als
het niet waait. Er mag een maximale groei op de Aalsmeerbaan komen
van de huidige 75.000 naar 90.000Er
moeten 70.000 vluchten, moeten
dan afgehandeld worden op Lelystad en Eindhoven.
Er wordt ook gevlogen volgens afspraak. Dat houdt in dat de huidige handhavingpunten anders worden geregeld. Bij het opstijgen moet
een vaste route worden gevolgd en
er moet zoveel mogelijk door onbebouwd gebied worden gevlogen.
De routes worden gebundeld en er
komt een beperkte invoer van glijvluchten.

Aanpassing
Het grote dilemma was natuurlijk
de tegenstrijdige belangen tussen
Aalsmeer en Uithoorn. Als het knelpunt bij Uithoorn zou worden opgelost betekent dit op zijn best geen
verslechtering voor de situatie in
Aalsmeer. Bij het onderzoek naar
een routeaanpassing wordt ook gekeken of de Oostbaan daarbij betrokken kan worden. Om de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken wordt gekeken of en zo ja
hoeveel startende vluchten vanaf
de Aalsmeerbaan naar de Oostbaan
kunnen worden verplaatst. Wethouder Jeroen Verheijen gaf aan dat zij
gepleit hebben voor minder startvluchten. Het aantal vluchten op
de Aalsmeerbaan neemt tot 2020
met maximaal 14.000 vliegbewegingen toe. Dit aantal is het gevolg
van 22.000 meer landingen en 8.000
minder startvluchten. Door de routes aan te passen van de Aalsmeerbaan bestaat de mogelijkheid op
hinderbeperking. Startvluchten zorgen in Uithoorn voor minder hinder
dan landingen. “wij hebben zwaar
ingezet op routeaanpassing. Schiphol zag dat aanvankelijk niet zitten
maar nu wordt dus de Oostbaan
onderzocht”. Ook heeft Uithoorn al
aangegeven dat zij in aanmerking
willen komen voor een omgevingsproject. Dat is een project ter verbetering van de leefbaarheid waarvoor subsidie beschikbaar is. Vanaf 2010 zal in eerste instantie in de
avond tussen 22 en 23 uur geëxperimenteerd worden met geluidsarme
naderingen met vaste naderingsroutes om de mate van en de sprei-

Regio - Zoals in de lijn der verwachting lag, wordt buslijn 140, de enige
rechtstreekse verbinding van Uithoorn via woonkernen in De Ronde
Venen naar Utrecht-West en Utrecht
CS, per 15 december aanstaande
zoals eerder door de provincie gepland, ‘gekapt’. De bus krijgt dan als
eindbestemming NS-station Breukelen waarna de passagiers, waar
onder veel scholieren, op de trein
moeten stappen naar Utrecht CS.
Van daaruit moeten ze weer verder
bussen of fietsen de stad in naar
school, in plaats van nu nagenoeg
rechtstreeks bij school uit te stappen in Utrecht-West. Gedeputeerde Jan Ekkers, die o.a. de portefeuille Mobiliteit onder zijn beheer heeft,
ging tijdens de vergadering van de
commissie Milieu, Mobiliteit en Economie (MME) op donderdagavond
2 oktober jl. ondanks de schriftelijk ingebrachte wensen en protesten van inwoners uit De Ronde Venen, niet eens in op het onderwerp.
Simone Borgstede uit Wilnis woonde vergadering van de commissie in
het provinciehuis bij en zij werd er

niet vrolijk van. Helemaal niet toen
zij constateerde dat de beslissing
niet kon worden teruggedraaid. “Ik
ben na afloop verdrietig weer naar
huis gegaan. Het heeft geen enkele
zin om tegen dit soort besluiten op
te tornen. Maar wie verdedigt onze
belangen nu,” vraagt Borgstede zich
af? “Onze kinderen die op school in
Utrecht zitten en waarschijnlijk nog
vele anderen uit deze hoek van de
provincie, worden straks gedwongen met de trein te gaan. Dat kost
dan maandelijks 66 euro extra. Deze
kinderen komen niet in aanmerking
voor een vergoeding van de overheid. Korting geldt alleen bij een
strippenkaart, niet bij een abonnement.
De gedeputeerde wilde ook geen
toezeggingen doen over tarieven.
Het extra abonnement komt op de
schouders van de ouders neer. Maar
ook oudere mensen zullen het laten
afweten met de trein naar Utrecht
te gaan. Dus gaan ze (weer) met de
auto. Zolang dat duurt want in de
nabije toekomst kun je met de auto
het centrum van Utrecht niet meer

bereiken omdat men daar de auto
gaat weren. De inwoners van Breukelen hebben daar en tegen wél
goeddeels hun zin gekregen. Die
behouden een rechtstreekse verbinding met de stad via een stadsvervoerlijn. Maar zoals gebruikelijk
valt De Ronde Venen weer buiten de
prijzen. Ik ben ook erg teleurgesteld
in het college. Het openbaar vervoer
zou een speerpunt zijn bij hun aantreden destijds. Dát moest gestimuleerd worden. En wat zien we? Het
zijn loze woorden, er komt helemaal
niets van terecht. Van een vuist maken om iets voor hun inwoners te
bereiken hebben ze hier nog nooit
gehoord. Samen met de inwoners?
Laat me niet lachen!”
En wethouder Jacques Dekker? Die
zegt er alles aan te willen doen om
zoveel mogelijk (rechtstreekse) busverbindingen met bestemmingen
buiten De Ronde Venen te willen
behouden. Maar of de provincie en
Connexxion hieraan hun medewerking willen geven is de vraag. Vergeefse moeite dus, wethouder!

Guatemala ‘onze school’
vanavond op de televisie

De Ronde Venen - Vanavond,
woensdag 8 oktober, wordt de aflevering over Guatemala uitgezonden. Op Net 5, om 22.30 uur. U kunt
zien waar u aan meegewerkt heeft.
Waarom uw steun nog steeds hard
nodig is. Katja Schuurman heeft
als tv-presentratice veel van de wereld gezien. Indrukwekkende culturen, inspirerende mensen, maar ook
intense armoede. Met de stichting
Return to Sender wil ze op haar eigen wijze een bijdrage leveren aan
het bestrijden van de wereldarmoede. Na het succes van vorig jaar is nu
ook Art Rooijakkers op reis gegaan
om de uitzendingen te presenteren.
De serie draait om de ontmoetingen
van Katja en Art met mensen die
onder moeilijke omstandigheden
een bestaan opbouwen door bijzondere producten te maken. Die producten worden verkocht in de filialen van HEMA Nederland. De winst
gaat terug naar het land dat de producten maakt; naar de producenten
van de producten en daarnaast naar
een educatie project.
Bezocht
Art Rooijakkers heeft in juli Guatemala bezocht. In het dorpje San
Antonio Palopo, gelegen aan het
prachtige Atitlan-meer, leerde hij
hoe de bewoners stoffen weven. Al
eeuwenlang een belangrijk onderdeel van de Maya cultuur. De stoffen worden vooral gebruikt om de
traditionele kleding te maken, de
kleuren en ingenieuze motieven geven aan in welk dorp de mensen
ding van de extra hinder te voorkomen. Dit zal over het algemeen minder hinder zowel voor Aalsmeer en
Uithoorn betekenen maar voor een
beperkt aantal mensen zal het juist
meer hinder opleveren. Van 2010 tot
2020 wordt er strikt “geluidsprefere
ntieel”gevolgen dat wil zeggen 2 +
1 baangebruik. Dat houdt in dat er
zoveel mogelijk vluchten worden afgewikkeld via de Polder en de Kaagbaan. Dit is relatief dus gunstig voor
zowel Aalsmeer als Uithoorn. De 4e
baan wordt maximaal 3 uur per dag
ingezet en mag gemiddeld over een
jaar maximaal 60 vluchten per dag
(maximaal 14500 vluchten per jaar)
afwikkelen. De start van het experiment is gepland op 1 mei 2010. Iedere vier jaar vindt er een beoordeling van de diverse partijen plaats
en de invulling van het advies van
de Tafel van Alders wordt uitgewerkt in drie convenanten.

wonen. Traditioneel werken vrouwen met heupweefgetouwen, die
zijn smal en overal mee naar toe te
nemen. Maar het is een trage techniek en er is, vooral bij mannen,
steeds meer aandacht voor het trapweefgetouw. wat veel sneller gaat
en waarbij de stof breder is. Waardoor de opbrengst verbetert. Return
to Sender gaat trainingen organiseren om meer mensen te leren wer-

zet uit De Ronde Venen. De school
waar kinderen vanuit de hele omtrek van het Atitlan-meer naar toe
gaan. Waar de eigen taal gesproken
wordt en veel aandacht geschonken
wordt aan de eigen cultuur en ambachten en waar leerlingen een opleiding kunnen volgen om onderwijzer te worden op de basisscholen
in de regio. Return to Sender gaat
bijdragen aan de inrichting van de

ken op deze trapweefgetouwen.

technische lokalen voor metaal- en
houtbewerking. Bij de Hema kunt u
vanaf volgende week shawls kopen
uit Guatemala.
Voor meer informatie: www.mayaschool.nl, www.returntosender.nl

Te gast
Ook was Art te gast In El Tablon,
Solola, bij ‘onze’ school. De school
die is gefinandierd dankzij alle in-

Agressieve lifter
Mijdrecht - Zaterdagnacht 5
oktober omstreeks 02.30 uur is
aan de Raadhuislaan een 27jarige man aangehouden op
verdenking van het mishandelen van twee personen.

auto een kopstoot. Inmiddels
werd de politie ingelicht door
melding van het cameratoezicht die de opstoot waarnam.

