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

Safari?

John Peters & Petra de Jong, Mijdrecht

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

www.bms-travellers.nl

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

CDA, RVB en GB draaien 180 graden en gaan voor
kleine variant

Korver Makelaars O.G. B.V.
Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Kleine meerderheid raad kiest
voor herindelen met Abcoude
De Ronde Venen – De kogel is
door de kerk. De gemeenteraad van
De Ronde Venen heeft met een kleine meerderheid, 13 voor en 9 tegen,
gekozen voor de herindeling met
Abcoude. Oké, de eerste keus is
zelfstandig blijven, maar dat is een
keus waarvan ze bij voorbaat weten
dat dat het zeker niet wordt. In een
vergadering waarin diverse fracties
het toch weer nodig vonden om alles uitgebreid nog eens te gaan vertellen, waar de fractievoorzitter van
de VVD niet aanwezig was en het
CDA – zij het voor enkele leden van
het CDA niet echt vrijwillig – bijna
unaniem achter haar fractievoorzitter ging staan. Daardoor kreeg
de kleine variant de meerderheid.
Zacht uitgedrukt heel vreemd dat bij
het belangrijkste besluit van de af-

gelopen vier jaar je een besluit durft
te nemen waar je eigenlijk niet achter staat. Jammer, heel jammer. Het
is ook echt onbegrijpelijk dat Ronde
Venen Belang en het CDA nu zo vrij
en vrolijk kunnen kiezen voor samengaan met Abcoude. Wat hebben de twee fractievoorzitters van
deze beide partijen allemaal niet
gezegd over Abcoude: “Herindelen, nooit, maar dan ook nooit met
Abcoude. Gaan de belastingen met
sprongen omhoog. In Abcoude vind
je allemaal lijken in de kast. Abcoude, een gemeente die zo goed als
failliet is. Dat nooit. De fractievoorzitter van Ronde Venen Belang, Anco Goldhoorn, maakte nog een hele financiële berekening waaruit
bleek dat samengaan met Abcoude
de slechtste van alles was. Nee, als

we niet zelfstandig kunnen blijven,
dan de grootste variant.” We horen
het Goldhoorn en Van Loo nog zeggen tijdens een van de eerste vergaderingen en zelfs tijdens de eerste
bijeenkomst voor de bewoners. En
nu... nu dienen zij een amendement
in waarin Abcoude wordt aangeprezen, als de beste, de goedkoopste en de mooiste gemeente die er
schijnt te bestaan. Onbegrijpelijk.
Nee, dan kun je beter zaken doen
met de CU/SGP. Zij waren vanaf het
begin al voor deze variant. Je kan
het er mee eens zijn of niet, maar
zij draaien niet. Of de Combinatie,
VVW, D66 en de VVD: ook deze partijen wikken, wegen, kiezen en staan
en gaan ervoor.
(vervolg elders in deze krant).

Hoogstraten CDA:

“Geen flex-drempel als proef
plaatsen op de Dukaton”
Mijdrecht - Afgelopen week heeft
Aat Hoogstraten van het CDA het

college de volgende brief gestuurd:
‘Ik heb met belangstelling kennisge-

Wij zijn voor mijdrecht met spoed
op zoek naar nog een

serieuze man/vrouW/
jongen of meisje

die op woensdagmiddag onze krant Wil bezorgen
We zoeken iemand die serieus en echt op
woensdag kan bezorgen.

leuke bijverdienste
meer Weten? bel naar nel maarsen:

0297-282884 (na 16.00 uur)

nomen van de brief die de bewoners
met een tuin aan de Dukaton gisteren hebben ontvangen. Ik heb van
sommige bewoners vernomen dat
zij hun waardering uitspreken voor
de uitgebreide manier van beantwoorden en het uiteenzetten van de
problematiek.
Echter moet ik constateren dat de
brief geen antwoord is op mijn brief

Locatie: tegenover het gemeentehuis
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van 23 september jl. aan het College, waarin ik uitdrukkelijk heb gevraagd om als eerste op heel korte
termijn de asfaltkussens te verwijderen en pas daarna in overleg met
de bewoners te treden over de vervolgmaatregelen.
Nu zijn in de brief de vervolgmaatregelen direct gekoppeld aan het
weghalen van de asfaltkussens en
het op proef plaatsen van een flexdrempel. Zoals ik reeds in mijn brief
van 23 september heb verwoord,
hebben de bewoners vooralsnog
geen vertrouwen in de flexdrempel nadat zij een brandweervoertuig
met volle snelheid over de drempel
hebben zien rijden. Een van de bewoners maakte daarop de opmerking richting de wethouder dat ‘hij
dat speeltje maar bij hem voor de
deur moest uitproberen’. Dat geeft
aan hoezeer de bewoners de geluidsoverlast beu zijn en geen vertrouwen hebben in de proef met de
flexdrempel. Het lijkt me dan ook
niet zinvol deze drempel toch als
proef te plaatsen. Ik besef dat het
weghalen van de asfaltkussens een
verhoging van de gemiddelde snelheid zou kunnen betekenen, maar
de hoogste snelheid die nu wordt
behaald (en de meeste overlast veroorzaakt) zal naar mijn verwachting
niet toenemen omdat die toch al behoorlijk boven de toegestane snelheid ligt.
De fractie van het CDA zal in de
eerstvolgende reguliere raadsvergadering met een motie komen waarin
zij het College oproept de asfaltkussens per direct te verwijderen, om
daarna in overleg te treden met de
bewoners om tot definitieve oplossingen te komen. Een gezamenlijk
bezoek aan een plaats waar in ons
land reeds flexdrempels zijn aangebracht zou een eerste stap kunnen
zijn”. Was getekend, Aat Hoogstraten, CDA.
De eerstvolgende raadsvergadering
is 29 oktober, dus wordt vervolgd.

Ook voor uw feesten en partijen!
Herenweg 276
3635 DX Vinkeveen
www.proosdij.nl
0297-265 308

b.g.g. 0297-261 266
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Amsterdam:
Amstelveen:

(020) 581 62 00
(020) 643 26 80

Kijk op

Aalsmeer:
mijdrecht:

(0297) 329 911
(0297) 272 272

w w w.v a n k o u w e n . n l

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

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

“Gewoon gezellig”
TALENTENJACHT

29 oktober aanvang 20.00 uur*
*Voor meer informatie kijk op de website:
*Voor meer informatie kijk op de website:
www.plashoeve.com

www.plashoeve.com
0294-291
381

Restaurant
Restaurant -- Café
Café -- Motel
Motel -- Strand
Strand

De Plashoeve

Bedrijfsunits op toplocatie!
Te Koop
10 Unieke representatieve bedrijfsunits
Vermogenweg Mijdrecht
Vanaf 288 m2 voor € 319.000,–
PPG Vastgoed 0297 - 26 20 35 / www.ppgvastgoed.nl
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Voordracht
sportverkiezing 2009

Servicelijn

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

Wie mag zich sportman, sportvrouw of sporttalent van 2009 noemen?
Wie komt in aanmerking voor de titel Sportploeg van het jaar 2009?
Tijdens het jaarlijkse Sportgala wordt bekend gemaakt wie komend
jaar met die titel mag prijken. Het Sportgala is hét sportevenement
van de gemeente De Ronde Venen waar vooral sporters en
sportverenigingen, maar ook inwoners een gezellige avond beleven
en waarbij de sport centraal staat! De sportverkiezingen lopen als een
rode draad door de avond.

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.

Servicepunt Wilnis
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen
Geopend:
ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
(0297) 58 76 00
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen,
Amstelhoek en de Hoef
(06) 13 16 31 76
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

Afvalbrengstation

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

Spreekuur college

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

Meldpunt Zorg &
Overlast

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

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

Samenwerking gemeente
De Ronde Venen en De
Kweektuin bekrachtigd
Gemeente De Ronde Venen gaat samenwerken met De
Kweektuin om mensen die in een sociaal isolement
zitten, een plek te bieden. Op 15 oktober ondertekenden
wethouder Jan van Breukelen (Wonen, Welzijn en Zorg)
en Wim Koolhaas, eigenaar van De Kweektuin, een
samenwerkingsovereenkomst.

De Kweektuin is een biologische groente-tuinderij bestaande uit één
hectare kassen. Deze tuinderij biedt kwetsbare mensen de gelegenheid
om in een beschermde omgeving te verblijven en werkzaamheden te
verrichten. Gemeente De Ronde Venen heeft nu afspraken met De
Kweektuin gemaakt over de begeleiding van mensen in een isolement
bij De Kweektuin. Dit betreft bijvoorbeeld mensen met een uitkering of
die om andere redenen geen plaats vinden op de arbeidsmarkt of in de
samenleving.
Wethouder Jan van Breukelen gaf tijdens de ondertekening aan bijzonder
verheugd te zijn met de samenwerking: “De Kweektuin is een goede
voorziening om weer structuur in het leven te brengen en een zinvolle
invulling aan de dag te geven. Het kan heel motiverend zijn voor mensen.”
Door een programma op maat worden mensen gestimuleerd zoveel
mogelijk uit zichzelf te halen. Doel is om het sociale isolement van deze
mensen te doorbreken, weer een zinvolle daginvulling te geven en om hen
tevens weer te leren omgaan met uiteenlopende verantwoordelijkheden.
De Kweektuin zoekt in overleg met cliënt en begeleiding naar de voor cliënt
meest geschikte vorm van bezigheid. Daarbij valt op deze biologische
groente-tuinderij te denken aan zaaien, planten, verzorgen en oogsten van
de groenten, maar bijvoorbeeld ook het onkruid vrij en opgeruimd houden
van de kassen en het verzorgen van de kippen.
De Kweektuin kan een opstapje zijn voor mensen om weer te gaan
participeren in betaald of vrijwilligerswerk. In andere gevallen waarbij
betaald of vrijwilligerswerk ook op langere termijn niet haalbaar lijkt, is
De Kweektuin een ideale plek voor een zinvolle invulling van de dag.
“De samenwerking tussen de Gemeente De Ronde Venen en De
Kweektuin is een vernieuwende vorm van maatschappelijke participatie.
Het Kweektuin concept, binnen een samenwerking van een lokale overheid
met een particulier initiatief, is uniek binnen Nederland”, aldus
Wim Koolhaas initiatiefnemer van De Kweektuin.

Kandidaten aandragen

Inwoners en verenigingen kunnen de komende weken sporters en
sportploegen voordragen die wat hen betreft in aanmerking komen
voor een van de titels. U kunt uw mening kenbaar maken door een
e-mail te sturen naar b.bokkes@derondevenen.nl met daarin naam,
adres, telefoonnummer en sportvereniging waar de sporter of het
team actief is, uw eigen gegevens en een korte motivering van uw
voordracht. Ook kunt u een voordrachtsformulier downloaden via
www.derondevenen.nl/sport of opvragen bij B. Bokkes, (0297) 29 16 51.
Het formulier kunt u sturen naar Gemeente De Ronde Venen.
T.a.v. B. Bokkes, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht of afgeven bij de
balie in het gemeentehuis. Voordragen kan tot 1 december 2009.

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

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

Gevonden voorwerpen 2009
week 41 en 42

Werkwijze

Wanneer alle voordrachten zijn verzameld, worden de kandidaten
en teams in de verschillende categorieën met elkaar vergeleken en
wordt een top drie samengesteld, de genomineerden. Deze selectie
gebeurt door de jury. Begin januari 2010 worden in elke categorie
de drie namen bekend gemaakt van de sporters en teams die zijn
genomineerd voor de titels. Tijdens het Sportgala wordt feestelijk
bekend gemaakt wie de winnaars zijn.

•
•

•
•

-

•
•
•
•

-

-

De sporter moet woonachtig zijn in de gemeente De Ronde Venen
of sporten bij een sportvereniging in de gemeente
De Ronde Venen.
De sporter of het team dat wordt voorgedragen moet actief met de
sport bezig zijn. Daaronder wordt niet verstaan coaching, arbitrage,
vrijwilligerswerk etc.
De prestatie moet geleverd zijn in 2009, of december 2008.

Om in aanmerking te komen voor de titel Sportman, Sportvrouw
of Sportploeg van het Jaar, moet worden voldaan aan een van de
volgende criteria:
• De sporter of het team heeft een bijzonder goed resultaat behaald
op een kampioenschap op minimaal regionaal niveau of;
• De sporter heeft op andere wijze een topprestatie geleverd of;
• De sporter is een voorbeeld voor andere sporters. Hierbij wordt
rekening gehouden met trainingsintensiteit, doorzettingsvermogen
en/of maatschappelijke factoren.
Voor het sporttalent van het jaar moet worden voldaan aan de
bovenstaande criteria evenals de volgende criteria:
• De sporter is jonger dan 18 jaar op het moment van de prestatie(s).
• De sporter heeft een unieke prestatie geleverd voor zijn of haar
leeftijd.

•
•
•
•
•
•

•
•

Het VLC helpt een
handje mee!

Nintendo
Diverse sleutels

Verloren voorwerpen 2009
week 41 en 42

Criteria Sporter van het Jaar

•
•

Oranje Batavus damesfiets
Zilver grijze Giant herenfiets met
goudkleurige spatborden. p de
bagagedrager zitten tie-rips.
Gazelle trendy damesfiets
GSM telfort met voorop een M
GSM Nokia 6210 navigator
GSM Nokia 6310 zwart in een
etui
GSM Nokia N82 zwart
Damesportemonnee kleur
groen/zwart
Portemonnee zwart met
daarop A Hok
Blauwe Bjorn Borg portemonnee
van nylon
Zwarte heren portemonnee
vaal van kleur
Kleine zwartlederen
portemonnee en een
zwartlederen grote portemonnee
knipmodel
Twee ringen van zilver en
metaal, de zilveren heeft een
steen met een tribel teken
Een plastictas met daarin een
boek van Judith Lennox, titel
“Stilte voor de storm”
Lederen riem van een jas,
zonder gesp
Diverse sleutels

Leerlingen van het VeenLanden College krijgen bij Gemeente De Ronde
Venen de mogelijkheid zich in te zetten voor de maatschappij. Het doel
van de maatschappelijke stage is dat de leerlingen werkzaamheden
verrichten die voor de inwoners of de gemeente nuttig zijn. Belangrijk
voor de leerlingen is om te zien dat vrijwilligerswerk niet alleen voor
anderen nuttig is, maar ook hun eigen leven kan verrijken. De gemeente
verzorgde dit schooljaar voor de vierde keer een maatschappelijke
stagedag. De leerlingen van VC2A van het Veenlanden College in
Vinkeveen vertellen hieronder zelf wat ze hebben gedaan en wat ze er
van vonden.

Op 7 en op 14 oktober hebben wij met onze klas maatschappelijke
stage gelopen. We doen dit omdat er op termijn te weinig vrijwilligers
gaan komen en de overheid hoopt dat wij door stage te gaan lopen
misschien ooit vrijwilligers zullen worden. De eerste middag hebben we
uitleg gekregen over hoe het werkt op het gemeentehuis. We zaten in
de raadzaal, dus het was best wel echt. Daarna zijn we gaan flyeren
in de buurt waar we de volgende woensdag zouden gaan snoeien en
schoonmaken, om de omwonenden daarvan op de hoogte te brengen.

De tweede middag moesten we ons verzamelen op het parkeerterrein
naast de school in Vinkeveen. We kregen daar uitleg over hoe er
gesnoeid moest worden. Toen werd de groep in tweeën gesplitst en
ging de ene groep snoeien en de andere groep vuil oprapen in de
omgeving van de school en het Zwanenpark. Tussendoor kregen we
wat te drinken in de school en daarna gingen de snoeiers vuilrapen en
de opruimers snoeien. We hebben hard gewerkt. Alle dikke stammen
moesten doorgezaagd worden en daarna op een stapel gelegd worden.
De schoonmakers hebben veel vuil opgeruimd. Het zweet stond op
ons voorhoofd. Aan het eind van de middag was er een enorme stapel
snoeihout en kon je goed zien, dat het bosje uitgedund was. Een paar
jongens zaten verstopt in de stapel en eentje verloor zijn schoen erin.
Maar de omgeving van de school en het Zwanenpark zag er weer mooi
schoon uit. Sommige kinderen zeiden dat ze nooit meer troep op de
grond zouden gooien, omdat ze het toch wel erg vies vonden dat er
zoveel beschimmeld vuil op de grond lag. Het was een leuke middag en
het was mooi weer.

Fase 3: Groot onderhoud aan de Dr. J. v.d. Haarlaan en Roerdomp

Redactie

Gevonden en
verloren
voorwerpen

Het Sportgala 2010 vindt op 22 januari 2009
plaats in De Meijert in Mijdrecht

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

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.

In de week van 19 oktober wordt gestart met fase 3 van de
onderhoudswerkzaamheden. Deze werkzaamheden duren t/m dinsdag
10 november, afhankelijk van de weersomstandigheden. Fase 3 betreft
de Roerdomp en loopt vanaf de Dr. J.v.d. Haarlaan tot aan de Watersnip.
Gedurende de werkzaamheden is de rijbaan afgesloten voor verkeer. Dit
betekent dat bewoners die normaliter via de Taling de wijk verlaten, dit nu
via die Karekiet zullen moeten doen. Vanaf half augustus is gestart met het
groot onderhoud aan de Dr. J.v.d. Haarlaan en Roerdomp, vanaf de v.d.
Haarlaan tot aan de Watersnip. Fase 2 is nu ook zo goed als afgerond. Alle
bedrijven gelegen aan de Dr. J.v.d. Haarlaan en snackwagen Dino’s zijn weer

bereikbaar. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd waardoor de
aansluitende woonwijken altijd bereikbaar zullen zijn. Voor het doorgaande
verkeer zal tijdens de duur van het gehele project een vaste omleiding worden
ingesteld. Voor direct omwonenden zal er afhankelijk van de lopende fase
een omleiding worden ingesteld. Aangelegen bedrijven en direct aanwonende
worden tijdig geïnformeerd wanneer zij hier direct hinder van kunnen
ondervinden. Wij vragen uw begrip voor de werkzaamheden en de overlast
die u hiervan zult ondervinden. Hebt u vragen en/of opmerkingen over de
werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer R. Veenendaal,
tel. (0297) 291868 of de heer D. van den Boogert, tel. (0297) 291855.

Intocht
Sint Nicolaas
in Mijdrecht
Op zaterdagmiddag
14 november om 13.00 maakt
Sint Nicolaas zijn opwachting op
het Raadhuisplein in Mijdrecht. In
eerdere berichtgeving, waaronder
de evenementenkalender, stond
vermeld dat hij 21 november
zou arriveren. Dan moet de
Goedheiligman echter weer elders
acte de présence geven. Hij kan
per slot van rekening niet overal
tegelijk zijn...
Zo zal de Sint op 14 november
ook zijn opwachting maken in
Vinkeveen. Daar wordt hij om
11.15 uur verwacht bij De Boei.
Ook zal hij die dag worden
verwelkomd in Wilnis.
Vrijdag 20 november om 19.00 uur
arriveert hij in Amstelhoek.
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Agenda Meningvormende raadsvergadering
29 oktober 2009
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 oktober 2009.

Agenda

1. Opening.
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp, kunt u zich
aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier
via (0297) 291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda.
4. Vaststelling notulen rtg Samenleving van 12 oktober 2009, rtg Bestuur &
Middelen van 13 oktober 2009 en rtg Omgeving van 14 oktober 2009
5. JOP Notitie ‘nieuwe stijl’ (raadsvoorstel 0052/09)
In het kader van bestuursopdracht 4.4c heeft het college in
een notitie vastgelegd op welke wijze zij invulling wil geven
aan jongerenontmoetingsplekken (JOP’s). In deze notitie zijn
verbeteringssuggesties vanuit de rtg samenleving van 18 mei jl. verwerkt.
Voorgesteld wordt de notitie JOP ‘nieuwe stijl’ vast te stellen.
6. Tweede financiële kwartaalrapportage 2009 (raadsvoorstel nr. 0055/09)
Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten,
die in de tweede financiële kwartaalrapportage 2009 zijn opgenomen.
7. Vrijvallende IZA-gelden (Raadsvoorstel 0049/09)
In verband met de liquidatie van het IZA zal aan de deelnemende lichamen
een evenredig deel van het vermogen worden uitgekeerd. Voor de gemeente
De Ronde Venen gaat het om een bedrag van ca. € 320.000. Voorgesteld
wordt deze eenmalige middelen uit de liquidatie van het IZA op de begroting
te brengen en € 160.000 ten gunste te doen komen aan de werknemers en
€ 160.000 toe te voegen aan de eenmalige ruimte 2009.
8. Sluiting.

Agenda Besluitnemende
raadsvergadering 29 oktober 2009
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 oktober 2009.

Agenda

1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststellen notulen van de openbare raadsvergaderingen d.d.
1 oktober en 5 oktober 2009.
4. Akkoordstukken:
4a.Jaarrekening 2008 AURO, stichting voor openbaar primair onderwijs
(Raadsvoorstel 0051/09)
De jaarrekening van AURO, Stichting voor openbaar onderwijs primair
onderwijs, behoeft voorafgaand aan de definitieve vaststelling door het
schoolbestuur de goedkeuring van de gemeenteraad.
4b.Herstel rioolpersleiding gemaal Prins Bernhardlaan Mijdrecht
(Raadsvoorstel 0050/09)
Instemming met financiële afhandeling van de calamiteit herstel
rioolpersleiding rioolgemaal Prins Berhardlaan te Mijdrecht .
4c. Verordening Vinkeveense Plassen 2009 (raadsvoorstel 0054/2009)
Aanpassing van de Verordening Vinkeveense Plassen 1994, omdat
het woonschepenbeleid geen kerntaak meer is van het Recreatieschap
Vinkeveense Plassen en het woonschepenbeleid opgenomen is in de
bestemmingsplannen van de gemeente De Ronde Venen.
5. Benoeming extern lid rekenkamercommissie (raadsvoorstel 0056/09)
Voorgesteld wordt over te gaan tot benoeming van mevrouw M. Wittebol tot
extern lid van de rekenkamercommissie De Ronde Venen.
6. Nota wijkgericht werken (raadsvoorstel 0032/2009)
Het college heeft in de nota Wijkparticipatie/ Wijkgericht Werken aangegeven
op welke wijze zij invulling wil geven aan het wijkgericht werken in de
gemeente. De nota gaat uit van een structuur waarin vanuit de wijken
gewerkt wordt aan de leefbaarheid en veiligheid. Samenwerking tussen
professionals en wijkcomités is hierin de rode draad. De raad wordt
voorgesteld ten behoeve van de uitvoering van de nota de budgetten vast
te stellen. Bij de bespreking komt tevens aan de orde de memo waarin de
antwoorden worden gegeven op de in de rtg van 16 juni jl. gestelde vragen.
7. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.
Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt
bepaald of deze als agendapunt op de agenda van de besluitnemende raad
worden geplaatst.
8. Sluiting.

