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Weinig belangstelling voor
Raad
geeft toch weer miljoen in
voorWilnis
kosten herindeling
Structuurvisie
Krappe meerderheid raad:
“We willen niet, maar
kunnen niet anders!
Auto uit de bocht, twee auto’s te water
Het meeste geld zit in de uitbreiding van het gemeentehuis door middel van verbouwen en inrichten van bijvoorbeeld
het oude pand van de Decorette en het oude postkantoor

Wilnis - Als de belangstelling voor
de Week van de Structuurvisie, van
24 september tot 1 oktober, overal
net zo groot is geweest als in Wilnis het geval was, is de ‘informatiekaravaan’ een ervaring rijker en een
illusie armer geworden. Woensdag

De Ronde Venen – Met een krappe meerderheid, 14 voor en 9 tegen
(en als de raadsleden Rouwenhorst
CDA en Versteegh (ex-CDA) nu
hadden gestemd zoals ze eigenlijk
wilden, horende hun stemverklaring
dat ze eigenlijk tegen waren ‘maar

29 september jl. liet de Wilnisse bevolking het massaal afweten tijdens
de presentatie van de Week van de
Structuurvisie op het parkeerterrein naast Dorpshuis De Willisstee.
Slechts een enkele bezoeker liet zich
zien en dan nog voornamelijk bij de

er toch niet onderuit konden’, dus
tegen, was het 12-11 geweest. Maar
goed, hoe er gestemd is en hoe krap
het ook moge zijn, de meerderheid
van de raad heeft weer een miljoen
beschikbaar gesteld om de kosten
van de herindeling te dekken. Een

kraam van de firma Ruizendaal die
er met (overheerlijke) streekproducten stond. Alleen een handvol ambtenaren was er om informatie te geven of vragen te beantwoorden. Echter deze ‘voorlichters’ hadden weinig
of niets anders te doen dan te ge-

miljoen dat al uitgegeven is, en daar
viel een groot deel van de raad over.
Excuus
Vooral fractievoorzitter Hendrik
Palm van de CU/SGP vindt dat het
budgetrecht van de raad met voeten
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En denk je dat er een excuus komt, nee hoor. Wel, ik vind
een excuus het minste wat er moet
komen. Wij vinden dat de financiële
beheersing totaal fout is gegaan. Wij
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zich geen personen. De bestuurster
van de auto kon op eigen kracht het
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u niet altijd zin om zelf boodschappen te doen en te koken,
dan is het volgende wellicht
iets voor u. Zideris Mijdrecht,
het gezinsvervangend tehuis
voor verstandelijk gehandicapten is op zoek naar vrijwilligers die ’s avonds af en toe
met een groepje van vijf cliënten mee-eten. Een gratis maaltijd in ruil voor gezelligheid aan
tafel. Hebben wij uw interesse
gewekt, neem dan contact op
met Rita de Jong, of Corrie van
Doorn van Zideris Mijdrecht,
telefoonnummer 0297-288565.
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Wethouder Rosendaal ontspringt weer de dans

Motie van treurnis/afkeuring
haalt het weer niet
De Ronde Venen – “Wat wordt het
toch tijd dat de gemeenteraadsverkiezingen komen en dit college en
een groot deel van deze raad worden vernieuwd. Wat hier toch steeds
opnieuw gebeurt kan toch niet. Een
wethouder die maar aanrommelt,
een raad die alles maar goedvindt.
Coalitiepartijen die nog steeds niet
begrijpen wat dualisme is en oppositiepartijen die geen oppositie voeren en ook alles maar over hun kant
laten gaan.”
Niet mis te verstane opmerkingen
van diverse belangstellenden, maar
ook van raadsleden, na de gemeenteraadsvergadering van donderdag
jl. En ze hebben geen ongelijk. Iedere keer weer als de gemeenteraad
van De Ronde Venen vergadert, dan
vraag je je als toehoorder af, wat gebeurt
hier toch?
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en krijgt hij een motie van wantrouwen. Cees Houmes van D66
verwoordde in de motie waarom
de wethouder deze motie verdiende: “Allereerst het Estafetteproject.
Hoewel de gemeenteraad de afspraak had met de wethouder dat,
als er wijzigingen zouden zijn in de
samenwerkingsovereenkomst met
Bouwfonds en zolang er geen duidelijkheid zou zijn over de wijze
waarop het tekort op dit plan van
maar liefst twee en een half miljoen
euro zou zijn opgelost, de wethouder eerst bij de raad zou komen voor
hij de overeenkomst van samenwerking zou tekenen. “Ondanks deze
afspraken met de raad heeft wethouder Rosendaal, deze overeenkomst met Bouwfonds getekend,
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dig nakomen van een gerechtelijke
uitspraak, waarmee hij de gemeente
meer dan 50.000 euro schade heeft
berokkend.
Conclusie
De conclusie is dan ook: dat wethouder Rosendaal de raad blijkbaar
niet serieus neemt. Dat hij er moeite
mee heeft om zorgvuldigheid te betrachten bij procedures en de finan-

Lancering Kieskompas voor Rondeveense verkiezingen

Burgemeester Burgman durft
geen kleur te bekennen

van Abcoude en de lijsttrekker van
de plaatselijke partij uit Abcoude op
Lijst 8. Toen de ontwerper van het
Kieskompas aan de burgemeester
vroeg of zij ook wilde deelnemen,
weigerde zij resoluut: “Ik heb het
al eens gedaan en je wilt niet weten bij welke partij ik toen terechtkwam. Nee, dit doe ik niet”. Ook na
aandringen hield zij voet bij stuk: “ik
doe dat wel als ik privé ben”. “Wel,
zo zei de ontwerper van Kieskompas, “dat is al nieuws op zich. Deze
burgemeester durft dus geen kleur
te bekennen”. Wilt u deze kieskompas bezoeken, ga dan naar: www.
De
Ronde Venen - Tijdens de vafusieabcoudederondevenen.nl.
kantie
wordt
hetgemeentelijke
meest gefotograMaar ook
op de
webfeerd.
Uitu inloggen.
die grote stapel foto’s
site kunt

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht
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OPEN
HUIS
ZATERDAG 9 okTobER 2010

U kUnT AllE* hUiZEn bEZichTiGEn
Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00
KIJK VOOR AANBOD OP:

www.RossUm-mijDREchT.nl

Flexibel
Sporten & Ontspannen

Bozenhoven 65-67 | Mijdrecht | Tel. 0297-24 24 24 | Fax 0297-27 40 00

Met een 26- of 52 rittenkaart!

* voor de niet deelnemende panden kunt u even een afspraak maken, ook voor zaterdag a.s.

www.amstelhof.com

Hoe gezond
Kies voor de

Flexibel
ben jij?
RONDE
enige échte
lokale partij
Sporten & Ontspannen

VENEN
www.amstelhof.com
Doeeen
de26vitaliteitscheck!
Met
of 52 rittenkaart!
MET HET

BELANG
U

PROGRAMMA

VOOR U!

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
www.rondevenenbelang.nl
Tel. 0297 534 598
Open wo t/m vr 12-17.00 uur
zaterdag 11-17.00 uur
maakt voor ons het verschil.

STEM LIJST 2

kunst huren al vanaf enkele euro’s per maand
Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598
Open wo t/m vr 12-17.00 uur
zaterdag 11-17.00 uur

www.kunstuitleen-timeless.nl

Opel Corsa EcoflEx
flEx
Uit voorraad met:

kunst huren al vanaf enkele euro’s per maand

5.000,- Nu 0% rente!
vOOrDEEl!
Twistvliedschool op werkbezoek
Dit levert een voordeel
op van € 3.500,bij ambachtsbakker De
Kruyf
ciële belangen van onze gemeente
te verdedigen. Besluit: de handelswijze van deze wethouder ernstig
te betreuren en hem te verzoeken
om aan de raad duidelijk kenbaar
te maken dat hij in het vervolg de
raad en de procedures wel serieus
zal gaan nemen”, aldus de motie van
D66. Een motie die er niet om liegt.
De Ronde Venen - Op woensdag
(Vervolg
elders
in deze
krant)bij am27
oktober
was
het druk
bachtsbakker De Kruyf in Wilnis. Ze
kregen bezoek van bakkers in spe,
oftewel alle kinderen uit de groepen 3 van de Twistvliedschool uit

meer dan

€

www.kunstuitleen-timeless.nl

Van Kouwen geeft nog € 1.500,- voordeel
bovenop. Wij bieden een financiering voor 24
maanden voor een rentepercentage van 0%.

• Geen bpm
• Geen wegenbelasting
• Gemiddeld brandstof verbruik 1:28

Wir leben Autos.

Er is al een Corsa EcoFlex leverbaar is vanaf € 14.595,-

Mijdrecht. Alle apparaten werden
bekeken en toen werd het tijd voor
w w wbakken!
. v a nErk
het echte werk. Koekjes
werden koekjes gebakken in allerlei
soorten en maten en natuurlijk werden ze ook prachtig versierd.

Op grote platen werden de koekjes
de oven in gereden en was het afowachten.
uwen.nl
Het resultaat mocht er zijn, in
Mijdrecht is op woensdagmiddag
heerlijk gesmuld.

LET OP!!
GÉÉN
KRANT
ONTVANGEN?
MELDT U DIT VÓÓR DONDERDAGMIDDAG
15.00 UUR OP 0297-581698 EN HIJ WORDT

GEGARANDEERD NABEZORGD!

De mooiste vakantiefoto
heeft ieder clublid van fotoworkshop De Ronde Venen zijn of haar
mooiste vakantiefoto gekozen. In

gezondheidscentrum
Croonstadt
zijn al die zomerse beelden de gehele maand oktober te bekijken. Nu
moest de foto niet alleen de ‘mooiste vakantiefoto’ zijn, maar ook ‘in
een reisbrochure passen’. Dit zijn
twee criteria die er toe geleid hebben dat veel clubleden een foto

aanleverden met heldere, vrolijke
kleuren, een sprekende zonsondergang of bijzondere vergezichten. De
tentoonstelling geeft een gevarieerd
beeld en luidt op een fleurige wijze
het nieuwe seizoen van fotoworkshop De Ronde Venen in. Voor meer
info en foto’s: www.fotoworkshop.nl
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Nieuwe Meerbode - 3 november 2010
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.

GemeeNtelijKe beKeNDmAKiNGeN
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 en 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 en vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis,
(0297) 23 76 10,
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen
Geopend: ma. t/m vr.
van 9.00-13.00 uur.
Futenlaan 52, 3645 GE Vinkeveen,
(0297) 58 76 00,
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen,
Amstelhoek en de Hoef
(06) 13 16 31 76,
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl
AfVAlbreNGStAtioN
Industrieweg 50, 3641 RM
Mijdrecht, (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl.
Geopend: ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur, 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

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

nen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden die in die fase aan de orde zijn gekomen.
De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerp-besluit een
zienswijze heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te
hebben ingediend) kan 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.

Straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

ontvangst
datum

mijdrecht
Kievit 16

Wijzigen voorgevel

Bouwen

W-2010-2018

25-10-2010

Bouwen
Bouwen
Uitrit
Uitvoeren werk

W-2010-2015
W-2010-2022

21-10-2010
26-10-2010

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene
wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. zij een aanvraag tot verlening van een vergunning hebben ontvangen en naar aanleiding van deze aanvraag onder het stellen van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu een ontwerpvergunning hebben afgegeven aan:
- Caltra Nederland bv voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting ten behoeve van het produceren en verpakken van droge mortels op de adressen Communicatieweg 21, 23 en 27, 3641 SG mijdrecht.
De stukken met betrekking tot deze ontwerpbeschikking liggen ter inzage van 4 november 2010 tot en met
15 december 2010. Tot en met 15 december 2010 kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) naar voren brengen bij
burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht,
postbus 242, 3620 AE Breukelen. U kunt niet per e-mail reageren. Voor het mondeling naar voren brengen
van uw zienswijze(n) kunt u binnen de termijn contact opnemen met een medewerker van de cluster recht
van de milieudienst via (0346) 26 06 41. De aanvrager van de vergunning wordt in de gelegenheid gesteld
te reageren.
De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
- de milieudienst Noord-West utrecht, Straatweg 66a in breukelen, elke werkdag van 9.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur;
- het gemeentehuis van De ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken
met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst, tel. (0346) 26 06 41. U kunt de stukken ook
digitaal inzien op www.milieudienstnwu.nl, zie ruriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Vergunningen op grond van de Wet milieubeheer waarvoor de aanvraag is ingediend vóór deze datum, worden
nog verleend onder het regime van de Wet milieubeheer. Nadat zij onherroepelijk zijn geworden, worden
deze vergunningen gelijkgesteld met omgevingsvergunningen voor milieu op grond van de Wabo.
2. zij een melding op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
- Data Mail bv voor het veranderen van de inrichting, op het adres Nijverheidsweg 17A, 3641 rP
mijdrecht.
Voor het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover
zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een
algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken.

Bouwen

W-2010-2021

26-10-2010

AGeNDA roNDe tAfel GeSPreKKeN SAmeNleViNG, mAANDAG 8 NoVember 2010,
AANVANG 19:30 uur iN het GemeeNtehuiS te mijDreCht.

Straatnaam

Aard van het bouwwerk

bouwnr.

ontvangst
datum

mijdrecht
Veenweg 158

oprichten van een werkplaats (2e fase)

2010/0558

22-10-2010

Vinkeveen
Ter Aase zuwe 1A /
Demmerik 75

oprichten van twee woningen (2e fase)

2010/0561

27-10-2010

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 twee 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.)
AANVrAGeN omGeViNGSVerGuNNiNG
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de
volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Vinkeveen
Breeveld 19
Herenweg 75

Wilnis
Mijdr. dwarsweg 6

Verbreden dakkapel op
zijgeveldakvlak
Plaatsen van een wand
tegen gevel Julianalaan

Realiseren van een paardenbak

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze aanvragen
omgevingsvergunning kunt u nog niet inzien.
VerleeNDe bouWVerGuNNiNGeN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
mijdrecht
Derde zijweg 5
Eerste zijweg 2
Grutto 2 (nabij)
Handelsweg 16

Aard van het bouwwerk

bouwnr.

Verzenddat.
vergunning

vernieuwen van een schuur (2e fase vergunning)
vernieuwen en veranderen van een garagebedrijf
(2e fase vergunning)
Oprichten van 87 woningen incl. parkeervoorzieningen en loopdek (2e fase vergunning)
oprichten van een bedrijfspand (opslagloods)

2010/0555

26-10-2010

2010/0485

25-10-2010

2009/0582
2010/0482

22-10-2010
25-10-2010

vergroten van een woning met een aanbouw

2010/0544

25-10-2010

Vinkeveen
Dodaarslaan 148
Groenlandsekade 59
(nabij)
Groenlandsekade 59
(nabij)
Winkeldijk 19a-R59

Oprichten van een hotel-restaurantaccomodatie

2010/0222

26-10-2010

Oprichten van een woonhuis
plaatsen van een recreatieverblijf

2010/0221
2010/0345

22-10-2010
25-10-2010

Wilnis
Burg.Padmosweg 50

plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak

2010/0513

22-10-2010

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 de welstandseisen. In de tweede fase vinden 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 oNtheffiNG/WijziGiNG
ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

bouwnr.

Vinkeveen
Rietveld 48

vergroten van een woning met een dakopbouw

2010/0447

Verzenddat.
vergunning
25-10-2010

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 vinden 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 kun-

Voorzitter: de heer A.J.C. Goldhoorn
Griffier: de heer M. de Graaf
1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:
A. Onderwijshuisvestingsprogramma 2011 (raadsvoorstel nr. 0063/10) (30 minuten)
Jaarlijks stelt het college van burgemeester en wethouders het Onderwijs Huisvestingsprogramma voor het
volgende jaar vast. De raad wordt gevraagd de benodigde middelen in de Aanbiedingsnota voor de begroting 2011 op te nemen.
2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD:
A. Informatie uitwisseling (actualiteiten/mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen, op het terrein van Samenleving, en mededelingen te doen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 29 oktober 2010.
De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief. Het kan ook voorkomen dat de volgorde van behandeling wordt gewijzigd. Indien u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt u zich
aanmelden bij de griffie via 0297-291752 of via de email griffier@derondevenen.nl.

AGeNDA roNDe tAfel GeSPreKKeN beStuur & miDDeleN DiNSDAG 9 NoVember
2010, AANVANG 19:30 uur iN het GemeeNtehuiS te mijDreCht
Voorzitter: de heer C.H.W. Versteegh
Griffier: de heer M. de Graaf
1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:
Geen onderwerpen
2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD:
A. Onderzoek Brugbediening door de Rekenkamercommissie (45 minuten)
De Rekenkamercommissie heeft zijn onderzoeksrapportage “onderzoek brugbediening” aangeboden aan
de raad. Door het college is daarop een bestuurlijke reactie gegeven. Het rapport en de bestuurlijke reactie worden in de vergadering besproken.
B. Meerjaren (kosten)planning wegen 2011 - 2015 (45 minuten)
Door de fracties van D66 De Ronde Venen en ChristenUnie/SGP is verzocht dit onderwerp op te nemen
op de agenda. Naar aanleiding van de memo’s van het college over het meerjaren wegenonderhoud van
1 en 18 september jl. wordt gevraagd hoe de geconstateerde overschrijding is ontstaan -mede in het licht
van het gegeven dat medio 2008 voor de planperiode 2009 – 2012 jaarlijks € 1.5 miljoen extra wordt geïnvesteerd om het achterstallige wegenonderhoud weg te werken- en waarom de informatie niet eerder kon
worden verstrekt. Daarnaast wordt het college gevraagd aan te geven op welke wijze het gesignaleerde financiële probleem voor volgend jaar en de daarop volgende jaren wordt opgelost.
C. Financiële positie (45 minuten)
De fractie van ChristenUnie/SGP wil van gedachten wisselen over de financiële positie. Aspecten als: harmoniseren van (belasting)tarieven voor de nieuwe gemeente, de voortgang van projecten en de beantwoording van vragen van de fractie van de VVD over de financiële positie van de nieuwe gemeente De
Ronde Venen komen daarbij aan de orde.
D. Informatie uitwisseling (actualiteiten/mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen, op het terrein van Bestuur en Middelen, en mededelingen te doen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 29 oktober 2010.
De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief. Het kan ook voorkomen dat de volgorde van behandeling wordt gewijzigd. Indien u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt u zich
aanmelden bij de griffie via 0297-291752 of via de email griffier@derondevenen.nl.
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SAMEN
LEVEN

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl

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, 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.

www.servicepuntderondevenen.nl

“MAATJESDAG”
Maatjes zien De Ronde Venen
vanuit een ander perspectief
Velen hadden het tot donderdag 7 oktober nog
nooit gedaan: met een hoogwerker van de brandweer dertig meter de lucht in. Maar die ochtend kregen alle ingeschreven maatjes en hulpvragers van
Maatje voor Twee hun kans. De betrokkenen van
Maatje voor Twee werden tijdens ‘de maatjesdag’ getrakteerd op een bezoek aan de brandweerkazerne
in Mijdrecht. Burgemeester Marianne Burgman verwelkomde iedereen die ochtend en sprak haar waardering voor Maatje voor Twee uit. Vervolgens werd
onder leiding van commandant brandweer Lex Tillart en zijn brandweerlieden uitleg gegeven over
het reilen en zeilen bij de brandweer. Door middel
van een introductiefilm over de brandweer, een powerpoint presentatie over het gebied De Ronde Venen en een rondleiding door de brandweerkazerne
werd duidelijk wat de brandweer zoal doet. Tot slot
mocht iedereen die het wilde de hoogwerker in. De
ochtend werd afgesloten met een feestelijke lunch
in de kazerne. Maatje voor Twee is er voor alle inwoners in de gemeenten Ronde Venen die om welke
reden dan ook een maatje kunnen gebruiken. Lijkt
het u leuk om zelf maatje te worden of bent u op
zoek naar een maatje? Dan kunt u contact opnemen
met projectmedewerker Carolien Harbers, tel. 0297230280 of mailen naar c.harbers@stichtingdebaat.nl

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 kunnen vinden. Ook bemiddelt het
Steunpunt voor maatschappelijke stageplekken, biedt zij
deskundigheidsbevordering en biedt zij ondersteuning en
informatie aan vrijwilligers en organisaties. Meer informatie
over deze vrijwilligerswerkvacatures en andere vacatures
kunt u vinden op de website van het Steunpunt Vrijwilligerswerk van De Baat: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info.
Voor overige informatie of het maken van een afspraak, kunt
u contact opnemen met Dyanne van Tessel (0297 230280
dinsdag en donderdag, of d.vantessel@stichtingdebaat.nl).
Vrijwilligerswerk: actuele vacatures in De Ronde Venen
- De kweektuin zoekt een (ervaren) metselaar voor het
metselen van een muur met een (onervaren) collega. Locatie: Mijdrecht. Vacaturenummer: 1786
- Het Diabetesfonds zoekt collectanten voor de collecteweek van 31 oktober tot en met 6 november. Locatie: De
Ronde Venen. Vacaturenummer: 1721
- Stichting Handjehelpen zoekt een maatje voor Timo van
9. Timo houdt van allerlei buitenactiviteiten. Hij heeft het
syndroom van Down. Locatie: Mijdrecht. Vacaturenummer:1473
- Stichting De Baat zoekt een fotograaf voor het maken
van fotoreportages van activiteiten en welzijnsonderwerpen (jongeren, ouderen, vrijwilligers, sport) t.b.v. PRactiviteiten van De Baat. Locatie: De Ronde Venen. Vacaturenummer: 1545
- Vluchtelingenwerk zoekt een mentor Ondersteuning bij
het vervullen van een stageplaats/werkervaringsplaats
(ondersteuning bij de arbeidsmarktoriëntatie, begeleiding bij het solliciteren/zoeken naar werk). Locatie: De
Ronde Venen. Vacaturenummer:1510
- Gilde Noord-West Utrecht zoekt taalcoaches die willen
converseren met mensen voor wie het Nederlands hun
tweede taal is. Door conversatie wordt de taalvaardigheid verhoogd en neemt het zelfvertrouwen om Nederlands te spreken toe. Locatie: De Ronde Venen. Vacaturenummer: 1371
- Stichting De Baat zoekt een medewerker voor scootmobieltochten. Locatie: De Ronde Venen. Vacaturenummer:
1512
- Stichting Handjehelpen zoekt voor Casper (7 jr) en zijn
zusje (5 jr) om de week op vrijdagavond een oppas (1822.30 uur). Casper is autistisch. Locatie: Amstelhoek. Vacaturenummer: 1828

ALZHEIMERCAFÉ
Het Alzheimer Café op 10 november in Veenlandencollege
Omdat het 10 november de “Dag van de Mantelzorg” is hebben Stichting De Baat, Steunpunt Mantelzorg en het Alzheimer Café De Ronde Venen besloten ditmaal de activiteiten
samen te brengen. Daarom maakt het Alzheimercafé ditmaal deel uit van het programma van de Dag van de Mantelzorg die duurt van 16.00 tot 21.00 uur. Het Alzheimercafé
is open van 19.30 tot 20.30 uur en vindt ditmaal ook plaats
in het Veenlanden College aan de Diamant 9 in Mijdrecht.
Iedereen die in het leven met de ziekte Dementie wordt geconfronteerd, de mens die het direct betreft, de familieleden, de zorg- en hulpverleners, maar ook belangstellenden
nodigen wij uit om naar het Alzheimer Café te komen op
woensdag 10 november. Het onderwerp in het Café is: Dementie en Familienetwerken. Gastspreekster is Mia Meijer
van het Citatenmuseum in Nieuwkoop en schrijfster van
boeken over Levensloop. Naast een interview met haar
over de betekenis en kracht van het familienetwerk, speelt
zij ook een citaten- of liederenspel met de aanwezigen; een
ouderwets familiespel. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Esther Smit, Coördinator Steunpunt Mantelzorg, bereikbaar op maandag en dinsdag tel. 0297-230280
of stuur een email naar e.smit@stichtingdebaat.nl.

BUURTKAMER VOOR GASTVRIJ
OUDERENCONTACT

DAG VAN DE MANTELZORG
WOENSDAG 10 NOVEMBER

Burendag Buurtkamer een succes
Het Oranjefonds en koffiebrander Douwe Egberts
stimuleren lokale initiatieven van bewoners en/of
instellingen op de Burendag die tot doel hebben dat
buren/buurtgenoten elkaar ontmoeten. De Buurtkamer deed mee aan de Burendag en was op 25 september extra geopend. Zo’n veertig bewoners uit de
buurt gaven gehoor aan de uitnodiging om tussen
11 00-13 00 uur “even op de koffie in de Buurtkamer
te komen”. Daar zaten een hoop nieuwe gezichten
bij. Ruchtbaarheid aan de Burendag werd gegeven
via de kabelkrant van Midpoint, flyeren op de donderdagmarkt op het Haitsmaplein, diverse persberichten maar ook door in de de omgeving huis-aanhuis uitnodigingen te verspreiden. De Buurtkamer
was leuk versierd met vlaggetjes en ballonnen. Om
11.00 zat er al een groepje vaste bezoekers in de zithoek. Maar al snel was er veel toeloop uit de buurt.
Iedereen bleef lang hangen. Veel mensen bleken
elkaar toch wel te kennen en maakten van de gelegenheid gebruik even gezellig bij te praten. Verder
was het mogelijk om aan enkele activiteiten deel te
nemen. Ondanks het regenachtige weer kon er af en
toe toch even buiten gezeten worden in het, onder
een partytent gecreëerde buitenhoekje (met dank
aan Wijkcomité Proostdijland voor het beschikbaar
stellen van de partytent, tafels en bankjes).
De Buurtkamer is nu ook op woensdagochtend
open, dus op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur en ook op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Steeds meer ouderen
(55 plus) maken gebruik van de Buurtkamer om
even de zinnen te verzetten en anderen te ontmoeten. Er is koffie en thee (gratis), er zijn kranten en tijdschriften, spelletjes en hobbymaterialen. “Er kan van
alles, niets moet”.
Er is een tweede Samen-koken-samen-eten-groep
gestart op donderdagmiddag ((de groep op dinsdag
is vol). Er wordt gegeten tussen 12.15-13.15 uur. Als
u dat wilt dan kunt u ’s ochtends meehelpen met de
voorbereidingen van de maaltijd, een drie-gangenmenu. De kosten voor het eten bedragen €5,-. Voor
deelname kunt u zich tot uiterlijk donderdagochtend tussen 09.30 en 10.00 uur telefonisch aanmelden: tel. 288466).
De Buurtkamer, G.van Aemstelstraat.5 te Mijdrecht.
Tel. (alleen tijdens openingstijden) 0297-288466 of
via Stichting De Baat tel. 0297-230280.