Rond 01.30 uur kreeg de 27jarige inwoner van Mijdrecht
een lift.

Toen agenten ter plaatse kwamen, namen zij verklaringen
op van de beide slachtoffers,
waarop één van hen de verdachte man zag lopen.

Vervolgens begon de lifter in te
slaan op één van de inzittenden, die hierbij een snijwond
in het gezicht opliep. Eenmaal
buiten de auto geeft de man
een andere inzittende van de

De politie zette de achtervolging in en wist de man middels een nekklem uiteindelijk
staande te houden. De man is
in verzekering gesteld. De politie heeft de zaak in onderzoek.
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Open dag brandweer
goed bezocht

Uithoorn - Op zaterdag 4 oktober was de jaarlijkse open dag bij de brandweer. Er was van alles te doen en te beleven. Twee brandweervoertuigen reden met sirene aan door Uithoorn en de kinderen konden een ritje maken. Verder waren er diverse kraampjes van politie, brandweer, EHBO en de Brandwondenstichting en verschillende demonstraties. Verderop in de krant een uitgebreid verslag van deze open dag.

Zitbankjes op begraafplaats
vragen om onderhoud
Wilnis. Hoeveel mensen zie je niet
op de gemeentelijke Algemene Begraafplaats in Wilnis die toch met
de regelmaat van de klok het graf
van hun overleden dierbare(n) bezoeken. In de stilte om hen heen
willen zij hun gedachten laten terug gaan naar die tijd dat ze er nog
waren. Naast jongeren zijn er veelal
ouderen die ter overpeinzing graag
even willen gaan zitten op een van
de houten zitbankjes die her en der
over de begraafplaats zijn neergezet. Maar dat is voor de kleding een
minder prettige ervaring aangezien
de stof vaak aan de ruwe randen

en de splinters van het hout blijven
hangen met als gevolg lelijke haken
in de kleding. Vooral is dat het geval
als de dames een rok of jurk dragen, zo werd ons meegedeeld. Er is
begrip voor het feit dat de bankjes
in weer en wind staan waardoor de
beschermende verflaag wordt aangetast. Het verzoek is dus aan de
gemeente om wellicht via haar Servicelijn de zitbankjes eens een onderhoudsbeurt te geven zodat ze
weer ‘glad’ worden. Een regelmatige bezoeker van de begraafplaats
vroeg aan iemand van de gemeente
of hij eventueel zelf een mooi bankje

bij het graf van zijn dierbare mocht
plaatsen. Dat kon wel maar dan
moest hij ook alle bestaande vervangen! Dat is natuurlijk geen antwoord, zeker niet in deze context.
Fatsoenlijke uitleg waarom dat niet
kan zou dus beter op zijn plaats zijn
geweest. Kortom, als er veel geld
aan werkzaamheden als niet meer
gebruikte bushokjes uitgegeven
kan worden, is onderhoud van de
zitbankjes op de begraafplaats ‘peanuts’ en een stuk zinvoller. Gemeente, namens de bezoekers uw Algemene Begraafplaats: neem het eens
in overweging!

Stand van zaken ‘Nat bedrijventerrein Amstelhoek

Komt er wel of geen ‘nat’
bedrijventerrein in Amstelhoek
De Ronde Venen - Al heel lang
wordt er over gepraat. Al heel lang
zijn omwonenden hier niet blij mee:
de plannen van de gemeente De
Ronde Venen om langs de Amstel
in de Amstelhoek, een zogenaamd ‘
nat’ bedrijventerrein te creeren. Deze week heeft het college een duidelijk op papier gezet en hoe, het
waarom en hoever deze plannen nu
zijn: Wat is de aanleiding?
Er bevinden zich in 4 kernen van de
gemeente (Amstelhoek, De Hoef,
Mijdrecht en Vinkeveen) enkele
overlast veroorzakende bedrijven.
Het is wenselijk om deze bedrijven
te verplaatsen naar een andere locatie. Naast deze overlast is ook de
grens aan hun groeicapaciteit met
mogelijk nadelige invloed op de
werkgelegenheid aanleiding om te
zoeken naar een nieuwe locatie.
De aard van deze bedrijven maakt
dat ze niet zijn gebaat bij de verplaatsing naar de bestaande bedrijventerreinen binnen of buiten de gemeente, maar naar een water gerelateerd bedrijventerrein. Ze zijn namelijk allemaal min of meer gebonden aan de aan- en afvoer over water en gelieerd aan de zand/cement/
bulkindustrie. Ze hebben tevens een
lokale functie en ze werken met lokale mensen.
De realisatie van een ‘nat’ bedrijventerrein ten noordoosten van de
kern Amstelhoek is al geruime tijd
in beeld als vestigingslocatie voor
deze bedrijven. Het is een uitbreiding van de bestaande industrielocatie Amstel.
Plan vorming
Er heeft in het kader van de plan-

vorming rond het natte bedrijventerrein in Amstelhoek in het najaar van
2007 een overleg plaatsgevonden
tussen de betrokken bedrijven en
de gemeente. Naar aanleiding van
dit overleg hebben de betrokken
bedrijven in november 2007 (schriftelijk) aangegeven (nog steeds) positief te staan tegenover de realisatie van het natte bedrijventerrein.
Ze hebben echter ook aangegeven eerst meer politieke zekerheid
te willen over de haalbaarheid van
het bedrijventerrein, alvorens te investeren in diverse vervolgonderzoeken. Wethouder Rosendaal heeft
naar aanleiding daarvan bij de provincie aangedrongen op de politieke zekerheid, wat betreft de realisatie van het natte bedrijventerrein. Er
heeft in eerste instantie een gesprek
plaatsgevonden met de verantwoordelijke gedeputeerde. De gedeputeerde heeft toen gezegd dat de
provincie een positieve grondhouding heeft. De provincie was echter
voor een definitieve reactie voor een
belangrijk deel afhankelijk van de
ministeries van VROM en LNV.
Voorwaarden
Het ministerie van VROM heeft kort
daarna aangegeven onder bepaalde voorwaarden positief te staan tegenover de realisatie (bijlage 2). Zo
wordt er nog een onderzoek verlangd naar alternatieve vestigingslocaties (buiten de provincie) voor de
bedrijven.
Een reactie van het ministerie van
LNV heeft lang op zich laten wachten, waardoor ook de reactie van
de provincie Utrecht is vertraagd.
Ook de gemeente heeft overigens

bij het ministerie van LNV aangedrongen op een reactie. Het ministerie van LNV heeft eind juli gereageerd en aangegeven onder voorwaarden positief te staan tegenover
het natte bedrijventerrein in Amstelhoek (bijlage 3). Deze voorwaarden
betreffen het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) op
het benedenland.
De provincie Utrecht heeft per email
aangegeven een positieve grondhouding te hebben (zie bijlage 1).
De provincie verbindt echter ook
voorwaarden daaraan. Het betreft
het proces; de provincie moet worden betrokken bij de nadere uitwerking, en de uitvoering. De gemeente
heeft verzocht om een schriftelijke
reactie, die 12 september jl. is gegeven (bijlage 4). De inhoud van deze
brief is vergelijkbaar met de eerder
verstuurde mail. De provincie heeft
een positieve grondhouding wat betreft het natte bedrijventerrein, maar
verbindt daar wel voorwaarden aan.
Vervolg
De houding van de provincie Utrecht
en de ministeries van LNV en VROM
is voor het college aanleiding om in
overleg te treden met de geïnteresseerde ondernemers van het natte
bedrijventerrein in Amstelhoek. Het
overleg is bedoeld om de huidige interesse van de bedrijven te peilen.
Tevens is het overleg bedoeld om de
bereidheid na te gaan om investeringen te doen in de noodzakelijke
vervolgonderzoeken. Eén van de onderzoeken is het bepalen van de financiële haalbaarheid van het natte
bedrijventerrein.

