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Wordt het geen tijd voor een gedegen opleiding?

Wie is het dagelijks bestuur:
de ambtenaar of de
wethouder?

FRANTZEN R&O
Renovaties
0297-521678/0655-167085
www.frantzenreno.nl
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Goed Gevoel!

“Ik heb een hypotheek gekregen,
die perfect bij me past.”
Stefanie de Ridder, Mijdrecht
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F i n a n c i e e l D i e n s t e n c e n t ru m m i j D r e c h t
komen en een week later waren de
antwoorden op papier weer terug bij
de raad. Donderdag jl. kon de raad
op deze antwoorden reageren.
En nu komt het: al heel snel bleek
echt, dat de wethouders amper wisten wat voor vragen de raadsleden
hadden gesteld.
Het bleek duidelijk dat deze vragen
van de raad regelrecht naar de diverse afdelingen in het gemeentehuis zijn gestuurd, dat de ambtenaren de antwoorden op papier hebben gezet en de wethouders zelfs
deze antwoorden lang niet allemaal
hebben doorgelezen.

De Ronde Venen – Je vraagt je
het steeds meer af, wie heeft er nu
de dagelijkse leiding van deze gemeente. Wie is er nu eigenlijk de
baas? Wat behoort een wethouder
te weten van zijn portefeuille. Wat
behoort een raadslid te doen en te
weten? Een gemeente is toch een
groot bedrijf. Een miljoenenbedrijf.
Een bedrijf dat werkt met geld van
de gemeenschap. Belastinggeld.
Het bedrijf is gevestigd in een gemeentehuis en daarin werken goed
opgeleide mensen. Ieder zijn vak. De
een is deskundig op financieel gebied, de ander op openbare werken,
die op ruimtelijke ordening, bouwzaken, sport, recreatie en noem
maar op. Je wordt niet zomaar aangenomen, je moet wel degelijk een
goedgerichte opleiding hebben gehad, en terecht. De gemeenten worden steeds groter en er gaat steeds
meer in om.
Raad
In een democratie zoals Nederland

kent, is een door de burgers gekozen gemeenteraad (in De Ronde
Venen zijn dat 23 raadsleden), het
hoofd (de baas) van de gemeente.
Zij zorgen er met elkaar voor dat de
zaken blijven draaien, plannen worden gemaakt, worden uitgevoerd,
enz. Uit de raad, wordt het dagelijks bestuur gekozen, de wethouders. Zij vormen samen met de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders. Zij zorgen
ervoor dat de ambtenaren en andere overheden uitvoeren wat de raad
heeft uitgestippeld. Zij zijn het dagelijks bestuur, die te allen tijde verantwoording moeten afleggen bij de
baas van de gemeente, de gemeenteraad.
Deze wethouders hebben portefeuilles, onderdelen waarin zij de
leiding hebben. Zo heb je de wethouder die gaat over financiën, een
wethouder openbare werken, een
voor ruimtelijke ordening, verkeer
en ga zomaar door.
Je zou toch zeggen dat, als je wet-
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houder wordt, je verstand van zaken
moet hebben. Maar dat blijkt toch
lang niet altijd het geval te zijn. Nu
weet ik wel, je kan niet overal verstand van hebben, maar als je een
fulltime baan hebt, met een goed
salaris, mag er toch van je verwacht
worden dat je weet waar het over
gaat.
Ambtenaren
Helaas merk je echter steeds meer
en meer, dat niet de raad, niet het
dagelijks bestuur, maar de ambtenaar regeert. De wethouders weten
vaak niet waar ze over praten.
Zij laten alles, maar dan ook alles over aan “hun” ambtenaren en
wat zij zeggen, doen of voorstellen,
wordt klakkeloos overgenomen. Afgelopen donderdag, tijdens een informele raadsvergadering, bleek
heel duidelijk dat de ambtenaren
het werk van de wethouders doen
en dat de wethouders vaak niet weten waar ze het over hebben.
Op 6 november a.s. is de belangrijkste vergadering van het jaar. De begrotingsraad. De vergadering waarin de raad de begroting voor 2009
moet goedkeuren, of niet. De raad
had twee weken geleden deze begroting binnengekregen en de gelegenheid gekregen om vragen te
stellen aan de wethouders.
Heel veel vragen waren binnenge-

De financieel deskundigen van de
raad, Hendrik Palm, Bert van Broekhuizen, Cees Houmes en Jan van
Loo begrepen niet dat het college in
hoofdlijnen geen duidelijkheid over
de begroting konden geven. “Als
raadslid moet je toch duidelijkheid
hebben, anders kun je deze begroting toch niet aannemen? Het lijkt er
nu echter op dat het dit college niet
lukt. Deze begroting lijkt wel een
black box, maar zo werkt dat echt
niet. Als een wethouder geen duidelijkheid kan geven wordt het toch
wel griezelig.
Wethouders, maak de zaak inzichtelijk. De wereld is de afgelopen weken wakker geworden. Wij kunnen
niet blijven slapen, maar dat lijkt dit
college wel van ons te vragen: slaapt
u maar door, wij waken over u. Maar
nee, die tijd is voorbij. Wij willen duidelijkheid”.

De Lindeboom 11 Mijdrecht

NIEUW ADVOCATENKANTOOR
IN MIJDRECHT

HENDRIKX & THOMAS
ADVOCATEN

0297 - 23 18 08
KOSTELOOS INTAKEGESPREK

Vermist

En met die boodschap werd het college naar huis gestuurd. De wethouders waren zichtbaar niet blij,
vooral Ingrid Lambregts van financiën nam de raad deze kritiek niet in
dank af, maar als wethouder ben je
verantwoordelijk voor je portefeuille en moet je gewoon je werk goed
(laten) doen en doe je dat niet, dan
moet je je werk over (laten) doen.
Wordt vervolgd

had geen legitimatiebewijs bij zich
en bleek niet in het bezit te zijn van
een rijbewijs. Op het politiebureau
bleek hij ook een kleine hoeveelheid
drugs bij zich te hebben, waarvan hij
afstand deed. De man is ingesloten
voor verhoor.

In augustus is tijdens onze
vakantie onze poes verdwenen.
Verschillende
opsporingsacties
hadden helaas geen resultaat.
Wij vermoeden dat ze ergens in
De Ronde Venen onderdak heeft
gevonden. Weet u misschien
waar? Kunt u ons dan bellen op
nummer 06-20634371.
Onze poes is 2 jaar oud, is gesteriliseerd
en is klein kat gebleven. Ze is zwart/
wit, heeft een knikje in haar staart en
haar rechterachterpootje zet ze wat
vreemd neer, soms loopt ze wat mank.
Toen ze wegliep had ze een zwart
leren halsbandje om met een rond
magneetje eraan.

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

FIT DE KERST IN?

CarS / GarCia
Alle aandacht

&

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

WiJ MaKEN ruiMTE VOOr dE NiEuWE JEaNS
COllECTiE. daarOM ruiMEN WiJ EEN
GrOOT dEEl VaN ONzE VOOrraad
MET dEzE aCTiE.

Preview Opel Insignia
troy! 3.9394

zijdstraat 61, aalsmeer,
Tel 0297-321177
internet: www.bigl.nl
Openingstijden:
Maandag 12.30-18.00 uur,
dinsdag t/m donderdag 10-18.00 uur,
Vrijdag 10-21.00 uur,
zaterdaG 10-17.00 uur

Op 1 november, het is echt waar,
is Marianne al 12,1/2 jaar
bij Mondria
Daarom staat op zaterdag de koffie klaar
bij uw boekhandelaar

‘Weet ik niet’
Hoeveel keer we donderdagavond
niet gehoord hebben: “dat weet ik
niet”, van een wethouder, of “daar
ben ik niet deskundig in”. Onbegrijpelijk. Het is toch hun portefeuille.
De wethouders gaven zichzelf donderdagavond, stuk voor stuk, een
brevet van onvermogen. Er zat echt
geen enkele diepgang in de antwoorden die zij gaven. Ze draaiden
overal omheen, schoven af, of namen het mee terug.

Aanhouding: drugsbezit
en geen rijbewijs
Wilnis – Zondagochtend 26 oktober
rond 00.45 uur zagen surveillerende
agenten een personenauto verdacht
hard wegrijden op de Pieter Joostenlaan. Op de Herenweg konden
de agenten de bestuurder, een 19jarige Mijdrechter aanhouden. Hij

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Kijk voor meer informatie op:

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

18 november a.s. van 11.00
tot 21.00 uur bij Catsman Uithoorn

www.catsmanopel.nl

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

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

Servicepunten

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

Inspirerend idee
of een grandioze
gedachte?

Servicenormen

Als u een goed idee heeft voor de
gemeente De Ronde Venen of mee wilt
denken over bepaalde onderwerpen,
kan dat voortaan ook via de website. De gemeente heeft vanaf 28
oktober de gemeentelijke website uitgebreid met ‘Inwoners AanZet’.
Inwoners AanZet is dé plek waar u als inwoner mee kunt denken met
de gemeente, ideeën kunt aandragen of uw mening kunt geven over
bepaalde onderwerpen.

Gratis verkrijgbaar
in het gemeentehuis,
neem ze mee!

Zo is er het ideeënloket, voor bijvoorbeeld uw ideeën of plannen over
uw buurt. Daarnaast willen wij graag weten hoe u over verschillende
onderwerpen denkt. Op dit moment kunt u uw mening geven over de
inzameling van plastic afval. Inwoners AanZet vindt u op:
www.derondevenen.nl

Loop- en wandelroute
‘Rondje Vinkeveen’
in gebruik genomen
Wethouder Ingrid Lambregts (Sport) heeft zaterdag 25 oktober officieel de
loop- en wandelroute ‘Rondje Vinkeveen’ in gebruik genomen. Zij loste bij
De Boei, het begin- en tevens eindpunt van de route, het startschot voor de
eerste wandeling. De route is onder andere gerealiseerd om meer mensen
aan het bewegen te krijgen.
Uit onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlanders onvoldoende
beweegt. Geadviseerd wordt minimaal 5 dagen per week 30 minuten per
dag matig intensief te bewegen. Daarmee wordt de gezondheid bevorderd
en wordt de kans op hart- en vaatziekten verkleind. De route is ontwikkeld
door de gemeente De Ronde Venen en atletiekvereniging De Veenlopers in
samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) en de
Nederlandse Hartstichting.
Rondje Vinkeveen is een zogenaamde veilige loop- en wandelroute omdat
zij voldoet aan de kwaliteitseisen van de KNAU. Zo is de route sociaal
veilig, overzichtelijk gemarkeerd, volledig verhard en voorzien van goede
verlichting. Het 3,5 kilometer lange wandelpad is daardoor voor zowel
hardlopers als wandelaars goed toegankelijk. De route kan overigens
worden uitgebreid tot 4,7 kilometer door een extra stukje door het
buitengebied te wandelen.

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.

Algemeen 4. Wij helpen u bij de balie binnen 15 minuten.

Werk en inkomen
5. Wij betalen binnen 1 werkdag een voorschot
op uw uitkering uit van maximaal 250 euro.

Sport, Ontspanning, Cultuur & Kunst
5. De gemeente organiseert elk jaar in januari de sportverkiezing van het jaar in galavorm.

Bouwen en wonen 1. U ontvangt uw ‘lichte’ bouwvergunning binnen 2 weken.

Gratis boekje
servicenormen

De gemeente werkt met servicenormen. Dit zijn concrete beloftes van
de gemeente aan haar inwoners over de producten en diensten van de
gemeente. In totaal kent de gemeente 85 servicenormen. Zo beloven
we bijvoorbeeld uw brief binnen twee weken te beantwoorden. De
servicenormen zijn nu overzichtelijk gebundeld in een gratis boekje. Dit
gratis boekje is verkrijgbaar in de centrale hal van het gemeentehuis.

FIETSEND NAAR SCHOOL
SURFEND NAAR JE HUISWERK!

AFSLUITING
BOVENDIJK WILNIS OP
4 EN 5 NOVEMBER
De Bovendijk is door verzakkingen
op diverse plaatsen zo onvlak dat
dit gevaar op gaat leveren voor de
weggebruikers. Deze plekken zijn in
kaart gebracht en moeten voor het
winterseizoen hersteld worden.
Van dinsdag 4 november 7.00
uur t/m woensdag 5 november
17.00 uur vinden er op diverse
plekken op de Bovendijk
werkzaamheden plaats. Hoewel
wij de overlast zoveel mogelijk
proberen te beperken, hebben
deze werkzaamheden gehele of
gedeeltelijke wegafsluitingen tot
gevolg.
De Bovendijk tussen huisnummer
16 (Heibedrijf Kool) en huisnummer
16A (Golfbaan) wordt volledig
afgesloten voor al het verkeer. Het
weggedeelte is hier zo verzakt
dat het noodzakelijk is om de
gehele wegbreedte te repareren
en doorgang dus niet mogelijk is.
Bestemmingsverkeer tot en met
het Golfpark dient via Molenland
te rijden. Verkeer van en naar
Heibedrijf Kool dient via de
Ir. Enschedeweg te rijden.
Op andere plaatsen vinden de
werkzaamheden plaats over één
zijde van het wegdek en is het
mogelijk met gepaste snelheid te
passeren.
Het doorgaand verkeer wordt door
middel van bebording geïnformeerd
en omgeleid.

GRATIS COMPUTER !

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

Voor inwoners van De Ronde Venen
en Abcoude met een minimuminkomen
en kinderen op de middelbare school.

Onderhoud Prinsenhuis aan
Prins Bernardlaan Mijdrecht
Recentelijk heeft de gemeente vragen van inwoners gekregen over
onderhoud van Het Prinsenhuis en het aangelegen plein. Aangezien
de gemeente in onderhandeling is met Westhoek Wonen over de
verkoop van Het Prinsenhuis, worden er geen intensieve en kostbare
aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden meer uitgevoerd.
Zo heeft de gemeente opmerkingen gekregen over scheefliggende
stoeptegels rondom de bomen. Gezien de onderhandelingen is
besloten om de tegels hier te verwijderen en er een groenvak van te
maken om toch de veiligheid van de voetgangers te waarborgen.

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

gemeente abcoude

Op dit moment is er nog geen besluit genomen over de verkoop
van het Prinsenhuis en over de beëindiging van de huurcontracten.
Gezien de slechte bouwkundige staat van Het Prinsenhuis en de
onderhandelingen met Westhoek Wonen, zoekt de gemeente naar
passende tijdelijke locaties voor de instellingen die momenteel
gehuisvest zijn in Het Prinsenhuis. Het is niet mogelijk Het Prinsenhuis in stand te houden totdat het cultuurhuis is gerealiseerd.

Fitheidstest voor
55 plussers in
De Ronde Venen
Stichting Spel en Sport 55 plus organiseert een fitheidstest voor senioren
op zaterdagochtend 22 november. Onder deskundige leiding van Sport
Service Midden Nederland wordt in sportzaal de Eendracht in Mijdrecht
uw lichamelijke conditie getest. Speciaal voor alle Rondeveners boven
de 55 jaar, die niet- of weinig actief zijn met “sporten”, maar wel iets aan
beweging willen doen, wordt deze ochtend georganiseerd.
Deze fittest is een eerste stap naar een sportief actief leven. Regelmatig
bewegen is voor ouderen noodzakelijk. Denk daarbij o.a. aan het
voorkomen van suikerziekte. Indien gewenst kunt u zich direct na afloop
opgeven voor één van de sportlessen van de stichting.

Redactie

Bomenkap
kastanjes
Rondweg
Mijdrecht

Tijdens de, voor iedereen uitvoerbare, fitheidstest wordt uw motorische
fitheid gemeten via diverse testonderdelen, te beginnen met een
bloeddrukmeting. De test wordt afgesloten met een gesprek waarin aan
de hand van de testresultaten een persoonlijk bewegingsadvies wordt
afgegeven.
Deelname kost € 4, 00. U kunt zich opgeven voor de fitheidstest bij Gerard
Monshouwer, via tel. (0297) 28 78 52 of bij Claudia Prange, via tel. (0297)
24 10 59.

Eerste bijeenkomst ouderkamer
Brede school Present
Met het aansnijden van een taart werd woensdag 22 oktober voor het
eerst de ouderkamer in de Brede School Present in gebruik genomen.
Ouders van de basisscholen de Fontein, de Twistvlied en de Trekvogel
en de ouders van de buitenschoolse opvang ’t Vlot en de peuterspeelzaal
Dribbel waren uitgenodigd om onder het genot van een kop koffie of thee
met elkaar kennis te maken en van gedachten te wisselen over dagelijkse
dingen. Een keer per maand is deze ouderkamer geopend en zal er
regelmatig een thema behandeld worden waaraan de ouders behoefte
hebben. Desgewenst wordt er iemand van buitenaf uitgenodigd om meer
over dit thema te vertellen.
Zo zal op 26 november in het kader van de naderende feestdagen
gesproken worden over de kwaliteit en keuze van speelgoed.
De ouderkamer is geopend van 08.30 uur tot 10.00 uur en ouders of
verzorgers van kinderen uit bovengenoemde organisaties zijn
van harte welkom.

Al jaren hebben de kastanjes aan
de Rondweg in Mijdrecht last van
de kastanje bloedingsziekte. Deze
bloedingsziekte (veroorzaakt door
een bacterie), heeft als symptomen
dat er donkere, vochtige plekken,
met een stroperige vloeistof
ontstaan op de stam. Deze plekken
worden steeds groter en leidt
ertoe dat de bast openscheurt.
Vervolgens sterven de bomen af.
Het grootste deel van de
overgebleven 98 kastanjes aan
de Rondweg verkeert nu in
een zeer slechte conditie. Uit
veiligheidsoverwegingen is het
daarom niet verantwoord ze nog
langer te laten staan. De ziekte
is nog niet te bestrijden. Voor alle
98 kastanjes wordt daarom een
kapvergunning aangevraagd.
Bij de kapvergunning zal een
herplantplicht worden opgenomen.
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voor de openbare vergadering van de raaD
van de gemeente de ronde venen, te houden
op donderdag 6 november 2008 om 16.00 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis (ingang
raadhuisplein ) te Mijdrecht
AGENDA

1.	Opening.
2. Spreekrecht voor burgers (max. 30 minuten, geagendeerd
onderwerp).
3. Vaststelling van de agenda.
4.	Begroting 2009.
(Raadsvoorstel nr. 00/08 van 2008)
a. Tweede termijn algemene beschouwingen

16.00 – 16.40 uur		
			
16.45 – 18:00 uur		
			
				
18.00 – 18.45 uur		
18.45 – 20.15 uur		
			
			
20.15 – 21.00 uur		

speerpunten van beleid (5 minuten per 		
fractie, één woordvoerder per fractie)
mondelinge reactie college op de ingediende
algemene beschouwingen
(15 minuten per collegelid)
pauze met een maaltijd
reactie van de fractie inclusief indienen van
amendementen en moties (8 minuten per 		
fractie, plus 1 minuut per fractielid)
pauze

b. Derde termijn algemene beschouwingen

21.00 – 21.50 uur		
			
vanaf 21.50 uur		
			
				

reactie college				
(10 minuten per collegelid)
reactie van de fracties op de ingediende 		
amendementen en moties, stemverklaringen
en stemmingen

De stukken liggen ter inzage van maandag t/m woensdag voorafgaand aan
de raadsvergadering.

agenda raadscommissie herindeling
d.d. 30 oktober 2008
Vergadering
Datum		
Aanvang		
Plaats		

:
:
:
:

de raadscommissie Herindeling
30 oktober 2008
17.30 uur
Gemeentehuis (ingang Raadhuisplein)

AGENDA
1.	Opening
2. Spreekrecht voor burgers.

Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers en
belanghebbenden gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het
woord voeren over onderwerpen die op de agenda vermeld staan.

3. Vaststellen agenda raadscommissie Herindeling.
4.	Klankbordgroep / Heroverweging motie herindeling.
Verwezen wordt naar de bijgevoegde memo.

5.	Update vanuit de stuurgroep.

Vanuit de stuurgroep zijn u inmiddels aangeboden de verslagen van 28
augustus, 10 en 30 september 2008, alsmede de 1e nieuwsbrief van 10
oktober 2008.

6. Werkwijze raadscommissie Herindeling en vergaderplanning.

De commissie Herindeling heeft de conform de verordening de volgende
taken:
a.
het fungeren als adviesorgaan voor de stuurgroep herindeling en
de klankbordgroep vanuit de raden;
b.
het zorgdragen voor een actieve informatievoorziening over de 		
herindeling naar de fracties en achterban;
c.
het uitbrengen van advies aan de raad over een voorstel of
		
onderwerp dat betrekking heeft op de (voorbereiding van de) 		
herindeling;
d.
voeren van overleg met het college of de burgemeester over in 		
ieder geval door het college of de burgemeester verstrekte
		
inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van de 		
(voorbereiding van de) herindeling.
Aan de hand van de aangegeven taken wordt besproken op welke wijze
hieraan invulling zal worden gegeven. Tevens kunnen afspraken worden
gemaakt over de vergaderfrequentie.

Meningvormende raadsvergadering
30 oktober 2008
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur

De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 24 oktober 2008.

Agenda

0.	Opening.
1. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
2. Vaststellen agenda.
Er zijn twee voorstellen ingekomen om onderwerpen aan de agenda toe te
voegen:
* Centrumplan Mijdrecht
Verzoek van de fractie D66 De Ronde Venen om richting te geven aan de
verdere uitwerking van de plannen.
* Evaluatie vergadermodel
Door de fractie ChristenUnie/SGP is een motie voorbereid over de
evaluatienotitie nieuw vergadermodel.

Wij zijn één van de grootste werkgevers van De Ronde
Venen. Wij zijn een ambitieuze gemeente met korte lijnen
en een informele werksfeer. Ruim 260 mensen vervullen tal
van functies. Ons werk verschilt onderling enorm van elkaar,
maar we hebben allemaal één ding gemeen: wij zijn het
gezicht van de gemeente en werken aan de kwaliteit van de
lokale samenleving! ‘Samen sterk met onze inwoners’ is een
belangrijk thema wat wij willen uitdragen. Wij zijn op zoek naar
medewerkers die zich verantwoordelijk voelen, initiatiefrijk zijn
en goed communiceren. De mogelijkheden voor medewerkers
zijn zeer veelzijdig: ontwikkeling en een loopbaan zijn
belangrijk. En tot slot: werken bij onze gemeente betekent leuk
werk in een leuke organisatie!
Op dit moment hebben wij de volgende vacatures:
• een ‘vliegende keep’ voor de afdeling
Sociale Zaken
• een beleidsadviseur (projectleider).
Meer informatie over de vacatures kunt u vinden op onze
website www.derondevenen.nl of u kunt contact opnemen met
ons via (0297) 291742. Ook open sollicitaties zijn ook van harte
welkom. Deze kunt u sturen naar:
sollicitatie@derondevenen.nl.

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.

Conform de bestuursopdracht 5.5 Evaluatie Jeugdsportsubsidie is de
subsidieverstrekking en de verordening geëvalueerd. Uit deze evaluatie
zijn diverse conclusies en aanbevelingen ter verbetering van de
Jeugdsportsubsidie gevloeid.

5. Verbetering trainingsaccommodatie Sv. Hertha (Raadsvoorstel nr.
0070/08)

Naar aanleiding van het verzoek van voetbalvereniging Hertha om een
kunstgrasveld te realiseren, is in het RTGV van 19 juni toegezegd dat
alternatieven zullen worden uitgewerkt om te komen tot een oplossing van
de wateroverlast op de trainingsvelden.

6.	Ondersteuning lokale initiatieven (Raadsvoorstel nr. 0064/08)

Voorgesteld wordt om lokale initiatieven op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking te ondersteunen door middel van een
waarderingssubsidie en hiervoor een budget vast te stellen van E 10.000
per jaar.

7. Deelname LOGO South Oeganda Project (Raadsvoorstel nr. 0065/08)
Vorig jaar december heeft de raad besloten aan te sluiten bij het LOGO
South programma van de VNG. Dit programma is gericht op het versterken
van het lokale bestuur in ontwikkelingslanden. Het Oeganda - project is
tweejarig, speciaal opgezet voor Millenniumgemeenten en wordt intensief
begeleidt vanuit de VNG. Voorgesteld wordt invulling te geven aan de
eerder besloten deelname aan het LOGO South project door middel van het
Oeganda project van de VNG.

8. Randstad 2040 (Raadsvoorstel nr. 0000/08)

In de structuurvisie Randstad 2040 wordt een toekomst ontwikkeling
geschets voor de Randstad en het Groene Hart. Grote delen van de
voornemens in de structuurvisie hebben invloed op de gemeente De Ronde
Venen. De visie ligt ter inzage op verschillende plaatsen in de Randstad en
is te raadplegen op internet. Op 20 oktober heeft het college het voornemen
om met de raad een inspraakreactie te formuleren. Door het vaststellen van
de inspraakreactie spreekt de raad haar instemming uit met de inhoud van
de reactie.

Besluitnemende raadsvergadering
30 oktober 2008
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad

De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 24 oktober 2008.

Agenda

0.	Opening.
1. Vaststellen agenda.
2. Vaststellen verslag van de openbare raadsvergaderingen
d.d. 18 en 22 september 2008.
3. Akkoordstukken.
4. Sluiting.

29 oktober 2008
Kleuren, themamiddag voor kinderen
NME centrum de Woudreus

In NME centrum de Wopudreus is een themamiddag voor
kinderen, leeftijd 7-11 jaar. Het thema is (herfst) kleuren. Deze
middag zijn er verschillende activiteiten over kleuren.
Lokatie: NME centrum de Woudreus, Pieter Joostenlaan 28A,
Wilnis. Aanvang: 13.30-16.30. informatie: (0297) 27 36 92.

30 oktober 2008
Najaarsavond De Groene Venen, lezing roofvogels

Najaarsavond De Groene Venen met een lezing over roofvogels.
Lokatie; Dorpshuis de Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen.
Aanvang: 20.00 uur. Informatie: (0297) 26 15 76.

1 november 2008
Gospel of the Night

Op 1 november wordt er een jubileumconcert gehouden door
Brassband Concordia bestaat 110 jaar en gospelkoor
De Rovenians bestaat 25 jaar. Locatie: De Boei in Vinkeveen.
Aanvang: 20:00 uur.

Natuurwerkdag in Botshol

De Botsholwerkers organiseren een natuurwerkdag in de Botshol.
Opgeven voor 28 oktober.
Locatie: verzamelen voor de werkschuur van Natuurmonumenten,
Botsholsedijk VInkeveen.
Aanvang: 09.15. Informatie: (020) 6234680 of botshol@xs4all

Grote Griezeldag; spinnen, slangen en andere griezels
in NME centrum de Woudreus

NME centrum de Woudreus houdt een Grote Griezeldag. Het
thema is griezels. Naast de spinnententoonstelling zullen er die dag
levende spinnen, slangen en reptielen te zien zijn.
Daarbij zijn er verschillende andere activiteiten rond spinnen en
andere beesten zijn. Locatie: NME centrum de Woudreus, Pieter
Joostenlaan 28 A, Wilnis. Aanvang: 10.00 tot 16.00 uur.
Informatie: (0297) 27 36 92.

IVN excursie Starrevaart

De Ronde Venen
Millenniumgemeente

Geen baan maar
een loopbaan!

Activiteitenkalender
De Ronde Venen

3. Vaststelling verslagen RTG van 11 september, 2 en 9 oktober 2008.
4. Evaluatie subsidie jeugdsport (Raadsvoorstel nr. 0071/08)

7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Gemeente De Ronde Venen:

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.

Als Millenniumgemeente staat De Ronde Venen
achter de doelen van de Verenigde Naties op het gebied van duurzame
ontwikkeling en klimaatbeleid. Eén van de acties in het kader van deze
campagne is het onder de aandacht brengen van lokale initiatieven op het
gebied van ontwikkelingssamenwerking en fair trade. De komende weken
zal op deze gemeentepagina daarom iedere week een andere organisatie
zich presenteren. Deze week: Aandacht voor onderwijs in Nepal.

Aandacht voor onderwijs in Nepal

Binnen de Protestantse Gemeente te Mijdrecht is de werkgroep
ZWO actief die zich inzet voor zending, werelddiaconaat en
ontwikkelingssamenwerking. Door het jaar heen zijn er verschillende
activiteiten waarbij het gaat om informeren, bewust maken van de eigen
verantwoordelijkheid en financieel ondersteunen. Een van de activiteiten is
de afsluiting van het jaarlijkse zendingsproject op de Dankdag voor Arbeid
en Gewas, de eerste woensdag van november.
Afgelopen jaar heeft de kerk een project van de Nederlandse stichting
TEACH ondersteund. Deze stichting is actief in Kathmandu, de hoofdstad

IVN excursie naar Starrevaart. (ZH). Locatie: verzamelen nieuwe
begraafplaats Wilnis (ing. Enschedeweg). Aanvang: 08.30.
Informatie: (0297) 285285. home.wanadoo.nl/ivnrvu/
IVN excursies kosten € 1,25 pp. Dit is een excursie waarvoor geen
opgave nodig is. Als de excursie niet doorgaat vindt u dat om
07.30 uur op www.sneuper.web-log.nl

1 november 2008  en 2 november 2008
Verleden van Nederland; Museum De Ronde Venen

Vanwege de landelijke dag Verleden van Nederland heeft het
Museum de Ronde Venen een extra opening op zaterdag en
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Het museum is dan gratis
toegankelijk. Ook zullen er extra activiteiten zijn als het starten van
de veenstekermotor en rondvaarten.
Locatie: Museum De Ronde Venen, Vinkeveen.
Aanvang: 13.00-17.00 uur. Informatie: (0297) 26 22 23.
www.museumderondevenen.nl.