Ook voor vrijwilligers en professionals in de zorg!
De Dag van de Mantelzorg is een jaarlijks terugkerend evenement. Dit jaar vindt De Dag van de Mantelzorg plaats
op woensdag 10 november van 16.00 tot 21.00 uur in het
Veenlanden College (Diamant 9 te Mijdrecht). Het Steunpunt Mantelzorg De Ronde Venen, onderdeel van Stichting
De Baat, nodigt alle mantelzorgers uit de Ronde Venen van
harte uit. Naast mantelzorgers zijn ook vrijwilligers en professionals in de zorg, die te maken hebben met mantelzorgers ook van harte welkom. Wethouder J. van Breukelen zal
de dag openen. De dag is bedoeld om speciale aandacht
voor mantelzorg te vragen en ze in het zonnetje te zetten.
Erkenning en waardering voor het werk van mantelzorgers
staat deze dag centraal. Mantelzorgers zorgen vaak langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte
of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid,
vriend of kennis. Mantelzorgers geven deze zorg vanuit de
persoonlijke band die zij hebben met degene voor wie ze
zorgen en leveren een onmisbare bijdrage aan de gezondheidszorg. Het centrale thema dit jaar is ‘op eigen wijze
zorgen’. Iedereen zorgt op een eigen manier voor iemand
die zorg nodig heeft. Steun en hulp van anderen is daarbij
vaak noodzakelijk om het vol te kunnen houden. Belangrijk
daarbij is een goede samenwerking tussen alle betrokkenen dus zowel tussen de formele en de informele zorg. Als
mantelzorgers, vrijwilligers en professionals het werk goed
op elkaar afstemmen, dan kan iedereen op eigen verantwoorde wijze de zorg leveren die nodig is. Er worden diverse workshops aangeboden waarvoor u zich ter plekke
kunt aanmelden. In de aula van het Veenlanden College
is veel informatie beschikbaar voor mantelzorgers. Er is
gelegenheid om (zorg)vrijwilligers en professionals te ontmoeten. De catering wordt verzorgd door leerlingen van
het Veenlanden College in het kader van hun maatschappelijke stage. Tijdens het buffet kunt u genieten van een
optreden van Smartlappenkoor ’t Anker. Het Alzheimercafé
vindt deze dag ook plaats in het Veenlanden College. Een
deel van de dag bijwonen is natuurlijk ook mogelijk. Kent
u een andere mantelzorger die ook een gezellige middag
of avond verdient? Neemt u haar of hem gerust als introducé mee. Als u problemen hebt met vervoer of de opvang
thuis, dan kunt u contact opnemen met het Servicepunt De
Ronde Venen, tel. 0297-587 600. Er wordt dan samen met u
naar een oplossing gezocht. Uiteraard mag u diegene voor
wie u zorgt ook meenemen. Een deel van de dag bijwonen
is natuurlijk ook mogelijk. Om een inschatting te kunnen
maken van het aantal bezoekers kunt u zich aanmelden
bij een van de Servicepunten, in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen, telnr. 0297-587600. Voor informatie kunt u bellen
met Esther Smit of Hanne Lap, Stichting De Baat, 0297-230
280 of een e-mail sturen naar

VINKEVEEN KRIJGT EEN BUURTKAMER!
Vanaf 18 november elke dinsdag en donderdag
open van 10.00-12.00 uur.
Een jaar, nadat er op initiatief van Stichting De Baat,
een Buurtkamer in Mijdrecht is gestart, is Vinkeveen
aan de beurt! Door een unieke samenwerking met
de plaatselijke Bibliotheek (achter dorpshuis de
Boei) wordt in een hoek een gezellige “Buurtkamer”
ingericht. Een Buurtkamer is een gastvrije ontmoetingsplek voor vijfenvijftigplussers. Een team van
gastvrouwen/heren zorgen voor de (gratis) koffie en
thee en hebben tijd voor een praatje. Er zijn kranten
en tijdschriften en zijn er spelmogelijkheden aanwezig. Ook hier geldt: “Er kan van alles, niets moet”.
Op dinsdagochtend is de bibliotheek ook open en
kunt U, als u lid bent, boeken komen lenen en het
combineren met een bezoek aan de Buurtkamer. Iedereen is van harte welkom om binnen te lopen en
breng uw buurvrouw of buurman mee!
Voor meer informatie kunt u bellen met Stichting
de Baat, 0297-230280 of op dinsdag en donderdag met de projectcoördinator Annie van Gelder,
06.28157471

MANTELZORGSALON OP 29 NOVEMBER:
“NIET PIEKEREN”
Op 29 november zijn mantelzorgers van harte welkom
bij de workshop ‘Niet Piekeren’ voor mantelzorgers. Als u
zorgt voor een ander, hoe voorkomt u dat die zorgen niet
in uw eigen hoofd vast blijven zitten? U kunt uw zorg- of
piekergedachten onder de loep nemen. Minder piekeren is
minder spanning, minder slapeloosheid, vermoeidheid en
lichamelijke klachten. De mantelzorgsalon vindt dan weer
plaats in De Buurtkamer aan de G. van Aemstelstraat 5 in
Mijdrecht van 13.30-15.30 uur. Mocht u het lastig vinden
om van huis te gaan of heeft u iemand nodig die uw zorgtaken even over kan nemen, dan kunt u contact opnemen
met een van de Servicepunten. Zij denken met u mee voor
een oplossing, telefoonnummer: 0297-587600. Vooraf opgeven bij het Steunpunt Mantelzorg wordt op prijs gesteld,
tel. 0297 – 230280, per e-mail e.smit@stichtingdebaat.nl.
Stelt u het op prijs om de uitnodigingen voor de Mantelzorgsalon over de post te ontvangen dan kunt u hier tevens
om verzoeken bij het Steunpunt Mantelzorg.

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN NOVEMBER 2010
AANVULLEND PROGRAMMA

VAST PROGRAMMA
iedere maandag

iedere dinsdag

iedere woensdag

iedere donderdag

iedere vrijdag
Cinema 55+ in Maria-Oord (welzijnszaal)
4 euro of 5x voor 15 euro.
Zaal open v/a 14.00 u. (aanvang 14.30 u.)

ACTIVITEITEN
VAN
DE BAAT

NIEUW
AVONDLICHT

10.30 u.
Kun je nog zingen,
zing dan mee
(koepelzaal)

9.30 u. ouderenkoor
10.00 u. gymnastiek
14.00 u.
koersbal (koepelzaal)
biljarten (komzaal)
14.15 u. soosmiddag
(koepelzaal)

9.30 u. gymnastiek
(komzaal)
10.30 u
beter bewegen
(koepelzaal)

1e di. v/d mnd 20.00 u.
klaverjassen

DRIEHUISZAAL

10.30 u.
stoelgym

GERARDUS
MAJELLA

09.30 u. handwerken
met Rode Kruis
10.30 u. elke even
wo.dagen
‘Kun je nog zingen?’
olv dhr. P. Regelink

1e wo. 14.00-16.00 u.
spelmiddag
2e wo. 14.00-16.00 u.
wissel. activiteiten
3e wo. 14.00-16.00 u.
bingo

VINKENOORD

PROGRAMMA
PLUSBUS

OVERIGE

9.00 u.
biljarten

laatste vr. v/d mnd
14.00 u. bingo

9.45 u.
rozenkransgebed

elke za. 17.00 u.
H. Mis

Mantelzorgsalon
‘nieuwe stijl’ in De Buurtkamer,
G.v. Aemstelstraat 5,
elke laatste ma. v/d maand 13.30-15.30 u.

Alzheimer Café
14 juli Iedere 2e wo.
v/d maand
v/a 19.30 u.
in Zuiderhof

di. 16, 23 nov.
14.30 u.
sjoelen

wo. 3, 17 nov.
10.45-11.15 u.
Rabobankbus
do. 4 nov.
kerstkaartenmarkt

vr. 5 nov.
11.30 u.
Veenlanden college
zingt smartlappen
14.00-16.00 u.
rolstoelbrigade

zo. 7 nov. 10.00 u.
vr. 5, 12, 19, 26 nov.
inloopzondag
14.00-16.00 u.
ma. 8, 22 nov. 14.00 u.
rolstoelbrigade
kaarten
do. 11 nov. 18.00 u.
di. 9, 14.30 u.
St. Maarten
bingo
Lampionnenoptocht

do. 5 nov. 14.30 u.
filmmiddag
zaal open 14.00 u.

di. 9 nov. 14.00 u.
Mijdrechtse
ouderen koor

do. 11 nov.
14.00-16.00 u.
Borrelmiddag met
muziek van Hans
Borghard (brinkzicht)

wo. 17 nov.
rit naar de
Hollandse Rading
6,60 euro

vr. 19 nov.
bezoek aan tuincentrum het Oosten
3,80 euro

vr. 19 nov.
eten bij Allround

wo. 24 nov.
06.45-22.00 u.
stemburo
herindelingsverkiezingen

do. 25 nov. 12.00 u.
gezamelijke maaltijd,
thema: muziek

vr. 26 nov. 15.30 u.
Café Hans
di. 30 nov. 14.30 u.
sjoelen

di. 16 nov. 14.00 u.
bingo
(brinkzicht)

do. 25 nov.
14.00-16.00 u.
borrelmiddag
met muziek van
Ger Dijkshoorn

vooraankondiging:
wo. 15 dec.
10.00-17.00 u.
kerstmarkt

15.00-16.00 u.
bibliotheek
16.15-17.00 u.
weeksluiting

14.00-16.00 u.
koersbal

wo. 3 nov. 18.30 u.
avondbingo

10.15 u. klaverjassen
14.00-16.00 u.
borrelmiddag met
muziek

MARIA OORD
(BRINKZICHT)

Kookpunt in
Allround
v/a 17.00 u. elke
1e en 3e vr. v/d maand
7 euro

‘s morgens
handwerken
Rode Kruis
(komzaal)

10.30 u.
Beter Bewegen
18.30-21.00 u.
Avondactiviteit

ZUIDERHOF

Open tafel
do. 25 nov. in Zuiderhof, start 12.30 u.,
opgeven bij ZIta 0297-287942 op di.
tussen 9.30-10.30 u. (9 dagen van tevoren)

wo. 3 nov.
Glasmuseum en
-blazerij in Leerdam
27,20 euro

do. 5nov.
film van de maand
LEPEL

vr. 5 nov.
bezoek Arena,
Ajax-stadion
23,20 euro

vr. 5 nov.
eten bij het
kookpunt

1 nov. v/a 16.00 u.
eetcafé het
Pruttelpotje
in Allround

10.00 u.
internetcafé
Seniorweb DRV

13.30 u.
ANBO-leden Soos
in de Meijert

do. 25 nov. 19.30 u.
Passage Mijdrecht
Kon. Ned. Reddings
Mij. De heer Bloos
komt hierover
vertellen

vr. 12 nov. combi-uitje
wo. 10 nov.
naar de Aarhof
naar Egmond, strandAlphen a/d Rijn
paviljoen Een Zilte
5,60 euro
Zoen 13,20 euro
wo. 17 nov.
Onze kontakt
morgen
klederdracht en dialect
in Spakenburg door
Mevr. Berendse

Activiteitenoverzicht St. Sport en Spel 55+
zie website: www.spelensport55plus.nl
of bel: 06-21918353

di. 23 nov. 19.30 u.
Passage, afd. Vinkeveen en Waverveen
Herv. Ver. gebouw Vinkeveen
Vakantie in IJslan door de heer H. Butink

do. 11 nov. 14.00 u.
muziek van Ger
Dijkshoorn 14.30 u.
intocht sinterklaas
(brinkzicht)

wo. 24 nov.
dagje uit naar Den Haag,
Slijterij en distillatiemuseum van Kleef
25,45 euro
Rabobankbus woensdag oneven weken:
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 u.
Mijdrecht Ger. Majella 10.45-11.15 u.
Vinkeveen Zuiderhof 11.30-11.45 u.
Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 u.

vr. 26 nov.
bezoek Paleis Soestdijk met rondleiding
en expositie Pr. Bernhard
25,50 euro
Rabobankbus woensdag even weken:
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 uur
Mijdrecht Nw. Avondlicht 10.45-11.45 uur
Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 uur
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

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

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

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

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

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.

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
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

vvv/ANwB

zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

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

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Admiraal Tromplaan in Uithoorn, zwarte kater van 3 jaar met boven
rechteroog een bruin vlekje. Bij linkerachterpoot steekt een
middelste nagel ver uit. Zijn naam is “Blacky”.
- Poldermolen in Mijdrecht, lichtgrijs cyperse poes van 2,5 jaar.
Haar naam is “Tammie”.
- De Jonge Gerard in Nes a/d Amstel (op grens Uithoorn). rode kat.
In beide oren een groenkleurig nummer 2. Witte voetjes voor en
witte laarsjes bij achterpoten.

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!

Borrelpraat of kritiek

Gevonden
- Pieter Joostenlaan ter hoogte van peuterspeelzaal en brandweer in
Wilnis, grijze kat met witte buik, poten, neus en onder de kin.
- Wethouder van. Damlaan in Wilnis, wit/grijze cyperse poes.
- Baambrugse Zuwe in Vinkeveen, “Noorseboskat”. Bruin/beige/grijs.
- Tuin Waverveen in Waverveen, grijze kat.
- Oostzijde in Waverveen, wit/zwarte moederpoes met 3 zwart/
witte kittens.
- Oostzijde in De Hoef, cyperse kat. Witte teentjes voor en witte sokjes
achter.
- Langs de Amstel ter hoogte van botenhuis in Uithoorn. Schildpadpoes.
- Ringdijk in Wilnis, grijs-cyperse kat.
- Bozenhoven in Mijdrecht, wit/zwarte poes. Heeft blauw bandje
met half adreskokertje om.
- Roland Holstlaan in Uithoorn, witte angorapoes.
Goed tehuis gezocht voor:
- Newfoundlander. Zwart teefje van 6 jaar. Zoekt met spoed een
nieuw tehuis. Zij kan goed bij kinderen en andere honden. Is lief en
speels en heet “Kyara”.

Natuurexcursie met IVN
in parkbos Gunterstein
Regio - IVN natuurgidsen vertellen
u alles over de natuur- en cultuurgeheimen van het parkbos Gunterstein komende zondag 7 november
om 14.00 uur. Voor kinderen vanaf 4
jaar is er (zonder ouders) een spannende natuurbelevingstocht.
In Breukelen ligt het Landgoed Gunterstein. Breukelen wordt als plaats
voor het eerst vermeld in 838 na Chr.
Het landgoed van ongeveer 115 ha.
groot is gelegen op een oeverwal
langs de Vecht. Het park en het kasteel zijn ondergebracht in Stichting
Ridderstad Gunterstein, waar de
natuurliefhebbers deze middag dan
ook te gast zijn. Een groot deel van
dit parkbos is opengesteld voor publiek. Dit prachtige bos, waar u misschien weleens wandelt, heeft vast
nog veel geheimen: laat u verrassen!
Heeft u al eens goed naar het torentje gekeken, hoe zou het kasteel aan het torentje zijn gekomen?
Als u door de al ruim 160 jaar oude lindelaan loopt, zult u ontdekken waar Leentje Lotje leerde lopen
en waar het torentje vandaan komt.
De herfst geeft ook zijn kleuren en
schimmel ‘bloemen’. IVN-gidsen la-

ten u zien welke dat zijn. Het bos
kent veel vogelsoorten, wat een lieve lust is in het voor- en najaar. Met
een scherpe blik kunnen de holen
in de oude bomen ontdekt worden.
Veel kauwtjes en spreeuwen nestelen daarin en de spechten verrichten er hun timmermanswerk! Kortom, er valt veel te beleven in- en boven de grond in het parkbos.
De excursie duurt 1,5 uur. Deelname
is gratis; een vrijwillige bijdrage voor
de vereniging is welkom. Het is leuk
om een spiegeltje mee te nemen om
onder de hoeden van paddenstoelen te kijken. Er is geen parkeergelegenheid bij Gunterstein. Het is dus
raadzaam om met de fiets te komen.
De dichtstbijzijnde parkeerplaats is
op de Markt bij de AH. Het startpunt is bij de tweede ingang van het
parkbos.
U kunt zich aanmelden via de site
www.ivnvechtplassen.org. U kunt
daar ook aangeven of u op de hoogte wilt worden gehouden van excursies in de toekomst. Eventuele inlichtingen over deze excursie zijn te
verkrijgen bij Henny Suidman, telefoon 0346-265317.

Wat attent van u, mijnheer Huub Mennen, om te reageren op onze vorige
column! De voorbeelden die u beschrijft zijn inderdaad walgelijk en beschamend. Toch – denk ik – hoeven u en ik niet heel erg lang te zoeken naar
voorbeelden in ons eigen land waar gesjoemeld is met gemeenschapsgeld,
grote overheidsprojecten faliekant verkeerd gingen of ronduit is gefraudeerd. Bouwfraude, havendienst, woningcorporaties etc. Je moet kennelijk stevig in je schoenen staan om niet geld weg te sluizen naar je eigen rekening of naar je kameraden als er veel geld langs komt. Dat is in Nederland zo en helaas ook in ontwikkelingslanden. Denk niet dat wij geen woede kennen als we werken in een land dat berucht is vanwege corruptie……
Maar als je dan goed om je heen kijkt realiseer je je dat die talloze kinderen
er echt niets aan kunnen doen dat hun regering vooral de eigen zakken vult.
Met dit gegeven kun je twee kanten op: je kunt uit cynisme denken “ze zoeken het maar uit” of je kunt juist investeren in het proces om die talloze
onmondige kinderen te leiden naar mondigheid, bekwaamheid, zelfrespect
en goed burgerschap, zodat zij later in staat zijn om hun toekomst in goede banen te leiden en af te rekenen met despotisme en corruptie. Wij hebben daar een mooi voorbeeld van in Wajir: daar hebben straatarme kinderen
“onze” middelbare school kunnen bezoeken en zijn nu student journalistiek
aan de universiteit van Nairobi. Deze groep, Wajir Live genaamd, maakt een
magazine voor de jongeren in Wajir en zij stellen met veel moed, compassie, sociaal besef en groot respect voor vrouwen misstanden in Wajir aan
de kaak. Zo hebben zij zelf research gedaan naar corruptiegevallen van de
plaatselijke overheid en die met naam en toenaam aan de oppervlakte gebracht. Dit soort jongeren zijn de hoop van de beschaafde mensen in Wajir en waar ook ter wereld.
Het geld van de stichting wordt altijd rechtstreeks naar onze partner en niet
via die overheid gespendeerd en dat werkt prima. Ik denk dat onze formule
van directe bestendige contacten met betrouwbare partners in het ontwikkelingsland een effectieve methode is. Er moet trouwens veel energie worden gestoken in die relaties. Denk niet dat we geen fouten hebben gemaakt
(ook daarover heeft Mirjam Vossen een lezenswaardig boek geschreven)
maar op cruciale momenten heeft onze stichting toch altijd weer de juiste
mensen op ons pad gehad. Hulp in conflictgebieden is overigens een
heel ander verhaal. Het lijkt haast onvermijdelijk dat daar zaken misgaan
en ik ben blij dat we nog steeds in een vreedzaam gebied aan opbouw mogen werken.

Winter Testdag bij
Van Kouwen Bedrijven

Regio - Op zaterdag 6 november
wordt door Van Kouwen de Nationale Opel Testdag, de Chevrolet
Winter Testdag en de Kia Testdag
georganiseerd. Alle autobezitters in
de regio kunnen tijdens deze dag
hun auto laten testen voor de winter. Deze test is gratis en kan bij elk
merk auto worden gedaan. Ook zijn
er diverse aanbiedingen op winterbanden, sneeuwkettingen en navigatiesystemen.
Daarbij organiseert Van Kouwen
morgen, donderdag 4 t/m aanstaande zondag 7 november in alle vestigingen de Open Dagen. Tijdens deze dagen is iedereen welkom om
binnen te kijken bij de vestigingen.
Bijvoorbeeld de nieuwe Opel vestiging in Hoofddorp maar ook de Alfa Romeo en Kia vestiging in Amsterdam Zuidoost is voor veel mensen nog onbekend. In Aalsmeer zijn

de modellen van Kia en Opel te zien
en kan de Chevrolet rijder nog altijd terecht voor onderhoud. Vermeij Uithoorn draagt niet de naam
Van Kouwen maar doet, als onderdeel van de Van Kouwen Automotive Groep, ook mee aan deze Open
Dagen. In Amstelveen en Amsterdam West worden er Opels en Chevrolets onderhouden en verkocht.
In de showrooms is er tijdens de
Open Dagen flink voordeel te behalen. Bij aankoop van een nieuwe
auto varieert het voordeel van 5000
euro bij aankoop van een nieuwe
Opel Corsa tot een gratis financiering en 1500 euro extra inruil. En alle
kopers van een nieuwe auto ontvangen een gratis iPad! Reden genoeg
om een bezoek te brengen aan de
Open Dagen bij Van Kouwen. Meer
informatie en openingstijden vindt u
op www.vankouwen.nl.

De zaken die u aandraagt zie ik zeker niet als borrelpraat, maar als serieuze kritiek op een serieuze zaak. Borrelpraat is als je - zonder je te verdiepen in de materie - beweert dat het toch allemaal zinloos is. Het ergste wat
ik heb gehoord was dat het probleem in Afrika zich dank zij HIV/Aids toch
wel vanzelf oplost... En als je de mensen in Afrika in de ogen hebt gekeken snijdt dit door je hart. Als we stellen dat ontwikkelingshulp noodzakelijk is, maar dat we zeer zorgvuldig moeten zijn en kritisch de gang van zaken moeten volgen en begeleiden, dan liggen onze standpunten misschien
toch niet zover uit elkaar.
Nogmaals dank voor uw ingezonden reactie.
Ad Groeneveld

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.
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Leden van Passage maken
prachtige herfststukken

De Ronde Venen - Leden van Passage “De Ronde Venen” zijn afgelopen donderdagavond bij Cobie Oudijk en Jetty op bezoek geweest.
Coby verzorgt regelmatig workshops in haar gezellig aangeklede
schuur en ook deze avond laat zij de
leden van Passage aan de hand van
een voorbeeld een prachtig herfststuk maken. Hier en daar helpen zij
en Jetty de aanwezigen een handje om tot een mooie creatie te komen. Natuurlijk worden er onder
het werk volop nieuwtjes uitgewisseld en ook de koffie met gebak laten de dames zich goed smaken.
Vindt u het nu leuk om met Passage kennis te maken en ook van tijd
tot tijd zulke leuke avonden bij te
wonen, kom dan gezellig eens een
avondje kennismaken. Elke derde donderdag van de maand komen zij bijeen in De Meijert aan de
dr. J. v.d. Haarlaan 6; de koffie staat
rond 19.45 uur klaar en ze besluiten de avond zo rond 22.00 uur.
Voor meer informatie: Adrie Sloesarwij, tel. 0297-261596 of e-mail:
adrie-sloesarwij@hotmail.com.

Mozaïek kunstwerk op
basisschool De Schakel
Vinkeveen - Knippen, plakken en
kleuren zijn de basisvaardigheden
waar de kinderen op de basisscholen mee oefenen. Basisschool De
Schakel in Vinkeveen is 3 jaar geleden begonnen met het geven van
meer uitdagende creativiteitslessen.
In kleine groepjes worden er op vrijdagmiddag met behulp van enthousiaste ouders de mooiste kunstwerken of producten gemaakt. Kinderen maken vogelhuisjes van hout,
versierde hartjes van vilt, scrapbook kaarten. Ze leren koken, breien, portrettekenen, fietsen maken

en nog veel meer. Aan één activiteit is de afgelopen 2 jaar heel hard
gewerkt door Tonny van Kouwen en
Hanneke Engelschman. Er is namelijk een groot mozaïek kunstwerk
gemaakt samen met alle leerlingen
van de bovenbouw.
Het is een prachtig kleurrijk boerderijlandschap geworden. Tonny en
Hanneke, bedankt voor jullie inzet
namens De Schakel. En natuurlijk
ook dank aan de andere ouders die
zich inzetten om de creativiteitslessen tot een succes te maken.

Zeer mooie muziekavond
met de kids van Vlinderbos
Wilnis - Afgelopen donderdag was
het weer zover: de jaarlijkse muziekavond op Jenaplan basisschool Vlinderbos. Leerlingen krijgen op deze
avond de kans om op te treden voor
een enthousiast publiek van ouders,
opa en oma’s, broers en zussen en
andere belangstellenden. Dat de
belangstelling groot was bleek wel
uit de grote opkomst, de ruimte was
zo vol, dat er zelfs vanaf de gangen
naar het podium werd gekeken.
Het podium was voorzien van spiksplinternieuwe gordijnen wat het
geheel nog veel echter maakte. In
totaal waren er 22 optredens op het
gebied van zang, dans en instrumentale muziek.
Er waren allerlei dansacts, soms
met zang erbij, op liedjes van onder andere K3, het junior songfestival en Anouk. Bijzonder was de mix
van dans en break-dance op ‘Waka

Waka’ van Shakira, gebracht door
een groep van tien jongens en meiden.
Een aantal leerlingen kwam met hun
instrument het podium op. Zo werd
er gespeeld op een cornet, blokfluiten, een cimbaal, een keyboard en
de piano. Een van de leerlingen had
zijn drumstel meegebracht en gaf
een daverend optreden.
Dan werd er natuurlijk ook nog live
gezongen. Zo was er ‘dikke dikke olifant’ gezongen door de 4-jarige Julian samen met zijn opa maar
ook ‘Party in de USA’ van Miley Cyrus, een prachtige act van een aantal meiden uit groep 8.
Bij veel acts waren kinderen uit verschillende groepen en van verschillende leeftijden samen op het podium te zien.
Kortom, een zeer geslaagde, mooie
avond!

De Ronde Venen - In de afgelopen
week heeft het muziek- en theatergezelschap Troupe A’dour uit Wilnis met succes een viertal concerten uitgevoerd op zorgcentra in De
Ronde Venen. Deze concerten werden uitgevoerd door de klarinettist
Harry-Imre Dijkstra en Irina Parfenova, pianiste uit Wilnis. Deze concertserie maakt onderdeel uit van
het project Carrousel. Carrousel bestaat uit vier series concerten kamermuziek die worden uitgevoerd
op de vier Rondeveense zorgcentra:
Zuiderhof en Zuwe Maria-Oord in
Vinkeveen, en Nieuw Avondlicht en
Gerardus Majella in Mijdrecht.
Harry-Imre Dijkstra en Irina Parfenova speelden werken van o.a. G.
Fauré, C. Franck, R. Schumann en
de Russische componisten P. Tjsaikovski en S. Rachmaninov.
Samenwerking
Het was de eerste samenwerking
tussen beide muzikanten en zeker
niet de laatste volgens beiden. Irina
Parfenova vertelt dat ze het spannend vindt om telkens nieuwe concerten te spelen met verschillende
musici. Dat houd je alert en je bouwt
een heel gevarieerd repertoire op.
Irina was verheugd om met Harry-Imre te werken. “Hij is een veel
gevraagd klarinettist en heeft een
drukke agenda. Hij treedt veel op in
binnenland- en buitenland, met name met het internationaal befaamde Bennewitz Kwartet uit Tsjechië.”
Harry-Imre zegt dat hij veel op zorgcentra heeft gespeeld. “Het is zo’n
dankbaar publiek, met name de
mensen die slecht ter been zijn. Ik
zag hier bezoekers stralen tijdens
het concert. Hier is het veel informeler dan op een groot concertpodium en zie je het publiek reageren”.
Na afloop van ieder muziekwerk, tijdens het optreden in Nieuw Avondlicht, zuchtte een hoogbejaarde dame, nagenietend: “Wat mooi, wat
heerlijk, wat prachtig...”.
“Dat is de reden waarom we concerten willen uitvoeren op deze locaties”, aldus Irina Parfenova, “Hier
gaat mijn hart van open.”

Mijdrecht - Op vrijdag 22 oktober
heeft de Zonnebloem regio Rond
om de Venen een lunch georganiseerd voor 30 gasten.

Mijdrecht - De hele maand november is filmmaand in de Veenhartkerk. Iedere vrijdagavond in
die maand wordt er in het gebouw
van de Veenhartkerk aan Grutto 2a
in Mijdrecht een film gedraaid. Het
thema van de filmmaand is: Held of
Loser?.
Komende vrijdag 5 november is de
eerste filmavond. De film die dan
vertoond wordt, vertelt het verhaal
over de watersnoodramp in Zeeland

van 1953. De films worden vertoond
op een groot scherm, met topkwaliteit geluid. De filmavonden beginnen om 20.30 uur, de zaal gaat om
20.00 uur open, entree kost 4 euro.
In verband met de vergunning kan
niet verteld worden welke films gedraaid worden. Op de website van
de Veenhartkerk vindt u meer info
en kunt u zich aanmelden voor de
Veenhartfilmladder.
Kijk op: www.veenhartkerk.nl.

Mijdrecht - Het is eindelijk weer zover: Het Proud to be Fout feest! Spit
je kast helemaal om en ga op zoek
naar je allerfoutste outfit. Niets is te
gek! Glitterrokjes, een Hawaiiblouse
met palmboompjes, een topje met
panterprint, plateauzolen, leren lieslaarzen of een geel zwembroekje à
la Dries Roelvink: het kan allemaal!
Speciaal voor de gelegenheid is het
clubgebouw Immitsj omgetoverd tot
een über-foute tent. Laat je foute alter ego (iedereen heeft er één) de
vrije loop op zaterdag 6 november!
Naast al deze ‘creatieve’ outfits zullen natuurlijk ook de meest foute nummers weer tevoorschijn ge-

toverd worden om het foute feest
compleet te maken.
Deze foute nummers en verzoekjes (!) zullen door niemand minder
dan DJ Tienus ten gehore worden
gebracht. AJOC is heel blij om hem
weer een keer te mogen verwelkomen!
Kortom, heb jij zin in een fouter dan
fout feest, kom dan aanstaande zaterdag 6 november naar de Immitsj
op Windmolen 75 in Mijdrecht.
Het feest begint om 21.30 uur en
kost vijf euro (ook voor niet-leden).
Iedereen vanaf 16 jaar is welkom,

Genieten van klarinet en
piano met Troupe A’dour
Samen met vrijwilligers knotten in het natuurgebied Veenwater

Stichting De Bovenlanden
sluit jubileumjaar feestelijk af
Wilnis - Stichting De Bovenlanden
houdt komende vrijdag de officiële
en feestelijke viering van haar 25-jarig bestaan in ‘t Oude Parochiehuis
aan Bozenhoven in Mijdrecht.
Een aantal prominente gasten, onder wie wethouder Ingrid Lambregts, zal de avond een extra feestelijk
tintje geven.