Kom bijpraten op
bewonersoverleg De Kwakel
De Kwakel - Op 15 oktober a.s.
vindt het eerstvolgende bewonersoverleg De Kwakel plaats. Een bijzonder overleg dit keer want tijdens
dit overleg wordt u (iedereen is van
harte welkom!) uitgebreid en in detail bijgepraat over de stand van zaken van een groot aantal aandachtspunten in De Kwakel. Denk hierbij
aan zaken zoals de verkeersveiligheid op o.a. de Drechtdijk, de Vuurlijn en de Noorddammerweg, aan
de status van het openbaar groen,
aan de ontwikkeling van het Egel-

tjesbos, de overlast van zwerfvuil
en hondenpoep en aan de laatste
stand van zaken rondom de speelvoorzieningen.
Het overleg wordt, zoals gezegd, iets
anders van opzet dan normaal. Er
zijn op deze avond diverse ambtenaren van de gemeente aanwezig met
de nodige kennis en achtergrondinformatie over hun eigen werkgebied.
Ze bemannen die avond elk hun eigen ‘ronde tafel’ waar u als bewoner aan wordt uitgenodigd om alle
vragen te stellen die over dat speci-

Meer duidelijkheid over speelplekken in wijk wilgenhof
Uithoorn - Naar aanleiding van het
vast te stellen speelbeleidsplan worden er verschillende pilot projecten
gestart om te kijken hoe een en ander verloopt. De drie wijken die als
pilot gaan fungeren zijn de Nicolaas Beetslaan en de K buurten. De
bedoeling is dat in elke wijk twee
speelplaatsen worden gerealiseerd.
In sommige wijken is dat echter niet
mogelijk omdat de ruimte beperkt
is en komt daar één speelplek. Dat
geldt dus ook voor de Wilgenhof/
Mgr. Noordmanlaan.
Tijdens een meedenkavond konden de bewoners hun wensen voor
de inrichting van de speelplek bekend maken via tekeningen. Er waren speeltoestellen en iets wat door
de kinderen zeer gewenst is een
schommelmand stond ook op de

tekeningen. Er waren verschillende klimtoestellen waaruit de bewoners een klimtoestel met twee glijbaantjes hebben uitgezocht omdat
dit zowel voor de kleinere kinderen als de wat grotere kinderen geschikt is. Verder zouden de kinderen nog graag een dubbele wipkip
willen hebben en rekstokken voor
de wat grotere kinderen. Omdat er
vaak wordt gevoetbald op het veldje bij de Wilgenhof was het voorstel
om het speelveld op een dusdanige
manier in te richten dat er niet gevoetbald kan worden.
In de hele wijk is geen grasveld
waarop gespeeld kan worden en
het dichtstbijzijnde grasveld is naast
basisschool de Zon en kan uitstekend gebruikt worden voor kinderen uit de Mgr. Noordmanlaan en

De rivier is wc. En drinkwater.

de Wilgenhof. De bewoners zouden ook graag zien dat het stenen
muurtje dat vaak kapot is vervangen
wordt door een dichte heg maar het
bankje willen ze wel houden.
Er is een enquête geweest onder de
inwoners om naast de Jeu de Boulesbaan een tafeltennistafel te plaatsen. Daar zijn geen bezwaren op gekomen en nu is de vraag of er voor
de wat grotere kinderen misschien
een tafeltennistafel neergezet kan
worden. In het algemeen waren in
ieder geval de bewoners van de Wilgenhof tevreden en worden nu de
wensen van de bewoners op papier
gezet en wordt gekeken in hoeverre dit te realiseren is ook qua prijskaartje. Bij een volgende bijeenkomst kunnen de inwoners hun mening geven over het ontwerp.

ale onderwerp gaan. Voor u dus een
mooie gelegenheid om snel bijgepraat te worden over de zaken die u
aangaan of interesseren.
Het bewonersoverleg is op 15 oktober a.s. in Basisschool De Zon en
begint om 19.30 uur. Iedere inwoner van De Kwakel is van harte welkom en, sterker nog, wordt op deze avond de kans geboden zich efficiënt te laten informeren over de
stand van zaken in hun woongebied.
Maak hiervan gebruik, dit overleg is
er immers voor Ú!

Op veel plekken in Afrika en Azië is een
riviertje toilet en drinkwater tegelijk. Gevolg:
enorme kindersterfte door besmet water.
Oplossing: aanleg sanitaire voorzieningen en
voorlichting over hygiëne. Vooral op scholen.
Kijk op www.simavi.org en steun ons nu.
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Zaterdagvoetbal

Sterke opkomst Atalante
op de eerste minidag
Vinkeveen/Amstelveen - Afgelopen zaterdag 4 oktober was de
eerste volleybal minidag van het
seizoen 2008-2009. De jongste
volleyballers spelen acht keer per
jaar een toernooi op een zaterdag
in verschillende plaatsen, de aftrap was in de Bankrashal in Amstelveen, het volleybalmekka van
weleer.
In totaal deden zo’n 50 teams van
verschillende clubs mee, en Atalante kan bijzonder trots zijn op
een afvaardiging van maar liefst
5 geelgroene teams, én sinds dit
seizoen hebben de teams een
sponsor: Vinken Vastgoed. De
teams kiezen zelf hun naam, en
ze spelen op verschillende niveaus.
De jongste kids (vanaf 7 jaar)
gooien en vangen en de oudste
mini’s spelen netjes volleybal en
moeten zelfs minimaal 2x naar elkaar overspelen voordat de bal
over het net gespeeld mag worden. Geen pingpongen dus! Er
speelden 3 teams op het beginniveau, waarvan twee nieuwe
teams: de Atalante Ukke Toppers

Ook Loosdrecht bleek
te sterk voor Argon

en de Atalante Heroes. Een klein
stapje hoger speelde het team
de Atalante Muppets. Alle teams
groeiden naarmate er meer wedstrijden werden gespeeld.
Mooie reddingen, slimme balletjes en veel enthousiasme en plezier. Echt erg mooi om te zien. De
Ukke Toppers speelden de laatste
wedstrijd zelfs gelijk. De Muppets
eindigden als derde en de Heroes
werden zelfs tweede.

Mijdrecht - In de vijfde wedstrijd
van dit seizoen bleek ook Loosdrecht, een van de koplopers, te
sterk voor Argon dat hiermee de
vierde nederlaag op rij kreeg te verwerken. Ook de uitslag (5-0) bleek
de grootste sinds de onderlinge
confrontaties.
Ruim een uur kon Argon aardig
meedoen met de tegenstander, dat
kwam mede omdat Loosdrecht, dat
na een kwartier op een 1-0 voorsprong kwam middels Mohammed
Moamedi, daarna wat gas terugnam. Argon profiteerde daar niet
van want pogingen van Christiaan
Letschert (inzet te zacht) en Remco von Lindheim (in handen keeper)
leverden niets op. Tegenvaller voor
Argon was het vroegtijdig uitvallen
van Patrick Berklaar met een voetblessure, Youri van Adrichem verving hem. De slotfase van de eerste helft was weer voor Loosdrecht,
keeper Bas van Moort redde en
Sander Brocx haalde een bal uit de
doelmond.
De tweede helft kreeg Argon enkele mogelijkheden om iets terug te
doen, bij een aanval was Youri van

Erg knap voor de eerste keer. Op
niveau 4 hebben de Atalante Kanaries hard gewerkt, het was
goed te zien dat ze al langer met
elkaar spelen.
De Atalante Wuppies streden op
het hoogste niveau 6, en dat ging
supergoed. Ballen achterover,
soms een smash en zelfs af en
toe een bovenhandse serve. Keigoed gedaan hoor. Zij eindigden
ook als tweede.
Op de site www.vv-atalante.nl
zijn veel foto’s te vinden van deze eerste minidag. Het volgende
toernooi is op zaterdag 1 november in Velsen.

Adrichem net iets te laat en een
schot van Albert Mens werd door
Keeper Stephan Visser gepakt. Trainer Frank den Ouden moest toen
weer twee wissels aanbrengen Garry Fokker en Jimmy van Veen moesten worden gewisseld, hun vervangers waren Lars Sloothaak en Kars
de Wildt. Ook Cor van Garderen namens Loosdrecht bracht drie verse krachten in, het verschil met Argon was dat deze wissels voor de
thuis ploeg goed uitpakten: alle
drie scoorden. Eerste was het Nick
van Hente die via een uitgespeelde
aanval halverwege de tweede helft
Loosdrecht op 2-0 zette. Vervolgens
was het tweemaal de zich ‘niet lekker’ voelende Mitchell Frederici die
de thuisploeg op 3-0 en 4-0 zette.
In blessuretijd maakte Jeroen Out
het nog erger voor Argon: 5-0. Een
poging in de slotfase van Van Adrichem werd door de niet echt geteste reservekeeper Visser onschadelijk gemaakt.
Zaterdag speelt Argon thuis, nu
komt Eemnes op bezoek dat ook
onderaan op de ranglijst staat, aanvang 14.30 uur.