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.

Besluiten gemeenteraad
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 15 oktober
de volgende besluiten genomen:

Stef Koorn benoemd tot lid gemeenteraad

Na een kort onderzoek van de geloofsbrieven door een
commissie van onderzoek bestaande uit drie raadsleden is Stef
Koorn toegelaten als lid van de gemeenteraad. Koorn neemt
de plaats in van Paul Hageman, die te kennen heeft gegeven
zijn raadslidmaatschap te willen beëindigen. Stef Koorn maakt
deel uit van de fractie van Ronde Venen Belang en maakte in de
raadsperiode 2002-2006 ook al deel uit van de gemeenteraad. Paul
Hageman gaat verder als fractieassistent.

Besluit herindelingvarianten

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
heeft de betrokken gemeenten in het gebied gevraagd een voorkeur
uit te spreken voor de gewenste herindelingvarianten. In mei van dit
jaar heeft staatssecretaris Bijleveld, op aandringen van de Tweede
Kamer, besloten het wetsontwerp om te komen tot een herindeling
van Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen (Vecht en
Venen) voorlopig aan te houden en te onderzoeken of er varianten
zijn die op meer draagvlak kunnen rekenen. De gemeenteraad
heeft als eerste voorkeur uitgesproken de gemeente De Ronde
Venen zelfstandig te laten voorbestaan. Als tweede voorkeur heeft
de raad een herindeling met de gemeente Abcoude genoemd. Op
basis van de besluiten van de betrokken gemeenteraden zal de
staatssecretaris de komende weken een besluit nemen over de
vraag of er voldoende draagvlak is voor een alternatief van Vecht en
Venen. Het voorstel tot herindeling zal naar verwachting in januari
2010 door de Tweede Kamer behandeld worden en rond april door
de Eerste Kamer.
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 5 oktober
het volgende besluit genomen:

Estafetteproject

Op 5 maart 2009 heeft de gemeenteraad besloten verder te gaan
met het Estafetteproject en een samenwerkingsovereenkomst aan
te gaan met de combinatie Rabobank Veenstromen en Bouwfonds
Ontwikkeling. Doel van het Estafetteproject is een oplossing te
bieden voor de vergrijzingproblematiek en de kernen Mijdrecht en
Wilnis gereed te maken voor de toekomst. De gemeente wil dit doel
bereiken door op de velden van voetbalverenigingen Argon en CSW
een bouwprogramma te realiseren. Dit bouwprogramma is onder
andere gericht op zorg en welzijn. De woningen zijn vooral bestemd
voor starters, doorstromers en senioren. Dit betekent dat beide
verenigingen moeten verhuizen naar een nieuw sportcomplex. Dit
komt te liggen in De Driehoek, het terrein tussen het bedrijventerrein
Mijdrecht, de Wilnisse Zijweg en de Herenweg in Wilnis. Ook wordt
hier een landijs/combinatiebaan gerealiseerd.
Tijdens de behandeling van het Estafetteproject in de gemeenteraad
van maart zijn verschillende moties en amendementen ingediend.
Een deel van deze moties en amendementen is uitvoerbaar en een
ander deel slechts gedeeltelijk. Daarom is onderzoek gedaan naar
alternatieven en zijn varianten uitgewerkt die voor een deel tegemoet
komen aan hetgeen in de moties en amendementen was gevraagd.
In deze varianten wordt de afstand tussen de bestaande woningen
aan Zorggras en de nieuwbouw vergroot. De gemeenteraad heeft
ingestemd met de wijze waarop nu invulling wordt gegeven aan de in
maart aangenomen moties en amendementen.

Raadsvergaderingen te zien en te beluisteren

De gemeenteraadsvergadering worden sinds kort live uitgezonden
door de lokale omroep Midpoint tv. Op 1 oktober was het de
eerste keer dat dit gebeurde. Via de gemeentelijke website
www.derondevenen.nl zijn de raadsvergaderingen van 1, 5 en
15 oktober te zien en te beluisteren. Van eerdere vergaderingen is
alleen een audioverslag beschikbaar. Ook zijn via de gemeentelijke
website alle raadsvoorstellen in te zien. Voor meer informatie over
de gemeenteraad, raadsvergaderingen, Ronde Tafel Gesprekken en
onderliggende stukken kunt u contact opnemen met de griffie van de
gemeenteraad via (0297) 29 16 16 of griffie@derondevenen.nl.

Veel belangstelling
voor Energiemarkt

Ruim 150 mensen hebben 10 oktober in De Meijert de Energiemarkt
bezocht die door de gemeente De Ronde Venen was georganiseerd.
De bezoekers lieten zich uitvoerig informeren over de verschillende
mogelijkheden om het energieverbruik in huis terug te brengen of om op
een duurzame manier energie op te wekken. Alle bezoekers gingen met
drie gratis led-lampjes naar huis om zo een kleine start te maken met een
meer energiezuinige woning. Op de Energiemarkt werd informatie gegeven
over subsidies die inwoners kunnen krijgen of ‘goedkope leningen’ die
inwoners kunnen afsluiten voor investeringen in energiebesparing en het
opwekken van duurzame energie. Ook waren er bedrijven aanwezig met
informatie en maatadvies over de (ver)bouw van energiezuinige woningen,
zonneboilers en HR-ketels, isolatie van vloeren, daken, gevels en glas,
led-lampen en zonne- en windenergie. Aanwezig waren:
Ecobouw
EP Bouwadvies
C&R van der Wilt
Aannemingsmij H.M. van Scheppingen bv
Bouwcenter Filippo
Van der Laan’s Glasbedrijf vof
Hubo Boellaard
Hopman Kunststof en Aluminium Techniek bv
Rotor Energie bv
Bent u niet in de gelegenheid geweest om de Energiemarkt te bezoeken,
maar bent u wel geïnteresseerd in de mogelijkheden om (met subsidie)
uw woning energiezuiniger te maken? In het gemeentehuis vindt u een
informatiepaneel met kluskaarten gericht op het energiezuinig verbouwen
van uw woning. Bij hetzelfde paneel vindt u ook een overzicht van de op
dit moment beschikbare subsidies. U kunt het overzicht van subsidies ook
downloaden van de website van gemeente: www.derondevenen.nl
- ‘Bouwen, wonen en milieu’ - ‘Startpagina’ - ‘Milieu-informatie’
- ‘Informatie over subsidies en goedkopere leningen voor
energiebesparende maatregelen’. Meer informatie en de exacte
subsidievoorwaarden vindt u op de volgende websites:
www.milieucentraal.nl
www.meermetminder.nl
www.energiesubsidiewijzer.nl
www.provincie-utrecht.nl/prvutr/internet/milieu.nsf/all/EnergiekUtrecht
www.verenigingeigenhuis.nl

Activiteitenkalender
De Ronde Venen

De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt
door Stichting Cultura in samenwerking met VVV De
Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus en gemeente
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten
vermeld die in de komende week zullen plaatsvinden.
Voor informatie over de activiteitenkalender kunt u
contact opnemen met VVV De Ronde Venen, tel. (0297)
21 42 31, email: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl.
Een uitgebreide activiteitenkalender is te lezen op de
website van de gemeente: www.derondevenen.nl.
24 oktober 2009
Jubileumconcert Kunst na Arbeid

Van dakgoot tot vangrail

Lege batterijen? Lever ze in!
Ook batterijen hebben een “levensloop”. Dat begint bij de fabriek waar
nieuwe batterijen worden gemaakt. De importeur zorgt voor de verspreiding
naar de winkels, waar de consument ze koopt, vervolgens gebruikt en
afdankt als ze leeg zijn.
Batterijen kunnen mensen inleveren bij de gemeentelijke inzamelpunten,
zoals de KCA wagen en het afvalbrengstation. De Stichting Batterijen
(Stibat), die de inzameling van lege batterijen in Nederland coördineert,
heeft bovendien bij ruim 16.000 winkels inzameltonnen en -boxen geplaatst
die zij regelmatig ophaalt. Niet alleen bij supermarkten, maar ook bij heel
veel andere winkels. Vanwege een wettelijke regeling zijn sinds september
2008 zelfs alle winkels die batterijen of producten met batterijen verkopen,
verplicht afgedankte batterijen van consumenten aan te nemen. Ook doen
veel basisscholen mee met een speciaal inzamelprogramma. De kinderen
kunnen daarbij hun van huis meegenomen batterijen op school in een
inzamelton doen.

Handmatige sortering

Alle in Nederland ingeleverde batterijen, onafhankelijk van de plaats van
inlevering, worden regelmatig opgehaald en naar één centraal punt in
Nederland gebracht. Dat is het landelijke sorteercentrum van Stibat in
Lelystad, waar dagelijks zo’n 500.000 batterijen op soort en chemische
samenstelling worden gesorteerd. Dat gebeurt gedeeltelijk mechanisch,
maar voornamelijk handmatig.

De verschillende gesorteerde partijen die zo ontstaan, gaan vervolgens
op transport naar diverse recyclingfabrieken in West-Europa. Die halen op
een milieuvriendelijke en verantwoorde manier waardevolle metalen zoals
nikkel, staal, zink, cadmium en mangaan uit de batterijen ten behoeve van
hergebruik. Daarvan worden weer nieuwe producten gemaakt, van zinken
dakgoot tot vangrails maar ook nieuwe batterijen. En zo is de kringloop
rond.

Lege batterijen? Lever ze in en WIN!

De Stichting Batterijen (Stibat) voert ook dit jaar weer een campagne,
waarbij het gehele jaar door prijzen zijn te winnen met het inleveren van
batterijen. Meer informatie over de inzamelcampagne voor lege batterijen
en de inleverpunten is te vinden op www.legebatterijen.nl.
Enkele cijfers:
• Aantal batterijen dat door importeurs in 2008 in Nederland op de markt
is gebracht: ruim 371 miljoen. Daarvan zijn 42 miljoen oplaadbare
batterijen (is ca. 11%).
• Aantal ingezamelde batterijen in 2008 in Nederland in stuks: 137
miljoen.
• Aantal ingezamelde batterijen in 2008 in Nederland in gewicht: ruim 3
miljoen kilo.
• Aantal inzamelpunten in de Ronde Venen: 38
• Hoeveelheid ingezamelde batterijen in de Ronde Venen: 3597 kilo.
• In 2008 is 89% van alle in Nederland afgedankte batterijen netjes
ingeleverd. Er verdwijnt dus nog 11% in de afvalbak (dat is zo’n 17
miljoen stuks, goed voor de productie van circa 8 miljoen nieuwe
batterijen).
• Gemiddeld aantal batterijen (vol, leeg, in gebruik, in oude apparatuur)
per Nederlands huishouden: 97 stuks (onderzoek in 2006). Daarvan zijn
er 18 leeg. Dat betekent dat er in heel Nederland ongeveer 130 miljoen
lege batterijen in huis liggen.

Kunst na Arbeid brengt in dit Mendelssohn-jaar verschillende
muziekstukken ten gehore van F. Mendelssohn-Bartholdy, o.a. Te
Deum, Jauchzet dem Herrn, Wirf dein Anliegen, en Herr, nun lässest
du. Aan het concert wordt medewerking verleend door het koor
Eigen Wijs uit Vinkeveen o.l.v. Roel Staal en het Scandinavisch
Koor uit Utrecht o.l.v. Tom Doude van Troostwijk. Beide koren zullen
stukken uit hun eigen repertoire laten horen. De drie koren zullen
ook samen te horen zijn. Muzikale ondersteuning door organist
Henny Heikens en harpiste Regina Ederveen. Het geheel staat
o.l.v. dirigent Henk van Zonneveld. Locatie: Janskerk in Mijdrecht.
Aanvang: 20.00 uur. Toegang: Gratis.

29 oktober 2009
3e Beursvloer De Ronde Venen

Alle bedrijven en maatschappelijke organisaties die van tevoren
zijn aangemeld en toegelaten worden tijdens deze Beursvloer
zo veel mogelijk met elkaar gematcht. De doelstelling. De
aanbieders, maximaal met twee personen vertegenwoordigd, zijn
op de Beursvloer herkenbaar aan hun blauwe badges. Locatie:
Hotel Mijdrecht Marickenland, Provincialeweg 3 in Mijdrecht.
Aanmelden: Om uw bedrijf aan te melden, stuurt u een mail met
de naam en adresgegevens van uw bedrijf naar: info@beursvloerderondevenen.nl.

30 oktober 2009
Rita Reys zingt bij René van Beeck & Friends

Nederlands meest bekende jazzzangeres Rita Reys is te gast
bij bij René van Beeck & Friends. Zij wordt daarbij begeleid door
toppianist Peter Beets, drummer John Engels en uiteraard bassist
René van Beeck. Het jazzconcert begint om 20.30 uur in De Boei,
Kerklaan 32 in Vinkeveen. Kaarten: De toegangsprijs bedraagt €
10,- voor volwassenen, voor 65+ en houders CJP is er een korting
van € 2,- kaarten voor dit geweldige jazzconcert zijn te bestellen op
www.cultura-drv.nl en in voorverkoop verkrijgbaar bij boekhandel
Mondria, Lindeboom te Mijdrecht en drogisterij De Bree, Herenweg
12 in Vinkeveen en aan de zaal een half uur voor aanvang indien
voorradig. Informatie is eveneens te vinden op: www.cultura-drv.nl
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Nieuwe Meerbode - 21 oktober 2009
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

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

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum
van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is
gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus
13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een
verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Verleende Bouwvergunningen in combinatie met ontheffing

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

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

Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.	Ontvangst
				
datum

Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				

Amstelhoek
Schoolstraat 20

Mijdrecht
Oosterlandweg 21

Mijdrecht
Constructieweg 22
Constructieweg 25
Industrieweg 38
Industrieweg 39
Westerlandweg

Plaatsen dakkapel op het
voorgeveldakvlak van de woning

Lichte bouwvergunning

Veranderen/aanvullen van een nog te
realiseren betonvloer
Vergroten van een bedrijfspand
Wijzigen van het uiterlijk van een
sprinklertank dmv logosigning
Oprichten van een garage met carport
Realiseren van een beschoeiing
dmv een damwand (nabij nr. 1)

Reguliere bouwvergunning

2009/0491

13-10-2009

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2009/0480
2009/0483

9-10-2009
12-10-2009

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2009/0481
2009/0478

9-10-2009
9-10-2009

Reguliere bouwvergunning
fase 1
Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2009/0493

13-10-2009

2009/0482
2009/0486

12-10-2009
12-10-2009

Reguliere bouwvergunning
fase 2
Reguliere bouwvergunning

2009/0479

9-10-2009

2009/0461

12-10-2009

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 151

Oprichten van een garage/berging
en een brug
Demmerik 66
Oprichten van een berging en een carport
Herenweg 69
Realiseren van 9 extra appartementen
binnen de reeds bestaande bebouwing
Vinkenkade 51
Vergroten van een woning
		
Waverveensepad 5
Oprichten van een tijdelijke directiekeet
en 3 containers tbv rioleringswerkzaamheden (nabij nr. 5)

2009/0487

12-10-2009

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet
inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
Voornemen tot ontheffing bestemmingsplan
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 21 oktober 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerp-bouwvergunningen:
Straatnaam
Mijdrecht
Constructieweg 2
Industrieweg 9, 23, 25
Tienboerenweg 20
Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 128b
Waverveensepad 5

Kapvergunningaanvragen
De gemeente is van plan kapvergunning te verlenen voor
Straatnaam
Soort boom
Reden
Gemeentelijke bomen			
Amstelhoek		
Engellaan achter nr, 4 t/m 12
6 diversen bomen
Fernhoutlaan voor nr 12
1 Berk

Aanbrengen nieuwe verharding, herinrichting plantsoen
Slechte conditie

Mijdrecht			
Park de Meijert
12 diverse bomen
Dunning en te dicht op erfgrens
Dokter J. van der Haarlaan naast nr 9
1 Wilg
Te dicht op de erfgrens
Vinkeveen 			
Snippenlaan achter nr. 14
1 Berk
Ernstige kroonsterfte
Futenlaan voor nr. 6
1 Berk
Ernstige kroonsterfte
Meerkoetlaan voor nr 13
1 Eik
Ernstige kroonsterfte
Kievitslaan naast nr 1
1 Linde
Slechte conditie
Klijne meer voor 24
1 Kastanje
Slechte conditie
Waverveen			
Proosdijrdwarsweg voor 2b
1 Popelier
Ernstige inrotting / holte

De verbreding van de weg bij de GrootMijdrechtstraat en de NijverheidswegOost tbv voorsorteervakken.
Realiseren van een tijdelijk opslagterrein
tbv de omlegging van de N 201.
(tegenover nr. 20)

Wijziging bestemmingsplan

2009/0422

A

Reguliere bouwvergunning

2009/0413

B

Wilnis			
Wagenmaker voor 114
1 Eik
Wortelschade schimmel aantasting
Wagenmaker schuin voor 112
1 Eik
Wortelschade schimmel aantasting
Burgermeester van Baaklaan voor nr 6
1 Berk
Aantasting wilgen houtrups

Realiseren van een zwembad
Reguliere bouwvergunning
Oprichten van een tijdelijke dirctiekeet en Reguliere bouwvergunning
3 containers tbv rioleringswerkzaamheden
(nabij nr. 5)

2009/0463
2009/0461

C
D

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				

Verzenddat.
vergunning

Vernieuwen van een woning

Bouwvergunning fase 2

2009/0337

15-10-2009

Bouwvergunning
Bouwvergunning

2009/0369
2009/0382

13-10-2009
15-10-2009

Parel 37

Vergroten van een woning
Plaatsen van 4 dakkapellen op de
woning en het bijgebouw
Veranderen kantoorvloer en plaatsen
vloer werkplaats
Oprichten van een berging

Waverveen
Botsholsedwarsweg 27a
Wilnis
Zorggras 34

Bouwvergunning

2009/0363

8-10-2009

Bouwvergunning

2009/0454

8-10-2009

Permanente bewoning van illegale woning Gedoogbeschikking

2001/0607

14-10-2009

Vergroten van een schuur

2009/0453

8-10-2009

Bouwvergunning

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.

13-10-2009

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

Bouwnr.	Opm.

Verleende Bouwvergunningen

Nijverheidsweg 17j

2009/0206

Soort vergunning

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

Mijdrecht
Dubloen 40
Koraal 17

Bouwvergunning

Aard van het bouwwerk

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A te verlenen onder toepassing van een binnenplanse wijziging en een uitwerkingsplicht ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub
a Wet ruimtelijke ordening.
- Onder C te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
- Onder B, D te verlenen onder toepassing van een tijdelijke ontheffing ingevolge artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening voor de
periode van 5 jaar.

De Hoef
De Hoef Westzijde 40

Plaatsen van een opbouw

Verzenddat.
vergunning

De aanvragen liggen van 21 oktober tot 04 november 2009 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Binnen deze termijn
kan een ieder schriftelijk reacties op deze aanvragen tot kapvergunningen kenbaar maken. Ingediende reacties zullen bij de beoordeling worden meegewogen.
Inrichting tijdelijke bouwplaats aan de Stadhouderslaan in Mijdrecht
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 16 oktober 2009 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45, 2.46 en 5.11
van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Allicon Aluminium Lichtconstructies B.V. uit Naaldwijk,
Schindler Liften B.V. uit Amsterdam en Vlutters Bouwlogistiek B.V. uit Waardenburg vergun¬ning hebben verleend om een tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Stadhouderlaan in Mijdrecht.
In opdracht van Westhoek Wonen worden de liften van de Alexanderflat en de Clausflat gerenoveerd en daarom zal Westhoek
Wonen zorgdragen voor een plaatsing van noodliften aan de voorzijde van de flat. De vergunning geldt voor de periode 26 oktober
tot en met 10 december 2009. Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de
datum waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250,
3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit
bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector
bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht
geheven.
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en
de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. zij ambtshalve de voorschriften bij de milieuvergunning hebben gewijzigd van: D.J. van Senten met betrekking tot het opslaan
van dieselolie in een Intermediate Bulk container bij een glastuinbouwbedrijf op het adres Julianalaan 28, 3645 DB Vinkeveen.
- door hen onder het stellen van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu een vergunning is afgegeven
aan: Oudshoorn (Lucky Stable) voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting van
een africhtings- en corrigeerbedrijf voor paarden op het adres Hoofdweg 89, 3641 PR Mijdrecht.
De stukken met betrekking tot deze beschikkingen liggen van 22 oktober tot en met 3 december 2009 ter inzage. Tot en met 3
december 2009 kunt u beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te
‘s-Gravenhage. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat
hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. De vergunning treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij
naast het beroep gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de
bovengenoemde afdeling. De vergunning treedt dan niet in werking voor er op dat verzoek is beslist. Voor het instellen van beroep
c.q. een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over deze ontwerpen geen zienswijzen zijn ingebracht en dat ten opzichte van de ter inzage gelegde ontwerpen deze
beschikkingen niet zijn gewijzigd.De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij: de Milieudienst Noord-West
Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; het gemeentehuis
van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht, tijdens openingstijden. Als u een toelichting wilt of de stukken op
een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst,
tel. 0346-260641. U kunt de stukken ook digitaal inzien op onze website www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Infonet, menu-optie
De Burger.
2. bij hen een melding op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is binnengekomen van: Superfone
Telecommunicatie BV voor het oprichten van een inrichting ten behoeve van de op- en overslag van diverse goederen, op het
adres Genieweg 30, 3641 RH Mijdrecht; Oudshoorn (Lucky Stable) voor het van toepassing worden van het Besluit bij een
africhtings- en corrigeerbedrijf voor paarden op het adres Hoofdweg 89, 3641 PR Mijdrecht. - bij hen een melding op basis van
het Besluit glastuinbouw milieubeheer is binnengekomen van: M. Koolhaas Holding b.v. voor het oprichten van een inrichting
ten behoeve van het kweken van chinese groenten, op het adres Oosterlandweg 33, 3641 DV Mijdrecht.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te
brengen of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
de Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit de huisartsenpost in Woerden,
tel. 0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, tel:
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 8.3012.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 57,
tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek de Ronde Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. Open: ma t/m
vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

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

vvv/ANwB
VVV de Ronde Venen/
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 10.0016.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/AnWB uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-13.00
u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 u/13.3015.00 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 info over
allerlei mogelijkheden van zorg:
Zuwe Service, tel. 0900-2359893.
jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch
bureau: tel. 0346-581487.
Voor ouders van kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of
verpleeghuis kunt u contact opnemen
ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen:
Thuiszorgwinkel Mijdrecht, Hofland 6,
tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 voor
info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De Ronde
Venen’, Croonstadtlaan 1a, 3641 AL
Mijdrecht, tel. 0297-272300. Tel. inschrijf
spreeku. ma. 16.30-18.00 u. en di. van
13.30-14.30 u. Spreeku. vlgs afspraak.