Welkom
Troupe A’dour heeft in samenwerking met de vier zorgcentra in De
Ronde Venen het project Carrousel
ontwikkeld. Iedereen die geïnteresseerd is in klassieke muziek, is van
harte welkom; jong en oud, bewoners van zorgcentra en mensen van
buiten.
Deze concertserie was de derde uit
de reeks van vier. De vierde en laatste serie concerten vindt plaats in
december aanstaande. Deze concerten zullen in het teken staan van
de kersttijd en worden uitgevoerd
door de mezzosopraan Marianne
Selleger, die op de piano wordt begeleid door Irina Parfenova.
Carrousel wordt mede mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van
Gemeente De Ronde Venen, VSB
Fonds, Fonds Sluyterman van Loo,
Fonds RCOAK.

Muzikale lunch van de
Zonnebloem in De Meijert

Filmmaand in Veenhartkerk

Zaterdag gaat AJOC
weer Fout met Proud!

Deze gezellige middag kwam reeds
tot stand op de Beursvloer van De
Ronde Venen. Er was een match gemaakt tussen de RABO-bank en catering HABO te Wilnis en de Waverveense zangeres Caroline Ströer. De
Rabo-bank en Habo hebben een
deel van de kosten gesponsord en
Caroline heeft geheel belangeloos
opgetreden.

treden van Caroline Ströer. Caroline
brengt Spaanse en Engelse liedjes
ten gehore waarbij ook twee nummers die zij A-Capella in het Spaans
zingt. Voorafgaand aan elk lied gaf
Caroline wat uitleg. Caroline zong
oa. een aantal bekende nummers
zoals Que sera sera, “The Rose” van
Bette Midler, “Blowin’ in the wind”
van Bob Dylan maar ook de nummers van de Carpenters sloegen
goed aan bij de gasten.

Vrijwilligers van de lokale Zonnebloem afdelingen hebben de gasten
naar De Meijert gebracht.

Na het eerste optreden was het
tijd voor een heerlijk lunch met o.a.
soep en rijkelijk belegde broodjes.
Na de lunch was Caroline weer aan
de beurt voor het tweede deel van
het optreden.

Na ontvangst werd er koffie/thee
geschonken en kon eenieder wat
bijpraten. Voorafgaand aan de lunch
was er het eerste deel van het op-

De gasten genoten duidelijk van deze ontspannen en gezellige middag.
De Zonnebloem en de gasten danken de bedrijven voor hun bijdrage.

De Stichting houdt zich al 25 jaar
bezig met natuurbeheer en landschapsbehoud in De Ronde Venen
en inmiddels beheert zij ruim 20 ha.
aan natuurgebied en karakteristieke
kleine landschapselementen.
Speciaal voor deze avond werd Kees
de Heer, bioloog, en landschapsgids
uitgenodigd. Hij zal, met aandacht
voor het veenweidegebied vertellen
over: De kunst van het landschapslezen.
Wat is uw favoriete plek in het Groene Hart van Holland? Wat is de le-

lijkste plek?. Ook zal de Landschapsleeskaart worden uitgedeeld.
Verder zijn er optredens van het bekende muziek- en zanggezelschap
‘Springtide’ uit Utrecht, met Keltische muziek en zang .
Ook zal, behalve door wethouder Lambregts, de betekenis van
de Stichting voor De Ronde Venen
ook door de heer Frans ter Maten,
directeur van Landschap Erfgoed
Utrecht, worden toegelicht.
Het zal, zoals men gewend is van
De Bovenlanden vast een boeiende
avond worden.
Het bestuur hoopt haar donateurs in
groten getale te mogen begroeten,
maar ook zij die geïnteresseerd zijn
in de natuur in onze regio zijn welkom om het feest mee te vieren.
U kunt terecht vanaf 19.30 uur, de
avond begint om 20.00 uur.

Laurette Toonen exposeert in
Medisch Centrum Mijdrecht
Mijdrecht - Tot eind december van
dit jaar exposeert fotografe Laurette Toonen uit Wilnis twaalf van haar
foto’s in het Hofland Medisch Centrum in Mijdrecht. De foto’s zijn gemaakt tijdens haar bezoek aan IJsland in januari van dit jaar en dat
aan Londen afgelopen augustus.
De foto’s van IJsland zijn een uitstekende weergave van het ruige
natuurschoon van dat unieke eiland, terwijl de foto’s van de Britse

hoofdstad vooral bedoeld zijn om
een beeld te geven van een moderne, bruisende metropool met tal van
eeuwenoude ceremoniën en tradities. Hofland Medisch Centrum kunt
u vinden aan Hofland 48-56. Dagelijks geopend van 8.00 tot 17.00 uur.
Voor meer informatie: Fotoworkshop
De Ronde Venen:
www.fotoworkshop.nl/exposities of
via laurette@fotoworkshop.nl
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Spektakel in De Meijert!

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Wicked Jazz Sounds Band
Mijdrecht - Ruim honderdvijftig
mensen kwamen in De Meijert bijeen om dit spektakel van dichtbij te
beleven; een optreden in theatersetting van de Wicked Jazz Sounds
Band. Sommigen kwamen voor het
eerst in aanraking met de unieke
sound, anderen kenden de muziek
al langer en kwamen voor de muzikale hoogstandjes en het volle entertainment.
De tienkoppige band opende haar
voorstelling met de hit ‘Let The Music Guide Your Life’, een swingend
nummer waarbij men direct al niet
stil kon blijven zitten. De muziek
stond keihard wat, hoewel niet door
iedereen evenveel gewaardeerd,
met zich meebracht dat elke noot
tot in de botten was te voelen. Het
maakte de omstandigheden in ieder geval ideaal voor een optimale
beleving. Het repertoire van de Wicked Jazz Sounds Band is uniek en
enorm afwisselend, maar altijd is de
eigen sound van de band te herkennen. En die sound sloeg in als een
bom in De Meijert.
Zangeres Bernice van Leer leek de
zaal van begin tot eind in haar greep
te hebben. Mogelijk had het feit dat
haar voltallige familie in de zaal zat
iets te maken met wat zij op het podium presteerde, maar in ieder geval was men vol lof over haar zangkwaliteiten. Niet alleen over de zangeres sprak men met bewondering,
elk bandlid leek een enorm muzi-

kaal talent te bezitten. Van pianist
tot trompettist of achtergrondzangeressen, iedereen kreeg op het toneel de kans zichzelf in Mijdrecht te
presenteren en maakte er met veel
enthousiasme een feest van. Drummer Roël Callister gaf een adembenemende solo van bijna drie minuten en gitarist Laurens Priem gaf
in een intermezzo een rockimpressie waarvan de zaal bijna baldadig
werd. Als klap op de vuurpijl betrad
na de pauze rocklegende Thijs van
Leer het toneel voor een funky jazzimpressie met zijn dochter Bernice. Inmiddels stond toen minstens
de helft van het publiek voor het podium te dansen, iets wat we met de
evenementen van Cultura nog niet
eerder hebben meegemaakt.
Na afloop gingen de cd’s als warme
broodjes over de toonbank en zag
men aan de bar nog menig verhit
gezicht met glunderende ogen. De
Wicked Jazz Sounds Band heeft iets
los gemaakt in Mijdrecht en kan in
ieder geval rekenen op veel nieuwe
fans uit deze regio.
De volgende avond van Stichting Cultura vindt plaats op vrijdag 19 november in De Janskerk
in Mijdrecht. Dan brengen pianist
Jan Vayne en zangeres Petra Berger
De Ronde Venen in hogere sferen.
Kaarten kosten 15,00 euro en zijn nu
te reserveren via
www.cultura-drv.nl .

Uithoorn - Ons leven draait om onze relaties. De relatie met jezelf, je
ouders, je familie, je kinderen, je
partner, je buren, je baas of je werknemers. Goede relaties zijn dus van
het allergrootste belang, ze maken
ons gelukkig. Niemand wil dan ook
problemen in de relatie, toch overkomt het ons bijna allemaal. De
meeste problemen in relaties hebben te maken met verstoorde communicatie, vaste patronen, irreële
overtuigingen en huizenhoge verwachtingen. Relaties zijn constant
uitdagend. Ze roepen je voortdurend op creatief te zijn. Door iedere relatie, of dat nu is met je partner,
ouders, werkgever, kinderen, vrienden of vriendinnen, leer je steeds
beter ervaren wie je nu eigenlijk
zelf bent en wat jij zelf wilt. Relaties
brengen je altijd dichter naar je eigen kern, hart.
(H)erken de Waarheid & bevrijd
jezelf van de zware last!
Veel mensen leven niet het leven
dat ze zouden willen leven maar laten hun identiteit afhangen van verwachtingen uit de buitenwereld. Je
‘ik’ hangt ondermeer af van overtuigingen, je eigen etiket, keuzes, belangrijkste momenten en invloedrijke mensen. Authentiek leven kan
alleen als je beseft dat rollen en vaste denkpatronen je persoonlijkheid
beperken.
Wees eerlijk naar jezelf!
Ben je vastgelopen in een slechte relatie? Voel je je gevangen in
een baan waar je geen plezier meer
aan beleeft? Drink of eet je teveel?
Schreeuw je naar je kinderen zonder echte reden? Heb je nog maar
een kort lontje? Heb je je dromen op
één of andere manier laten varen?
Het ontkennen van gevoelens
Als je je ongemakkelijk voelt bij

het beantwoorden van deze vragen
dan wordt het tijd om eerlijk te zijn
naar jezelf! Pijnlijke herinneringen
en ervaringen uit het verleden kunnen een negatieve invloed hebben
op ons leven. Ze blokkeren ons en
staan ons eigen geluk & succes in
de weg. Net als vele anderen zul je
wellicht geneigd zijn om die vervelende kwesties te ontkennen en dus
liever weg te stoppen, terwijl ze je
eigenlijk wel in de weg zitten. Angst
om je ‘gezicht’ te verliezen.
De eerste stap naar liefde,
wees eerlijk naar jezelf
Ze verhinderen je jezelf te zijn en
jouw problemen echt aan te pakken. Zie de waarheid onder ogen en
durf eerlijk te zijn naar jezelf. Want je
kunt iedere dag opnieuw beginnen
om het geluk in eigen hand te nemen en jezelf te helen. Op deze manier kun je uit deze pijnlijke herinneringen en ervaringen juist kracht
halen voor de toekomst.
Sonja de Heer (relatie & gedragstherapeut) geeft je inzicht & advies
om vanuit een goed gevoel van ‘eigenwaarde’ weer liefdevol, eerlijk,
direct & duidelijk met de ander te
communiceren, waardoor relatieproblemen sneller en makkelijker
worden opgelost.
Wil je ook leren om weer vanuit
‘jouw eigen kracht’ te handelen en
leven? Schrijf je dan snel in voor deze workshop op zondag 14 november van 13.00 tot 16.00 uur bij Amstelhof Health Club aan de Noorddammerweg 30 in De Kwakel
(www.amstelhof.com).

Jarenlang zat er op gezette tijden een merel in de
appelboom. Hij at daar insecten of zat gewoon
van de zon en z’n uitzicht te genieten, overzag het
gebied en duldde geen ander klein grut in de boom.
Als een van onze rooie katers omhoog klom, vloog
hij vrolijk weg. Hij wist wel dat ze hem niet konden
deren. Soms hipte hij over de grond om een wormpje te happen. En als hij in de nazomer blauwe
bessen ontdekte at hij zich tonrond. De gele en
oranje bessen van de vuurdoorn liet hij zitten voor
tijden van nood. Pas als het gevroren had lustte
hij ze. We hadden erg veel plezier van onze merel
en zijn vrouwtje, vooral omdat hij in het voorjaar ’s
avonds en ’s ochtends zo mooi kon zingen. De buren noemden
hem trouwens ook ‘onze merel’ en misschien met meer recht, want
in hun tuin bouwde hij zijn nest.
Toen hij zo’n jaar
of vijf was en voor
een merel tamelijk bejaard, werd
hij wat trager.
Hij hipte kleinere
stukjes,
vloog
minder snel op en
liep het risico door
één van onze
poezen verslonden te worden.
Die hadden zich
eerder al tegoed
gedaan aan mereljongen.
Ze
haalden ze uit het
nest of aten ze als
de jongen bij een
vliegles neerstortten. Toen we dat
eenmaal wisten,
mochten
onze
katten
minder
naar buiten in de

Openingstijden stuntverkoop
Vrijdag 5 november van 14.00 tot
21.00 uur;
Zaterdag 6 november van 10.00 tot
15.00 uur.
Voor meer info zie advertentie elders in deze krant.

Inmiddels zijn onze rooie katers wat jaartjes ouder geworden.
Als echte heren-senioren krijgen ze seniorenbrokjes en vlees uit
seniorenblikjes. Ze jagen minder en mekkeren voor het raam als er
vogels in de boom zitten. En dat zijn er een heleboel: koolmeesjes,
pimpelmeesjes en soms mussen. Af en toe een roodborstje of een
winterkoninkje en vaak onze merelvrouw.
Ria Waal, IVN-natuurgids

Amicitia zingt Requiem
van Verdi in Burghtkerk
Uithoorn - Vrijdagavond 19 november a.s. vindt er een bijzonder concert plaats in Uithoorn: het Requiem
van Verdi. Toon de Graaf, dit jaar 25
jaar dirigent van COV. Amicitia, koos
dit werk voor zijn jubileumconcert.
In het Requiem komen twee hoofdgedachten voor.
Allereerst de bekommernis en bede
om de zielerust van de gestorvenen.
Daarnaast de vrees voor de verschrikkingen van de dag des oordeels. Beurtelings is er sprake van
ontroerende zachtheid en indrukwekkend geweld.
Het is een groots, meeslepend en
zeer boeiend werk. Maar liefst 120
zangers en 53 orkestleden gaan er
een prachtige avond van maken!
Muziekliefhebber, dit màg u niet

missen! En laten we er samen voor
zorgen, dat de Burghtkerk helemaal
vol zit, een mooiercadeau kun je niet
bedenken voor een jubilerend dirigent!
Naast koor en orkest werken aan dit
concert mee:
Marjorie Ginczinger
sopraan
Margareth Beunders
contralto
Marten Smeding
tenor
Nanco de Vries
bas/bariton
Plaats: R.-K. kerk de Burght aan het
Potgieterplein, Uithoorn. Aanvang:
20.15 uur
Toegang: 21,- euro (CJP/65+ betalen 20,- euro).
Kaartverkoop: Bruna aan het Amstelplein en Ten Hoope aan het Zijdelwaardplein in Uithoorn. Aan de
zaal vanaf 19.30 uur. Informatie: tel.
0297–567257/562727.

Knotgroep Uithoorn helpt
met onderhoud fortterrein
Uithoorn - Het Fort zo dicht bij de
Amstel is een bijzonder gebouw.
Maar ook de natuur op en rond het
fort is interessant. De zandige bodem, ooit nodig om het fort op te
funderen, speel hierbij een rol. En er
heerst een rust afgedwongen door
de fortgracht en de andere sloten
rondom.
Een keer per jaar helpt de Knotgroep bij het jaarlijkse onderhoud
van het fortterrein.
Dit jaar is dat op de Natuurwerkdag
2010, aanstaande zaterdag 6 november. Het werk bestaat uit het bijeenharken van het gemaaide gras
en met berries wegdragen naar

broeihopen. Daar kunnen allerlei
bijzondere dieren zich terugtrekken
om de winter door te komen.
Iedereen die op deze unieke plek in
de natuur wil werken, wordt uitgenodigd om te komen: vanaf 9 uur bij
de ingang van het Fort, bij de Grevelingen in Uithoorn.
De Knotgroep zorgt voor goed gereedschap. Rond half elf is er koffie en thee, mét koek. Om 13.00
uur sluiten ze af met heerlijke soep.
Neem zelf een beker met lepel, en
stevige schoenen of laarzen mee.
Voor meer informatie: Bert Schaap
0297-565172.

Inloopavond voorontwerpbestemmingsplan “Meerwijk

Stuntverkoop Intersport DUO

Intersport DUO heeft speciaal voor
deze stuntverkoop een schitterende partij O’Neill winterkleding ingekocht welke met 40%-60% korting
aangeboden wordt.
Spectaculair is de partij restantmaten dames-, heren-, en kinder-ca-

Onze merel is in zijn zesde jaar een natuurlijke dood gestorven.
Ongeschonden lag hij onder de appelboom. Daarna hebben we
de merelzang een tijdje moeten missen. Intussen is hij opgevolgd
door een jonge merelvrouw.
Aanvankelijk meenden we dat er een lijster in de tuin zat, want
een jonge merel lijkt daar erg op. Een vrouwtje trouwens ook met
haar bruine snavel, bruine veren en gespikkelde borst. Maar nu
zich regelmatig een merelman bij de vogel voegt, weten we dat
het een merelvrouw is.
Zij zit nu in de appelboom voor de insecten, eet wurmen op de
grond en bessen van de struiken. Maar ze is niet kieskeurig en eet
in het vroege najaar al bessen van de gele vuurdoorn. Per maaltijd
schrokt ze er wel zo’n vijftien naar binnen. Na elke bes kijkt ze om
zich heen en wordt haar krop dikker en gaan de veertjes uitstaan.
Ze zingt niet, maar dat gaat haar man straks wel doen.

Vrijdagavond 19 november:

Aanstaande vrijdag en zaterdag:

sualsportschoenen. Ongeacht de
originele prijs betaalt u hiervoor
slechts 39,95 euro per paar of 69,95
euro voor 2 paar. Voor de kinder-casualschoenen geldt zelfs een nog
lagere prijs,namelijk 29,95 per paar
of 49,95 euro voor 2 paar.
De stuntverkoop is gratis toegankelijk en vindt plaats bij Amstelhof Health Club aan de Noorddammerweg
30 in Uithoorn/De Kwakel.

broedtijd en helemaal niet als de oude merel in de appelboom zat.
We troostten ons evengoed met de gedachte dat merels meer dan
één broedsel per jaar kunnen maken, dat ze niet zeldzaam zijn
en dat er wel een miljoen broedparen zijn in Nederland alleen al.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

U kunt telefonisch reserveren bij de
receptie op nummer: 0297-531855,
de kosten bedragen 25 euro p.p.
(maximaal 20 deelnemers).
Een betere verbinding met ons ‘Ware Zelf’ leidt tot een diepere verbondenheid met anderen.

Uithoorn - Aanstaande vrijdag 5 en
zaterdag 6 november organiseert
Intersport DUO een stuntverkoop bij
Amstelhof Health Club in Uithoorn.
U kunt profiteren van kortingen tot
70% op o.a.: casual-sportschoenen,
winterjacks, skibroeken, sweaters,
truien, pants, fitnesskleding, runningkleding, voetbalkleding, kindersportkleding en golfartikelen van
vele bekende topmerken!

IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Merels
in de tuin

Zondag 14 november van 13.00-16.00 uur

Bij Amstelhof: Een goede
relatie begint bij jezelf!

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

‘Kom jij me halen?’

Regio - Ik ben Hélene en 51/2 jaar
oud. Ik heb vorige week woensdag
mijn baasje verloren.
Ik ben een kruising tussen een
blonde bouvier en een boxer en altijd vrolijk, daardoor wat onstuimig,
maar wel héél lief, ook met kinderen. Met andere huisdieren heb ik
(nog) geen ervaring.
Doordat ik een keer ben aangereden kan ik geen lange wandelingen
aan en met de fiets meelopen is ook
wat te zwaar. Verder ben ik wel helemaal gezond!

Ik lust alles en hoef dus geen (duur)
apart voer en ik kan goed alleen zijn.
Eigenlijk ben ik een héle makkelijke
hond.
Kom jij me halen ?
Bel naar 06-81523608.
Komende vrijdag 5 november ga ik
sowieso nog naar de kapper, dan zie
ik er weer mooi uit en 8 november
a.s. word ik gechipt en geënt.
Wanneer ik eind november nog
geen baasje gevonden heb, verhuis
ik naar het asiel in Osdorp en kun je
me daar ophalen.

Uithoorn - Volgende week woensdag 10 november begint om 19.30
uur een inloopavond over het voorontwerpbestemmingsplan “Meerwijk”.in de raadzaal van het gemeentehuis. De avond begint met
een toelichting op het bestemmingsplan. Daarna kunt u het bestemmingsplan inzien, vragen stellen en een reactieformulier invullen.
Het voorontwerpbestemmingsplan
ligt van 29 oktober t/m 24 november 2010 tijdens de openingstijden
ter inzage in het gemeentehuis, in
de openbare bibliotheek (gebouw
De Hoeksteen) en in Dorpshuis De
Quakel. Het voorontwerpbestemmingsplan is ook beschikbaar op
www.uithoorn.nl Binnen deze ter-

mijn kan iedereen het voorontwerpbestemmingsplan inzien en kunnen degenen die niet in de gelegenheid zijn de inloopavond bij te wonen een schriftelijke reactie zenden
aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420
AA Uithoorn). Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt
worden ingenomen. Na verwerking
van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan
dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de
vaststelling van het bestemmingsplan.
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College in het nauw door motie leerlingenvervoer

Raadslid Jan Rouwenhorst: Ik zit
niet in de raad als applausrobot!”
De Ronde Venen - De raadsvergadering van afgelopen donderdagavond eindigde op vreemde wijze. Het raadslid Jan Rouwenhorst
(CDA), initiatiefnemer van de motie,
wilde het college opdragen onmiddellijk te stoppen met de verregaande versobering van het vervoer van
jonge kinderen naar het speciaal
basisonderwijs. Maar volgens burgemeester Burgman (VVD) zou de
behandeling van de motie - en één
over het zwembad - te veel tijd kosten en het was bovendien al laat geworden. De klok in de raadszaal gaf
toen tien voor elf aan.
Ook de gewone uitloopavond - afgelopen maandag - kwam niet goed
uit, zo liet de burgemeester weten.
Het college zou voor die tijd niet in
staat zijn om adequaat te reageren. En wat gebeurd er... de grootste meerderheid van de raad laat
zich overdonderen door de voorzitter van de raad, de burgemeester,
die duidelijk geen zin had om door
te vergaderen en ook geen zin had
om maandagavond weer op te draven. De meerderheid van de raad
ging met de burgemeester mee en
stemde tegen verder vergaderen op
maandagavond. De motie over het
vergoeden van aangepast leerlingenvervoer werd daarom doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering. En die is gepland op 25
november: dat is één dag na de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad.
Toelichting
Rouwenhorst kreeg wel gelegenheid om een korte toelichting te geven op het doel van de motie. Volgens hem was het college de lokale verordening over het leerlingenvervoer zonder medeweten van
de raad zeer strikt gaan toepassen.
Doelbewust zou de jarenlang be-

staande praktijk niet langer worden uitgevoerd. En ouders met jonge, kwetsbare kinderen op leer- en
gedragsgebied zouden door de gemeente worden afgewimpeld, nadat
die ouders eerder dit jaar een aanvraag hadden ingediend voor een
vervoersvergoeding.
Bevoegdheid college
Rouwenhorst eiste dat het college nog eens goed kennis zou nemen van de verordening. Die was al
in 2003 door de gemeenteraad vastgesteld en werd sindsdien ruimhartig uitgelegd. Hij toonde aan dat het
college in die verordening de bevoegdheid had gekregen om in bijzondere gevallen “ten gunste van de
ouders af te wijken van de bepalingen.” Maar met ingang van het huidige schooljaar worden leerlingen
vanaf vier jaar verplicht om met het
openbaar vervoer te reizen naar het
speciaal onderwijs, dat gevestigd is
in bijvoorbeeld Woerden of Hilversum. Met elk kind komt er ook één
begeleider in aanmerking voor een
vergoeding van de reiskosten. En
die reis per bus mag - enkele reis anderhalf uur duren. Daar komt dan
nog het lopen van huis en school
naar de bushalte bij.
Directeuren
Eerder hadden de directeuren van
alle basisscholen in De Ronde Venen en in Abcoude al in een open
brief aangegeven dat de gemeente haar handen had afgetrokken
van het vervoer van zorgleerlingen.
En Rouwenhorst werd er op gewezen dat de gemeente in april een
geheel nieuwe brochure had laten
verschijnen over het leerlingenvervoer. In die folder is een extra paragraaf toegevoegd over het taxi-vervoer (en busje). Daarin staat dat de
kosten daarvan alleen worden ver-

goed “als uw zoon of dochter dermate lichamelijk, verstandelijk of
zintuigelijk gehandicapt is dat hij/
zij niet zelfstandig (dan wel met begeleiding onder de 9 jaar) gebruik
kan maken van het openbaar vervoer of - als de afstand het toelaat
- de fiets”.
In de oude brochure was daarover
niets opgenomen.
Geen obstakels
Rouwenhorst na afloop van de
raadsvergadering: “In deze situatie
is het niet eens meer interessant om
na te gaan op wiens gezag die nieuwe tekst in de brochure is verschenen. Maar de gemeenteraad was
het niet! In alle voorkomende gevallen moet het college zo snel mogelijk de juiste maatregelen neemt
om een regeling te treffen die recht
doen aan alle leerlingen, die naar
het speciaal onderwijs mogen gaan,
op basis van vastgestelde noodzaak.
“Er mag geen obstakel worden opgeworpen door de gemeente, waarbij het argument bezuinigen in feite als een vals alibi wordt gebruikt.”
Wrang
De nu gehanteerde, strikte toepassing zou niet met de gemeenteraad
zijn gecommuniceerd. “Het is anders dan destijds kon worden afgeleid uit het betreffende collegebesluit. Ook al gaat het maar om een
paar gevallen, dan nog is het de
moeite waard om er goed naar te
kijken. Hier telt elk individueel geval.
Het is heel wrang, want stel je voor
dat er ouders zijn die in de afgelopen periode hebben moeten besluiten hun kind toch maar op een gewone basisschool te laten, omdat de
vervoersregeling teveel gedoe geeft.
Dan heb je als ouders dus te maken met onderwijskundige of andere redenen op grond waarvan je

toestemming krijgt om je kind naar
het speciaal onderwijs te laten gaan
- en die beschikking krijg je niet zo
maar - en vervolgens werpt de gemeente dan een drempel op, omdat
aangepast vervoer volgens de regeling bij nieuwe gevallen niet aan
de orde zou zijn. Dat wil er bij mij
niet in.”
Uitglijder
Rouwenhorst gaat er van uit dat het
college zich er nu van bewust is dat
sprake is van een uitglijder. Hij wil
dat de huidige uitvoering van het
beleid onmiddellijk wordt teruggedraaid. Het is niet de eerste keer
dat het raadslid, als lid van de coalitie, het college bekritiseert. “Als er
zaken niet in de haak zijn, dan kan
het niet zo zijn dat je maar even een
andere kant uitkijkt of zwijgt. Zo zit
ik in ieder geval niet in elkaar. Een
kritische houding past heel goed
bij dualistisch bestuur. Als lid van
de gemeenteraad kun je andere afwegingen maken dan het college
en dat moet je durven zeggen. Aan
een politieke zwijgcultuur heb ik
een grote hekel. Dat is me wel eens
kwalijk genomen, maar ik zit niet in
de raad als applausrobot.”
Andere fracties
Al bij de toelichting op de motie
werd duidelijk dat het CDA-voorstel op brede steun in de gemeenteraad kon rekenen. Ronde Venen
Belang en D66 ondertekenden mee.
Ook met de bijdrage van CU-SGP
en opmerkingen vanuit de Combinatie was Rouwenhorst ingenomen.
“Eigenlijk is er al een meerderheid.
Enerzijds is het teleurstellend dat
de zaak niet inhoudelijk is besproken. Maar er is nu wel grote politieke belangstelling voor het probleem en dat beschouw ik als winst.
En door het uitstel kunnen we on-

ze aandacht ook richten de toekomstige situatie in de nieuwe gemeente. Er moet een fatsoenlijke, ruimhartige regeling in de verordening
worden opgenomen, die gaat gelden voor de nieuwe gemeente. Ik
ben niet zo gevoelig voor argumenten dat dit leidt tot extra kosten. Ik
ken namelijk nog wel wat projecten
waar we als gemeente geld kunnen besparen. Maar dat is een ander verhaal.”
Geen holle praat
“Ik ben er van overtuigd dat het college in de eerstkomende b en w
vergadering al duidelijk afstand zal
nemen van de praktijk, waarmee
we nu geconfronteerd werden. En
zo’n besluit zou het college sieren.
Eigenlijk verwacht ik deze week al
een persbericht, waarin die koers
wordt verwoord. Voor mijn partij is
dat heel belangrijk. Niet voor niets
staat in ons verkiezingsprogramma
dat we krachtig inzetten op ondersteuning van kwetsbare kinderen
met leerproblemen, beperkingen en
achterstanden. Dat mag geen holle praat zijn.”
Rouwenhorst heeft ter voorbereiding van zijn motie contact gehad
met directeuren van basisscholen
en gesproken met ouders. “Ik wil
niet ingaan op individuele gevallen,
maar de situaties die mij verteld zijn
door ouders, roepen emotie op. Ze
snijden door je ziel.”
Nieuwe regeling
Inmiddels zijn ook bij deze krant enkele gevallen bekend van ouders
die geen gehoor vonden bij de gemeente. (zie reactie van een lezer)
Het zijn met name de ouders die in
de loop van 2010 een nieuwe aanvraag hebben ingediend. Zij zijn
niet of veel te laat op de hoogte gesteld van de wijzigingen ten opzichte van vorige jaren. Een terugkeer
naar de eerdere uitvoeringspraktijk
komt voor hen en hun kinderen dit
jaar te laat. Het is niet te verwachten dat deze ouders hun kind gedurende dit schooljaar alsnog laten
overplaatsen van een gewone basisschool naar een school voor speciaal onderwijs buiten de gemeente. Want na de herindeling zal een
nieuwe verordening gelden. Daarom is het van groot belang dat al-

Jan Rouwenhorst CDA: “Ik ben geen
applausrobot voor het college”
le betrokkenen zo snel mogelijk zekerheid krijgen over de vervoersregeling die de nieuwe gemeente gaat
hanteren.
En de discussie over het leerlingenvervoer hoeft niet te wachten tot het
eind van de maand. Volgende week
kan het onderwerp al aan de orde
komen tijdens de ronde tafel gesprekken.