Met een gerust hart
sporten bij de Hoefse
Sport Vereniging (HSV)
De Hoef - Dankzij het Rabofonds
Dividend voor de Samenleving is er
een Automatische Externe Defibrillator (een apparaat om een elektrische schok toe te dienen bij een
hartstilstand) geplaatst bij HSV. Bij
het bestuur van HSV rust nu de taak
om te zorgen voor gekwalificeerde
mensen.
De betrokkenheid in een klein dorp
als De Hoef is groot, dat blijkt wel
uit het aantal aanmeldingen: in totaal hebben zich 78 mensen aangemeld voor een opleiding.
Hiervan hebben er 35 al een reanimatie bevoegdheid en hoeven dus
alleen nog maar een AED opleiding te volgen. Voor de reanimatie en AED opleiding hebben zich
maar liefst 43 mensen opgegeven.
Het einde is nog niet in zicht, want
de aanmeldingen druppelen nog
steeds binnen. Woensdag 24 sep-

Denk en Zet-Advisor:
Schaken & Computers
Regio - Na de sponsoring van Denk
en Zet door automatiseerder Advisor kon het eigenlijk niet uitblijven,
want zoals u weet kunnen ook computers schaken. Al sinds eind jaren
70 zijn er schaakmachines op de
markt. In het begin waren dit vaak
lompe dikke borden met een soort
computertje van binnen, waarvan de
makers pretendeerden dat zij konden schaken. Voor spelers die zonder tegenstanders zaten, bood zo`n
computer de mogelijkheid om ook
bij nacht en ontij een potje te kunnen spelen. Maar die early adaptors van toen kwamen bedrogen uit.
Weliswaar deden die eerste machines reglementaire zetten en konden
ze in die zin dus schaken, de kwaliteit van de zetten was echter bedroevend. Na lang ‘nadenken’ gaf
het kunstmatige brein een irritant
piepje ten teken dat het met een zet
was gekomen. Paard B3 naar A1??
Veel zetten werden met gefronste
wenkbrauwen uitgevoerd. Maar soit,
we vonden het toen al heel knap dat
zo`n ding überhaupt kon schaken.
Een ommekeer kwam met de komst
van de personal computer en de
schaakprogramma`s die je hierop kon draaien. Door het snel beter
worden van soft- en hardware ging
het niveau snel omhoog. Nu, zo`n 30
jaar later is het schaken tegen een
computer bij voorbaat een kansloze exercitie, zelfs al ben je wereldkampioen. Veel spelers beschikken
inmiddels over een schaakprogramma, maar raken door het grote verschil in sterkte snel gefrustreerd.
Gelukkig kan je er ook andere dingen mee doen, bijvoorbeeld de zojuist op de club gespeelde partij laten analyseren. Dit om te zien welke zet beter had gekund. Hoe bedroevend ons menselijk niveau is
wordt dan pijnlijk duidelijk als de
computer zich over zo’n partij buigt.
Met zijn rekenkracht vindt de digitale meester bij veel van de uitgevoerde zetten een net iets beter alternatief. Als je al die beetjes beter
bij elkaar optelt snap je waarom de
moed je vaak al na een zet of vijftien in de schoenen is gezakt. Daarom is het schaken op de club tegen
medeklungelaars ook zo veel leuker.
Er zijn diverse gradaties van dat geklungel die door de Koninklijke Nederlandse Schaakbond ordentelijk
over diverse klasse verdeeld zijn. Dit
gaat van meesterklasse tot derde
klasse onderbond wat zes niveaus
lager is. Ik ben bang dat schaakclub
Denk en Zet-Advisor het meer van
de gezelligheid moet hebben dan
van het hogere speelniveau, daar de
teams zich in de onderste regionen
bevinden. Zo`n club is eigenlijk een
verzameling mensen die in huiselijke kring alle schaakpartijtjes won

waardoor ze de illusie kregen dat ze
goed konden schaken. Op de club
wordt dan ervaren dat alles maar relatief is.
Intern
De interne competitie is nog jong en
alles is nog mogelijk, maar na vier
ronden gaat Jeroen Vrolijk aan de
leiding. Dit nadat hij de laatste ronde Bert Drost pootje had gelicht.
Drost spartelde nog wel behoorlijk
tegen, maar de inmiddels opgelopen materiaalachterstand bleek te
veel van het slechte. De eerlijkheid
gebiedt overigens wel te zeggen dat
de regerend clubkampioen, Henk
Kroon al een tijdje verstek heeft laten gaan waardoor hij in de ranglijst gestaag naar beneden dwarrelt.
Tweede, op maar een paar punten
achterstand, is Jan de Boer. In zijn
laatste partij nam hij tegen de nummer drie Harris Kemp genoegen
met remise in een nagenoeg gelijke stelling, maar met een behoorlijk surplus aan tijd. Misschien had
hier dus wel meer ingezeten. Na deze drie koplopers volgt het peloton,
aangevoerd door Gert Jan Smit. Hij
heeft bijna de aansluiting bij de kop
weer gevonden door Thierry Siecker te slachtofferen. Schreurs had
in zijn partij dankzij twee pluspionnen meer dan genoeg materiaal
om Cees Kentrop te kloppen. Bram
Broere liet zich deze vierde speelavond voor het eerst zien om in een
degelijke partij remise te schuiven
tegen Jan Smit. Ook Evert Kronemeier en Cees Verburg kwamen remise overeen. Eerst kwam Evert, die
met wit speelde, een pion voor. Enkele zetten later wist zwart op slinkse wijze weer langszij komen. Na
veel schermutselingen resteerde er
een dame eindspel waarin een witpaard het tegen twee zwarte vrijpionnen op moest nemen. In de onderste lagen wonnen Henk van der
Plas en Bert Vrinzen beiden met wit
hun partij tegen respectievelijk Harrewijne en Weinhandl.

tember hebben de eerste 6 cursisten de reanimatie en AED opleiding afgerond. Zij hebben 3 avonden lang theorie en praktijk instructie gekregen. Er is getraind met een
identieke AED als geplaatst bij HSV
en op vele locaties in De Ronde Venen. De volgende 6 cursisten hebben het felbegeerde certificaat behaald op 30 september jl. In oktober
staan ook de nodige cursusavonden gepland, dan hopen 43 mensen
te leren hoe de AED te bedienen
en krijgen zij tevens een opfriscursus reanimatie. De jongste cursist is
Jessica Rademaker, met de leeftijd
van 15 jaar( niet op foto).
Het is fantastisch dat zij, en veel van
haar teamgenoten, direct gemotiveerd waren. Zij hebben zich spontaan opgegeven voor de opleiding.
Proficiat Jessica, je hebt het certificaat verdiend.

Schoonmaakbedrijf
Lübke ondersteunt
Argondoelman Eelco
Zeinstra
Mijdrecht/Uithoorn - Het Uithoornse schoonmaakbedrijf Lübke B.V.
ondersteunt de Mijdrechtse sv Argon al vele jaren op diverse manieren. De laatste steunbetuiging is te vinden op de achterruit van de auto
van doelman Eelco Zeinstra, die met zijn dagelijkse ritten op de snelweg de bedrijfsnaam van de Uithoornse ondernemer uitdraagt.
Op de foto staan de doelman in Mijdrechtse dienst en de heren Lübke
senior en junioren bij de auto, die door autosponsor Van Kouwen van
de sv Argon aan Zeinstra is geleverd.

Bedrijventoernooi bij
Volleybalvereniging Unitas
De Ronde Venen - Op vrijdagavond 14 november organiseert
Volleybalvereniging
Unitas
uit
Mijdrecht weer haar jaarlijkse bedrijvenvolleybaltoernooi. Wilt u een
leuke inspannende, ontspannende
en spannende avond beleven samen met een aantal sportieve collega’s, meld u dan aan! Op vrijdag 14
november zal de 9e editie van start
gaan. Unitas hoopt dit jaar dan ook
weer veel teams in te mogen schrijven. Bij voldoende deelname zal
er een recreanten- en een gevorderdenpoule gevormd worden. Uiteraard is het mogelijk per bedrijf
meerdere teams in te schrijven. De
vereniging hoopt op veel deelname
van de Rondeveense bedrijven en
middenstand. Wie wordt de opvolger van het team van Hans van Rossum Bouw of weet dit team zijn ti-

tel te prolongeren? Het toernooi is
een mooie manier eens op een ongedwongen manier op een andere
manier kennis met elkaar te maken.
En is niet elk bedrijf niet op zoek
naar het juiste ‘elan’. Schrijf u in!
Voorwaarden voor deelname zijn:
Recreatiepoule:
Deelnemers die als ‘ongeoefend’
mogen worden betiteld;
Minimaal 2 dames per team.
Gevorderdenpoule:
Geoefende volleybalspeelsters en –
spelers
Minimaal 2 dames per team.
Sluiting inschrijfdatum: 1 november 2008.
Inschrijven kan schriftelijk bij Ilse Samson, Molenwiek 79, 3642
BP Mijdrecht. Het kan ook per email (jasamson@hetnet.nl) of via de
website: www.unitas-mijdrecht.nl.