4 november 2008
IVN lezing Vogelwaarneming met behulp van radar

IVN lezing Vogelwaarneming met behulp van radar, door Sjoerd
Derksen. Locatie: NME centrum de Woudreus, Pieter Joostenlaan
28 A, Wilnis. Aanvang: 20.00 uur. Informatie: (0297) 28 31 17,
home.wanadoo.nl/ivnrvu/. Kosten: voor niet-IVN leden € 3,-

van Nepal, en richtte zich aanvankelijk op het zondagschoolonderwijs.
Later verbreedde het werk zich naar het reguliere onderwijs, want daaraan
valt nog veel te verbeteren. Sinds 2002 worden er bijvoorbeeld jaarlijks
700 basisschoolleerkrachten getraind. Verder ontwikkelen de medewerkers
modern lesmateriaal en leren ze ongeletterde moeders en straatkinderen
lezen.
Op 5 november wordt het project afgesloten tijdens een oecumenische
dienst in de Janskerk in Mijdrecht (19.30 tot 20.30 uur) en een aansluitende
bijeenkomst in gebouw Irene (20.30 tot 21.30 uur).
Het thema van de dienst is ‘Verantwoordelijkheid voor allen’. Voorganger is
ds. Harry Tacken. Aan de dienst werken mee: het a capella koor “Cantare”
van de Johannes de Doperkerk, de ZWO-werkgroep en de lokale afdeling
van de Land- en Tuinbouworganisatie.
Op de bijeenkomst in Irene is er een presentatie over het werk van stichting
TEACH. Er zijn spullen uit Nepal te koop; de opbrengst is bestemd voor
een nieuw educatief gebouw. Ook de Wereldwinkel is aanwezig.
Meer informatie: zie www.pknmijdrecht.nl.
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Nieuwe Meerbode - 29 oktober 2008
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Let op! Verkopers van
telefoonabonnementen actief
Bij de gemeente zijn de afgelopen dagen verschillende
opmerkingen en klachten binnengekomen over verkopers van
telefoonabonnementen die in Mijdrecht actief zijn. De verkopers
bellen huis-aan-huis aan en trachten bewoners over te halen ter
plekke een abonnement te nemen op de maatschappij die zij
vertegenwoordigen. Volgens sommige bewoners gebeurt dit op een
agressieve en intimiterende wijze.
In principe is een vergunning nodig voor het huis-aan-huis verkopen
van goederen. In dit geval is geen vergunning aangevraagd.
Verstrekte vergunningen worden gepubliceerd op de gemeentelijke
informatiepagina. Als een verkoper aanbelt is het daarom verstandig
te vragen of hij/zij zijn/haar vergunning kan tonen. Kan de verkoper
dit niet, dan kunt u dit melden aan de afdeling Integrale Veiligheid in
het gemeentehuis, tel. (0297) 29 16 16. De afdeling onderneemt dan
actie. Over het algemeen is het niet verstandig meteen een besluit
te nemen als abonnementen aan de deur worden aangeboden,
maar eerst goed naar de voorwaarden te kijken. Wat verandert er
precies en wat moet ik gaan betalen? Ook is het wellicht handig
even te overleggen met familie of vrienden.
Als men toch besluit op het aanbod in te gaan, dan biedt de wet
de mogelijkheid binnen 7 werkdagen het abonnement weer op te
zeggen, zonder dat men tot betaling verplicht is.
Opzegging dient te gebeuren door een aangetekende brief te sturen
naar het adres waar het bedrijf is gevestigd. Tevens kan men per
post een brief sturen naar het postbusadres.

Vrijwilliger(s initiatief)
van het jaar 2008!
Dinsdag 4 november aanstaande wordt de jaarlijkse Vrijwilligersdag
georganiseerd. Alle organisaties die met of voor vrijwilligers
werken zijn de afgelopen maanden benaderd om deel te nemen. De
genomineerden voor de Vrijwilligersprijs van het jaar 2008 zijn:

•
•
•

Mevrouw Paulien van der Veen van de knutselclub ‘kinderen helpen
kinderen’ , uit Mijdrecht,
Mevrouw De Vries- Burggraaff, vrijwilligster van onder andere Het
Nederlandse Rode Kruis, Zorgcentrum Maria- Oord en Midpoint,
uit Mijdrecht.
Mevrouw Marie-José van Hussen, actief voor Handjehelpen, uit Wilnis.

Voor het Vrijwilligersinitiatief van het jaar 2008 zijn de volgende twee
initiatieven genomineerd:
• Het AJOC Festival van AJOC, de jongerenvereniging, uit Mijdrecht
• Het Pruttelpotje, het eetcafé voor verstandelijk gehandicapten,
uit Mijdrecht.
Vanaf 14.00 uur zijn de deuren geopend om de ongeveer 300
belangstellenden te onthalen met op de achtergrond het muzikale vermaak
van het ‘ministerie van ongehoorde zaken’. De vrijwilligers kunnen
deelnemen aan workshops, entertainment en vermaak. In de Meijert
worden tegen de avond de tafels gedekt voor zo’n 292 personen. Na het,
dit maal net even andere, buffet kunnen de vrijwilligers genieten van een
demonstratie van Horangi Taekwondo Mijdrecht en ‘s avonds vindt de
prijsuitreiking van de Vrijwilligersprijs 2008 plaats.
Om 20.00 uur zal Burgemeester Burgman de winnaars bekend maken
van de prijs voor Vrijwilliger van het jaar 2008 en Vrijwilligersinitiatief
van het jaar 2008. Uit handen van de gemeente ontvangen de winnaars
respectievelijk het bronzen beeld ‘helpende handen’ en een cheque
waarmee de organisatie wellicht nieuwe initiatieven kan ontplooien.
Voor meer informatie kan op dinsdag en donderdag contact worden
opgenomen met Dyanne van Tessel op tel. (0297) 23 02 80.
Mailen kan naar: d.vantessel@stichtingdebaat.nl.

Conceptadvies
Programmaraad over
doorgifte tv-zenders
De Programmaraad Weidegebied heeft een conceptadvies opgesteld
over welke 29 analoge tv-zenders kabelaanbieder Ziggo per 1 januari
2009 moet doorgeven. Kijkers in het gebied van de Programmaraad
Weidegebied kunnen voor maandag 10 november een reactie geven op dit
conceptadvies. Aan de hand van dit commentaar bestaat de mogelijkheid
dat de Programmaraad Weidegebied nog wijzigingen aanbrengt in het
conceptadvies.
De Programmaraad (PR) heeft het conceptadvies opgesteld na het
besluit van Ziggo het aantal zenders van 34 naar 29 terug te brengen.
De Programmaraad betreurt het ten zeerste dat dit is gebeurd zonder te
overleggen met de raad of met de kijkers. De PR heeft besloten niet alleen
een advies uit te brengen - op grond zijn wettelijke taak - over de eerste 15
zenders, maar ook een conceptadvies uit te brengen over de resterende 14
zenders.
Op grond van zijn wettelijke taak adviseert de Programmaraad
Weidegebied de volgende 15 zenders:
Op grond van ‘must-carry’: Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3, de
regionale zender RTV Utrecht, de lokale TV-zender (voor De Ronde Venen:
Midpoint TV) en de Belgische zenders Eén en KetNet/Canvas.
Op grond van de kijkcijfers: RTL 4, SBS 6 en RTL 5.
Op grond van ons omringende taal- en cultuurgebieden: ZDF (Duits),
BBC 1 (Engels) en TV5 Monde (Frans).
Op grond van een educatief karakter: Discovery Channel en National
Geographic/CNBC.
Daarnaast adviseert de Programmaraad Ziggo de resterende 14 zenders,
in willekeurige volgorde, door te geven:
RTL 7, NET 5, RTL 8, Eurosport, Veronica/Jetix, BBC 2, Nickelodeon/
Comedy Central, CNN, TMF, MTV, ARD, Euronews/Het Gesprek,
RAI Uno en Animal Planet.
Reacties kunnen worden gestuurd naar:
Programmaraad Weidegebied, p/a Gemeente De Ronde Venen,
tav P. ter Bekke, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren voorwerpen
week 41,42 en 43

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

-

Gevonden voorwerpen
week 41, 42 en 43
-

-

USB stick.
Zwarte damesfiets.
Grijze herenfiets.
Blauwe herenfiets.
Zwarte mountainbike.
Blauwe (tussenmaat) herenfiets.
Gsm Nokia NEP.
Kinderschoentje.
Goudkleurige bril met een
rood montuur.
Zilveren ketting.
Goud/zilverkleurig horloge.
Diverse sleutels.

-

USB stick Scandisk zwart 29 bite.
Zwarte Sparta damesfiets met 3
versnellingen en een zwart mandje
voorop.
GSM Nokia zilver/zwart N6300 met
daarin een Orange kaart.
GSM van het merk Sagem
zilverkleurig.
Adidas zonnebril bruin/zwart.
Zwarte portemonnee met daarin
een rijbewijs diverse pasjes.
Zwarte portemonnee met daarin
diverse pasjes.
Portemonnee met een afbeelding
van een Turkse vlag (rood met
een ster en een maan)
Kleine blauwe portemonnee met
daarin diverse pasjes.
Kleine zwart lederen portemonnee
met daarin diverse pasjes.
Gouden ring met een wit steentje.
14 kt gouden armband 26n
spiegeltje 19 cm lang 10 a 12
gram, namaak cartier kleur 14 kt.
Gouden kettinkje met hartjes
daaraan.
Diverse sleutels.

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.

TAKKENDAG OP
DONDERDAG
6 NOVEMBER 2008

Tweemaal per jaar wordt grof tuinafval aan huis ingezameld. Dit jaar is op
donderdag 6 november de tweede takkendag van 2008.
Tijdens deze takkendag kunt u uw grof tuinafval gratis aanbieden langs de
openbare weg.

Om de inzameling van het grof tuinafval goed te laten verlopen, zijn
voor deze takkendag een aantal spelregels opgesteld:
• Zorg dat het grof tuinafval uiterlijk om 07.30 uur aan de openbare weg
ligt, want dan begint de inzameling. Bied het pas op de inzameldag
zelf aan, dit voorkomt dat het over de weg waait of dat anderen er los
tuinafval bij leggen.
• Bind het grof tuinafval stevig met touw bij elkaar tot hanteerbare
bundels. Dit voorkomt dat het afval wegwaait. Los tuinafval wordt NIET
meegenomen.
• Maximaal 2,5 m3 mag worden aangeboden.
• Verpak het grof tuinafval niet in plastic of dozen; de inzameldienst
neemt het afval dan niet mee.
• Bundels mogen niet langer dan 150 cm. en niet zwaarder dan 20 kilo .
• Bied tijdens takkendag alleen grof tuinafval aan. Fijn snoeiafval en
tuinafval dat niet te bundelen is, hoort in de gft-container. Dit kunt u op
takkendag dus niet aanbieden met het grof tuinafval.
Het belgebied
In het belgebied wordt grof tuinafval alleen opgehaald als het vooraf is
aangemeld. Bewoners van het belgebied dienen grof tuinafval uiterlijk
woensdag 5 november vóór 16.00 uur aan te melden via de Servicelijn,
telefoonnummer 0297- 29 18 00. Op de afvalkalender 2008 kunt u zien
welke straten tot het belgebied behoren.

Bestraten langparkeerterrein
aan de Rondweg Mijdrecht
Vanaf maandag 3 november wordt begonnen met het aanbrengen van
bestrating op het langparkeerterrein aan de Rondweg. Omdat de huidige
situatie waarin het langparkeerterrein aan de Rondweg zich bevindt te
wensen overlaat, is besloten om deze (volledig) van bestrating te voorzien.
Het terrein is aangelegd in halfverharding (puin) en wordt intensief gebruikt.
Hierdoor komen er snel kuilen in de weg en blijft er water en modder op de
weg staan. Omdat het terrein een tijdelijke functie heeft zal deze worden
verhard met “oude” betonstraatstenen. Deze zijn minder fraai ten opzichte
van nieuwe stenen maar voldoen functioneel prima voor het parkeerterrein.
De werkzaamheden zullen in 2 fasen worden uitgevoerd en afhankelijk van
de weersomstandigheden per fase ca. 4 weken duren. Aannemersbedrijf
Gebroeders Rijneveld zal deze uitvoeren.
Planning
Begonnen wordt met het deel gelegen rechts van de inrit (hoger gelegen
gedeelte). Hier wordt aan gewerkt in de periode van 3 t/m 28 november.
Het tweede deel (links van de inrit) zal begin 2009 worden bestraat. Om
ervoor te zorgen dat een maximale parkeercapaciteit rondom het centrum
aanwezig is tijdens de feestdagen, is besloten om gedurende die periode
geen werkzaamheden aan het parkeerterrein uit te voeren. Vandaar de
splitsing van de werkzaamheden in 2 fasen.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden blijft steeds zo’n 75% van het langparkeerterrein beschikbaar. Dit is ongeveer gelijk aan het huidige gemiddelde
gebruik van het parkeerterrein. Uiteraard kan het op drukke dagen (b.v.
tijdens de markt op donderdag) voorkomen, dat u tijdens de uitvoering toch
tijdelijk elders een parkeerplaats rondom het centrum zal moeten zoeken.
Informatie
Hebt u vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden, dan kunt u
contact opnemen met de heer D. van den Boogert (toezichthouder), tel.
(0297) 29 18 55 en/of de heer M. Weergang, tel. (0297) 291824.

Wij vragen uw begrip voor de overlast die u hiervan zult ondervinden.

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek
staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen
of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf,
en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt
met servicenormen.
Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende
aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.	Ontvangst
				
datum
De Hoef
Bozenhoven 28
Haitsmapark
Vermogenweg
Vinkeveen
Achterbos 4a-8
Achterbos 4a-8
Baambrugse Zuwe 101
Plaswijk 13

Vergroten van een berging
Vernieuwen 3 stuks loop/fietsbruggen
Oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw (ongenummerd)
Vernieuwen van een woning
met bijgebouwen
Oprichten berging en een carport
Veranderen van een woning en het
oprichten van een berging, pergola
en een tuinmuur
Veranderen van een recreatiewoning

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2008/0623 14-10-2008
2008/0626 16-10-2008

Reguliere bouwverg. fase 1

2008/0588

Reguliere bouwverg. fase 2
Lichte bouwvergunning

2008/0618 3-10-2008
2008/0619 13-10-2008

Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwverg. fase 1

2008/0625 15-10-2008
2008/0627 20-10-2008

9-10-2008

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.)
ná 1 juli 2008
Voornemen tot ontheffing bestemmingsplan
Met ingang van 30 oktober 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de
ontheffingen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.	Opm.

Wilnis
Vossestaart 1

Vergroten van een school

Reguliere bouwvergunning

2008/0580

A

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

Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
Ambachtsherensingel
Plaatsen van een deur
Bouwvergunning
2008/0615
Granaat 21
Vergroten van een aanbouw aan woning Bouwvergunning
2008/0592
Veenweg 162
Veranderen van de inrichting van een
slibverwerkingsgebouw, plaatsen v/e
biogasopwerkingsinstallatie en gasfakkel Bouwvergunning
2008/0475
Vermogenweg
Plaatsen van 2 verkoopborden tbv
nieuwbouw ondernemerscentrum
Tijdelijke bouwvergunning
2008/0616
Vinkeveen
Herenweg 307
Oprichten van een carport aan de
voorzijde van de woning
Bouwvergunning
2008/0575
Waverveen
Cliffordweg 3
Vergroten van een schuur/garage
Bouwvergunning
2008/0543
Wilnis
Bovendijk 6a
Vergroten van een rundveestal
Bouwvergunning fase 2
2008/0442
Mijdrechtse dwarsweg 6 Oprichten van een landhuis
Bouwvergunning fase 2
2008/0428
Mijdrechtse dwarsweg 15 Vergroten van een rundveestal
Bouwvergunning
2008/0439

Verzenddat.
vergunning
16-10-2008
22-10-2008
16-10-2008
17-10-2008
22-10-2008
16-10-2008
22-10-2008
17-10-2008
22-10-2008

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

Verleende Bouwvergunningen in combinatie met vrijstelling
Ingediend voor 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Vinkeveen
Kloosterplein
Plaatsen 10 tijdelijke wooneenheden
Bouwvergunning
		
tijdelijk bouwwerk
2008/0239
Waverveen
Cliffordweg 5
Realiseren tijdelijke bouwweg (nabij)
Bouwvergunning
		
tijdelijke bouwweg
2008/0359
Wilnis
Molenland 25, 27
Plaatsen van een tijdelijke woonunit
Bouwvergunning
		
tijdelijk bouwwerk
2008/0226

Verzenddat.
vergunning
21-10-2008
16-10-2008
16-10-2008

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt
het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden
gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen.
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de
vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen
van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek
om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening
wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr. Verzenddat.
				
vergunning
Mijdrecht
Rozenobel 17
Vergroten van een woning
Bouwvergunning
2008/0476 16-10-2008
Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen
van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide
fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in
die fase aan de orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn
van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd 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.
Kapvergunningaanvragen (week 44 – 29 oktober 2008)
De gemeente is van plan kapvergunning te verlenen voor
Straatnaam
Gemeentelijke bomen
Mijdrecht
Rondweg

Soort boom

Reden

98 kastanjes

slechte conditie door kastanjebloedingsziekte

Ter kennismaking

e

Country Line Danc

voor uw tuin

De TBB Country Line-Dance organiseert

inloop-avonden
- onderhoud
- snoeien
- beplanting
- aanleg

op maandag 3 november a.s. in
“De Boei” Kerklaan 32, Vinkeveen
U kunt dan kennismaken met Line-Dance
en er wordt een country-dans aangeleerd.
Iedereen is van harte welkom om
19:30 uur. De entree voor de beginner is
op deze avonden gratis.
Bij voldoende belangstelling zal een
nieuwe beginnerscursus worden gestart!

06-42703920
www.timotuin.nl

Voor inlichtingen kan men bellen met:
Baan Batelaan: 0297 256727
Tineke Verheul: 0348 448862

ONTDEK!
het
christelijk geloof
Meer info en aanmelden:

Hét adres voor
levering van

www.veenhartkerk.nl

• hardhouten
damwanden
• balken
• palen
• planken
• steigers
• complete
beschoeiingen

Te huur

GevraaGd:
eenGezins
woninG

Nieuw en gebruikt, zéér goede kwaliteit.

De aanvragen liggen van 29 oktober tot 12 november 2008 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Binnen deze termijn van twee weken kan een ieder schriftelijk reacties op deze aanvragen tot kapvergunningen kenbaar maken. Ingediende
reacties zullen bij de beoordeling worden meegewogen.
Algemeen mandaatbesluit 2008.3
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 28 oktober 2008 hebben besloten het Algemeen mandaatbesluit
2008.3 vast te stellen. Vaststelling heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige intrekking van het Algemeen mandaatbesluit
2008.2, vastgesteld op 23 juni 2008. Via het mandaatbesluit hebben Burgemeester en Wethouders en de burgemeester (als
zelfstandig bestuursorgaan) bevoegdheden toegekend aan medewerkers van de gemeente. Aan de uitoefening van deze
bevoegdheden zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Het mandaatbesluit is onder meer aangepast als gevolg van personele
wijzigingen.
Het besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking. Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in
het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en/of 11 in het gemeentehuis. Op verzoek van een ieder
kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
Het aanbrengen van een tijdelijke overkluizing
aan de Bovendijk te Wilnis
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 22 oktober 2008 een vergunning ingevolge van artikel 2.1.5.2 van
de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2005 (APV) hebben verleend, voor het tijdelijk aanbrengen van een
overkluizing over de Bovendijk nabij nummer 28 in Wilnis. Dit in verband met baggerwerkzaamheden die plaats vinden voor
de Watertuin. De vergunning geldt in de periode vanaf 25 oktober 2008 t/m 23 januari 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 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.

Gevraagd:
3 mtr. lavasteen liefst gratis.
Tel. 0297-288933
Aangeboden:
±23 mtr. grindtegels 60x40 snel
ophalen gratis.
Tel. 0297-288933
Te koop:
Lange winterjas voor meisjes mt. 164 kl. oudroze met
capuchon 1 keer gedragen
z.g.a.n. 25 euro.
Tel. 0297-287908
Te koop:
Antieke spiegel + stoel l.120
b.70 cm uitsnijwerk 175 euro.
Tel. 0297-593543
Te koop:
Inbouw vaatwasmachine i.g.st.
150 euro. Droger 100 euro. Keukenkastje vanille kleur 50 euro.
Tel. 0297-286283 na 18.00 u.
Te koop:
Mooie jongensfiets Batavus
Andorra blauw 26 inch Axa slot
dubb. remmen prima verlichting
gel zadel 125 euro.
Tel. 0297-546902
Te koop:
Salontafel rond 90 cm glas met
chroom 35 euro. Afwasmachine z.g.a.n. Bosch smal model
150 euro. 6 grijsleren stoelen
z.g.a.n. 50 euro p.st.
Tel. 0297-283995

Café
Cens
organiseert
zaterdag 1 november
Live muziek

m.m.v. de jongerenband

indie epiphany
Aanvang 21.30 uur

Eendracht 1 • mijdrecht • tel. 0297-285773 •
w w w.cafe-cens.nl
Te koop:
Studieboeken SPW 3 1e + 2e
jaars normaal dure boeken nu
10 euro p.st.
Tel. 0297-282209

Te koop:
Orig. lampen op voet vor buiten
150 hg. Hogedrukspuit merk
KEW een koop 200 euro.
Tel. 0297-261529

Boxsprings, Bedden, Matrassen
NASA KUSSEN MET 2 NEKSTEUNEN
AANBEVOLEN DOOR DIVERSE ARTSEN

OPRUIMING ELEKTRISCHE BODEMS + MATRASSEN

Hertog van Beijerenstraat 2a
2461 EM Ter Aar
Tel. 0172-604073/06-40906031
e-mail: ahvanhameren@hetnet.nl

Tel. 06-24212665

AUTO RIJSCHOOL

COENEN v.o.f.
DE EERSTE 3 AUTORIJLESSEN

VOOR `70.Burg. Fernhoutlaan 11
3648 XH Wilnis - Tel. 0297-284187 / Mobiel: 06-21601799

Gevraagd:
Gebruikte kerst- of ansichtkaarten voor hobby.
Tel. 0346-241512 na 19.00 u.
Te koop:
±220 eerste dag enveloppen
v.a. 30 t/m 232 met en zonder
adrres 250 euro.
Tel. 0297-263065
Te koop:
Dvd pirates of the caribean dl.
3 ne. 8 euro. Electro 7,50 euro.
Electro Pocohontas 7,50 euro.
Kantoor bureaustoel 25 euro.
Tel. 0297-274764

ROUND HALFHOOGSLAPER MULTICOLOR

28 lats elektrische bodem met hoofdsteun - knieknik en instelbare
middensector (2 motorig, 3 jaar garantie) + 5 ZONIGE pocketveringmatras
afgedekt met polyether en afritsbare hoes, 21 cm dik.

Nu compleet voor het ONGELOOFLIJKE
AANBIEDINGSPRIJSJE van
incl. 5 zonige pocketvering matras 300 veren per m2

70 X 200
80 X 200
90 X 200
Nu ook in
100 X 200

40 ,-

 249, 269, 289, 309,-

Seniorbed 90 x 200

LAATS

TE RO

99,-

prijs

finale

NDE

90 x 200 van 399,- voor 149,-

Bedombouwen
160 x 200

in De Ronde Venen.
Minimaal 1 jaar.
tot 1.400,- euro per maand

Van Hameren Hout b.v.

Te koop:
3-dlg. wandmeubel blank
beuken 60-90-60 met
verlichting 75 euro.
Tel. 0297-284018

Wit en zwart
excl. poten en beugel

70x200

470 ,-

28 Lats, 2 motorig, 3 jaar garantie.
Volledig elektrische bodem met knieknik, hoofdsteun en
instelbare middensektor. Elektrische bodem excl.poten
70 x 200  160,80 x 200  170,90 x 200  180,Nu ook in 100 x 200  195,Nu ook in 140 x 200  349,-

Seniorbed op comforthoogte

wit-kersen-beuken 90 x 200

Bouwpakket zelf meenemen

OPRUIMING
1 persoons
koudschuimmatras
90 X 200

EN

80 X 200

nu

nu

109,- 109,Afritsbare hoes

+/-

20 cm dik

-70% Partij EENMALIGE PARTIJ -70%
Nasa Matraflex matras
dubbelzijdig Nasa 3cm met koudschuim interieur

incl. bodem
+ koudschuim
matras

90 x 200

3cm Nasaschuim
Koudschuim
3cm Nasaschuim

160,NU

NU 25,-

OPRUIMING ELECTRISCHE BODEMS 28 LATS OPRUIMING

Wit, beuken, kersen
en eiken.
incl. electrische bodem
+ 5 zones pocketveringmatras
300 veren p.m.

TOTAAL NU

249,-

299 ,-

Seniorbed 100 x 200

AANBIEDING
BOX MET KOUDSCHUIMMATRAS
70 x 200

80 x 200 90 x 200

21cm dik

Verleende Bouwvergunningen in combinatie met ontheffing

van 660,- voor

198,-

Restpartij NASA Traagschuimmatras

van 749,-

voor
8 cm

449,-

90 x 200
80 x 200

13 cm

- 40%
Nasa traagschuim matras met 5 zones en een
goed ventilerend kanaalvormig bloksysteem
Anti Allergisch afritsbare hoes

incl. 5 zonige pocketveringmatras 300 veren per m2

OP=OP

Alle maten leverbaar

Matras bestaat uit 8 cm blokvormig nasaschuim
en 13 cm koudschuim. Totaal dikte 23 cm

689,-

90 x 200
80 x 200

- 40%
7 cm

Beuken
Incl. bodem + pocketveringmatras 5 zones, 300 veren p.m.
TOTAAL NU

Int. 7 zone pocket

189,-

490 ,-

Nasa traagschuim matras
7 zone pocketveringsint. + 5 cm koudschuim
afdekking en 8 cm Nasaschuim goed
vochtregulerend
Anti Allergisch afritsbare hoes
Totaal dikte 24 cm

P R I J Z E N G E L D E N O P 2 9 , 3 0 , 3 1 O K TO B E R E N 1 N OV E M B E R

info@matrassenstad.nl

NSWEG-W

STATIO

MOLEN

AFRIT 5
BREUKELEN

V.D. VALK
HOTEL
BREUKELEN

UTRECHT

AA
EV
CH

RT

BREUKELEN

L

GRATIS parkeren/bezorgen

M RIJNKANAA

A2, Afslag Breukelen,
volg borden
Industrieterrein
Keulsche Vaart

AMSTERDA

Route:

BRUGOPRIT

Keulsche Vaart 3A
3621 MX Breukelen
Tel. 0346-264010

-W

12.00 tot 17.30 uur
10.00 tot 17.30 uur
10.00 tot 17.30 uur
10.00 tot 17.30 uur
10.00 tot 17.30 uur
10.00 tot 17.00 uur

AMSTERDAM

IJK

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

De Matrassenstad

A2

Openingstijden:

KD

Constructieweg 22, 3641 SB Mijdrecht

voor

OE

Bel dan: De Dukdalf Transport B.V.
Achter de Kringloop winkel

van 1149,-

BR

Bel dan 0297-241613
Voor onze scherpe tarieven.
Ook kopen wij materialen in.
Zoals ijzer-metalen-plastic-papier-oude accu-elektronica en kabelafval.

Restpartij NASA Traagschuimmatras
ook in
90 x 200

A2

Heeft u een afvalcontainer nodig.
Wilt u zelf uw afval komen brengen.
Of een opslagcontainer huren.
Heeft u een sloop- of opruimklus.

OPRIT
BRUG
BRUG

LS
KEU

MATRASSEN
STAD

Prijzen gelden zolang de voorraad strekt!

pagina 6

Nieuwe Meerbode - 29 oktober 2008

INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m vr
8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij apotheek Pelaene Hof,
Terschellingkade 2, 3446 BK
Woerden, tel. 0348-480481.

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:

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

EDitiE 3:

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

EDitiE 2
oplAAg 14.950
EDitiE 3
oplAAg 13.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.nl

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

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

zORG &
DIENsTVERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288.
Geopend op werkdagen 8.30-17.00
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). Voor
informatie over allerlei mogelijkheden
van zorg: Zuwe Service, tel. 09002359893.
jeugdgezondheidszorg: tel.
0346-552930. Pedagogisch bureau:
tel. 0346-581487. Voor ouders van
kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel.
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open:
ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

Ienies Minies al twintig
jaar een begrip!
Regio - Al sinds 1988 verzorgt Ienies Minies liefdevolle gastouderopvang aan huis. Hét gezicht en de
drijvende kracht achter deze succesvolle onderneming is vakvrouw
Ineke de Jong-Bosma.
Na het bescheiden begin waarin Ienies Minies begon met de opvang
van slechts 1 kind heeft Ienies Minies in de afgelopen jaren inmiddels meer dan 96 kinderen tussen
de 0 en 4 jaar oud opgevangen. Ienies Minies is dan inmiddels ook
uitgegroeid tot een begrip in de regio en ver daarbuiten. In samenwerking met Gastouderbureau Stichting
OOK is Ienies Minies uitgegroeid tot
een geoliede onderneming waarbij
liefdevolle zorg en persoonlijke aandacht de pijlers zijn waarop de opvang is geënt.
Aan vraag naar opvang heeft het
nooit ontbroken en nog altijd overstemt de vraag het aanbod dat Ienies Minies kan verzorgen. Bijna
dagelijks krijgt Ineke de Jong verzoeken van ouders de opvang van
hun kind te verzorgen. Hoewel Ienies Minies graag aan de vraag zou
voldoen, is de agenda vaak vol gepland. Niet alleen een volle agenda,
ook het garanderen van een liefdevolle veilige omgeving is soms een
belemmering. Ineke de Jong vertelt,
“Ouders vertrouwen hun kind aan je
toe, in mijn ogen het grootste vertrouwen dat iemand in je kan stellen. Dit vertrouwen is de basis van
alles. Ik leg daarom ook elke dag
hart en ziel in mijn werk om dit vertrouwen waar te maken. Door altijd
betrokken te zijn en het belang van
het kind voorop te stellen. Als ik aan

alle verzoeken zou voldoen kan ik
dit onmogelijk waarborgen.”
Verzorgen
Toch lukt het meestal een passende
oplossing te verzorgen, vaak in samenwerking met Gastouderbureau
Stichting OOK. Gastouderbureau
OOK heeft met haar jarenlange ervaring de vereiste know-how in huis
en een groot netwerk opgebouwd
van gastouders. Stichting OOK bemiddelt tussen ouders die opvang
zoeken voor hun kind(eren) en
gastouders. Gastouderbureau OOK
is geregistreerd als kinderopvanginstelling in het register van de Gemeente Uithoorn. Daarmee valt deze organisatie onder de Wet Kinderopvang en is het voor ouders mogelijk om subsidie aan te vragen bij de
overheid als tegemoetkoming in de
kosten voor kinderopvang.
Ienies Minies werkt al jarenlang
naar tevredenheid samen met Gastouderbureau OOK. “Gastouderbureau OOK ontwikkelt zich steeds
nadrukkelijker als een organisatie
met een visie. Kijk alleen al naar het
opvoedkundig beleidsplan en periodieke inspectie van de GGD. De organisatie groeit en heeft een gezonde ambitie”, aldus De Jong.
De ambities en visie van IeniesMinies zijn overigens ook glashelder. “Zolang ik dezelfde voldoening
uit mijn werk kan halen als de afgelopen jaren en ik dezelfde kwaliteit van opvang kan blijven verzorgen, ga ik nog wel even door.” Dit
zal de vele ouders, afhankelijk van
gastouderopvang en IeniesMinies
in het bijzonder, als muziek in de
oren klinken!