Burgemeester Marianne Burgman
overdonderde meerderheid raad

StretchWalker wandelschoen wordt populair

Peuterjuffen SPEEL WIJS
blussen brandjes

Mijdrecht - Voor de tweede keer dit
jaar werd er bij Smit Schoenen en
Lederwaren in Winkelcentrum De
Lindeboom promotie gemaakt voor
de StretchWalker schoen. Een en
ander in de vorm van een demodag
waarbij belangstellende bezoekers
van 11.00 tot 16.00 uur in de gelegenheid werden gesteld de schoenen eens te proberen. De StretchWalker is een sportieve uitvoering van de veelgeprezen Xsensible
schoen die vorig jaar werd gepromoot. Schoenen die, in welke maat
je ze ook koopt, nooit zullen knellen omdat ze van stretchleer zijn gemaakt. Je voelt ze bijna niet als je ze
aanhebt. Ze bieden absolute flexibiliteit, comfort en loopgemak. Bij de
StretchWalker gaat het om een speciale wandelschoen die vederlicht is
en lekker loopt. Ze zijn er in alle maten voor dames en heren. Het is een
bijzondere gewaarwording met deze
schoenen te lopen. Dat hebben verschillende klanten van Smit Schoe-

nen ervaren. De winkel was rijk gevuld met belangstellenden die wel
eens op een proefpaar een ommetje
rond het winkelcentrum wilden maken. Of men ze daarna kocht of niet,
iedereen die erop gelopen had kon
als beloning bij banketbakker MensWesterbos iets lekkers bij de koffie
of thee halen. Voor advies en uitleg
waren namens Xsensible International uit Nijmegen dit keer Toine van
Bergen en Corrie de Best aanwezig
om belangstellende bezoekers in de
winkel desgevraagd uitleg en advies
te geven. Maar ook Jacqueline Smit
toont kennis van zaken. “Het is een
balansschoen. Je moet er zelf voor
zorgen dat je lichaam tijdens het lopen de juiste balans vindt om je voeten goed af te wikkelen. Dat is even
wennen. Niet alleen je loophouding
verbetert, maar tevens worden voeten heupgewrichten, de wervelkolom en nek ontzien. Je wordt minder
moe tijdens het lopen,” licht Jacqueline toe. ”De schoenen zijn ge-

heel naadloos en ideaal voor mensen met gevoelige voeten, hamertenen, knobbels en dergelijke. Zodra je ze uittrekt komt de schoen
weer in de oorspronkelijke staat terug. Je loopt ze dus niet uit hun verband. Eventueel kunnen er ook nog
steunzolen in, want het voetbed kan
je eruit halen. Ideaal voor mensen
die veel moeten lopen of geregeld
gaan wandelen. StretchWalkers zijn
er vanaf 169,95 euro tot 200 euro.
Dat lijkt veel geld, maar dan heb je
ook wel wat aan je voeten om gezond te lopen zonder vermoeidheidsklachten!” Aldus Jacqueline.
Wie meer wil weten over deze bijzondere schoenen kan het beste de
website bekijken: www.stretchwalker.com. Smit Schoenen in winkelcentrum De Lindeboom is de exclusieve leverancier van Xsensible en
StretchWalker schoenen in de regio.
Uitgebreid advies en informatie over
dit schoentype krijgt u van Jacqueline Smit.

De Ronde Venen - Woensdag, 27 oktober was de jaarlijkse herhalingstraining voor bedrijfshulpverleners, waaraan de leidsters van de stichting Speel Wijs deelnamen. De theoretische kennis van ontruiming en communicatie werd doorgenomen en besproken en buiten werd de kennis van de brandbestrijding van de medewerkers getoetst en goed bevonden.

Succesvolle expositie 30 jaar ‘Paraplu’
Wilnis - Om het 30-jarig bestaan
te herdenken van de Stichting ‘Paraplu’ – opgericht op 11 november
1980 – werd een expositie georganiseerd tijdens een weekend in de
vakantieperiode, waardoor alle cursuslokalen in het gebouw van de
stichting daarvoor beschikbaar konden zijn. Vanaf het begin van het
huidige cursusseizoen werd aan
cursisten van alle creatieve cursussen gevraagd een werk(kunst-)stuk
te maken ten behoeve van de “Expo
30 jaar Paraplu”. Tijdens de twee dagen dat de expositie voor de inwoners van De Ronde Venen te bezichtigen was, bleek dat zeer veel cursisten aan die oproep gehoor had
gegeven. Ook bleek dat er veel creatief talent aanwezig is. “Het is fantastisch dat zoveel prachtige werkstukken en kunstwerken van hoge creatieve kwaliteit door pas beginnende cursisten in korte tijd tot
stand is gebracht”, meent voorzitter Riet de Jong. “Een compliment
voor onze cursisten, onze docenten, maar ook voor de ‘Paraplu’ zelf”,
vult zij nog aan. Kennelijk vermoedden heel veel inwoners van De Ronde Venen dat er veel en erg mooie
werkstukken te zien zouden zijn,
want zij kwamen in groten getale de
expositie bekijken, een kopje koffie drinken en lieten zich informeren
over hetgeen te zien was, maar ook

over de activiteiten en cursussen die
de Stichting ‘Paraplu’ organiseert.
Conclusie
“We zijn blij dat we deze twee dagen
de bewoners deze expositie hebben aangeboden, maar vooral dat
er honderden gebruik van gemaakt
hebben. Kennelijk wordt de ‘Paraplu’ erg gewaardeerd”, is de conclusie van Riet de Jong over het groot
aantal bezoekers. Tijdens de expositie waren er veel schilderwerken en
tekeningen te zien in diverse technieken (houtskool, pastel, inkt, potlood, krijt, acryl, olieverf, aquarel)
en stijlen (stillevens, bloemen, por-

tretten, landschappen) - mandala
werkstukken - quilten en patchwork
(prachtige bewerkelijke wandkleden) - collages van kaarten maken
- van de workshops servet-techniek
op hout - van de cursus knippen en
naaien mooie jurken, jasjes, rokken
- patchwork en quilten - collages
digitale foto’s. De meeste werkstukken blijven nog enkele weken hangen in de verschillende lokalen van
de Stichting ‘Paraplu’. De komende periode zijn er weer volop activiteiten en cursussen bij de Stichting
‘Paraplu’, die geraadpleegd kunnen
worden op de website
www.stichtingparaplu.nl.

Jacqueline Smit, Corrie de Best en Toine van Bergen gaven tekst en uitleg over de revolutionaire StretchWalker wandelschoen

Positieve adviezen op
fusievoorstel

Mijdrecht - Woningcorporaties
SWW, Westhoek Wonen en GroenrandWonen ondertekenden op 14
juli 2010 een intentieovereenkomst
tot fusie. Aansluitend vond overleg
plaats met de ondernemingsraden,
de colleges van B&W en de huurdersorganisaties. Onlangs hebben
deze partijen positief gereageerd op
het voornemen tot fuseren. Deze reacties sterken de drie corporaties in
hun gedachte dat zij met een fusie
een goed fundament leggen onder
de sociale volkshuisvesting in het
Groene Hart. Het verzoek om toe-

stemming te verlenen voor de fusie
is ingediend bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, waar Volkshuisvesting onder valt. Van december 2009 tot en met april 2010 onderzochten de corporaties de meerwaarde van intensieve samenwerking.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat
een fusie meerwaarde kan opleveren voor alle partijen. Uit de ontvangen adviesaanvragen en zienswijzen is gebleken dat ook de gemeenten, huurdersorganisaties en ondernemingsraden deze meerwaarde

onderkennen. Goede lokale dienstverlening is van groot belang voor
de huurders. Een sterkere organisatie heeft daarvoor de juiste capaciteiten. Zij kan haar huurders, ook
op langere termijn, centraal stellen.
Daarnaast kan zij nog meer focus
leggen op duurzaamheid en andere belangrijke aspecten op woonen milieugebied.
Huurders zullen dus in de toekomst
optimaal kunnen profiteren van de
nieuwe organisatie. Als het Ministerie het verzoek inwilligt en daarmee
toestemming verleent, nemen de directeuren-bestuurders en de Raden
van Commissarissen het definitieve
fusiebesluit. De doelstelling is om
dit besluit nog voor 1 januari 2011
te realiseren.
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Raad geeft toch weer miljoen voor kosten herindeling

Krappe meerderheid raad:
‘ We willen niet, maar kunnen niet anders!’

hebben u toch al 530 duizend gegeven. Dat
was voor de aanloopkosten. Dat is u ook heel
duidelijk verteld toen. De grote bedragen
die nu komen zitten in de verbouwingen,
“Dit verdient inderdaad geen
de verhuizing, de automatisering, de
schoonheidsprijs”, aldus Toine Doezé van
communicatie. Als ons dit nu lukt, hoeven we
de Combinatie. “De stuurgroep had eerder
geen nieuw gemeentehuis te bouwen. Het
Drogredenen
Te luxe
met tussenvoorstellen moeten komen. We
Alle fracties hadden felle kritiek. Jan van Loo gemeentehuis van Abcoude gaat dicht en
“Voor de VVD zou het ook minder een
zijn wel regelmatig geïnformeerd, maar niet
van het CDA bleef niet achter: “Het is jammer komt per 2 januari a.s. te koop. Het besluit
probleem zijn als we het gevoel zouden
voldoende. Maar goed, het werk moest
is gevallen, Abcoude komt hierheen. Maak
hebben dat er op een verstandige manier met dat er een aantal drogredenen zijn gebruikt
gebeuren en het geld krijgen we weer terug
u geen zorgen alles komt goed”, aldus de
dit geld wordt omgegaan. Je mag niet anders door de stuurgroep om geen info te geven.
van het rijk.
burgemeester.
Het nut en de noodzaak, dat moet duidelijk
verwachten in de huidige slechte financiële
Waar we het nu over hebben, is dat we als
raad een miljoen moeten geven om bedragen omstandigheden waarin tekorten alleen maar gemaakt worden en dat is het niet. Wij als
raad lopen nu gewoon achter de wagen aan. Makkelijk
die al zijn uitgegeven te dekken. Dat voorstel groter blijken te worden. En juist op dit punt
We moeten wel oppassen met geld uitgeven, “De burgemeester zegt dus: ga maar lekker
zijn wij teleurgesteld. Ongeveer een kwart
lijkt ons redelijk. We willen het werk niet
slapen, alles komt goed. Wie zei dat ook
van dit miljoen is uitgetrokken voor een proef want weet, Abcoude is gewoon failliet. We
stagneren”, aldus Doezé.
alweer in 1930? De burgemeester zegt dat
begrijpen de boosheid maar vinden het
op het gebied van kantoorinnovatie. Er is
instellen van een controle niet nodig. Dat zien de stuurgroep goed werk doet en alles kan
een projectruimte ingericht hier verderop in
Wet is wet
we als een soort motie van wantrouwen naar aantonen, waar is dat dan? De opmerkingen
de gang, zo luxe als wij nog nooit hebben
“De Kern van de discussie blijft”, zo begon
van de burgemeester verwonderen mij. Waar
ons college toe en daar werken we niet aan
gezien. Wij willen het herindelingproces niet
Rob Blans van de VVD, “een stuurgroep die
is het excuus? Nee, ik blijf deze werkwijze
mee”, aldus Van Loo.
verstoren. Over twee maanden moet het
een nieuwe gemeente voorbereidt met als
volstrekte onzin vinden”, aldus Van Loo.
nieuwe gemeentelijke apparaat operationeel
democratische legitimiteit dat de nieuwe
De burgemeester bleef het onbegrijpelijk
Uitleggen
zijn. Wij zullen dus voor stemmen en vragen
gemeenraad deze voorbereidingen straks
vinden dat de raad het toch niet begreep:
De burgemeester en wethouder van
indringend aan onze vertegenwoordigers
goed zal keuren. Daar is geld voor nodig en
Breukelen zitten voor de gemeente De Ronde “Ik heb nu geloof ik al vijf keer mijn excuus
in de Stuurgroep om er op toe te zien dat
dat kan weer alleen worden goedgekeurd
aangeboden en wil het best nog de zesde
Venen in de Stuurgroep. De burgemeester
door de huidige raad. Kortom, wel geld geven het geld voor onze inwoners wordt besteed
keer doen hoor”, zo zei zij. “Wat moet ik
is altijd de woordvoerder, dus ook zo
in overeenstemming met de huidige
maar eigenlijk niet over de inhoud gaan.
nog meer zeggen. We hebben naar eer en
feestavond. Ze begreep niet dat de raad
economische toestand”, aldus Blans.
Het is dus nauwelijks mogelijk om de vinger
geweten gewerkt. We hebben 1 slip gemaakt,
het nu nog niet begreep: “Ik begrijp uit uw
aan de pols te houden, hetgeen naar de
we hadden u eerder inzicht in de zaken
woorden dat de zaken voor u nog steeds
mening van de VVD wel erg veel vrijheid aan Geen inzicht
moeten geven. Dat is geen opzet geweest.
Ook de fractie van Ronde Venen Belang vindt niet duidelijk zijn, ondanks het feit dat ik u
de Stuurgroep geeft om de ter beschikking
Ik vind dat alles er prima uitziet, ik voel
dat al twee jaar probeer uit te leggen. Dat
dat er totaal geen financieel inzicht is. Deze
gestelde middelen te besteden.
me goed maar of we het handig hebben
dit zo is spijt mij oprecht. We kunnen u als
fractie vraagt al maanden om inzicht, maar
De nieuwe raad zou straks moeten gaan
gedaan?” Iedereen voelde zich gepiepeld dat
Stuurgroep alles duidelijk laten zien. We
werd tot een dag voor de raadsvergadering
beoordelen of deze middelen juist zijn
was duidelijk, maar zoals Blans al zei, wet
steeds met een kluitje in het riet gestuurd. Zij hebben dit inzicht deze week aan de fractie
gebruikt maar hoe realistisch is het dan
is wet en dat geld moet er komen. 9 van de
van Ronde Venen Belang laten zien, op hun
stellen steeds opnieuw vragen, maar krijgen
om zo nodig daar nu nog wijzigingen in
uitdrukkelijk verzoek. Wij kunnen u tot op het 23 raadsleden vonden wet of geen wet, dat
geen of maar halve antwoorden. “Wij willen
aan te brengen. Het is een soort trouwen
ze hier niet in mee konden gaan. De fracties
botje alle uitgaven aantonen. Overal inzicht
gewoon de stand van zaken weten. Wat
met de handschoen”, aldus Blans. “Maar
van de CU/SGP, Gemeente Belangen, Ronde
kost wat? Een kwart miljoen voor een proef? in. Financiële controle is mijns inziens niet
wet is wet, dus er moet geld komen. We
Venen Belang en D66 stemden tegen.
nodig. Alles is prima in orde. U zegt nu we
Hoeven we hier niet te bezuinigen?
kunnen ons geheel vinden in de boosheid

Vervolg van de voorpagina

en ongerustheid van de CU/SGP en
waarschijnlijk van de rest van de raad. De
onderbouwing van deze miljoen extra blijft
onvoldoende, waarbij raadsleden niet echt
serieus worden genomen.”

Het gemeentehuis van Abcoude gaat in de verkoop

Palm CU/SGP:
“Er moet een controle
plaatsvinden”

Blans VVD:
“ Zo luxe hebben we
het nog nooit gezien”

Jan van Loo CDA:
“ Wie zei dat ook in
1930?”

Waarom is de raad niet ingelicht? Waarom
staat de raad nu voor een voldongen feit?
Het geld is al uitgegeven en volgens de wet
moeten we het dan ook goedkeuren. Wij
voelen daar niets voor.”

Gemeentehuis in Mijdrecht is te klein, dus worden er gebouwen bij
gehuurd

Anco Goldhoorn RVB:
“ Al maanden om
inzicht gevraagd”

Doezé Combinatie:
“ Dit verdient geen
schoonheidsprijs”

Burgemeester:
“ Ik heb al vijf keer
excuus gemaakt”
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Mensen op de eerste plaats

Petra Doornenbal-Van der Vlist:
Het CDA deelt het standpunt van
het nieuwe kabinet om in deze
tijd van bezuinigingen geen nieuwe natuur aan te kopen, maar
om in plaats daarvan in te zetten
op de inrichting en het beheer
van landschap. Hierbij krijgen de
grondbezitters de kans om actief
betrokken te raken bij het beheer
van hun landschap, waar voorheen de overheid de grond van
hen kocht. De provincie heeft in
het proces een belangrijke rol
als toezichthouder dankzij nieuwe bevoegdheden op het gebied
van Ruimtelijke Ordening. Voor
dit natuurbeheer zijn wel extra

geld en langjarige contracten met
de grondeigenaren nodig. Onze
partij is tevreden dat de provincie
meer toezicht en regie krijgt op
het gebied van Volkshuisvesting.
Het kabinet wil dat er meer ruimte komt voor meegroeiwoningen,
mantelzorgwoningen en meergeneratiewoningen. Niet alleen uit
het oogpunt van de vergrijzing,
maar ook voor de sociale samen-

‘Voorkom
scheefwonen en
faciliteer starters’
hang. De provincie gaat een belangrijke rol spelen bij de uitvoering hiervan. De grote uitdaging
is om scheefwonen (mensen met
een te hoog inkomen in een huis
met lage huur) tegen te gaan en
om starters op de woningmarkt
te faciliteren. Om de doorstroom
op de woningmarkt te bevorderen
moet de provincie beleid maken
naar jongeren toe, bijvoorbeeld

door middel van startersleningen.
We moeten ook rekening houden
met de instanties die vanwege de
vele bezuinigingen hun subsidies
kwijtraken. De provincie mag hen
niet in de kou laten staan, maar
moet deze instanties begeleiden
en via een overgangsfase laten
wennen aan hun zelfstandigheid.
In het regeerakkoord wordt verder gesproken over de mogelijkheid van een Randstadprovincie.
Het CDA is niet tegen nieuwe
grenzen, maar wil wel dat de provincie Utrecht invloed heeft op de
wijze en de vorm van de nieuwe
Randstadprovincie(s), daarom
vragen wij Gedeputeerde Staten
van Utrecht om (na overleg met
Provinciale Staten) een voorstel
te maken voor de bestuurlijke
inrichting van de Randstad.

Mobiliteit krijgt voorrang in Utrecht
de fietser en de OV-gebruiker. De
komende jaren zullen de plannen
verder ontwikkeld en gerealiseerd
moeten worden. Het uitvoeren
van deze plannen zal een grote
positieve invloed hebben op onze
concurrentiepositie. De VVD vindt
daarom dat de uitvoering niet in
gevaar mag komen.
Frits Barneveld Binkhuysen: Uit
het regeerakkoord blijkt dat er de
komende jaren veel taken naar de
provincie gaan. Dit gaat gepaard
met fikse kortingen of er komt in
het geheel geen geld mee. Willen
wij toch een serieuze rol blijven
spelen, dan ontkomen we niet aan
het maken van keuzes.
Op het vlak van mobiliteit heeft dit
college haar toegevoegde waarde
laten zien. Er zijn belangrijke stappen gezet om de Utrechtse regio
– de draaischijf van Nederland - in
beweging te houden. Daarbij is gewerkt aan een regionaal pakket met
maatregelen voor de automobilist,

‘Chemie tussen
economie en
duurzaamheid’
De VVD ziet een groeiende chemie
tussen economie en duurzaamheid. De provincie zet steeds meer
in op de economische kansen die
duurzaamheid deze regio biedt.
Toch zullen we moeten waken dat
we niet teveel op de stoel van de
markt gaan zitten. Laat de provincie zich beperken tot het aanjagen
van en verbinden met particuliere
initiatieven. Wij denken dat met het
verleiden van de markt en het ver-

ruimen van bestaande regels meer
structureel succes te behalen is dan
met subsidies.
De provincie is er, samen met onze
partners, in geslaagd om de samenwerking tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven te
stimuleren. Er is een aantal mooie
gebiedsgerichte projecten als de
Dutch Gamegarden, Protospace en
Pontes Medicales van de grond
gekomen. Ook in Den Haag heeft
men het succes hiervan ingezien en
besloten dit aan de provincies over
te laten. Echter, dit is zo’n decentralisatie die zonder ook maar één
euro plaatsvindt. Voor de komende
jaren liggen er dus voldoende uitdagingen. De volgende periode en de
daarbij horende begrotingen staan,
meer dan voorheen, in het teken
van kiezen.

Regeerakkoord Den Haag stelt pro
De komst van een nieuw kabinet in Den Haag heeft gevolgen voor de provincies. In het
regeerakkoord van het kabinet Rutten staan bezuinigingen, nieuwe maatregelen en een
takenverdeling die direct consequenties hebben voor de provincie Utrecht. De uitvoering
van de jeugdzorg gaat van de provincie naar de gemeenten. De provincie krijgt nieuwe taken op het terrein van ruimtelijk ordening en huisvesting. Het kabinet heeft plannen om

Provincie aanvullend aan Rijksoverheid
De provincie is een autoriteit op
zichzelf. Zij staat niet tegenover
de Rijksoverheid, maar is daar
aanvullend aan. De provincie

‘De provincie

heeft ook een
zorgtaak’
Roelof Bisschop: Wij moeten
met spoed de kerntakendiscussie
gaan voeren om te voorkomen
dat we slechts een uitvoeringsorganisatie van het Rijk worden.

stellen, handhaven en heeft een
zorgtaak. Die meetlat moeten we
gebruiken bij het voeren van de
takendiscussie. De SGP vindt de
zorg voor cultureel erfgoed een
taak van de provincie en ook het
stimuleren van de ontwikkeling in
de zorgsector door nieuwe ideeën
incidenteel te subsidiëren.

moet, naast ruimtelijke ordening
en haar traditionele wettelijke taken, ruimte houden voor eigen
beleid en initiatief. Een overheid
moet gezag uitoefenen, regels

Natuur en economie ontwikkelen

Kansen en bedreigingen voor Utrecht

Carla Dik-Faber: De provincie onderneemt stappen om de doelstellingen, die voor het programma
Utrecht 2040 gesteld zijn, te halen.
De ChristenUnie vindt het daarbij
van groot belang dat het beleid
voor natuur, economie en mensen
(planet, profit, people) integraal
wordt opgepakt. Leidraad bij het
realiseren van de 2040 doelstellingen is duurzaamheid. Als het gaat
om natuur dan is de realisatie van
de Ecologische Hoofdstructuur
voor de ChristenUnie topprioriteit.
Dit past bij een zorgvuldig beheer

Bas Nugteren: Het regeerakkoord
biedt, kijkend vanuit het provinciaal bestuur, kansen en bedreigingen. Wij hebben het dan niet
over algemene politiek, maar het
voornemen van de regering om
het openbaar bestuur in de Randstad beter te regelen is echt een
kans. Dan moeten wij niet gaan
afwachten, maar dit actief oppakken. Onderwerpen zoals het
openbaarvervoer en het Groen
Hart zijn immers provincie overstijgend. Een andere kans die
het regeerakkoord biedt is om

van de schepping ten behoeve van
volgende generaties. De economie
in onze regio willen wij stimuleren
door te investeren in life sciences
en innovatieve bedrijven op het

‘Leidraad is
duurzaamheid’
gebied van duurzaamheid. Wat
betreft het sociale beleid ligt de
uitvoering bij de gemeenten. Een
belangrijke opgave wordt de overdracht van de provinciale jeugdzorg naar gemeenten. Het is goed

dat de zorg zo dicht mogelijk bij
het kind geboden wordt, maar
kinderen mogen niet de dupe worden van deze stelselwijziging. De
ChristenUnie is tegen overregulering. Onze partij streeft naar een
kleine overheid met kerntaken en
wil daar waar dat mogelijk is de
verantwoordelijkheid in de samenleving leggen.

de overdracht van de jeugdzorg
naar de gemeenten goed te laten
verlopen. Dat zal nog een enorme
klus worden, maar goed moet
het gebeuren. Er zijn ook be-

‘Utrecht doet met

kennis en cultuur
Europees mee’

dreigingen zoals dat het kabinet
de ambitie van de ecologische
hoofdstructuur naar beneden
heeft bijgesteld. In het belang
van het groene profiel van onze

provincie moeten we dit, samen
met andere provincies stevig aankaarten in Den Haag. Daarnaast
vindt GroenLinks dat onze regio
nog onvoldoende herkenbaar is
in de economische paragraaf van
het regeerakkoord. Utrecht is een
economische en innovatieve topregio en moet ook zo benoemd
worden.
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◀

De fractievoorzitters van de politieke partijen
van Provinciale Staten van Utrecht.

Provincie Utrecht neemt regie in handen

Karin Fokker: Met het regeerakkoord wordt de regierol van de
provincie versterkt. Op het gebied
van economie en ruimtelijke ordening krijgt de provincie er nieuwe
taken bij. Tegelijkertijd bezuinigt
de rijksoverheid fors op die taken.
Dit betekent dat de provincie niet
zo maar alles kan uitvoeren, de
bezuinigingen zullen effect hebben op alle terreinen. Daarbij zijn
de inwoners van de provincie het
uitgangspunt. De Partij van de
Arbeid maakt zich zorgen om
de mensen die door het regeer-

akkoord buiten de boot zullen
vallen. Via de economische taken
van de provincie willen wij er voor
zorgen dat iedereen mee kan blijven doen. Volkshuisvesting wordt
een grotere verantwoordelijkheid
voor de provincie. De Partij van
de Arbeid blijft in het licht van
de bestaande woningnood en
het toenemend aantal inwoners,

‘Mensen mee
laten doen’
inzetten op meer betaalbare woningen. Om het groen te sparen
moeten deze zoveel mogelijk binnen bestaande bebouwing worden gerealiseerd. Verder wil onze
partij meer aandacht voor openbaar vervoer en fietsverkeer. Op
die manier kunnen we files, luchtkwaliteit, geluidsoverlast en druk
op de ruimte beperken. Buiten de

steden en op het platteland zijn
natuur en recreatie belangrijk. Wij
willen geen gigantische boerenbedrijven. Daar hebben we de ruimte in deze drukke provincie niet
voor. De balans tussen agrarische
bedrijven en natuur moet worden
hersteld. De creatieve industrie is
voor onze provincie een belangrijke economische pijler en vraagt
om ondersteuning van culturele
evenementen en voorzieningen.
Door woningbouw en werkgelegenheid te stimuleren en een coordinerende rol te spelen in zorg
en onderwijs (waar gemeenten
dat niet zelf kunnen), willen wij
mensen mee laten doen.

ovincie voor nieuwe uitdagingen Burger als bron van nieuwe ideeën
de bestuurlijke indeling van de Randstad te veranderen. En de Rijksbezuinigingen raken
het huishoudboekje van de provincie. Kortom, de provincie is verantwoordelijk voor een
heleboel zaken die de burger raken. Op deze pagina’s leest u wat de politieke partijen van
Provinciale Staten vinden van de nieuwe ontwikkelingen, welke keuzen zij maken en op
welke manier zij verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van uw provincie.

Roep vee-industrie halt toe
van te investeren in inrichting van
landschap, kan de provincie beter
de vee-industrie een halt toeroepen. Wij vinden dat de natuur

‘Bio-industrie

gesponsord door
regenwoud’
Wanda Bodewitz: Met dit kabinet ziet de Partij voor de Dieren
de toekomst voor natuur en dierenwelzijn somber in. Op natuur
wordt sterk bezuinigd. In plaats

intensieve veehouderij verbieden,
en ook verder kijken dan alleen
naar natuur om de hoek. In Brazilië wordt hardhout gekapt voor
veevoer voor onze dieren. Met
andere woorden: onze bio-industrie wordt gesponsord door het
regenwoud in Brazilië.

‘Democratie met
toekomst’
Tinus Snyders: Mooi Utrecht wil
drie landschappelijke en twee stedelijke regio’s in de provincie. Binnen deze regio’s kunnen burgers
hun visie op ruimtelijke ordening

delijk bouwen. Het realiseren van
nieuwe natuur kan meer tijd vergen, maar D66 wil de bestaande
ambities vasthouden.
Bouwen in het Groene Hart zoals
het kabinet wil, staat haaks op het
behouden van groen en de provinciale keuze voor bouwen binnen bestaande dorpen en steden.