De Vinken in de nesten
Vinkeveen - Het is De Vinken ook
afgelopen zaterdag niet gelukt om
de punten binnen te halen.
Wederom werd er niet slecht gespeeld, maar de Vinkeveense korfballers en korfbalsters komen blijkbaar net iets te kort om goede resultaten te behalen. Afgelopen zaterdag was het Houtense Victum net
wat trefzekerder. De goedspelende
Vinkeveners kwamen zeker in de
tweede helft volop tot score, maar
uiteindelijk moest de winst toch aan
Victum gelaten worden: 16-19 einduitslag.
De Fortisformatie startte in de inmiddels vertrouwde opstelling. Trainer-coach Siemko Sok kon beschikken over zijn volledige selectie. Mariska Meulstee, Angela Sloesarwij,
Kelvin Hoogenboom en Peter Koeleman begonnen in de aanval. Charita Hazeleger, Melanie Kroon, Peter
Kooijman en Rudy Oussoren startten in de defensie.
De thuisploeg kwam uitstekend
uit de startblokken. Het was Kelvin Hoogenboom die al snel 1-0
liet aantekenen. In het eerste kwartier was het vervolgens volop stuivertje wisselen. Via 1-1, 2-2 en 4-4
was het na twaalf minuten 5-5, met
Vinkendoelpunten van Charita Hazeleger (2x), Rudy Oussoren en nog
eens Kelvin Hoogenboom. Daarna viel het aan Vinkenkant even stil.

De bezoekers konden uitlopen naar
5-8. Het bleek een cruciaal gaatje, want daarna liep De Vinken alleen nog maar achter de feiten aan.
Voor rust was Hoogenboom, die het
vizier lekker op scherp had staan,
nog wel een keer succesvol van afstand. Maar het antwoord van Houten volgde direct, hetgeen resulteerde in een 6-9 ruststand.
Evenwicht
In de tweede helft schotelden beide partijen een uiterst acceptabel
schouwspel voor. Om en om scorend lieten de korfbalacteurs en actrices beide supportersgroepen
elk tien maal juichen. De Vinken zou
dus niet meer dichterbij komen. De
einduitslag van 16-19 werd bereikt
door scores van Mariska Meulstee,
Rudy Oussoren, Angela Sloesarwij
(2x), Peter Kooijman (3x), Charita
Hazeleger, Kelvin Hoogenboom en
Melanie Kroon.
Natuurlijk had de trouwe Vinkenaanhang op meer gehoopt. Maar
het heeft niet zo mogen zijn. De Fortisformatie staat nu moederziel alleen onderaan in de eerste klasse.
Komende week wacht de uitwedstrijd tegen Telstar in Hoevelaken.
Misschien kan De Vinken dan alsnog het genoegen van de winst
proeven?
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Wetgeving herindeling
in Vecht- en Plassengebied
gaat wel door
De Ronde Venen - Provinciale Staten hebben in de vergadering van 29 september ingestemd
met het niet-ontvankelijk verklaren van de bezwaarschriften op
het herindelingsadvies Vecht- en
Plassengebied. Op 19 mei 2008
hebben Provinciale Staten van
Utrecht dit herindelingsadvies
vastgesteld.
Tegen het advies waren bezwaarschriften ingediend door zowel de
raad van de gemeente Loenen,

de initiatiefgroep ‘de 5 Loenense
kernen’ als de heer Goldhoorn c.s.
(raadslid in de gemeente De Ronde Venen). Naast het indienen
van een bezwaarschrift hadden
de gemeenteraad van Loenen en
de initiatiefgroep ‘de 5 Loenense
kernen’ de provincie Utrecht gesommeerd de procedure om tot
een herindelingsadvies te komen
nogmaals te doorlopen en de minister van BZK te verzoeken het
advies van 19 mei 2008 niet over

te nemen.
De Awb-adviescommissie uit PS
had geadviseerd deze bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren. Omdat dit advies door PS
is overgenomen, wordt het herindelingsadvies niet ingetrokken.
Dit betekent dat de staatssecretaris door kan gaan met de voorbereidingen van het wetsvoorstel
tot herindeling. Naar verwachting
kan de herindeling in 2010 zijn afgerond.

Basisschool Driehuisschool organiseert:

Reünie voor de leerlingen
van de zesde klas uit 1975
Mijdrecht - Na 9 maanden zoeken
van de adressen, het vinden daarvan, het overleggen van de lokatie,
brainstormen over hoe alles tot een
leuk feest om te zetten, budgetteren van de financiële kosten en heel
veel plezier, was afgelopen zaterdag
eindelijk de reünie. Eerst een beetje
aarzelend, later stond de hele gang
van het oude schoolgebouw aan de
Bozenhoven vol met lachende en
pratende mensen. 50 Personen die

onder het genot van een kop koffie en een stuk HEMA-vlaai in gesprek waren met personen die elkaar opnieuw leerden kennen. Wat
zo verbazingwekkend was, was dat
het net leek of er ‘alleen’ maar een
weekend voorbij was. Er waren ook
leraren van toen gekomen. De een
had nog heel veel herinneringen en
weer een ander helemaal niets! Tijdens het uitwisselen van de vele foto’s/herinneringen werd het koud/

warm buffet uitgereikt, perfect verzorgd door Han Bots. Alles ging zo
relaxed en probleemloos. En het afwassen/afbouwen werd vriendelijkerwijs door een paar vrijwilligers
gedaan. Deze school heeft de basis
gelegd voor al deze reünisten en allen zijn goed terechtgekomen. Het
was een onvergetelijke dag. De reüniecommissie, bestaande uit Andrea, Bert, Luc, Stans en Wilma hebben een meesterwerk afgeleverd!

Opbrengst kankerfonds
Wilnis - De collecte voor de KWF Kankerbestrijding in Wilnis heeft 4.877,58 euro opgebracht. Wie de
collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten name van KWF Kankerbestrijding in Amsterdam.
Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald, kan het KWF haar missie waar maken: minder
kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven.
De KWF-afdeling Wilnis dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage aan de collecte.

Zorg dat je lekker in je vel zit!

Uitgebreid aanbod van
activiteiten in dit seizoen
De Ronde Venen - Ook dit seizoen
zet Mirelle Valentijn zich samen met
Stichting De Baat weer in voor kinderen en tieners. “Het geeft voldoening”, vertelt Mirelle, “een steentje
bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Dit seizoen hebben we
vanwege de toenemende vraag het
aanbod uitgebreid.”
‘Sta Sterk’- training:
Deze training wordt gegeven in drie
leeftijdsgroepen:
- Dinsdagmiddag kinderen 8-10 jaar
& 10-12 jaar
- Dinsdagavond tieners 13-17 jaar.
De deelnemers werken aan hun sociale weerbaarheid en het omgaan
met pesten. Zij leren opkomen voor
zichzelf door middel van direct toepasbare handvatten en bouwen hun
zelfvertrouwen op.
De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur. Bij de training
horen ook een intakegesprek en
twee ouderbijeenkomsten. De training start in oktober in het jongerencentrum Allround in Mijdrecht.
Nieuw! Training ‘Faalangst de
baas’
Deze training wordt gegeven in drie
leeftijdsgroepen:
- Maandagmiddag kinderen 8-10
jaar & 10-12 jaar

- Maandagmiddag tieners 13-17
jaar (start zodra er voldoende aan-

komsten. De training wordt gegeven
in de Veenzijdeschool in Wilnis.

Uitslag kleurwedstrijd
Boerenlandmarkt Mijdrecht
Mijdrecht - Op woensdagmiddag
1 oktober zijn op boerderij ‘’Blik op
de Wei’’ in Mijdrecht de prijzen uitgereikt van de kleurwedstrijd van
de Boerenlandmarkt in Mijdrecht.
De organiserende Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging De
Utrechtse Venen stelde maar liefst
negen prijzen ter beschikking. Er
waren veel mooie kleurplaten ingeleverd, zodat de jury een moeilijke taak had de origineelste kunstwerken uit te kiezen. De eerste prijs
is een overnachting voor het gezin

in een hooiberghut op een boerderij naar keuze. De tweede prijs is
een middag klompengolf of frisbeegolf op boerderij Amstelhoeve in De
Hoef. De derde prijs is een uur fietsen op een familiefiets bij boerderij
‘’Blik op de Wei’’ in Mijdrecht. Natuurlijk kregen de kinderen ook nog
een klein presentje als aandenken
mee naar huis.
In de categorie 9 t/m 12 jaar zijn de
volgende prijzen gewonnen: 1e prijs
Tamara Hoogeveen uit De Hoef; 2e

prijs Marieke Meyers uit Vinkeveen;
3e prijs Daisy Neelema uit Wilnis. In
de categorie 6 t/m 8 jaar zijn de volgende prijswinnaars: De 1e prijs was
voor Laurens Burger uit Mijdrecht;
de 2e prijs voor Heleen van de Pot
uit Mijdrecht en de 3e prijs was voor
Lieke van Scheppingen, eveneens
uit Mijdrecht. Bij de jongste prijswinnaars van 0 t/m 5 jaar was de 1e
prijs voor Nina Sacher uit Mijdrecht,
de 2e prijs voor Ismay Strubbe en
de 3e prijs voor Maud van de Pot uit
Mijdrecht.