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

Bingoavond in de Amstelhoek
Amstelhoek - De tweede bingoavond van Buurtvereniging Amstelhoek vindt komende zaterdag 1 november plaats en begint om 20.00
uur; de zaal is open vanaf ongeveer
19.00 uur. Er worden 10 ronden gespeeld met mooie prijzen.
De organisatie rekent op een net zo
grote opkomst als de eerste keer. De
bingo wordt gehouden aan de En-

gellaan 3a in Amstelhoek
Tevens kunt u zich nog aanmelden
voor het marathonkaarten van zaterdag 15 november. Deze kaartdag duurt van 10.00 uur ’s morgens
tot 10.00 uur ’s avonds; de entree
bedraagt slechts zeven euro.Aanmelden bij mevrouw M. Baltus, tel:
0297-214543 (svp. na 18.00uur).
Tot ziens op 1 en 15 november.

Film in de Veenhartkerk
Mijdrecht - Komende vrijdag 31 oktober is er weer Veenhartfilmavond.
De Veenhartfilmavond is voor iedereen die dicht bij huis wil genieten
van de betere films en er vrijblijvend
over door wil praten, met openheid
en respect voor ieders opvatting.
De Veenhartkerk is een kerk die op
een eigentijdse en creatieve manier
kerk probeert te zijn. Een kerk die er
niet alleen wil zijn voor zichzelf, maar
voor De Ronde Venen. De Veenhartkerk wil een plek zijn waar ruimte is
voor iedereen die bezig is met religie of nadenkt over zingeving. Alle
activiteiten, ook de Veenhartfilmavonden, zijn bedoeld om op een uit-

dagende manier met religie en zingeving bezig te zijn.
De Veenhartfilmavond is in het gebouw van de Veenhartkerk aan
Grutto 2a te Mijdrecht. Vanaf 20.00
uur is de zaal open en de film start
om 20.30 uur, de entreekosten zijn
4,00 euro. De film wordt vertoond op
een groot scherm en na afloop iser
een drankje en gelegenheid om na
te praten. Wil je weten welke film er
draait of wil je meer informatie over
de filmavonden? Kijk op de website www.veenhartkerk.nl en geef je
op voor de Veenhartfilmladder, dan
word je maandelijks op de hoogte
gehouden.

Veenhartkerk geeft
cursus over het
christelijk geloof
De Ronde Venen - De Veenhartkerk in Mijdrecht biedt een cursus aan over het christelijk geloof.
Ontdek! is interessant voor iedereen die wil weten wat het christelijk geloof inhoudt. Ontdek wie
Jezus is, waarom hij naar deze
wereld kwam en wat volgen van
Jezus betekent. Voor wie nieuwsgierig is naar het christelijk geloof
is deze cursus een goede manier
om meer te ontdekken. Er is geen
enkele voorkennis vereist. Alle

vragen zijn welkom en ook voor
twijfel is ruimte.
Ontdek! begint op woensdagavond 5 november en duurt in
totaal tien avonden. Het is altijd
mogelijk om halverwege te stoppen. Tussentijds instappen is lastiger. Als je meer informatie wilt
over Ontdek!, of je wilt je aanmelden, neem dan contact op met
Gerbram Heek, tel. 0297-284711
of bezoek de website
www.veenhartkerk.nl.

Deze week ontvingen we een drietal foto’s van de heer Goossens uit Uithoorn. Hij schreef erbij: “Hier een drietal foto’s, onderweg gemaakt naar
mijn werk, van verkeersborden en de natuur.
Foto 1 is gemaakt ter hoogte van de Zijdelweg/N201; heel handig zo’n
bord plaatsen voor een verkeerslicht.
Foto 2 is gemaakt op de Aalsmeerderdijk bij de afslag Molenweg/Boeing
Avenue; dit bord is wel erg verscholen.
De laatste foto is van de prachtige zonsopkomst bij het Zijdelmeer op de
Boterdijk.

Japanse pianiste in de
Janskerk
Mijdrecht – Op vrijdagavond 31
oktober geeft de Japanse pianiste Nobuko Takahashi in de Janskerk te Mijdrecht een concert. Voor
de pauze speelt zij werken van Chopin en Liszt. Het tweede deel wordt
verzorgd door de Bulgaarse pianiste Albena Stoyanova en de eveneens uit Bulgarije afkomstige violiste Rossitza Oftsjarova. Zij spelen
composities van Mozart, Brahms en
Wieniawsky. Het concert begint om
20.30 uur.
Voor dit bijzondere romantisch klassieke concert bedraagt de toe-

gangsprijs voor volwassenen 10,euro, voor 65 + en houders CJP 7,50
euro, jongeren tot 16 jaar betalen 5,euro. Toegangskaarten zijn te reserveren op www.cultura-drv.nl. Koorleden ontvangen bij reservering een
korting van 2,50 euro, waarbij de
naam van het koor vermeld dient te
worden.
De kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij boekhandel Mondria te
Mijdrecht en drogisterij De Bree te
Vinkeveen en aan de ingang van de
kerk een half uur voor hert concert.
Verdere informatie is te vinden op
www.cultura-drv.nl

IVN-Lezing:

Vogelwaarnemingen met
behulp van radar
Regio - Zowel de scheep- en luchtvaart als het KNMI zet meer en
meer mobiele radar in om vogelwaarnemingen te doen. Ook energiebedrijven en de overheid maken
gebruik van deze geavanceerde apparatuur om vogelbewegingen in
kaart te brengen. Uiteraard bedoeld
om de veiligheid te waarborgen.
Tegelijkertijd spelen vogelkenners
hierop in om trekbewegingen van
vogels in voor- en najaar op te tekenen.
Ook slaaptrek van vogels wordt in
het onderzoek opgenomen.
Sjoerd Derksen is direct betrokken
bij dit soort werk en adviseert bovengenoemde instellingen om tot
vogelvriendelijke oplossingen te komen. Met zijn “mobiel” trekt hij het
hele land door. Veldwaarnemers on-

dersteunen zijn werk.
Dinsdag, 4 november komt Sjoerd
een lezing hierover verzorgen, waarbij hij gebruik maakt van een computerpresentatie op groot scherm.
Juist in november is dit onderwerp
tijdens de vogeltrek erg actueel.
Datum: 4 november
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: NME-centrum “De Woudreus”, Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis.
Organisatie: IVN De Ronde Venen &
Uithoorn
Kosten: 3.- euro
Informatie: Pety Huussen 0297
283117 Ad van Uchelen 0297
250163
Volgende IVN-lezing: 9 december
“Lezing: Hoe krijg je amfibieën in je
eigen tuinvijver”.

Toneelvereniging
Genesius bestaat 80 jaar!
De Kwakel - Toneelvereniging Genesius viert in 2009 haar 80-jarig jubileum en dat willen ze niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er wordt
momenteel keihard gewerkt aan
een ‘dodelijke’ komedie met muziek
en zang. Een verhaal vol humor en
prachtige liedjes begeleid door een
band. Er komt veel aandacht voor
de decors, het licht, het geluid en de
kleding. Vele medewerkers werken
nu al met veel plezier aan deze voorstelling. Het is nog ver van uw bed,
maar het uiteindelijke resultaat kunt
u komen kijken op 17, 24 en 25 april
2009. Schrijf deze data alvast in uw

agenda, zodat u zeker weet dat u erbij kunt zijn!
Er is een jubileumcommissie gestart
voor de festiviteiten rondom Genesius 80 jaar en deze is bezig om spullen uit het verleden naar het heden
terug te halen. Mocht u nog materiaal hebben waarvan u denkt dat ze
het kunnen gebruiken voor het jubileum, dan wil Genesius het graag
van u lenen. Denk dan aan foto’s,
documenten, formulieren, oude toneelboekjes enz. U kunt hiervoor
contact opnemen met Piet de Jong,
tel: 0297-561484 of Truus Zeldenthuis, tel. 0297-562943.
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Grote verscheidenheid aan
kunstenaars bij Qua Kunst
& Ambacht

Toneelvereniging OKK

Regio - “Het is alweer, geloof ik,
voor de achtste keer dat wij dit organiseren”, vertelt Wim Burger van
Parkotech Living aan Vrouwenakker 4 die destijds met een andere
ondernemer in De Kwakel dit evenement heeft georganiseerd. Maar,
hoe kwam hij op het idee. “Ach, je
weet hoe dat gaat, je staat samen
te praten over het bedrijf en dat er
eigenlijk wel eens iets meer mocht
gebeuren, maar hoe moet je dat
aanpakken en in wat voor vorm.
Nou, daar hebben we een tijdje over
staan filosoferen en zo kwamen we
op het idee om Kunst met ambachtelijke bedrijven erbij te betrekken.
Meteen het eerste jaar meldden
zich al acht bedrijven aan die wilden
meedoen en daar zijn in de loop der
jaren nog een paar bedrijven bij gekomen. Maar het moeten er ook niet
teveel worden. We hebben dit jaar

niet wat meer met kleur werkte en
toen ben ik dat gaan doen. En dus
hangen er ook verschillende collages van kleurige materialen. Janita
werkt met alles wat zij kan vinden.
Stofjes, kralen en bont waar zij de
laatste tijd veel mee werkt. Midden
in het atelier hangt een ladder van
drijfhout en een leren jas waar het
patchwork uitgehaald is en alleen
de banden zijn overgebleven. Ook
staat er een lagerfoon, een instrument dat haar man gemaakt heeft
van bierdopjes wat een rammelend
geluid maakt en oorspronkelijk uit
Australië komt. Haar man oefent
met het Shantykoortje, waar hij lid
van is, in het vroegere atelier in huis
van Janita waar ook nog schilderijtjes van Janita hangen. Elke bezoeker kreeg een kaartje en mocht zelf
een naam bedenken bij een kunstwerk of meerdere. Zo had haar zus-

gin maakte Marjan potloodtekeningen en aquarellen maar zij is overgestapt op andere dingen en bloemen kun je breed maken, een huis
of stilleven luistert erg nauw. Ook
wisselt zij wel van vorm. Soms vierkante doeken, dan weer twee doeken naast elkaar en nu weer langwerpig.
Bij Bruinsma Hydrocultuur is Annie Bartels te vinden met keramiek.
Verschillende potten, schalen en vazen van groen keramiek in de vorm
en de kleur van een blad. “Ik ben er
echt uren mee bezig”, vertelt Annie.
“Kleien, drogen en dan netjes afwerken. Het gaat in de pottenbakoven voor zeven uur, dan 24 uur laten afkoelen, dan het glazuur en dan
weer in de oven. Ik heb wel ideeën
maar het wordt toch altijd weer anders dan ik in eerste instantie gedacht had. Het is een leuke afleiding

twaalf bedrijven. In april/mei hebben we de eerste vergadering en
dan sturen we een e-mail rond naar
de bedrijven die het vorig jaar ook
hebben meegedaan.
Het leuke is dat mensen het bedrijf
ook eens van een andere kant zien.
Maar natuurlijk is het ook een beetje commercieel, voor de kunstenaars die gratis hier hun werk kunnen laten zien en voor ons als bedrijf is het ook goed. Kijk, mensen
zullen niet op die dag, zeg ik, een
vloer kopen maar ze weten wel dat
ik er een heb en zo werkt dat”, aldus
Wim Burger.

je bedacht Grey’s pottery.
Marjan Brouwer bij Parkotech Living
werkt in het groot zoals zij zelf aangeeft. “Ik werk met olieverf, dan kun
je de kleuren het mooist in elkaar
over laten lopen.

als ik van de thuiszorg kom.”

bestaat zestig jaar!
Mijdrecht - Toneelvereniging OKK
bestaat dit jaar 60 jaar! Om dit heugelijke feit te vieren heeft het bestuur tezamen met de leden besloten dit najaar geen toneelstuk of
klucht op te voeren, maar een musical. Het is niet de originele versie
maar een –door de regisseur –bewerkte versie van ‘de Jantjes’.
De spelers zijn dus al maanden druk
met de repetities bezig, want behal-

ve het leren van de rollen waren er
nu extra uren ingelast om de liedjes in te studeren. Gelukkig heeft de
regisseur zijn zangdocente van de
theaterschool in Amsterdam, Cynthia, bereid gevonden om de spelers
daarbij terzijde te staan.
Verder was er veel werk te verrichten voor de dames die de kostuums
verzorgen, maar ook dit is allemaal
prima gelukt.

Een extra dimensie aan het geheel
geven de drie accordeonisten en
een drummer die de liedjes live begeleiden tijdens de voorstelling.
Al met al reden genoeg om deze
musical te gaan zien op vrijdag 7
november en zaterdag 8 november,
aanvang 19.45 uur in Partycentrum
de Meijert aan de Dr. J. v.d. Haarlaan te Mijdrecht.

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!

Dekha
Ibrahim
Abdi

Doelgroepen
In principe worden elk jaar weer andere kunstenaars uitgenodigd, zodat je andere doelgroepen benadert. Er was een aantal kunstenaars uit andere plaatsen maar
ook een aantal uit De Kwakel zelf.
Zo was er Janita Filius van het ‘atelier geen kunst’. “Ik noem het geen
kunst”, lacht Janita. “Het is allemaal
leuk om te doen, gewoon een groot
feest.” In de schuur achter het huis
heeft Janita haar eigen atelier waar
verschillende collages hangen in
aardetinten. “Daar ben ik mee begonnen tot iemand vroeg waarom ik

Mevrouw Dekha Ibrahim Abdi stond
samen met andere vrouwen in 1992
aan de wieg van vrede tussen de
clans in Wajir.
Ze was toen nog 30 jaar oud. In
2007 kreeg ze de ‘Right Livelihoods
Award’, ook wel genoemd ‘de alternatieve Nobelprijs voor de Vrede’.
Ze kreeg deze erkenning ’’omdat
ze in diverse etnische en culturele
situaties heeft laten zien hoe religieuze en andere verschillen verzoend kunnen worden, zelfs na
gewelddadig conflict en weer op
elkaar betrokken kunnen raken in
een samenwerkingsproces dat leidt
tot vrede en ontwikkeling’’.
Dekha was de eerste secretaris van
onze partners Wajir Peace en Development en oprichtster van Nomadic Primary Health Care.
In 2007 vroeg ze ons de training
van traditionele vroedvrouwen in
de streek Diff van Wajir te steunen
en wij willen graag verder met haar
samenwerken.
Dekha is nu een belangrijke kracht
achter de schermen om vrede en
verzoening te herstellen in Kenia.
Ook anderen uit Wajir, zoals ambtenaren, zijn overgeplaatst vanwege
de ervaring die zij opdeden met het
vredesproces in Wajir.
Toen presidentskandidaat Obama
Wajir bezocht stuurde hij zijn lijfwachten naar de koffie, want hij
voelde zich geheel veilig!
Wie had dat gedacht van het ‘gevaarlijke’ Wajir, een N0-GO-gebied.

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

Warmte
De doeken die er hangen stralen
een warmte van kleuren uit in de
tinten rood, oranje, geel en paars.
“Het zijn allemaal bloemen en ook
echte bloemen. Als ik een tulp maak
moet dat ook echt een tulp zijn en
niet dat de mensen moeten denken
‘wat stelt dat nou voor’ en ik schilder de bloem ook in de echte kleur,
niet opeens een zwart/witte zonnebloem.” Marjan maakt zelf veel foto’s van bloemen, maar haalt ook
haar inspiratie van de sites van tuinen op Internet. Marjan komt zelf
uit de creatieve sector, namelijk uit
de drukkerij. “Ik had altijd al aanleg
om te tekenen. Je moet wel gevoel
voor het potlood hebben”, vindt zij.
“Als je geen aanleg hebt ben je er
heel lang mee bezig om het aan te
leren en de vraag is vind je het dan
nog leuk om te doen.” Marjan werkt
ongeveer twee maanden aan een
doek. “Je moet veel kijken, doeken
regelen en het materiaal. In het be-

Sieraden
In het kantoor staat Marry Samsom
met sieraden. “Al vanaf mijn 18e was
ik bezig om mijn omgeving mooier
te maken met allerlei frutsels.
Maar toen werd je geen kunstenaar,
dus ik werd lerares handvaardigheid. Ik werkte met allerlei materialen maar ik kreeg er genoeg van,
behalve van het werken met sieraden. Achter elk sieraad zit een verhaal en heeft ook een eigen symboliek zoals de kerncel van licht en elk
sieraad heeft een naam. Tijdens meditatie kwam ik op een ruitvorm. Ik
ging het sieraad maken en hoorde
later dat in 1956 de eerste foto van
DNA gemaakt is waar je een spiraal en een ruitvorm in ziet.” Marry
werkt met goud en zilver en edelstenen die zij zelf slijpt. “Een edelsteen moet iets bijzonders hebben
zoals een zonnesteen waar je echt
de zon in ziet. De oude symboliek is
voor mij belangrijk.” Leuk om zulke
verschillende soorten van kunst en
ambacht te leren kennen en hoe de
kunstenaars hun werk zelf ervaren
en dat in een omgeving die je niet
zou verwachten. Commercie naast
kunst. Een leuk gegeven.
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Ministerraad stemt in met vijf gemeentelijke fusies:

Gemeente De Ronde Venen
is daar (nog) niet bij
De Ronde Venen - De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met vijf gemeentelijke fusies: 1 in de provincie Groningen, 3 in de provincie Limburg en 1
in de provincie Zuid Holland.
Het belangrijkste doel van de herindelingen is het versterken van de

bestuurskracht van de betrokken
gemeenten. Met deze herindelingen zal de bestuurlijke drukte afnemen en zullen de nieuwe gemeenten nu en in de toekomst voor hun
taken zijn toegerust. Dit is in het belang van de inwoners van die gemeenten.
De voorstellen waren het initiatief van de betrokken gemeenten
of provincies en voldoen aan de afspraken uit het Coalitieakkoord van
dit kabinet en het Beleidskader gemeentelijke herindeling. Dit betekent dat er voldoende draagvlak
is voor de herindelingen onder de
betrokken gemeenten. De provincies hebben hierop getoetst en alle gaven een positief advies aan de
staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat de wetsvoorstellen voor
advies aan de Raad van State zullen
worden gezonden. De tekst van de
wetsvoorstellen en van de adviezen
van de Raad van State wordt pas
openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het kabinet streeft naar
invoering van alle herindelingen per
1 januari 2010.

Meerderheid
Het besluit om de gemeente De
Ronde Venen te laten fuseren met
Breukelen, Loenen en Abcoude is
dus nog niet gevallen en als het aan
de meerderheid van de gemeente
Loenen ligt en aan de fracties van
Ronde Venen Belang en Gemeente
Belang, dan gaat dat ook nog lang
niet gebeuren.
Vooral de meerderheid van de Loenense gemeenteraad is zwaar tegen
deze fusie en zij zal het blijven aanvechten, als het moet tot aan het Europeese Hof aan toe.
Waarom zijn delen van de gemeenten toch zo tegen deze herindeling?
Wij spraken met de fractievoorzitter Streekbelangen Nigtevecht Plus/
D66, Gjalt Jellesma. Deze partij is
een van de drie grote partijen van
Loenen en heeft ook een wethouder
in het college. Loenen is, met haar
8400 inwoners, de kleinste gemeente van de vier die zouden moeten
fuseren, maar is zeker niet klein in
haar woorden en daden in de strijd
tegen deze fusie.
Waarom zijn jullie zo tegen deze herindeling?
”Wij zijn niet tegen een herindeling, wij zijn tegen DEZE herindeling
en de manier waarop het er even
wordt doorgedrukt. Jaren geleden
waren wij al voor een herindeling,
maar dan met Breukelen en Abcoude. Daar zat een redelijke logica in.
Maar in de loop der jaren ga je eens
om je heen kijken wat zo’n herindeling nou eigenlijk oplevert.
Dan blijkt het volgende: meer ambtenaren, meer afstand, service voor
de burgers wordt helemaal niet beter. De betrokkenheid bij de locale politiek neemt sterkt af, kortom,
het kost een heleboel geld en levert nauwelijks iets op. De zogeheten democratische legitimatie wordt
helemaal niet beter, die wordt alleen
maar slechter.
De macht verschuift hoe langer hoe
meer naar de ambtelijke apparaten, naar allerlei onduidelijke apparaten die je niet ziet en wat je hier
nog hebt, en ook nog in De Ronde
Venen nu, is dat je nog daadwerke-

lijk naar een politicus toe kan stappen met ‘hé joh, wat gebeurt er niet
in onze straat’. Dat is straks allemaal
over. Er is gewoon een vies spelletje
gespeeld met deze herindelingplannen. Het is een vooropgezet plan
geweest.
Jan Streng
Het begint met de burgemeester
van Abcoude, Jan Streng. Een oudgedeputeerde die met zijn college,
zonder de raad van Abcoude ook
maar te raadplegen, een voorstel
doet tot AHRI procedure en die zegt
dan: Ik wil met Abcoude, De Ronde Venen, Loenen en Breukelen. Dat
regelt even de burgemeester, een
burgemeester heeft daarover niets
te beslissen. Dat is ook zo’n misvatting. De burgemeesters zijn niet
de baas. Die hebben iets te zeggen
over de politie en de openbare orde,
voor de rest zijn ze allen maar technisch voorzitter van de raad.
Hoogste bestuursorgaan
De raad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en dat zouden de diverse gemeenteraden zich
eens wat meer moeten realiseren.
Maar goed, je hoort ook niet burgemeester Jan Streng praten, je hoort
gewoon het college van gedeputeerde State praten. Streng is gewoon een van de zetbazen die door
de provincie is neergezet in een van
de gemeenten om het grote ideaal
van de voormalige commissaris van
de Koningin Boele Staal te verwezenlijken. Die man ademde, sliep, at
en dronk herindeling. Dat was het
enige dat die man wist te verzinnen.
Drammer
Hij was gewoon een enorme drammer die een idee had en dat moest
er gewoon koste wat kost door. Het
is gewoon bestuurlijk hobbyisme.
Dat het tientallen miljoenen kost
is niet relevant. Dat de burgers er
geen behoefte aan hebben interesseert hem niet. Het moet en het zal.
Hij begint zijn plan dus door overal burgemeesters neer te zetten die
zijn plan blind zullen steunen. Zij
krijgen gewoon de opdracht mee:
‘jullie gaan er voor zorgen dat die
herindeling doorgaat’.
De burgemeester van Abcoude, de

Breukelen

burgemeester van Breukelen en
die van De Ronde Venen, allemaal
vriendjes en vriendinnetjes van
Boele Staal. Er is geen enkel draagvlak voor deze herindeling: niet bij
de raden en niet bij de burgers. Het
is een van bovenaf opgelegde procedure waar iedereen ( behalve wij)
ingetrapt zijn. Met open ogen erin
gelopen. Het is gewoon een groot
burgemeestersfeestje met burgemeester Marianne Burgman als
grootste feestvarken. Zij denkt de
zaak even te regelen
Geen belang
De Ronde Venen heeft geen enkel belang bij deze herindeling. Ze
zijn er gewoon aan de haren bijgesleept, zogenaamd omdat het een
grote sterke gemeente moest zijn
die dan met name het zwakke Abcoude overeind moest houden.
En dat had er moeten gebeuren: gewoon Abcoude bij De Ronde Venen.
Want als je nou kijkt naar wat de raden gezegd hebben over deze grote variant: Loenen was tegen, Breukelen was tegen en was De Ronde
Venen voor? Nee, zeker niet, die zei:
van ons hoeft het niet, maar als het
niet anders kan dan zo groot mogelijk en we willen financieel gecompenseerd worden.
Dus Loenen, Abcoude en Breukelen
zijn de melkkoetjes, die bedoeld zijn
om het negatieve, financiële effect
Abcoude, teniet te doen. Want ver-

geet niet, deze herindeling gaat gewoon 30 miljoen kosten.
Snelheid
De provincie heeft snelheid voor
zorgvuldigheid genomen. Wij wisten als gemeente dat het heel moeilijk zou worden om bezwaar te maken tegen deze procedure. Dat
komt omdat Provinciale Staten een
advies overneemt. Zij besluiten om
het advies van Gedeputeerde Staten over te nemen. Daarmee is het
bijna onmogelijk geworden om bezwaar te maken. Het echte besluit
wordt pas genomen door de Eerste
en de Tweede Kamer. Die bepalen
of er wordt heringedeeld of niet.
Voorbereiding? Wij beginnen als gemeente Loenen pas al er een democratisch genomen besluit ligt.”
Geen draagvlak
Denk je dat Loenen dat redt in zijn
eentje?
“Weet ik niet. Dat zal de tijd leren.
Er was uiteindelijk maar 1 gemeente echt voor dit plan en dat was
Abcoude. De rest was tegen. Dat
is geen draagvlak. En draagvlak is
voor de Tweede en Eerste Kamer
heel belangrijk.
Die burgemeesters kunnen wel blijven brullen, het heeft geen zin om
je te verzetten! Het gaat toch door!
Het is donquichotterie! De Tweede
Kamer doorziet het wel. Wij willen
aantonen dat dit ons door de strot
wordt geduwd. Wij willen aantonen

dat dit niet deugt.
Wij wachten op het democratische
besluit. We kunnen nu nog weinig met de hersenspinsels van mevrouw Burgman en de heer Streng.
Zo gauw de Tweede en de Eerste
Kamer het besluit hebben genomen gaan wij in beroep, dan kan
het pas. En dat dat dan halverwege 2009 is, kunnen wij niet helpen.
We stappen dan naar de rechter, of
naar het Europese Hof, dat zien we
dan wel, maar we gaan er tegenaan,
dat is zeker. Deze herindeling moet
gewoon van tafel...
Ik heb nog een goede raad voor de
Rondeveense raad: Laat eens zien
dat jullie het hoofd van de gemeente zijn. Dan hoor je niet in een klankbordgroepje te zitten. In een klankbordgroepje mag je alleen maar een
beetje meekijken.
Nee, als raad, als baas van de gemeente, hoor je bij de besluitvorming te zitten. De colleges voeren
alleen maar uit. De raad bepaalt
het beleid. Dat zou de raad van De
Ronde Venen eens duidelijk moeten zeggen tegen haar burgemeester. Mevrouw Burgman zou eens
met een nuchtere blik naar de zaken moeten kijken en zich iets minder moeten aantrekken van de orders die zij krijgt vanuit het provinciehuis en wat meer moeten denken
aan de belangen van deze gemeente”, aldus Jellesma.

Nieuw bij Fix Hairline

Essensity: natuurlijke efficiency
voor de kleuring, verzorging en
styling van het haar
Vinkeveen – Vanaf heden heeft
kapsalon Fix Hairline in Vinkeveen iets toegevoegd aan haar collectie
haarverzorgingsproducten;
Schwarzkopf Professional lanceert
het eerste merk voor haarkleuring,
verzorging en styling dat natuurlijke ingrediënten combineert met uitmuntende kwaliteit.

ALTOVI start voorverkoop
Vinkeveen - Bovenstaande foto
laat zien dat Martin Verrips de laatste regieaanwijzingen geeft aan zijn
spelers voor zijn voorstelling ‘Ameezing ALTOVI’.
Zaterdagavond 8 en 22 november

en zondagmiddag 9 en 23 november
speelt en zingt ALTOVI in De Boei in
Vinkeveen.
De entree is 8 euro en de voorverkoop is reeds gestart! Drogisterij de
Bree, Schilder Van Asselen, het VVV

kantoor (alle aan de Herenweg in
Vinkeveen), maar ook Slijterij Vreeland aan de Plevierenlaan hebben
de kaartjes startklaar voor verkoop.
U kunt de kaartjes ook via de mail
reserveren: altovi@zonnet.nl

Nieuwe instrumenten
voor brassband Concordia
Vinkeveen - Brassband Concordia uit Vinkeveen viert op 1 november a.s. dat zij 110 jaar bestaat en
dat doen ze in de sporthal in het
Dorpshuis De Boei in Vinkeveen.
Een prachtige gelegenheid om een
paar nieuwe instrumenten aan het
publiek te presenteren. Het gebeurt
niet zo vaak dat er instrumenten vervangen worden want de kosten liggen erg hoog, maar dankzij de subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds, het vroegere Anjerfonds, is
dat voor vele verenigingen nu haalbaar. De instrumenten die Concordia
vervangt zijn 2 Es bassen waar de
voorzitter, op de foto, er een uitprobeert. De andere bas is op dit moment vrij want het lid dat normaal op
deze bas zou spelen moest daar om
gezondheidsredenen mee stoppen.
Wie in de regio durft het aan om op
zo`n mooi instrument bij Concordia
te komen spelen? Op het jubileum-

concert van 1 november zullen deze instrumenten worden gepresen-

teerd, wie dat concert wil bijwonen
is van harte welkom.