‘Meer taken met
minder geld is
uitdaging’

Wonen, werken en vrijetijdsbesteding worden niet langer gescheiden waardoor bruisende
leefbare wijken ontstaan. Geen
megalomane projecten maar de
provincie faciliteert kleinschalige

die de regering heeft voor de
jeugdzorg. De SP is blij dat de uitvoering hiervan van de provincies
naar de gemeenten gaat, maar we
maken ons zorgen over de voorgenomen bezuinigingen. Er zijn
plannen om een eigen bijdrage

Een belangrijk punt voor D66
is de leefbaarheid in wijken en
dorpen langs snelwegen. In het
regeerakkoord wordt daarop bezuinigd. D66 accepteert alleen
verbreding van snelwegen bij
Utrecht en Amersfoort als er ook
geld beschikbaar komt voor de
verbetering van de leefbaarheid
langs die wegen.

en kwalitatieve oplossingen met
de burger als bron van nieuwe
ideeën.
Vliegveld Soesterberg wordt het
Europees centrum voor discussie over vrede en verbinding van
mensen. Soestdijk wordt het Burgerpaleis. Mooi Utrecht gaat voor
een democratie met toekomst.

Stop verschraling kleine gemeenten

die er is, niet verkwanseld mag
worden met verzuring en vermesting. Als je echt om natuur geeft,
dan pak je het bij de bron aan.
De provincie moet uitbreiding op

Bestaande ambities vasthouden

Ralph De Vries: D66 vindt, evenals het kabinet Rutte, dat de kerntaken van de provincie liggen op
het gebied van ruimtelijke ordening, economie en natuur. De
provincie krijgt weliswaar meer
te zeggen over ruimte en natuur,
maar wordt juist gekort op geld
voor nieuwe natuur en binnenste-

realiseren. Parkachtig wonen, recreatie en natuur zijn belangrijker
dan grootschalige landbouw en
compacte steden.

‘Eigen bijdrage

Freek Bersch: Met het regeerakkoord in het algemeen zijn we
niet gelukkig, maar als het op de
gevolgen voor de provincies aankomt dan valt het wat ons betreft
mee. De SP is het eens met de
bezuinigingen op het Provinciefonds, omdat de provincie op te
grote voet leefde. Wel hebben we
een dubbel gevoel bij de plannen

jeugdzorg taboe’
voor de jeugdzorg in te voeren.
De SP wil niet dat er een financiele drempel komt voor kinderen
en jongeren met problemen om
essentiële zorg aan te vragen.
De provincie moet zich focussen op ruimtelijke ordering in
brede zin zoals natuur, landbouw

en de inrichting van landschap.
Een belangrijk onderwerp daarbij
voor de SP is het voorzieningenpijl in de kleine gemeenten.
Het is vreemd dat rijkdom en
welvaart de laatste decennia is
toegenomen, terwijl we het ons
blijkbaar niet willen permitteren
om bepaalde voorzieningen op
pijl te houden. De provincie kan
een belangrijke rol spelen in het
tegengaan van de verschraling
van kleine gemeenten.

Speciale editie Provinciale Staten Utrecht
Deze pagina is een uitgave van Provinciale Staten van Utrecht naar aanleiding van het regeerakkoord van het
kabinet Rutte. Heeft u vragen over deze pagina? Dan kunt u contact opnemen met de statengriffie van de
provincie op telefoonnummer 030-258 2367 of per email naar statengriffie@provincie-utrecht.nl.
Meer informatie over Provinciale Staten vindt u op www.provincie-utrecht.nl.
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Legmeervogels (zon) sluit
eerste periode dramatisch af

Nel en Joop gaan voor
de dagprijs bij BVU

Uithoorn - De eerste acht duels in
deze competitie zitten er op en dat
wil ook zeggen dat de eerste periode is afgesloten. Een eerst periode waarin Legmeervogels niet heeft
gebracht waarop men had gehoopt.
De verwachting bij de start van de
competitie was toch wel dat Legmeervogels een woordje zou gaan
meespreken in de strijd om de drie
bovenste plaatsen. De praktijk is
echter dat Legmeervogels zich nu
bevind in de onderste regionen. Uit
acht competitie wedstrijden werden
slechts zeven punten gehaald. Daar
waar er vierentwintig te halen zijn
geweest. Ook de doelpunten machine stagneert behoorlijk, In deze
acht duel werden slechts 10 treffers
geproduceerd en krijgt Legmeervogels er 14 om de oren.
Het ontbreken van een scoren spits
is toch het grootste probleem bij
Legmeervogels. Er gaan te veel kansen verloren in de duels. Zo ook afgelopen zondag in de uitwedstrijd
tegen SV Nieuw West. In de eerste vijfenveertig minuten doet Legmeervogels zeker niet onder voor de
gastheren Er zijn ook in deze vijfenveertig minuten krijgt Legmeervogels de kans om de score te openen maar men weigert op doel te
schieten of men gaat veel te lang
door met de bal waardoor er altijd wel een been van de speler van
de thuisclub een duw tegen de bal
weet te voorkomen. . Aan de andere kant is het oppassen voor de watervlugge voorhoede spelers van SV
Nieuw West die regelmatig ver in
het strafschop gebied weten te komen maar gelukkig voor Legmeervogels staat hun vizier niet goed af-

Uithoorn - Op maandag 25 oktober speelde de BVU de 2e ronde in
de 2e parencompetitie. Nel de Ruiter bracht invaller Joop Smit mee en
dat bleek een uitstekende keuze te
zijn. De uitslagen:
A-lijn:
1 Stenny
& Herman Limburg
59,38%
2 Ada Keur
& Marion Wiebes
55,56%
3 Leo Leenen
& Henk van der Schinkel
55,21%
4 Kokkie van den Kerkhoven
& Corry Smit
52,43%
4 Ineke Hilliard
& Benjamin Klooster
52,43%
6 Hans Wagenvoort
& Nel Bakker
51,04%
7 Wim Baars
& Marcel Dekker
50,69%
8 An Pronk & Bert Pronk
50,69%

5 Tiny & Bram van Klaveren 54,17%
6 Greet & Henk Stolwijk
53,82%
7 Riki Spook & Lijnie Timmer52,43%
8 Dini Koudstaal
& Trudy Voost
52,08%

spreide maar wel goed voor de
overwinning. Alex van der Hulst was
ook weer boven jan. In een voor zijn
doen goede partij versloeg hij Karel
van der End. Kees Smit maakte de
7-0 overwinning compleet. Hierdoor
stijgen ze weer in de ranglijst.

B-lijn:
1 Nel de Ruiter & Joop Smit
2 Marijcke &
Gouke van der Wal
3 Bep & John de Voijs
4 Cees Harte & Jan Visser

Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met onze
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur)
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Libre
In de C1 was Kees de Bruyn weer terug van een rondreis door Vietnam.
Nu gaat het gerucht dat Kees een
nieuw soort bamboe heeft ontdekt
waar je prima mee kunt biljarten. In
de uitwedstrijd tegen Jacobswoude
keek Kees lang uit naar een overwinning. Maar zelfs een serie van 49
kon niet verhinderen dat de punten
naar de tegenstander gingen.
Willem Wahlen heeft inmiddels zijn
draai gevonden in het team. Het
zelfvertrouwen wat enorm is gegroeid werpt nu eindelijk zijn vruchten af. 130 uit 12 beurten is een gemiddelde van boven de 10. Een prima resultaat. Het is dan weer jammer dat Hans van Eijk het voorbeeld
niet kon volgen. Hij moest zijn meerdere erkennen in een dame, Graddy
Borst. Dit is overigens geen schande
omdat Graddy al jaren in de top van
het vrouwen biljarten meedraaid.
In de C3 had het team van Ton Karlas een lastige avond tegen de Pepersteeg uit Roelofarendsveen. Ton
speelt de laatste weken zeker niet
slecht maar zijn tegenstanders doen
het altijd beter. Zo kan het zijn dat
Ton nog maar een paar punten gehaald heeft maar waarschijnlijk tijdens de winterstop toch word verhoogd. Dit zou dan weer inhouden
dat Ton waarschijnlijk helemaal niet
meer tot winst kan komen. Verzin
een list zou René Vingerhoed gezegd hebben.

Bridge bij Hartenvrouw

gesteld. Dat bij het ingaan van de
rust de stand dan nog 0-0 is, is gelet op het vertoonde spel tot dan toe
wel een juiste weergave.
Kans
Ook in de tweede vijfenveertig minuten krijgen beide elftallen de kans
om de score te openen maar door
goed werk van de beide doelverdedigers lukt dit niet. Legmeervogels
zijn nog heel dicht bij de openingstreffer als de ingevallen Robin Oussoren na een goede actie de paal
raakt.
In deze tweede helft dient ook een
speler van SV nieuw West met een
directe rode kaart het veld te verlaten. Legmeervogels speelt dan nog
zeker 20 minuten tegen 10 man. Het
spelen tegen 10 man gaat Legmeervogels de laatste tijd slecht af. Ook
nu loopt het weer verkeerd af. In de
terecht bijgeteld extra speeltijd weet
SV Nieuw West in de 92ste minuut
een snel uitgevoerde counter de
1-0 te score. Na deze treffer laat
de scheidsrechter nog zeker zeven
minuten doorspelen. Zeven minuten waarin Legmeervogels nog een
twee tal goede kansen krijgt om op
gelijke hoogte te komen. Helaas het
mocht niet zo zijn. Gelet op het vertoonde spel zou een gelijke stand
wel gerechtvaardig zijn geweest.
Aanstaande zondag start gaat de
tweede periode van start. De eerste
wedstrijd voor de Vogels is dan een
thuisduel tegen het Amsterdamse
DWS. Legmeervogels - DWS begint
om 14.00 uur. Om 12.00 uur speelt
Legmeervogels 2 thuis tegen de
Kon. HFC 3

Kom varen bij
de Waterwelpen!
Uithoorn - Bij de waterwelpen vaar je
op de Amstel, hier leren de Waterwelpen roeien en zeilen.
Bij roeien zit je minimaal met 4 personen in de boot. Je hebt een roeispaan
in je handen en met die roeispaan beweeg je de boot naar voren. Dit noemen ze roeien, ze hebben ook geleerd
wat bakboord en stuurboord is en nog
veel meer.
Bij zeilen moet je twee zeilen omhoog
doen en door wind te vangen kunnen
ze zeilen. Bij het zeilen en roeien ho-

ren commando’s die de welpen aan
het leren zijn. Ze hebben al de boot
mogen sturen. Je kunt ook gaan kanoën, maar dat doen ze als het mooier
weer is. Met slecht weer gaan ze binnen dingen doen. Ze hebben al spelletjes gedaan en figuur gezaagd en
naambordjes gemaakt met spijkers
en wol. Is het water wat voor jou kom
dan eens kijken op zondag van 10.0013.00 uur op de J.A. van Seumerenlaan 3.Voor vragen kunt u mailen naar
water.welpen@hotmail.com

Helaas weer nederlaag
voor Qui Vive dames 1
De Kwakel - Na een indrukwekkende start in de overgangsklasse was het de dames van Qui Vive niet gelukt dit door te zetten. De
nederlagen waren een feit. Bijna alles op 1 doelpunt verschil verloren.
En helaas ook afgelopen weekend
was het geen prijs schieten voor de
thuisploeg.

laas werd de strafcorner van Qui Vive niet benut.
Na een tijd heen en weer liet Qui Vive een enkele steek vallen en dat
werd bruut afgestraft door Push.
Hierdoor kwam het team vlak voor
rust op een 0-1 achterstand. Helaas
is dat de harde werkelijkheid in de
overgangsklasse.

De jonge ploeg uit de Kwakel moest
tegen Push uit Breda. Push wat ieder jaar meedraait in de top was een
goede tegenstander. Push had net
als Qui Vive een nieuw, jong team.
En wellicht was Qui Vive in staat om
tegen deze ploeg te stunten en dus
punten te pakken.

De tweede helft gingen beide ploegen verder in hetzelfde tempo. Maar
daar waar Qui Vive de kansen niet
kon afmaken maakte Push alle kansen waar. Waardoor de stand ineens
heel hard ging en Qui Vive achter zichzelf aan ging lopen. In vergelijking met de eerste helft was de
tweede helft een hele andere wedstrijd om naar te kijken en kwam
uiteindelijk een 0-5 eindstand op
het bord voor Push. Volgende week
spelen de dames uit in Breda en
zijn er weer nieuwe kansen om wat
puntjes te pakken.

De eerste helft waren beide ploegen zeer aan elkaar gewaagd. Zowel Qui Vive als Push kregen kansen.
De thuisploeg kreeg een strafcorner
waar Push er geen kon halen. He-

Plat Voorn als herboren
aan de biljarttafel
De Kwakel – De afgelopen week
stond de 8e competitieronde op het
programma van het district Veen en
Rijnstreek.
Dit betekent dat de 1e competitiehelft halverwege is. De teams weten
hun plek nu redelijkerwijs en weten
wat hun te doen staat om daar nog
verandering in aan te brengen. In de
driebandenn B1 klasse speelde het
team van Bart de Bruyn tegen Roelofarendsveen. Bart zelf was de laatste weken goed in vorm maar laat
zo af en toe ook wel eens een steekje vallen. Zo deze week ook. Tegen
tegenstander Casper Klomp was hij
niet opgewassen. 37 uit 49, dit houd
in dat Bart er 5 tekort kwam. Martien Plasmeijer deed het al niet veel
beter. Hij kwam tot slechts 23 caramboles uit 59 beurten. Plat Voorn
moest dus als derde speler aan de
bak om de eer te redden voor zijn
team.. In 30 beurten had Plat zijn
27 caramboles bij elkaar. Een heel
mooi gemiddelde van 0,900.
Hiermee pakte Plat in zijn eentje 3
punten. Dat is op zich een vermelding waard. Chappeau! Het team
van Piet Bocxe speelde uit bij de
Schelp. Piet zelf deed stinkend zijn
best om zijn partij tegen Cor den
Edel te winnen. Hij was ook hard
op weg, maar moest toch uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Cor. 3
caramboles te weinig.
Quirinus van der Meer liep weer te
dartelen rond het biljart op zijn eigen bekende wijze. Wijd gebarend
en slingerend met zijn keu, het
mocht echter allemaal niet baten.
Slechts 16 caramboles stonden er
op de teller. Gelukkig heeft dit team
dan altijd nog 3e speler Johan van
Doorn. Johan is bezig aan een leuke serie in de competitie. Ook deze
week wist Johan de punten voor zijn
team veilig te stellen. Dit verzachte de pijn enigszins voor het team.
Toch een 5-2 nederlaag tot gevolg.
Het team van John van Dam sprokkelt de puntjes bij elkaar. John zelf
heeft daar nog niet veel aan bijgedragen. De biljarter die ooit in zijn
carriere Chris van der Smissen heeft
weten te verslaan is nog zoekende naar zijn vorm. Deze week echter lijkt de ommekeer te zijn gekomen.Het gemiddelde is welliswaar
nog niet wat het moet zijn maar de
2 punten stonden eindelijk weer
eens achter zijn naam.Dit geeft voldoende moed voor het vervolg. Jos
Spring in ’t Veld was deze week in
gevecht met zichzelf. Maar liefst 76
beurten kreeg Jos van tegenstander
Ko Hogenboom om zijn 42 caramboles te halen.
Dit was uiteindelijk voldoende voor
de overwinning. Nou staat Ko ook
wel bekend dat hij het balletje bij
rood neer kan leggen wat als zeer
verdedigend te boek staat. Henny
van Doorn maakte de 7-0 overwinning compleet door in een mooie
partij Jan “pingel” van der Meer aan
de kant te zetten.
Makkelijk
Het team van Jan van Doorn wat
de ranglijst op dit moment aanvoert had op papier een makkelijke
avond.Wedstrijden op papier zouden zo afgedaan kunnen worden
maar ook bij biljarten zijn de ballen rond.Jan zelf had goed zicht op
het spel. In een snelle partij, 42 uit
39, versloeg hij tegenstander Marcel Verbruggen. Het was al weer de
derde partij die Jan boven de 1.00
gemiddeld afsloot. Als dit zo doorgaat zal Jan met de winterstop worden verhoogd.
Marco van Kessel en Theo Bartels
konden niet in het spoor van Jan
treden en moesten allebei de punten aan de tegenstander laten. Maar
omdat Jan zo goed gespeeld had
mochten er toch 3 punten worden
bijgeboekt. Hierdoor werd directe
concurrent Roelofarendsveen wel
de nieuwe leider in de tussenstand
met 2 punten voorsprong.
In de B2 speelde het team van Wery
Koeleman een uitwedstrijd in Westerhaven. De plaatselijke buurtregisseur was al ingelicht dat de mannen kwamen. Maar voor Wery maakt
dat niks uit, want volgens hem past
die pet ons allemaal.
Met dit in het achterhoofd stond
Wery aan de tafel. Het was niet
hoogstaand wat Wery ten toon

65,28%
60,07%
57,29%
55,90%

Uithoorn - Op dinsdag 26 oktober
werd de tweede zitting gespeeld
van, ook alweer, de tweede competitie. In de A-lijn, met twaalf paren,
scoorden Gertrude Doodkorte/Floor
Janssen 63.75% en werden daarmee eerste. Kitty van Beem/Agnes
de Kuijer volgden als tweede met
60%. Tini Geling en Paula Kniep deden het, als derde, ook niet slecht en
behaalden 57.50%. Voor de broodnodige verandering eerst maar eens
de competitiestand:
In de “A” doen Kitty van Beem en
Agnes de Kuijer het goed en blijven,
met 62.64% gemiddeld, eerste maar
moeten oppassen: Nummer twee,
Greet Overwater en Guus Pielage,
kunnen hen gemakkelijk de wind
uit de zeilen nemen met gemiddeld 61.11%. Tini Geling en Paula
Kniep, vorige week tweede, sluiten
als nummer drie de rij met 60.35%.

De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg
in Uithoorn. Omdat er gewerkt
wordt met BridgeMate is de uitslag
bekend wanneer het laatste spel is
ingevoerd.
Gedurende de maand september
kunt u vrijblijvend een paar keer
mee spelen. Komend seizoen heeft
BVU tevens een leuke actie om het
extra aantrekkelijk te maken lid te
worden: er wordt voor het 1e jaar
contributie een lidmaatschap afgegeven voor 2 jaar (het 2e jaar is dus
gratis) of: 2 halen = 1 betalen!

In de B-lijn, met veertien paren, werden Annet Roosendaal/ Rini Tromp
eerste met 61.01%.
Ted Brand/ Alice Oostendorp, vorige
week eerste, moesten het nu doen
met de tweede plaats: zij scoorden
57.05%. Elly van Brakel/ Vera van
Wessem werden derde met 56.67%.
Dan de competitie “B”: Ted Brand en
Alice Oostendorp continueren hun
eerste positie met 57.99% gemiddeld, echter ook voor u geldt: pas
op uw tellen! Thecla Maarschalk en
Rees van der Post, vorige week derde zijn als tweede, met gemiddeld
57.08%, in aantocht. Elly van Brakel
en Vera van Wessem doen het als
derde, met 56.07% ook niet slecht.
Ook spelen bij “Hartenvrouw”? Inlichtingen bij de secretaris Mieneke Jongsma, telefoonnummer 0297565756.

Jan Schockman speelde zijn partij naar behoren en wist de winst
te pakken. Huib Bakker moet meer
wedstrijden gaan biljarten zodat hij
in een vast ritme komt te zitten en
dan waarschijnlijk wel de punten
gaat binnenslepen. En anders moeten ze reservespeler Dick Ausma
maar laten spelen want die pakt wel
zijn puntjes.
In de C4 staat het team van Aad
van der Laan bovenaan in de ranglijst. Aad zelf kon niet voor de winst
zorgen, hetzelfde geld voor reservespeler Wery “tralala” Koeleman. Gelukkig zijn er dan Aad van Kessel en
Kees van der Meer die dan hun rug
rechten en hun tegenstander aan
de kant zetten en alsnog een 5-4
overwinning binnenhalen.
In de C5 word de onderlinge strijd
tussen de teams van Willem Holla
en Frans van Doorn tot op het bot
doorgedreven. De twee teams staan
respectievelijk 2 en 1 in de competitie met een voorsprong van 1 punt
voor het team van Frans.
Dit team mocht in een uitwedstrijd proberen om Harago de punten af te snoepen. Zowel Frans van
Doorn als Peter Maijenburg stuurde
het team in de goede richting. Beiden wisten hun partij te winnen. Ton
Onderwater keek lang uit naar de
overwinning maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in
de tegenstander.
Arjan Plasmeijer had een offday nadat hij de dag ervoor de partij van
zijn leven had gespeeld door hem in
15 beurten uit te maken. Maar goed
winnen en verliezen doe je met zijn
allen. Het team van Willem Holla
speelde thuis tegen Rijnegom. Lang
zag het er naar uit dat het team met
9-0 zou gaan winnen. Alleen Willem
zelf verloor zijn partij, maar de rest
zorgde dat de punten in De Kwakel bleven. Het blijft hierdoor wel
spannend aan de top in de 5e klasse. Het team van Gerard Plasmeijer
kon de teams van Frans en Willem
een beetje helpen door punten af te
pakken van ’t Scheepje, de nummer
3 van de ranglijst.
Gerard kwam er zelf slechts 1 tekort
en ook Jolanda was dichtbij maar
hier was het verschil slechts 2 caramboles. Robert van Doorn en Leon Loos speelden allebei tegen Kees
Bos. Beiden sleepte de overwinning
binnen en ook het extra punt.
Toch een 5-4 overwinning dus. Volgende week de 9e competitieronde
en dan hoort u meer!

Amstelhof 1 gemengd dubbel
ongeslagen kampioen
Uithoorn - Op 18 september begon de najaar competitie weer met
een frisse start zijn we aan de competitie begonnen al gauw bleek dat
we over een super team beschikte met als dames Julia Sophia en

Lia en met de heren Robbert, Frans
en Remco zijn we dit jaar ongeslagen kampioen geworden alle wedstrijden met 4-0 gewonnen Coach
en speelster Sophia is dan trots op
haar team.

Een spannende wedstrijd
Heren 1 van Qui Vive
De Kwakel - De subtopper Aeolus kwam op bezoek in de Kwakel.
Een team dat beter bekend staat
als Rotterdam II en dat maakte de
confrontatie al gelijk spannend. Het
blijft toch een beetje een soort van
Amsterdam vs Rotterdam. Heren 1
wist dan ook dat het vol aan de bak
moest om te zorgen dat de punten
thuis bleven. De eerste helft was
één van de meest gedisciplineerde
wedstrijden die zij tot dan toe op de
mat hebben weten te leggen.
Er was rust tijdens het drukzetten en
het opbouwen en ook bij bal veroveringen was het niet gelijk volle bak
naar voren maar met beleid werken
naar een overtal. Alhoewel beide
ploegen misschien niet het meest
spectaculairste hockey spelen, was
de spanning voldoende aanwezig.
Gelijk na aanvang ging het spel op
en neer en werd duidelijk dat dit
wederom geen gemakkelijke pot
zou gaan worden. Na een snel genomen vrije bal rond de cirkel wist
Wouter Otto zich te manoeuvreren
door verscheidene verdedigers en
zo de 1-0 binnen te drukken. De rest
van de eerste helft bleef Qui Vive vrij
rustig in het verdedigen en de corners die zij tegen kregen gingen er
geen van allen in. Nadat Aeolus met
10 man kwam te staan door een ge-

le kaart aan het einde van de eerste helft werd de druk van Qui Vive steeds groter en was het wachten op een 2-0 voorsprong maar
moest het uiteindelijk bekopen
met in de laatste minuut van deze
helft met een heel gelukkig doelpunt tegen waardoor er toch met
1-1 de rust in werd gegaan. Gelijk
aan het begin van de tweede helft
werd het spel zeer fysiek, wat uiteindelijk leidde tot een corner voor
Qui Vive. De fraai uitgevoerde variant werd binnen gesleept door Stijn
Settels. Wederom een voorsprong
voor de thuisploeg. Naarmate de
tweede helft naar zijn einde kroop
werd het vertoonde hockey meer en
meer “kick and rush”. Veel werd er
met de bal gelopen terwijl eigenlijk
passing de manier van spelen hoort
te zijn. Ook nu kreeg Qui Vive aardig
wat corners te verduren maar Peter
Ooik wist veel ballen tegen te houden, echter na een schakelmoment
wist Aeolus dan toch via een “frommelgoal” de aansluitende treffer te
maken waardoor de punten gedeeld
moesten worden.
Volgende week spelen de heren 1
uit in Groningen, een ploeg die afgelopen week hun eerste punt pakte. Dus daar moet minimaal een
puntje te halen zijn.
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Argon Herfsttrainingsweek
een sportieve happening!

RE ACT IE VAN EEN LEZER
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren.
Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze
krant horen. Alle lezers van onze krant, ook
die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering
of wat dan ook aanwezig waren, behoren
daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender
wil dat haar of zijn mening bekend wordt
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of
hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud.
Plaatsing door ons betekent niet dat onze
redactie een standpunt inneemt.

Mijdrecht- Op 18, 19 en 20 oktober heeft bij sv Argon de herfsttrainingsweek weer plaatsgevonden.
Inmiddels een klassieker. Dit jaar alweer de 27e editie.
Op maandag en dinsdag bij lekker weer en op woensdag tussen
de buien door. De pret was er niet
minder om en ruim 125 DEF pupillen kunnen weer terugkijken op een

Succesvolle deelname van
Spaceshuttle bij jeugdtoernooi
De Ronde Venen - Afgelopen zondag 31 oktober vond het eerste color jeugdtoernooi van het seizoen
2010/2011 in Huizen plaats. Dit toernooi staat bekend om zijn gezellige
sfeer. 130 jeugdleden verdeeld over
10 poules streden om de felbegeerde bekers. Het publiek heeft kunnen genieten van vele mooie partijen badminton. Koen, Susan en Lot-
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geslaagde voetbal happening. Er
werd getraind en met medewerking
van FC Utrecht werd de techniek fijn
geslepen. De keepers konden op
maandag meedoen aan de keepersclinic. Op woensdag werd er afgesloten met een voetbaltoenooi. Tussen de activiteiten door werd en fanatiek gestreden om de titel “penaltyking” en om het kampioenschap
hooghouden.

te van badmintonvereniging spaceshuttle hebben hun club goed vertegenwoordigd. Aan het einde van
deze prima georganiseerde en leuke
badmintondag kon Lotte Vork een
tweede prijs in ontvangst nemen.
Super gedaan!
Voor meer informatie over badminton: www.bcspaceshuttle.nl

Postduivensport is een
sport voor het hele gezin
Bel of mail de
Servicelijn. Dat werkt!
Als u rondom uw huis of in
de straat een slecht stuk
wegdek of stoep ziet, of hinderlijk openbaar groen waar
u en uw medebewoners last
van hebben, bel (291800)
of mail dan de Servicelijn van de gemeente (servicelijn@derondevenen.nl)!
Dat werkt vrijwel altijd. Binnen de kortst mogelijke tijd
krijgt u een bericht terug dat
‘uw probleem’ is geboekt en
dat er wat aan gedaan gaat
worden. Dat duurt nauwelijks een dag of medewerkers van aannemingsbedrijf
Scheenaart & Hassing bellen
bij u aan of zijn al aan de slag
als het gaat om bestrating. Bij
groen komen er mensen van
Groenbeheer om de zaak in
orde te maken. “Recentelijk
hebben wij zelf ervaren hoe
goed deze service werkt. Wij
bewonen in de wijk Veenzijde
in Wilnis een huis dat grenst
aan een betegeld wandelpad. Omdat vaak werkwagens van de gemeente en
andere nutsbedrijven voor
uit te voeren werkzaamheden noodzakelijkerwijze over
het trottoir rijden, verzakt dit
plaatselijk en wippen de tegels aan de grasrand op. In
het donker vormen die gevaarlijke obstakels voor omwonenden die van het trottoir

gebruik maken. Wij hebben
dit gemeld aan de gemeentelijke Servicelijn. Kort erna
werd daar actie op ondernomen waarbij iemand van
Scheenaart & Hassing telefonisch contact met ons opnam dat zij van de gemeente opdracht hadden gekregen het trottoir te herstellen. Dat is inmiddels vakkundig gebeurd. Méér dan alleen
de opgewipte tegels zijn weer
op hun plaats gelegd, want
ook werd er een betonrandje
geplaatst om verschuiven in
de grond en opnieuw stuk rijden voortaan tegen te gaan.
Verder werd een deel van het
verzakte trottoir rond de woning en de tuin ook nog eens
opgehoogd en opnieuw bestraat. Hulde voor deze uitstekende service die recht
doet aan het hoge serviceniveau dat de gemeente in
haar vaandel voert. Compliment! Maar ook dank aan de
medewerkers van het plaatselijke
aannemingsbedrijf
die hun vakmanschap hebben getoond en met plezier
het werk hebben gedaan.
Het ziet weer prima uit. Goed
werk mannen!”
Wies Veenstra
Wilnis

Sanidrõme van Scheppingen
reikt prijs uit
De Kwakel - Mevrouw Van Diest uit
De Kwakel is de gelukkige winnares geworden van een 2-daags arrangement naar Maastricht.
Op zaterdag 30 oktober ontving
zij uit handen van Mike Bakker en
Remco van Scheppingen van Sanidrõme van Scheppingen in De

Kwakel de bijbehorende cadeaucheque. Het arrangement werd verloot onder de klanten van Sanidrõme die een complete badkamer
kochten met Sphinx sanitair.
Zoals de foto laat zien, was mevrouw Van Diest zeer gelukkig met
deze prachtige prijs!