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

Als je het niet kunt
met je hart
doe het dan met je
verstand!

Voor 8- t/m 12-jarigen:

Braakballen pluizen
Wilnis - Er is een themamiddag voor
kinderen van 8-12 jaar in NME-centrum de Woudreus op woensdag 4
november van 15.30 tot 17.00 uur.
Zou jij willen weten wat uilen allemaal eten?
Op deze themamiddag kan je dat
uitzoeken. Jullie gaan dan namelijk braakballen pluizen! Braakballen
zijn ook bekend als uilenballen. Uilen (en andere roofvogels) slokken
hun prooi in één keer op. Alles wat
ze niet kunnen verteren komt er als
braakbal weer uit. In de braakballen

vind je dan de botjes, tanden, haren,
enz. Daaraan kan je zien wat ze gegeten hebben.
Lijkt je dat leuk, kom dan naar deze
spannende themamiddag.
Als je mee wilt doen moet je je vóór
maandag 2 november aanstaande
opgeven. Neem hiervoor contact op
met Susan Postma, educatief medewerker NME centrum de Woudreus,
tel. 0297-273692. NME-centrum de
Woudreus kun je vinden aan de
Pieter Joostenlaan 28A in Wilnis.

Wintertentoonstelling van
‘Onze Langoren’
De Hoef - Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober a.s. houdt konijnen
en pluimveevereniging “Onze Langoren” voor de 74ste keer haar jaarlijkse wintertentoonstelling. Deze
wordt weer gehouden in de Willisstee.
U kunt de Willisstee vinden aan de
Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis.
Tentoongesteld zullen worden 187
konijnen, 32 cavia’s, 27 grote- en
dwerghoenders en 59 watervogels
en ganzen en 6 duiven. Verschillende leden, onder wie ook jeugdleden,
brengen dus in totaal 311 dieren
van verschillende rassen en kleurslagen in de kooien in de Willisstee.
Op vrijdag zullen er 6 nationaal bekende keurmeesters druk bezig zijn
alle dieren te keuren op hun specifieke eigenschappen. Dit zijn voor
de konijnen: W. De Groot, H. Ziel
en P.J.T. Oude Groothuis. De cavia’s
worden gekeurd door C. De Wagenaar. De hoenders en de watervogels door A.P.C. Verboom en de duiven door J. Van de Siepkamp.

Aan het begin van de middag zullen
de keurmeesters de prijswinnaars
aanwijzen.
Kleindieren
Voor de liefhebber van kleindieren
is een bezoek aan deze tentoonstelling zeer de moeite waard. Als u interesse heeft voor bepaalde rassen
of erover denkt bijvoorbeeld een konijn of cavia aan te schaffen lopen
er genoeg mensen rond die u antwoord kunnen geven op uw vragen.
In de kooien zult u bekende maar
ook minder bekende rassen aantreffen.
Ook is er weer voor de kinderen een
knuffelhoekje ingericht waar ze met
een aantal dieren kunnen spelen en
knuffelen en de te knuffelen dieren
zijn ook te koop. De toegang is net
zoals altijd gratis!
De tentoonstelling is geopend op
vrijdag 23 oktober van 17.00 tot
22.00 uur en op zaterdag 24 oktober
van 10.00 tot 16.00 uur.

U kent waarschijnlijk inmiddels de Millenniumdoelen. De acht doelstellingen die 189 regeringsleiders in het jaar 2000 hebben afgesproken om armoede, honger, onrecht en dergelijke misstanden
terug te dringen.
Die Millenniumdoelen moeten in het jaar 2015 worden gehaald en dat
schiet best op ……
Het is een misvatting om te denken dat die Millenniumdoelen alleen aan de
armen in de ontwikkelingslanden ten goede komen.
Een eerlijker verdeling van de welvaart, van water, voedsel en kennis kan
bijdragen aan een stabielere wereldorde en daarmee aan een veiliger en
mooiere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.
Tijdens een lezing (samen met minister Mohamed) in Italië vorig jaar kwamen de academiestudenten pas onder de indruk toen we hen wezen op de
talloze vluchtelingen, die in wanhoop uit Afrika met gammele bootjes naar
Italië en andere landen in zuid Europa kwamen. Vaak met dodelijke afloop...
Toen werd het probleem voor hen concreet.
Europa kan op deze manier de problemen niet oplossen.
Als je het niet kunt met je hart, doe het dan met je verstand...!
Eerlijker delen is ook in je eigen belang.
De gemeente De Ronde Venen heeft zich uitgeroepen tot Millennium Gemeente. Gelukkig neemt de gemeente deze kwalificatie serieus.
Zij helpt zelf een project in Oeganda, maar binnenkort gaat de gemeente de
hele gemeenschap benaderen om die bewust te maken van het belang van
de Millenniumdoelen en zij gaat alle organisaties in De Ronde Venen uitnodigen en stimuleren om (ieder op zijn terrein en met zijn eigen mogelijkheden) een actief aandeel te leveren aan het realiseren van de Millenniumdoelen. Begin november kunnen organisaties en bedrijven een brief van de
burgemeester tegemoet zien.
Dat kan een hoop opleveren...! Het geeft een kick en voldoening, het kan de
saamhorigheid in de gemeente vergroten, het draagt bij aan een betere wereld en het bevordert leven en gerechtigheid.
En dat eigenbelang is mooi meegenomen.
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 e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................

Nog plaats bij cursussen
van Cursusproject
De Ronde Venen - Er is nog plaats
voor de volgende cursussen van
Cursusproject:
- Luisteren naar Jazz
Wilt u ook op boeiende wijze kennis
maken met jazzmuziek?
Grijp dan deze kans om een luistercursus bij te wonen, waarin u zich
verdiept in verschillende jazzstijlen.
Centraal hierbij staan het luisteren,
ondervinden en beleven van de muziek; daarmee komt de jazzwereld
op een losse en vrolijke manier bij
u op bezoek.
Volg uw intuïtie en schrijf in. Ook
degenen die de voorjaarscursus
hebben gevolgd, kunnen inschrijven voor dit geheel vernieuwde programma.
Deze cursus wordt op 4 woensda-

gen gegeven van 20.00-22.00 uur en
wel op 4-11-18-25 november. Kosten 25,00 euro.
- Lezing Rondje Middellandse zee:
Reisimpressies van een aantal landen en steden rond de Middellandse Zee, zoals Marokko, Egypte, Istanbul en Andalusië. Met prachtige
foto’s die als een film aan u voorbijtrekken en de reislust bevorderen.
Deze cursus is op 1 donderdag van
20.00 – 22.00 uur op 12 november.
Kosten bedragen 5,00 euro.
Aanmelden via het inschrijfformulier
op www.cursusproject.nl en opsturen naar auwert@casema.nl of bellen: 0297 265451.
De cursussen zijn in De Boei aan de
Kerklaan 32 in Vinkeveen.

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

Rommelmarkt bij KnA
Uithoorn - Op vrijdag 30 oktober
van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag
31 oktober van 10.00 tot 13.00 uur
wordt weer de jaarlijkse rommelmarkt bij KnA gehouden.
Naast de mooie te koop aangeboden spullen, is er ook nog de kans
op het winnen van leuke prijzen met
de tombola. Indien u eventueel nog
spullen voor de rommelmarkt heeft,
dan kunt u deze van 26 tot 29 oktober van 19.00-21.00 uur of 30 okto-

ber van 10.00-15.00 uur ter inzameling naar het KnA-gebouw brengen.
Deze spullen dienen uiteraard wel
handelbaar te zijn, d.w.z. geen groot
meubilair en geen groot keukenapparatuur, zoals koelkasten, wasmachines, etc. Tot ziens op de rommelmarkt in het KnA-gebouw aan het
Legmeerplein 49 in Uithoorn.
Voor meer informatie:
www.kna-uithoorn.nl of e-mail naar
kna-secretariaat@planet.nl

pagina 10

Nieuwe Meerbode - 21 oktober 2009

CDA, RVB en GB draaien 180 graden en gaan voor kleine variant

Kleine meerderheid raad kiest
voor herindelen met Abcoude

Anco Goldhoorn RVB:
180 graden gedraaid

Vervolg van de voorpagina
De Ronde Venen – Donderdagavond was de laatste mogelijkheid
voor de raad om zich uit te spreken.
De gemeenten Breukelen en Loenen
hadden zich reeds uitgesproken: zij
wilden herindelen met Maarssen en
ook de gemeenteraad van Maarssen
had dat besloten. Bleef over Abcoude
en De Ronde Venen. De Ronde Venen had reeds een besluit genomen
– bijna unaniem, alleen de twee leden
van de CU/SGP waren tegen – voor de
grote variant. Zij wilden met Loenen,
Breukelen en Abcoude herindelen als
er dan toch ingedeeld moest worden.
Maar niets is blijkbaar veranderlijker
dan een raadslid. Ronde Venen Belang sloot een pact met Loenen en
Breukelen, toen bleek dat deze twee
gemeenten niet bij De Ronde Venen
ingedeeld wilden worden. Hij ging het
gevecht aan tegen de grote variant. Hij
sloeg om als een blad aan een boom.
Jan van Loo, fractievoorzitter van het
CDA, vond plotseling dat er miljoenen
op tafel moesten komen van de minister, hoewel hij al heel lang wist dat dat
een onmogelijke eis was. Hij speelde
het echter stoer uit en onder het mom
van ze betalen niet, draaide hij ook
180 graden en was opeens Abcoude
zaligmakend.

Amendement

Bert van Broekhuijsen
GB: burgerbelang of partijbelang?

Samen met Ronde Venen Belang en
Gemeente Belangen knutselden ze
een amendement in elkaar en brachten dat donderdag in stemming. Daarin stond, even in normaal Nederlands
vertaald, dat de raad van De Ronde
Venen besluit dat de vorming van een
nieuwe gemeente op basis van de variant Vecht en Venen (dus de grote
reeds eerder goedgekeurde variant)
resoluut af te wijzen. Zich uit te spreken voor het zelfstandig blijven van de
huidige gemeente De Ronde Venen
en als tweede variant te kiezen voor
een herindeling met Abcoude. Sandor Harmens van de VVD: “Ooit was
er een duidelijke meerderheid in deze
raad voor de variant Vecht en Venen.
Ja, met de wens en later met de eis
van het CDA, dat er meer financiën
beschikbaar moest komen. Inmiddels
zijn de frictiekosten voor deze variant
met drie miljoen verhoogd, maar het
CDA vindt het niet genoeg. Zelfs de
CDA staatssecretaris begrijpt er niets
meer van. Maar hoe zit het met alle
andere argumenten zoals bestuurskracht? Allemaal opeens vergeten?
Leg het ons maar uit”, aldus Harmens.

Visie

Sandor Harmens VVD:
“Regeren is toch vooruit
zien?”

Toine Doezé (de Combinatie): “Panelen weer
verschoven”

“Hoe zit het met de visie van deze raad?
Regeren is toch vooruitzien? We hebben nu de kans om de bestuurskracht
aanzienlijk te vergroten. De kans om
aanzienlijk meer voor onze inwoners te
kunnen betekenen, om meer voor elkaar te krijgen. Het is van groot belang
om een grote sterke Groene Hart gemeente te vormen tussen Amsterdam
en Utrecht. Of willen we echt het Central Park of Hyde Park van Amsterdam
worden? Samen sterk met in de inwoners. Zijn we dat als we samengaan

met Abcoude. Nee, we hebben ons
als ring onder Amsterdam geschikter
gemaakt om als park voor Amsterdam
te dienen. De VVD blijft gaan voor de
toekomst en voor een krachtige gemeente tussen Amsterdam en Utrecht.
Geen gemakkelijke keuze, maar met
goede bestuurders veelbelovend voor
de belangen van onze inwoners. Wij
hopen dat de raad zich niet laat leiden
door koudwatervrees, korte termijn
politiek of partijbelangen maar gaat
voor visie en toekomst: Vecht en Venen”, aldus de VVD.

Coalitie
Toine Doezé sprak als fractievoorzitter
namens de Combinatie. Hij was het in
grote lijnen eens met de VVD: “Dit is
onze laatste kans om te bespreken.
Onze inzet is overigens bekend. Wij
gaan voor de grote variant Vecht en
Venen. Bij het vormen van de nieuwe
coalitie vier jaar geleden werd al afgesproken met de coalitiepartijen RVB,
CDA en VVD, dat zij bereid waren aan
een herindeling mee te doen. Zij wilden de brede verantwoordelijkheid in
de regio niet ontlopen Aan dat hulpbetoon werden toen, ook niet door
CDA, geen (financiële) voorwaarden/
eisen gesteld! Zij waren dus bereid
om te helpen de problemen in regio
(zwakkere gemeenten) mee op te lossen. Helpen is nooit vrijblijvend, helpen
vraagt altijd “offers brengen”. CDA,
RVB en VVD waren bereid dat te doen
en een meerderheid raad steunde dat
beleidsplan en de deur naar een herindeling werd daarmee geopend. Snel
hapte het provinciebestuur toe met
een eerste voorstel: we voegen het
dure, minder vermogende, bestuurszwakke Abcoude aan DRV toe (we
doen er nog een dorp –Kockengenen wat dure buitenwegen als extraatje
bij) = Kleine variant en de problemen
zijn opgelost!”, aldus Doezé.

Duivels
“Onze raad was des duivels over dit
voorstel“, zo vervolgde Doezé. “Alleen
met Abcoude: dat nooit! (21 stemmen
van de 23 stemmen waren tegen) de kleine variant werd afgeschoten,
er moest een grotere variant komen.
Kwam er ook (CDA wilde wel wat
meer geld toe en RVB zette al snel de
aftocht in, maar een ruime meerderheid koos toch voor een grote variant
- met Abcoude, Breukelen, Loenen).
Die keuze werd ook - in de Meijertmet de bevolking gedeeld. Met grote
voortvarendheid werd van start gegaan, al bleek de raad van Loenen (die
met 7 tegen 6 stemmen een grote variant bleef afwijzen) geen medewerking
te willen verlenen: er kwam een coördinerende Stuurgroep, er werden talloze ambtelijke werkgroepen aan het
werk gezet. De gemeenteraden vergaderden in een Klankbordgroep. Kortom, er werd –met inzet van veel geld
en energie- aan een nieuwe Vecht &
Venen orgaan gewerkt. Er kwam een
wetsvoorstel, een slechte hoorzitting
in Breukelen, een Tweede Kamer die
zijn oren meer liet hangen naar de geluiden van tegenstanders dan naar de

meerderheid in onze raad. De Staatssecretaris hield het wetsontwerp aan,
ging nog eens op onderzoek uit en
presenteerde financiële scans. Nu
stelt zij ons de vraag wat WIJ het liefst
willen. Dat leek, gezien het voorgaande (grote afwijzing van kleine variant
en voorkeur voor de grote) makkelijk
te beantwoorden moeten zijn. Maar
de laatste tijd zijn (zonder nieuwe feiten en redenen voor ons) de panelen
weer verschoven; kennelijk alleen of
vooral omdat CDA boos is geen extra
overbruggingsgeld te krijgen voor die
grote variant. Over hoofd wordt gezien
dat we ook niets extra’s krijgen bij de
kleine variant. Sterker nog, we krijgen
bij de grote variant drie keer zoveel
geld, bijna 13 miljoen euro. Dan toch
V&V afwijzen en desnoods kiezen voor
zelfstandig doorgaan is wel erg vér
weglopen voor de eertijds toegezegde
hulp, (zoals RVB al veel eerder had gedaan). Binnen de coalitie bleef dus alleen de VVD zijn toezegging getrouw
= Chapeau! CDA en RVB tonen zich
onderling dus niet zo betrouwbare
coalitiepartners, hebben lak aan hun
eigen Beleidsprogramma en gedane
toezeggingen voor hulp en neigen, op
emotionele gronden (boosheid) en vermeende kiezersgunst, naar een keuze
die absoluut niet in het belang van
onze gemeente, onze inwoners is. En
dat is meer dan kwalijk en slecht voor
de politiek. Wij, De Combinatie, hoefden geen herindeling (al hebben we
voor de langere termijn wat angst voor
een zelfstandige, maar mogelijk te kleine, gemeente.) Wij hebben ook geen
toezeggingen gedaan, maar ons toch
verantwoordelijk getoond. Van meet af
aan hebben wij ons gekeerd tegen de
kleine variant = te duur, te veel risico,
blijven kleine gemeente, geen versterking bestuurskracht en dus ook geen
toegevoegde waarde voor ons. Steeds
(met goede argumenten) voorstander
van de grote variant en dat zullen we
blijven!”, aldus Doezé.
Voor grote variant
Ook Toon van der Meer van VVW en
Cees Houmes van D66 bleven bij hun
eerder ingenomen standpunt, de grote
variant. Ronde Venen Belang, Gemeente Belangen en het CDA bleven erbij
dat de grote variant niet goed zou zijn
voor de inwoners. Zij wilden het liefst
zelfstandig, maar anders met Abcoude.
Er werd nog heel veel gezegd, er werd
een politiek spel gespeeld, maar of dat
nu het juiste zal zijn voor de bewoners?
De toekomst zal het leren. Nu is de
Staatssecretaris aan zet. Dan nog de
Eerste en de Tweede Kamer, maar het
ziet er naar uit dat het wel De Ronde
Venen en Abcoude zal worden. We zijn
benieuwd hoe de nieuwe gemeente
dan gaat heten? Het gemeentehuis zal
wel in Mijdrecht blijven, de burgemeester kan blijven, de gemeentesecretaris
ook wel, de raad zal ietsjes wijzigen en
aan de andere kant van A2 is nog een
stukje gemeente De ??????? het zou
De Ronde Venen kunnen blijven.
Medio februari is het met zekerheid,
dan heeft iedereen besloten...

Cees Houmes D66:
“Heel slechte keus de
kleine variant”

Toon v.d. Meer:
Blijft bij zijn standpunt van
de grote variant

Hendrik Palm CU/SGP:
Vanaf het begin voor de
kleine variant

Jan van Loo CDA:
“Abcoude is een prachtige
gemeente”
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Vijf raadsleden vragen college wanneer er
oplossingvoor brug komt

Waarom heeft het college
nog steeds de motie niet
uitgevoerd?
Vinkeveen – De CDA raadsleden
Cor Versteegh en Jan Rouwenhorst,
Cees Houmes (D66), Toon v d Meer
(VVW) en Bert van Broekhuijsen
(GB) hebben het college de volgende vragen gesteld: “Hierbij een aantal schriftelijke vragen op basis van
art. 155 van de gemeentewet.
De raad heeft zich eerder reeds enige malen gebogen over de problematiek van de illegale brug achter
Herenweg 260/262 te Vinkeveen.
Hierbij heeft de raad meerdere malen kenbaar gemaakt dat deze problematiek opgelost dient te worden.
Met de raadsbehandeling op 15 juni
van het bestemmingsplan “1e Herziening Lintbebouwing Vinkeveen
2003” heeft de raad met het amenderen van artikel 29 lid 1 van het bestemmingsplan en met het aannemen van de motie met het dictum:
het college op te roepen, om ten
aanzien van de brug Herenweg 260262 achter, ten spoedigste het besluit op de beslissing van bezwaar
te nemen en een voorstel conform
artikel 19 lid 1 (oude WRO) omtrent
een voornemen om al dan niet vrij-

stelling te verlenen, voor te leggen
aan deze raad”.
Waarbij de overwegingen een dusdanige inhoud omvatten dat hierbij kenbaar is gemaakt dat er sprake dient te zijn van een negatief advies. Teven heeft de raad zich zorgen gemaakt over de op 4 januari
2008 door de Rechtbank opgelegde dwangsom van 250 per dag. Hetgeen op dat moment reeds tot een
aanzienlijke verplichting was opgelopen.
Vragen:
1. Waarom heeft het college tot op
heden, ondanks dat de raad heeft
opgeroepen tot spoed, nog steeds
deze motie niet uitgevoerd?
2. Wanneer gaat u nu een beslissing
op de bezwaarschriften uit 2008 nemen?
3. Wanneer gaat u de raad een artikel 19 lid 1 WRO (met negatief advies) voorleggen aan de gemeenteraad?
4. Neemt u de Commissie bezwaarschriften, de Rechtbank en de gemeenteraad nog wel serieus?