Bewust leven is één van de grootste
maatschappelijke trends van vandaag, met een sterke ‘terug-naarde-natuur’-beweging. We hechten
meer belang aan duurzaamheid,
denken milieubewuster en leven gezonder. Tegelijk houden we vast aan
onze moderne levensstijl vol nieuwe technologieën en trendy design.
Schwarzkopf
Professional speelt in op deze toenemende trend en marktvraag met een nieuwe productlijn die Natuurlijkheid
& Efficiency combineert.
U hoeft niet langer te kiezen tussen milieuvriendelijke formules en doeltreffende producten - Essensity heeft het allemaal. De
producten van Essensity
zijn gebaseerd op zuivere
organische extracten & essentiële oliën. Ze worden
gewonnen volgens doeltreffende innovatieve extractietechnieken. Zo bevatten ze verse, gevriesdroogde extracten van
Aloë Vera. Essensity is ook
vrij van kunstmatige geurstoffen, siliconen, paraffine, minerale oliën en parabenen. Alle synthetische
ingrediënten die konden
worden vervangen zonder
de productkwaliteit aan te
tasten zijn gebannen. Resultaat: een luxueus assortiment haarverzorgingsproducten voor gezond
uitziend haar met een natuurlijke glans en een zijdezachte touch.
Essensity focust op drie
aspecten van duurzaam

ondernemen: gezondheid, ecologie
en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Gezondheid
Wat de gezondheidsclaim betreft,
volgt Essensity een “vrij van”-filosofie. Alle producten zijn vrij zijn van
kunstmatige geurstoffen, siliconen,
paraffine, minerale oliën en parabenen. Bovendien worden synthetische ingrediënten waar mogelijk
vervangen, zonder de productkwaliteit aan te tasten. Essensity verbindt
zich ertoe om de beste producten
met de zuiverste organische ingrediënten aan te bieden.
Het ecologische aspect uit zich in

het feit dat Essensity vooral bio-afbreekbare ingrediënten bevat. Bovendien gebruikt Essensity grondstoffen die gesynthetiseerd zijn op
basis van plantaardig materiaal afkomstig van hernieuwbare bronnen. Het verpakkingsmateriaal is
100% recyclebaar, sprays worden
geweerd. Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt Essensity het initiatief
om jaarlijks ten minste 70 hectaren
tropisch regenwoud te herbebossen. Samen met zijn partner futuro forestal heeft Essensity een model ontworpen dat de biodiversiteit
weer invoert en de lokale bevolking
op duurzame wijze helpt.
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Winkeliers van Winkelcentrum Zijdelwaard denken aan de kids in de vakantie

Op woensdag poppentheater en op
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De Ronde Venen als ‘metropol

Een veilige, klimaatbestendige en groenblauwe delta. De blauwe stippen staan voor moeras

NOTITIE STRUCTUURVISIE

Regio - Toen fractievoorzitter Anco Goldhoorn van Ronde Venen Belang vorig jaar
in de gemeenteraad een beeld schetste wat hij via internet in de Structuurvisie
2040 had gezien en gelezen over de toekomst van het Groene Hart, i.c. De Ronde
Venen, was hoongelach van de mede raadsleden zijn deel. ‘Flauwe kul, borrelpraat,
prietpraat van ambtenaren die wat schetsjes hadden opgezet en dergelijk meer. Ver
van ons bed en tegen die tijd is het misschien wel van de baan,’ zo werd het onderwerp afgedaan. Maar het was wel degelijk realiteit. Amper een jaar later, op maandag 20 oktober jl., werd er door het college in allerijl een (mini)symposium georganiseerd over dit onderwerp. Plaats van handeling was Hoeve Landzicht in NieuwerTer Aa. Goldhoorn heeft – net zoals zijn visie op het migratiesaldo-nul beleid dat
ook ‘zomaar’ op het bordje van de betreffende wethouder Rosendaal werd neergelegd - het gelijk aan zijn kant gekregen: het is nu al zover! Op 5 september jl. werd
door de ministerraad de Structuurvisie 2040 vastgesteld, feestelijk gepresenteerd
en ter inzage gelegd. Tot 1 november kan op dit rapport gereageerd worden. Ook
de gemeente De Ronde Venen wil op de laatste dag van de termijn nog een duit in
het zakje doen. Als dit al niet dichtgeknoopt is… Daarna valt het doek voor de critici en buigt het parlement zich erover om een beslissing te nemen. Alwéér een beleidsonderdeel waar de gemeente straks geen vat meer op heeft en de uitwerking
ervan over zich heen moet laten komen.

Notitie
Om voor de deelnemers aan het
symposium snel inzicht te krijgen
waar het over ging is aan de hand
van het toch omvangrijke rapport
van de Structuurvisie een samenvatting gemaakt in de vorm van een
Notitie. Daarin wordt een beeld geschetst hoe men tegen die tijd de
Randstad ziet naast een overzicht en
een uitwerking van de thema’s die
betrekking hebben op niet stedelijke gebieden, zoals het Groene Hart
met daarin De Ronde Venen. Hoewel de zienswijzen en plannen voor
de Randstad als geheel zeer interessant zijn, beperken wij ons in dit artikel zoveel mogelijk tot wat de veranderingen voor het Groene Hart zullen inhouden en de discussie daarover. En wat meer is, is het nog wel
zinvol om een discussie aan te gaan
met elkaar en met de bedenkers van
de Structuurvisie om het ‘onvoordelige’ tij voor de regio te keren?

Broekhuijsen kon zich dan ook niet
herinneren dat De Ronde Venen in
een samenwerkingsverband was genoemd om ook haar mening te geven. Dat gold evenzeer voor inspraak
in de ontwikkeling van de Noordvleugel van de provincie, dat als onderdeel van het debat later op de
avond naar voren kwam. “Kennelijk loopt de gemeente overal in achter en komt nu pas tot de ontdekking wat er speelt. Dus heb ik er ook
geen beeld bij,” aldus Van Broekhuijsen die al vaker memoreerde dat het
begrip ‘regeren is vooruitzien’ niet
de sterkste kant is van dit college.
Aan de andere kant kan worden opgemerkt dat het rijk en de provincie
dermate veel scenario’s richting het
bestuurlijke toneel van de gemeente opvoeren, dat de bestuurders de
achtergronden nauwelijks meer van
elkaar kunnen onderscheiden. In dat
opzicht is het hen dus niet kwalijk te
nemen. Plan de Venen, polder Groot
Mijdrecht-Noord, gemeentelijke herNieuwe kost
indeling, omlegging N201, geen huiWie de moeite zou nemen het rapport zen bouwen buiten de rode contoueens door te lezen (http://doemee. ren en nu weer de Structuurvisie, zijn
vrom.nl/randstad2040/structuurvisie) voorbeelden van een dergelijk dezal zien dat zowel de Randstad als cor.
het Groene Hart nogal wat te wachten staan. Volgens de projectleider Topregio
van de Structuurvisie 2040, topamb- “De Structuurvisie Randstad 2040 is
tenaar Bart Vink, zijn het afgelopen gereed. Wij (het kabinet) willen nu
jaar veel betrokken bestuurders, ge- van de betrokken mensen in de gemeenten en (milieu)organisaties ge- meenten horen wat zij ervan vinden.
peild hoe en in welke mate de Struc- Daarvoor ben ik hier,” gaf projectleituurvisie eruit zou moeten zien. Vol- der Bart Vink van het ministerie van
gens hem heeft de regio haar kan- VROM in zijn voordracht aan. “Achsen voor een inbreng gehad. Uit al- teruitgang van leefbaarheid, klimaatle reacties en debatten later op de verandering, bereikbaarheidsprobleavond tijdens het symposium bleek men, een aanhoudend grote vraag
dat de gemeente De Ronde Venen naar meer ruimte en druk op onze
en omliggende plaatsen zich daarin concurrentiepositie maken versterniet konden herkennen. Anders ge- king van de Randstad voor de lanzegd, voor hen was de inhoud van ge termijn noodzakelijk. Het kabide Structuurvisie zo goed als nieu- net heeft hoge ambities en wil dat
we kost. Raadslid en fractievoorzit- de Randstad zich ontwikkelt tot een
ter van Gemeente Belangen Bert van topregio in Europa. Met deze ‘Struc-

Rob Uitjes geeft uitleg over de ontwikkelingsvisie
Utrecht Noordvleugel

tuurvisie Randstad 2040’ die minister
Cramer (VROM) presenteert, geeft
het kabinet antwoord op deze lange termijnopgaven. Daarbij kiest het
kabinet voor een kwaliteitsstrategie. De visie maakt deel uit van het
Programma Randstad Urgent, dat
door Minister Eurlings wordt gecoordineerd. Om ervoor te zorgen dat
deze visie ook tot concrete resultaten leidt, start dit najaar een onderzoek naar de wenselijkheid van een
nieuwe generatie ruimtelijke sleutelprojecten (‘Randstad Sleutelprojecten’) voor na 2020.” (Daar hoort de
herinrichting van de polder Groot
Mijdrecht-Noord ook toe. Red.).
Metropolitane parken
In de structuurvisie wordt uitgegaan
van het feit dat er tot 2040 tenminste 500.000 (!) nieuwe woningen in
de Randstad nodig zijn. Maar evengoed kunnen het er veel meer zijn.
Daarvoor moet voor tien tot twintig keer de omvang van een stad als
Amersfoort ruimte worden gevonden
binnen en buiten de bestaande bebouwingscontouren. De inrichting
van nieuwe woon- en leefmilieus
zijn daarbij niet ondenkbaar. Water
en wonen worden daarbij innovatief
aangeboden wat impulsen geeft voor
wonen en werken in combinatie met
een nieuwe natuurlijke omgeving en
recreatie. Kortom, men wil een impuls geven aan het Groene Hart, met
méér groen, méér blauw maar ook
nog wel ruimte voor de agrarische
sector. Daarbij al doende handen
en voeten te geven aan de vorming
van zogeheten ‘Metropolitane parken’, te vergelijken met het Central
Park in New York. Het Groene Hart
moet een aanvullende functie hebben op de grote stad. In dat licht gezien ziet het kabinet op de lange termijn een belangrijke rol weg gelegd
voor het bestuur van de steden in de
ideevorming en uitvoering van deze

‘parken’. Daarbij moet niet worden
gedacht aan een Disney- of Walibiachtige uitvoering, zo werd meteen
gerust gesteld, maar meer met gebruikmaking van het karakteristieke
landschap als basis. Kapitaalkrachtige, creatieve en innovatieve ondernemers wordt aldus de kans geboden een voorstel te maken om een
dergelijk ‘park’ in te richten. De parken verhogen de kwaliteit van leven
en verbeteren het vestigingsklimaat
in de buurt van steden, zo wordt in
de Structuurvisie aangegeven.
Uitvoeringsalliantie
Het kabinet wil grotere eenheden
van water, natuur en landschap op
(inter)nationaal niveau meer in samenhang bezien en beter met elkaar verbinden. Zo krijgt het Groene Hart door de herinrichting in de
periode tot 2040 betere aansluitingen op het IJsselmeer, de Noordzee en de Zeeuwse wateren en krijgt
het de status van ‘klimaatbestendigheid.’ Landinwaarts wordt op termijn gewerkt aan een betere verbinding met de Utrechtse Heuvelrug, het rivierengebied en de Hoeksche Waard. Zo ontstaat een ‘Groenblauwe Delta’. Bij de grote steden is
een groot tekort aan toegankelijk recreatief groen. Metropolitane parken
kunnen daarop, als toegankelijke recreatieruimten voor de stedelingen,
het antwoord zijn. Hieraan wordt al
in een uitvoeringsalliantie gewerkt!
Ook de ontwikkeling van kleine aantallen ‘groene woon- en werkmilieus’
kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het Groene Hart. Aldus onderdelen van de Structuurvisie.

Gekozen wordt voor een duurzame,
veilige en klimaatbestendige delta. Daarbij zal het Groene Hart deel
gaan uitmaken van een grote Groenblauwe Delta. Op zich niks mis mee.
Consequentie is wel dat het klassieke beeld van het landschap plaats zal
gaan maken voor een gebiedsgerichte aanpak met o.a. (natte) natuurgebieden, meren en recreatiemogelijkheden. Anderzijds wordt waar mogelijk ook het behoud van de karakteristieke melkveehouderij genoemd,
afhankelijk van de ligging van de
gronden. Eén en ander kan ook leiden tot unieke combinatiemogelijkheden met woningen. Daarbij is het
migratiesaldo-nul bepalend. Simpel
gezegd is dat het verschil tussen het
reeds gebouwde aantal woningen in
het Groene Hart (sinds 2004) en de
het aantal woningen dat nog mag
worden gebouwd. Dat is gebonden
aan een maximum. Als de optel/aftreksom nul is, mag er verder niet
meer worden gebouwd. Dus ook niet
meer in De Ronde Venen. Dat heeft
volgens wethouder Bram Rosendaal
dramatische gevolgen voor de leefbaarheid in de woonkernen. Hij vond
de nul-optie in dit opzicht (terecht)
een onding. De landbouw zal in het
Groen Hart een meer ondergeschikte rol krijgen, vooral in de veenweidegebieden. De stand van het waterpeil zal bepalend zijn of er nog melkveehouderij kan worden bedreven of
dat de natuur de overhand gaat krijgen. Landbouw- en veeteelt hoeven
volgen de structuurvisie niet persé uit het landschapsbeeld te verdwijnen, maar zal gebiedsgebonden
worden ingevuld.

Klimaatbestendige delta
Tegengaan van verzilting en een antwoord geven op zoetwatertekorten
en overschotten, maken deel uit van
de herinrichting van het Groene Hart
en de regio Vecht en Venen.

Grondstof
Na Bart Vink spraken ook Johan
van Zoest, senior planoloog bij de
Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling van
de gemeente Amsterdam en Rob Uitjens van het Gewest Gooi en Vecht-

Cees Schouten (CU).”De Randstad is nog geen Nederland”…

streek en NV Utrecht zich in woorden van gelijke strekking uit. Zij
preekten voor eigen parochie. Ook
Van Zoest omarmde het idee van
metropolitane parken en zag de inwoners als ‘grondstof voor een creatieve economie’, waarbij kwaliteit van
leven tot een van de vestigingsfactoren behoorde. Hij wilde ook een verdere uitbouw van het merengebied,
weliswaar met behoud van het traditionele landschapskarakter. Uitjens
beperkte zich hoofdzakelijk tot de
ontwikkelingsvisie van de ‘corridor’
tussen Utrecht en Amsterdam (de
Noordvleugel) ter weerszijden van
het Amsterdam-Rijnkanaal en de A2.
Ook stelde hij de mogelijkheden en
aantallen van te bouwen woningen
en de omvang van het economische
areaal aan de orde in de verschillende regio’s. Hij pleitte weliswaar voor
een sterke zelfstandige gemeente
tussen Amsterdam en Utrecht, maar
wel als aanvullende factor voor de
grote steden.
Voor en tegen
Vervolgens ontstond er aan de hand
van een viertal stellingen een algemeen debat met de aanwezige bestuurders van de eigen en omliggende gemeenten. De stellingen hadden betrekking op de inrichting van
het Groen Hart en waren een afgeleide van hetgeen er in de Notitie staat. Eén en ander werd uitstekend geleid door gespreksleider Nico Postma. Waar het de herinrichting
van het Groene Hart (en De Ronde
Venen) betreft, waren degenen die
zich niet konden vinden in een aantal voorgestelde plannen veruit in de
meerderheid. Zij wilden behoud van
het cultuurlandschap zoals het nu is,
met traditionele boerderijen, koeien
en schapen in de wei. De Hollandse polder met zijn vergezichten moet
blijven bestaan, eventueel verweven met nieuwe recreatie, waterber-

Wethouder Ingrid Lambregts: “Landbouw hoort er ook bij”…

Nieuwe Meerbode - 29 oktober 2008

pagina 17

litaans park’ op de kaart gezet

2040 LEIDRAAD IN DEBAT

Wethouder Bram Rosendaal: “Migratiesaldo-nul is een onding”…

ging en een betere ontsluiting door
de Openbaar Vervoer. De polder beschikt al over eigen natuurlijke waarden. Tegen nieuwe natuur bestaat
weliswaar geen bezwaar, maar niet
in de mate zoals het wordt voorgesteld.
Voorstanders van de nieuwe plannen
zien echter veel economische en recreatieve mogelijkheden in de ontwikkeling van natuur, water en andere vormen van wonen, werken en
recreëren. Ook de invulling van de
‘corridor’ tussen Utrecht en Amsterdam langs de A2 en het AmsterdamRijnkanaal met economische activiteiten zagen zij wel zitten. Iets wat
overigens ook bij de critici op het
rapport wel in goede aarde viel.

nen betreft. Als de inzendtermijn van
de Rondeveense visie op het rapport
inderdaad 1 november a.s. sluit en er
geen uitloop is, moet men zich afvragen of het nog wel zinvol is hierover
met elkaar te debatteren om standpunten in te nemen en te formuleren.
Tenzij het allemaal al gesneden koek
is, op schrift gesteld en na ampel beraad dit aan het college kan worden
aangeboden. Tijdens het mini-symposium bood de avond alvast de mogelijkheid tot onderling debat en het
peilen van meningen bij de gemeenteraadsleden. Een en ander als voorloper op het innemen van een standpunt. Gesprekleider Nico Postma
fungeerde hierbij als ‘voorzitter ad
interim’. Hij vroeg aan de hand van
verschillende aspecten uit de StrucWat adviseert de gemeenteraad? tuurvisie zoals die door de inleiders
Belangrijker dan een ‘verkennend’ naar voren waren gebracht en die
debat is hoe de gemeenteraadsle- duidelijk betrekking hebben op het
den over de Structuurvisie denken grondgebied van de regio De Ronde
en wat zij als gezamenlijk ingeno- Venen, hoe de raadsleden daar temen standpunt aan het college zul- gen aan keken.
len adviseren. Dat zullen zij morgenavond, donderdag 30 oktober, tijdens Gelopen koers?
de raadsvergadering moeten afron- Uit de gesprekken bleek al spoedig
den en aangeven. Gelet op het agen- dat er behoorlijk wat meningsverdapunt (8!!) ziet het ernaar uit dat het schillen waren. Ook hier ‘voor’- en
er even ‘doorgejast’ wordt, terwijl het ‘tegenstanders’ van het rapport. Dat
toch een heel belangrijk onderdeel kan ook niet anders want de beeldvan de toekomst voor De Ronde Ve- vorming was gebaseerd op wat er

Anco Goldhoorn (RVB): “Eruit halen wat erin zit”…

die middag was verteld en voor de
meesten was dit een nog braak liggend terrein waarmee men werd geconfronteerd. ‘Het landschap zal worden getransformeerd (veranderd):
wat willen we?’ ‘Wonen in het Groene Hart: hoe willen we dat?’ ‘Melkveehouderij en landbouw: moet het
blijven of niet?’ ‘De ontwikkeling van
de corridor: hoe ziet u dat?’ ‘Er komt
meer natuur en water: wat vindt u
daarvan?’ Dergelijke vragen waren
leidraad voor de discussie.
Het kwam bij een van de raadleden
voor dat de Structuurvisie al een gelopen koers is. Heeft het dan nog wel
zin om een inspraakreactie in te dienen? Anderen waren ervoor om binnen de uitwerking van het plan ‘er
voor de gemeente uit te halen wat er
in zit; de Structuurvisie van tafel vegen is onzin, dat kan niet meer, het
gaat gewoon door.’ De vraag is ook
wie de transformatie gaat realiseren
en hoe het gefinancierd moet worden. Dan toch maar de economische
voordelen, zo die er zijn bij de invoering van het plan, accepteren om bijvoorbeeld waterberging en natte natuur te combineren met (dure?) woningen en recreatievoorzieningen op
te starten? ‘Hoeveel water kun je nog
bergen als je dan toch al een plas
water gaat realiseren’, was ook een

De gemeenteraad in debat bijeen…

van de opmerkingen. Gelet echter op
de klimaatveranderingen die kennelijk doorzetten moet er hoe dan ook
ruimte voor waterberging komen.
Offers
‘Wat is de toegevoegde waarde van
de veranderingen voor dit gebied’
deed als vraag eveneens de ronde. ‘Door de gemeente voorzieningen treffen om Amsterdammers de
gelegenheid te geven hier te recreeren? Marickenland kost al genoeg
inspanning om het realiseren. De
gemeente De Ronde Venen brengt al
offers genoeg en we hebben wat betreft natuurontwikkeling al een voorsprong. Er zijn al zoveel recreatiemogelijkheden. Daar komt straks nog
een keer de Vechtstreek bij zodra
de herindeling een feit is. Dus past
‘Vecht en Venen’ in haar huidige omvang en aanzien al prachtig binnen
het plan. Bij ons is de ontwikkeling
al begonnen. En ten westen en noorden van Amsterdam zijn ook verschillende recreatie- en natuurgebieden. Waarom dan ook nog bij ons
nog ‘landjepik’; dat is niet nodig zo
werd in het midden gebracht. Fractievoorzitter Rob Blans (VVD) wilde
niet teveel in detail treden maar hield
het bij hoofdlijnen. “Het gaat over
2040, dat is misschien wel 8 kabinet-

ten verder, er kan nog vele veranderen,” zo zei hij. Een aantal raadsleden
wil eerst Marickenland realiseren alvorens de volgende stap wordt gezet en dat is heel begrijpelijk. De bereikbaarheid van de recreatieve gebieden moet wel goed op orde zijn
en daarin is verbetering vatbaar zoals dit ook in de visie wordt aangegeven. De Structuurvisie gaat ook uit
van een ‘bruisend’ Groene Hart. De
vraag rees wat er dan zo nodig moet
’bruisen’. De natuur, de dorpskernen
of de economische bedrijvigheid? Er
moet een duidelijk ‘flankerend;’ beleid voor de bewoners komen. (Flankerend beleid is een vorm van maatregelen die parallel loopt aan een
eerder genomen beslissing en dat
compensatie biedt). De raadsleden
waren unaniem van mening dat een
sterke positie van de dorpen essentieel is als tegenhanger van de Randstedelijke bebouwing. ‘Wij moeten
ons niet laten overvleugelen door
Amsterdam’, zo werd geopperd. En:
‘De infrastructuur moet je zelf op orde brengen en niet koppelen aan de
ambities van de Randstad’. Over de
ontwikkeling van de corridor langs
de A2 was men ook duidelijk: ‘Hoewel economische ontwikkeling langs
spoor, water en weg altijd traditioneel de beste locatie is, wordt dat in

dit verband niet direct op prijs gesteld. Kijk eerst naar de verpauperde eigen bedrijfsterreinen en knap
die op. Wél wordt aansluiting van de
N201 als een vierbaansweg (! ) op
de corridor gezien als een duidelijke
vooruitgang in de ontsluiting van het
gebied. Landbouw levert volgens een
aantal raadsleden een grote bijdrage, zowel in economisch als sociaalmaatschappelijk opzicht. ‘Afschieten van de landbouw is de doorsteek
voor de dorpen. Er is juist toekomst
voor de agrarische sector (in aangewezen gebiedsdelen) met in het achterhoofd dat voedselproductie op de
middellange termijn steeds belangrijker wordt in het kader van het wereldvoedselprobleem. Het kan overigens best ingepast worden in de
metropolitaanse visie.’
Kortom, er waren nogal wat meningsverschillen. Niettemin was
men unaniem van mening dat men
de plannen zoals die in de Structuurvisie worden genoemd, moet
pareren met eigen sterkte punten
van de regio en die te verwoorden.
In hoever dat nog gerealiseerd
kan worden is even de vraag. Daar
geeft men tijdens de gemeenteraad op donderdag 30 oktober al
dan niet een antwoord op.

Ontwikkeling van groene woonmilieus in een blauwgroene delta

Koeien horen bij De Venen; water hoort elders…

Méér natte natuur en water(berging)

Zal het laatste er nu toch van gaan komen?...

Ligging van de metropolitane parken.
De rode bedekt ons grondgebied

De echte Hollandse polder zal nooit meer hetzelfde zijn…
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ACTIVITEITEN
VOOR SENIOREN
Kerkvaart 2• 3641 EW Mijdrecht
TeL: 0297 - 230 280
www.stichtingdebaat.nl

‘t

PRUTTELPOTJE is weer terug
in ALLROUND
Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600
Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht:
Hoofdweg 1
Vinkeveen:
Futenlaan 52
Wilnis: 		
Dorpsstraat 28
Op woensdag is ons Mobiel Kantoor in De Hoef,
Amstelhoek en Waverveen.
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, de Gemeente
de Ronde Venen en de Rabobank.
Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.
Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken en vinden
van vrijwilligerswerk, handje helpen, mantelzorg en vele
andere onderwerpen.

vanaf 17.00 uur in Allround. Opgeven kan via
tel. 06 48285422 (wordt alleen afgeluisterd op
de eetcafédagen) of via email: hetpruttelpotje@
Jongerencentrum Allround beschikt sinds sep- gmail.com
tember over een goed uitgeruste keuken. De
keuken is er niet alleen voor jongeren. Er wordt De eerstvolgende eetcafédagen zijn: 3 nov. /
ook door andere groepen gebruik van gemaakt. 17 nov. / 1 dec. (sinterklaasviering) / 15 dec.
Op 6 oktober j.l. zijn we, na een toch wel zeer tur- (kerstviering).
bulent jaar, weer van start gegaan in Allround. En,
het voelde weer heel vertrouwd, het was weer
als vanouds, maar dan veel beter. Er is een mooie
Het Kookpunt
en praktische keuken en gezellige eetruimte.
Iedereen blij, vrijwilligers en deelnemers, en alHet Kookpunt, een eetgroep voor oudelemaal hebben we weer zin om er gezellige eetren, is ook weer van start gegaan. Om de
avonden van te maken.
twee weken (iedere 1e en 3e vrijdag van de
maand) wordt er een maaltijd verzorgd in
Allround aan de Rondweg. Het kookteam
is uitgebreid met nieuwe mensen die veel
zin hebben om lekkere recepten klaar te
maken.
Vanaf 17:00 zijn deelnemers welkom voor
een drankje en hapje. Tegen 19:30 wordt de
avond afgerond. Deelname is 7 euro. Maximaal 12 deelnemers.

www.servicepuntderondevenen.nl

Een greep uit de actuele vacatures:
ANBO, afdeling De Ronde Venen
zoekt bestuursleden
(doelgr. senioren, 55+), tijdsinvestering 2–8 uur p/mnd
Stichting Dorpscentrum Wilnis
Zoekt Commissaris gebouw
Gevraagd: organisatietalent
Tijdsinvestering 2-8 uur p/mnd www.willistee.nl
Johannes Hospitium De Ronde Venen
Zoekt betrokken gastvrouw/ gastheer, uren in overleg
Doelgroep: mensen in de laatste fase van hun leven
www.johanneshospitium.nl
Knutselclub zoekt assistentie
Doelgroep: kinderen tot 12 jaar
Aantal uren in overleg
www.kinderenhelpenkinderen.gethost.nl
Stichting Paraplu Zoekt secretaris / p.r. functie
in bestuur, uren in overleg, www.stichtingparaplu.nl
Stichting De Baat zoekt Kookmedewerker Kookpunt
Doelgroep: ouderen, Tijdsinvestering: 2-8 p/mnd
www.stichtingdebaat.nl
Deze vacatures zijn volledig te zien op
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info
Vrijwilligerswerk: Bijzondere activiteiten
31 oktober: TANX
Foute feestavond voor vrijwilligers (vanaf 14 jaar)
Van 21.30 tot 1.30 uur in de Meijert. Opgeven via de vrijwilligerswerkorganisatie bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk
(d.vantessel@stichtingdebaat.nl)

Tiener- en Jongerenwerk

JC Allround, Rondweg 1a, Mijdrecht, Tel: 0297 272829
E-mail: w.vanroijen@stichtingdebaat.nl
w.dewaal@stichtingdebaat.nl
10 t/m 14 jaar : Youngone’s Tienerdisco
Elke 2e vrijdag van de maand van 19.30-23.00 uur

Zie voor meer info over activiteiten: www.jcallround.nl

Eerstvolgende keer dat er gekookt wordt
is vrijdag 7 november.
Volgende kookpuntdagen zijn:
21 nov., 19 dec., 2 jan., 16 jan.

Alzheimer café De Ronde Venen

Wanneer? Elke tweede woensdag van de maand behalve in
juli en augustus.
Thema’s:
12 november: De Rol van de huisarts
10 december: Hoe ga je om met gedragsveranderingen

Dienst Thuisadministratie
blij met hulp Rabobank
Maandag 20 oktober vierden we een ‘klein feestje’, met voor iedereen gratis eten met een lekker
glas wijn er bij. Mevr. Saskia Moorthaemer had nl.
een prijs gewonnen en mocht afgelopen woensdag gratis winkelen ter ere van de opening van
de nieuwe AH in de wijk Hofland. Het moest wel
voor een, door haar gekozen, goed doel zijn.
Haar keuze viel op ’t Pruttelpotje’.
Samen met Greetje heeft ze de kar vol, nee overvol, geladen met van alles en nog wat erin tot
aan een stofzuiger toe. Onze voorraadkast is
goed gevuld! Met dank aan Saskia dus.

4 november: uitreiking Vrijwilligersprijs 2008
Genomineerd voor het Vrijwilligersinitiatief van het jaar 2008:
- AJOC festival (festival van jongerenvereniging AJOC)
- het Pruttelpotje (eetcafé voor verstandelijk gehandicapten)
Genomineerd voor Vrijwilliger van het jaar 2008:
- mevr. Paulien van der Veen (knutselclub ‘kinderen helpen
kinderen’)
- mevr. G. de Vries- Burggraaff (o.a. Rode Kruis en Maria-Oord)
- mevr. Marie-José van Hussen (Handje Helpen)
Ook aanwezig zijn? Mail naar h.zaal@stichtingdebaat.nl

Youngone’s Tienercafe
Elke 4e vrijdag van de maand van 19.30-22.30 uur. Vanaf 14 jaar
Inloop: Dinsdag t/m vrijdag 15.00-18.00 uur
Filmavond: Elke zondag 19.30-23.00 uur

Opgeven kan via het Servicepunt,
tel. 0297-587600.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende diensten
voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers werken.
Er is onder andere een digitale vacaturebank waar vrijwilligers
die werk zoeken en organisaties die vrijwilligers zoeken elkaar
vinden. Ook bemiddelt het Steunpunt voor maatschappelijke
stageplekken, biedt zij deskundigheidsbevordering en biedt zij
ondersteuning en informatie aan vrijwilligers en organisaties.

4 november: Vrijwilligersdag 2008
Vanaf 15.00 uur (deuren open vanaf 14.00 uur) in de Meijert voor
alle vrijwilligers uit De Ronde Venen.
Inhoud: workshops, entertainment, optredens, buffet en avondprogramma. Opgeven kan helaas niet meer.

Ouderen hebben steeds vaker vaak moeite met
het regelen van hun administratie en geldzaken.
Soms zien ze er zo tegen op dat ze hun post niet
meer open maken. Dan beginnen de problemen
pas echt.
Ouderen kunnen voor hulp bij het weer op orde
krijgen van hun administratie een beroep doen
op de dienst Thuisadministratie van De Baat. De
ondersteuning richt zich in eerste instantie op
het ordenen van de administratie. Doel is dat
op de langere termijn de zelfredzaamheid van
ouderen op financieel en administratief gebied
bevorderd wordt.