Kinderboekenweek op een
ludieke wijze geopend
meldingen zijn en in januari 2009).
Deelnemers leren hoe zij gedachten
en gevoelens de baas kunnen zijn
en hoe zij kunnen ontspannen.
Hierdoor kunnen zij anders omgaan
met de gebeurtenissen, waarin zij
nu door faalangst vastlopen.
De training start deze maand en bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5
uur. Bij de training horen ook een
intakegesprek en twee ouderbijeen-

Yoga aanbod uitgebreid
Van yoga krijg je innerlijke rust en
zelfvertrouwen. Op de yoga werk je
aan balans tussen spanning en ontspanning, ademhaling, beweging,
oefening, spel, fantasie en creativiteit, zelfvertrouwen en positief denken. Je hoeft geen problemen te
hebben om met yoga bezig te zijn.
Het helpt echter wel als je op school
leer- of andere problemen hebt om
je te ontspannen en beter te kunnen
concentreren.
Speciaal voor diegenen die nog
geen ervaring hebben met yoga en
dit graag eens zouden willen uitproberen is er de mogelijkheid een
proefles te volgen. Instromen in een
groep kan op ieder moment. Er zijn
vier groepen in de Veenzijdeschool
in Wilnis:
NIEUW! Woensdag 16.00–17.00 leeftijd 4 t/m 8 jaar (groep 1 t/m 4)
- Donderdag 18.30-19.45 leeftijd 10
t/m 12 jaar (groep 5 t/m 8)
- Donderdag 19.45-21.00 leeftijd 12
t/m 17 jaar (middelbare school)
-NIEUW! Donderdag 21.00 – 22.00
inner child yoga volwassenen
Voor meer informatie:
Mirelle Valentijn, tel. 0297–274605
praktijkvoorlevensgeluk@kpnplanet.nl

Mijdrecht - Woensdag 1 oktober
vond de opening van de kinderboekenweek plaats, met als titel Zinnenverzinzin. Het thema dit jaar is
poëzie. De Proostdijschool had Lodewijk, een lakei uit de 16e eeuw,
bereid gevonden om de opening te
verrichten.
Deze Lodewijk las een aantal gedichten voor uit vroegere tijden.
Daarna werd de kinderen gevraagd
of zij de inhoud van deze Oudhol-

landse gedichten ook begrepen. Dat
bleek gelukkig het geval.
Als tegenhanger voor deze ‘oude
zaken’ werd door groep 8 een zelfbedachte ‘rap’ gebracht.
Na deze handelingen werd door de
lakei op zijn hoorn geblazen, waardoor de opening een feit werd.
De komende week zullen de kinderen werken rondom poëzie en zij
zullen de resultaten hiervan tonen
tijdens de periodesluiting van volgende week.

Welzijnsinstellingen…
wat doen ze?
De Ronde Venen - Een aantal
welzijnsinstellingen gaat een avond
organiseren in de Willisstee op 14
oktober a.s. De bedoeling van de
avond is om aan een zo breed mogelijk publiek, waaronder ook mensen met een beperking, uitgebreide informatie te geven over Wonen,
welzijn en zorg, de voorzieningen
waar burgers van De Ronde Venen
gebruik van kunnen maken.
Hierbij valt te denken aan:
- Wat heeft de Wmo ons te bieden?
-Hoe kom ik in contact met de
thuishulpcentrale Handje helpen?
Ik wil wat meer weten over wonen

in allerlei vormen.
-Hoe kan ik de zorginstellingen bereiken en wat kunnen ze voor me
doen
-Waar kan ik mij als gehandicapte
melden voor ’n sportactiviteit?
-Hoe word ik vrijwilliger? Ben ik
Mantelzorger?
-Het Servicepunt, hoe werkt dat?
U wordt van harte uitgenodigd!
Er worden gesprekken georganiseerd aan tafeltjes waar medewerkers van de volgende instellingen graag antwoord geven op al
uw vragen. Welke instellingen zijn
dat?
Servicepunt
Thuishulpcentra-

le Handje Helpen, Zuwe Zorg, Het
steunpunt vrijwilligers, Het Steunpunt Mantelzorg, Westhoek Wonen, Sportservice Midden Nederland, Stichting gehandicaptenplatform, Stichting De Baat.
Aan elk tafeltje kan men met specifieke vragen terecht.
Maak van de gelegenheid gebruik
u zo uitgebreid mogelijk te informeren! De medewerkers van de instellingen zien u graag op 14 oktober om 20.00 uur in de Willisstee.
De zaal is om 19.30 uur open.
Mensen die gewend zijn om met
de plusbus te reizen, kunnen er die
avond ook gebruik van maken.
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Kervin Bos pakt eerste
podium!!

Onwennig Unitas Heren 2
verliest eerste wedstrijd
De Ronde Venen -Het tweede
team van Unitas opende afgelopen
woensdag haar seizoen in Hoofddorp tegen het team van VCH 5. Het
vernieuwde team van Unitas bestaat
uit de allrounders Maarten Meulemans, Ruud Stark en Bert Polman.
Deze 3 spelers zijn afkomstig uit het
eerste team van Unitas van vorige
jaar. Verder is het team aangevuld
met de nestor John Pronk en verder
Derrick Brown, Derk Groen, Brian
Cornelissen en Hans Out. Helaas is
Bert Polman voorlopig nog herstellende van een zware knieblessure.
De eerste set begon het vernieuwde
team voortvarend aan de wedstrijd.
Na enkele minuten stonden de heren van Unitas dan ook op een verrassende voorsprong van 8-3. De tegenstander wist na twee time-outs
het tij te keren en nam daarna de
voorsprong over de Mijdrechtenaren. Verrassende prikballen van setupper Derrick Brown en snel aanvallende spel van de buitenaanvallers Maarten Meulemans en John
Pronk konden niet verhinderen dat
VCH de eerste set naar zich toe trok.
Uitslag: 25-16.
Tweede set
De tweede set begonnen de
Mijdrechtenaren gelijk al met een
fikse achterstand. Door een harde service van het jonge team uit
Hoofddorp liepen ze gelijk al uit met
7 punten. Door een tactische timeout aan de Mijdrechtse kant werden
de rollen omgedraaid. Brian Cornelissen verraste daarna de tegenstander met enkele geplaatste aanvallen en zuivere prikballen. Gecombineerd met de snoeiharde aanvallen op het midden van Hans Out
liep Unitas weer enkele punten uit
op VCH. Door verwarring aan de zijde van Unitas nam het snelspelende
VCH weer de voorsprong over van
Unitas. Een wissel aan de kant van
Unitas mocht dan ook niet meer baten. Eindstand in de tweede set: 2520.
Derde set
De derde set werd er gestart met
dezelfde opstelling als in de eerste
set. Dit had gelijk goede resultaten.
Door een goede service van basisspeler Ruud Stark hadden de heren uit Mijdrecht gelijk een lekkere
voorsprong van 6 punten. Een wissel

Vierde set
De vierde set werd er gestart met
wederom de zelfde opstelling als
in de eerste set. Unitas nam gelijk
weer de voorsprong. De set-ups van
Derrick Brown kwamen werkelijk
subliem op de juiste plaats aan en
er werd volop gescoord door Maarten Meulemans en Derk Groen aan
de linker- en de rechterkant van het
net. De tegenstanders hadden het
op dit moment erg lastig. Helemaal
nadat de middenaanvallers Ruud
Stark en Hans Out werden “gelanceerd”. Soms wist de thuisspelende
ploeg enkele ballen te verdedigen
maar aanvallend werden deze maar
matig verwerkt. Dit resulteerde in
“prikballen langs het plafond” door
de thuisspelende ploeg. Deze ballen
werden gemakkelijk opgepakt in het
achterveld door John Pronk en Brian Cornelissen. Op dit moment was
de stand 12-16 in het voordeel voor
het team uit Mijdrecht. Een dubbele wissel aan de zijde van Hoofddorp veroorzaakte een kentering in
de wedstijd. De Hoofddorpers gingen volop in de aanval en Unitas
had hierop geen passend antwoord.
Ook een wissel bij Unitas had ook
eigenlijk geen resultaat meer. VCH
nam de voorsprong over en maakte
een definitief einde aan de set.
Eindstand
Al met al werd er door de Mijdrechtenaren bij vlagen goed gespeeld
maar door onwennigheid, conditiegebrek en te weinig training wist de
tegenstander er met de punten vandoor te gaan. Gezien de inzet van dit
nieuwe team met jonge en iets oudere spelers zit er wel een goede
eindplaats in dit seizoen. Op vrijdag
3 oktober speelt het 2e team van
Unitas zijn 2e wedstrijd in de Sporthal Zeewijk in IJmuiden.