5. Aan de uitspraak van de Rechtbank op 4 januari 2008 is uiteindelijk gehoor gegeven. Hoe groot is de
verplichting die op basis van de opgelegde dwangsom is ontstaan?
6. Welke motieven meent u te kunnen aanvoeren om aan betaling van
deze verplichting te kunnen ontkomen?
7. Waarom informeert u de raad (op
basis van artikel 169 van de gemeentewet) niet wanneer u in het
kader van dit dossier nieuwe rechtzaken aanspant c.q. in rechtzaken
aangespannen door derden wordt
betrokken, dan wel wanneer er ontwikkelingen, bijvoorbeeld rechtelijke uitspraken zijn?
8. Het eventueel realiseren van een
alternatieve oplossing voor de te
handhaven illegale brug, die wel
aan de te stellen eisen zou voldoen
betreft toch een nieuwe separate
procedure?
Wij moeten er van uit kunnen gaan
dat wij op zeer korte termijn beantwoording op bovenstaande vragen
mogen ontvangen”, aldus de vragen.
Wordt vervolgd.

Blije gezichten ‘Aan Tafel’
op de Willespoort
Wilnis - Tijdens de Kinderboekenweek deden alle leerlingen van OBS
Willespoort mee aan een gevarieerde voorstelling in sporthal De Willisstee. Op de tribune waren veel ouders en grootouders aanwezig om

te genieten van het optreden van
hun (klein)kind. Het thema sprak de
kinderen erg aan, gelet op de grote
variatie waarin het thema “Aan Tafel
– Eten en snoepen in kinderboeken”
was uitgewerkt. De oudere kinde-

ren hadden zich laten inspireren
tot het maken van allerlei bijzondere gedichten, versjes en toneelstukjes. De jongere kinderen brachten
de zaal in vervoering met hun leuke
liedjes en dansjes.

Driehuisschool in de
telefoonboeken!
Mijdrecht - Niets was de jonge,
enthousiaste deelnemers te gek om
zoveel mogelijk oude telefoongidsen en Gouden gidsen op te halen.
De kinderen kwamen bepakt en bezakt het schoolplein op met stapels
gidsen om ze vervolgens in de klas
te brengen. De ouders, opa’s, oma’s
en zelfs buren werden ingeschakeld
om mee te helpen zoveel mogelijk
gidsen op te halen om maar de beste groep te worden. Groep 7 ging gelijk al heel goed en viel al bijna niet
meer in te halen, maar de onderlinge strijd van de andere groepen
om toch maar in de buurt te komen
werd steeds groter. De nieuwe Telefoongidsen werden laat verspreid
in de buurt van de school, waardoor
de strijd op het laatst nog spannen-

der begon te worden. Groep 4 kwam
namelijk steeds dichterbij het aantal boeken van groep 7. Nu werden
zelfs het gemeentehuis, het zorgcentrum en de bejaardenhuizen niet
overgeslagen. Al met al hebben de
kinderen enorm hun best gedaan
voor de eer van de groep en natuurlijk die mooie zitzak die er te verdienen viel. Donderdagmiddag 15 oktober werd er op het plein een feestelijke afsluiting gehouden van de
Boeken voor Boeken-actie. Alle kinderen kregen een mooie pet uitgereikt voor al het gesjouw met de
boeken. Maar iedereen was natuurlijk heel erg nieuwsgierig wie er zou
gaan winnen, want de dagen voor
de afsluiting werden er nog stapels
boeken de school binnengebracht

door de kinderen. Er waren namelijk
1431 boeken in totaal opgehaald.
De dame van de Boeken voor Boeken-actie gaf het verlossende antwoord: groep 4 had de zitzak gewonnen. Ze hadden 385 boeken opgehaald. De groep barstte samen
met de juffen Karin en José in juichen uit, zo blij waren zij. Natuurlijk
werd groep 4 uitgebreid op de foto
gezet met de zitzak en de oorkonde.
Een goede tweede was groep 7 met
332 boeken en groep 6 was derde
met 213 boeken.
Met deze actie krijgt de school ook
nog een bedrag per boek om boeken voor de school te kopen. Dus
eigenlijk hebben ze als Driehuisschool allemaal gewonnen!

Kinderboekenweek op de
Veenzijdeschool
Winlis - Op woensdag 7 oktober
werden de kinderen van de Veenzijdeschool en hun ouders onthaald
door het ‘juffen-koor’ met het lied
‘Aan tafel’.
De kinderen werden uitgenodigd in
de aula om te kijken naar ‘Kok de
koksshow’. In deze show kwamen
verschillende bekende figuren uit

kinderboeken op bezoek. Donderdag 15 oktober was de feestelijke
afsluiting. De kinderen hebben in de
ochtend voor elkaar iets lekkers gekookt voor de lunch: worstenbroodjes, pannenkoeken, fruitsalade, soep
en spiesjes stonden op het menu.
Brood met beleg werd ook volop gegeten. Het was heerlijk! ’s Middags

kwamen er heel veel ouders kijken
naar de feestelijke muzikale afsluiting. Met veel plezier verzorgden de
kinderen van groep een tot en met
acht een optreden. Na afloop van de
voorstelling lieten de kinderen de
ouders hun knutselwerkjes zien. Na
deze geslaagde dag kon de herfstvakantie beginnen!

Kinderen van deze tijd:
hyperactief of onze
leermeesters…?

Mijdrecht - Volgende week
dinsdag 27 oktober wordt in het
Partycentrum de Meijert aan de
dr. J. v.d, Haarlaan 6 van 20.00 tot
22.30 uur een lezing gehouden
over Nieuwetijdskinderen.
De laatste jaren worden er steeds
meer kinderen geboren die anders zijn dan we doorgaans gewend waren. Deze kinderen
hebben vaak een andere vorm
van informatieverwerking, andere voedingspatronen, een andere
manier van in het leven staan.
Dit ‘anders-zijn’ is vaak zo verschillend van wat we gewend zijn
vanuit ons eigen verleden, dat
we dit als storend of ongewenst
ervaren en soms zelfs als irritant,
brutaal, erger nog, als ziektebeeld typeren (zoals ADHD, dyslexie, slapeloosheid).
De wanhoop nabij wordt dan de
arts in sommige gevallen ingeschakeld voor medicatie. Soms
terecht, maar vaak zouden we de
situatie ook anders kunnen aanpakken, als we elkaar maar beter
zouden begrijpen en bereid zouden zijn om van en aan elkaar te

leren. Kinderen van wie we nu
denken dat ze niet goed functioneren, blijken vaak over een bijzondere intelligentie of over buitengewone/paranormale gaven
te beschikken en zijn vaak heel
gevoelig. Het is beslist niet zo dat
wij als opvoeders/onderwijzers
het per definitie verkeerd doen,
misschien vragen deze specifieke kinderen net een wat andere benadering. Bovendien gaat
het niet om alle kinderen. Inzicht in en het herkennen van de
kwaliteiten van deze kinderen,
maar ook de manier waarop we
ze kunnen begeleiden is daarom
essentieel.

Nieuwe tijd
Tanja van der Moolen, moeder
van twee ‘nieuwe-tijds’ kinderen
(inmiddels 17 en 20 jaar), een
ruime onderwijservaring, studie
pedagogiek en een aantal jaren pedagogisch, holistisch/spirituele praktijk verder, zal in deze lezing(en) proberen meer inzicht te geven in de problematiek
van de diverse groepen nieu-

we kinderen, zodat zowel ouders
als onderwijzers meer handvatten krijgen om hier in het dagelijks leven mee om te gaan. Daarnaast zal ze ook wat vertellen
over gebruik van Bachbloesems
en vingerlabyrint, als eventuele alternatieve behandelwijzen.
Als ook aan door de situatie ontstane miscommunicatie en daaruit voortkomende gevoelsaspecten. Tijdens deze avond zal er
voldoende ruimte gegeven worden voor het stellen van vragen
en delen van ervaringen. Mocht
u zeer specifieke vragen hebben,
dan kunt u deze tot een week
voorafgaand aan de lezing bij
voorkeur mailen naar tanjavandermoolen@live.nl en anders via
020 3378036 0f 06 30 30626483
tussen 17.00 en 18.00 uur.
Tanja zal dan proberen uw vragen in haar verhaal te verweven.
Reserveren is gewenst en kan
bij Hedy Jagtman, telefoon 06
50217238 of hedy@hadja.nl.
Kaarten kosten 7 euro (s.v.p. gepast betalen aan de zaal). De
zaal gaat om 19.30 uur open.

Een avond vol snoep op de
De Pijlstaartschool
Vinkeveen - Donderdagavond 15
oktober konden de leerlingen van
de Pijlstaartschool met hun ouders naar school voor een schriftjesavond die vervolgens overging
in de afsluiting van de kinderboekenweek. Gelijktijdig werd het startsein gegeven voor de jaarlijkse boekenmarkt waar gesnuffeld kon worden in tweedehandsboeken. Ook
dit jaar kon iedereen bij de boeken-

kraam van “The Readshop” weer
de nieuwste lees- en doe-boeken
rondom het thema eten, koken en
snoepen kopen.
Verder waren er voor de kinderen activiteiten rondom snoepen
en eten. Voor de allerkleinsten was
er een speurtocht naar foto’s van
snoep en fruit. Een jury liep door de
klassen om de zelfgemaakte snoepjes en taarten te beoordelen.

Voor een aantal leerlingen uit groep
7 en 8 was de avond extra spannend.
Zij deden mee aan de voorleeswedstrijd. Deze spannende wedstrijd is
gewonnen door Romy Brands uit
groep 8. Vrijdag 16 oktober hebben
de kinderen de kinderboekenweek
met elkaar afgesloten. De winnaars
werden bekend gemaakt en in het
zonnetje gezet. Kortom; een geslaagde en vooral lekkere week!
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Man aangehouden
wegens wapenbezit
Mijdrecht - Vrijdagavond 16 oktober heeft de politie een man aangehouden op de Constructieweg
in verband met wapenbezit en softdrugs.
Omstreeks 22.00 uur werd de politie
gealarmeerd over een bestuurder in
een personenauto op een parkeer-

plaats die vermoedelijk onder invloed van drugs zou zijn en niet wilde weggaan. De agenten troffen de
bestuurder aan en zagen in de auto
een vuurwapengelijkend voorwerp
liggen. Daarop hebben zij de auto
doorzocht en vonden ook nog een
mes, een boormachine en zaklamp

en een zak met hennepplanten.
De eigenaar, een 37-jarige man uit
Mijdrecht, is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Scouts van Jan van Speyk
praten met Moskou en NY
Kinderen Sint Jozefschool
krijgen drama les
Vinkeveen - Vorige week was
Wilfred Klaver op de Sint Jozefschool om aan de groepen 5 tot en
met 8 een proefles Drama te geven.
Wilfred Klaver speelde begin jaren
90 Dirk-Jan van de Akker in de succesvolle serie Spijkerhoek, is acteur
sinds 1983 en is in 2002 afgestudeerd in zang aan het conservatorium te Alkmaar. Op basis van zijn
podiumervaring, 4 jaar succesvol les

geven aan kinderen bij Kunstweb in
Amsterdam en zijn privélessen voor
volwassenen, is hij sinds 3 jaar gestart in het Groene Hart en De Ronde Venen met zijn zangtheaterlessen. In samenwerking met de Sint
Jozefschool bestaat er de mogelijkheid voor kinderen in groep 5 tot
en met 8 om 10 deze lessen te volgen. Iedere les duurt ca. 1 uur. Hierin kunnen de kinderen de beginse-

len leren van zingen en het uitvoeren in theatervorm. Het doel van deze lessen is dat de kinderen ter afsluiting van de lessen gaan optreden in een professionele muziektheatervoorstelling die door Wilfred
Klaver wordt samengesteld, geschreven en uitgevoerd.
Tijdens de proeflessen kregen de
kinderen alvast een voorproefje van
deze dramalessen.

Lekkere trek in bibliotheek Vinkeveen
tijdens Kinderboekenweek
Vinkeveen - Het is weer een ‘lekkere’ Kinderboekenweek geweest
in de bibliotheek van Vinkeveen. Je
kreeg gewoon trek als je de bibliotheek in kwam: je werd verwelkomd
door een superkok met een gedekte
tafel en verder hing de bibliotheek

vol met eten... mmmmmmmm.
De jeugdige leners zijn afgelopen
week echte koks geworden!
Ze hebben kokschorten versierd
met stiften, snoepkettingen geregen
en afgelopen woensdag allerlei gerechtjes zoals pizza, smoothies en

versierde cake gemaakt. Ook hebben ze op 2 verschillende manieren geleerd hoe ze een servet kunnen vouwen.
Kortom, ze zijn als echte koks weer
naar huis gegaan.

Mijdrecht - Dit weekend zijn er tijdens de JOTA/JOTI verbindingen
gelegd met onder andere Moskou, New York, Engeland en Texel.
Scouts zitten overal, en dat weten
nu ook de leden van de Jan van
Speykgroep. Zo’n 70 Jan van Speykers deden mee aan het JOTA/JOTI evenement, wereldwijd waren het
zo’n half miljoen Scouts.
De Jamboree is voor Scouting een
bekend begrip. Jamboree betekent
samenkomst. De JOTA-JOTI is Jamboree On The Air / Internet. Een samenkomst ‘in de lucht’ en ‘op het internet’.
Het hele weekend waren er activiteiten op en rondom de Scoutingboerderij. Vrijdagavond werden de oudere kinderen vanaf 14 jaar gedropt in
Nieuwveen. Ongezien moesten zij
weer terug in Mijdrecht zien te komen, maar dit ging natuurlijk niet
zonder slag of stoot. Zaterdagochtend waren zij een beetje vermoeid
maar stonden ze toch klaar voor de
kinderen van 7 tot en met 11 jaar.
Zij kwamen op de boerderij allerlei activiteiten doen in het thema
van communicatie. Met de verschillende opdrachten waren kraaltjes
te verdienen en uiteindelijk een insigne voor op het uniform. Er werden spelletjes gedaan zoals een internetspeurtocht, fotostrips maken,
zeeslag, morsecode met dropjes,
vlaggenseinen en uiteraard het zenden en praten met andere Scouts.

Door allerlei groepen in Nederland
naar het weer te vragen, kon zo een
aardig betrouwbare weerkaart van
Nederland gemaakt worden.
De kinderen vanaf 11 jaar kwamen
later in de middag en deden soortgelijke spellen, maar uiteraard wel
ietsje moeilijker. ‘s Avonds was het
de beurt aan de ‘oudere jeugd’, ook
wel de stam genoemd, en werden
er bijvoorbeeld reistips uitgewisseld
over de zenders.

De zelfgemaakte 25-meter hoge toren heeft het weekend goed zijn
werk gedaan, er zijn immers leuke verbindingen gemaakt. Net als
met het opzetten, was ook het naar
beneden halen van de toren zondag weer een hele klus. Dit belet de
Scouts van de Jan van Speyk natuurlijk niet om volgend jaar in oktober - als Scouting in Nederland 100
jaar bestaat - weer mee te doen aan
dit leuke wereldwijde Scoutingevenement.

Basisscholen lezen voor
aan peuters van Duimelot
Gezellige boekenmarkt op
de Hoflandschool
Mijdrecht – Vrijdagmiddag 16 oktober organiseerde de R.-K. basisschool Hofland een gezellige boekenmarkt voor de kinderen. Er konden nieuwe boeken worden gekocht bij de gezellige boekenkraam

van boekhandel Mondria, maar ook
was er een tweedehandsboekenmarkt van de kinderen zelf.
De kinderen hadden de weken ervoor heel veel leuke werkjes gemaakt over het thema kinderboe-

kenweek en deze stonden in de
gang opgesteld zodat de vele aanwezige vaders, moeders, opa’s en
oma’s hiervan kon genieten. Na deze gezellige middag kon de herfstvakantie beginnen.

De Ronde Venen - Tijdens de Kinderboekenweek wordt het al bijna een traditie dat de peuters van
Duimelot op bezoek gaan bij een of
meerdere basisscholen in de directe
omgeving. Kinderen van de hoogste
groep lezen dan voor aan de peuters. Tijdens deze kinderboekenweek zijn de peuters op bezoek geweest op de Beatrixschool, het Vlinderbos en de Veenzijdeschool. Best
een beetje spannend voor zowel
de kleine als de grote kinderen. De
stoere groten ontfermden zich over
de kleintjes en na even wennen aan
elkaar werd in kleine groepjes een
flink aantal prentenboeken voorgelezen. De peuters vonden het heel
leuk dat ze op bezoek mochten komen en sommige peuters hebben
zelfs nog even kunnen zwaaien naar
hun grote broer of zus.

Het moest blijkbaar weer
zonodig stuk
De Ronde Venen – Het is een hele tijd aardig goed gegaan, maar het
lijkt wel dat wanneer het ’s avonds
eerder donker wordt er bepaalde
krachten naar boven komen bij een
groep jongeren waarbij het woord
‘de boel vernielen’ een belangrijke

Dinsdag 27 oktober a.s.:

Gratis informatieavond
over huidkanker in ’t Anker
De Ronde Venen - Huidkanker
komt in onze samenleving steeds
vaker en op jongere leeftijd voor.
Dit is het gevolg van toenemend
verblijf in de zon, verre vakanties,
minder UV-bescherming en langdurig gebruik van zonnebanken. Voorlichting over zonbescherming speelt
een belangrijke rol bij preventie en
een vroegtijdige diagnose. Daarom
organiseert Inloophuis ‘t Anker te
Mijdrecht op dinsdagavond 27 oktober a.s. een gratis toegankelijke
informatieavond over huidkanker.
Hieraan wordt meegewerkt door
dermatoloog dr. Chris den Hengst
uit Woerden.
Vroeger bestond het werk van een
huidarts vooral uit het behandelen
van eczeem, psoriasis, open benen

en acne. Tegenwoordig zijn zij meer
dan de helft van hun tijd bezig met
behandelen van huidkanker. Dat
komt enerzijds door de hiervoor genoemde oorzaken, maar ook doordat mensen steeds ouder worden
en meerdere malen in hun leven
huidkanker kunnen oplopen. Daarom is het belangrijk om meer te investeren in preventie, voorlichting
en vroegdiagnostiek. Met voorlichting op het gebied van zonbescherming is nog heel veel winst te behalen. Actinische keratosen, ook wel
zonlichtbeschadigingen genoemd,
zijn een voorstadium van huidkanker, en zijn door goed opgeleide
huisartsen zelf te behandelen met
locale chemotherapie-crèmes. Bij
twijfel aan de diagnose wordt als-

nog doorverwezen naar een specialist. Wat de huidartsen betreft is alle
hulp in dezen in een vroegtijdig stadium welkom.
Dr. Den Hengst geeft deze avond
een inleiding over het onderwerp
en behandelt o.a. melanoom maar
ook basaalcelcarcinoom, etc. Na de
pauze is er volop gelegenheid voor
vragen uit het publiek over dit onderwerp.
Datum: dinsdagavond 27 oktober
a.s.
Aanvang: 19.30 uur (zaal open en
koffie vanaf 19.00 uur).
Einde: ca. 21.30 uur
Toegang: gratis
Locatie: Inloophuis ‘t Anker, (AJOC/
Immitsj-gebouw) Windmolen 75,
Mijdrecht

functie heeft. Zouden deze vernielers er ooit over nadenken dat het
helemaal niet stoer is? Dat het alleen maar weer nodeloos geld verspillen is, geld van iedereen? Het is
toch echt te hopen dat uit deze vernielers ooit volwassen mannen en

vrouwen zullen voortkomen en dat
ze ooit gaan beseffen dat ze echt
niet stoer zijn met dit soort gedrag.
Stoer? Er is echt niets stoers aan.
Het is kinderachtig, onvolwassen en
het getuigt van een enorm dom gedrag.
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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! Oude bomen
Het duurt maar 5
minuten. Echt waar.
Ik stond erbij en ik
keek ernaar. Vijf
minuten en dan
ligt een boom van 40 jaar en zelfs ouder
dreunend en zieltogend op de grond.
Een mannetje met een motorzaag zaagt
op de hellingen van de Belgische heuvels
zonder veel moeite honderd bomen op
een dag om. Maar één mannetje met
een motorzaag. Hij is meer tijd kwijt om
van de ene boom naar de andere te gaan
dan te zagen. Even Brrrrrrrrrrrrr en nog
eens brrrrrrrrrrrr en daar valt en ligt die
boom van 25 meter hoog. Beneden staat
een aantal machines om ze te onttakken
en te verslepen. Ja! Ja! Een triest gezicht.
Het duurt tot 2050 tot de nieuwe aanplant
weer zover is. Denkt iemand daar nog
wel eens aan? Ja! Ja! En hoe ziet onze
wereld er dan uit? Dat weten wij nog
niet. Wat wij wel weten is dat er elk jaar
duizenden bomen van 40 jaar en ouder
uit ons landschap verdwijnen. Dat doet
zeer. Hoewel, wij hebben nauwelijks
meer tijd om naar bomen te kijken.
Wij razen er langs met onze auto’s en
houden onze blik strak op de weg, want
als we dat niet doen dan kan er plotseling
iets gebeuren. Gisteren ook nog had
ik geluk op de A2. Niets aan de hand,
lijkt het. Drie rijstroken, alle bereden.
Dus drie rijen auto’s. Ik rij in baan 2 en
twee dames rijden in baan 1 achter een
vrachtwagen. Hup, de richtingaanwijzer
uit en naar links. Niet gekeken, want
ik zat er naast. Gelukkig kon ik in een
reflex, geen auto naast mij, met een ruk
naar links. Geluk bij een ongeluk. Ja! Ja!
Dat was schrikken. Diep ademhalen en
daar gaan we weer. Wij hebben geen tijd
meer om naar bomen te kijken. Jawel, als
we fietsen. En dan valt het ineens op dat
er weer een aantal majestueuze bomen
van 70/80 jaar en ouder is verdwenen.
Triest. Wij mensen houden niet meer
van bomen. Wij houden niet meer van
de natuur lijkt het wel. Waarom niet?
Ze kakken op onze auto’s. Oh nee, dat
doen de vogels. Ze geven niespollen in

het voorjaar en rommel in het najaar. Ze
zijn wel mooi als ze in bloei staan en als
ze verkleuren, maar niet in mijn buurt,
hoor. Niet in mijn buurt. Ja! Ja! Hoeveel
bomen van 40 jaar en ouder hebben wij
eigenlijk nog in onze dorpen, maar dan
wel op gemeentegrond natuurlijk, want
dan zijn ze beschermd. Toch? Ik lees
er weinig over (de gemeentevoorlichter
heeft daar weinig over te melden op
de gemeentelijke pagina’s). Ze zijn
makkelijk te tellen. Ja! Ja! Bij mij voor de
deur staan er een paar weg te kwijnen.
Er zijn pas voor de zoveelste keer een
berg takken uitgezaagd, maar het zal
heus geen jaren meer duren dat de
boom wordt omgehaald. Bij de renovatie
van de wijk Proostdijland noord moesten
er (zo nodig?) parkeerplaatsen worden
bijgemaakt en opstelplaatsen voor
containers. Ja! Ja! Er werden voor
het gemak maar even standwortels
weggehakt en de zuurstofopnemende
haarwortels werden met een zo
goedkoop mogelijke dichte verharding
afgedekt (als je dat afzet tegen de moeite
die in andere gemeentes wordt gedaan
om zulke oude bomen te sparen!).
De wortels zijn aangetast, de stam is
aangetast. Straks: “Weg mooie boom”.
Misschien kunnen wij de gemeente zover
krijgen dat ze van de dikste van de twee
afstervende essenbomen een kunstwerk
laat maken of een klimstam. Dat zou
leuk zijn. Dan kunnen we beneden
wellicht een officiële jeu de boulesbaan
aanleggen. Dan is er ook nog iets leuks
voor de ouderen in de wijk. Dicht bij de
brede school. Dat is toch positief. Ja!
Ja! Ik hoop maar steeds dat Westhoek
Wonen die inmiddels 80 jaar oude rode
beuk, die gezichtsbepalende rode beuk,
op de hoek van de Bernhardlaan in
Mijdrecht laat staan. Ja! Ja!
Zijn er in onze gemeente nog wel
mensen die zich willen inzetten voor
bomen en oude bomen in het bijzonder?
Ik hoop het. Ja! Ja! Ik hoop het van
ganser harte.