Regio - Het seizoen 2010 ligt al
weer zo’n zes weken achter ons,
dat geeft ons de gelegenheid om
de Kampioenen van alle categorieen voor het voetlicht te halen, en enkele voor de duivensport belangrijke ontwikkelingen aan u door te geven. Net als met meerdere sporten
in Nederland gaat het ook met de
duivensport qua ledeaantallen achteruit, de sport vergrijst al het ware.
Door het grote aanbod aan sporten is het voor veel mensen soms
moeilijk kiezen, en voor de jeugd is
het meestal Voetbal, Handbal, Hockey en Tennis, daarnaast is er nog
Wielrennen en Schaatsen. Heel
goed natuurlijk voor onze kinderen en kleinkinderen, want sporten is gezond en dat moeten ze zeker blijven doen. Maar wat gaan we
doen als we ouder worden? Bij voetbal zie je de mensen zo rond de 40
jaar afhaken, want fysiek kan het lichaam het niet meer aan. Wat deze mensen dan moeten gaan doen
weet men meestal niet zo goed, en
zij gaan meestal een beetje passief
leven, want ja! Actief sporten gaat
meestal niet meer, het werk neemt
veel tijd in beslag, dus we doen niet
zoveel meer. Toch is het belangrijk
dat er naast het werk tijd voor ont-

spanning is, want de boog kan niet
altijd gespannen staan, en de Postduivensport kan daar een mooie oplossing bieden. Een sport eventueel
voor het hele gezin, met ontspanning met het verzorgen, en wedstrijdspanning als de duiven van de
vlucht thuiskomen.
Omroep MAX
Een mooie gelegenheid dus voor
deze mensen om het roer om te
gooien, en eens te gaan kijken of de
Postduivensport voor dit ontstane
(soms zwarte) gat de oplossing is.
In samenwerking met omroep MAX
heeft een commissie in de Postduivensport een aantal uitzendingen
gemaakt over de Postduivensport
in zijn algemeenheid, om mensen
meer inzicht te geven hoe de Postduivensport in elkaar zit, met al zijn
facetten die met de sport te maken
heeft.
De uitzendingen zijn op de maandagmiddag te zien om 15.15 uur bij
omroep MAX op NED 2 op 8, 15,
22, 29 november en 6 en 13 december. In 2011 zijn deze afleveringen
ook te zien op TV Gelderland en TV
Noord Holland. Ook zal men zorgdragen voor het Uploaden bij YOUTUBE. U. kunt natuurlijk ook informatie krijgen bij P.V. Rond de Amstel. Zaterdag 27 en zondag 28 november a.s. is de Nationale manifestatie in de EXPO hallen in Houten.
Zondag 21 november is bij P.V. de
Telegraaf in Aalsmeer (aan de Dreef
bij de sportvelden) de Rayon F tentoonstelling met een grote bonnen-

verkoop t.b.v. het KWF, (ook daar
doet de Postduivensport actief aan
mee met in Noord-Holland een jaarlijkse opbrengst van rond de 7000
euro) en zaterdag 11 december is
bij P.V. Rond de Amstel de jaarlijkse
tentoonstelling in het clubgebouw
en op al deze evenementen bent u
natuurlijk van harte welkom en kunt
u zich verdiepen in de Postduivensport. Wat de Kampioenen van 2010
betreft, Hennie Pothuizen uit Vinkeveen is wederom Generaal Kampioen van de vereniging geworden,
zowel Onaangewezen als Aangewezen, en in de B-Groep is Hans Half
uit Amstelhoek Kampioen Onaangewezen geworden, en Wim Könst
uit Uithoorn Kampioen Aangewezen. Theo Kuijlenburg heeft de beste duif van het seizoen 2010.
Generaal (Algemeen)
Kampioen 2010
Onaangewezen
1. C. Pothuizen
2. R. den Boer
3. W. Wijfje
4. H.P. Snoek
5. Ginkel & Berg
6. A.M. Duivenvoorde
7. Bosse & Zn
8. Th. Kuijlenburg

9. W. Könst
10. C. van Bemmelen
11. H. Half
12. M. v.d. Hoort
13. P.J. van Schaik
14. Verweij-Castricum
15. L. v.d. Sluis
16. M. Bosse
17. C. Stevens
18. J. Koek
19. P. Baas
20. R. V.d. Wal
21. Th. Vlasman
22. H. Hendriks
23. N. Oussoren
24. Th. Fiege
Aangewezen
1. C. Pothuizen
2. W. Wijfje
3. R. den Boer
4. Ginkel & Berg
5. Th. Kuijlenburg
6. Bosse & Zn
7. A.M. Duivenvoorde
8. W. Könst
9. H.P. Snoek
10. P.J. van Schaik
11. H. Half
12. C. Van Bemmelen
13. M. v.d. Hoort
14. Verweij-Castricum
15. L. v.d. Sluis
16. M. Bosse
17. J. Koek
18. C. Stevens
19. Th. Vlasman
20. P. Baas
21. H. Hendriks
22. N. Oussoren
23. R. v.d. Wal
24. Th. Fiege

Weer coniferenbranden
Mijdrecht – De politie heeft in de
nacht van zaterdag 30 op zondag
31 oktober een 31-jarige man uit
Mijdrecht aangehouden op verdenking van brandstichting.
Die nacht kreeg de politie om 01.30
uur melding van een brand in een
coniferenheg aan de Briljant. Toen

agenten ter plaatse kwamen, bleek
de brand al geblust te zijn. Kort
daarna werd een brand van een coniferenheg gemeld aan de Jade. De
brandweer moest ter plaatse komen
om de brand te blussen. Na onderzoek kon de politie de 31-jarige
man aanhouden. De politie heeft de
branden in onderzoek.

Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 28 oktober
was de zevende zitting van dit seizoen van bridgeclub ABC, nog 1
ronde te gaan voordat de kampioenen geëerd kunnen worden.
Was het daarom wat stiller dan gebruikelijk voor aanvang van deze
ronde?
Er werd aan 14 tafels gebridged.
Er wordt in twee lijnen gespeeld.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor her echtpaar Ria en Joop Smit
met 61,11 %, zij doen waarschijnlijk
nog een uiterste poging de eerste
plaats te bemachtigen.
Riet Bezuyen en Wim Egbers werden tweede met 55,90 % en derde
werden deze week Greet de Jong en
Roel Knaap met 55,56 %.
In de B-lijn werden Nel Heilman en
Hetty Houtman eerste met 60,07
%, het wordt eentonig steeds maar
eerste, de andere paren betalen ook
contributie, het wordt tijd dat zij wat
meer tegenstand gaan krijgen na de
promotie.
Mooie score
Tweede werd het echtpaar Ans en
Joop Zoethout met 57,99 %, voorwaar een mooie score en derde het
echtpaar Coby en Joop Buskenmolen met 56,94 %, ook een score die
er zijn mag.
De ranglijsten zijn zeer interessant
zo dicht staan de paren bij elkaar.
Het echtpaar van Dijk is na 5 weken bovenaan gestaan te hebben
van hun troon gestoten, maar zij komen terug, hebben wij vernomen uit
de wandelgangen.
Op de laatste competitie ochtend

is het verschil tussen de paren Beb
Soppe / Ben Leeftink, Tilly en Arnold
van Dijk, Riet Bezuyen / Wim Egbers
en Ria en Joop Smit en het echtpaar
Henny en Lucas v.d.Meer niet meer
dan 0,8 % gemiddeld over de zeven
rondes.
In de B-lijn hebben de gedoodverfde kampioenen, Nel Heilman en
Hetty Houtman de voorsprong vergroot door alweer een eerste plaats
in de daguitslag.
De onderlinge afstanden zijn hier
ook wat groter, het verschil tussen de tweede plaats, To en Henk
Rademaker en de derde plaats Ank
v.d. Dijk / Lotte minderhout en de
vierde plaats Joke v.d.Dungen en
Wil Uleman al meer dan 2.5% gemiddeld over de zeven rondes.
Volgende week zijn de kampioenen
bekend en worden zij in het zonnetje gezet.
Nu wil ik graag andere mensen in
het zonnetje zetten, zoals de echtparen Leny en Jan v. d.Schot, Ria en
Gerard Prager, Coby en Joop Buskermolen en Henny en Lucas v.d.
Meer, die elke week de bridge spullen klaar zetten en na afloop ook de
spullen weer opbergen, hulde voor
deze mensen.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

‘Wie weet waar
mijn fiets is?’
Uithoorn – Afgelopen week is er
uit een tuin een fiets met hulpmotor meegenomen. Op 29 oktober
tussen 20.30 en tot 23.00 uur heeft
de fiets gestaan in de voortuin. Hij
stond op slot met twee sloten, een
ringslot en kabelslot, aan een fietsenrek. De eigenaar van de fiets
had de fiets even in zijn voortuin
gezet, aangezien hij verging van de
rugpijn en even moest rusten voor
hij de fiets in het daarvoor bestemde fietsenrek kon parkeren.
De fiets is onmisbaar voor de eigenaar. De fiets is een Sparta Pharos
Finesse,l lage opstap damesmodel,
kleuren donkerblauw en groen nog
geheel goed in het lak. Kenmerken:
er zat op het stuur een stok om de
Ara, een papegaai, mee te nemen.
De fiets heeft een aangepaste lage
opstap. een batterij onder het zadel
van Nimh 7.0 is duidelijk zichtbaar.
De middenbok is er pas onderop gezet om vallen tegen te gaan.
Er zat een blauw/grijze tas achterop de bagagedrager bevestigd met
riempjes en twee lichtjes van smart
leds uitgevoerd,trommelremmen,
tasje met gereedschap onder het
zadel, voorkoplamp halogeen met
dynamo aangedreven. Hij is ver-

dwenen in de buurt van de de Willem-Alexanderpoort in Uithoorn.
Voor inlichtingen graag bellen met:
0297-892088.

Hennepplantage
aangetroffen
Uithoorn - In verschillende panden
op de Chemieweg is dinsdagavond
een hennepplantage aangetroffen.
Werknemers van de eigenaar van
de panden ontdekten de plantage.
De aangetroffen planten en apparatuur zijn in beslag genomen. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Brandstichting
Uithoorn - Maandagochtend hebben onbekenden een aantal pallets in brand gestoken op de Zoogdierenlaan. Surveillerende agenten
ontdekten de brandende stapel. De
brandweer moest ter plaatse komen
om het vuur te blussen.
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Regen en erwtensoep bij laatste
fietstocht van TTC De Merel

De Ronde Venen - Het fietsseizoen
eindigde zoals het begon: in de regen. Bij de eerste fietstocht van het
seizoen, in februari, trotseerden
slechts zeven leden de regen. Afgelopen zondag, bij de laatste tocht
van dit fietsseizoen, waren er 35 leden.
De eerste en laatste tocht van het
fietsseizoen hebben met elkaar gemeen dat alle leden in een grote groep met elkaar rijden. Zowel
de Zondaggroep die er graag een
schepje bovenop doet, de Seniorengroep van de donderdag die een

maximum van 25 kilometer per uur
aanhoudt, de Midweekgroep die altijd op woensdag rijdt en waar de
dames nogal eens in de meerderheid zijn: tijdens de Snerttoer van
zondag reden ze allemaal met elkaar in een rustig tempo.
Route
De tocht stond onder leiding van
Kees Kuijlenburg. Kees had een
route uitgezet langs enkele mooie
plekjes in de omgeving. Hij voerde de Merel-leden via Baambrugge,
Loenen en Loosdrecht naar Breukelen. De regen was daar opgehouden

en er brak zowaar een flauw zonnetje door. Vanuit Breukelen bracht
Kees de fietsers met een omweggetje weer naar de thuisbasis, café De
Schans in Vinkeveen. Daar stond de
warme snert al te wachten.

Geslaagd
Fietsvereniging De Merel kijkt terug
op een erg geslaagd fietsseizoen.
Met een hoge opkomst bij vooral
de vrije toertochten, dat zijn de uitgepijlde toertochten waar iedereen
aan mee kan doen. Van de recreatieve fietser die graag een afstand
van 30 kilometer rijdt tot de presta-

tieve fietser die zijn hand niet omdraait voor een afstand van 150 kilometer. De Molentocht in mei en
het Rondje Knooppunten van begin augustus hadden een opkomst
van bijna 200 fietsers. Daar staat
wel een compleet verregende Rabobank Toertocht tegenover, met
een opkomst van slechts 20 fietsers.
Het weer was op die zondag bar en
boos.
Dat was vooral erg jammer voor de
vrijwilligers van de vereniging die
veel tijd in de voorbereiding en het
uitpijlen van de route hadden gestopt. Maar zulke dingen gebeuren. Als fietsvereniging ben je met
de opkomst toch afhankelijk van
het weer. Ongetwijfeld zijn er volgend jaar, onder betere weersomstandigheden, weer een paar honderd deelnemers bij de Rabobank
Toertocht.
TTC De Merel rondde dit jaar de
kaap van honderd leden. Sheila Peek was in mei nummer 100; zij
werd door Enno Steenhuis Geertsema, voorzitter van de vereniging,
uitgebreid in de bloemen gezet. En
in een Merel-fietsshirt.
Niet afgelopen
Voor veel Merel-leden is het fietsseizoen natuurlijk niet afgelopen. Zij
fietsen gewoon door. Met elkaar op
de weg, of ze zoeken met de mountainbike de onverharde paden op.
Zondag 27 februari 2011 opent TTC
De Merel het nieuwe fietsseizoen
met de Openingstocht van 60 kilometer.

Veel regenkleding bij de start van de Snerttoer

Initiatief Lionsclub Mijdrecht-Wilnis

Running Bridgers steunen opnieuw
De Dag van de Mantelzorg
Mijdrecht-Wilnis, – Afgelopen zaterdag 30 oktober heeft in het hart
van Mijdrecht voor de derde keer
een zogeheten ‘running bridgedrive’
plaatsgevonden. Hierbij spelen de
bridgeparen niet op één locatie,
maar afwisselend op acht verschillende locaties. De Running Bridgedrive is een initiatief van Lionsclub
Mijdrecht-Wilnis, die na afloop van
de dag de opbrengst van 1.250 euro,
doneerde aan de Stichting De Baat
voor De Dag van de Mantelzorg.
Deze dag vindt plaats op woensdag 10 november in het VeenLanden College in Mijdrecht.

Eerste prijswinnaars Machteld en Leo Oliemans met wisselbeker, bloemen en
hoofdprijs. Uiterst links Chris van der Wilt en uiterst rechts Klaas Norel (Lionsclub Mijdrecht-Wilnis)

Maar liefst 80 bridgeparen wisselden elke spelronde van locatie en
deden zo zeven verschillende horeca-gelegenheden aan (RendezVous, Grieks restaurant Corfu, Shoarma Montfort, tapasbar La Farola, lunchroom TOF, Croissanterie De
Lindehof en Chinees restaurant Lotus Corner), plus het gemeentehuis.

Na elke ronde waren er bijna 200
personen aan de wandel in het centrum van Mijdrecht voor dit evenement.
Na afloop van alle spelrondes vond
de prijsuitreiking plaats in Chinees
restaurant Lotus Corner (in de Lindeboom). De eerste prijs, bestaande uit de Lions Wisselbeker en de
superhoofdprijs van een weekend- of midweekverblijf bij Landal
GreenParks, werd gewonnen door
de Machteld en Leo Oliemans met
een score van 71,06% (foto 1).
Het damesbridgepaar Ankie Bots en
Agnes Kroes eindigde met 67,99%
als tweede en de score van 63,23%
van Ben en Tjarda Voogel was goed
voor een derde plaats.
Organisatoren Klaas Norel en Chris
van der Wilt van de Lionsclub overhandigden na afloop een cheque
van 1.250 euro aan Esther Smit en
Hanne Lap van de stichting De Baat
welke de Dag van de Mantelzorg
organiseert (foto 2).

Atalante geeft les op
Vinkeveense basisscholen
Vinkeveen - Vanaf maandag 1 november is de marathonserie gestart
met maar liefst 8 dagen van volleyballessen op de drie Vinkeveense
basisscholen De Pijlstaart, De Schakel en de Jozefschool. Verschillende
trainers van de Nederlandse Volleybalbond komen naar Vinkeveen om
de kinderen van groep 3 t/m 8 tijdens de gym volleyballes te geven
in De Boei.
Iedere groep krijgt twee keer les en
per groep wordt op verschillende
niveaus gespeeld. De jongste kinderen van groep 3 en 4 spelen met
serveren, vangen en gooien. Bij de
wedstrijden draaien ze een plekje door, iedere keer nadat ze de bal
over het net hebben gegooid. Dat
maakt het voor deze kids erg levendig. Het middenniveau (groep
5-6) leert het onderhands en bovenhands spelen erbij doordat ze
de eerste bal niet vangen maar spelen naar een teamgenootje. Deze
gooit de bal vervolgens over het net
en dan draaien ze weer een plekje door. Voor groep 7 en 8 lijkt het

CSW 2 pakt eerste
periodetitel

Na 2 weken van lessen volgt het befaamde Aparts Scholentoernooi. Dit
jaar alweer voor de achtste keer!
Naast Aparts krijgen we ook financiële steun van de Rabobank (Rabo Dichtbijfonds), de gemeente en
de NeVoBo; zonder deze partijen
zou het niet mogelijk zijn een dergelijk evenement op te zetten. De
eerste paar jaar werd het toernooi
gespeeld op één woensdagmiddag,
inmiddels is het uitgegroeid tot een
grote gezellige happening en wordt
het op 2 woensdagmiddagen na elkaar gespeeld. Dit jaar op 17 en 24
november, vanaf 13:00 uur. Ouders,
familie en vrienden zijn natuurlijk
van harte welkom om te komen kijken en aanmoedigen in De Boei!
Voor meer info zie www.vv-atalante.nl.

Hertha F5 wint polderderby
Vinkeveen - Op deze druilerige zaterdagmorgen stond de voetbalkraker tegen de polderboys uit Nederhorst op het programma.
Onze nieuwe routinier (zeven jaar
geworden) opende het bal met een
prachtige afpakactie en voorzet op
zijn vriendje Rens die hem op zijn
beurt weer terugbetaalde met een
heerlijk doelpunt: 1-0. Niet veel later scoorde Rens ook nog een biljartdoelpunt; eerst op de paal en in
de rebound was het wel raak: 2-0.
Totaalvoetbal vraagt 100% concentratie op de helft van de tegenstander maar ook van de keeper op onze eigen helft. Even haperde de vinkeveense aanvalsmachine en hield
de Hertha-site de adem in. Maar
het was aan goed meevoetballen
van Mika (Jongbloed) te danken dat
twee counters werden ontbonden
en daarmee een vinkeveense ramp
werd voorkomen.

Sfeer foto

spelletje al heel veel op het normale
volleybal. Ze spelen netjes in drieën,
maar de tweede bal mag nog gevangen worden. De kids hoeven bij
dit niveau niet meer door te draaien
en alleen door als een team samen
te spelen kun je punten verdienen.

En toen ging het mis,
Tja en toen ging het alsnog mis, het
werd niet alleen 2-1, maar ook nog
eens 2-2. Het was Sem die opstond
en zei dat we juist nu niet bij de pakken neer moesten gaan zitten en dat
gebeurde. Jim had al op de paal geschoten, pakte voor de zoveelste
keer vandaag de bal af en bezorgde de bal bij Daan Plevier, die knap
scoorde. 3-2. Onze linkspoot tekende ook voor de 4-2 en toen was het
rust. Na de break werd er beter over
gespeeld en dit leidde tot drie fraaie
treffers van onze topscorer Daan.
Toch scoorden ook de jongens uit
de Horstermreer nog een keer lelijk
tegen, inmiddels was het dus: 7-3.
Michel Passet was ook heel dichtbij
zijn eerste doelpunt maar OEI... zijn
inzet ging net naast. Rens maakte
de laatste goal van vandaag, de bal
verdween tergend langzaam door
het poortje van Tinus Keepgraag .
Eindstand: 8-3.

Esther Smit en Hanne Lap van stichting De Baat met de cheque voor De Dag
van de Mantelzorg
Wilnis - De mannen van CSW 2
zullen nog even moeten wachten
met vakantie te vieren als de laatste competitiewedstrijd gespeeld is.
Tenminste, als de Wilnissers geen
kampioen worden. Het team van
Ivan Lont en Gijs Pauw heeft afgelopen zaterdag namelijk de eerste
periodetitel binnengehaald. Zandvoort 2 werd met maarliefst 14-0 terug naar de kust gestuurd.
Na de 11-2 tegen AFC en de 8-0 tegen Overbos was het dit keer dus
Zandvoort dat met een grote nederlaag het veld afliep. Was CSW nou
zo goed of was Zandvoort zo slecht?
Waarschijnlijk allebei. Zandvoort leverde bijna elke bal in en de Wilnissers lieten zien waarom zij bovenaan de ranglijst staan.
Er werd goed gecombineerd en bijna elke mogelijkheid werd tegen de
touwen geschoten. Één van de doelpunten van Alexander Bos was misschien wel de mooiste. Zandvoort
2 nam een corner en binnen een

halve minuut lag de bal in het doel
van de uitploeg. Na enkele combinaties kwam de bal bij Mitchell de
Zwart, die op zijn beurt weer eens
een voorzet op maat gaf en Alexander Bos prachtig tegendraads binnen zag schieten.
Alexander Bos gaf zijn visitekaartje af door totaal drie keer te scoren,
spits Vincent van Hellemondt scoorde maarliefst vijf keer. Aanvoerder
Ronald Lucassen stond voor het
eerst in de spits en pikte ook twee
doelpunten mee. Daarnaast scoorde
ook verdediger Jochem van Bergen
en invaller Vincent de Blieck wist in
korte tijd twee doelpunten te maken. Dit waren er in totaal dertien.
Zandvoort scoorde één keer in eigen goal.
De eerste periode is nu een feit. Nu
proberen deze vorm te behouden en
elke wedstrijd niet te onderschatten.
Volgende week speelt CSW 2 opnieuw thuis, dan tegen WV-HEDW
2. De wedstrijd begint om 12.00 uur.

Op de foto van links naar rechts:
Boven: Mika Gankema, Daan Plevier, Jim Bakker, Mats Klinkhamer.
Onder: Sem Snoeren, Sander de Vries, Rens Kok, Geert Kroon, Michel Passet.
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Jongens van Hertha F4
laten de ouders genieten

Argon zaterdag deelt de
punten met Kockengen

Vinkeveen - Na een paar simpel
gewonnen competitiewedstrijden
was er een reeks van een aantal
lastige oefenwedstrijden voor Hertha F4. Dit waren goede leermomenten voor de jongens.
Zaterdag 30 oktober was het weer
zover: Ze moesten thuis op eigen
veld aantreden tegen Laren 99 F6.
Het fluitsignaal klonk en er werd
afgetrapt. Hertha was zoals doorgenomen meteen van het begin af
aan flink fel en dook er vol boven
op. Vroeg in de wedstrijd werd de
tegenstander op achterstand gezet. Het was Mika van Blokland die
met een prachtig afstandsschot het
net deed trillen en zorgde voor de
1-0. Laren 99 was flink geschrokken door dit voorval en zodoende

Mijdrecht - Geheel onnodig heeft
Argon de punten gedeeld met Kockengen, tweemaal verzuimde Argon
een voorsprong vast te houden zodat de wedstrijd eindigde met een
2-2 stand. Kockengen vierde de behaalde punt uitbundig, Argon thuis
is immers altijd lastig.
Al in het begin kreeg Argon een vrije
kans, de bal kwam door een slippertje in de Kockengen defensie voor
de voeten van Youri van Adrichem,
echter zijn inzet verdween voorlangs
het doel. Ook een hoekschop van
Stefan Tichelaar verdween via de lat
achter het doel. Met nog tien minuten voor rust kreeg Argon meerdere mogelijkheden, met name Albert
Mens manifesteerde zich behoorlijk, na een paar pogingen waarbij hij over en naast knalde en keeper Patrick Mur in de weg stond was
het vlak voor rust wel raak. Een afstandschot, net even buiten de middencirkel, verdween onhoudbaar in
de kruising 0-1. Even daarvoor zag
Kevin Blom zijn inzet via de keeper
en de lat over gaan. Ook Youri van
Adrichem kopte na aangeven Tichelaar naast. Kockengen zag Sven van
Houten ook naast koppen.

kon Hertha uitlopen naar een 2-0.
Kit Verbrugge kon na een prachtige voorzet van Lucas Wielink dit
doelpunt op zijn naam schrijven. Na
dit doelpunt werd het een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Laren kwam ook op stoom en Hertha moest aan de bak in de verdediging maar ze konden rekenen op
de kwaliteiten van keeper Sidney.
Na de rust kon je zien dat de F4 van
Hertha over meer conditie beschikte. Ze bleven richting het doel van
de tegenstander lopen en zodoende kon ook Jay Albers zijn doelpunt
meepakken door middel van een
goed afstandsschot. Kit scoorde
hierna nog zijn 2e doelpunt van de
dag en Jaiden van der Sloot zorgde voor 5-0.

‘Bridgeboei’kampioenen
seizoen 2009-2010
Vinkeveen - Donderdagavond 28
oktober vond de Algemene Ledenvergadering plaats van Bridgevereniging De Bridgeboei in De Boei.
Een hoogtepunt tijdens deze vergadering was de huldiging van de
kampioenen en de bedankjes aan
vrijwilligers en het personeel van
de Boei. Dit seizoen werden kampioen Bep Schumacher en Dirk Klinkhamer, gevolgd door Karla Schmidt
en Theo de Cocq van Delwijnen, op
de 3de plaats Martin Mains en Sef
Hermans en als 4de Carla Euwe en
Daniëlle Huurnink. De kampioenen
kregen uit handen van Ans Goezinne de bloemen en een cadeau.
De overige vrijwilligers werden ook
in het zonnetje gezet, Bob Buskens

gaat dus weer een spannend seizoen worden.
Bep Schumacher heeft nu twee
kampioenbekers, zij werd ook clubkampioen bij Bridgevereniging De
Ronde Venen, die speelt op de dinsdagavond in De Meijert in Mijdrecht,
samen met Jenny Tonge.
Nieuwe leden welkom!
Bij beide verenigingen is er nog
plaats voor nieuwe leden. Heeft u
ook zin om op dinsdagavond en/of
donderdagavond te komen bridgen,
kom dan vrijblijvend een aantal keren meespelen, graag van te voren
opgeven in verband met de indeling
van de speelavond. Er wordt bij beide verenigingen gespeeld in een A-

Aftrap
Gelijk na de aftrap van de tweede helft forceerde Kockengen een
hoekschop, de bal verdween via de
voet van Niels Lauwers net over de

doellijn zo constateerde arbiter Verhoeff. 1-1.
Even later kwam Argon goed weg
toen Sven van Houten de weg naar
het Argondoel werd versperd. De
volgende vijf minuten ontbrak het
Youri van Adrichem aan enig geluk,
eerst stuiterde de bal na een hard
schot via onderkant lat weer in het
veld en even later na aangeven van
Albert Mens kopte Van Adrichem op
de paal. Nadat een speler van Kockengen z’n tweede gele kaart incasseerde kwam Argon op voorsprong,
de vrije trap van Stefan Tichelaar verdween onhoudbaar in het
net. 1-2. De thuisploeg bleef echter knokken, een omhaal van Frank
Vermeulen ging maar net naast en
even later zag Argon een doelpunt
vanwege vermeend buitenspel afgekeurd. Toch kwam de gelijkmaker niet onverwachts, de inzet van
Kockengen werd beloond, na een
snelle combinatie kon invaller DirkJan Brouwer op aangeven van Sven
van Houten scoren. De slotfase was
weer voor Argon, maar pogingen
om de winst alsnog binnen te halen faalden, een kopbal van Youri
van Adrichem werd een prooi voor
keeper Mur en Stefan Tichelaar zag
zijn inzet op de paal belanden. Een
teleurstellend resultaat voor Argon,
Kockengen was blij met het behaalde punt. Zaterdag gaat Argon op
bezoek bij FC Weesp.