Parencompetitie BVK
nadert ontknoping
De Kwakel - In de A lijn is de hoogste score van het seizoen tot dusver
bereikt door Jaap en Geke Ludwig,
die maar liefst 70,2% scoorden. Dat
was zelfs Dick Elenbaas en Andre Verhoef deze keer te machtig. Zij
werden met 65% 2e en echtpaar Bader legde met 57,2% beslag op de 3e
podiumplaats. Het spraak- en kaasmakende echtpaar Langelaan was
volledig de weg kwijt en werd met
36,8% afgetekend laatste.
In de totaalstand staat paar Elenbaas-Verhoef met 60,5% gemiddeld
na 5 avonden stijf bovenaan. Onderin is het voor de strijd tegen degradatie voor een aantal paren al een
uitgemaakte zaak, en aantal anderen is ook nog niet veilig. In de B lijn
had wedstrijdleider Cor Adrie Voorn
´Bal´ als invaller aangetrokken. Zij
scoorden 62,8% en dat was genoeg
voor de 1e plaats. Paar Kroon- van
Zuylen volgde uitstekend met 61,3%
en Trudy Stokkel wist maar haar invalster de 3e plaats te veroveren met
55,6%. Paar Backers-Kamp liet het

Regio - Tijdens de endurance-race
over 500 kilometer op het circuit van
Assen wist het Hoogeveense Sleen
Van der Heijden motorraceteam een
schitterende derde plaats te bemachtigen. De endurance-race betekende tevens het debuut van coureur Kervin Bos bij het team, die hij
vierde met een podiumplaats samen
met Kevin van Leuven van het Start
Racingteam, die de teammaat van
Bos was tijdens de endurance-race.

bij VCH had echter ook een positief
resultaat aan de zijde van Hoofddorp. Er werd dermate moeilijk geserveerd en deze waren praktisch
niet te stoppen door de Mijdrechtenaren. Twee time-outs en een wissel aan de Mijdrechtse zijde konden
ook nu het tij niet meer keren. Een
onenigheidje met de scheidsrechter
uit Hoofddorp was dan ook niet bevorderlijk voor het spel aan het einde van deze set. Eindstand derde
set: 25-19.

lelijk afweten met 38,2% en de laatste plaats was hiermee hun deel.
Hier gaat paar Mann-Brokke fier
aan de leiding in de totaalstand met
57% gemiddeld. Promotie naar de A
lijn kan hen niet meer ontgaan, terwijl voor de overige 3 plaatsen nog
zo´n 6 paren in aanmerking komen.
In de C lijn weer een topdag voor
echtpaar van der Knaap met 67,5%.
Waar moet dan heen? (antwoord:
naar de B lijn). Paar Dekker-de Jong
verrastte met 61,3%, goed voor de 2e
plaats en wellicht na nog een goede avond ook promotie naar de B
lijn. Eindelijk was er ook weer eens
een publiciteitswaardige score van
Hans Elias met compaan Lous Bakker. Zij werden 3e met bijna 59%.
Paar Bulters-Nieuwendijk had het
deze avond blijkbaar moeilijk, want
zij namen de minst geliefde vermeldenswaardige plek in deze avond
met slechts een kleine 34%.
In deze lijn gaat paar Moller-Koestal
aan de leiding met 58% gemiddeld.

De Vinken F1 al snel
kampioen
Vinkeveen - Het kampioenschap
zat er al een tijdje aan te komen.
In de eerste drie wedstrijden hadden de jongste pupillen (7 jaar) van
korfbalvereniging De Vinken al laten zien dat zij duidelijk de sterkste
ploeg waren in hun poule.
De Vinken F1 versloeg achtereenvolgens SDO F2, THOR F1 en EKVA
F2 met 9-0, 11-0 en 9-1. Nadat vorige week EKVA wederom met grote cijfers verslagen was (12-0), was
éen punt tegen SDO al voldoende
voor het kampioenschap.
Ondanks de ruime overwinningen
waren de kinderen voor de wedstrijd ietwat gespannen. Want kampioen worden, en dan vooral thuis,
is toch wel heel bijzonder. Vooral als
papa en mama langs de lijn staan.
Vanaf het begin lieten de jongste
pupillen er geen gras over groeien.
Binnen een paar minuten was de
wedstrijd al gespeeld. Goed overspelend en zuiver schietend was het

al snel 3-0 voor De Vinken F1. De
ploeg bleef, ondanks de ruime voorsprong, zeer fel een streed voor elke bal. Gevolg was dat er gerust kon
worden met een 9-0 voorsprong.
Na de rust hetzelfde beeld: een veel
beter De Vinken dat maar door bleef
gaan. Schoten werden afgewisseld
met doorloopballen en zelfs de zeer
moeilijke uitwijkballen werden volop genomen. De doelpunten bleven
maar komen en het mooie was dat
alle spelers en speelsters tot score
kwamen. Het allerlaatste fluitsignaal
kwam bij 16-0. De kampioensbloemen en de (chocolade)medailles
waren binnen. De kinderchampagne kon ontkurkt worden en de diploma’s, die natuurlijk bij een kampioenschap horen, konden worden
uitgedeeld. De kinderen was dolblij.
Al met al een meer dan verdiend
kampioenschap voor onze SUPERpupillen en hun coaches/trainsters
Ingrid Hagenaars en Nicky Kroon.

Uithoorn - Onder de vlag van BACU, oftewel bridge Activiteiten Uithoorn zal op zaterdag 29 november 2008 het 1ste Uithoorns 4tal
toernooi worden gehouden. Dit zal
plaats vinden in het Dorpshuis in De
Kwakel. De ontvangst is vanaf 09.00
uur. Aanvang 1e ronde om uiterlijk
09.30 uur. De kosten zijn € 30.00 per
paar of € 60.00 per 4tal, dit is inclusief koffie bij ontvangst en een warme lunch. Er zal worden gespeeld in
groepen, in 4 zittingen met 3 ronden
per zitting. U speelt 4 spellen per

ronde. Totaal dus 48 spellen. Indeling ronde 2, 3 en 4 naar de stand
van de wedstrijd. De afloop zal zijn
omstreeks 18.00 uur. Inschrijving:
met opgave van namen naar email
bacu@ymail.com, u kunt ook als
paar inschrijven, er zal dan een nevenpaar voor u worden gezocht. U
ontvangt een bevestiging met inschrijfnummer en betaalwijze. De
inschrijving sluit op 15 november
2008. Uw spelleider, tevens voor nadere informatie: Cor Hendrix, telefoon 06-44516998

Bos had zich geen beter debuut
kunnen wensen. Juist onder het
toeziend oog van veel supporters en
sponsors van het team werd de beste prestatie neergezet in het tweejarig bestaan van het team.
Op de racedag werd ook de jaarlijkse sponsordag gehouden, waar weer
velen op af waren gekomen. Bos en
van Leuven hadden bij de kwalificatietrainingen een vijfde starttijd weten neer te zetten. Tijdens de druk
bezochte CRT Race Days was al
snel duidelijk dat het duo Bos en
Van Leuven voor een podiumplek
zouden gaan. Om de 20 ronden wis-

Bos was zeer verheugd na afloop.
Wat ben ik blij en trots. Dit is pas
teamwerk. Het is ook totaal anders
dan een race in de Supersport 600,
wat ik normaliter doe. Je moet je
steeds weer oppeppen en concentreren als je gaat racen. Tijdens een
Supersport 600 doe je dat een keer
voor de race, nu moest ik dat deze
middag een aantal keren doen. Ik
was vlak na de finish bekaf, maar ik
was dat door de fraaie derde plaats
die we hebben behaald al weer snel
kwijt.
Ook teamlid Bennie van der Sleen
kon zijn geluk niet op. Na een seizoen die niet geheel vlekkeloos verliep is dit een schitterende afsluiting,
ook voor het Van der Heijden team.
We hebben onze trouwe sponsors
en supporters een fraai einde van
het seizoen kunnen bieden. We zijn
al druk bezig voor het nieuwe seizoen en de vooruitzichten zijn goed.
Een voorbode hiervan hebben we
vanmiddag kunnen zien. Na de huldiging werd er nog lang nagevierd
in het door het NPR Racing Team uit
Assen beschikbaar gestelde motorhome en met de catering van Café
Troost uit Noordscheschut.
De endurance 500 kilometerrace
werd gewonnen door het van Nieuwenhuizen Racing Team in een race
waaraan meer dan 40 teams deelnamen.