Hoe laat?
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het programma begint om
20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is gratis, voor
consumpties wordt een bijdrage gevraagd.
Waar? Verzorgingshuis Zuiderhof,
Futenlaan 50, 3645 GE Vinkeveen
Inlichtingen:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Anneke van Breukelen.
Steunpunt Mantelzorg: tel. 0297-230280,
e-mail: mantelzorg@stichtingdebaat.

Dinsdag 4 november wordt het ‘Vrijwilligersinitiatief van 2008’ in de Meyert bekend gemaakt.
En hiervoor zijn wij genomineerd. Burgemeester
Burgman zal die avond bekend maken welke
van de twee genomineerde initiatieven het ‘Vrijwilligersinitiatief van 2008’ wint. We wachten in
spanning af wat de uitslag wordt.

Rabobank Veenstromen heeft een tabbladenset
ontwikkeld waarmee het voor de medewerkers
van de dienst Thuisadministratie eenvoudiger
wordt om de financiële administratie van ouderen te ordenen. De tabbladenset maakt het voor
ouderen makkelijker om op termijn zelf weer
de administratie ter hand te kunnen nemen. De
Eetcafé ’t Pruttelpotje is een open eettafel voor tabbladenset bevordert het inzicht en overzicht
mensen met een verstandelijke beperking die in de administratie.
zelfstandig wonen (of nog bij ouders) en alleen
eten. Het doel gezellig samen eten, een praatje Het contact tussen Rabobank Veenstromen en
maken en/of spelletje doen. Kortom: gezellig sa- Stichting De Baat werd gelegd op de Beursvloer
menzijn.
van de gemeente op donderdag 29 mei 2008.
Elke veertien dagen zijn deelnemers aan eetcafé Meer informatie: Marianne White, Oude’t Pruttelpotje van harte welkom op maandag renadviseur, Stichting De Baat, 0297-230280.

Mantelzorgsalon voor mantelzorgers
Iedere laatste vrijdag van de maand van 14.00 – 16.00 uur
Data: * 31 oktober * 28 november 2008
in het Servicepunt Mijdrecht Gezondheidscentrum
Hoofdweg 1 te Mijdrecht
U bent van harte welkom.
Inlichtingen bij Anneke van Breukelen
Steunpunt Mantelzorg, telefoon 0297–230280
E-mail : mantelzorg@stichtingdebaat.nl
Website: www.stichtingdebaat.nl

activiteiten in november 2008
VAST PROGRAMMA
iedere
maandag

iedere
dinsdag

iedere
woensdag

AANVULLEND PROGRAMMA
iedere
donderdag

iedere
vrijdag
Cinema 55+ Iedere 1e do. van de maand
Zuwe Maria-oord (Welzijnszaal) 2.25 voor leden
en 3,- voor niet-leden. Zaal open v.a. 14.00 uur.
Noteert u alvast de data:
nov., 4 dec.

ACTIVITEITEN

VAN
DE BAAT

‘s Morgens zingen
‘s Morgens
koor Komzaal
Gymnastiek
14.00 Koersbal
Komzaal
(Koepelzaal)
wo. 5 en 19 nov
‘s middags
10.45-11.45
Biljarten Komzaal Rabobankbus

NIEUW
AVONDLICHT

1ste dinsdag
v.d. maand
20.00 u
Klaverjassen

DRIEHUISZAAL

GERARDUS
MAJELLA

10.30
Volksdansen

ZUIDERHOF

VINKENOORD

13.15-14.30
Volksdansen

PLUSBUS

OVERIGE

BOODSCHAPPEN
Nieuw iedere
3e di. 9.30-12.00
Knutselgroep voor
mannen Rode
Kruisgebouw
Hoofdweg 1-3

‘s Morgens
Handwerken
Rode Kruis
Komzaal
09.00
Biljarten

ma. 3 nov. 14.00
Bingo

vr. 7 nov. 15.00
Eucharistieviering
vr. 14 nov. 15.00
Herv. kerk Vinkeveen

Laatste vrijdag
v.d. maand
14.00 uur
Bingo

di. 4, 11, 18 en 25 nov.
9.30
Koersbal

do. 13 en 27 nov.
14.00
Sjoelen

Elke zaterdag
17.00
H. Mis

zo. 2 nov 9.45 u
Inloopzondag
di. 4, 11 en 25 nov
14.30
Sjoelen

10.30
Stoelgym

09.30
Handwerken
Rode Kruis
10.30
Kun je nog
zingen?

15.30-16.15
Zitgymnastiek
(behalve op
14 okt.)

wo. 12 en 26 nov.
11.30-11.45
Rabobus
Servicebus

1e wo
14.00-16.00
Spelmiddag

2e & 4e wo
14.00-16.00
Div. activiteiten
Ouderen buiten
V’oord welkom!

3e wo
14.00-16.00
Bingo

woensdagmiddag
Biljarten

10.15
Klaverjassen

do. 6 nov. 10.00
Lidl of Plus
Nieuwboer,
Pr. Margrietln en
koffiedrinken
La Farola

do.middag
13 nov. 14.00
Boni en/of markt,
koffie drinken bij
La Farola

do.middag
20 nov. 14.00
Boni en/of markt
en koffie drinken
bij La Farola

do. 27 nov 14.00
AH, Hema of
markt, koffie
drinken bij
La Farola

10.00
SeniorWeb
DRV
Internetcafé

13.30
ANBO-leden
Soos in de
Meijert

10.00
SeniorWeb
DRV
Internetcafé

di. 25 nov 19.30
Zwerfjongeren
Spreker:
mw. K. v. Leeuwen
12 nov. Passage

MARIA
OORD
(Brinkzicht)
PROGRAMMA

(WORDT ELKE MAAND AANGEPAST)

09.30
Rozenkransgebed
11.00
Stagym

Mantelzorgsalon:
vr. 28 nov. van 14.00 tot 16.00 u.
Servicepunt Gezondheidscentrum,
Hoofdweg 1 te Mijdrecht
Geen mantelzorgsalon in december.
ma. 17 nov. 14.00
Kaart/Spelmiddag

do. 20 nov. 11.30
Themadag
mmv Frates Corona

wo. 5 nov. 10.00
Demo ‘Relax’ stoelen
ma. 10 nov 10.30
Nat. verwendag,
groep 6

ma. 10 nov. 14.30
Beautysalon De Roos
di. 11 nov. 18.00
St. Maarten
lampionnentocht

wo. 12 en 26 nov.
10.45-11.15
Rabo Servicebus
do. 13 nov. 10-12 u
Kerkhofs mode
uitverkoop

do. 6 nov. 14.30
Film

di. 11 nov. 19.00
Bingo

do. 13 nov. 14.00
Muziek

za. 22 nov. 10.30
Koffieconcert

UITSTAPJES

do. 6 nov. 14.30
Film v/d maand
prijs 6 euro,
ex. consumptie

Alzheimer Café wo. 12 nov., verzorgingshuis
Zuiderhof Futenln. 50, V’veen. V.a. 19.30 u. staat
de koffie klaar. Het programma met thema:
De rol van de huisarts. Van 20.00-21.30 u.
Volgende data: 10 dec.
vr. 21 nov. 15.00
Weeksluiting
Ontmoetingskerk
Wilnis

wo. 26 nov. 19.00
Filmavond in de
Koepelzaal

za. 15 nov. 14.30-16.30
di. 18 nov. 9.30
Rabo Bingomiddag Decibel hoortoestellen
ma. 17 nov 20-22 u
(onder voorbeh.)
dhr. Butink vertelt
di. 18 nov. 14.30
Sagrada Familia
Bingo
uit Barcelona

Rollatorspreekuur
do. 6 nov. 10.00-11.00
in Nieuw Avondlicht

Het Kookpunt
vrijdag 7 en 21 nov.
17.00 u. in Allround.
Kosten 7 euro.

vr. 28 nov. 15.00
Weeksluiting
Chr. Geref. kerk
Mijdrecht

wo. 19 nov. 10-17 u
Gerardus Majella
80 jaar
ma 24 nov. 13.45
Kaarten

di. 25 nov. 10-12 u
Hema-uitje
vr. 20 nov. 15.30
Café Hans

15.00-16.00
Bibliotheek
16.15-17.00
Weeksluiting
elke do.
14.00-16.00
Koersbal

De Roeping
do. 6 nov. 14.30 Spelmiddag
do. 20 nov. 14.30 Dhr. F. Groenendijk
vertoont dia’s. Het onderwerp is
een verrassing.

di. 25 nov. 14.30
Bingo

do. 27 nov. 14.00
Muziek

vr. 7 nov. 10.00
vr. 28 nov. 11.00
Winkelen Maarssenvr. 14 nov. 10.00
vr. 21 nov. 16.30
vr. 21 nov. 10.00
Kleuren bekijken
broek WC Bisonspoor Instituut voor beeld
Gezellig eten in
Winkelen De Aarhof,
Lage Vuursche.
Opgehaald 10.00
en geluid
Allround
Alphen a/d Rijn
Mooie rit en pannenPrijs 11 euro,
Prijs 32 euro,
tussen 17-20 u
Prijs 10 euro,
koek. Prijs 13 euro, ex.
ex. consumptie
ex. consumptie
Prijs 10 euro
ex. consumptie
consumptie
Steunpunt mantelzorg
Onze Contact Morgen
open tafel
Elke 2e wo. v.d. maand Alzheimercafé
do. 27 nov. 12.00 u.
wo. 19 nov. ‘Dijkdoorbraak in Wilnis’
in Zuiderhof. Toegang v.a. 19.30
Zuiderhof.
De heren van Soest en Groenedijk
programma begint om 20.00 u.
Aanmeldingen alleen op 18 nov.
kunnen ons er alles van vertellen en
Mantelzorgsalon Elke laatste vr. v.d.
tussen 9.30-10.30 uur
maand 14.00-16.00 Servicepunt, Mijdrecht
laten zien.

STICH T I N G S A M E N L E V E N DE BAAT

Let op:
Mocht u verhinderd zijn,
uiterlijk 24 u van tevoren
doorgeven (9-12 u).
Indien iemand zich niet
afmeldt, worden de
kosten in rek. gebracht.
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IN MEMORIAM

-

Nol Vermeulen

Zitbankjes van Algemene
Begraafplaats worden
opgeknapt
Wilnis - Het is goed om naast grote
gebeurtenissen ook de kleine praktische dingen in de samenleving op
te pakken en in de krant te zetten.
In de uitgave van 8 oktober jl. maakten wij melding van het feit dat bezoekers van de Algemene Begraafplaats in Wilnis hadden geklaagd
dat zij met hun kleding aan de ruwe

houten zittingen van de plaatselijk
aanwezige zitbankjes bleven hangen. Nader bekeken bleek een flinke onderhoudsbeurt van de bankjes
geen overbodige luxe te zijn.
Die berichtgeving is goed doorgekomen bij de gemeente. Alle bankjes worden in de loop van dit najaar

en deze winter beurtelings weggehaald en bij de gemeentewerf geschuurd en opnieuw geschilderd.
Ze staan er dan straks weer uitnodigend bij om op te gaan zitten zonder dat kleding schade oploopt. Mede namens de bezoekers van de begraafplaats hartelijk dank!

Overlast kippen op
bedrijventerrein aangepakt
Uithoorn - In de komende weken
begint de heer Peter van Poelgeest
van Duurzaam Fauna Advies te Purmerend met het op diervriendelijke manier vangen van alle kippen
en hanen op het bedrijventerrein
Uithoorn en de omringende straten. Ook worden de terreinen van
de aanwezige bedrijven gecontroleerd. De bedrijven worden schriftelijk verzocht daaraan mee te wer-

ken. Al eerder is gebleken dat, als er
nog enkele kippen vrij rondlopen, er
al snel weer een natuurlijke aanwas
is. Tevens bestaat het vermoeden
dat bewoners soms hun dieren in dit
gebied achterlaten. Al jaren lopen er
kippen los op het Bedrijventerrein
Uithoorn. Hiervan is geen eigenaar
bekend. Tijdens de vogelpest is er
al een groot deel van de kippen gevangen, omdat ophokken onmoge-

lijk was. Na deze actie is de kippenpopulatie weer snel aangegroeid tot
ongeveer 60 kippen en hanen. Tijdens een vooronderzoek bleek ook
dat een aantal kippen ziek is. AI in
het afgelopen halfjaar werd steeds
meer overlast ervaren. Er komen geregeld meldingen en klachten binnen. De kippen en hanen komen
ook de woonwijk binnen en houden
de buurt wakker en de hanen vallen
particuliere hobbykippen lastig. De
gevangen kippen en hanen worden
onderzocht op gezondheid en sociaal gedrag. Daarna wordt een nieuwe plek voor ze gezocht. Iemand
die graag een aantal kippen op eigen terrein wil hebben kan daarvoor
een verzoek indienen. Vooraf wordt
beoordeeld of de voorgestelde plek
voldoende is. Met de nieuwe kippenhouders wordt een Plaatsingsovereenkomst aangegaan. Met de
kippen krijgen ze een brochure met
tips en informatie over het houden
van kippen. Aanmelden en meer informatie: Duurzaam Fauna Advies,
Peter van Poelgeest, Naardermeer
55, 1447 KJ Purmerend. Meer Informatie bij de heer Willem Kroon via
telefoonnummer 513111.

‘Night Fever’: de wekelijkse
80’s en 90’s party voor
vijfentwintigplussers
Regio - De afgelopen twee vrijdagavonden zijn in Partycentrum Bon
Ami goed bezocht door vele gasten uit de regio. Op vrijdag 17 oktober heeft DJ Ger van den Brink
van Radio 10 Gold het spits afgebeten en afgelopen vrijdag heeft niemand minder dan mastermixer DJ
Ben Liebrand de zaal flink op zijn
kop gezet. “Night Fever” is dan ook

een 80’s en 90’s party voor 25+, die
iedere vrijdagavond in Partycentrum
BON AMI wordt gehouden.
De grote zaal is in een volwassen
jasje gestoken en heeft tevens voor
de rokers onder ons een grote inpandige rookruimte. Net zo prettig als de muziek uit de jaren 80 en
90 die ongetwijfeld mooie herinneringen zal oproepen en menigeen

zal doen besluiten de dansvloer op
te gaan. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid en speciale toezichthouders zullen een oogje in het
zeil houden en desgewenst de auto
wegzetten en ook weer voorrijden.
Een avondje Night Fever bedraagt
slechts 5 euro en dat is inclusief
garderobe en het gebruik van de
toiletten.

Nol Vermeulen is niet meer. Vorige week vrijdag 24 oktober overleed de bekende restaurateur
en eigenaar van het voormalige Mijdrechtse Franse specialiteitenrestaurant Monfaucon op
61-jarige leeftijd in het Brabantse Dongen. Hij was ongeneeslijk ziek. Precies een jaar geleden
kreeg hij in Café/Bar De Paddestoel aan Hofland, naast Monfaucon, een afscheidsreceptie
aangeboden omdat hij noodgedwongen moest stoppen met zijn
activiteiten.
Monfaucon werd overgenomen
door nieuwe eigenaars die het
nu onder de naam De Cantharel
voortzetten. Tijdens de receptie
namen veel relaties, vrienden en
(vaste) gasten afscheid van Nol
die destijds zichtbaar ontroerd
was door zoveel belangstelling.
Hij trok zich terug in zijn geliefde ‘Bourgondische Brabant’
waar hij bij zijn familie in Rijen
ging wonen. Zijn laatste optreden was tijdens het eerste evenement van de Culinaire Venen
in 2007 op het Raadhuisplein in
Mijdrecht. Daar toonde hij voor
de allerlaatste keer in het openbaar zijn culinaire vaardigheden. Naar hem werd de wisselbokaal ‘Culinaire Nol’ genoemd,
die jaarlijkse wordt uitgereikt aan

het restaurant dat de beste culinaire prestaties levert.
Nol was gedurende de laatste jaren samen met zijn topkok Brian Samsom in zijn element bij
zijn Franse restaurant Monfaucon. Behalve dat hij zelf uitstekend kon koken was hij bovenal gastheer die zich ten doel stelde elke gast een fantastische culinaire avond te bezorgen. Aangenaam gezelschap en een goed
glas wijn waren volgens hem
verdere ingrediënten die bijdroegen aan het welslagen van zo’n
avond. Hier konden zijn gasten
altijd genieten van voortreffelijke menu’s en á la carte gerechten. Het goede gastheerschap
van Nol en de culinaire kennis
van zowel hemzelf als van zijn
topkok lagen hieraan ten grondslag. Ook de intieme ruimte en
het klassiek getinte knusse interieur van Monfaucon de France
zorgden ervoor dat gasten zich
hier ‘thuis’ voelden. Nol ging altijd voor culinaire kwaliteit en
creativiteit. Zijn gasten moesten
kunnen genieten van verfijnde
gerechten. Al het vakmanschap
werd uit de kast gehaald. En alles werd van verse componenten bereid. Nol organiseerde talloze thema-avonden, vergezeld
van diverse culinaire hoogstand-

jes die door zijn gasten hoog op
prijs werden gesteld.
Nol is zes jaar eigenaar en gastheer geweest van Monfaucon de
France. Vóór die tijd was hij bedrijfsleider in Equus en nog langer geleden werkte hij in Het
Rechthuis, dat toen nog een restaurant was. Zijn wens om ooit
zelf een Frans getint restaurant te bezitten met een verfijnde keuken ging in 1998 in vervulling. Samen met chef-kok Hubert de Angeli opende hij naast
café De Paddestoel aan Hofland in Mijdrecht ‘zijn’ restaurant Monfaucon de France. Letterlijk vertaald ‘Mijn Franse valk’,
waar maximaal 40 gasten comfortabel konden genieten van
de verfijnde Franse keuken. Later werd Brian Samsom de chefkok van Monfaucon, ooit souschef bij restaurant Le Canard
Sauvage in de Bilderberg Résidence te Vinkeveen. Nol wist ze
wel uit te zoeken. Zelf was hij
een man die bij leven zijn sporen in de culinaire wereld zondermeer heeft verdiend. Met zijn
heengaan hebben wij definitief
afscheid genomen van de Nestor
in de Mijdrechtse horeca.
Dat hij moge rusten in vrede.
Redactie Nieuwe Meerbode

Night of the Gospel mag u
niet missen
Vinkeveen - Zaterdag 1 november
wordt de zaal in de Boei in Vinkeveen omgebouwd voor “Night of the
Gospel”. De jubilerende verenigingen Brassband Concordia en Gospelkoor De Rovenians presenteren een geweldig muzikaal spektakel. Brassband Concordia viert haar
110-jarig jubileum en Gospelkoor De
Rovenians het 25-jarig jubileum. De
afgelopen weken is er druk gerepeteerd. Over en weer zijn de repetitieavonden bezocht om de samenwerking verder uit te werken. Het is een
enorme uitdaging, zowel voor het
gospelkoor als voor de brassband,
die beide nog nooit eerder op deze
manier een concert hebben gegeven. Beide dirigenten hebben veelvuldig contact gehad over de invulling van deze avond. Hun enthousiasme voor deze avond is bijzonder!
Brassband en gospelkoor samen
is een verrassende combinatie met
een afwisselend repertoire. Ook zullen de verenigingen ieder nummers
uit hun eigen repertoire laten horen. Laat u verrassen en kom deze
avond luisteren. Een avondvullend
programma dat mag u niet missen!

Kaartverkoop
De kaartverkoop is inmiddels in volle gang. Reserveer vroegtijdig uw
kaarten in de voorverkoop, want vol
is vol!!
Het concert vindt plaats op 1 november a.s. in De Boei, Kerklaan 32
te Vinkeveen

Kaarten in de voorverkoop kosten
15,00 euro per stuk. Kinderen t/m
12 jaar, 65+ en donateurs betalen
12,50 euro.
De kaarten zijn te bestellen via de
websites van beide verenigingen:
www.brassband-concordia.nl
www.rovenians.nl of via de leden.

‘Bij de Handjes’ krijgen kinderyoga
Regio - Op de peuterspeelzaal “Bij
de Handjes” kregen de peuters ter
afsluiting van het thema “Je eigen lichaam” een les kinderyoga van Fini
van der Post.
Op een speelse wijze deden de kinderen allerlei oefeningen en concentratiespelletjes.
De peuters speelden bijvoorbeeld
een kaboutertje dat zich heel klein
maakte omdat er een reus aankwam. Het kaboutertje keek op en
zag gelukkig dat de reus lachte, het
kaboutertje stond toen op en maakte een dansje!
Om de kabouters heen stonden veel
papa’s en mama’s intensief mee te
doen...
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Michelle Gruppen wint de
prijsvraag over Heilige
Johannes de Doper
De Ronde Venen – Tijdens de Open
Monumentendag stond ook de R.K.
kerk in Mijdrecht/Wilnis open voor
bezichtiging.
Geïnteresseerde bezoekers konden
verschillende facetten van de kerk
bewonderen.
Onder deskundige leiding van Jan
Reurings kregen bezoekers een
rondleiding door de kerk, uitleg over
de ramen, konden zij de toren beklimmen, de kluis van binnen bekijken en het orgel bespelen.
Voor de kinderen was er een speurtocht door de kerk en konden ze
aan een prijsvraag meedoen.

Tavenu en slagwerkgroep
verzorgen koffieconcert
Uithoorn - Zoals bekend, of misschien ook niet, bestaat muziekvereniging Tavenu die in 1927 is opgericht uit vier onderdelen. Dat zijn
de fanfare, de slagwerkgroep, de
drumfanfare en de Steelband. Dus
van alles wat. Op zondag 26 oktober
speelden eerst de drumband en de
mallets (verzamelnaam van xylofoon,
marimba en klokkenspel). Daarna
kwam ter afwisseling de slagwerkgroep Bovenkerk en als vrolijke afsluiting de steelband met de leden
natuurlijk in kleurige Hawaïhemden.
Marguerite Meijer vertelt dat Tavenu met diverse muziekinstrumenten
aanwezig is de marching bells, een
marching xylofoon, en slagwerk, de
trams, percussie, pauken en temple blocks (slagwerkinstrument dat
verschillende hoogtes kan bereiken.
“Wat wij gaan spelen is een beetje
een mix van concertwerk en marsen”, aldus Marguerite. De drumband en mallets speelden zoals Michiel van Putten de dirigent al aangaf ook enkele nummers die zij lieten horen tijdens de optredens in
Uithoorn en Mijdrecht. Zo was er
treinritme waar de stoomfluit duidelijk de naderende trein aankondigde en hoorde je daarna het gepuf en gestamp van de locomotief.
Marguerite Meijer vertelt dat Treinritme echt een begrip is geworden
bij de Kwakelaars en dat dit nummer altijd moet worden gespeeld bij
de kermsoptocht. ‘My little lady’ is
natuurlijk een bekend nummer en
daar swing je gewoon lekker mee.
Zeker toen de band als extra ritme
in de handen klapte. Ook het nummer Eviva Espana is bekend en dan
kom je al gauw in een Spaans sfeertje terecht. Bij ‘Indian life’ speelde het jongste lid Mats van 11 jaar
mee op de kleine trom. Hij is nog in
opleiding maar kan dit meespelen”,
vertelt Marguerite.
“Hij is wel zenuwachtig hoor”, vertelt Mats moeder, maar het ging allemaal heel goed, en zenuwachtig moet je zijn voor een optreden.
Daarna volgde een medley van Slagerij Van Kampen. Veel speciale effecten met een wat langzamer gedeelte en dan weer op behoorlijke
snelheid. Back to Gadd en Back to
Bozzio zijn alle twee arrangementen van Jan Schipper. Zowel Steve
Gadd als Terry Bozzio zijn bekende drummers, maar Jan Schipper
heeft speciaal voor slagwerk een arrangement gemaakt van de stukken die dus origineel voor drum waren geschreven. Een leuke impres-

sie vindt Michiel van Putten die vertelt dat Jan Schipper echt probeert
de stijl na te bootsen van de drummers maar dan voor slagwerk. “Terry Bozzio bouwt zich helemaal in bij
een optreden. Die zie je door al zijn
instrumenten bijna niet meer terug.”
Nummer negen ‘Eternal Friendship’
is een nummer waarmee Tavenu
volgend jaar mee op tournee hoopt
te gaan. Je moet voor een concours
twee nummers instuderen, een
loopstuk en een concertstuk. Dit is
dus een loopmars uit de eerste divisie. De compositie bestaat uit vier
delen. Een lastig stuk, dat was ook
te zien aan de ingespannen gezichten van de muzikanten. Ook ‘News
Flash’ was een lastig stuk in 5/4
maat en werd gespeeld met mallets
en een solo van Marguerite. Nummer elf was Fair Play van Venga
Boys dat een populaire zomerhit is
geweest en voor Mambo Americano moest er snel een kleine verhuizing plaatsvinden, want dat nummer
werd samen met de slagwerkgroep
Bovenkerk gespeeld. Een vrolijk afwisselend stuk.
.
Pauze
Na de pauze kwam dus de slagwerkgroep Bovenkerk. Marguerite
had al verteld dat zij prachtige instrumenten hebben en zij speelden
popclassics. Sparkling Stars was zoals de naam al zegt een heftig stuk
met aan het eind zelfs bijna agressieve elementen zoals Barry Jurjus
de dirigent het uitdrukte. ‘Oye mi
canto’ een bekend nummer van
Gloria Estefan waar ook de basgitaar meespeelde. Nummer drie ‘Is-

land Reggae’, gecomponeerd door
de basgitarist, kreeg zelfs een compliment van de presentator die zelf
van een eiland kwam en door dit
lied weer terug in de sfeer van het
eiland keerde. De basgitarist heeft
op Terschelling gewoond en had
dit gegeven als basis gebruikt. Een
indrukwekkend nummer. Daarna
kwam de première van een nieuw
stuk, namelijk ‘Splash’, gebaseerd
op een funk wat door James Brown
groot is gemaakt. Dan drie bekende nummers: ‘The lion sleeps tonight’, ‘Eloise’: moeilijk om de langzame gedeeltes goed op te vangen
met slagwerk maar uitstekend gedaan en ‘Africa’. Bij alledrie de nummers speelde ook Marguerite mee.
Als laatste een zelfgecomponeerd
stuk van Jurjus in een wat andere stijl en opstelling dan gewoonlijk
wat even wennen was voor de muzikanten aldus Barry. Een Braziliaans
stuk maar dan een beetje in Nederlandse sfeer. Afgesloten werd weer
met een gezamenlijk stuk La Coucaracha. Vooral door de bijdrage van
de steelband die er net dat zomerse tintje aan gaf werd het een lekker
vrolijk stuk. En ja, toen waande je jezelf helemaal op de zonnige stranden met de palmen en een cubalibre met de nummers van de steelband. Moliendo Café, een pittig ritme, gevolgd door een wat langzamer stuk waar je lekker bij kon wegdromen ‘Quando Caliente el Sol.
Quantanamera natuurlijk heel bekend evenals Besame mucho en
Brown eyed Girl. Een zonnig en vrolijk concert op een wat regenachtige zondagmiddag.

Jim van Zwieten maakt
partij in negen beurten uit
Kortste partijen:
Jim van Zwieten 35 caramboles in
9 beurten = 3,888 gemiddeld
Anne Beeker 27 caramboles in 14
beurten = 1,928 gemiddeld
Wil Bouweriks 38 caramboles in 15
beurten = 2,533 gemiddeld
Henny Hoffmans 100 caramboles in
15 beurten = 6,667 gemiddeld
Kees de Zwart 120 caramboles in 16
beurten = 7,437 gemiddeld
Paul Schuurman 170 caramboles in
17 beurten = 10,000 gemiddeld
Hoogste series:
Wil Bouweriks 17 caramboles =
44,74% van zijn te maken 38 caramboles
Kees de Zwart 47 caramboles =

Michelle Gruppen uit Wilnis is de
gelukkige winnares geworden.
Haar werd een heerlijke taart overhandigd. De andere deelnemers aan
de prijsvraag hebben een aandenken gekregen.

Thijs Leijgraaff rijdt
mini 3-daagse tijdens
6-daagse van Amsterdam
Regio - Met het winterseizoen voor
de deur zijn de ogen van de baanliefhebbers gericht op de 6-daagse
van Amsterdam. De renners en rensters met o.a. Paulo Bettini, Michael
Boogerd, Erik Zabel, Theo Bos en
Marianne Vos reden van 20 t/m 25
oktober hun rondjes in het Velodrome van Amsterdam.

De 1ste en 2de jaars nieuwelingen (15/16 jr) mochten 3 dagen in
het voorprogramma van dit evenement rijden. Dit jaar was het Thijs
Leijgraaff van de UWTC en zijn maat
Luca Schrijen gelukt om door de selectie te komen. Voor Thijs was het
erg spannend, aangezien hij nog
maar 3 gewone- en 3 koppeltrainingen had gehad. Voor dit evenement
waren 9 Nederlandse koppels geselecteerd, aangevuld met 2 Engelse
koppels en 1 Belgische koppel. Op
maandag 20 oktober werd er begonnen met een koppel-tijdrit, bestaande uit 1 ronde en dan een vliegende start. Luca lanceerde Thijs,
hij moest 1 ronde afmaken van 250
meter. Met een rondetijd van 12.01
seconden zette hij een 4de plaats
neer. Daarna werd er een koppelkoers van 50 ronden met 5 klassement sprints gereden. Hier werden

Luca en Thijs 5de. Het totaalklassement voor deze dag was een 4de
plek. Op de 2de dag begonnen Luca
en Thijs met een afval koppelkoers.
Dit was niet getraind en daardoor
was er tussen Luca en Thijs wat
verwarring ontstaan en eindigden
ze op een 6de plaats. Na even op
adem gekomen te zijn volgde er wederom een koppelkoers van 50 ronden en 5 klassement sprints. Ook
hier behaalden ze een 5de plaats.

Ook het totaalklassement van deze dag was plaats 5. Op de 3de dag
werd er alleen een koppelkoers gereden van wel 75 ronden en 7 klassementsprints, in deze koers werden ze opnieuw 5de. In het totaalklassement was ook plaats 5 van de
mini 3 daagse voor hen, achter Dennis Looij uit Wilnis. Zelf zijn Luca en
Thijs zeer tevreden met het behaalde resultaat. Ze hebben veel plezier
gehad en ontzettend veel geleerd.

Feestelijke opening bij
Hockeyclub Qui Vive

Biljarten

Regio - Speelweek 9 was een week
met prima prestaties van een aantal biljarters.