Argon behoudt aansluiting
Rij onder vlnr: Sidney Voorneveld, Jaiden van der Sloot, Noa Bijl. Rij boven vlnr:
Lucas Veenhof, Lucas Wielink, Kit Verbrugge, Jay Albers, Mika van Blokland,
Melvin Huisman, en trainer Jean-Paul Loman

Spel zonder grenzen bij
Sportvereniging Veenland
Wilnis - Sportvereniging Veenland uit Wilnis bestaat dit jaar alweer 40 jaar. Veenland is een combi sportvereniging met als activiteiten zaalvoetbal, biljarten, badminton, tafeltennis, volleybal en uiteraard gymnastiek. Dit feestelijk gebeuren wordt a.s. zaterdag gevierd
in de thuisbasis van de sportvereniging, de sporthal Willisstee.
Alle bijna 300 leden van de sportvereniging zijn uitgenodigd om in
teams tegen elkaar te strijden op

de hindernisbanen, zeephellingen
en nog veel meer spellen. Er zullen
twee competities door elkaar heen
gaan lopen, die van de 16+ leden en
de leden onder de 16 jaar.
De middag begint om 13.30 uur met
uitleg van de spellen en is rond 17.00
uur weer ten einde.
Alle (oud)-leden die zich nog niet
hebben aangemeld kunnen uiteraard ook om 13.30 uur naar de Willisstee komen om alsnog mee te
doen in dit sportieve treffen.

Nederlaag voor CSW
Wilnis - Het is CSW niet gelukt om
de goede lijn van de laatste weken
door te trekken. Het bezoekende
VVZ was na negentig minuten de
sterkste en stapte met een 1-2 overwinning van het veld.
Het begin was voor CSW dat al snel
de eerste kans kreeg via Edwin Milton die net iets tekortkwam nadat
de keeper een schot van Maurice
Bartels had losgelaten. Even later
een goede voorzet van Bartels die
door Cabeza in een keer op de slof
werd genomen maar helaas zonder
resultaat. Hierna was het de beurt
aan VVZ dat bij balverlies van CSW
er levensgevaarlijk uitkwam. Zo
werd de snelle linksbuiten weggestuurd richting doelman Jordi Wens,
hij legde vervolgens de bal breed
maar verdediger Edgar van Schie
was net op tijd om erger te voorkomen. Het meeste gevaar van VVZ
kwam van de linkerkant, zo ook toen
een bal panklaar werd gelegd maar
het schot werd gekeerd door Jordi Wens. CSW speelde slordig, leed
veel balverlies en grossierde teveel
in de lange bal. Ook de dode spelmomenten werden door VVZ vakkundig verdedigd. Een corner van
VVZ leverde wel bijna de openingstreffer op maar de bal werd gelukkig
door alles en iedereen gemist. Een
minuut of 10 voor rust kwam VVZ
verdiend aan de leiding. Een korte
corner werd bij de tweede paal gelegd waar zomaar vrij kon worden
ingekopt in de verste hoek.

Jacht
Na de rust een CSW dat op jacht
ging naar de gelijkmaker maar het
lukte de ploeg maar niet om een gat
te slaan in de hechte defensie van
VVZ. Het was VVZ dat de gevaarlijkste ploeg bleef en doordat het veld
erg groot werd gehouden ontstond
er veel ruimte om te counteren. Zo
kon een speler van VVZ vanaf het
middenveld zomaar doorlopen richting rand zestien.
Zijn schot werd door doelman Wens
schitterend gepareerd. Even later
was het echter wel 0-2 toen een
schot door Wens wat ongelukkig
werd beoordeeld. Het had zelfs nog
erger kunnen worden maar oog in
oog met de spits was Wens de situatie de baas. CSW probeerde met
lange ballen nog wat te forceren en
had ook nog de pech dat het geen
strafschop kreeg toen Michel Zeldenrijk omver werd getrokken binnen de zestien. Ook enkele kopballen leverden niets op omdat de prima doelman van VVZ steeds de situatie meester was. In blessuretijd kon CSW eindelijk scoren toen
Zeldenrijk intikte op aangeven van
Bartels. De tijd was echter tekort
om nog voor de gelijkmaker te gaan
want vlak hierna floot de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd.
CSW kan zich zaterdag wederom op
eigen veld revancheren als de ploeg
om 14.30 uur aantreedt tegen Ajax.

Prijsklaverjassen in De Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 5
november is er prijsklaverjassen om
fraaie prijzen voor iedereen in Café De Merel aan Arkenpark Mur 43,
tel. 0297-263562. De kaarters dienen om 20.00 uur aanwezig te zijn
en om 20.15 uur zal worden gestart.
Er zullen viermaal zestien giffies gespeeld worden, de punten worden
bij elkaar opgeteld, en de winnaar
of winnares is bekend.

Ook is er op deze avond een grote tombola.
Uitslag van de laatstgespeelde prijsklaverjasavond:
1 William Mayenburg 7393 punten
2 Kees Kooyman
7297 punten
3 Sjaan Kolenberg
7176 punten
4 Rob Veraar
6780 punten
5 Ed Valk
6549 punten
De poedelprijs was deze avond voor
Antoon Berkelaar met 5027 punten .

Prijskoppelklaverjassen in ‘t Meertje
Vinkeveen - Op dinsdag 9 november organiseert klaverjasclub Onder
Ons weer een prijskoppelklaverjasavond voor alle klaverjas liefhebbers. Er zijn weer leuke prijzen te
winnen. De aanvang is 20.00 uur in
café ‘t Meertje aan Achterbos 101.
Dinsdag 25 oktober was An van der
Meer de beste kaartster met 5115

punten, Als tweede eindigde Martien de Kuijer met 5062 punten, derde werd Rob van Achterbergh met
4861 punten, vierde Cor de Haan
met 4690 punten en als vijfde eindigde Ricky Kooiman met 4616
punten. Frans Bierstekers was totaal
van slag en moest met 3892 punten
genoegen nemen.

en Theo, die na de bridgeavond al
het materiaal opbergen, Bep en
Carla Waterman als “verhuizers”
van de koffer met kastjes en de serveerster kreeg drie bossen bloemen overhandigd voor haarzelf en
het personeel van De Boei achter de
schermen.
Anna Westerbeek en Rita v.d. Lin-

lijn en een B-lijn,

de kregen eveneens een bloemetje
omdat zij de beste B-lijnspelers waren.

De Meijert in Mijdrecht.

Eerste
Na de eerste competitieronde staan
Karla en Theo op de eerste plaats en
Bep en Dirk op de tweede plaats. Dit

Kerstbridgedrive
In december is er bij beide verenigingen een kerstbridgediner, een
gezellige avond van 18.00 uur tot
00.00 uur.
Eind maart 2011 spelen beide verenigingen samen de Lentedrive in

Tot ziens op dinsdagavond in
Mijdrecht en/of op donderdagavond in Vinkeveen.
U kunt telefonisch informatie krijgen bij Sonja Dillions: 0297- 261818.

Mijdrecht - In een wedstrijd, die
meer in de herinnering zal blijven
door de spanning als door het goede spel, heeft Argon via een minimale zege op FC Hilversum de aansluiting met de subtop achter koploper FC Oss weten te behouden.
De gasten uit Hilversum gingen niet
alleen zonder punten huiswaarts,
maar zagen tien minuten voor het
einde ook twee spelers vervroegd
naar de kleedkamer gezonden worden.
In de openingsfase waren het de
bezoekers, die elkaar wat makkelijker wisten te vinden en daarmee de bovenliggende partij waren.
Middenvelder Koppel profiteerde
bijna van balverlies van Aziz Ouaouirst, maar zijn schot van afstand
verdween naast het doel van Kevin
Rijnvis. Na 11 minuten slaagde dezelfde speler er wel in het leer langs
de Mijdrechtse doelman te werken,
maar de vrijheid die hij daarbij had,
was afgedwongen door een overtreding op Jasper de Haer, zodat deze
goal terecht werd geannuleerd.
Na 20 minuten kwam Argon wat
meer in de wedstrijd en daardoor
ging de strijd meer gelijk op. Deze
strijd leverde ook wat kaarten op van
de wat onzeker leidende scheidsrechter, halverwege de eerste helft
stond de teller al op 4, waarbij de
gasten er 3 in ontvangst namen. Na
een half uur was er het eerste echte
doelgevaar voor het doel van doelman Hilbers van de gasten, na een
vrije trap van Kevin van Essen slaagde Jasper de Haer er in de bal langs
de sluitpost te knallen, maar omdat
hij dat volgens de assistent deed
in buitenspelpositie kwam ook deze treffer niet in het boekje van de
scheidsrechter terecht. Kort daarna
was er de eerste echt vloeiend lopende aanval van Argon, waaruit
Rory van Gulik de bal voor de goal
bracht, die door Brayton Biekman
fraai werd ingeschoten, maar doelman Hilbers slaagde er in de bal tot
hoekschop te verwerken.

Gevaarlijk
Met enige gevaarlijke hoekschoppen van Argon zijde kwam het rustsignaal na een eerste helft, waarin
de thuisploeg zich dus had weten
op te richten. Dat beeld bleef ook
na de doelwisseling bestaan, zonder dat dit echter tot grote doelkansen leidde. Patrick Lokken schoot na
een voorzet van Rory van Gulik (voor
het eerst dit seizoen in een competitiewedstrijd in de basis na zijn voetblessure) over het doel van Hilbers,
voor de rest bleef de defensie van
Hilversum overeind, net als de verdediging van de thuisploeg, die er
voor de derde wedstrijd op rij in
slaagde om de nul te handhaven.
Dat lukte de gasten niet, want in minuut 79 sjouwde Brayton Biekman
achter een pass van Aziz Ouaouirst
aan, ging het duel aan met verdediger van der Meulen, die zich genoodzaakt zag de passerende aanvaller in het strafschopgebied onderuit te trekken. Scheidsrechter
Gerritsen deed, wat de regels voorschrijven, stuurde de verdediger
met rood naar de kant en deponeerde de bal op de stip. Patrick Lokken
bleef koelbloedig en schoot de bal
in de hoek, die niet door de doelman werd gekozen voor de 1-0. Nog
voor de aftrap stond FC Hilversum
met negen spelers, omdat El Makrini zijn ongenoegen verbaal kenbaar
maakte aan de scheidsrechter en
daarmee zijn tweede gele kaart binnenhaalde. In het resterende kleine
kwartier kwamen er de nodige mogelijkheden voor Argon, waarbij met
name de kans die Brayton Biekman
werd geboden door Aziz Ouaouirst
een treffer op had moeten leveren,
maar omdat dit werd verzuimd bleef
de kans bestaan, dat de gasten nog
voor een verrassing konden zorgen.
En ruim in blessuretijd kwam die
mogelijkheid er ook voor invaller El
Abbassi, maar zijn inzet uit moeilijke hoek werd door doelman Kevin
Rijnvis onschadelijk gemaakt waardoor de volle winst toch in Mijdrecht
bleef.

Een fraaie winst voor
Vinkeveense korfballers
Vinkeveen - Het was een lust voor
het oog om De Vinken afgelopen
zaterdag in de zaal aan het werk te
zien. In een prima entourage – de
tribune van de Vinkeveense sporthal was lekker gevuld – speelde de
hoofdmacht van de Vinkeveense
korfbalvereniging een sterke oefenpartij. Het bezoekende Oranje Nassau uit Amsterdam liep voortdurend
achter de feiten aan. De Vinken wist
met hard werken en een tomeloze inzet regelmatig het gele plastic
te vinden en zegevierde uiteindelijk
met 18-12.
De basisacht van het Vinkeveense
zaalteam bestaat uit de dames Charita Hazeleger, Helene Kroon, Joyce Kroon en Mariska Meulstee. Bij
de heren zijn Kelvin Hoogenboom,
Peter Koeleman, Peter Kooijman en
Rudy Oussoren de vast keus. Ria
Kamminga is vanouds de verzorgster.
Trainer-coach Fred Straatman kan
evenwel de eerste weken nog geen
beroep doen op Joyce Kroon, vanwege een polsbreuk. De jongere zus
van Joyce, Melanie, lijkt zelf weer
hersteld te zijn van een nogal ingrijpende knieblessure, die haar ruim
een jaar aan de kant hield. Afgelopen zaterdag was Melanie in ieder
geval van grote waarde in het onstuimig van leer trekkende De Vinken.

De thuisploeg schoot zaterdag met
scherp. Nestrix Helene Kroon gaf
het goede voorbeeld. Zij zorgde
voor de 1-0 en zou later nog drie
maal succesvol aanleggen. Maar
ook topscorer Kooijman was trefzeker. In combinatie met zijn vaste
vakmaatje Koeleman wist Vinken’s
aanvoerder met snel en aantrekkelijk spel vijf maal de korf te vinden.
Pas na een kwartier (het was inmiddels 6-1) begon ook Oranje Nassau
wat los te komen. Het tweede kwart
van de eerste helft kwamen de bezoekers terug in de wedstrijd. Met
een 9-6 ruststand was het pauze.
Als De Vinken het zaterdag getoonde spel in de zaalcompetitie weet
voort te zetten, dan kan het Vinkeveense publiek weer ouderwets
smullen. Met snel en fel aanvalsspel bleef de thuisploeg O.N. onder
druk zetten. Op aangeven van coach
Straatman ging ook Ruud Oussoren
zich mengen in het scoringsgeweld.
Hij was de tweede helft driemaal
succesvol. Met de doelpunten van
Peter Koeleman, Mariska Meulstee,
Kelvin Hoogenboom en Charita Hazeleger liep de Vinkeveense Fortisformatie uit naar 18-11. Het laatste
tegendoelpunt was voor O.N., maar
het plezier waarmee De Vinken deze
wedstrijd tot een goed einde bracht
belooft veel goeds voor de winterperiode.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers
van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan,
in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving.
Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

In memoriam
Piet
Mijn
buurman
was Piet. Piet de
Jong.
Een goede buurman met een goede buurvrouw. Je zult ze allemaal maar zo hebben. Ze woonden er al zolang de flat bestaat. Er waren nooit klachten.
Hij en zij waren altijd tot helpen bereid. Fijne
mensen. Onze trap heeft er nooit beter uitgezien als toen hij die schoonmaakte. Zijn instappers stonden altijd voor de deur en ineens waren ze vorige week zondagavond weg. De volgende morgen hoorde ik van zijn oudste dochter: “Mijn vader is gisteren overleden.” Ik vierde op het moment van zijn overlijden net mijn
verjaardagsfeestje. Het kan toch raar lopen.
Hij blijft in mijn gedachten. Zaterdag- en zondagmorgen hoorden wij, zolang wij boven hen
woonden, al om 6 uur in de ochtend de garagedeur gaan en soms zelfs om 5 uur als er
een feest was geweest op zaterdag (die rotdeur). Piet ging naar ARGON. Dan gingen hij
en zij naar het gebouw en zorgden dat de bar
en de kantine weer in optimale staat waren
om de verenigingen te ontvangen. Wat hij allemaal deed voor die club, van schoonmaken tot
bardienst en organiseren en fluiten. Volgend
jaar kunnen de eerste elftallen nog aan hem
denken omdat het oefenprogramma voor volgend jaar al helemaal klaarligt. Ook de collega’s van andere verenigingen zullen hem missen. ’s Zondags zat hij tot het laatst toe in zijn
eigen hoekje in de VIP-kamer aan de telefoon
met een uitstekend uitzicht op het hoofdveld
(dan spraken de bellers met ARGON de Jong)
om de verlopen van de wedstrijden en standen
door te geven en op te vragen en aan te horen.
Een bijzondere man, die Piet. Hij kreeg van de
KNVB eerst een bronzen, daarna een zilveren
en later een gouden speld als beloning voor

heel lang dienstdoen als scheidsrechter, etc.
Hij stond altijd klaar voor Argon. De meeste tijd
heeft hij gestoken in de supportersvereniging
de LIJNKIJKERS. Piet en ook zijn vrouw, waren
de Lijnkijkers en de Lijnkijkers waren Piet. Tot
het laatste jaar was hij de voorzitter en daarna
EREvoorzitter. De Lijnkijkers haalde oud papier
op. Het geld dat daarvoor betaald werd, werd
voornamelijk besteed aan de jeugd (5000,- per
jaar), maar ook aan speciale projecten zoals de
eretribune en de kantine en de bar, enz. Dat
geld kwam niet alleen van oud papier maar er
werden voor dat doel ook een klaverjascompetitie, klaverjastoernooien, bingoavonden en loterijen georganiseerd. Een anekdote: Piet had
een tafel ingericht met prijzen voor een loterij
over twee dagen (allerlei cadeaus door sponsors gegeven inclusief een fiets). De eerste dag
komt er een groep fans bij elkaar en die kochten de hele emmer met loten. Alle prijzen gingen eruit behalve de fiets. Hoe kan dat, Piet?
Piet: “Ja jongens, als ik die fiets er nu al uit laat
gaan dan verkoop ik morgen niet meer alle loten.” (Ik mocht het vertellen) Alles voor de club.
Ongeveer 4 weken geleden heeft hij ondanks
dat hij al vreselijk ziek was samen met mevrouw De Jong nog de bingoavond geleid. Van
het voorjaar bracht hij nog een bezoek aan zijn
bekende sponsor en kwam weer met een elftal schoenen naar huis. Hij was geen man van
praatjes maar van daden en daar heeft de voetbalclub Argon heel veel plezier aan beleefd.
Argon de Jong zal niet meer klinken aan de telefoon. Wie weet komt er ergens in het nieuwe Argongebouw een gedenkplaatje voor PIET.
Piet de Jong.
Als buurman moet ik zeggen: bedankt Piet, je
was een geweldige buur.
John B. Grootegoed

Recordkarper gevangen
In de Nieuwe Meerbode van 29 september 2010
stond onder het hoofdje “Reactie van een lezer”
een stukje over een recordkarper die gevangen
was door Geurt de Bruijn. Tot mijn spijt moet ik
vaststellen, dat de heer De Bruijn op diverse manieren de regels heeft overtreden.
Ten eerste: hij is geen lid van HSV Wilnis. We hebben hem althans niet terug kunnen vinden in ons
ledenbestand. Volgens zeggen van de schrijver
van het ingezonden stukje (de heer Verkaik) is hij
ooit wel lid geweest. We kunnen er dus van uitgaan dat de heer De Bruijn precies wist waar hij
mee bezig was en dat hij zich niet kan beroepen
op onwetendheid. Ten tweede: nachtvissen is nergens in Nederland toegestaan, tenzij dit expliciet
vermeld is of tenzij men een ontheffing heeft.
Bij HSV Wilnis is het niet toegestaan om te nachtvissen. Wij hebben hiervoor dus geen ontheffingen.
Overigens is het bestuur van HSV Wilnis wel gekapitteld door Stichting De Bovenlanden, die na-

mens Staatsbosbeheer het onderhoud van het Gagelgebied verzorgt. Zij zeggen, dat het niet de bedoeling is dat er ’s nachts gevist wordt. Dat staat in
het pachtcontract met Staatsbosbeheer.
Kortom: als je het wat cru wilt zeggen, dan is de
heer De Bruijn een stroper, die het toekomstige
visplezier van legale vissers in gevaar brengt.
Vooralsnog heeft het bestuur van HSV Wilnis geen
aangifte gedaan van deze overtredingen. We hebben hiertoe besloten omdat we telefonisch contact hebben gehad met de schrijver van het stukje.
Hij gaf in dit contact blijk van enige schuldbewustheid . Ten slotte: iedereen in De Ronde Venen kan
lid worden van HSV Wilnis. Dat kan via onze website www.hsvwilnis.nl.
C. de Vries, voorzitter HSV Wilnis
Watertuin 3, 3648 GA Wilnis
0297-288585 (overdag)
0297-289210 (avond )
cdev@knmg.nl

Vinkeveen ontwaakt
De bezoekers van Vinkeveen kijken momenteel
hun ogen uit. Wat gebeurt er toch allemaal in dit al
zolang ingeslapen dorp vragen zij zich af.
Wat is er namelijk het geval. Er wordt gebouwd in
het plassendorp. De nieuwe Albert Heijn begint al
vorm te krijgen, schuin aan de overzijde van de
weg komen de eerste contouren van een appartementengebouw boven het maaiveld uit. Verderop,
langs de Herenweg, wordt er hard gewerkt aan
onderkomens voor ouderen in het oude hoofdgebouw van Maria-Oord, terwijl ook de pastorie van
de R.-K. kerk in de steigers staat.
Heeft de gemeente eindelijk het initiatief genomen en is de inhaalslag begonnen of zijn ze in het
Mijdrechtse gezwicht voor de toenemende kritiek
op het gemeentelijk beleid, vanuit de Vinkeveense
bevolking. Een ongenoegen dat ook tot uiting is
gekomen in de “VINKEVEEN VERDIENT” pamfletten, die in groten getale het dorp overspoelen en
die al tot vele reacties hebben geleid.
Nee dus. De werkzaamheden die er momenteel
worden verricht aan de Herenweg zijn louter bedrijfsmatige initiatieven, die soms zelfs tegengewerkt werden door de gemeente.
Hebben of liever hadden onze bestuurders gesteund door de partijen dan geen plannen voor het
oude dorp. Jazeker, er zijn in het verleden diverse
plannen ingediend om de oude kern van een hart
te voorzien en leegloop van winkels te voorkomen
onder meer een plein met winkeltjes achter het
kloosterplein of een winkelgedeelte met horeca
op het Adelaar-terrein. En wat te denken van het
prachtige voorstel, nog steeds op een waakvlammetje, de ondertunneling van het viaduct N201.
Eerlijkheidshalve zijn er onder druk, van een gedeelte van de plaatselijke bevolking enige plannen
afgeserveerd; een pannenkoekenhuis en doorvaart de Heul zijn hier voorbeelden van.
En zo zijn er nog wel meer plannen(tjes) en voorstellen geweest, die tegen de verkiezingstijd altijd weer tevoorschijn komen waarbij de politieke
partijen nadrukkelijk aan de (weggezakte) Vinkeveense weg zeggen te timmeren. Helaas sterven
deze plannen of ideeën na de verkiezingen vaak

een zachte dood, waarbij óf de schuld bij de provincie wordt gelegd óf een gebrek aan particulier
initiatief wordt verweten.
Toch is er in Vinkeveen de laatste jaren wel degelijk aan de wegen gewerkt.
Wat te denken van het nieuwe rijwielpad vanaf de
Mijdrechtse Dwarsweg tot, helaas maar, de Plevierenlaan. Ook de Kerklaan is opgeknapt, helaas,
zonder rijwielpad. Een gedeelte van de Julianalaan
is zes maanden terug geheel gereconstrueerd, hij
ligt weer open, helaas, riolering vergeten en enkele tienduizenden euro’s door het toilet gespoeld.
De Baambrugse Zuwe wordt, na jaren puzzelen,
eindelijk verhoogd maar er zit, helaas, een niet
voorzien (?) vuiltje in de grond, uitstel met grote
financiële gevolgen.
De partijen beginnen langzamerhand vlak voor de
verkiezingen hun (ware?) gezicht te tonen.
Waar moet je op stemmen. Dorpspolitiek is net
grote mensen politiek, ze beloven iets wat ze niet
waar kunnen maken. Nu komt de eigenzinnige en
royale wethouder Rosendaal gelukkig niet terug.
De overijverige wethouder Dekker, degene die
veel belooft maar niet alles kan waarmaken en als
er iets mis gaat zijn ambtenaren graag de schuld
geeft, staat weer boven aan de lijst van Ronde Venen Belang. Een slechte zaak voor zijn partij, met
zoveel (overgelopen) Vinkeveners op de lijst. En
dan hebben we ook nog wethouder Lambregts, zij
staat boven aan de lijst van het CDA. Deze Rondeveense wethouder; in Vinkeveen opgegroeid,
woonachtig in Wilnis en werkzaam in Mijdrecht,
heeft het de afgelopen jaren goed gedaan in de
gemeentelijke slangenkuil en is toe aan een stapje
hoger. Niet toevallig komt er in onze gemeente een
burgemeesterspost vrij. De huidige burgemeester
Burgman heeft te kennen gegeven dat ze (te)veel
problemen met de gemeenteraad heeft gehad en
het is ook zeer twijfelachtig of ze weer benoemd
gaat worden.
Daarom wellicht de leus voor een logische keus;
“DE RONDE VENEN VERDIENT INGRID LAMBREGTS ALS BURGEMEESTER”
Jan van der Maat, Vinkeveen

Gemeente trekt
handen af van vervoer
zorgleerlingen
‘Hij is nu 4 jaar en heeft PDD-nos, maar kan niet
naar school, sterker nog we weten niet eens waar
hij terecht kan?’ ‘Ach waarom niet? Ze willen
tegenwoordig de kinderen toch zo vlug mogelijk op
school hebben?’
‘Dat weten we, maar we kunnen niet anders, want
de gemeente geeft geen vergoeding meer voor het
vervoer. Weet u, het is een SBO kindje en we zijn
afhankelijk van een vergoeding, omdat het niet op te
brengen is om dit zelf te betalen.’

te laten onderzoeken, en wat de ouders moeten
verwerken om te horen dat je kind echt naar een
speciale school moet. En dan onze kanjer, hij moest
zo vaak naar het ziekenhuis toe, ook hij verdient
rust, er is zo aan hem getrokken. Daarom valt het
emotioneel heel erg zwaar als je merkt dat het geld
veel belangrijker is dan de kinderen die zoveel meer
verdienen, en zeker als het om je eigen kind gaat.
Zelfs ouders van kinderen die erg goed mee kunnen
komen in de maatschappij begrijpen dit.

Dit zijn zomaar een paar zinnen uit een gesprek,
dat wij dagelijks moeten voeren, want wij hebben
namelijk ook een SBO kindje, een heerlijk mannetje
met een hele toekomst voor zich, zo mogen we
hopen!
Veel onderzoeken zijn er geweest, we zijn er gelukkig
op tijd bij, want niet iedereen heeft het geluk dat je
al zo vroeg weet wat er met je kindje aan de hand
is. Echt, alles was rond, de beschikking voor een
SBO school ligt in huis, en dan het nieuws uit het
gemeentehuis:

Begrip?
Maar de gemeente, hebben zij er wel begrip voor?,
Ja bezuinigingen, de kraan moet dicht. Van IETS naar
helemaal NIETS. Och ja het is duur, het kost veel
geld, dat weten we best wel, maar weet u eigenlijk
wel hoeveel zo’n kind waard is?
Geloof me, zulke kinderen zijn voor geen goud te
koop! Heus, ik schrijf niet alleen, omdat het ons kind
treft, maar ook voor een hele grote kwetsbare groep,
die ook recht hebben op onderwijs, ook al is dit op
een SBO school.
Sterker nog: ouders van zulke mooie en bijzondere
kinderen vechten mee en zij willen dat straks hun
kind zich staande weet te houden in deze soms zo
moeilijke maatschappij.
Nu is er beloofd dat er veranderingen komen en
we moeten daarom afwachten, onze zoon blijft wat
langer op de peuterspeelzaal, dit kan tegenwoordig
heel goed,maar waar staat eigenlijk z’n school? Hier
moeten we nog uit zien te komen.
En eerlijk is eerlijk, dit is niet normaal, en het had ook
niet nodig hoeven te zijn.