Dewaal&dewaal
kampioenschap
Uithoorn - Het is alweer een jaar
geleden dat het eerste kampioenschap van Uithoorn werd georganiseerd. Dat was op 16 september 2007. Het was toen een proef
of pilot en het ging om een tenniswedstrijd tussen de kampioen
van TCU en de kampioen van Qui
Vive van de jongens tot 18 jaar.
Harald Boutkam heeft toen die
wedstrijd gewonnen en was een
jaar lang kampioen van Uithoorn.
Dit jaar werd besloten om de tenniswedstrijd uit te breiden en alle kampioenen tegen elkaar te laten tennissen. Het ging om jongens en meisjes t/m 10 jaar tot
en met 12 jaar tot en met 14 jaar
en tot en met zeventien jaar. Dames en heren in de speelsterkte
8/9, 7,6 en 5/4/3. In totaal waren
het acht categorieën. Dat hield
in 16 partijen. Herman de Waal
is initiatiefnemer van dit evenement en was bestuurslid van Qui
Vive. “Het leek mij wel een aardig idee om de kampioenen van
de twee tennisverenigingen die
Uithoorn telt tegen elkaar te laten uitkomen”vertelt de Waal. En
omdat het verleden jaar zo goed
was bevallen heb ik gezegd laten
we ermee doorgaan. Ik vertelde
dit aan wethouder Jeroen Verheijen en die vond het zo’n leuk
idee dat hij ook wel een bijdrage
wilde leveren en ook burgemeester Berry Groen werd erbij gehaald. Het werd een mixed double met de voorzitters van TCU
Joop Houtman en de voorzitter
van de jeugdcommissie van Qui
Vive: Wijnie Schmidt. Er waren in
totaal 32 deelnemers. Maar gestart werd dus met de partij tussen Jeroen Verheijen en Wijnie
Schmidt en aan de andere kant
Berry Groen en Joop Houtman.
Een leuke partij om naar te kijken
en de uitslag was 6-4 voor Jeroen
Verheijen en Wijnie Schmidt en
daarna was dus de beurt aan de
andere kampioenen. Elke deel-

nemer kreeg een polo van Rowmark en Plux leverde de kampioenschappen een maand gratis
sporten.
Uniek
Gerard Treur van TCU vertelt dat
de vereniging is opgericht in
1955 in de Colijnlaan bij Thamerhorn. Maar zoals zo vaak gebeurt,
kwam daar woningbouw en
moest de vereniging ergens anders naar toe. Dat werd dus het
Libellebos waar de vereniging nu
sinds 1982 haar locatie heeft. TCU
heeft zeven verlichte gravelbanen
en in totaal 600 leden waarvan
180 jeugdleden. Jaarlijks is er een
open jeugdtoernooi en een open
seniorentoernooi en verder zeven
à acht evenementen per jaar. De
clubkleuren zijn groen met geel.
Gerard vindt het echt uniek om
met een andere club iets samen
te organiseren.
“Dit is ook bedoeld voor meer samenwerking bij diverse andere
evenementen. De uitslag was als
volgt: J10 1 Robin Buren 2 Max
Wessels, J12 1 Sander Berkens 2
Remco Timmermans J14 1 Jeffrey
riemslag 2 Alex Haak J17 1 Ricardo Riemslag 2 Marcel Treur M10
1 Nikita borstlap 2 Robin v.d. Zee
M12 1 Savannah van Lit 2 Demi
Hamacher M14 1 Denise wijnhout
2 Lotte Smit M17 1 Frederique
Brouwer 2 Nathalie Swagten H8 1
Peter van Bentum 2 Peter Burgers
H7 1 Frits Overing 2 Albert Haak
H6 1 Niels Kok 2 Martin Berkers
H3/4/5 1 Arno Flapper 2 Mathijs
Porsius D8 1 Pien Heijke 2 Wijnie Schmidt D7 1 Yvonne v.d Deijl
2 Rosalie van Zeijts D6 1 Marielle Sloothaak 2 Mendy Riemslag
D3/4/5 1 Annelies Broekmeulen
2 Monique Meering. De einduitslag was 4-4 in wedstrijden. Na
het tellen van de sets bleek Qui
Vive een set meer te hebben gewonnen en is dus winnaar. Alle finalisten kregen een beker.

Echt herfst bij TV Wilnis
Bridge Activiteiten Uithoorn

De broers Klaas, Harry, Bennie en
Ronnie van der Sleen slaan samen
met de andere teamgenoten komend raceseizoen een nieuwe weg
in. Een begin van die weg werd zondag tijdens de endurance-race, de
500 kilometer van Assen gemaakt.
Bos, die het afgelopen seizoen voor
het team van Van der Heijden uitkwam, samen met teamgenoot Raymond Schouten, is blij met de overstap naar Hoogeveense raceteam.
Het is een enthousiast en gedegen
team en na enkele gesprekken was
duidelijk dat we graag wilden samenwerken, aldus de 21-jarige coureur.

selden ze elkaar af en bezetten al
vrij snel in de race de vijfde plaats.
Langzaam schoven ze naar voren en
wisten uiteindelijk de derde plaats in
handen te krijgen en gaven die niet
meer uit handen en bezorgden zodoende op de sponsordag het Sleen
Van der Heijden motorraceteam een
onvergetelijke racemiddag.

Wilnis - Tennisvereniging Wilnis is
in volle gang. Na een maand goed
weer te hebben gehad is de herfst
nu echt aangebroken.
Ieder weekend in de maanden september en oktober wordt er gestreden om de eerste plaats in deze
competitie. Er zijn dit jaar 15 categorieën, welke allen goed bezet zijn!
Er wordt dubbel (dames en heren)
en mix gespeeld.
Tal van wedstrijden zijn al gespeeld,
maar er is nog één maand te gaan.
Alle scores liggen dicht bij elkaar,
waardoor er nog van alles kan gebeuren!
Afgelopen zondag konden de wedstrijden niet doorgaan, vanwege het

slechte weer. In de maand september hebben we echter alle dagen vrij
goed weer gehad! Maar een herfstcompetitie zou geen echte ‘herfstcompetitie’ zijn als het weer af en
toe niet wisselvallig zou zijn.
De dames van de organisatie verzorgen de deelnemers goed op en
rond de baan. Zij proberen het iedereen naar de zin te maken en rekening te houden alle verhinderingen, welke af en toe de nodige problemen met zich mee brengen. Zij
zijn echter niet voor een gat te vangen en hebben alles tot nu toe erg
goed opgelost! Nog een maand en
dan zullen alle winnaars bekend
zijn! Succes!

Volleybalheren Veenland
op koers
De Ronde Venen - Afgelopen vrijdag won heren 2 van volleybalvereniging Veenland uit Wilnis de tweede wedstrijd van het seizoen met 40. Een betere uitslag dan de eerste
wedstrijd die werd verloren met 13 van Kombysport uit Badhoevedorp. De heren speelden toen nog
wat onwennig en vooral de aanval
was onrustig, waardoor veel ballen
in het net of uit werden geslagen.
Daar was afgelopen vrijdag niets
meer van te merken. Het herenteam
speelde in sporthal De Willisstee tegen Van Nispen uit De Zilk.
Voor Van Nispen was het de eerste wedstrijd en dat was te merken.
De eerste set was een afdroogpartij

waar de aanvallen, blokken en services voor Veenland allemaal goed
vielen. Het werd 25-1 voor Veenland. De daaropvolgende set bood
Van Nispen wat meer weerstand,
maar ook hier ging de winst vrij gemakkelijk naar Veenland. Veenland
bleef het eigen spelletje spelen en
kon zo werken aan mooie aanvallen opgezet door de routiniers Tom
Pasteuning en Rutger de Graaf. Uiteindelijk werd de wedstrijd snel en
makkelijk gewonnen met 4-0 door
Veenland. De volgende thuiswedstrijd van heren 2 is op vrijdag 17
oktober om 21.45 uur tegen Heemstede. Het hele programma van volleybalvereniging Veenland Wilnis is
te vinden op www.veenland.nl

Lijnen formeren zich na
ladder schifting bij BVU
Uithoorn - Na de vijfde ladder ronde van Bridge Vereniging Uithoorn
komt er enige tekening in de beoogde samenstelling van de speellijnen A,B en C. In de voorlopige
A- lijn zijn de paren Ben ten Brink
& Gijs de Ruiter (56.95%), An Heimeriks & Anke Reems (55,95%) en
Hetty Houtman & Jos van Leeuwen
(54,46%) vrijwel niet meer in te halen. De negen paren er onder staan
minder dan gemiddeld 2% voor op
de concurrentie in de B positie, wat
betekent dat bij een zeperd van onder de 40% in de laatste ladder het

B lot bezegeld lijkt! De concurrentie bestaat uit de potentieel sterke
paren Nico van der Meer & Hans
Wagenvoort (52,40%), Ans Breggeman & Anne Tolsma (51,87%), Nel
de Ruiter & May Verhoef (51,64%),
Ineke Hilliard & Huib van Geffen
(51,42%) en Leo Leenen & Henk van
der Schinkel (51,28%). De onderste
regionen van de B- lijn met gemiddeld 49% hebben op hun beurt weer
gevaar te duchten van de beluste Clijn kandidaten zolas Monique Verberkmoes & Corrie van Tol (48,72%(,
Marijcke & Gouke van der Wal
(48,65%), Elisabeth van den Berg
& Maarten Breggeman (47,55%) en
de echte dissonanten in de C, Ada
Keur & Marion Wiebes (47,43%). Het
verraderlijke van “Ladderen” is dat
de ondersten nu relatief lichtere tegenstanders ontmoeten dan de “bovendrijvenden”, waardoor verrassingen door monster scores van in de
60% zeer wel mogelijk zijn met alle
onvoorspelbare gevolgen van dien.
Kortom de laatste sport van de ladder belooft een thriller te worden!
Wilt u deze tinteling ook eens meemaken kom dan bridgen bij Bridge
Vereniging Uithoorn. Dat kan elke
maandagavond in de barzaal van
Sporthal de Scheg vanaf 19.45 uur.
Een lidmaatschap van € 65 per jaar
geldt voor nieuwe leden als welkom
voor 2 jaar! Inlichtingen bij de secretaris Marineke Lang tel: (0297)
569432.