Een aantal kinderen heeft de prijsvraag ingevuld. De meeste kinderen hadden alle antwoorden goed
en daarom is er geloot.

39,17% van zijn te maken 120 caramboles
Verfrissend deze week was de nieuwe outfit van het team van Stieva
Aalsmeer (zie foto).
De thuishaven van dit team is De
Willisstee in Wilnis. Vorig seizoen
speelde dit team onder de naam De
Kuiper/van Wijk 1.
De Merel/Metaal Mijdrecht 2 verloor kansloos met 2-7 tegen Dio 2.
Hennie Hoffmans, Hennie van ’t Hul
en Pieter Stokhof zorgden met korte partijen voor de winst van Dio 2.
Cens 2 won met 6-3 van De Merel/
Metaal Mijdrecht 4. Jos Bader had
maar 22 beurten nodig om Jeroen
Vis te verslaan.
De Merel/Metaal Mijdrecht 3
won nipt met 5-4 van De Kromme

Mijdrecht 2. Wim van der Linden
won in een spannende partij met 23
beurten van Cor van Wijk.
De Paddestoel 2 was met 7-2 veel
sterker dan Bob’s Bar 1. Jim van
Zwieten overklaste Richard v.d.Kolck
en Pim de Jager was veel te sterk
voor Joop Luthart.
Bob’s Bar 2 won overtuigend met 72 van De Paddestoel 1. Anne Beeker, Erik Spiering en Frank Bijlhouwer zorgden voor de punten van
Bob’s Bar 2. Gerrit Schuurman redde de eer voor De Paddestoel 1 door
Tobias Hagenbeek te verslaan.
De Kuiper/van Wijk vernederde De
Paddestoel 3 met 8-1. Veel te sterk
waren Rob ten Den, Nico Koster en
Kees de Zwart voor hun tegenstanders. Michael de Kuiper moest ge-

Uithoorn - Bij hockeyclub Qui Vive worden eind deze maand langs
haar hoofdveld (veld 1) nieuwe afsluitbare dug-outs in combinatie
met een tussenliggende tribune gebouwd. Verder wordt een nieuwe
videotoren geplaatst zodat thuiswedstrijden op video kunnen worden vastgelegd om ze achteraf te
kunnen evalueren. De nieuwe dug
outs, tribune en videotoren zijn ontworpen en gebouwd door sponsor Bouwbedrijf Veerhuis Bouw uit
Mijdrecht. Het bestuur van Qui Vive is sponsor Veerhuis Bouw bijzonder dankbaar voor deze fantastische verbetering van haar accom-

modatie en wil de ingebruikname
niet ongemerkt voorbij laten gaan.
De nieuwe faciliteiten worden feestelijk geopend op zondag 2 november, als zowel het eerste damesteam
als het eerste herenteam een thuiswedstrijd spelen. De officiële opening is om 14.30 uur. Na afloop van
de wedstrijden van beide teams organiseert de Party Service van Qui
Vive weer haar inmiddels legendarische Thé Dansant met DJ, live muziek en drankjes. Het feestprogramma op zondag 2 november 2008 is
als volgt: 12.15 uur: ontvangst sponsoren en andere genodigden
12.45 uur: wedstrijd Qui Vive D1 te-

gen Amersfoort D1
14.30 uur: opening nieuwe faciliteiten door familie Veerhuis en voorzitter Marcel van Eijk
14.45 uur: wedstrijd Qui Vive H1 tegen Forward H1
16.30 uur: hockey clinic voor de EF
jeugd en Benjamins verzorgd door
het jeugdbestuur.
Vanaf circa 17.30 uur worden er
vanuit een buitenkeuken voor een
schappelijk bedrag hamburgers en
andere lekkernijen geserveerd. Voor
de jeugd verzorgt het jeugdbestuur
van Qui Vive tot slot een popcornkraam. Iedereen, lid of geen lid, is
van harte welkom!

noegen nemen met remise tegen
Michel Bak.
Stieva Aalsmeer drukte met 7-2 De
Schans nog vaster op de laatste
plaats. Wil Bouweriks,
Pieter Coenen en Derk Bunders waren veel te sterk voor de spelers van
De Schans. Hans Dikkers zorgde
voor de punten van de Schans.
De Merel/Metaal Mijdrecht 1 blijft
goed presteren en won met 7-2 van
Cens 1.
Dio 1 is niet te stuiten en won met
8-1 van De Kromme Mijdrecht 1.
Gerrie Hözken zorgde met een gelijkspel tegen Bert Dijkshoorn voor
het enige punt van De Kromme
Mijdrecht 1.

De nieuwe outfit van het Willisstee team gesponsord door Stieva Aalsmeer
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Mantelzorg is ‘Topsport’
en dat verdient een
bloemetje!

Kids van Twistvliedschool
op bezoek bij de bakker
Mijdrecht - Op woensdag 22 oktober is groep 3 van de Twistvliedschool uit Mijdrecht op bezoek geweest bij bakker Leonard in Wilnis.
De kinderen hebben op school al
een aantal rekenlessen gehad over
de bakker. Ook is er in de klas een
echte bakkershoek en hebben ze

met de juf broodjes van brooddeeg
gebakken. Omdat de kinderen heel
erg nieuwsgierig waren naar de
echte bakkerij, mochten ze bij een
echte bakker op bezoek komen.
De bakker heeft ze laten zien hoe
het deeg gemaakt wordt en wat er

allemaal moet gebeuren voordat het
brood gegeten kan worden. Ook
mochten ze zelf heel mooie en lekkere broodjes bakken.
De kinderen hebben het enorm naar
hun zin gehad en willen de bakker
hierbij heel erg bedanken.

De Ronde Venen - Maandag 10
november is de Dag van de Mantelzorg. Wie in uw naaste omgeving
zorgt voor een ander? Zorgt u voor
familie of vrienden of kent u iemand
die dat doet?
Meldt u dan aan bij het Steunpunt
Mantelzorg. Geef een mantelzorger
op voor een bos bloemen. Dat verdient zij/hij!
Op de Dag van de Mantelzorg wil
het Steunpunt Mantelzorg, dat is
ondergebracht bij de welzijnsorganisatie Stichting De Baat, dat zoveel
mogelijk mantelzorgers in de gemeente De Ronde Venen een blijk
van waardering krijgen. Daar heeft
het Steunpunt Mantelzorg uw hulp
voor nodig! Geef een naam en adres
door van iemand die zorgt voor een
ander en het steunpunt zorgt dat
deze persoon een schouderklopje
krijgt thuisbezorgd in de vorm van
een bloemetje.
Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald personen in hun omgeving
ondersteunen met wie zij een emotionele band hebben. Het kan gaan
om de partner, ouder, kind, vriend
of vriendin, buurvrouw of buurman
met een lichamelijk of psychische
ziekte of handicap.
Wist u dat driekwart van de zorg
thuis verzorgd wordt door mantelzorgers? Zonder hen zou de we-

reld er heel anders uitzien en de
zorg onbetaalbaar zijn! Veel van deze zorg is onzichtbaar voor de buitenwereld. Mantelzorg kan veel voldoening geven maar ook belastend
zijn. Mantelzorgers krijgen daarvoor
niet altijd die erkenning en waardering die ze verdienen. Een blijk van
waardering kan zoveel goed doen!
Met uw hulp wil het steunpunt mantelzorg hiervoor zorgen. Dus: MANTELZORG IS TOPSPORT en dat ver-

dient een BLOEMETJE.
Deze actie wordt ondersteund door
de Stichting De Baat en bloemisten
uit De Ronde Venen.
Bent u mantelzorger of kent u iemand die dat doet? Meldt u dan
aan tot en met 4 november bij het
Steunpunt Mantelzorg van de Stichting De Baat, Kerkvaat 2, 3641 EP
Mijdrecht, tel. 0297-230280, e-mail:
mantelzorg@stichtingdebaat.nl

Voorouders gezocht!
De Ronde Venen - De belangstelling voor de genealogische dag die
einde 2007 door de Historische Vereniging ‘De Proosdijlanden’ werd
georganiseerd bleek zo succesvol,
dat naar aanleiding hiervan besloten werd binnen de vereniging een
eigen werkgroep te gaan formeren.
Met als doelstelling een luisterend
oor, of zo nodig een helpende hand
te kunnen bieden aan hen die zich
bezighouden met Stamboom-onderzoek.
Om deze aanwezige belangstelling
verder uit te bouwen is besloten
opnieuw een genealogische dag te
organiseren. Als spreker voor deze
dag is de heer Jos Kaldenbach uitgenodigd, die een lezing zal houden over het onderwerp ‘genealogie

over de grenzen’. Een specialist die
zich in de achterliggende jaren grote kennis heeft eigengemaakt van
onder andere Duitse archieven.

spanningen reeds achter gelaten en
is het niet uitgesloten dat het bij u
al zo lang ontbrekende familielid elders werd geboekstaafd.

Tevens wil Historische Vereniging
‘De Proosdijlanden’ op deze dag
graag uw suggesties vernemen of er
behoefte is om andere activiteiten of
cursussen te gaan organiseren, zoals paleografie, genealogie en internet, maar ook genealogie voor beginners is een mogelijkheid.

Mocht het echter zo zijn dat u deze zoektocht inmiddels heeft afgesloten, verspreid of misschien wel
uitgegeven, maar nog niet bekend
bij deze vereniging, dan zouden zij
het zeer op prijs stellen als u hun dit
kenbaar zou willen maken.

Tevens zal deze bijeenkomst gebruikt worden om u te vragen naar
uw vorderingen in de zoektocht
naar uw voorouders met als achterliggende gedachte u uit te nodigen
deze te willen delen met de genealogiegroep. Op dit moment hebben
tientallen stamboomvorsers hun in-

Tot besluit, ook zij die (nog) geen
lid zijn van de vereniging worden
hierbij uitgenodigd en zijn van harte welkom op zaterdag 15 november
aanstaande in het Hervormd verenigingsgebouw aan de Herenweg 207
in Vinkeveen. De lezing van de heer
Kaldenbach begint om 14.00 uur.
Heel graag tot ziens.

Vrijdag 7 en zaterdag 8 november:

Plezierig bewegen voor
senioren in de Willisstee
Wilnis - Vanaf heden bestaat de
mogelijkheid om op de donderdagochtend van 9.30 uur tot 10.15 uur in
de Willisstee te Wilnis mee te doen
aan MBvO-gymnastiek! MBvO staat
voor ‘meer bewegen voor ouderen’.
Aan alle kanten wordt de mens er
op gewezen, dat men meer moet
gaan bewegen. De norm van 30 minuten bewegen per dag haalt lang
niet iedereen. Ook artsen en fysiotherapeuten adviseren hun patiënten meer te bewegen, met name
mensen met artrose of slijtagevormen en licht chronische aandoenin-

gen. Sport en bewegen dragen tevens bij aan een hogere weerstand.
Stichting Spel en Sport 55 Plus
springt hierop in door bewegingslessen te organiseren op elk niveau.
De docenten zijn specialistisch opgeleid en worden regelmatig bijgeschoold.
Deze nieuw gestarte lessen zijn bedoeld voor 65-plussers die in een
gezellige sfeer aan behoud of verbetering van de algemene conditie willen werken. Onder leiding van
docente Joke van Diemen wordt op

een ontspannen manier gewerkt
aan onder andere lenigheid, kracht,
balans, coördinatie, eventueel met
materialen en/of muziek.
De deelnemer hoeft géén ervaring
te hebben met sport.
Na afloop is er gelegenheid om met
elkaar koffie te drinken, want een
gezellige sfeer staat hoog op de
lijst!
U bent van harte welkom om vrijblijvend te komen kijken of een les mee
te doen. U kunt ook de docent bellen, haar telefoonnummer is 0297284093.

Toneelvoorstelling ‘De Richel’
door De Opregte Amateur
De Hoef - De Hoefse toneelvereniging ‘De Opregte Amateur’ geeft op
vrijdag 7 en zaterdag 8 november
najaarsvoorstellingen in de Springbok. Het stuk dat opgevoerd gaat
worden heet ‘De Richel’ en is geschreven door Ton Davids als bewerking van het spel ‘De Goot’. De
spelers zijn al weer enige maanden
aan het oefenen en gezien hun plezier daarin, staat de toeschouwers
straks wel weer een en ander te
wachten! Als u nu verteld wordt, dat
een van de meest normale personages tegen een gieter gaat praten,
dan geeft dat al in welke richting u
het moet zoeken... Verder komen er
ook nog een kinderlokker, een dame
van lichte zeden (met zweepje), een

tuinkabouter, een ietsje (?), een poëet en een winkelwagentje in voor
en natuurlijk is daar nog... de Pindakaasman! Voor bepaalde scènes
wordt het publiek onder de 18 jaar
gevraagd af en toe even de ogen te
sluiten of de andere kant op te kijken. Dit alles speelt zich in de eerste twee bedrijven af in het pension voor junks, dak- en thuislozen
‘De Richel’, maar in het derde bedrijf
bestaat dat tehuis niet meer, dankzij buurvrouw Meerman (die minder
man, maar wel meer mans is dan u
denkt).
Meemaken
Natuurlijk kunt u dit meemaken.
De voorstellingen worden gege-

ven op vrijdag 7 en zaterdag 8 november om 20.00 uur in het theater De Springbok aan de Oostzijde
65a in De Hoef. De zaal is open vanaf 19.00 uur en na afloop kunt u de
lachspieren weer wat bijmasseren
aan de bar. Gezien de belangstelling is reserveren raadzaam, immers
de voorstellingen in het afgelopen
voor- en najaar waren uitverkocht.
Dat kan bij voorkeur via email: toneeldehoef@live.nl of anders via
Ronald Wieman, tel. (0297–593291).
Tevens wordt u de mogelijkheid geboden de kaarten van te voren af te
halen op dinsdag 4 november in de
Springbok van 19.00 tot 20.30 uur.
Dan hoeft u niet in de rij te staan op
de dag zelf.

Ruim 1100 deelnemers aan
Burgernet in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Sinds de werving drie weken geleden van start
is gegaan, hebben zich in De Ronde Venen 1111 inwoners aangemeld
als deelnemer van Burgernet. Burgemeester Marianne Burgman is
zeer verheugd over het feit dat ruim
drie procent van de bevolking zich
heeft aangemeld. Burgernet gaat op
7 november daadwerkelijk van start
en vanaf die datum zijn er acties te
verwachten.
De Ronde Venen is een van de acht
gemeenten in Nederland waar Burgernet wordt ingevoerd. Leeuwarden, Dantumadeel, Gouda, Delft,
Ede, Breukelen en Maarssen zijn de
overige gemeenten. Ook hier is de
werving per 1 oktober van start gegaan. Vorige week werd in Friesland
de 10.000ste deelnemer van deze
gemeenten ingeschreven.
Met Burgernet kan de politie het
publiek betrekken bij een zoekactie naar een verdachte, een voertuig
of een vermist persoon. De deelnemers krijgen een ingesproken me-

dedeling over een gezocht persoon
of voertuig te horen op hun vaste
of hun mobiele telefoon, of ze krijgen een sms-bericht. Als zij vervolgens iets zien of horen dat overeenkomt met het signalement, bellen zij
direct naar een gratis telefoonnummer in de meldkamer van de politie.
Zo kan de politie gerichter en sneller zoeken. Na afloop van de zoekactie krijgen alle deelnemers weer
een bericht met informatie over het
resultaat.
In Nieuwegein loopt er al sinds 2004
een proef met Burgernet. Gezien
het succes is de proef nu uitgebreid
met de acht gemeenten. Na evaluatie van de proef is het de bedoeling
Burgernet stapsgewijs overal in het
land in te voeren.
Burgemeester Burgman is verheugd
over het grote aantal aanmeldingen. ,”Hoe meer inwoners deelnemen, hoe beter Burgernet kan worden ingezet en hoe effectiever het
zal zijn.’’ Zij hoopt dat de komende
weken het aantal deelnemers blijft

toenemen. Burgman: ”Inwoners van
De Ronde Venen vinden veiligheid
een belangrijk onderwerp, dat is
al eerder gebleken. Zij willen daar
ook graag een bijdrage aan leveren.
Deelname aan Burgernet is een van
de manieren waarop dat kan.’’
Deelnemers van Burgernet blijken
redelijk verdeeld te zijn over verschillende leeftijdscategorieën. De
jongste deelnemer is 16 jaar, de
oudste ruim 90. In het weekeinde
heeft zich de duizendste deelnemer
aangemeld, een inwoner van Wilnis.
Gezien het grote aantal aanmeldingen worden er twee informatieavonden georganiseerd in de Meijert in
Mijdrecht waar de kersverse deelnemers nader worden geïnformeerd
over het doel en de werking van
Burgernet. Ook kunnen zij daar vragen stellen. De eerste bijeenkomst,
waarvoor de helft van de huidige
deelnemers is uitgenodigd, vindt
plaats op woensdag 5 november om
20.00 uur. De tweede bijeenkomst is
op woensdag 26 november.
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Atlantis 1 sluit veldcompetitie
zaterdag af met winst
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
stond alweer de laatste wedstrijd
van de veldcompetitie dit jaar op het
programma voor het door Pimentel
Fasteners bv gesponsorde Atlantis
1. De uitwedstrijd tegen tegenstander Midlandia werd maar net verloren met 8-7. Atlantis was er dan ook
op gebrand dit seizoen met winst
af te sluiten en te laten zien dat ze
meer in huis heeft. Het is lange tijd
gelijk op gegaan, maar het laatste
gedeelte van de wedstrijd kon de
ploeg eindelijk loskomen wat resulteerde in de beoogde uitkomst. Met
de 12-8 winst bleven de punten terecht in Mijdrecht.
Atlantis startte in de gebruikelijke
opstelling. Ook Masha Hoogeboom,
die de vorige wedstrijd gemist had
wegens een knieblessure was teruggekeerd in de basis. De ploeg

stond dan wel in de gangbare opstelling, de functies van de spelers
waren deze keer omgedraaid om de
tegenstander in verwarring te brengen, zo had coach Paul Plaatsman
bedacht. Er werd goed begonnen,
maar het was toch Midlandia dat het
eerste punt op het scorebord bracht.
De Mijdrechtenaren kwamen al snel
met een antwoord in de vorm van
een schot van Mark Goverse. Verdedigend zat het spel weer aardig in
elkaar, hoewel er toch hier en daar
een foutje werd gemaakt. De aanvallen liepen af en toe wat moeizaam door de gewijzigde functies,
maar er werd goed door gekorfbald
waardoor de eerste helft gelijk opging. Door een mooi afstandsschot
van Jacco van Koeverden Brouwer
in de laatste minuut, ging Atlantis
met een 5-4 voorsprong de rust in.
Er moest nog dichter op verdedigd

worden en er moest wat meer teruggevallen worden op de gebruikelijke
functies, zo luidde de opdracht voor
de tweede helft. Zoals wel vaker dit
seizoen, kwam het vlaggenschip van
Atlantis direct na de rust toch weer
moeilijk tot scoren, waardoor Midlandia de voorsprong weer over kon
nemen. Maar de Mijdrechtenaren
bleven doorknokken en na een goed
afgemaakte doorloopbal van Masha
Hoogeboom werd de korf weer wat
makkelijker gevonden.
Nog even ging het gelijk op tot en
met 8-8, maar toen de bankbezetting na een uur gespeeld te hebben als één man achter de Pimentel Fasteners ploeg ging staan, was
het Atlantis 1 dat de leiding nam en
overtuigend haar voorsprong uitbreidde. In 10 minuten tijd werden 4 doelpunten gescoord. Zo was
het uiteindelijk toch een mooie 128 overwinning en kan Atlantis met
opgeheven hoofd het zaalseizoen
tegemoet gaan.
Deze week zijn de doelpunten gemaakt door Jelmer Steen (3), Jacco
van Koeverden Brouwer, Mark Goverse, Masha Hoogeboom (2), Pim
de Munter, Chantal Poolman en Lisanne van Doornik (1). Volgende
week is er geen competitiewedstrijd
voor het door Pimentel Fasteners
bv gesponsorde team. De ploeg zal
zich gaan voorbereiden op het zaalseizoen dat voor de deur staat. Iedereen wordt bedankt voor de steun
dit seizoen en u bent uiteraard weer
van harte welkom om te komen kijken en aanmoedigen in de Phoenix
hal in Mijdrecht.

Atlantis 2 redt het niet
tegen koploper Tempo 3
Mijdrecht - Op zaterdag 25 oktober
stond de wedstrijd Atlantis 2–Tempo
3 op het programma. Het door Fortis
gesponsorde team had in dit veldseizoen al tegen Tempo 3 gespeeld.
Deze wedstrijd werd toen helaas
met 14-10 verloren.
De wedstrijd kon aanvankelijk niet
gespeeld worden omdat de scheidsrechter niet kwam opdagen. Er was
iemand bereid gevonden uit de vereniging van Atlantis om deze wedstrijd te fluiten. Zo kon de wedstrijd
toch doorgaan.
Atlantis begon in de aanval met de
volgende opstelling: Auke van der
Zijden, Alex van Senten, Wilma Kranenburg en Sandra Gortenmulder.
Het verdedigingsvak bestond uit:

Peter van der Wel, Berry de Jong,
Kim Stolk en Melissa van der Stap.
Atlantis ging goed van start. Er werden meteen goede kansen gecreëerd, maar deze gingen er niet in.
Tempo benutte zijn kansen wel
waardoor de stand al snel 0–2 was.
Het tweede aanvalsvak zorgde ervoor dat het 1–2 werd door een afstandsschot van Kim Stolk. Tempo maakte het gat direct weer groter waardoor het 1–3 werd. Auke
van der Zijden maakte het tweede
doelpunt voor Atlantis. Telkens als
Atlantis dichterbij kwam, maakte
Tempo het gat weer groter. Zo gingen de ploegen met een 4–7 stand
de rust in. Na een bespreking van
coach Jan-Willem van Koeverden

Brouwer pakte Atlantis de wedstrijd
weer op. Na het doelpunt van Melissa van der Stap kwam Atlantis weer
iets dichterbij.
De stand was 5–7. Tempo scoorde
ook weer mee. Na een stand van 79 liep Tempo meer uit op Atlantis.
Alex van Senten wist nog het achtste doelpunt te maken voor Atlantis. De stand was 8–12. Ondertussen vonden er wat wissels plaats.
Jimmy de Koning en Natasja Korver kwamen in het veld voor Berry de Jong en Melissa van der Stap.
Tot het eind van de wedstrijd is er
door iedereen nog wel hard geknokt. Dit leverde nog een doelpunt
op, een afstandsschot van Peter van
der Wel. Ook Tamara Gortenmulder
mocht nog een paar minuten spelen
op de plaats van Sandra Gortenmulder. De eindstand is uiteindelijk 9–
14 geworden.
Dit was de laatste wedstrijd buiten
op het veld. Ondanks dat Atlantis
2 een vrij nieuw team is, zit er een
goede stijgende lijn in. Die stijgende lijn zal hopelijk worden voortgezet in de zaal. Kom ook dan allen het
tweede weer aanmoedigen!

Achter vlnr: John Rosbergen (leider), Jeroen Houwing, Johan Kilanga Kibambe, Rob de Haan, Bilal Adghir, Youri van
Vliet, Niels Vergeer (leider).
Voor vlnr: Mark Rosbergen, Wardi Duijvelshoff, Jesper Vergeer, Jerge Ladru.

Bouwbedrijf Midreth B.V.
steekt Argon E6 ook in nieuw
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
was het dan zover, Argon E6 mocht
voor het eerst in de nieuwe tenues
spelen.
De sportieve bouwer Bouwbedrijf
Midreth B.V. had namelijk een compleet nieuw tenue ter beschikking

gesteld. Ook kregen alle spelertjes
een eigen voetbaltas met hun rugnummer erop. Vol trots ging het hele team zaterdagochtend vroeg op
de foto.
Of het aan de nieuwe tenues lag
is niet helemaal duidelijk, maar de

wedstrijd die na het nemen van de
foto nog gespeeld moest gaan worden werd met duidelijke cijfers gewonnen : 8–3 !
Met deze overwinning nestelt de E6
zich aardig in de top van de ranglijst.

Atalante D2 verliest van
de nummer 1
Amersfoort - Atalante Dames 2
was het enige team van Atalante
dat afgelopen week een wedstrijd
speelde en wel op zaterdag 25 oktober in de Midlandhal in Amersfoort. De Oudenallen ploeg kon direct het veld op en gelijk was de
overweldigende aanwezigheid van
de elf tegenstanders te zien tegenover de Vinkeveense 7. Jet Feddema en Marjan Blenk waren op vakantie. De dames van Keistad eindigden vorig jaar als 4de maar het
zag er nu duidelijk sterker uit. Set 1
begon tamelijk geforceerd en voorzichtig aan de Vinkeveense kant. Alle onderdelen konden beter: pass,
set-up en aanval, maar met name
de pass werd sterk onder druk gezet door de pittige service van de
thuisclub. Na de eerste helft begon
het beter te draaien maar Keistad
draaide lekker en ondanks het harde werken van de Oudenallen equipe eindigde de set met 25-17. Annemarieke Wijnands werd op de diagonaal ingewisseld en ex-handbalprof Petra de Bruin stond nog altijd op het midden, een nieuwe plek
voor haar. Qua blokkering, niet Ata-

lante’s sterkste punt, begon het
steeds beter te draaien. Annemarieke Wijnands hield de hoofdaanvaller op de buitenkant in toom en
Atalante’s debutant op het midden
was zeer alert. Ook super routinier
Joke Ruizendaal was op dreef en op
de buitenkant hadden Tineke Vellekoop en Natalie van Scheppingen
een paar mooie bloks. Deze tweede set ging erg mooi. Alle onderdelen draaiden steeds beter en er
werd goed bijgestuurd. Niet met 3
maar met 4 man de service pass opvangen, bijvoorbeeld omdat de service van Amersfoort erg hard, knap
en divers was. De dames waren geconcentreerd bezig. Lange tijd stonden ze een klein stukje voor en dat
was goed voor de moraal.
Maar Keistad was ook niet van gisteren en hun service en aanval bleven keisterk. Veel punten werden
gescoord door hun harde aanval
zonder dat er een Vinkeveense hand
aan te pas kwam. De set ging met
een miniem verschil van 27-25 verloren. Aan het begin van de derde
set sprintten de dames uit Amersfoort weg. De nog altijd mooie ser-

vice zette het vuur aan de Vinkeveense schenen, met moeite werden de passes gehouden en verdeler Annemarie Bakker moest alle zeilen bijzetten om de aanvallers
nog wat aardigs aan te gooien. Toen
de service eindelijk weer terug was
zette Tineke Vellekoop een mooi rijtje terug en langzaam begon de gele ploeg weer bij te krabbelen. Onze
eigen aanval begon weer te lopen
en met name Joke Ruizendaal en Tineke van Oudenallen zetten punten
op het telbord.
Maar de lange Amersfoortsen raakten nog meer op dreef en bouwden
hun aanvalsvariaties uit met snelle omloopballen en ook de straight
harde smashes bleven het goed
doen. Atalante kwam nog wel ver
maar met 25-18 ging de set weer
naar Amersfoort. De laatste set was
een formaliteit om zo maar eens
te zeggen. Met 25-13 was het snel
klaar. Een 4-0 nederlaag hoewel het
in die tweede set weer bijna niks
scheelde. Ondanks hard werken deze keer geen punten, maar vrijdag
31-10 krijgen ze nieuwe kansen in
De Boei tegen Forza D3.

De doelpunten deze wedstrijd zijn
gemaakt door Kim Stolk (3), Alex
van Senten (3), Auke van der Zijden
(1), Peter van der Wel (1) en Melissa
van der Stap (1)

Zaterdagvoetbal

Koploper VVA ‘71 was
effectiever dan Argon
Uithoorn - Tegen de koploper VVA
’71, de tweede klasse B, heeft Argon
niet echt potten kunnen breken, na
een 1-0 ruststand kwam de ploeg
uit Achterberg tien minuten na rust
op 2-0 en een kwartier voor tijd viel
de definitieve beslissing: 3-0.
Argon speelde wel de beste wedstrijd tot nog toe, af en toe leuke
combinaties en veel inzet maar dat
was onvoldoende om VVA echt ongerust te maken.
De openingsfase van de wedstrijd
was voor de gastheren, bij een schot
dat maar net voorlangs ging en een
knal van Wieringa die op de paal terechtkwam, ontsnapte Argon vooralsnog aan een vroege achterstand.
Ook moest Sander Brocx achterin
veel corrigerend werk verrichten.
Na een kwartier kon Argon even
aan de greep van VVA ontsnappen,
een aanval opgezet door Youri van
Adrichem, hij plaatste de bal op Ruben Kraan, vervolgens was het aan
Mark Flapper de taak om de aanval
af te maken, maar de bal ging rakelings naast. Inmiddels moest Lars

Sloothaak geblesseerd afhaken, Ronald Hijdra nam zijn plaats in. Daarna was het weer VVA dat de toon
zette. Maarten Hasselaar knalde op
keeper Bas van Moort die in eerste instantie de bal wegsloeg maar
vervolgens kon Hasselaar in de rebound raak schieten, 1-0.

Alan Doorson vervangen worden
door Christiaan Letschert en maakte Garry Fokker plaats voor Bas Immerzeel maar ook zij konden niet
voorkomen dat VVA een kwartier
voor tijd de zege veilig stelde, ditmaal maakte Wim van Rhee gebruik
van de ontstane ruimt, 3-0.

Even daarna knalde Wittenrood
naast en in dezelfde minuut voorlangs. Op slag van rust leek Argon
op naast VVA te komen toen een
vrije trap van Mark Flapper door
Youri van Adrichem werd ingekopt
maar keeper Jeroen Moormans redde ten koste van een hoekschop.

Argon kreeg in slotfase veel mogelijkheden om de eer te redden, een
vrije trap van Mark Flapper kwam in
de veilige handen van de keeper en
bij een knal van Albert Mens trad de
sluitpost goed op.

Aanval
De tweede helft was er gelijk al een
vrije kans voor Patrick Berkelaar om
te scoren maar zijn inzet hobbelde
via de paal achter. Vervolgens leverde een aanval over links VVA het
tweede doelpunt op, er werd achterin bij Argon niet echt goed gereageerd, waardoor Nico van Laar in
een overvol doelgebied als enige de
bal een tikje kon geven, 2-0.
Met nog een half uur te gaan moest

Ook Patrick Berkelaar zag zijn schot
gepakt en Ruben Kraan gaf zijn kopbal niet precies de juiste richting.
Maarten Hasselaar, namens VVA,
was genadig voor Argon toen hij alleen voor keeper Bas van Moort de
bal naast het doel schoof.
Een sportieve wedstrijd, scheidrechter Willems hield de kaarten op zak
maar Argon stond weer met lege
handen.
Zaterdag speelt Argon thuis tegen middenmoter VVZ ’49, aanvang
14.30 uur.