De Ronde Venen - Op donderdag 15 oktober brachten de Oranje tijgers van kinderdagverblijf Ministek een bezoekje aan transportbedrijf Breewel. Deze maand staat
in het teken van het thema verkeer en vervoer. Met twee bolderwagens en een wandelwagen gingen ze op weg. Daar aangekomen
werd een vrachtwagen voorgereden. Alle kinderen kregen de kans
om bij de chauffeur op schoot te zitten, het grote stuur vast te houden,
er werd getoeterd en met de lampen
geknipperd. Tot slot kregen alle kinderen een bloem mee en mochten
ze met z’n allen nog even op en neer
op de laadklep. De ochtend was erg
succesvol! Zowel de kinderen als de
pedagogisch medewerksters hebben erg genoten.
Transportbedrijf Breewel, hartstikke
bedankt voor de leuke ochtend!!

Oogst Bourgogne 2007
Elk Bourgognejaar laat na een hele week proeven altijd wel een indruk achter. Voor oogst 2007 kunnen we voorzichtig zeggen dat we
iets vaker meer enthousiasme voor
de witte wijnen hadden dan voor de
rode. Hieruit concluderend zouden
we kunnen stellen dat 2007 waarschijnlijk de boeken in zal gaan als
het jaar voor wit.
Overigens zijn de door Wijn en
drankenhandel de Zwart/ Henri
Bloem’s wijnkoperij geselecteerde

rode Bourgognes van hoog tot zeer
hoogstaand niveau. De Chardonnay
excelleert in al zijn glorie, de Pinot
Noir kan schitteren door de expertise van de producent en de selectie
van uw wijnleverancier.
Het begin van de groeicyclus had
veel weg van oogst 2003 en de verwachting was, dankzij de hoge temperaturen, dat men vroeg in augustus al zou moeten oogsten. Dit is extreem vroeg. De zomermaanden juni, juli en augustus brachten toch
wel enige complicaties, het was namelijk te koud en vochtig. Dit is potentieel gevaarlijk, vanwege het uitbreken van de gevreesde meeldauw
en rot. Dit leidde tot behoorlijk wat
stress bij de producenten. Het was
nu zaak om op deze mogelijke problemen veel en vaak in de wijn-

“We zijn verhuisd!
De afgelopen week was voor SeniorWeb een erg
drukke week. Ons computercentrum in het Prinsenhuis is afgebroken, alles is in dozen gestopt en klaar
gezet voor verhuizing op maandag 19 oktober naar
het pand van Colombier aan de Energieweg op nummer 105. Of de verhuizing en het opnieuw installeren
en testen van alle apparatuur goed is gegaan valt op
dit moment nog niet te zeggen. Wel dat de gemeente
alles in het werk heeft gesteld ons op die maandag
te kunnen verhuizen en dat KPN heeft toegezegd dat
de telefoonverbinding, met daarop de ondersteuning
voor ADSL, die dag operationeel is. We hopen dan
ook komende vrijdag 23 oktober de onderbroken
Vistacursus te kunnen voortzetten. Lukt dit niet dan
zullen alle betrokkenen daarover benaderd worden.
Die dag gaan we ook op cursus bij Microsoft om te
leren hoe Windows 7 in elkaar zit teneinde dat programma komend jaar aan onze serie basiscursussen
te kunnen toevoegen. Nog even hoe u bij Colombier
kunt komen. Vanuit Mijdrecht dorp, langs de brandweergarage de Industrieweg op en dan vóór de bushalte de vierde afslag rechts nemen. Komt u vanuit
Vinkeveen dan de Mijdrechtse Dwarsweg over, bij de
tweede rotonde even rechtdoor en dan direct de eerste afslag links nemen. Dat is de Energieweg. Even
voor het eind van die weg, vlak voor de bocht naar
rechts vindt u bij huisnummer 105 de ingang tot het
door de gemeente gehuurde deel van het kantoorpand van Colombier.

LESPROGRAMMA
OKTOBER-December 2009
Basiscursus Vista
• Acht lessen te beginnen op dinsdagmiddag 27
oktober en op woensdagmiddag 2 december.
Basiscursus XP
• De cursus op 29 oktober is vol. De eerstvolgende
acht lessen beginnen op 4 januari 2010.
Internet en E-mail
• Zeven lessen te beginnen op vrijdagmorgen 6
november.
Fotobewerken
• De cursus voor 28 oktober is vol. De eerstvolgende begint op maandagmiddag 7 december.
Internetbankieren (let op datum)
• Een workshop van twee uur op vrijdagmorgen 30
oktober.
Andere
• Verder organiseert SeniorWeb twee uur durende
workshops over computerbeveiliging, kennismaking met de computer, CD’s en DVD’s branden
en het gratis tekstverwerkingsprogramma Open
Office.
Meld u aan
Een workshop of cursus gaat door bij vijf of meer
deelnemers. De lessen bij SeniorWeb lopen van
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Voor
nadere inlichtingen voorlopig 0297-282938.

SeniorWeb zit op de tweede verdieping in lokaal 7.
Ons e-mailadres is seniorwebdrv@gmail.com. Ons
telefoonnummer blijft 0297-272720. Nogmaals, of alles deze week ook werkt valt nu niet te zeggen. Seniorweb is ook bereikbaar op 0297-282938.
Met vriendelijke groeten, Joop Frankenhuizen”

NPV leden vervullen wensen
van bewoners Vinkenoord

John B. Grootegoed

Ministek op bezoek bij
transportbedrijf Breewel

Wilnis - Bourgogne, Frankrijk. Namen als Meursault, Vosne-Romanée, Gevrey-Chambertin, Chablis,
Pommard,
Puligny-Montrachet,
Chambolle-Musigny, ze hebben ze
allemaal mogen proeven en nog
veel meer.

Prinses Wilhelminalaan 31
3641 EK Mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com

gaarden te controleren. Indien producenten deze gevaren niet kunnen beteugelen, is het zaak om na
de oogst op de ‘table de tri’de ongezonde druiven of delen van trossen te scheiden van de gezonde.
Bij consciëntieus werken heeft het
geen invloed op de kwaliteit van de
wijn, maar de opbrengst per hectare gaat natuurlijk flink omlaag, dus
ook het aantal geproduceerde flessen. Wat uiteindelijk een redding
was voor de kwaliteit van de oogst
was de komst van de noordenwind
op 22 augustus.
Hierdoor werden alle druiven mooi
drooggeblazen en ontstonden er
mooie droge condities in de wijngaarden tot bijna halverwege de
maand september.
De meeste producenten oogstten

Vinkeveen - Vorige week donderdag 15 oktober hebben 33 vrijwilligers van de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) de bewoners van verzorgingstehuis Vinkenoord een leuke middag bezorgd. Elke bewoner was benaderd met de
vraag wat zij/hij nog eens graag
wilde gaan doen. De wensen waren zeer divers. Zo wilde een bewoner naar een bejaardentehuis voor
paarden in Soest. Ook zijn er bewo-

ners naar paleis Het Loo, het Amsterdamse bos, luchthaven Schiphol, dierentuin Artis, het strand of
naar de markt in Mijdrecht geweest.
Andere bewoners wilden graag op
bezoek bij een familielid. De mensen die thuis wilden blijven omdat
het te vermoeiend was kregen een
bezoekje op hun kamer.
Om ongeveer 17.00 uur was elke bewoner met zijn of haar vrijwilliger
weer terug. Samen met de vrijwil-

Twee schuurtjes
afgebrand in Wilnis
Wilnis - In de nacht van vrijdag op
zaterdag 17 oktober zijn door nog
onbekende oorzaak twee schuurtje aan de Secretaris Munniklaan
in brand opgegaan. De politie zoekt
de Pinot Noir eerder dan de Chardonnay die overigens nog wel een
poosje kon blijven hangen om wat
meer suikers op te bouwen en om
tegenspel te geven aan de gezonde zuurgraad.
Wit is dit jaar waanzinnig goed en
rood bulkt van het rijpe en tere fruit.
De rode wijnen zijn zuiver en zacht
met kersenachtig fruit.
Bent u geïnteresseerd in deze wijnen? Vraag naar de voorverkooplijst
die verkrijgbaar is bij Wijn en drankenhandel de Zwart/ Henri Bloem’s
wijnkoperij aan de Herenweg 35 in
Wilnis

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

getuigen.
Omstreeks 05.15 uur kreeg de politie de melding van de brand waarbij
twee schuurtjes zijn afgebrand en
een derde schade opliep.
De oorzaak van de brand is onduidelijk. De politie verzoekt getuigen
contact op te nemen met het politiedistrict Rijn & Venen via 0900 –
8844 of anoniem via 0800- 7000.

ligers werd de middag afgesloten
met een heerlijke maaltijd. De bewoners en de vrijwilligers hebben
genoten van een heerlijke middag!
De NPV Vrijwillige Thuishulp richt
zich vooral op het ondersteunen van
de mantelzorger.
Wilt u meer informatie over het werk
van de NPV of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, neem dan gerust
contact op: tel. 582693.

Expositie in bieb
Mijdrecht – Tot en met 30 oktober
exposeert Lidy Tijssen uit Mijdrecht
in de bibliotheek van Mijdrecht.
Zij woont en werkt in Mijdrecht.
Haar opleiding is 6 jaar bij Atelier
de Kromme Mijdrecht en bij Marijke Zwart. Haar werk is abstract en
in gemengde technieken. Zij zoekt
haar inspiratie in de natuur en in de
ziel van objecten om die met haar
eigen fantasie op het doek te interpreteren. Daarom heeft haar werk
voor eenieder een eigen betekenis
waardoor het altijd waardevol blijft
om naar te kijken.

Midreth legt beslag op
DSB (AZ) stadion in
Alkmaar
Mijdrecht/Alkmaar – Het Mijdrechtse bouwbedrijf Midreth heeft
gisteren beslag gelegd op het DSB stadion (AZ) in Alkmaar. Ook
is hij gestopt met de bouw van het DSB museum. Volgens Midreth
kan de opdrachtgever niet meer aan haar verplichtingen voldoen.
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Is uw huisdier
zoek?

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken : 0297-343618
Voor vermiste/gevonden huisdieren en
klachten dierenmishandeling
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en gevonden
honden: 06-53315557
Vermist
- Plaswijk in Vinkeveen, grijze Valkparkiet.
- Burg. Padmosweg in Wilnis, rood/cyperse kater met
witte bef en pootjes. Hij is 5 jaar oud en heet “Banjer”.
- Scholeksterlaan in Vinkeveen, een lapjespoes, ze
draagt haar staart omhoog en ze heet “Nina”.
Gevonden
- Stellingmolen in Mijdrecht, klein zwart/wit katje.
- Herenweg in Wilnis, rode kat met witte sokken en
witte bef die tussen de voorpoten doorloopt.
Loopt er al van voor de zomer.
- Joost v/d Vondellaan in Uithoorn, witte kat met
zwarte vlek op kop.
- Parkeerplaats Elzenlaan in Uithoorn, grijs-cyperse
poes met 4 witte voetjes en witte bef.
Goed tehuis gezocht voor
- Rood/witte gecastreerde lieve, beetje eigenzinnige
kater van 6 jaar.
- Twee zwarte katten (broer en zus) tussen 7/9 jaar oud.
Beide zijn gesteriliseerd.
- Gesteriliseerde zwart-witte poes van 8 jaar oud.
Klein postuur.
- Gesteriliseerde lapjes poes van 8 jaar oud.
- Gesteriliseerde grijs-witte kater van 8 jaar oud.

Musical Havenlichten
De Hoef - De Hoefse toneelvereniging “De Opregte Amateur” viert
haar 7e lustrum en doet dat met een
speciale productie: de musical “Havenlichten”, geschreven en gecomponeerd door Ruud van Ling. Het
stuk bevat vier bedrijven, twee decors, vijftien rollen, een aantal figuranten, twintig liedjes, en live muzikale begeleiding. Drie reeds bestaande liedjes zijn in de musical
verwerkt, van Louis Davids, Frans
van Schaick (“de zingende zwerver”)
en “Harbourlights” van Vera Lynn.
Het stuk is oorspronkelijk gesitueerd
in Rotterdam in de jaren vijftig, maar
men heeft de setting wat veranderd
en laten spelen in de tijd na de eerste wereldoorlog in Amsterdam.
Na de moeilijke tijden van de oorlog krabbelt de scheepvaart wat op
uit het dal, maar een vetpot is het
nog niet. Toch is de stemming in het
havencafé van Nel, Antje en André
best optimistisch. Alleen Rosa treurt
om haar verloren liefde, Blonde Arie,
die een zeemansgraf kreeg toen zijn
schip van rederij Slagter met man en
muis verging. Er zijn aardig wat familieverwikkelingen en als die zich
langzaam ontrafelen, blijkt er ook
een luchtje te zitten aan de teloor-

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

V.l.n.r. Martin Verrips, Truus Haak, Edith van der Vaart en Peter Bakker

Kaartverkoop toneelvereniging ALTOVI gestart
Vinkeveen - De Vinkeveense toneelvereniging ALTOVI repeteert
nog drie weken, onder leiding van
Wipkje Renes, aan de voorstelling
‘Roddels’ van Neil Simon.
Zaterdagavond 7 en 14 november
en zondagmiddag 15 november zetten 7 spelers een hilarische voorstelling op de planken, waarvoor nu

al kaarten à 10 euro beschikbaar
zijn bij de volgende voorverkoop
adressen: Schilder van Asselen, Dio
de Bree, VVV en slijterij Vreeland in
Vinkeveen, maar ook bij boekhandel
Mondria in Mijdrecht.
Voor meer informatie of vragen kunt
u mailen; altovi@zonnet.nl

Aalsmeers bedrijf wint de
eerste prijs op Horti Fair
Regio - BW-Orchids is in de prijzen
gevallen op de Horti Fair in de RAI
Amsterdam met de grootbloemige
potcymbidium Kiwi Tracey.
In de categorie kleinbloemige potcymbidium behaalde BW-Orchids
de tweede prijs met de Red Beauty Roy.
De Horti Fair is een internationale
vakbeurs, waar ieder jaar weer een

House of quality geopend wordt,
waar elke kweker de gelegenheid
krijgt om zijn mooiste product te laten zien. Daar worden dan de producten door een vakkundige jury
beoordeeld.
BW-Orchids is gespecialiseerd in de
potcymbidium in diverse potmaten,
14, 15, 17, 21 en 30 cm.

gang van dat schip. Wat was de rol
van Anton Slagter? Krijgt de journalist dat boven water of heeft de helderziende het juiste inzicht? Hoe
kwam Janus, de man van Fie, aan
zijn eind? Kan de pastoor de ongewenste zwangerschappen voorkomen? Waarom moet een vrouw nooit
een fiets in de schuur zetten? Allemaal vragen, waarin de loop van het
stuk een antwoord komt. Het is geen
lach-of-ik-schiet toneelstuk, maar
een volksmusical met een lach en
een traan, met emotie en hartstocht.
Tiny Pieterse voert de regie en de
muzikale leiding is in handen van
Charles Rademaker
Wellicht wilt u dit meemaken. Dat
kan dan alleen nog op zaterdagmiddag 31 oktober om 13.30 uur, want
de beide avonden (30 en 31 oktober) zijn reeds uitverkocht. Reserveren kan via de website (www.opregteamateur.nl – tabblad reserveren) of via Ronald Wieman (0297 –
593291). Tevens wordt u de mogelijkheid geboden de kaarten van te
voren af te halen op dinsdag 27 oktober in de Springbok van 19.00 tot
20.30 uur. Dan hoeft u niet in de rij te
staan op de dag zelf.

85-Jarig jubileum Kunst na Arbeid
Mijdrecht - Op zaterdag 17 oktober vierde Chr. Gem. koor Kunst na
Arbeid uit Mijdrecht het 85-jarig jubileum met een feestavond voor de
leden. Op deze avond werd een 10
-tal leden door het bondsbestuur
van de KCZB (Koninklijke Christelijke Zangersbond) in het zonnetje
gezet voor vele jaren trouw lidmaatschap van het koor voor 25, 40, 50
en zelfs 65 jaar. De heer Gooyer van
het bondsbestuur overhandigde de
leden een oorkonde en een leuke
herinnering. Tevens werd de heer N.
van Wijngaarden voorgedragen als
ere-lid van de vereniging.
Op de foto de dames C. Meijer, C.
Kruyt, H. van Vliet, R. Versleijen allen 25 jaar lid. De dames R. van Ankeren, A. Korver, R. Ramp, allen ruim
40 jaar lid. Mevrouw E. de Vries 50
jaar en mevr. B. Nap 65 jaar. De heer
Gooyer bestuur KCZB. Niet op de
foto de heer M. v.d. Plas, die 40 jaar
lid is.
Aanstaande zaterdag zal het koor
het jubileumconcert in de Janskerk
geven, aanvang 20.00 uur. Medewerking wordt verleend door koor
Eigen Wijs uit Vinkeveen, het Scandinavisch koor uit Utrecht, 4 solisten en een harpiste. De toegang is
gratis.

Wat is een soort?
Vraag het Charles
Darwin!