Atalante Scholentraject 2008
Regio - Vanaf maandag 3 november gaat het Atalante Scholentraject
2008 weer van start. Twee weken
lang van maandag t/m vrijdag krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8
volleyballes van een topvolleyballer.
Zo’n 575 kinderen van de Pijlstaart,
Jozefschool en de Schakel leren
door een aantal simpele oefeningen
de verschillende volleybaltechnieken, en wel twee keer tijdens twee
bijzondere gymlessen dus! Speciaal voor de jongste spelers heeft
de volleybalbond aangepaste spelregels gemaakt met gooien en vangen, waardoor het voor iedere groep
aantrekkelijk is, ook voor de allerkleinsten van groep 3. De middenmoot leert een mix van gooien/vangen en spelen, en bij het hoogste niveau moet de bal minimaal één keer

binnen het team overgespeeld worden en mag dan pas over het net.
Dat voorkomt pingpongen en bevordert mooi samenspelen. Natuurlijk volgt aan het eind van de les, als
het lekker gaat, een klein wedstrijdje.
Aparts Scholentoernooi
op 19 en 26 november
Na de twee weken met volleyballessen kunnen de kinderen meedoen aan het Aparts Scholentoernooi. De drie basisscholen uit Vinkeveen doen ieder jaar graag mee
aan de gezonde sportieve strijd. Vorig jaar deden rond de 250 kinderen
mee en ook nu lopen de inschrijvingen weer erg goed.
Het gaat de laatste jaren zo goed

zelfs dat ze niet meer terecht kunnen op één woensdagmiddag en
het toernooi sindsdien verdelen op
twéé woensdagmiddagen, dit jaar
op 19 en 26 november.
Een ander niet onbelangrijk punt
is dat Aparts Automaterialen uit
Mijdrecht toegezegd heeft het toernooi de komende 3 jaren te blijven
sponsoren. Aparts is er sinds het
begin in 2003 al bij betrokken en
Atalante is erg blij met hun betrokkenheid.
Want zonder betrokken sponsor
geen zaalruimte, geen limonade en
geen mooie prijsjes. Aparts en Pieter, namens Atalante en al je toekomstige klanten, superbedankt!
Meer informatie via
www.vv-atalante.nl
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Herfsttrainingsweek weer
een groot succes
Mijdrecht - In de lange historie van
het jeugdvoetbal bij Argon is de trainingsweek in de herfstvakantie een
vast item: alweer voor de 24e keer
(dat belooft wat voor de volgende editie) werden de jeugdspelers
in de gelegenheid gesteld om een
aantal dagen hun techniek bij te
spijkeren, wedstrijdjes te spelen en
zich met alle andere onderdelen van
het o zo leuke spelletje voetbal bezig te houden. Een groot aantal trainers stonden paraat om de jongens
alle aandacht te geven, waarvan velen deel uitmaken van het vaste trainerskorps zoals Alain Hijman en Leo
Clement, die beiden de functie van
Hoofd Jeugdopleiding uitoefen voor
hun respectievelijke leeftijdsgroepen, en Marcel Keizer, de trainer
van de zondagselectie. Maar ook
van buiten de club zijn er mensen,
die graag één of meerdere dagen
vrij nemen om het allemaal weer te
doen slagen, zoals bijvoorbeeld Koos
van Tamelen en Michel Hordijk van
FC Utrecht, waar Argon een samenwerkingsverband mee heeft. Maar
ook oud-trainers en voormalige Argonauten zoals Raymond Noordam,
René Ponk, Giorgio Berkleef en Peter Moleman waren actief, net als
een aantal spelers van de zaterdag, zondag- en jeugdselecties. Zij al-

len zetten zich onvoorwaardelijk in
voor een groep van 165 kinderen,
die in drie dagen van alles en nog
wat leerden over voetbal.

in het toernooi voor Bayern Munchen, dat bestond uit de spelers
Aron Zwemer, Laurens Vrolijk, Bart
v Schaik, Tom v Schaik

Onder voor voetbal prima weersomstandigheden werd voluit gestreden
en uiteindelijk heeft dat de volgende
eindstanden tot gevolg gehad:

F-pupillen:

D- pupillen:
Hooghouden:		
1. Sven Klaucke, 2. Sander Kooiman,
3. Dion de Jong
Penaltyking:		
1 Martijn Groenenwegen, 2. Lorenzo
Jaques, 3. Dylan v Groen
Bij het afsluitende toernooi werd
Chelsea met de spelers Emiel v Dijk,
Sander Kooijman, Tim Visser, Raymond v Stein, Chiel Wagenaar, Luc
Schaaders, Rik Nijhuis en Niels v
Egmond uiteindelijk winnaar.
E- pupillen:
Hooghouden:
1. Casper Helmer, 2. Ezrak Gök, 3.
Luc Taal
Penaltyking:
1. Dylan Bosman, 2. Tim Egbers, 3.
Kevin Velling
In deze leeftijdsgroep was de winst

Bij de jongste groep was een aan de
leeftijdsmogelijkheden aangepast
programma samengesteld, waar
geen wedstrijdverband in zat. Wel
werd er uiteraard ook een toernooi
gespeeld in twee verschillende leeftijdscategorieën. Bij de UEFA CUP
was de winst voor Ajax met de volgende spelers: Dion Persoon, Stefan Dijkstra, Jordy v Dijk Jens Meewis, Patrick Spaargaren en Niles de
Vries
Bij de groep van de Champions
League kwam Juventus als winnaar
uit de bus, deze ploeg bestond uit
de volgende spelers: Gerben Kloosterman, Luc v Rijn, Ruben Zwaan,
Jesper Vergeer, Rogier Weening.
Mede door de enorme inzet van een
groot aantal vrijwilligers is ook deze
editie weer zeer geslaagd. Dat succes geeft de organisatie de kracht
om ook voor de volgende editie, die
dus de 25e zal zijn, alles uit de kast
te halen. We zullen u t.z.t. graag op
de hoogte brengen!

Sportieve uitwisseling
Tennisvereniging Wilnis
Wilnis - Op 10 oktober jl. vond bij
Tennisvereniging Wilnis het 12+ uitwisselingstoernooi plaats. Dit toernooi is een initiatief voor kinderen
van de middelbare school. Het is
een uitwisselingstoernooi tussen TV
De Ronde Vener, TV Zevenhoven en

TV Wilnis. TV Wilnis had dit jaar het
genoegen het toernooi te mogen organiseren!
De avond begon om 18.00 uur. Ieder kind speelde met iemand van
een andere vereniging. Binnen een
mum van tijd hebben zij elkaar en

Zes judokampioenen voor
Budo Ryu Blaauw
Mijdrecht - Afgelopen zondag
hebben 24 leden van de Budo Ryu
Blaauw meegedaan aan het Fuyiama judotoernooi. Kinderen in de
leeftijd tot en met 14 jaar werden
ingedeeld naar leeftijd gewicht en
kleur band. Nadat de poules geschreven waren konden de wedstrijden beginnen. Sommigen hadden al wat meer wedstrijden gedaan, maar er waren ook judoka’s
bij die voor het eerst meededen. Het
was een genot om te kijken naar de
allerkleinsten terwijl de wat ouderen
al goed judo lieten zien. 6 judoka’s
van Budo Ryu Blaauw wisten kampioen te worden. Bij de meisjes was
dat Chantal Offerman. Bij de jongens waren dat Rogier Hendriksma,
Floris de Groot, Leon Pijning, Ruben
Clerc en Thomas Blaauw. Buiten
deze 6 eerste plaatsen wisten wij 5
tweede plaatsen in de wacht te slepen. Een hele goede prestatie. Bij de
jongens waren dat Jesse Breedijk,
Jeroen van Venrooij en Tim Hoevenaar. Bij de meisjes wisten Susan
Blaauw en Naomi Koek 2e te worden. De volgende Judoka’s van Budo Ryu Blaauw hebben de gedeelde
derde plaats behaald: Wesley van
Dijk, Wouter de Groot, Bo Voorend,
Gido Sluijs, Arnoud Schaap, Adlaine Hoogvliets, Chiara Breedijk, Luca
Kooistra, Max Vink, Diego Seelen,
Max van Veen, Olaf Driessen en
André van den Bosch. Met al deze
prijswinnaars kijkt Budo Ryu Blaauw
terug op een geslaagd toernooi en
de judoka’s kwamen met een goed
gevoel weer thuis.

hun spel hierdoor leren kennen. Er
werden wedstrijden gespeeld tot
21.30 uur.
De pauzes tussen de wedstrijden
door werden ook goed benut. De
kinderen konden gebruik maken
van de minitennisbaan en een sjoeltafel. Om de avond goed af te sluiten, was er een heerlijke taart voor
de deelnemers verzorgd. Het werd
ook tijd om de winnende vereniging
bekend te maken! Welke vereniging
de meeste games had binnengehaald, had gewonnen.
Dit jaar ging TV De Ronde Vener er
met de wisselbeker vandoor! Nogmaals van harte gefeliciteerd, goed
gedaan! De kinderen, de aanwezige
ouders en begeleiding hebben zich
uitstekend vermaakt en zien al uit
naar de revanche van volgend jaar.
Dan is het de beurt aan TV De Ronde Vener om het toernooi te organiseren. Al met al was het een geslaagde uitwisseling!

HVM Dames 1 geen
punten bij Capelle

Hertha 3 schrijft
geschiedenis tegen
EDO met 3-1
Vinkeveen – Zaterdag jl is
een dag die in alle volgende edities van de Nederlandse geschiedenis zal
voorkomen.
Wat is er dan op die zaterdag
gebeurd, zult u vragen. Welnu, zaterdag 25-10-2008 is de
dag dat het zaterdag 3 team
van Hertha hun puntentotaal
van het vorig seizoen al verbeterde.
Er gebeurde die dag iets waar
iedereen alleen maar op kon
hopen dat het ooit zou gebeuren, wanneer was tot dan nog
onduidelijk.
EDO uit Utrecht kwam die dag
op bezoek ik Vinkeveen met
waarschijnlijk de gedachte dat
ze een makkie zouden hebben,
die jongens van Hertha verlie-

zen toch alles. EDO kwam van
een koude kermis thuis HERTHA WON DE WEDSTRIJD
MET 3-1
In de eerste helft ging het over
en weer maar na één kans van
EDO zat de bal toch aan de
verkeerde kant van de doellijn 0-1
In de tweede helft scoorde
Hertha 3 maal op rij. Na het
laatste fluitsignaal vond er op
het veld een feest plaats alsof de Champions League was
binnengehaald.
Na afloop in de kantine werd
de wedstrijd nog eens overgespeeld onder het genot van het
lekkere vocht.
Het bleef nog lang onrustig
aan de Molmhoek in Vinkeveen.

Wedstrijd HVM B1 eindigt
helaas in nederlaag 2-7
Mijdrecht - Vorige week dinsdagavond speelden de meisjes B1 op
het 2e veld tegen de Engelse meisjes van Rosallschool uit Engeland.
Het is een jaarlijks terugkomend
gebeuren en voor onze meiden is
het altijd weer een verrassing wat
voor team van welk niveau zij mee
te maken krijgen. Deze keer waren
de 2 ploegen aardig aan elkaar gewaagd. De score ging gelijk op tot

een stand van 2-2. Daarna liepen de
Engelse meisjes uit en door misverstanden in de verdediging werd het
uiteindelijk 7-2.
15 min. voor het eindsignaal kreeg
een van de Mijdrechtse speelsters een kramp-aanval en het begon tot overmaat van ramp ook nog
flink hard te regenen. Gelukkig konden de 2 teams al snel de kantine
in waar ze samen wat gedronken

Mijdrecht - Na een vakantie met
weinig training en een oefenwedstrijd, gingen de dames van
Mijdrecht vol goede moed richting
Capelle a/d IJssel. Een lastige wedstrijd zou het worden aangezien de
dames van Capelle nog maar 1 wedstrijd verloren hadden. In de kleedkamer even een korte toespraak
van de coach, warmlopen, keepster
inspelen en de wedstrijd kon beginnen. Mijdrecht begon niet heel fel,
passes kwamen niet lekker aan, niet
altijd goed gekeken. Hierdoor kon
Capelle wel goed overtikken en eigenlijk het spel bepalen. Gelukkig
was de verdediging van Mijdrecht
wel aan het opletten, zodat de tegenstander niet makkelijk tot scoren kwamen. Helaas werd het ondanks goed keeperswerk van Jolien
Uijenkruijer na een kwartier 1-0.
Mijdrecht liet het hoofd niet hangen
en probeerde aan de andere kant te
en gegeten hebben. Op de foto is te
zien dat ze het gezellig hebben gehad samen !! Kristie, bedankt voor
het meespelen !!

scoren. Een paar minuten later kregen ze dan ook een strafcorner. Helaas kwam deze op de paal waardoor het scorebord nog niet gelijk
gezet kon worden. Vlak voor rust
lukte het Capelle wel de stand uit te
breiden naar 2-0.
Sneller
In de tweede helft probeerde
Mijdrecht door de verdediging van
Capelle heen te komen. De tegenstander was net iets sneller en
met een aantal duwtjes, elleboogjes, sticks tegen de heupen verder
was Capelle de doellijn weer gepasseerd. Het geduw en getrek ging
nog een poosje door. Hierdoor kwamen de dames van Mijdrecht niet
makkelijk in de cirkel. De nul bleef
dan ook op het scorebord staan.
Capelle kon de eindstand ondanks goed verdedigingswerk van
Mijdrecht uitbreiden naar 4-0. Zondag 2 november om 12.30uur is Alkemade de tegenstander, zullen dan
de punten weer in de handen van
Mijdrecht blijven? We zullen het
zien!
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”Finalestrijd
Fietscross uwtc”
Uithoorn - Zondag 26 oktober jl.
werd de laatste Top Competitie gereden door de BMX rijders op de
baan in Zoetermeer. Naast onze 14
rijders uit Uithoorn was het Nationaal Team aanwezig. Onder de rijders bevonden zich ook Denen, Belgen en Fransen. Deze mogen wel
mee rijden maar krijgen geen punten toebedeeld. Om 8.15 stonden
Bart van Bemmelen, Thomas v/d
Wijngaard, Tom en Wiljan Brouwer,
Bart de Veer in het Park Ferme klaar
om 45 minuten te kunnen trainen.
Daarna was het de beurt aan Rick
Doornbos, Rowan Voshart, Wouter
Plaisant van der Wal, Pim de Jong,
Arno van Vliet, Mike Pietersen, Michael Schekkerman en Erik Schoenmakers om zich warm te fietsen.
Van de 14 rijders kwamen er 6 rij-

ders door de eerste drie manches
heen. Wouter viel bij de eerste ronde maar eindigde toch mooi op de
vijfde plaats. Bij Arno moest de foto finish aantonen dat hij vijfde werd
en dus niet door ging naar de finale.
Wiljan werd vijfde in de kwart finale.
Tom, Pim en Michael kwamen heel
mooi door de halve finale.
Finale
Hierbij gaan de eerste vier rijders
van de acht door naar de finale.
Als eerste reed Bart van Bemmelen finale, die heel knap, op de derde plaats eindigde. Michael Schekkerman werd op de “cruiser” tweede, Tom Brouwer en Michael Schekkerman vierde en Pim de Jong achtste. Omdat dit de laatste van de zes
Topcompetitie wedstrijd was kreeg

iedereen een aandenken. In elke leeftijdgroep kregen de eerste
acht rijders, met de meeste punten
van de zes wedstrijden, een beker.
Naar huis met zo pracht beker gingen Bart van Bemmelen (boys 7 jaar
-3de), Tom Brouwer (boys11- 5de),
Pim de Jong (boys14- 7 de), Michael Schekkerman( junioren- 8ste)
en Erik Schoemmakers(cruiser3039 jaar-8ste) .
Dit keer was Man Bijt Hond niet
aanwezig dus helaas geen een uitzending op TV. Voor dit jaar zijn de
wedstrijden gereden. Volgend jaar
maart zal misschien de eerste BMX
West wedstrijd weer in Uithoorn
worden gereden.Uitslagen van de
wedstrijd zijn na te lezen op de site.
Voor meer informatie kunt u terecht
op www.uwtc.nl.

Legmeervogels D1
presteert goed
Uithoorn - Zaterdag speelde de D1
van Legmeervogels alweer de zevende wedstrijd van het seizoen tegen Zandvoort D1. Het gaat tot nu
toe goed. Er zijn twee wedstrijden
verloren en vier gewonnen waaronder van de D3 van Ajax. De D1 staat
in de competitie nu op de vierde
plaats in de Hoofdklasse B, een prima prestatie. De aanpak van de trainers Bas Sack en Thijs Lefferts blijft
niet ongemerkt. De positieve begeleiding leidt zelf tot sponsoring!
De D1 van de Legmeervogels is
hierdoor voor de komende 3 jaar
verzekerd van eigen sporttassen.

Sponsor ‘Momentje voor een Complimentje.nl’ was dusdanig gecharmeerd van de positieve begeleiding
van het team door haar trainers en
coaches, dat zij het niet meer dan
gepast vond de tassen voor juist dit
team te sponsoren. De tassen zijn
bedrukt met de veelzeggende tekst:
WAARDEER en je krijgt MEER! De
boodschap die de organisator van
o.a. de jaarlijkse Nationale Complimentendag op 1 maart al jaren uitdraagt.
“De manier waarop de spelers door
de leiding benaderd- en betrokken
worden vind ik bijzonder en volko-

men passend bij onze filosofie” aldus Hans Poortvliet van ‘Momentje
voor een Complimentje.nl’. “Het uitgangspunt in hoofdlijnen is dat er
vooral gekeken wordt naar dát wat
goed gaat (in plaats van fout), eventuele kritiek ‘onder vier ogen’ gegeven wordt en waardering waar
iedereen bij is. Daarnaast gelden
exact dezelfde uitgangspunten en
verwachtingen voor de betrokken
ouders langs de lijn”
De wedstrijd tegen Zandvoort was
een 9-1 overwinning waarbij opgemerkt kan worden dat er volgens de
trainers nog veel meer in zit.

De Vinken puntloos
Bridge
toernooi
Uithoorn - Met nog ongeveer een
maand te gaan graag nogmaals
aandacht voor het bridge viertaltoernooi dat op zaterdag 29 november a.s. van 9 tot 17:30 zal worden
gehouden.
Het toernooi is nog niet volgeboekt
en u heeft de mogelijkheid zich tot
15 november aan te melden.
Er wordt gespeeld in groepen die na
elke drie ronden van samenstelling
veranderen. U speelt geen 12 spellen maar maximaal 4 spell
Aanmelden per telefoon: 0644516998 of per email bacu@
ymail.com.

klaverjasclub
GEEN KRANT Onder Ons

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
klaverjassen

Wilnis - Vrijdag 31 oktober is er
weer prijsklaverjassen bij voetbalvereniging C.S.W. te Wilnis.
Er worden 4 partijen gespeeld
en er is een rollade om het gewicht van te raden en een loterij
met mooie prijzen.
Aanvang: 20.00 uur

Vinkeveen - Ben ten Den is momenteel in topvorm wist al twee weken de eerste plaats te halen met
5488 en 5467 punten.
De tweede plaats was voor Frans
Bierstekers met 5168 punten, 3e.
An van de Meer met 4925 punten,
4e. Martien de Kuijer met 4791 punten, 5e.
Theo Kranendonk met 4738
punten,Elly Degenaars kwam met
4030 punten op de laatste plaats.
Op de volgende data zijn dit seizoen
koppel prijskaartavonden: Dinsdag 11 november carnavalkaarten,
9 december kerstkaarten, 10 februari valentijnkaarten, en 7 april paaskaarten.

Driebandenspelers ’t Fort
halen hoog niveau
De Kwakel – Voor de 8e competitieronde van het biljartdistrict Veen
en Rijnstreek moesten 2 teams van
biljartvereniging ’t Fort,uitkomend in
de driebandenklasse B1, naar Roelofarendsveen. Het team van John
van Dam moest aantreden tegen
het team van Jan Heemskerk. Het
verschil in het aantal te maken caramboles was erg groot. John zelf
mocht het spits afbijten. Jan verkeerde in een bloedvorm deze
avond. John kon hem goed bijhouden, maar omdat Jan er een beetje
minder hoeft te maken was Jan eerder uit dan John. Toch speelde John
niet slecht, want 33 driebanders in
31 beurten betekende toch weer
een moyenne van boven de 1.00.
Tweede speler Jos Spring in ’t Veld
was verhinderd, voor hem speelde
Jan van Doorn. Jan zelf heeft dit seizoen geen vast team maar waaiert
een beetje uit over de overige teams
om hier en daar als reservespeler
een partij mee te spelen. Tot op heden had Jan alles nog gewonnen en
ook dit keer ging hij voor de volle
winst. Hij moest er wel 62 beurten
over doen maar haalde toch 2 punten binnen. Do van Doorn tenslotte
mocht de winst voor zijn team veilig
stellen. Het heeft heel lang geduurd
eer Do de juiste vorm te pakken had
maar hij lijkt hem nu toch gevonden
te hebben. Hij produceerde zelfs de
hoogste serie van dit seizoen tot nu
toe, maar liefst 9 driebanders. Deze
serie zal nog wel even blijven staan
want die is niet zomaar verbroken.
Mede door deze serie eindige Do
zijn partij in 38 beurten met maar
liefst een gemiddelde van 1,105. Dit

leverde ook het extra punt op waardoor een 5-2 overwinning kon worden bijgeschreven.
Tegelijkertijd mocht het team van
Bart de Bruyn ook naar Roelofarendsveen toe. Bart was weer hersteld van de Egyptische griep en
had de zaterdag ervoor al weer wat
getraind. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen want ook Bart haalde een
gemiddelde van 1.00 deze avond. 45
caramboles in 45 beurten. Daarmee
was hij de derde speler van ‘t Fort
die deze week zijn partij met een
gemiddelde van boven de 1.00 afsloot, dit beloofd wat voor de districtsfinale hoofdklasse driebanden
over een paar weken.
Martien Plasmeijer is zoekende naar
zijn caramboles. Ook dit keer kwam

hij er weer een paar tekort, 3 in dit
geval. Gelukkig hebben zij dan Plat
Voorn nog in het team zitten. Met
Plat weet je het nooit. Zijn partijen kunnen alle kanten uitgaan. Gelukkig voor het team was het deze
avond de goede, al had hij in tegenstander Kees van Klink een taaie.
Maar door zijn overwinning hielp
Plat ook zijn team aan een 5-2 zege.
Het team van Piet Bocxe speelde
thuis tegen ROAC’79 uit Rijpwetering. Het team van Jaap van Velzen. Johan van Doorn was afwezig waardoor Rik van Zanten als
1e speler mocht invallen. Rik haalde een ruime voldoende, had lange
tijd uitzicht op de overwinning, maar
moest uiteindelijk genoegen nemen
met een remise.

Vinkeveen - Het is De Vinken niet
gelukt om in de veldkorfbalcompetitie een wedstrijdpunt te bemachtigen. In de laatste wedstrijd voor
de zaalcompetitie moest de Fortisformatie diep buigen voor streekgenoot SDO. Na een redelijk eerste
kwartier van de thuisploeg (5-5 halverwege de eerste helft) kregen de
bezoekers de smaak flink te pakken.
Via een 7-11 ruststand finishten de
Kamerikkers met een fraaie 11-22
overwinning.

boom en Peter Koeleman was met
scores van Hoogenboom, Meulstee
en Koeleman in staat om de eerste
treffers van Kamerik te nivelleren,
3-3 in de elfde minuut. Het tweede
aanvalsvak met aanvoerster Charita Hazeleger, Melanie Kroon, Peter Kooijman en Rudy Oussoren gaf
hieraan een fraai vervolg via een
wegtrekscore van Charita Hazeleger. SDO antwoordde overigens direct hierna weer met twee snelle tegendoelpunten: 4-5.

Blessure
Aan die overwinning van SDO viel
niets af te dingen. De bezoekers
wisten makkelijker de scoringskansen te creëren en te benutten. Voor
de thuisploeg bleef er niet veel over
dan de schade zo veel mogelijk te
beperken. Extra vervelend was de
blessure die Angela Sloesarwij overkwam. Zij verstapte zich en moest
met een gekwetste knie naar de
kant en na afloop naar het ziekenhuis. Een flinke domper voor de volgelingen van Siemko Sok, die zich
tot dat moment behoorlijk gretig
hadden opgesteld. De eerste Vinkenaanval met Mariska Meulstee,
Angela Sloesarwij, Kelvin Hoogen-

Vlak hierna verstapte Angela
Sloesarwij zich. Nadat zij met een
ernstige knieblessure van het veld
gedragen was, wist haar vervangster Joyce Kroon met haar eerste
actie de stand weer in evenwicht te
brengen: 5-5. Dat was een mooie
binnenkomer. Toch leek bij de Vinkeveners het heilige vuur hierna
verdwenen te zijn. Pas op 5-8 kon
Mariska Meulstee het thuispubliek
weer laten juichen. Maar daarna
liep SDO makkelijk uit naar 6-11.
Vlak voor rust kon Kelvin Hoogenboom zijn tweede afstandstreffer laten noteren, maar de tendens was
gezet, De Vinken ging nog een zware middag tegemoet.

Piet Bocxe die al een aantal jaren
meeloopt in de biljartwereld wilde
revanche nemen op zichzelf. Door
de slechte partij tegen John van
Dam vorige week wilde hij graag
weer van zich doen spreken. In tegenstander Ed Strijk had hij een geducht tegenstander. Piet beschikte over stalen zenuwen ditmaal en
wist de partij naar zich toe te trekken. Oudgediende Quirinus van
der Meer mocht proberen om het
eindresultaat een nog mooier aanzien te geven. Het was geen hoogstaand spel maar wel goed genoeg
voor 2 punten wat uiteindelijk een
6-1 overwinning opleverde. Hiermee
draaien ze nog steeds mee voor het
periodekampioenschap. Ze staan
momenteel tweede op 1 punt van
de koploper.
Het team van Wery Koeleman wat
uitkomt in de B2 klasse mocht naar
buurthuis Westerhaven. Zonder
Alex van der Hulst maar met invaller
Gerard Koeleman. Wery moest zich
nog aanpassen aan het zeeniveau
nadat hij de afgelopen twee weken op hoogtestage was geweest.
Hij kon geen potten breken. Kees
Smit kon lang aanhaken bij zijn tegenstander maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven. Gerard
Plasmeijer mocht in de laatste partij proberen de eer hoog te houden
maar zelfs dit is een te zware druk
op de schouders van hem. 10 caramboles in 71 beurten is nou niet
bepaald een resultaat om vrolijk van
te worden, al kan het natuurlijk nog
slechter.

aan al slecht uit. Hij verloor de trekstoot, en zijn tegenstander bepaalde dat Kees niet mocht beginnen.
Dit gebeurd Kees zelden tot nooit.
Kees kon lang aanpikken bij zijn tegenstander, maar omdat Kees er 40
meer moest maken kon hij niet voor
een overwinning zorgen. Zijn tegenstander was helaas eerder uit. Theo
Bartels speelde goed. Met verzorgd
spel wist hij Gijs Vrolijk het nakijken
te geven. Zo kon het gebeuren dat
Gijs niet meer zo vrolijk keek, maar
daar keek Theo niet naar om. Volgens insiders van biljartvereniging
’t Fort is Hans van Eijk een paar kilootjes kwijt geraakt. Doordat Hans
nu libre speelt staat hij langer aan
de tafel, en huppelt van de ene zijde
naar de andere zijde van de tafel. Dit
komt zijn figuur ten goede en blijkbaar ook zijn biljartspel. Hans weet
weer wat winnen is en bezorgde zijn
team een 5-2 overwinning.
Het team van Theo Gahrman wat
uitkomt in de C2 is het spoor volledig bijster. Het is dat Theo af en toe
nog eens een partij wint. Voor zijn
medespelers is dat al een tijd geleden. En met de gemiddelden van
deze spelers zullen zij waarschijnlijk volgend jaar in de C3 uitkomen.
Door het 5-2 verlies staan zij steevast onderaan.

Libre
Kees de Bruyn heeft zich weer bij
zijn teamgenoten gevoegd in de C1.
Tegen Jacobswoude uit Woubrugge hadden zij een ideale tegenstander om de dramatische nederlagen van de laatste weken een beetje naar de achtergrond te drukken.
Voor Kees zag het er van begin af

Ton Karlas en kornuiten speelden
thuis tegen RBV. Ton is bezig met
een goede reeks. In al zijn partijen
kwam Ton tot een percentage caramboles van 98,20 procent.
Dit is een mooie score maar houd
niet in dat al deze partijen ook winnend zijn afgesloten. Ook nu wist
Ton zijn caramboles te behalen maar
dit deed zijn tegenstander ook. Beiden mochten tevreden zijn met de
remise. Huib Bakker speelde ook
weer eens als vanouds wat hem gelijk de winst opleverde. Jan Schockman leek lange tijd op een gemiddelde van 3,5 af te stevenen. Maar
ja, die laatste caramboles die zijn al-

Bloemen
Dat werd direct na rust des te duidelijker. Al binnen een kwartier was
de strijd definitief beslist. SDO stond
inmiddels op een comfortabele tien
punten voorsprong en voor De Vinken restte niet meer dan wat kruimeltjes. Het leuke hiervan was dat
de doelpunten die aan Vinkenzijde
vielen, stuk voor stuk wel hele aardige treffers waren. De Fortisformatie mocht nog vier maal juichen. Het
was lang niet voldoende om nog
voor enig gevaar te zorgen. Daar
was de 11-22 einduitslag een te duidelijk bewijs van, maar toch kon het
vlaggenschip van De Vinken terugzien op een acceptabel optreden.
Mariska Meulstee, Peter Kooijman,
Peter Koeleman en Charita Hazeleger tekenden in de tweede helft
voor de Vinkendoelpunten.
Bloemen waren er voor de zwangere Sabrina Kooijman, die haar laatste optreden voor SDO bekroond
zag met een publiekswissel in de
laatste minuut. Met een enorme bos
bloemen en doos vol bruikbare geboorteartikelen kan de oud-speelster van De Vinken zich voorbereiden op de geboorte van haar tweede kindje.

tijd lastig. Uiteindelijk bleef er een
gemiddelde van 2,3 over, maar wel
goed voor 2 punten. Een 7-0 dus.
In de C4 stond een onderonsje op
het programma. Het team van Frans
van Doorn speelde tegen het team
van Kees van der Meer. Doordat
de fax stuk was, hebben we helaas
geen uitslag mogen ontvangen van
deze wedstrijd.
In de C5 draait het team van Willem Holla in de bovenste regionen
mee van de ranglijst. Tegenstanders
gaan dan op je letten. Biljartvereniging Elckelyck uit Alphen aan de
Rijn was er alles aan gelegen om de
punten mee te nemen. Willem zelf
kon het niet winnen. Chris Draaisma had zijn vizier op scherp. Ook hij
moest de blamage van vorige week
uitpoetsen. Als het moet is Chris
op zijn sterkst. 37 caramboles in 31
beurten leverde hem een gemiddelde van 1,2 op. Pieter Langelaan,dit
seizoen voor het eerst uitkomend
voor ’t Fort, staat ze goed te raken.
Hij kwam er ditmaal 5 tekort. Vierde
speler Jack Baak zal zich deze wedstrijd nog lang heugen. Hij kwam
er slechts 1 tekort en dat doet erg
zeer.
Het team van Gerard Plasmeijer
moest naar Jacobswoude. Na een
slechte reeks was er Gerard alles
aan gelegen om weer eens goed te
presteren. Als hij zich deze wil oplegt komen de prestaties vanzelf.
Tegenstander Joop van Halen had
het nakijken. 1.4 gemiddeld is voor
Gerard een knappe prestatie. Jammer dat een goed voorbeeld niet
altijd goed doet volgen. Jolanda
Brandse, Robert van Doorn en Leon
Loos waren zo onder de indruk van
de prestatie van Gerard dat ze zelf
vergaten de caramboles te maken.
Zo kon het gebeuren dat Gerard deze week in zijn eentje 3 punten pakte voor zijn team. Toch een geweldige prestatie.
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Zestien eerste prijzen
Judoschool Blaauw
Uithoorn – Op zondag 26 oktober
jl. heeft Judoschool Blaauw meegedaan aan het Fuyiama judotoernooi
en het 3e dojo Tanoshii open.
In Amsterdan werd het eerste Fuyiama toernooi van het seizoen
2008/2009 gehouden. Gedurende
het seizoen zijn er vier wedstrijddagen waaraan meegedaan kan worden. De eerste wedstrijddag werd
gehouden in de Gemeentelijke
“Wethouder Verheij” Sporthal aan
De Polderweg in Amsterdam. Voor
dit gezellige toernooi hadden zich
ongeveer 180 judoka’s ingeschreven waarvan de oudste 14 jaar was
en de jongste vier jaar. Judoschool
Blaauw was met 65 deelnemers
zeer goed vertegenwoordigd op deze wedstrijddag. De bedoeling van
dit toernooi is om de judoka’s zoveel
mogelijk ervaring op te laten doen.
De deelnemers werden in 41 poules verdeeld zodat er minstens drie
wedstrijden gedraaid moesten worden. Naast een prijs voor de eerste en tweede plaats kregen ook de
overige deelnemers in de poule een

prijs voor de derde plaats. Sommige poules waren heel spannend en
moesten er extra wedstrijden komen
om een winnaar te bepalen.
Het werd een succesvolle dag voor
Judoschool Blaauw want aan het
einde van de dag waren er 16 eerste plaatsen en 18 tweede plaatsen
gewonnen.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden eerste: Brian
Pouw, Dahley Springintveld, Eline
Kooijman, Jelle van den Berg, Jordy Twaalfhoven, Jorn Hansen, Mats
koolmoes, Mike Theijssen, Pieter de
Bruine, Sergio Drenth, Stefan Roelofsma, Thijs Kees, Thomas Copier,
Tom Prager, Vincent Schreutelkamp,
Wouter Zoethout.
Deelnemers
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden tweede:
Amber Hartgers, Annemijn Trommel, Anouk Delsen, Denise Roelofsma, Jesse Versteeg, Luc Gieling,
Marijn Houdijk, Max de Best, Nick
Kohne, Pawan Ratra, Raynor van der

Schrikbewind ElenbaasVerhoef bij BVK
De Kwakel - Na de voor hun doen
matige score van 47% op de 1e
speelavond van de 2e parenronde hadden Dick Elenbaas en Andre Verhoef op de 2e avond duidelijk
wat goed te maken en dat heeft de
concurrentie geweten.
Ondanks 2 ‘zeperds’ maakten zij in
de A lijn korte metten met de rest
van het veld en hun score van 66,7%
werd op geen jaar na benaderd. Jos
en Nelly Bader kwamen met 56,3%
nog het dichtst in de buurt en zij
werden dus 2e. Met bijna 53% was
Tiny Mann met invalster Lia van As
deze week manlief Hann, die gedeeld 4e werd, de baas. Hun score was dus deze week goed voor
‘brons’.
Piet v.d. Poel en Gerard de Kuyer

scoorden nog wel boven de 40%,
maar zij werden wel 13e en laatste.
In de B lijn is sprake van een onderlinge familiestrijd. Het damespaar
Backers-Kamp scoorde dit keer bijna 20% meer dan het herenpaar,
waar dat vorige week net andersom
was. Nu is er dus weer sprake van
enig evenwicht en dat is misschien
maar beter ook. Bijna 66% scoorden
Eefke en Marianne en dat betekende dus de 1e plaats. Jose Moller en
Yvonne Koestal scoorden opnieuw
hoog en eindigden met 59,6% als
2e, op de voet gevolgd door echtpaar van Beek, dat de weg omhoog
duidelijke weer gevonden heeft, met
58,3%.
Riet en Ab van Nieuwkerk beleefden
een zware avond en met 38,3% slo-

Weijden, Rik van Tol, Sam Houdijk,
Skip Weisscher, Stefan Pijpers, Vincent Pijpers, Wouter Habing, Youri Habing.
Alle overige deelnemers hebben
zeer goed hun best gedaan en
mochten bij de prijsuitreiking hun
medaille voor de derde plaats in
ontvangst nemen.
Al met al was het een zeer succesvol
toernooi voor Judoschool Blaauw.
Bij het 3e dojo Tanoshii streden 500
judoka’s vanuit heel Nederland om
de prijzen. Voor Judoschool Blaauw
deden Martijn de Jong en David
Siebeler meer. Martijn de Jong was
ingeschreven tot 73 kg. in de leeftijdsklasse -17 jaar. Martijn wist zijn
eerste twee wedstrijden te winnen.
Zijn laatste wedstrijd wist Martijn
jammer genoeg niet in winst om te
zetten waardoor hij tweede werd in
zijn klasse. Ondanks dat David Siebeler niet slecht draaide wist hij zijn
wedstrijden, gewichtklasse -81 kg in
de leeftijdsklasse tot 20 jaar, niet in
winst om te zetten.

ten zij de rij. Die komen echter ongetwijfeld wel weer terug, want onder normale omstandigheden past
deze score niet bij hen.
Aan de kop van de uitslag in de C
lijn treffen we Wim Maarschalk en
Henk Poll met 58,3%. Die lijken een
snelle terugkeer naar de B lijn in
hun hoofd gezet te hebben en krijg
dat er maar weer eens uit.
Janny Snabel en Vrony van Veen legden de meeste kaarten deze avond
goed en werden beloond met een
score van 56,7%, wat de 2e plaats
opleverde. Ruud Doeswijk en Corrie Bartels volgden kort daarachter
op de 3e plaats met 56,3%.
Ida en Roel Knaap tenslotte scoorden een toch niet zo gekke 43,8%
en met zo’n score word je meestal
geen laatste. Deze keer echter wel,
wat aangeeft dat de onderlinge verschillen niet zo heel groot zijn in deze lijn. Vanaf volgende week worden
ook de totaalstanden weer meegenomen in het verslag.

Trainingsgroep van KDO,
het aanstormend talent

De Kwakel - Nu de trainingsgroep
een aantal trainingen erop hebben
zitten mogen ze laten zien wat ze
hebben geleerd door een uitwedstrijd te gaan spelen. De mannen en
trainers verzamelen bij het dorpshuis en vertrekken om 9.15 uur naar
Kudelstaart om te gaan spelen tegen RKDES.
Om 10 uur staan de ouders in spanning langs de lijn om te zien wat de
mannen ervan terecht gaan brengen. Een heerlijk zonnetje staat aan
de hemel en is het voor iedereen
aangenaam vertoeven. Finn heeft
ervoor gekozen om de 1e helft op
doel te gaan staan en heeft zijn
mascotte Kick meegenomen die hij
dit weekend mee naar huis mocht
nemen ( de bekende klasse knuffel bij groepen 1 en 2). Om 10 uur

klinkt het fluit signaal voor de aftrap
en gaan de mannen er meteen tegenaan. De mannen spelen de bal
ook meteen naar het doel van de tegenpartij en na wat pingelen van de
één na de ander en het even niet
opletten van een speler van RKDES maakt deze jongeman een eigen doelpunt en is het binnen 2 minuten 1-0.
Na een goed schot van één van de
spelers van KDO schiet Brian hem
keihard op doel, maar helaas bleef
een doelpunt uit omdat de keeper
de bal onderschepte. Na weer even
lekker overspelen van de ene naar
de andere helft breekt een speler van RKDES uit, maar Sander is
goed uitgeslapen en rent de speler achterna, geeft hem een nodige

Legmeervogels leidt
voetbalscheidsrechters op
Uithoorn - Vorige week vond bij
Legmeervogels in samenwerking
met de KNVB de pupillenscheidsrechtercursus plaats. Na een avond
en een ochtend, zowel theorie als
praktijk kunnen alle deelnemers
zich nu gediplomeerd pupillenscheidsrechter noemen.
Naast 12 leden van Legmeervogels was er ook plaats voor een cursist van RKDES uit Kudelstaart. Alle 13 deelnemers voetballen zelf in
de B en C jeugd en fluiten inmiddels
wedstrijden van voetballertjes uit de
E en F jeugd, in de leeftijd van 7 tot
11 jaar. Twee cursisten zijn inmiddels zelfs al prima in staat om de D
jeugd te fluiten op een groot veld.
Hans Commissaris, pupillenscheidsrechtercoördinator: “Het is fantastisch dat onze jongens deze stap
zetten. In de eerste plaats uiteraard
omdat we nu de meeste D, E en F
jeugdwedstrijden van een scheidsrechter kunnen voorzien. Minstens
zo belangrijk is echter de persoon-

lijke groei van de jongens, de binding met de club en het maatschappelijk belang van dit soort vrijwilligerswerk. En dat op zo’n jonge leeftijd. Ik ben dus ook enorm trots op
onze jongens. Gelukkig hebben we
een sponsor bereid gevonden om
de jongens in een nieuw tenue te
steken, zodat ze ook op die manier
goed voor de dag komen.”
Samen met gelouterde Legmeervogels scheidsrechters als W. Oosterling en C. van der Greft verzorgde Rob Overkleeft, voormalig top
scheidsrechter met ook internationale ervaring, de cursus met veel
enthousiasme. Ook hij was erg te
spreken over het nivo van de jongens. “Er is veel talent aanwezig, het
zou me niet verbazen als deze jongens het ver gaan schoppen in de
arbitrage.”, aldus Rob.
Met een gezellige avond op de bowlingbaan werd de cursus afgesloten
en zijn de scheidsrechters klaar voor
het echte werk.

Vlnr. Achter: Rob Overkleeft, Hans Commissaris, Sven Kuit, Jessine Kissami,
Juan Pit, Philippe Claus, Shane Drenth, Robin Geudeke.
Vlnr. Voor: Etienne den Haan, Danny Beszelsen, Maurits van der Hulst, Jasper
Ossewaarde, Romano Oljans, Vincent Makelaar, Dylan van de Kar (RKDES)

Open week bij VDO Sport
Uithoorn - Van maandag 3 t/m vrijdag 7 november houdt VDO Sport
open week. Dit betekent dat kinderen en/of volwassenen die week
gratis kunnen sporten bij VDO. De
lessen die door VDO Sport worden
verzorgd zijn voor volwassenen: Poweryoga, Bodyshape, Pilates, Heren
50+ conditietraining, Dames/Heren
Conditietraining en Beter bewegen
voor ouderen. Voor de kinderen is er
gymnastiek en yoga.
Op de website www.vdosport.nl is

onder het tabblad ‘lessen’ meer informatie over de betreffende lessen
te vinden. Onder het tabblad ‘rooster’ vindt men meer informatie over
welke lessen waar en wanneer gegeven worden. Soms is het voor kinderen niet voldoende om na een les
te bepalen of dit wat voor ze is. VDO
Sport geeft kinderen altijd de gelegenheid om twee keer gratis met
de les mee te doen. Er kan ook telefonisch meer informatie worden
verkregen via de ledenadministratie Ria Broers (di, wo en vrij tussen

19.00 – 20.00 uur) T: 06 – 52612942.
VDO Sport is een sportvereniging in
Uithoorn. Alle lessen worden door
professionele gediplomeerde leidsters gegeven.
Door het gebruik van de lege uren
van de Uithoornse sportzalen en het
KNA gebouw zijn de lessen aantrekkelijk geprijsd. De jeugd betaald
op jaarbasis 115 euro en volwassenen betalen 125 euro. Inschrijfgeld
is 6 euro. Tijdens de schoolvakanties
is er geen les.

por waardoor een doelpunt uitblijft.
Vervolgens gaat Tristen aan de haal
met de bal en met een hard schot
op doel probeert ook hij de bal erin te krijgen, maar helaas was de afstand iets te groot waardoor de
keeper van de tegenpartij hem kon
pakken voordat de bal over de lijn
ging.
Na een hele goede uitbraak van een
RKDES speler houd Finn tot 2 keer
toe de bal goed uit het doel. Finn
schiet de bal het veld weer in en
dan krijgt KDO de bal te pakken en
na wat overspelen onder de KDO
spelertjes krijgt Niek de bal voor zijn
benen en schiet hard op doel: 2-0.
Overleg
In de rust is er tacktisch en technisch overleg met de trainers en we
gaan dan weer fris aan de 2de helft
beginnen. Maar voordat het zover is
besluit Finn zijn keepers shirt uit te
doen en geeft hem door aan Niek.
Meteen na de aftrap gaat RKDES
met de bal aan de haal en probeert
weer bij het doel te komen, maar
Sander staat scherp en gaat er weer
achteraan en haalt de bal weg bij de
speler en schiet hem weer ver weg.
Na een minuut of 5 ziet een spelertje van RKDES weer een poging tot
een uitbraak en helaas zijn de mannen nu niet op tijd en kan Niek het
niet redden de bal uit het doel te
houden: 1-2. Ook Stan probeert met
de bal bij het doel te komen, maar
helaas lukt het hem niet om te scoren, wel goed geprobeerd hoor!
Kess (vandaag voor het eerst aanwezig omdat hij nu ook eindelijk 5
jaar is geworden) doet al lekker mee
aan de wedstrijd en rent overal, hij
glimt van oor tot oor in zijn voetbal
kleren!!
Nadat Niek nog een bal uit het
doel houdt gaat Tristen keepen, die
geeft aan last van zijn been te hebben doordat hij er een schop tegen heeft gekregen. Wessel houdt
nog een doelpunt van RKDES tegen
door zichzelf in de strijd te gooien
nadat een speler er met de bal probeert vandoor te gaan en schiet de
bal tot 2 keer toe weg. Roger pakt
de bal van RKDES af na een uitgooi
van één van hun spelers waardoor
kansen om bij het doel te komen
niet mogelijk zijn.
Jelle neemt een mooie vrije trap,
maar de bal komt helaas achter,
waardoor de laatste kans voor nog
een doelpunt over is. De scheids
blaast af. 2-1 gewonnen, klasse gespeelt mannen!!!
Jullie hebben de trainers laten zien
dat de trainingen op zaterdagmorgen hun vruchten af beginnen te
werpen.
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Argon uitgeschakeld in
bekertoernooi
Mijdrecht - Na de 3-3 gelijlspel tegen UVV voor de beker moest Argon maandag 13 oktober naar
Utrecht voor de tweede bekerwedstrijd tegen Zwaluwen Utrecht ‘11
1. Net als UVV is dit een team wat
een klasse hoger speelt dus het was
duidelijk dat het wel eens een moeilijke wedstrijd zou kunnen worden.
Al vroeg in de wedstrijd kwam Zwaluwen met 1-0 voor. Argon zat nog
niet echt lekker in de wedstrijd en
was onzeker aan de bal. Naar mate de wedstrijd vorderde kwam Argon steeds mee in de wedstrijd en
creeerde daardoor ook kansen. Met
Koen van Haasdrecht, die een uitstekende wedstrijd aan het keepen
was bleef het ook lang 1-0. Vlak na
rust scoorde Zwaluwen geheel on-

verwachts met een afstandschot de
2-0. Met nog bijna een helft te gaan
werd het daarna nog spannend. Argon creeerde genoeg kansen maar
de bal wilde er maar niet in. Met nog
5 minuten tet spelen scoorde Maykel Krimp de 2-1. Argon was weer
terug in de wedstrijd. De laatste minuten van de wedstrijd waren duidelijk voor Argon maar de gelijkmaker bleef uit. Toch kan Argon terug kijken op een goede wedstrijd.
In de laatste wedstrijd in het bekertoernooi moest Argon aantreden tegen Kawin uit Vianen, de ongeslagen koploper in de 2e klasse.
Al vanaf het begin van de wedstrijd
werd duidelijk dat Argon een zware
dobber zou hebben aan de tegenstander. De eerste 5 minuten kon

Argon nog aardig meekomen, maar
de 1-0 van Kawin ging het al snel de
verkeerde kant op. In de rust stond
het al 5-0.
Vlak na rust scoorde Jeroen Kannekens de fraai uitgespeelde 5-1.
Dit was echter het enige lichtpuntje voor Argon, want snel daarna
werd de 6-1 en de 7-1 gescoord. Argon kwam daarna niet meer terug
in de wedstrijd en verloor uiteindelijk met 15-1. Het mag duidelijk zijn
dat Kawin een maatje te groot is geweest voor Argon, dat overigens in
de competitie ongeslagen bovenaan staat. Aanstaande vrijdag zal
Argon de goede lijn van de competitie trachten door te zetten thuis in
de Phoenix tegen Golden Stars 7 om
21.55.

G.V.M’79 turnsters trainen
in Woerden
Regio - Zondag 19 oktober hebben
de divisie turnsters van G.V.M’79 ,
getraind in de turnhal te Woerden.
Voordelen van een training in een
turnhal zijn: alle toestellen staan
klaar, er gaat geen tijd verloren aan
het klaar zetten en opruimen van de
benodigde toestellen. Ook ligt er in
een turnhal een 12 bij 12 vierkante
meter, verende vloer, deze is nodig
om de vloeroefeningen op muziek
optimaal te kunnen trainen.

Hertha C1 wint na een
zeer goede eerste helft
Vinkeveen - Na drie weken niet
gespeeld te hebben mocht de C1
eindelijk weer eens voetballen. Afgelopen 3 weken was er goed getraind en langzaam beginnen de lijnen binnen het team duidelijk te
worden. Na een goede wedstrijdbespreking en de laatste aanwijzingen
werd er begonnen aan de warming–
up. Ook deze zag er qau techniek
aardig uit, er was een snelle balbehandeling en de inzet was goed. Het
wachten was op de scheidsrechter
die precies om 12.00 het veld kwam
oplopen.
Tijd dus om te beginnen.
Gelijk na aanvang van de wedstrijd
werd duidelijk dat Hertha er zin in
had, er werd zeer goed positiespel
gespeeld en hertha speelde met 10
man op de helft van sch’44. De ene
mooie aanval na de andere werd
opgezet, en binnen 10 min had het
eigenlijk al 4-0 moeten staan. Het
ontbrak aan de eindpass en ook in
sommige gevallen werden er 100%
kansen gemist. Dit doordat spelers volkomen over de bal heen
maaiden terwijl ze voor een leeg
doel stonden. Het was na weder-

om een mooie aanval van Hertha,
Wilhelm die de 1-0 scoorde. Hertha bleef goed voetballen en je zag
dat SCH’44 echt alle moeite had om
de achterstand niet groter te laten
worden. De ene keer dat SCH’44
er uit probeerde te komen was het
Lars die de gaten dicht liep. Er werden verschillende wissels toegepast
bij sch’44 omdat sommige spelers er
al doorheen zaten. Helaas kon Hertha de voorsprong niet vergroten en
was de rust stand 1-0. rust In de
rust kreeg de ploeg de complimenten van de coach voor het vertoonde positiespel.
Er werden nog enkele aandachtpunten gegeven en gezegd dat men
vooral zo door moest gaan. Dan zou
SCH’44 vanzelf breken en kon de
score worden uitgebouwd. Toen de
2de helft begon werd duidelijk dat
de goede weg van de eerste helft
weg was. Hertha ging niet meer
overspelen, driehoekjes maken en
positioneel goed staan. Er werd teveel gelopen met de bal. Ook werd
de bal te snel naar voren geschoten. Hierdoor kon SCH’44 gevaarlijker worden dan dat ze eigenlijk wa-

ren. Hertha bleef wel de betere partij en vooral Lars speelde een zeer
goede 2de helft. Na een aanval over
rechts was het Quincy die tot grote opluchting van de coach de 2-0
scoorde. Hierna was de wedstrijd
gespeeld en kwam de rust iets terug in het team. Donny die een ongelukkige wedstrijd speelde kon
nog wel zijn doelpuntje mee pikken. Hij pikte de bal 5 meter buiten
de 16m van SCH’44 op, zag dat de
keeper ver voor zijn doel stond en
schoot. De keeper raakte de bal nog
wel aan, maar kon ook door de zon
de bal niet klemmen en die vloog
deels door de handen en deels over
de keeper heen. 3-0 Dit was tevens
de eindstand. Lars Pierrot is door de
coach uitgeroepen tot man off the
mach. Hertha C1 heeft nu 3 wedstrijden gespeeld en 9 punten. Hiermee staan zij 3de in de competitie
met 3 wedstrijden minder gespeeld
als de nr 1. Volgende week staat de
uitwedstrijd tegen OSM’75 C1 op
het programma.
De eerste uitwedstrijd van dit seizoen, ook daar zullen de 3 punten
gepakt moeten worden om bovenin
mee te blijven doen.

Afsluiting van het
zeilseizoen Vinkeveen
Vinkeveen - Op zondag 26 oktober heeft Zeilschool de Vinkeveense
Plassen als afsluiting van het zeilseizoen met haar instructeurs het interactieve GPRS spel Water Tracks
gespeeld. De deelnemers verplaatsten zich per Hoora Valk over de Vinkeveense Plassen. Ondanks de regenbui die tegen het eind van het
spel over de Vinkeveense Plassen
trok waren alle deelnemers bijzonder enthousiast. Na de 2 uur durende strijd kwam het team van schipper Rik van Vliet met een score van
84 punten als winnaar terug in de
haven. De organisatie van dit eve-

nement was in handen van Vinkeveen Haven en stond onder leiding
van Oscar Fritschy. Watertracks is
met ingang van het komende watersportseizoen te boeken bij Vinkeveen Haven als losse groepsactiviteit of als onderdeel van een watersportarrangement.
Water Tracks is een nieuw interactief GPRS spel dat gespeeld wordt
met een Smartphone, de Nokia 6210
Navigator. Op de telefoon wordt een
plattegrond weergegeven van het
speelgebied van 1,2 bij 1,2 km, in
dit geval de Vinkeveense Plassen.

Op deze plattegrond staat telkens
je volgende bestemming aangeduid. Op elke plek krijg je een vraag
of leuke opdracht voorgeschoteld.
Breng je dit tot een goed einde dan
gaat je score omhoog en krijg je je
nieuwe bestemming te zien. Maar
ondertussen dwaalt er een saboteur over de Vinkeveense Plassen.
Deze illustere figuur is er op uit om
jouw toestel vanaf korte afstand uit
te schakelen zodat je team niet alleen tijd, maar ook punten verliest!
Probeer deze duistere figuur te ontwijken door goed gebruik te maken
van de informatie die de satellieten

deze dag doordat een moeder van
èèn van de turnsters bij de opening
van de nieuwe AH te Mijdrecht een
kar met boodschappen voor G.V.M
had gewonnen. Aan het einde van
de training was er voor elke turn-

ster iets te drinken met wat lekkers
erbij! Helemaal gezellig dus. Op de
vraag aan de turnsters of zij nog een
keer naar de tunhal willen om er te
trainen klonk dan ook een volmondig JAAAAA!!!!!!

Verder zijn er veilige situaties om alleen nieuw aangeleerde elementen
te kunnen oefenen, op b.v de brug
boven de valkuil. Een valkuil is een
met schuimblokken gevulde kuil
waar je veilig in kunt landen. Helaas
is deze manier van trainen binnen
De Ronde Venen (nog?) niet mogelijk.
Het lukt de meeste turnsters tijdens
deze trainingen hun prestaties te
vergroten, elementen zonder hulp
van de trainster uit te voeren en
zelfs nieuwe elementen snel aan te
leren. Heel nuttig dus zo`n training
in een turnhal. Extra leuk was het

Domper voor Argon tegen
Haaglandia
Mijdrecht - Traditiegetrouw heeft
Argon het moeilijk tegen het Rijswijkse Haaglandia en ook dit keer
bleek er geen uitzondering op die
regel, de gasten gingen met een
nipte zege richting bus.
Al na 4 minuten leek de openingstreffer op het bord te komen, toen
een snelle uitbraak van de gasten na een vrije trap voor Argon (!)
spits Brutil Hosé geheel vrij voor
Dennis Prins bracht. De doelman,
die de plaats in moest nemen van
Niels Verhaar, die niet door de warming up was gekomen, zag tot zijn
genoegen dat de toch met de nodige ervaring in het betaalde voetbal
gezegende aanvaller de bal zomaar
langs de verkeerde kant van de paal
mikte. Na deze schrikseconde ontwikkelde zich een wedstrijd, die zich
aanpaste aan de omstandigheden:
weinig verwarmend met af en toe
wat miezerige overtredingen, waardoor de sfeer ook niet echt prettig
was. Halverwege de eerste helft was
een optelsom aan foutjes aan Argon
zijde voldoende voor de openingstreffer van de gasten: een verkeerde uittrap van Dennis Prins kwam
op het middenveld bij Haaglandia
terecht, de inspeelpass die volgde
werd door Frank Verlaan volkomen
verkeerd geraakt waardoor plotsklaps Sensoy over de linkerkant
vrij door kon lopen. Zijn breedtebal
werd ditmaal wel door Hosé langs
de kansloze Prins binnen de palen

gemikt, 0-1. Argon probeerde hierna wel het initiatief te nemen, maar
de voortzettingen bleken telkens
het moeilijke punt. Ben Ebu-Mordi
brak na 34 minuten door, maar gaf
een te harde voorzet, Patrick Lokken
kwam 3 minuten later over de linkerflank vrij, maar mikte zijn trekbal
achter de inlopende Ben Ebu-Mordi, waarna Rawley Rozendaal het
leer oppikte en met een schitterend
schot doelman de Groot kansloos
liet, maar de paal voorkwam de gelijkmaker. Nog voor rust was er nogmaals een mogelijkheid voor Ben
Ebu-Mordi, maar zijn van richting
veranderde inzet kon door doelman
de Groot nog juist met de voet worden gepareerd.
Onder druk
Ook na rust probeerde Argon de tegenstander onder druk te zetten en
was via een van richting veranderde vrije trap van Rawley Rozendaal
dicht bij de gelijkmaker, maar toen
Haaglandia na 56 minuten ter hoogte van de middenlijn een vrije trap
toegewezen kreeg en de bal met een
grote boog in het strafschopgebied
werd gebracht, was Sensoy de gelukkige die de weggekopte bal kon
opvangen en met een schot van buiten het strafschopgebied doelman
Prins in de uiterste hoek wist te passeren, 0-2. Dit maakte de opdracht
nog zwaarder, maar gezegd dient te
worden dat Argon het wel bleef proberen. Maar het aanvalsspel was te

steriel om de stevig ingrijpende verdediging van Haaglandia echt in de
problemen te brengen, het bleef bij
enkele halve kansjes. Aan de andere kant kreeg Dennis Prins tot twee
keer toe de handen in bewondering
op elkaar bij reddingen op inzetten
van dichtbij, daarmee de hoop op
een beter resultaat levend houdend.
Met het inbrengen van verse krachten probeerde trainer Marcel Keizer
het tij nog te keren en in de laatste
fase werd de druk van Argon inderdaad groter. Tien minuten voor tijd
ranselde doelman De Groot eerst
nog een vrije trap van Rawley Rozendaal subliem uit de bovenhoek,
maar tegen de kopbal van Rory van
Gulik uit de daarop volgende hoekschop had hij geen verweer en Argon had de aansluitingstreffer, 1-2.
En dus werd het in de laatste minuten pompen of verzuipen, kwamen
er ook enkele kleine kansjes voor
Michael van Laere, die eerst de bal
over de lat tilde en even later via de
grond over kopte, maar tot scoren
kwam men niet meer.
Omdat koploper Westlandia dik in
blessuretijd weer de volle winst wist
te pakken, heeft die ploeg nu niet
alleen een heel ruime voorsprong
opgebouwd, maar is ook de titel van
de eerste periode in hun bezit gekomen. Voor Argon rest voorlopig
de positie van achtervolger, zondag
zal tegen Türkiyemspor geprobeerd
moeten worden met een goed resultaat die plek vast te houden.

Bridgeboei huldigt haar kampioenen
Vinkeveen - Na afloop van de
jaarvergadering op donderdag
23 oktober heeft de Bridgeboei
haar kampioenen in het zonnetje gezet.
De beste spelers gemeten over het
seizoen 2007/2008 in de A-lijn waren Carla Schmidt en Theo de Cocq
van Delwijnen.
Zij werden daarmee de trotse winnaars van de wisselbeker.
In de B-lijn haalden Maria Baas en
Klaas Verrips de beste gemiddelde
seizoenscore. Beide paren waren
blij verrast met hun uitverkiezing.