Het is dit jaar 200 jaar geleden dat Darwin geboren
werd en 150 jaar geleden dat
hij zijn opzienbarende boek:
“Over het ontstaan van Soorten” publiceerde. In dit boek
wordt de basis gelegd voor
de “evolutietheorie”.
Darwin was zeker geen briljante leerling op school. Zijn
studie medicijnen heeft hij
niet afgemaakt; hij kon het
snijden in lijken niet verdragen. Zijn vader stuurde hem
naar een opleiding voor theoloog. Deze opleiding heeft
hij afgemaakt. Wel opmerkelijk dat zo’n studie Darwin
niet belette om te denken dat
de mens van apen afstamt.
Ongeveer een doodzonde
om dat in die tijd te denken.
In zijn boek heeft hij dit dan
ook niet opgeschreven.
Ook wij vragen ons wel eens
af waar stammen wij, mensen, vanaf? Daarom hier,
dichtbij huis, een stukje over
de evolutietheorie.
Het idee over de evolutietheorie heeft Darwin opgedaan op zijn zeereis van vijf
jaar. Hij vond fossielen van
uitgestorven
diersoorten
in Argentinië. Dus vroeger
waren er andere dieren op
de aarde dan nu. Hij vond
fossiele schelpen hoog in de
bergen van de Andes. Dus
dit waren plaatsen die vroeger zee waren. De omgeving
waar dieren leven verandert
steeds. Wel over tijdspannen
van miljoenen jaren.
En dan de sterk op elkaar
lijkende vinken op de verschillende eilanden van de

Galapagos; een eilandengroep in de Stille Oceaan,
tegenover Equador. De ene
vinkensoort was aangepast
aan het eten van grote zaden, de andere aan kleine
zaden of aan het eten van
insecten. De vinken leken
zoveel op elkaar, zij moesten wel een gemeenschappelijke voorouder hebben!
Hoe kan dat? Stel dat er twee
vinkenparen zijn, waarvan
het ene paar met zijn snavel sneller de zaden van een
vrucht kan bereiken dan het
andere paar. Als dat eerste
paar met een dergelijke snavel meer jongen kan groot
brengen dan het andere
paar en deze jongen ook
weer een “snelle snavel”
geërfd hebben van een van
hun ouders dan wordt dit
trucje herhaald en zien we
het aantal “snelle snavel”
vinken sneller groeien dan
de andere soort. De “snelle
snavel” is beter aangepast
aan zijn omgeving. Darwin
noemde dit de “afstamming met aanpassing”. Ook
nu treedt dit nog dagelijks
op. Denk aan het resistent
worden van bacteriën tegen
antibiotica.
Op 3 november zal er een
Darwin-lezing zijn van IVN
in het NME centrum in Wilnis en 5 november van het
cursusproject
Vinkeveen
in de Boei. Aanvang 20.00
uur.
Piet Heemskerk

IVN-Meldpunt
Natuurwaarnemingen:
0297-563831

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Atelier De Kromme
Mijdrecht is verhuisd
Mijdrecht – Na een langjarig verblijf in Het Prinsenhuis is Atelier De
Kromme Mijdrecht verhuisd naar
een nieuw onderkomen aan de
Energieweg 107 in Mijdrecht.
Deze verhuizing is het gevolg van
het feit dat Het Prinsenhuis door de
gemeente is verkocht en gesloopt
zal worden. Met ingang van maandag 29 oktober zullen de lessen in
de nieuwe locatie worden hervat.
Atelier De Kromme Mijdrecht biedt
zowel beginnende als gevorderde
amateur kunstenaars de gelegenheid zich verder te bekwamen. Er
zijn cursussen en werkshops tekenen en schilderen in diverse technieken. Voor de workshops boetse-

ren, beeldhouwen en mozaïek op de
maandagochtend zijn nog plaatsen
beschikbaar. Dat geldt ook voor de
jongeren van acht tot twaalf jaar op
de woensdagmiddag en de junioren
vanaf twaalf jaar op de vrijdagmiddag. Meer informatie op de website www.atelierdekrommemijdrecht.
nl. Aanmelden kan via e-mail
mkascha@planet.nl.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Kinderboekenweek
een ‘heerlijk’ succes op
de Molenlandschool!
Mijdrecht - Ieder jaar is de Kinderboekenweek een echt boekenfeest
op de Molenlandschool. De kinderen kijken er echt naar uit.
Dit jaar werd de Boekenweek feestelijk geopend door de schrijver en
dichter Frank Vester.
Ook de ouders waren hierbij uitgenodigd. Hij vertelde aan alle kinderen hoe je een gedicht maakt en las
voor uit eigen werk.
Ook mochten de kinderen vragen
stellen. Het thema “eten en snoepen in kinderboeken: “lekker lezen“,
spreekt heel erg tot de verbeelding
én de smaak van de kinderen.
Iedere dag was er een activiteit gepland rond het thema. De groepen
1 t/m 8 gingen samen taartpunten maken. De juffen, meesters, vaders en moeders organiseerden een
voorleescarrousel, waar de leerlingen mochten kiezen bij wie ze gingen luisteren.
In de lessen werden veel gedichten
en kunstwerken over lekker eten
gemaakt. Mondria organiseerde een
goedbezochte boekenverkoop en
tot slot was er een heuse kookwedstrijd. Voor iedere groep was er een
gouden pollepel en een boekenbon
te winnen. Dit was toch wel de allerlekkerste Kinderboekenweek tot
nu toe!

Klusgroep DRV zoekt met
spoed medewerkers !
De Ronde Venen - Dit is het tweede
jaar dat de klusgroep bestaat en toch
zijn er maar enkele mannen gekomen om mee te helpen klussen. Als
er mannen echt geen behoefte hebben om van achter de geraniums te
voorschijn te komen of gewoon voor
de liefhebberij te helpen lesmateriaal
van basisscholen e.d. op te knappen,
dan rest de klusgroep helaas niets

anders dan te stoppen met dit vrijwilligerswerk. Expres is men dit jaar
gaan klussen op elke dinsdagmorgen
van 09.30-11.30 uur in een lokaal van
De Rank aan de Prins Bernhardlaan
in Mijdrecht, maar er zijn bijna geen
mannen komen helpen. U kunt zich
nu nog aanmelden bij Yolanda Engel,
tel. 0610581268 of bij Piet Wedzinga,
tel. 283303.

Afgelopen maand zijn alle 16 basisscholen benaderd met de vraag dat
mochten zij lesmateriaal hebben dat
opgeknapt moet worden dit dan even
bij de klusgroep te melden. Er kwam
eén zeer grote kast die inderdaad aan
een grote beurt toe was endoor de
klusgroep is geverfd en voorzien van
nieuwe deurkrukken e.d. De vraag
van de klusgroep is: helpt u mee?

Afsluiting Kinderboekenweek:

Patat van eigen bodem op
de Hoeksteen
Mijdrecht - Net als voorgaande jaren was er op woensdagavond 14
oktober in de hal van de Hoeksteen,
de afsluiting van de Kinderboekenweek. Dit jaar was het thema “Aan
tafel” en dat werd dan ook heel letterlijk genomen want de papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en verdere familie
of kennissen mochten plaatsnemen
achter een gedekte tafel. Voor hen
lag het menu van deze avond en dat
bestond uit optredens van alle groepen, van voorgerecht tot toetje.
De kinderen voerden verschillende toneelstukjes op over boeken die
over eten gaan. Verder kon men alle mooie werkjes van de kinderen
bekijken en genieten van een heerlijk broodje knakworst, gehakt met
saté en stokbrood en een drankje,
wat natuurlijk weer uitstekend verzorgd was door de ouderraad. Wat
inmiddels ook al een aardige traditie is geworden op de Hoeksteen; is
het jaarlijkse “patat van eigen bodem feest”. In het voorjaar worden in de schooltuin door de kleuters, de aardappelen gepoot en als
de tijd daar rijp voor is, worden de
aardappelen door de kinderen geoogst. Dan in oktober gaat een aantal moeders aan de slag met aardappelschilmesjes, patatsnijders en
frituurpannen om vervolgens de hele school te voorzien van eigen gebakken patatjes van eigen bodem.

Westhoek Wonen en
Huurdersvereniging
Bewonersraad bestendigen
hun samenwerking
Mijdrecht - ‘Huurdersvereniging
Bewonersraad’ behartigt de belangen van de huurders van woningcorporatie Westhoek Wonen op
het gebied van wonen, woongenot
en wooncomfort. De Huurdersvereniging Bewonersraad bestaat inmiddels ruim tien jaar. Afgelopen
woensdag tekenden de twee organisaties een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.
In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst legden De Huurdersvereniging Bewonersraad en Westhoek Wonen vast op welk gebied
de belangenbehartiging en vertegenwoordiging geldt en welke rechten en plichten beide partijen hebben. De oude overeenkomst voldeed prima, maar de vernieuwde regelgeving voor de ‘Wet op het overleg huurders verhuurder’ schreef

voor dat er nieuwe afspraken moesten worden gemaakt en vastgelegd.
Geen probleem, vond zowel Westhoek Wonen als de Bewonersraad.
Tom Burgers, directeur Westhoek
Wonen: “Alle nieuwe bepalingen zaten al in onze overeenkomst besloten. Wij waren er dus snel uit. Het
is goed dat onze werkwijze formeel
wordt bevestigd. De samenwerking
verloopt prima en de nieuwe overeenkomst is een belofte voor de toekomst.”
De nieuwe wetgeving geldt sinds 1
januari van dit jaar en is vooral gericht op het vergroten van de bevoegdheden en het uitbreiden van
de rechten van de huurdersverenigingen van woningcorporaties in
Nederland. In de Overlegwet, zoals
deze wet ook wel wordt genoemd,
staan de basisregels geformuleerd

voor het overleg tussen woningcorporaties en huurders.
Jan Peltenburg, voorzitter van de
Huurdersvereniging Bewonersraad:
“Wij hebben een deskundige ingeschakeld die de statuten van onze
organisatie heeft bekeken. Vervolgens zijn op detailniveau wat punten aangescherpt. Het proces is
soepel verlopen.” Van de Huurdersvereniging waren ook secretaris
Aad Kruijs en penningmeester Louis
Dolmans aanwezig. Beiden zijn, net
als de heer Peltenburg, al langere
tijd actief. Ze worden gedreven door
de plezierige manier van werken en
hebben het gevoel dat ze écht iets
tot stand brengen. De Huurdersvereniging Bewonersraad is het luisterend oor voor de huurders in de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen, waar Westhoek Wonen ruim
4.300 huurwoningen heeft.

Prijswinnaars bij 25-jarige
Bloemsierkunst Peter
Vinkeveen - Naar aanleiding van de
gehouden actie ter gelegenheid van
het 25-jarig bestaan van Bloemsierkunst Peter, gelegen aan de Herenweg 293 in Vinkeveen, werden vorige week vrijdag in de bloemenwinkel de prijswinnaars van de jubileumactie bekendgemaakt. Een groot

aantal van hen was bij de prijsuitreiking aanwezig.
In de actieperiode deden zij mee aan
de verloting door middel van het invullen van hun NAW gegevens.
De gewonnen prijzen zijn: 5x een
bloemenabonnement voor 6 maanden, 5x een bloemenbon ter waarde

De Rovenians ondersteunt
nationale Bijbelzondag
De Ronde Venen - Zondag 25 oktober is het nationale Bijbelzondag.
In de PKN gemeente De Rank wordt
aan de hand van de bijbel10daagse
aandacht besteed aan de nationale
Bijbelzondag.
De bijbel10daagse is opgezet door
het Nederlands Bijbelgenootschap
die met een verhalenkaravaan door

Nederland reizen. Een dubbeldekker met een verhalenverteller aan
boord reist vanaf 23 oktober tot 1
november ons land door. Meer informatie kunt u vinden op www.bijbel10daagse.nl
De nationale Bijbelzondag is een
onderdeel van dit project om meer
aandacht te vragen voor de Bijbel,

van 20,= euro en 5x deelname aan
de kerstcursus die op 15 december
2009 wordt gehouden in De Boei in
Vinkeveen. Onder het genot van ’n
drankje werden de certificaten aan
de prijswinnaars uitgereikt.
Bloemsierkunst Peter kijkt terug op
’n geslaagde jubileumactie.
door gebed, activiteiten en financiële steun. Er wordt nagedacht over
het leven van Bartimeüs. Dit verhaal
kunt u vinden in Marcus 10: 46-52
het thema van deze dienst is: Zorg
dat ik weer kan zien!
De dienst wordt geleid door Ds.
H.J.J.M. Tacken en wordt muzikaal
ondersteund door De Rovenians.
U wordt uitgenodigd voor deze inspirerende dienst. Een dienst voor
jong en oud! De dienst begint om
10.00 uur. PKN De Rank kunt u vinden aan de Prins Bernardlaan 2 in
Mijdrecht
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Kampioenen BMX-west
voor UWTC
Regio - Zondag 18 oktober is de
laatste wedstrijd in de BMX-west
competitie verreden op de thuisbaan van de UWTC in Uithoorn. De
dagen hiervoor was een groep vrijwilligers druk geweest om de baan
wedstrijdklaar te maken. De BMX-

west competitie bestaat uit 9 wedstrijden waarvan de 7 beste resultaten uiteindelijk bepalend zijn voor
de einduitslag. Er zijn dit jaar wedstrijden verreden in Langedijk, Zoetermeer, Velsen, Heiloo, Rijswijk,
Baarn, Schagen, Oud-Beijerland en

de kampioenen Bart de Veer en Jochem van der Wijngaard

Uithoorn. In een aantal leeftijdscategorieën was het nog zeer spannend
wie er kampioen zou gaan worden.
Bij de boys 12 jaar stonden Roberto
Blom uit Vinkeveen en Bart de Veer
uit Vreeland maar met één punt verschil in het tussenklassement. Tijdens de finale reden deze jongens
ook vlak achter elkaar totdat Roberto een lekke band kreeg en hierdoor het kampioenschap naar Bart
zag gaan. De tweede kampioen voor
de UWTC is de 6-jarige Jochem van
der Wijngaard uit Abcoude. Hij wist
dit seizoen bijna alle wedstrijden te
winnen. Naast een mooie plaquette kregen deze twee kampioenen
ook nog een kampioenstrui. Gefeliciteerd! In de strijd om de Piet Ende
bokaal voor de beste club was het
podium als volgt: 1) Boscrossers uit
Heiloo 2) the Wheely’s uit Baarn 3)
UWTC uit Uithoorn.
Uitslagen
De volgende uitslagen zijn behaald
in de eigen klasse:
A-finale: 1) Jochem van der Wijngaard, Bart van Bemmelen, Jaivy Lee
Vink, Bart de Veer, Michael Schekkerman, Eelco Schoenmakers (cr)
2) Melvin van der Meer, Maarten
van der Mast, Tom Brouwer 3) Donne van Spankeren, Sam Verhulst,
Roan vd Berge (cr), Wouter Plaissant van de Wal (cr), Erik Schoenmakers (cr) 4) Max de Beij, Jeroen
Noordergraaf , Gijs Braat, Joey Nap,
Scott Zethof, Mats de Bruin, Roan
van den Berge 5) Izar van Vliet 6)
Mitchell Vink, Thomas van der Wijngaard, Sven Wiebes, Rick Doornbos
7) Moreno Blom, Wesley ter Haar
8) Jurre Overwater, Roberto Blom,
Arno van Vliet
B-finale: 1) Arjan van Bodegraven
2) Peter Wiebes (cr) 3) Gerard de
Veer (cr) 4) Evert de Jong (cr) 6)
Wytze Pieksma 7) Lars Wiebes 8)
Mike Pieterse

Goede prestaties voor
Veenlopers in Marathon
Eindhoven
Regio - Afgelopen zondag stonden
vijf Veenlopers aan de start van de
Marathon Eindhoven. Zonder uitzondering waren de prestaties goed
te noemen.
De snelste tijd van een Veenloper liet
Michael Woerden noteren. Michael
liep een heel goede race met een
negatieve split (een snellere tweede
helft). Met zijn tijd van 2.31.33 was
hij slechts een minuut minder snel
dan zijn persoonlijk record. Deze tijd
was ook goed genoeg om te finishen als vierde Nederlander in deze internationale marathon.
Zijn broer Frans stond haast natuurlijk ook aan de start van deze snelle marathon. Hij liep voor de 144e
maal onder de grens van 3 uur: een

ongeëvenaarde prestatie in Nederland. Frans liep een tijd van 2.57.26.
Op korte afstand van Frans finishte Veenloopster Agnes Hijman. Ook
zij bleef wederom onder die in hardloopland veel besproken grens van
3 uur: 2.59.04. Agnes voldeed daarmee aan haar van tevoren gestelde
doel.
Willem van Leeuwen bleef ondanks
de goede weersomstandigheden
net niet onder de 3 uur. Tot de 35 kilometer zat hij nog op schema, maar
daarna moest hij het schema laten
gaan. Als je echter met een tijd van
3.04.02 maar liefst 9 minuten van je
persoonlijk record afloopt, kun je alleen maar heel tevreden zijn. Ook
Willem presteerde dus uitstekend.

Tenslotte liep ook Vinkevener Jos
Bunschoten de marathon in Eindhoven. Jos kende een zwaar tweede gedeelte, maar finishte wel binnen de vier uur: 3.59.53.
Theo Noij en Henny Buijing zijn in
voorbereiding op een marathon.
Theo loopt volgende week de marathon van Amsterdam, terwijl Henny over enkele weken de wedstrijd
loopt waarmee het allemaal begon: de marathon van Athene. Zij
liepen tijdens de bosmarathon in
Soest 31,5 km. Op het zeer pittige
parkoers kwam Theo tot 2.30.32 en
Henny tot 2.37.11.
Nu maar op naar de marathon van
Amsterdam volgende week
Op zondag 1 november 2009 orga-

In de open klasse om de dagprijzen
waren ook veel UWTC-ers succesvol. 1) Bart van Bemmelen 2) Donne
van Spankeren, Jaivy Lee Vink, Tom
Brouwer 3) Jeroen Noordergraaf,
Scott Zethof, Bart de Veer, Michael
Schekkerman 4) Izar van Vliet, Sam
Verhulst 6) Roberto Blom, Mats de
Bruin, Rick Doornbos
In het eindklassement zijn de volgende UWTC-ers geplaatst. Boys
5-6 jaar: 1e Jochem van der Wijngaard, 3e Melvin van der Meer, 4e
Max de Beij. Boys 7 jaar: 3e Donne
van Spankeren, 4e Jeroen Noordergraaf, 6e Izar van Vliet. Boys 8 jaar:
2e Maarten van der Mast, 8e Moreno Blom. Boys 9 jaar: 2e Bart van
Bemmelen, 5e Joey Nap, 6e Mitchell
Vink, 7e wesley ter Haar, 8e Jurre
Overwater. Boys 10 jaar: 7e Scott zethof. Boys 11 jaar: 2e Jaivy Lee Vink,
5e Sam verhulst, 8e Thomas van der
Wijngaard, 10e Arjan van Bodegraven. Boys 12 jaar: 1e Bart de Veer,
2e Roberto Blom, 8e Mats de Bruin,
14e Lars Wiebes. Boys 13 jaar: 4e
Tom Brouwer, 11e Danny de Jong.
Boys 14 jaar: 3e Wiljan Brouwer, 5e
Roan van den Berge, 9e Mike Veenhof, 11e Sven Wiebes. Boys 15-16
jaar: 17e Rick Doornbos. Boys 17+:
3e Michael Schekkerman, 15e Arno
van Vliet, 17e Mike Pieterse, 22e Michiel Jansen. Cruisers 40+: 8e Evert
de Jong, 9e Gerard de Veer, 10e Peter Wiebes. Cruisers 30-39: 3e Eelco Schoenmakers, 4e Erik Schoenmakers. Cruisers 17-39: 4e Wouter
Plaissant van de Wal. Cruisers -16:
2e Kevin de Jong
Volgende week (25 oktober) is echt
de allerlaatste wedstrijd van het seizoen, namelijk de laatste wedstrijd
om de Noord-Holland cup in Schagen. Ook hier zullen weer veel rijders van de UWTC aan meedoen
om misschien een podiumplaats te
behalen. Op zaterdag 24 oktober
start een beginnerscursus. Ongeveer 60 kinderen die op de wachtlijst staan krijgen 4 weken de gelegenheid om te proberen of de BMX
sport ook hun toekomst wordt. Meer
info over de UWTC vindt u op www.
uwtc.nl/bmx.
niseert AV De Veenlopers voor de
19e keer de Zilveren Turfloop. Er is
een keuze uit verschillende afstanden, namelijk 16,1 km, 10 km en
5 km. Het is mogelijk om voor deze loop enkele keren te trainen bij
De Veenlopers. Dit kan op donderdagen van 19.30-21.00 uur. Het parkoers is aan de Rendementsweg; er
wordt verzameld tussen de gebouwen van Westhoek Wonen en Garanti Meubelen.

Weer winst voor Argon
Mijdrecht - Argon heeft na de
winst op VVSB vorige week ook de
altijd lastige wedstrijd tegen Haaglandia/SW in winst om weten te zetten. Door deze winst wordt de aansluiting met de subtop weer bewerkstelligd en dus kan de ploeg
van trainer Marcel Keizer weer wat
meer naar boven kijken.
De wedstrijd tegen de ploeg uit
Rijswijk was alleszins het aanzien
waard, beide ploegen speelden voor
de winst maar de defensies bleken
een moeilijk te nemen obstakel. In
de rustige openingsfase vielen een
voorzet van Mghzirat, die voor een
klutssituatie zorgde, en een poging
van Thabiso van Zeijl net naast de
goal van de Jong, die de geblesseerde de Groot overigens prima verving, het meest op. Na een kleine 20
minuten was het weer Thabiso van
Zeijl, die in de spotlights stond, toen
hij na een pass van Rory van Gulik
goed voor de ijzersterke verdediger
Valentijn wist te kruipen, maar bij
zijn inzet van 12 meter bleek de 7.32
meter doelbreedte niet voldoende.
Tien minuten later werd zijn inbreng
meer gewaardeerd, want toen Eelco Zeinstra bij een hoekschop mistastte, wist van Zeijl met een stijlvolle omhaal op de doellijn redding
te brengen. Vlak voor rust leek Joshua Patrick te kunnen profiteren van
een misverstand tussen doelman de
Jong en verdediger Valentijn, maar
uit de draai schoot hij juist over de
dwarsligger.
De eerste mogelijkheid na rust was
voor de gasten, maar Eelco Zeinstra
wist de inzet van Mghzirat te pareren, net zoals de rebound van Renfurm. Daarna nam Argon het initiatief, het eerst tot uiting gebracht
door een goede kans voor Joshua
Patrick, die zijn schot van 15 meter knap door doelman de Jong verwerkt zag worden. Bij de daarop volgende kans voor Michael van Laere

redde Valentijn nog met een sliding,
maar twee minuten later kwam de
openingstreffer toch op het bord:
Argon kreeg een vrije trap, waaruit
na een actie van Jasper de Haer de
bal voor de voeten viel van Joshua
Patrick, die met een schot van net
buiten het strafschopgebeid doelman de Jong in de rechterbenedenhoek wist te kloppen, 1-0. Tot geluk
van de thuisploeg, miste Mghzirat in
de volgende minuut een riante mogelijkheid na een pass van Schotman, anders was de voorsprong van
heel korte duur geweest. Nu moesten de gasten achter de feiten aan
blijven lopen en daarmee verdedigend wat ruimte laten vallen, waarvan Argon leek te kunnen profiteren. Maar net als in de eerste helft
bleek Thabiso van Zeijl niet koelbloedig genoeg, nu wist de doelman
zijn inzet van dichtbij na 67 minuten
tot hoekschop te verwerken. Verdedigend bleef Argon goed overeind
met een goede rol voor Tuan Truong
Minh, die als verdedigende middenvelder de geblesseerde Jeroen Westera sterk verving.
In de slotfase was er nog een kans
voor Michael van Laere, die zijn inzet in het zijnet zag verdwijnen, terwijl invaller Ben Ebu-Mordi uit de
draai de bal net voor de verste paal
langs zag gaan. In blessuretijd werd
Ben Ebu-Mordi het slachtoffer van
een veel te wilde overtreding van
Schotman, die terecht met rood
richting kleedkamer werd gestuurd.
Ook Alleé pakte nog een kaart na
een overtreding op Sergio de Windt,
terwijl de laatste mogelijkheid van
de wedstrijd net aan de neus van
Michael van Laere voorbij ging toen
hij de bal na een voorzet van Ben
Ebu-Mordi net niet kon raken.
De winst werd echter binnen gehaald en dus de aansluiting met de
subtop, over twee weken zal dat bij
ADO ’20 bevestigd moeten worden.

Klaverjasmarathon in Amstelhoek
op zaterdag 7 november !
Amstelhoek - Op zaterdag 7 november vindt in ‘Ons Streven’ weer
de traditionele marathon plaats bij
de Buurtvereniging Amstelhoek.
Aanmelden
Om daaraan mee te kunnen doen
dient u zich vooraf aan te melden.
Dit kunt u doen bij mevrouw Martine
Baltus-Hijman, tel. 0297-214543). Er
wordt gekaart van 10.00 uur ’s ochtends tot 10.00 uur ’s avonds, waar-

bij er lekkere vleesprijzen zijn te winnen; de zaal is open vanaf ca. 9.30
uur. Tevens vindt er een verloting
plaats met allerlei leuke prijsjes. De
entree bedraagt slechts 7,- (waarbij
inbegrepen een kopje koffie, ’s middags een broodje en ’s avonds een
heerlijke kop soep met een broodje).
Doe net als vele anderen en meld u
aan! Tot zaterdag 7 november in Ons
Streven aan de Engellaan 3a in Amstelhoek.

Kevin Regelink wint
schaatsmarathons
De Ronde Venen - Dit weekend
waren voor de selectie van NINO
geen langebaanwedstrijden en omdat Kevin Regelink zich via jeugdmarathonwedstrijden in Utrecht wil
plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap marathon in Den Haag,
deed hij mee aan de eerste selectiewedstrijd. Deze wedstrijd voor A junioren ging over 18 ronden. Na 18
ronden kwam Kevin met voorsprong
als eerste over de finish. Later op de
avond werd er ook nog een competitie marathon voor C1 rijders,
een opstap klasse naar de landelijke marathon, gehouden. Kevin had
zich ingeschreven om eens te kijken
hoe dat zou gaan. De wedstrijd ging
over 60 ronden. Na 40 ronden ging

er een kopgroep van 4 man weg uit
het peloton. Toen die groep bijna een
ronde pakte op het peloton ging Kevin er alleen achteraan en had na 4
ronden ook de ronde voorsprong op
het peloton te pakken. Vijf ronden
voor het einde moest het peloton afsprinten voor de 6e plaats en daarna
begon de finale voor de kopgroep.
In de één na laatste bocht ging Kevin versnellen en pakte in een korte
tijd 5 meter op de andere vier rijders.
Die vier rijders kregen het gat niet
meer dicht dus waardoor Kevin voor
de 2e keer die avond als eerste over
de finish kwam. Misschien schuilt
er wel een goede marathonrijder in
Kevin na zijn carrière als langebaan
schaatser.

Unitas herfst recreanten
volleybaltoernooi
Regio - Recreanten volleybal leeft
in de ronde venen en er buiten. Unitas had 13 oktober een recreanten
volleybaltoernooi georganiseerd in
de Phoenix hal in mijdrecht.
Er was een grote opkomst. Veenland, Atalante, KDO en Unitas waren er met 2 teams en Zevenhoven
was met 1 team. Er werd ook nog
een mixteam samengesteld.

Runners in nieuw tenue naar
de marathon van New York
Regio - Woensdag 28 oktober vertrekt een groepje van 20 personen
naar New-York.
De groep bestaat uit 11 lopers en 9
supporters zij sluiten zich aan bij de
Radio Rijnmond groep.
De laatste 3 maanden is er hard getraind voor deze happening waar
ongeveer 25.000 hardlopers aan
mee doen. Op dag van de marathon
(zondag 1 november) zijn er in NewYork 2 miljoen mensen op de been

om je naar de finish toe schreeuwen. Je loopt dus geen 100 meter
zonder dat er publiek staat die je
hartstochtelijk aan moedigt.
Zes weekenden achter elkaar is er
gezamenlijk getraind en zijn er ongeveer 180 kilometer onder de voeten door gegaan, buitenom de training van 3 keer per week.
Aan verschillende wedstrijden is
mee gedaan waarin de vele trainings arbeid in de gelopen tijden tot
uiting kwam. Afgelopen zondag 11

oktober hebben 3 lopers nog mee
gedaan aan de marathon van Eindhoven. Ook hier werden goede tijden gerealiseerd John vd Laan (3 ,
29 ) Renè van Zon (3.23) en Albert
Kooy ( 3.31 ) .
De lopers gaan herkenbaar in het
tenue wat speciaal voor de NewYork marathon gesponsord is door
Autobedrijf Maas Uithoorn, De Jong
sport Nieuwkoop en Taxi / Touringcar bedrijf van der Laan Nieuwkoop
/ Amstelveen.

Er werd gespeeld in 2 poules. In elke
poule werd flink gestreden om zoveel
mogelijk punten te halen. De eerste
van elk poule moest tegen elkaar.
Dat was Unitas 1 en Unitas 2. Unitas 1 heeft gewonnen. De nummers
twee van elke poule heeft ook tegen
elkaar gespeeld. Dit was Veenland
2 tegen het Mixteam. Veenland was
daar de winnaar van. De nummers
drie en vier van elke poule hebben
ook nog een wedstrijd gespeeld.
Uiteindelijk was Unitas 1 eerste geworden en Atalante laatste. Om ongeveer 22.00 uur was het afgelopen.
Er was voor de eerste en de laatste
plaats een klein prijsje, namelijk een
schaal met bittergarnituur.
Het toernooi was mogelijk gemaakt
door Unitas en de beheerder van
café de Wave.
Na afloop werd er nog nagepraat in
café de Wave. Het ging hoofdzakelijk om de gezelligheid, en dat was
zeker geslaagd. Deze opzet was

voor het eerst en zeker voor herhaling vatbaar. Dus misschien volgend
jaar weer. Als je na dit gelezen te

hebben zin hebt om ook te komen
volleyballen kan je je aanmelden bij
één van de verenigingen.
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Komt er nu wel of geen tweede supermarkt in Vinkeveen?

Raadslid Schreurs: “ We zijn diep teleurgesteld in de memo van het college”
Vinkeveen – Het dossier wordt
steeds dikker. Er komen steeds
meer rapporten, onderzoeken,
berekeningen, schetsen en
noem maar op. Avonden vergaderen en waar gaat het om?
Of er wel of geen tweede supermarkt mag komen in Vinkeveen. Het is bijna een soap
aan het worden. Aan de ene
kant een winkelcentrum met
als aanvoerders de eigenaars
van Super de Boer en aan de
andere kant de heer Theijsmeijer uit Vinkeveen die de oude
vervallen panden aan de Herenweg heeft gekocht en daar
een supermarkt wil creëren.
Heel veel Vinkeveners zouden
daar erg blij mee zijn. Er was
tot een paar jaar geleden ook
een supermarkt gevestigd en
ernaast Koeleman.
Het geheel heeft dus de bestemming detailhandel. Als
je goed luistert naar de heren
van winkelcentrum Zuiderwaard, zou er daar wel een
supermarkt mogen verrijzen,
maar dan een van 500 m2 en
geen 900 m2 en geen Albert
Heijn.
De heer Theijsmeijer heeft de
vervallen boel opgekocht, is
gaan praten met de gemeente, heeft een plan ingediend
en kreeg van de gemeente
een bouwvergunning.
Start
De bouw begon, er kwam
publiciteit en daar begon het
feest. Super de Boer stapte
naar de rechter. De gemeente
had de bouwvergunning ten
onrechte afgegeven. Er mocht
daar geen supermarkt worden
gebouwd van 900 m2. Slechts
500 m2 had de officiële bestemming detailhandel. De
rest was door de gemeente
tijdelijk toegestaan aan de
vorige eigenaars, maar dat
was nooit officieel vastgelegd
in het bestemmingsplan. Oef,
foutje van de gemeente. De
bouw werd stilgelegd en het
getouwtrek begon.
De gemeente erkent haar fout
en vindt nu zelfs dat er dan
maar geen supermarkt moet
komen. Dat gaat een groot
deel van de raad echter te ver.
Er zijn toezeggingen gedaan,
een bouwvergunning gegeven, dit kan zomaar niet even
van tafel worden geveegd.

nog meer onderzoeken, het
kan niet op. Het ene onderzoek zegt dat er geen ruimte is
voor een tweede supermarkt,
het andere rapport precies het
tegenovergestelde.
Eén ding is zeker: Als de gemeente De Ronde Venen had
gedaan wat ze had moeten
doen: elke 10 jaar een bestemmingsplan
aanpassen,
had dit allemaal niet nodig geweest. Dan had de ‘ tijdelijke’
bestemming detailhandel’ nu
allang in het bestemmingsplan gestaan en was de AH al
geopend geweest.
Echter, de gemeente heeft dit
niet gedaan, sterker nog, dezelfde gemeente heeft gewoon
een bouwvergunning afgegeven, omdat ook zij ‘dachten’
dat het gehele gebied de bestemming detailhandel had.
De heer Schreurs van de Combinatie vroeg een extra vergadering aan nadat het college
had gesteld dat er dan maar
geen AH moest komen aan
de Herenweg. Iedereen was er
weer. De voor- en tegenstanders. Beiden hadden hun advocaten, hun architecten, enz
bij zich.
Pittig
De advocaat van de heer Theijsmeijer, Tom Phijffer, was
duidelijk in wat hij dacht over
de handelswijze van het college: “Bemoeienis van een
gemeente met de concurrentiestrijd tussen supermarkten
leidt tot onrechtmatig overheidshandelen; de gemeente
als vervalser van de vrije mededinging. B&W voeren handelspolitiek! De Algemene
beginselen van behoorlijk bestuur worden zo geschonden,
zoals verbod bevoegdheden
te gebruiken voor een ander
doel dan waarvoor deze gegeven zijn, verbod op willekeur,
rechtszekerheidsbeginsel en
vertrouwelijkheidbeginsel”, zo
verklaarde de advocaat.

Geen ruimte
De advocaat van Super de
Boer bleef hameren op de
door de raad vastgestelde
structuurvisie, waarin duidelijk staat dat er in Vinkeveen
geen ruimte is voor een tweede winkelcentrum. Zij hamerde ook op de grootte van de
supermarkt. “900 m2 is veel te
Onderzoeken/rapporten
Het wordt een gevecht, hart groot. Waar laat je alle auto’s?
tegen hart. Rapporten, onder- Is er parkeergelegenheid? Als
zoeken, ingezonden brieven, dit wordt goedgekeurd krijg

Dit gedeelte AH kan zo gaan draaien, dat heeft
bestemming detailhandel.

je een duurzame ontwrichting
van het Vinkeveense winkelniveau”.
En zo ging het maar door. De
voorzitter van de commissie, de heer Cor Versteegh,
maakte het er ook niet beter
op. Hij had er óf geen zin in óf
hij wilde graag naar huis. Hij
wilde alles kort, vond dat er al
veel te veel over was gepraat
en vond dat alles herhalingen
waren.
Misschien had hij wel gelijk,
maar de raad had zelf deze
extra vergadering uitgeroepen. Zij hadden deze mensen
zelf uitgenodigd en een RTG
houdt in dat je je zegje mag
zeggen, je mening mag vertellen en dat er vragen gesteld
kunnen worden.
Versteegh had zijn avond niet,
maar nadat hij door Ernst
Schreurs tot de orde was geroepen kregen de genodigde
burgers het woord en kon er
echt vergaderd worden.
Onduidelijk
Een groot deel van de aanwezige raadsleden vond toch
dat er de ruimte moest komen
voor een AH aan de Herenweg. Cees Houmes D66 zag
het spanningsveld niet: “Hier
in Mijdrecht zijn wel zeven supermarkten. Er zijn zelfs twee
AH’s en ze draaien allemaal
goed. En laten we wel duidelijk blijven, de rechter heeft de
bouw niet afgewezen, maar
geschorst. Het college moet
haar huiswerk overmaken. Het
heeft gewoon de verkeerde
instrumenten gebruikt”.
Toon van der Meer, een rasechte Vinkevener, snapte het
hele gedoe niet. “Waarom
geen AH aan de Herenweg.
Heel Vinkeveen wil het. En Super de Boer? Ach, die houdt
straks op te bestaan, het wordt
overgenomen. Wat wordt het?
een AH, een Jumbo.
En dan de verhalen van de
uitbreiding van het winkelcentrum. Ze willen 1500 m2
uitbreiden, maar er kan geen
800 m2 bij aan de Herenweg.
En de uitbreiding van het
centrum, wanneer komt dat?
2014/2015? Nee hoor, gewoon die AH daar openen”,
aldus Van der Meer

onderbouwd bouwplan zien
van Zuiderwaard: “Ik kan op
dit moment niet echt een afweging maken. Krijg alleen
maar gekleurde informatie.”
Goldhoorn wilde eigenlijk helemaal geen AH in Vinkeveen.
Schreurs van de Combinatie
vond dat AH er moest kunnen komen. De afgevaardigde
van het CDA was het duidelijk eens met Schreurs, maar
helaas kun je op het CDA de
laatste maanden geen pijl
meer trekken, of ze nu collectief ja zeggen of nee, of dat
er verdeeld wordt gestemd.
Fractie-discipline is er niet
meer bij het CDA.
Mag
Wethouder Roosendaal vertelde dat er geen status was op
het uitbreidingsplan van winkelcentrum Zuiderwaard: “Er
waren grootse plannen. Die
waren financieel onhaalbaar
en gingen van de baan. Het
werd stil. Toen kwam de heer
Theijsmeijer met zijn AH plannen en daarna reageerde Zuiderwaard weer. Wij als college
wachten op een uitspraak van
de raad. Zij moeten aangeven
wat zij willen wat wij nu doen,
moet wel zo snel mogelijk,
want er wachten twee partijen,
Theijsmeijer en Zuiderwaard.
Wij vonden dat er rechten lagen bij het AH pand. Wat we
echter niet in de gaten hadden was dat er stukken waren
die niet de juiste bestemming
hadden.”
Schreurs vroeg of de ondernemer een vergunning zou
krijgen als hij een vergunning
vroeg voor 500 m2.
“Jazeker, zo verklaarde ambtenaar Rohling: “als hij een vergunning vraagt voor het juiste
aantal m2 krijgt hij de vergunning. Daar heeft hij recht op.
Als de raad vindt dat we de
structuurvisie en het detailhandelsonderzoek
moeten
overdoen/aanpassen, prima,
maar bedenk wel, dat kost
tijd, veel tijd. Zonder rechter
zal deze zaak niet tot een einde komen”, zo verzuchtte een
ambtenaar. “Als de gemeente
had voldaan aan haar wettelijke verplichting elke 10 jaar het
bestemmingsplan vernieuwen
had het bebouwingsvlak er nu
gewoon geweest en hadden
we hier nu niet gezeten”, aldus
Rohling.

Geen mening
De partijen Ronde Venen Belang en Gemeente Belang
konden niet echt een mening geven. Van Broekhuijsen Teleurgesteld
van GB wilde eerst een goed Ernst Schreurs van de Combinatie was ernstig teleurgesteld in de memo van het
college en had daarom deze
extra vergadering bijeengeroepen: “We zijn werkelijk
diep teleurgesteld. Zo kunnen
we nog geen besluit nemen.
We hebben aan de wethouder
duidelijkheid gevraagd. Alles
is nu echter nog onduidelijker. We hebben een kip-ei situatie. Wij vragen het college
om informatie, anders kunnen
wij geen besluit nemen. Nu
zegt het college dat kunnen
we niet geven, omdat wij als
raad eerst een besluit moeten
nemen. We hebben om deze
informatie vier maanden geleden gevraagd en nu weten
we nog niets. Nee, erger nog,
het college vraagt ons nu om
de bouwaanvraag af te wijzen.”
Ook Hoogstraten van het CDA
begreep deze zet van het colgewoon de
lege niet: “Het is niet zo gek
dat alles zolang duurt. Ik stel
voor om dit besluit 29 oktober

Cor Versteegh (CDA):
Had er blijkbaar niet veel zin in

Ernst Schreurs (Combinatie):
“We zijn diep teleurgesteld in het college”

Toon v.d. Meer (VVW):
“Iedere Vinkevener wil deze AH daar”

Cees Houmes van (D66):
“Ik zie echt het spanningsveld niet”
te nemen als raad. Zelfs hierover bestond deze avond een
Babylonische
spraakverwarring. De meerderheid van de
aanwezige raadsleden wilde
het onderwerp 29 oktober op
de raadsagenda, maar de voorzitter maakte even uit dat het
november werd.
De voorzitter vroeg zelfs of de
raad even wilde aangeven of ze
nou voor of tegen de vestiging
van een AH aan de Herenweg
waren, hetgeen nu net niet de
bedoeling is in een RTG vergadering. Maar de raadsleden
trapte erin.
Dus even knopen tellen: CU/
SGP (2 zetels in de raad), Ronde Venen Belang (4 zetels) en

Gemeente Belangen (2 zetels)
zijn tegen de vestiging aan de
Herenweg. Is 8 zetels van de
23.
VVW (1 zetel) D66 (1 zetel)
Combinatie (4 zetels) VVD (3
zetels) zijn voor. Het CDA (6 zetels) voor een deel voor, maar
hoeveel is nog onduidelijk. In
ieder geval lijkt het er op dat
bij de behandeling in de raad
het plan van AH wel zal worden
goedgekeurd.
De heer Theijsmeijer was ook
duidelijk deze avond: “We willen graag groot, maar als het
niet anders kan openen we gewoon een AH van 500 m2, dat
kan zo en daar zullen we dan
niet meer al te lang mee wachten.”
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De Vinken b2 kampioen
Vinkeveen - Op zaterdag 17 oktober mocht de B2 van De Vinken na
een kort oponthoud met mooi weer
vertrekken naar de concurrent Swift
B2 te Amsterdam, om daar het kampioenschap veilig te stellen.
In de aanval begonnen Quincy
Steen, Sanne van de Voort, Clemence Verlaan en Robbin de Graaff en
in de verdediging startten Denise
Bultena, Danielle Gijsen, Derk Burggraaff en Tijn van Vliet.
Helaas waren Marieke Oostrom en
Rens van Vliet afwezig.
In het begin van de wedstrijd deed
de verdediging haar uiterste best

om een doelpunt tegen te houden.
Er kon echter niet voorkomen worden dat de tegenstander door middel van een afstandschot het heft in
handen nam en het openingsdoelpunt scoorde.
Vervolgens kwam het aanvallende
team in beweging. De achterstand
werd door Robbin, Danielle, Quincy en Derk omgebogen in een voorsprong. Met mooie aanvallen en
verdedigend spel ging de B2 de rust
in met 2-6.
In de tweede helft begon de B2 meer
plaatsfouten te maken, waardoor de
tegenstander weer een beetje het

gevoel kreeg om terug te komen in
de wedstrijd. Zij scoorden dan ook
twee doelpunten. Maar omdat Denise en haar teamgenoten weer goed
gingen verdedigen en Vinkenspeelster Sanne het verschil weer op 3
bracht (4-7) brak bij de tegenstander het verzet. Hierdoor kon de B2
met doelpunten van Clemence, Danielle, Quincy en Robbin het feest
compleet maken. Na het eindsignaal stond er 7-11 op het scorebord
en konden de kampioenen van de
Vinken B2 de champagneflessen laten knallen. Een wedstrijd en resultaat om trots op te zijn.

Het team van De Vinken
C3 overtuigend kampioen
Vinkeveen - De Vinken C3 is dit
veldseizoen overtuigend kampioen
geworden. Het door Super de Boer
gesponsorde team versloeg tegenstander na tegenstander en wist zo
ongeslagen bovenaan te eindigen.
De eerste wedstrijd van het seizoen
was tegen OVVO. De ploeg begon
ietwat onzeker, maar al snel was
duidelijk dat ze met kop en schouders boven de tegenpartij uitstaken.
Via een ruststand van 0-10 werd het
uiteindelijk 0-14 in Maarssen.
De week erop stond de derby tegen
Atlantis op het programma. Een lange tijd stond het 1-1, maar vlak voor
rust wist de C3 de voorsprong iets
uit te breiden naar 1-3. Na rust werd
er vrolijk verder gescoord, wat resulteerde in een 1-8 eindestand.

Na een week rust eindelijk de eerste
thuiswedstrijd. Deze werd gespeeld
tegen ESDO uit Kockengen. Deze
wedstrijd maakten de Vinkeveners
het zichzelf lastiger door ontzettend
veel kansen te missen. Gelukkig was
dat in de eindstand niet te zien, het
werd 7-2. 10 oktober, de belangrijkste wedstrijd werd vandaag gespeeld. Ditmaal was de ploeg afgereisd naar Harmelen om het tegen THOR op te nemen, die ook
nog geen wedstrijd verloren hadden. Zij hadden tot nu toe wel duidelijk minder vaak gescoord in de
wedstrijden, maar dat zegt natuurlijk niks. Het begin verliep niet al te
best, THOR heeft bijna de hele eerste helft met 1-0 voor gestaan. Dit
was tevens de ruststand. In de rust
waren de spelers het met zijn allen

eens dat ze, zeker qua veldspel, toch
wel duidelijk beter waren. Tijd om te
gaan scoren, anders zou het kampioenschap aan hun neuzen voorbijgaan. In de tweede helft pikte iedereen dat goed op en het werd 1-4.
Het gedeelde kampioenschap was
in ieder geval alvast binnen.
Afgelopen zaterdag stond de laatste
wedstrijd tegen het onderaan geklasseerde Fiducia op het programma. De Vinken C3 was gebrand om
te winnen en alleen kampioen te
worden. Het was vrij snel duidelijker dat ze toch wel een aantal maten te groot waren voor Fiducia. Het
werd op eigen veld, onder toeziend
oog van vele ouders en ander publiek, 21-0 voor De Vinken C3. Een
terechte kampioen!

Atlantis 4 zet opnieuw de
bloemetjes buiten
Mijdrecht - Het door Florist gesponsorde Atlantis 4 moest hun
laatste wedstrijd van het 1e deel van
het buitenseizoen tegen SDO spelen in Hillegom. Nadat iedereen na
diverse invalbeurten in Hillegom
was aangekomen, konden we beginnen met de voorbereidingen van
onze eigen wedstrijd.
Atlantis begon erg gemotiveerd aan
de wedstrijd, waardoor er veel kansen kwamen voor het 1e aanvalsvak. Toch duurde het wel erg lang
voordat het 1e doelpunt op het sco-

rebord mocht worden gezet. Door
sterk verdedigend werk van het andere vak kwam de 0-2 er snel achteraan. Nu mocht het andere vak
het gaan proberen om de score
weer verder uit te breiden, maar ook
dat vak had het heel moeilijk om de
korf te vinden.
In de rust was Erik erin gekomen in
het aanvalsvak en door nog steeds
goede aanvallen kon dan eindelijk de 0-3 op het scorebord komen.
De tegenstanders kregen nu ook
steeds meer kansen en dus ging

Goed eindschot De Vinken
Vinkeveen - In de laatste veldcompetitiewedstrijd voor de zaal heeft
De Vinken goede zaken gedaan
door twee wedstrijdpunten uit Apeldoorn mee naar huis te nemen. De
thuisploeg kwam goed uit de startblokken, maar aan het einde van de
tweede helft bevestigden de Vinkeveners dat zij in de top drie van de
tweede klasse thuis horen.
Atalante
De ploeg van Siemko Sok startte
met de wind tegen. De eerste aanval met Kelvin Hoogenboom, Pascal Kroon, Joyce Kroon en Mariska Meulstee kon mede daardoor
niet tot scoren komen. Ook Vinken’s
tweede aanval met Charita Hazeleger, Lisette Pauw, Peter Koeleman en Ruud Oussoren wist pas in
de eenentwintigste minuut te sco-

ren via een door Lisette Pauw meegekregen strafworp. Daarna maakte het Apeldoornse Atalante nog 41 alvorens Pascal Kroon en Ruud
Oussoren De Vinken weer terug in
de wedstrijd brachten door de ruststand op 4-3 te brengen.
Laatste kwartier
Direct na rust scoorde Oussoren
nog eens: 4-4. Het eerste kwartier
na rust bleef het scoringsinitiatief
vooral bij Atalante. Weliswaar vochten beide teams goed voor de kansen, maar het duurde tot ver in de
tweede helft voordat de Vinkeveners echt los kwamen. Via 6-4 en 86 (Ruud Oussoren en Pascal Kroon)
was de stand tien minuten voor tijd
8-8 (twee maal Charita Hazeleger).
Nog één maal kwam de thuisploeg
op voorsprong, maar daarna ging

De Vinken erop en erover. Doelpunten van Kelvin Hoogenboom, de inmiddels ingevallen Helene Kroon en
Peter Koeleman brachten de eindstand op 9-11 in Vinkeveens voordeel. De scores voor De Vinken deze
middag kwamen van: Charita Hazeleger (3x) Ruud Oussoren (3x), Pascal Kroon (2x), Kelvin Hoogenboom,
Peter Koeleman en Helene Kroon
(allen 1x).
Met dit resultaat heeft De Vinken
zich in de top van de poule genesteld, zodat met een gerust hart het
zaalseizoen in gegaan kan worden. Na het winterseizoen in de zaal
wordt deze veldcompetitie voortgezet. Ook in de zaal speelt De Vinken
1 in de tweede klasse van het KNKV.
De zaalcompetitie begint op 14 november.

Thomas warmlopen, want er moest
nog een doelpunt vallen. Gelukkig
viel die ook voor het door Florist gesponsorde team, dus Thomas kon
weer gaan zitten. Met nog een paar
minuten te gaan viel dan ook de 14, maar Atlantis neemt de winst mee
naar huis.
Dit was voorlopig de laatste wedstrijd buiten. Vanaf nu gaat Atlantis
4 lekker weer naar binnen. Volgende week zijn ze vrij, maar zaterdag
31 oktober mogen ze oefenen tegen
OVVO uit Maarssen.

Ondanks hard werken een
verlies voor Hertha meiden
Michel Bak beste driebandenspeler in B-klasse
De Ronde Venen - De vijf beste biljarters in de spelsoort driebanden
speelden afgelopen weekend de grote finale. Uit een voorronde van 36
deelnemers kwam het selecte gezelschap bestaande uit Winnie Lek,
Cock Verver en Michel Bak van De

Paddestoel, Wil Bouweriks van Stieva-Aalsmeer en Hans Dikker van De
Schans.
Café De Paddestoel was het decor voor deze finale die uiterst sportief verliep. Zaterdag stond Michel
Bak met 4 punten op zak er het bes-

Op de foto links Michel Bak met de Bocxe Biljarts-cadeaubon, rechts Cock
Verver.

te voor. Wil Bouweriks, Cock Verver
en Hans Dikker gingen met 2 punten
huiswaarts, terwijl Winnie Lek puntloos vertrok.
Zondag was de dag van de ontknoping maar Michel Bak liep verlies op
tegen clubgenoot Winnie Lek. Cock
Verver pakte zijn 2 partijen en kwam
op het voor hem maximale niveau nadat hij ook van Winnie en Wil won.
De laatste partij ging tussen Hans
Dikker en Michel, deze laatste moest
winnen om in punten gelijk te komen
met Cock, hetgeen wonderbaarlijk
lukte. Na enig rekenwerk van assistent-wedstrijdlleidster Lucia maakte
federatievoorzitter Cor van de Kraats
rond 17.00 uur de uitslag en de nieuwe winnaar bekend.
Met voor iedereen een bos Rijdesbloemen en een mooie trofee werd
de uitslag;
1 Michel Bak
6 pnt
2 Cock Verver
6 pnt
3 Wil Bouweriks
4 pnt
4 Hans Dikker
2 pnt
5 Winnie Lek
2 pnt

Vinkeveen - De meiden van de
MD1 blijven knokken. Afgelopen
zaterdag stond de uitwedstrijd tegen Pancratius in Badhoevedorp op
het programma.
Aanvankelijk waren ze compleet
maar om verschillende redenen
konden maar 9 van de 13 meisjes
aanwezig zijn. Het kostte wel wat
moeite maar uiteindelijk vond Tisha uit de E1 het erg leuk om met

de meiden van de MD1 mee te gaan
voetballen. Dus behoorlijk gehavend
begon de wedstrijd volgens schema
met 10 meisjes van Hertha tegen 11
van Pancratius. Het werd een superwedstrijd. De opdracht aan de meiden was om met zijn allen te gaan
aanvallen en verdedigen en de eerste helft verliep erg goed. Ze voetbalde met z’n allen op de helft van
de tegenstander en door doelpun-

ten van Emily en Isra stonden ze
met rust ook 1-2 voor. In de tweede helft bleven de meiden knokken maar hadden al te veel gegeven
en dat werd helaas door Pancratius
goed gezien.
Er werden toch nog 3 doelpunten
door hen gemaakt, wat resulteerde
in en 2-4 nederlaag. Meiden, desondanks super - de inzet was top!  
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CSW 1 klopt concurrent
Voorland op eigen veld
Wilnis - CSW is afgelopen zaterdag alleen aan de leiding gekomen
doordat de concurrenten punten
verspeelden en de ploeg van trainer Dennis v.d. IJssel op eigen veld
Voorland met 3-1 versloeg.
CSW trof in Voorland een tegenstander die bepaald niet onderschat
mocht worden. CSW was in de beginfase van de wedstrijd wel meer
in balbezit maar was het erg lastig om de juiste opening te vinden
en te vaak voor de moeilijkste oplossing werd gekozen. Voorland kon
daar ook niet al te veel tegenoverstellen vooral ook omdat de snelle buitenspelers prima in bedwang
werden gehouden door Vincent
Wens en Dennis Vellekoop, de beide backs van CSW. Het eerste gevaar kwam wel van Voorland uit een
goed genomen vrije trap maar de
bal werd prima onder de lat weggetikt door doelman Jordi Wens. Daarna een knappe doelpoging van Cabeza maar zijn schot uit de draai
verdween net naast het doel. Jay
Klaas Wijngaarden leek de score te
gaan openen toen hij de bal ontving
van Cabeza maar zijn schot ging net
voorlangs. Halverwege de eerste
helft nam CSW toch de leiding toen
Ronnie Hilhorst Cabeza op maat bediende en oog in oog met de keeper tikte Cabeza beheerst binnen.

Winst voor Hertha E2
Vinkeveen – De jongens van Hertha E2 speelden hun 4e wedstrijd in
de poule. De eerste twee wedstrijden verloren ze, en de 3e is gewonnen. Tegen CSW E 4 verloren ze met
4-5, terwijl ze met 4-0 voor hebben
gestaan. Ze moesten nu winnen tegen CSW E3.
CSW kreeg de eerste kansen, de
eerste hield keeper Bas prima tegen en later hield de lat er nog een
uit het doel. Hertha kreeg een paar
corners maar die werden goed verdedigd. CSW scoorde 1-0 omdat er
niet zo goed verdedigd werd.

Nog voor rust kwam CSW op een 20 voorsprong. Na een prima combinatie tussen Wijngaarden en Cabeza werd de bal door laatstgenoemde panklaar gelegd bij de vrijstaande Ronnie Hilhorst. Hilhorst controleerde de bal op zijn borst om vervolgens hard en droog uit te halen.
Minder
De tweede helft was qua niveau een
stuk minder dan de eerste er werd
vooral veel en slordig balverlies geleden. CSW vergat te voetballen en
zocht te snel de lange bal. Ook tegenstander Voorland kon niet imponeren en wist ook nauwelijks gevaarlijk te worden. Na een minuut
of twintig in de tweede helft kwam
CSW op een veilige voorsprong.
Wederom Cabeza die de bal voorzette op de inlopende Hilhorst die
uit de lucht keihard binnenschoot.
Ook Michel Zeldenrijk leek nog te
gaan scoren maar kon de bal net
niet goed genoeg raken waardoor
de bal naast het doel verdween. Vlak
voor tijd werd de eer nog gered door
Voorland toen de bal uit een scrimmage in het doel verdween en zo de
eindstand op 3-1 werd bepaald. Zaterdag speelt CSW voor de beker uit
tegen Dovo, een mooie tegenstander voor CSW aangezien deze ploeg
op het hoogste niveau van het zaterdagvoetbal speelt.

De 2e helft kreeg Hertha goede
kansen, Lucas scoorde de 1-1 van
afstand over de keeper heen. CSW
kreeg nog een penalty. Bas keepte
erg goed en hield de penalty. Door
veel goede voorzetten van Lars en
Levi kregen Jesley, Ferdi en Daniel
nog grote kansen. Doordat Hertha
goed druk zette kreeg CSW geen
kansen meer. Mike schoot zacht
op doel, de keeper zei ‘los’, maar iemand raakte de bal toch aan zo door
de benen van de keeper 1-2. Met
een klein beetje geluk heeft Hertha
terecht gewonnen.

Korfballers Atlantis 3
sluiten af met winst
Mijdrecht - Het door gesponsorde H.W. v.d. Laan team van Korfbalvereniging Atlantis heeft met wisselende scores het eerste veldseizoen
afgesloten. Atlantis 3 bestaat uit:
Wilma Kranenburg, Mirjam Gortenmulder, Nadia Bachdim, Leoniek van
der Laan, Sandra Pronk, Jan Willem
van Koeverden Brouwer, Arjen Markus, Serge Kraaikamp, Barry van der
Waa, Pleun Neurink en Bert Pauw.
Als coach en trainer Harold Taal.
Na al een aantal zware tegenstanders te hebben gehad in de poule,
welke met een gering verlies moesten worden beëindigd, was het zeker mogelijk om tegen ZKC ’31 punten te halen. De laatste veldwedstrijd van de eerste helft veldseizoen mocht het gesponsorde H.W.
v.d. Laan team het op nemen tegen
ZKC’31 in Zaandam. Door afwezigheid en blessure bij de dames heeft
Janneke van Ginkel de vierde plek
opgevuld bij de dames.
Met twee sterke vakken begon Atlantis 3 vol goede moed aan de

wedstrijd. Helaas wist ZKC´31 het
eerste doelpunt te maken, maar al
gauw sloot Atlantis 3 aan. De stand
ging gelijk op tot 3-3. Door een goed
aanvalsspel van Atlantis 3 wisten zij
met een punt voorsprong de rust
in te gaan. In de rust nog een aantal tips meegekregen van de coach
begon Atlantis 3 zeer fanatiek aan
de tweede helft. Dit resulteerde ook
in drie mooie doelpunten. Hierdoor
kon Atlantis 3 uitlopen met vier punten verschil. ZKC’31 begon het lastiger te krijgen om hun eigen kansen te creëren. Door een juist verdedings spel van Atlantis 3 wist ZKC’31
hierdoor nog maar twee doelpunt te
maken in de tweede helft.
Bij Atlantis 3 vond er nog een heren
wissel plaats. Uiteindelijk wist het
gesponsorde H.W. v.d. Laan team
nog twee maal te scoren en werd
de wedstrijd met een winst afgesloten 5-9.
Nog even wat rust, zodat Atlantis 3
op 14 november aan de competitie
in de zaal mag gaan beginnen.

Prijsklaverjassen de Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 23 oktober is er prijsklaverjassen voor iedereen in Café de Merel aan Arkenpark Mur 43 in Vinkeveen, tel. 0297263562. U dient om 20.00 uur aanwezig te zijn. Uiterlijk om 20.15 wordt
gestart met kaarten, dit op veelvuldig
verzoek. Er zullen vier maal zestien
giffies gespeeld worden, de punten
worden bij elkaar opgeteld en de
winnaar of winnares is bekend.

Ook is er op deze avond een grote
tombola.
De uitslag van de laatstgespeelde
prijsklaverjasavond is als volgt:
1 Nico van der Meer
2 Greet Koot
3 Leni Bon
4 Hr. v.d. Weerthof
5 Cees Lof

7098 punten
6874 punten
6671 punten
6599 punten
6592 punten

De poedelprijs was deze avond voor
Henk van Breda met 4795 punten.

Weer winst dames CSW
Wilnis - Het elftal, met Danielle weer
terug als linksbuiten en Debbie voor
de geblesseerde Lea, begon goed
aan de wedstrijd. Met de wind in de
rug gingen de eerste ballen richting
het doel van RCL. Al na 4 minuten
werd de aanvalsdrift beloond, Danielle krulde de bal uit een vrije trap
voor het doel, alwaar Jorien de bal
beheerst binnen tikte, 1-0. Er volgde al snel daarna een volgende vrije
trap, helaas verdween deze bal over
het doel. Mooie aanvallen volgde en
na een combinatie met Iris kon Danielle net worden gestopt door een
van de RCL verdedigsters. Een diep
gepeelde bal van Kim zette Danielle
vrij voor het doel, helaas verdween
de bal net naast het doel. Christianne kon, na een combinatie in
het centrum, afwerken, de bal werd
door de keeper gekeerd. RCL kon
niet veel tegenover onze aanvallen
zetten, soms was er een diep gepeelde bal maar onze verdediging,
met Tea, Kim, Diana en Debbie, verdedigde naar behoren.

Aanvallend konden Pascalle, Christianne en Sylvia de score voor CSW
nog vergroten, helaas bleven we op
1-0 staan. Vlak voor rust lag de bal
in ons doel, maar gelukkig was het
een buitenspel doelpunt, maar de
toon was gezet RCL ging opportunistische voetballen en kreeg meer
kansen.
Naast
Na de rust hield CSW het beste van
het spel, in de 6e minuut stond Danielle alleen voor de keeper maar
de bal verdween net naast het doel.
RCL speelde veelvuldig de lange bal
en we moesten enkele keren stevig
ingrijpen, in de 15e minuut mocht
RCL op ca. 20 meter van ons doel
een vrije trap nemen, maar gelukkig verdween de bal over het doel.
Na de wissel, Shannen voor Sylvia,
volgde er weer een nieuwe stroom
aanvallen. Kansen waren er uit vrije
trappen en corners. We waren dicht
bij de 2-0, maar de bal verdween
niet in het doel. In de 30e minuut

redde Isabella katachtig op de doellijn na een schot van RCL, er volgde nog een vrije trap voor RCL maar
de bal verdween naast het doel. Danielle werd onderuit gelopen, iedereen dacht dat de bal, bij RCL, op
de stip ging, maar de goed fluitende scheidsrechter legde de bal buiten de 16. De vrije trap leverde niets
op. Uit een corner, in de 36e minuut,
maakte Jorien haar 2e goal, de bal
werd afgekeurd.
De laatste 10 minuten ging het spel
op en neer RCL kreeg geen echte
doelkansen meer. CSW daarentegen scoorde in de 40e minuut: een
schot van Christianne verdween
in het doel, 2-0. Al met al een verdiende overwinning alleen de kritische toeschouwers zouden, gezien
het aantal goede kansen, op een
hogere uitslag hebben gerekend.
CSW is met deze overwinning opgeklommen naar de 3e plaats. Volgende week de beker topper tegen de
hoofdklasser Seastum, aanvang om
14.30 uur.

Zaalvoetbalteam ‘Café Stee-Inn’
heel goed begonnen met
gesponsorde outfit
Wilnis - Zaalvoetbalteam “Café Stee-Inn” is het nieuwe seizoen
goed begonnen!
Ze zijn tot nu toe ongeslagen en in
het trotse bezit van nieuwe tenues,
gesponsord door Ron de Groot van
Café Stee-Inn in Wilnis.
Het zaalvoetbalteam maakt deel uit
van de bedrijvencompetitie Zaalvoetbal van Sportvereniging Veenland, die een flink aantal nieuwe leden heeft mogen verwelkomen.

Hertha pakt in laatste
minuut de drie punten
Vinkeveen - Hertha heeft afgelopen
zaterdag de belangrijke uitwedstrijd
van directe concurrent OSM’75 met
0-1 gewonnen.

Sjaak ten Den had een groot overwicht en drong de thuisploeg terug
op eigen helft.

De spannende wedstrijd werd vlak
voor tijd in Vinkeveens voordeel beslist door een strafschop.

Het kunstgrasveld was hard en
daardoor moeilijk bespeelbaar en
OSM probeerde met veel fysiek spel
de wedstrijd te ontregelen.

Hertha besefte het belang van de
uitwedstrijd tegen directe concurrent OSM’75 en begon scherp aan
de wedstrijd. Het team van trainer

Hertha was de beter voetballende
ploeg en creëerde een aantal kansen om nog voor de rust op voorsprong te komen. OSM hanteerde

de lange bal, maar werd nauwelijks
gevaarlijk. De doelpunten bleven de
eerste helft uit.
Na rust ging Hertha opnieuw op
zoek naar een de openingstreffer.
De wedstrijd had ook de tweede
helft een eenzijdig spelbeeld. Hertha had het balbezit en de kansen en
OSM probeerde met defensief spel
voor een gelijkspel te gaan. Met invallers Jeffrey Cijs en Peter Post
werd er met nog meer druk naar voren gespeeld om een goal te forceren. Vlak voor tijd leek Hertha eindelijk op voorsprong te komen. Na
een schot van Jorg Landwaart kon
Wessel Maijer uit de rebound de bal
in het lege doel schuiven, maar de

goal werd onterecht afgekeurd wegens buitenspel. In de negentigste
minuut werd Hertha alsnog beloond
voor de inzet en het vertoonde spel.
Na een diepe bal werd Landwaart
op de rand van het strafschopgebied geschept door de keeper van
OSM en de scheidsrechter wees
naar de stip. Maijer bleef koel vanaf
elf meter en schoot raak, 0-1. Hertha kon door het late doelpunt alsnog de zeer verdiende drie punten
meenemen naar Vinkeveen en kan
zich opmaken voor de topper thuis
tegen koploper Vliegdorp.
Concurenten
De overige concurrenten SDZ en
OSO wonnen ook hun wedstrij-

De bestaande groep is een enthousiaste groep, waardoor elke week
voldoende spelers aanwezig zijn om
samen een gezellige maar wel fanatieke wedstrijd te spelen.
Het niveau van het recreatieve zaalvoetbal is zeker het afgelopen jaar
ook omhoog gegaan. De wedstrijden worden gespeeld elke dinsdagavond van 19.15 uur tot 21.15 uur.
Aansluitend wordt er nog op een recreatieve manier gezaalvoetbald van
den, Vliegdorp was dit weekend vrij.
Vliegdorp gaat ongeslagen aan kop
met 18 punten uit zes wedstrijden,
Hertha volgt met 15 punten, OSO
heeft ook 15 punten maar speelde
een wedstrijd meer en SDZ heeft 13
punten uit zes wedstrijden.
Hertha 2 won de uitwedstrijd bij
IJFC in IJsselstein met 1-4. Na een
slechte eerste tien minuten, waarin Hertha op 1-0 achterstand kwam,
herstelde het zich na rust.
Kevin Overzee zorgde met een afstandsschot voor de gelijkmaker,
waarna Jerry Remmers, Albert Haveman en Martijn van de Moolen
de eindstand op 1-4 bepaalden.
Komende zaterdag speelt Hertha 2
thuis voor de beker tegen HSV ’69,

21.15 uur tot 22.15 uur in de Willisstee.
Supporters zijn deze avond natuurlijk ook van harte welkom om de diverse teams te komen aanmoedigen.
De competitie bestaat uit de volgende teams:
Team Joben Bouw/Team Notass./
Team Van Harberden/Team SteeInn/Team
Argonvedettes.nl/Team
Bouwservice Gommans/Team Veenland/Team Tuincentrum Rijdes/Team
Nieuw deco B.V.
de wedstrijd begint om 13.00 uur.
Zaterdag is Hertha vrij vanwege het
bekerweekend. Hertha speelt zaterdag 31 oktober thuis de topper tegen Vliegdorp. Wanneer Hertha de
thuiswedstrijd tegen de koploper uit
Soesterberg weet te winnen komt
het gelijk in punten aan kop. De
topper zal zaterdag 31 oktober aanvangen om 14.30 uur op Sportpark
de Molmhoek.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