4 jaar
‘Sorry, uw kind is 4 jaar, maar we kunnen het vervoer
niet betalen, we verwachten dat u uw kindje met het
openbare vervoer naar school wil brengen!’
‘Verwachten? Een kind van 4 jaar? Dit is ondenkbaar
en erg tijdrovend,dat niet alleen het is ook nog eens
erg zwaar voor een kindje van 4 jaar!’
Iedereen kan wel begrijpen dat dit niet kan, ook
omdat er nog een klein kindje thuis rondloopt.
Tuurlijk zakelijk gezien, ja, dan kan het best, maar
menselijk gezien? Nee, dit is een zeer slechte
oplossing!
Nu wil ik als moeder spreken, gewoon omdat het
aan m’n hart ligt, wij hebben er echt niet voor
gekozen om onze zoon buiten onze dorp naar een
school te sturen, in Wilnis staan er zoveel scholen,
en erger nog, er staat er één zelfs bijna leeg, maar er
zit er geen één bij die voor ons kind op dit moment
goed is.
Gesprek
Ik zal nooit zomaar z’n klas binnen kunnen lopen, z’n
knutselwerkjes kunnen zien, even vlug een gesprek
kunnen voeren met de leerkracht, als je vlug iets wilt
weten. Maar weet u: dit is nu niet belangrijk want
je kind moet gelukkig zijn, dat is wat nu telt! We
hebben een nare tijd achter de rug, gewoon omdat
je een puzzel moet maken van de toekomst van je
kind!
Gelukkig, het laatste stukje nog en dan is deze
puzzel af. Maar... u kent het wel, het leek of er een
grote hand door de puzzel ging, het viel weer in
honderden stukjes uit elkaar, er wordt niet gedacht
aan hoeveel het gekost moest hebben om je kind

Geweldig
En ja, we hebben een geweldige peuterspeelzaal
voor onze zoon. Zonder “Duimelot” had ons kind het
niet gered, maar hij had net als alle andere kleuters
gewoon achter een bureautje moeten zitten in een
klas op een school.
Met dit schrijven hoop ik echt dat de gemeente nu
ook eens met een menselijk oog zal gaan kijken en
beseffen dat deze kinderen ook kostbaar zijn. Nee,
daar mag gewoon niet op bezuinigd worden, en ik
wil nogmaals heel duidelijk schrijven, ik schrijf dit
voor alle kinderen die door de bezuinigingen een
slachtoffer zijn geworden, onze hoop is op de fusie
(een gemeente zijn met Abcoude), want volgens
wethouder J van Breukelen zal er dan meer ruimte
zijn, voor nu afwachten dus! En in ons geval mag
onze zoon dit heerlijk blijven doen op “Duimelot” en
daar verder spelen, met extra ondersteuning, maar
hoe staan de andere kinderen ervoor? Ondanks alles
blijven we positief, en we vertrouwen erop dat de
Gemeente in zal zien dat dit echt uit de hand loopt!
Ella Hulsman-Mur uit Wilnis

Connexxion’s Veenweide
Taxi schandalig!
Donderdag 28 oktober ging ik toevallig even bij mijn
vader langs want hij zou met de Regio Taxi vertrekken naar Blaricum waar mijn moeder (bijna 81 jaar)
in het ziekenhuis ligt omdat zij door een beroerte is
getroffen.
Mijn vader (83 jaar) stond te wachten op een taxi
die om 2 uur zou komen maar het was al bijna kwart
over twee en nog geen taxi. Mijn vader legde mij
uit dat zij een kwartier later kunnen komen en dit
bekend was bij hem.
Meerdere flaters
Hij heeft ver van tevoren de taxi besteld en men vertelde hem dat zij iets voor twee uur nog even zouden
bellen om te bevestigen dat de taxi onderweg was,
dit is echter niet gebeurd.
Om half drie was er nog steeds geen taxi en ik besloot te bellen om te vragen of men hem niet vergeten was, want na meerdere flaters van de zijde van
Connexxion’s ‘Taxi Service’ was dit te verwachten.
Ik kreeg een dame (wiens naam bekend is bij ons)
aan de lijn en zij vertelde mij eerst dat de taxi een
half uur vertraging had maar later in het gesprek zei
ze dat hij iedere minuut zou kunnen arriveren, wat
wel vreemd klonk.
Maar het klopte, want nog geen minuut later kwam
de taxi voorbij rijden en naast de chauffeur zat een
oudere dame, de taxi reed echter gewoon door!
Wij dachten dat de chauffeur eerst de dame zou
wegbrengen...
Groffe leugen
Na enige minuten wachten en geen taxi te bekennen besloot ik weer te bellen en dezelfde juffrouw
kwam aan de lijn en zij ging direct contact zoeken
met de chauffeur liet zij weten en zou terugbellen.
Na zo’n 10 minuten nog geen enkel teken.
Weer belde ik en kreeg een jongeman aan de lijn
die mij wist te vertellen dat hij ging kijken wat hij
kon doen Ik vroeg hem of dit een beetje snel kon,
aangezien het al bijna drie uur was, “Ja!, binnen 5
minuten!”, werd mij beloofd, maar ik heb helaas ook
deze jongeman niet meer gehoord. Enige tijd later
belde er een dame op met de mededeling dat de
taxichauffeur had gezegd dat wij niet klaarstonden
en hij was door gereden!
Dit terwijl ik na een paar minuten had gemeld dat hij
voorbij was gereden! Wat een leugen! We stonden
voor aan de weg te wachten…
Ik weet dat mijn ouders altijd voor aan de weg (veel
te vroeg) stonden te wachten en heb weleens gezegd dat ze gewoon binnen konden wachten, maar
nee hoor, dat wilden zij absoluut niet, je kan een taxi
toch niet laten wachten!
Toen ik aan de dame vroeg wanneer de taxi dan
eindelijk zou komen, inmiddels over drieën, liet deze
dame weten dat zij ‘ging kijken wat ze kon regelen’.

Zo’n 10 minuten later belde zij terug met de mededeling dat er een taxi kon zijn over ongeveer een
uur! Nou ja??
En ‘ongeveer een uur’ bij Connexxion’s Veenweide’Taxi Service’ is zo langzamerhand wel duidelijk geworden.
Ik liet haar weten dat het een schandalige gang van
zaken was en dat men op een uitermate onvriendelijke en onbetrouwbare manier omging met de
senioren.
Deze mensen zijn niet zo mondig en vooral kwetsbaar, dus makkelijk om ze te laten staan en volgens
mij gebeuren er meer van dit soort zaken aangezien
het een enorme warboel is bij Connexxion, en dat is
zacht uitgedrukt.
Ik ben wel heel erg benieuwd hoeveel mensen er
slechte ervaringen hebben met Connexxion.
Droevig en teleurgesteld
Mijn vader was uitermate droevig, aangezien hij
graag naar de vrouw wilde met wie hij al bijna 60
jaar samen is en die nu in het ziekenhuis lag te
wachten op haar man die al 10 dagen lang iedere
dag naar haar toe gaat.
Een beroerte is al een enorme emotionele inbreuk in
een gezin en het is verschrikkelijk hoe Connexxion
of moet ik zeggen Veenweide Taxi services (wat mij
betreft kunnen zij dit laatste absoluut wel weglaten)
omgaat met oudere mensen, terwijl zij een nieuwsbrief rondsturen waarin staat dat na alle klachten
van de afgelopen tijd het nu tijd is voor verbetering
en zij hun excuus aanbieden voor alle misstanden.
Quote nieuwsbrief Regiotaxi okt. nr.5:
‘in de eerste maanden ging het vaak mis met het op
tijd ophalen van reizigers, reistijden, en beschikbaarheid van chauffeurs, als het mis ging dan ging het
direct ook heel erg mis’...
Welnu, hoe gaat Connexxion deze misstap oplossen?
Ik heb de taxi en mijn afspraak afgezegd en ben snel
mijn auto gaan halen en naar Blaricum gereden, de
geweldige verpleegsters in het ziekenhuis hebben
mij en mijn vader wat extra tijd gegund en zo konden
we toch nog wat tijd doorbrengen met mijn moeder
die overigens nog steeds in het ziekenhuis ligt. En nu
maar met eigen vervoer bezoeken.
Wat ook nog het vermelden waard is… om 17.00 uur
werd er gebeld door de receptie van het ziekenhuis...
de taxi stond klaar om mijn vader op te halen... niet
te geloven!... toch?
Dit verhaal zal zeker nog een lang staartje krijgen...
Cor Mastwijk,
Vinkeveen
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Da Capo’s Popkoor op Sixties
Night in dorpshuis De Quakel
Regio - Op zaterdag 13 november
treedt Da Capo’s Popkoor uit Uithoorn op tijdens de Sixties Night
in het Dorpshuis aan de Kerklaan
in De Kwakel. Samen met de bands
Get Back en One Trick Pony zingt het
koor drie kwartier lang nummers uit
de roerige jaren zestig uit de concerten van de afgelopen 5 jaar.
Het belooft een geweldige avond
te worden vol met optredens van
de verschillende bands en jamsessies tussen de verschillende muzikanten. Het koor zal worden bege-

leid door dirigent Floor van Erp. De
vaste muzikanten van het koor, pianist Carwin Gijsing (tevens arrangeur en bandleider, gitarist Johan
Slager en drummer Marcel Sapthu
werken graag mee aan dit jaarlijkse
supergezellige evenement.

gaan zingen moeten zeker komen
kijken. Da Capo’s Popkoor heeft
plaats voor nieuwe leden.

De Sixties Night begint om 20.00
uur en Da Capo’s Popkoor treedt op
rond 21.30 uur. Kaarten à 6 euro per
stuk zijn verkrijgbaar via
www.popkoor.nl. Kaarten aan de
zaal kosten 7,50 euro.
Mensen die er over denken zelf te

Belangstellenden kunnen zich melden bij Esther Visser van het verenigingsbestuur via e-mail:
dacapo.popkoor@gmail.com
Na je melding kun je 4x op een donderdagavond van 19.30 tot 22.00
komen mee-repeteren in het Buurthuis van de buurtvereniging Amstelhoek aan de Engellaan. Daarna
volgt een auditie waarin je je eigen
partij moet kunnen zingen.

Moeite waard
Wie nog niet is geweest bij deze
keurslager in Winkelcentrum Amstelplein doet er goed aan er eens
binnen te lopen als men in de buurt
is. Zonder meer de moeite waard.

Zeker als u van vlees en vleesproducten houdt, maar ook de kanten-klaarmaaltijden eens wilt proberen. Met over een aantal weken de
feestdagen in zicht even in het achterhoofd houden!

Aanstaande zondag 7 november

AMC-Kamerkoor zingt in Thamerkerk
Uithoorn - Komende zondag 7 november is er ’s avonds in de Thamerkerk een bijzondere cantatedienst
met medewerking van het Kamerkoor van het Academisch Medisch
Centrum AMC in Amsterdam.
Het kamerkoor bestaat uit verpleegkundigen, artsen en vroed-

vrouwen, allen met een binding met
het AMC. Zij gaan een aantal korte stukken brengen uit verschillende perioden van de muziekgeschiedenis en wel van Thomas Tallis (16e
eeuw), Johann Sebastian Bach (18e
eeuw), Gabriël Fauré (19e eeuw),
Ralph Vaughan Williams, Edward El-

gar, Sally Deford en Benjamin Britten (alleen 20ste eeuw).
Liturg is ds. Harold Oechies en organist is Willem van Tilburg. Aanvang 19.30 uur.
Iedereen is van harte welkom. Na
afloop is er een deurcollecte.

Fraaie winkelpresentatie Keurslager Gert
Stronkhorst Winkelcentrum Amstelplein
Uithoorn - In drie dagen tijd heeft
Keurslager Gert Stronkhorst kans
gezien zijn winkel andermaal een
flinke opfrisbeurt te geven. Hij heeft
dit in het recente verleden vaker gedaan. Met als gevolg dat zijn ‘inloopwinkel’ in Winkelcentrum Amstelplein steeds aantrekkelijker voor
het winkelend publiek is geworden.
Stronkhorst is weer een stapje verder gegaan om tegemoet te komen
aan de steeds hoger wordende eisen die de consument vandaag de
dag stelt aan presentatie, producten
en service. Waar Stronkhorst rechts
in de aanloop van zijn winkel al een
prachtige vitrine had, is daar aan-

sluitend een nieuwe bij geplaatst.
“De achterste vitrine met toonbank
voldeed naar onze ideeën niet meer
aan de eisen en toen hebben we besloten die te vervangen door een ultramodern exemplaar. Die sluit aan
op de bestaande van het zelfde type en stijl. Op die manier kunnen wij
alles wat we te bieden hebben nu in
afzonderlijke, maar dezelfde mooie
koelvitrines aan onze klanten presenteren. Een veelvoud van kanten-klaremaaltijden en maaltijdcomponenten die we in eigen keuken
bereiden hebben we nu in één vitrine. Aansluitend hebben we dat ook
gedaan met ons zeer uitgebreid assortiment specialiteiten, vleeswaren

en vleesproducten. Het merendeel
wordt in eigen beheer vervaardigd
en bereid. Het vlees en de vleeswaren zijn afkomstig van onze eigen
koeien. Hoewel het assortiment al
zeer uitgebreid is, hebben we kans
gezien toch nog nieuwe producten te ontwikkelen en eraan toe te
voegen. Bijvoorbeeld producten die
voorzien zijn van bakplaatjes en die
men zo in de oven kan zetten. Er is
ook een ‘gerijpte’ côte du boeuf, een
heerlijke runderrib die vier weken bij
ons op een speciale manier gerijpt
wordt. Daardoor is de smaak ook
bijzonder. Om maar enkele voorbeelden te noemen. Laten we zeggen dat we het assortiment verdiept

hebben. Dat gaat steeds verder”,
legt Gert uit. Hij wijst op een aantal voortreffelijk uitziende vleesproducten die hun weg naar de culinaire lekkerbekken zonder meer zullen
vinden. “Nieuw is dat we ons nu ook
officieel Parmaham specialist mogen noemen. Italiaanse ham in verschillende smaken, waaronder ook
de heerlijke Serranoham bijvoorbeeld. Voor het snijden van de ham
hebben we een authentieke nieuwe
Italiaanse snijmachine gekocht. Er
is een proefschaaltje met gesneden
ham neergezet op de toonbank, zodat elke liefhebber deze bijzondere
ham eens kan proeven”, aldus Gert.
Oude foto’s
De verschillende hammen hangen
(verpakt) aan een pilaar en trekken
zo de aandacht.
Logistiek gezien ziet het er bij Gert
Stronkhorst perfect uit, zoals hij zelf
met zijn team ook streeft naar perfectie en de hoogste kwaliteit van
zijn producten. Verse vleeswaren en
vleesproducten zo dicht mogelijk bij
de koelcellen en de maaltijden met
alles wat daarbij hoort in de buurt
van de ovens en voedselbereidingskasten. Verder is de winkel mooi gedecoreerd met oude foto’s die rondom op de bovenkant van de muur
de geschiedenis van het familiebedrijf Stronkhorst als slagersbedrijf
weergeven. Inmiddels loopt de winkel vol met klanten die niet alleen
nieuwsgierig zijn hoe de nieuw ingerichte locatie eruit ziet, maar ongetwijfeld ook de tijd willen benutten een keuze te maken uit het omvangrijke assortiment. Vanzelfsprekend wil men tevens profiteren van
de openingsaanbiedingen!

Complete Winterinspectie geeft veilig gevoel

Maak kans op een Hyundai
i10 Orange Babies!
Gida met 20 jongeren een
heerlijk dagje naar de Efteling
De Ronde Venen - Op zaterdag 2
oktober is jongerenverenging Gida met 20 jongeren naar de Efteling
geweest. In het voorjaar mochten zij
een gift van SC Johnson Europlant
BV ontvangen waarmee zij besloten hebben om er wat leuks mee te
doen om iedereen te motiveren voor
het nieuwe seizoen en te bedanken
voor de inzet van het afgelopen seizoen.
Het werd inderdaad een heerlijk
dagje uit waar iedereen van heeft
genoten. Het weer zat gelukkig mee
en het was gezellig druk in het park,

maar niet extreem. Je kunt aan iedereen merken dat ze er weer zin
hebben om van dit nieuwe seizoen
weer iets moois te maken. Gida wil
SC Johnson Europlant BV hiervoor
hartelijk danken.
Programma
Maar wat staat er zoal meer op het
programma?
Komende vrijdag 5 tot zondag 7
november gaan ze op bezinningsweekend naar Gerwen. Hier zullen ze een heel weekend stilstaan
bij een thema. Met spel, creativi-

teit en goede gesprekken gaan ze
proberen er weer een inspirerend
weekend van te maken. Maar ook
de nodige feestjes voor ontspanning staan weer gepland en natuurlijk de reguliere vrijdagavond programma’s.
Geïnteresseerd geraakt in de Gida?
Kijk dan eens op hun website
www.gida-jikes.nl voor meer informatie of neem contact op met Koen
(06-34879875) of mail naar gidajikes@gmail.com. Gida hoopt je binnenkort te mogen verwelkomen.

Mijdrecht – Autobedrijf Rovemij
uit Mijdrecht, is klaar voor jaarlijkse
wintercheck.
Komende vrijdag 5 en zaterdag 6
november houdt Rovemij de jaarlijkse winterinspectie. Hyundai-rijders kunnen dan zonder afspraak
terecht bij Rovemij voor het bedrag
van slechts 2,50 om hun auto te laten controleren op wintergevoelige componenten. De opbrengst van
de Hyundai Winterinspectie schenkt
Hyundai aan de stichting Orange
Babies. Deelnemende klanten maken bovendien kans op een Hyundai
i10 Orange Babies ter waarde van
8.995,- of een van de 20.000 andere prijzen.
Tijdens het bezoek aan Rovemij
wordt, terwijl de klant geniet van een
kop erwtensoep, de auto gecontroleerd op een aantal wintergevoelige
componenten. Onderdelen die aan
vervanging of reparatie toe zijn worden in overleg met de klant vervangen of hersteld. Rovemij heeft een
flink aantal producten extra aantrekkelijk geprijsd, zoals (winter)banden,

accu’s, remblokken en ruitenwisserbladen. De klant ontvangt hiervoor
een speciaal ‘Wintercheckboek’ met
voordeelcheques Voor iedere klant
ligt in elk geval een originele en speciaal vervaardigd Hyundai ijsklontjesbakje klaar voor klontjes in de
vorm van Hyundai-modellen.
Goed doel
Hyundai heeft voor 2010 het goede
doel Orange Babies omarmd. Deze stichting zorgt er voor dat hiv besmette moeders in Zuid-Afrika ondersteuning krijgen om gezonde baby’s ter wereld te brengen. De opbrengst van de winterinspectie doneert Hyundai dan ook aan dit goede doel. Vorig jaar hebben de Hyundai-rijders samen 24.669,52 bijeengebracht voor Stichting Orange Babies.
Mailing.
Hyundai-rijders ontvangen een gepersonaliseerde mailing met een
unieke wincode.
Hiermee kunnen zij zelf bij Rovemij

controleren of zij een van de ruim
20.000 prijzen hebben gewonnen.
Als hoofdprijs stelt Hyundai een Hyundai i10 Orange Babies ter waarde
van 8.995,- beschikbaar. Naast deze
hoofdprijs is er een zeer gevarieerd
prijzenpakket; Van Thule skiboxen,
Pioneer multimediaspelers, TomTom
navigatiesytemen, speciale Hyundai
Kid Cars en vele duizenden andere
prijzen. Voor meer info zie advertentie elders in deze krant

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Komende vrijdag 5 november organiseert Supportersvereniging De Lijnkijkers weer een
bingoavond in het clubgebouw van
de sv Argon. Aanvang 20.00 uur en
de kaarten kosten nog steeds maar
0,50 per stuk. Deze avond o.m. als
prijs een Samsung DVD Blu Ray.
Natuurlijk is het eerste kopje koffie/
thee gratis! U bent van harte welkom.
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De Ronde Venen en Abcoude laten één
miljoen rijksgeld ongebruikt liggen
De Ronde Venen - De gemeente De Ronde Venen en de gemeente Abcoude zijn wettelijk verplicht
om iedereen aan het maatschappelijk verkeer te laten deelnemen. Dit
wordt participatie genoemd. Voor
2009 was voor de beide gemeenten gezamenlijk bijna 2 miljoen euro beschikbaar door het Rijk. Maar
uit een overzicht van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid valt op te maken dat slechts de
helft van het beschikbare geld is gebruikt. Het zou gaat het om ruim één
miljoen euro over de jaren 2008 en
2009. Dit blijkt uit de gegevens van
de zogeheten Kernkaart Werk en
Bijstand 2009. Vooral bij de re-integratie lijkt geld niet te worden uitgeven. Anco Goldhoorn (Ronde Venen
Belang) en Jan Rouwenhorst (CDA)
hebben het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen om opheldering gevraagd. “We hopen dat we
het mis hebben”, aldus beide raadsleden.
Zowel de gemeente De Ronde Venen als de gemeente Abcoude kent
relatief gezien weinig mensen in de
bijstand. Kort geleden heeft het College van De Ronde Venen een overzicht gegeven van het aantal mensen dat een bijstandsuitkering heeft.
Het betreft hier ongeveer 300 personen. De helft daarvan is toe te leiden
naar werk, de andere helft niet, vanwege psychische problemen of persoonlijke moeilijkheden van andere,
uiteenlopende aard. De mensen die
niet naar gewoon betaald werk toe
te leiden zijn, moeten ook aan het
maatschappelijke leven meedoen.
Dat is een wettelijke plicht van de
gemeente. In de Ronde Venen zijn
hiertoe diverse initiatieven ontwikkeld. Eén voorbeeld daarvan is De
Kweektuin, waar mensen een zinvolle dagbesteding kunnen vinden.
Over de Kweektuin is de laatste tijd
uitgebreid in de gemeenteraad gesproken. Dit samenwerkingsverband zou in opdracht van het college na een proefperiode zijn beëindigd, mede omdat het relatief veel
geld zou kosten. Maar na uitgebreide discussie zegde wethouder Van
Breukelen toe dat de gemeente de
samenwerking met De Kweektuin
juist voortzet. De kosten voor deelname van cliënten aan projecten,
zoals De Kweektuin, kunnen betaald
worden uit het zogeheten Participatiefonds. Met het Participatiefonds

kan de gemeente namelijk de budgetten voor scholing, inburgering en
re-integratie combineren. Voor de
gemeente betekent dit een eenvoudiger regelgeving en administratie.
Voor cliënten is het grote voordeel
dat de gemeente hen maatwerk kan
bieden.
Achtergrond van de cijfers
Jan Rouwenhorst: “Al voor de discussie over De Kweektuin hebben
we de mogelijkheden onderzocht.
Welke initiatieven kan de gemeente
nemen en welk scala aan mogelijkheden kan benut worden. Zo hebben we ook goed kennis genomen
van de informatie op de website van
het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en daar zijn we
wijzer van geworden”.
Op die website staat namelijk dat
de Wet werk en bijstand (WWB) gemeenten de mogelijkheid biedt om
eigen beleid te ontwikkelen op het
terrein van re-integratie/activering
en bijstandsuitkeringen. Het is de
gemeenteraad die de hoofdlijnen
van het gemeentelijke beleid in een
beleidskader vastlegt en daarbinnen de prioriteiten bepaalt. Vervolgens controleert de gemeenteraad
of het College van Burgemeester en
Wethouders dit beleid in de praktijk
goed uitvoert. Om deze belangrijke
rol van de gemeenteraad te ondersteunen, publiceert het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per gemeente een overzicht
van de bereikte resultaten. Dat gebeurt vanaf 2005. Het laatste overzicht gaat over het jaar 2009.”
Anco Goldhoorn: “Deze informatie
was voor ons nieuw, maar de wethouder en zijn ambtenaren moeten toch van deze informatie op de
hoogte zijn? We willen de uitkomsten van het Ministerie gekoppeld
zien aan de gegevens die het College ons verstrekt. Daar mag geen
ruimte tussen zitten. We willen dus
meer helderheid in de achtergrond
van de financiële gegevens, die verstrekt worden. Het zou jammer zijn
als zou blijken dat we geld overhouden omdat er te weinig wordt gedaan voor bepaalde groepen.”
Resultaten kernkaart
De Kernkaart van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
is een jaarlijks overzicht van de belangrijkste resultaten in de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand
(WWB).

Abcoude sloot 2009 af met een
overschot van ruim een kwart miljoen euro en voor De Ronde Venen
geeft het Ministerie aan dat het om
bijna één miljoen gaat, dat niet besteed is.
Er is door de beide gemeenten dus
veel minder aan bijstand en re-integratie uitgegeven dan het toegekende budget van de rijksoverheid.
Jan Rouwenhorst (CDA): “De eerste indruk is dat er sprake is van zogeheten onderuitputting. Is er minder uitgegeven dan mocht of moest?
De grote vraag is of we als gemeente kwetsbare mensen in een moeilijke positie niet tekort doen. Daar wil
ik graag een klip en klaar antwoord
op. Het kan toch niet zo zijn dat elke
bestuurslaag een eigen uitleg geeft
aan objectieve getallen en we te horen krijgen dat de cijfers van de gemeente en het Ministerie niet met
elkaar in verband kunnen worden
gebracht.”
Anco Goldhoorn sluit zich daarbij aan: “In de begrotingsbehandeling voor 2010 is door de fractie van
Ronde Venen Belang gevraagd om
beschikbare middelen uit het participatiefonds maximaal te benutten.
Helaas is de gemeente er niet in geslaagd echt beleid te ontwikkelen”.
Jan Rouwenhorst: “Wij kunnen ons
niet aan de indruk onttrekken dat
de aandacht van de gemeente vooral uit gaat naar mensen die betrekkelijk makkelijk en snel naar betaald
werk toe te leiden zijn. Hiervoor zijn
contracten met re-integratiebedrijven afgesloten. De grote groep die
niet naar betaald en ongesubsidieerd werk toe te leiden is, mag echter niet aan haar lot worden overgelaten. Ik wil graag aangetoond zien
dat de gemeente daarvoor echt alles op alles zet.”
Anco Goldhoorn: “Wij zijn allebei
van mening dat in de nieuwe gemeente echt werk gemaakt moet
worden om iedereen te betrekken
bij het maatschappelijk leven. En dat
is goed mogelijk als op een adequate en creatieve manier optimaal gebruik gemaakt wordt van alle beschikbare budgetten. Daar wil Ronde Venen Belang zich in de nieuwe
gemeenteraad sterk voor maken. Ik
hoop echt dat we uit de cijfers van
het Ministerie niet hoeven te concluderen dat er sprake is van gemiste kansen.”

Minirettes van V.I.O.S.
leveren prima prestatie

Mijdrecht - Eindelijk was het zover,
de grote dag voor de minirettes van
V.I.O.S. Voor het eerst gingen zij met
de groep op wedstrijd in IJsselmuiden. Om half 11 werd er verzameld
bij het clubgebouw om in de beautysalon (de kantine van het clubgebouw) plaats te nemen. Eerst bij de
‘kapsalon’ de haren in twee invlechten met knoedels. Vervolgens op de
barkrukken wachten tot er plaats
was in de ‘make-upruimte’ voor glitter en glamour.
Het was verdacht rustig in de kantine; iedereen toch een beetje zenuwachtig?
Rond 11.15 uur vertrokken een
groot aantal auto’s om na wat zoeken tegen 13.00 uur te arriveren bij
de sporthal. Gelukkig was er eerst
even tijd om op de tribune de sfeer
te proeven en andere groepen te
bekijken. Daarna konden de meisjes gaan omkleden en naar de intrainruimte voor de warming-up en
om de show nog even door te lopen.
Met de bus
Voorafgaand aan de show werd er
keurig opgemarcheerd en gegroet
waarna de beginpose werd ingenomen. De ‘bus naar de Efteling’ kon
vertrekken! De show van de mini-

rettes gaat namelijk over de Efteling
waar de dames met de bus naar toe
gaan. Op de muziek van de verschillende attracties worden deze attracties door de meisjes bezocht en uitgebeeld.
Het zag er allemaal erg leuk en creatief uit. De vloer werd goed gebruikt, de meisjes straalden uit dat
ze het leuk vonden en het publiek
was enthousiast. Ook de afmars
ging keurig en de spanning was van
de gezichtjes af.
Nu even nagenieten met wat drinken en wachten op de prijsuitreiking. Zelfverzekerd marcheerden
de groep en alle andere deelnemers
weer op. Al gauw was de categorie van de minirettes, waarin nog vijf
groepen uitkwamen, aan de beurt.
Het minirette-peloton van V.I.O.S.
kreeg 79.0 punten, goed voor de
vijfde plek. En nog geen twee punten verschil met de eerste plaats.
Een prima prestatie voor de eerste
keer!

Zowel de majorettes als de minirettes hebben dit seizoen hun opwachting gemaakt in het wedstrijdcircuit.
En zeker niet zonder resultaat. Met
de ontvangen juryrapporten kan
hun trainster Chantal de Groot aan
het werk om de shows te verbeteren
en de meisjes klaar te stomen voor
het volgende seizoen.
Naast deze twee groepen werd
V.I.O.S. dit seizoen natuurlijk ook
vertegenwoordigd door soliste Liliane Roosendaal (majorette) en het
duo Dagmar van Vroenhoven en
Danique Mayenburg (minirettes).
En ook zij wisten mooie resultaten
te behalen; duoD2 (Dagmar en Danique) hebben zich zelfs weten te
plaatsen voor de Nederlandse Kampioenschappen!
Dat het wedstrijdseizoen is afgesloten wil niet zeggen dat de dames op
hun lauweren kunnen gaan rusten.
Op dit moment wordt al hard getraind voor de jaaruitvoeringen die
plaatsvinden op 5 en 6 februari 2011
in De Meijert in Mijdrecht.

Einde seizoen
Met deze eerste wedstrijd voor de
minirettes kwam er een eind aan
een druk wedstrijdseizoen voor de
majoretteafdeling van V.I.O.S.

Direct daarna begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen waarin
V.I.O.S. weer veel van zich zal laten
horen en zien. Als majorette blijf je
bij V.I.O.S. dus lekker bezig…

Mike en Manuel winnaars van
kleurwedstrijd Smit Schoenen
Mijdrecht - Bij Smit Schoenen
Sport & Lederwaren in Winkelcentrum De Lindeboom stonden de potentiële winnaars van de Braqeez
kleurwedstrijd al vroeg op de stoep.
Immers, wie zou de Braqeez Hummer hebben gewonnen? Rond 11.00
uur werd dat in de winkel publiekelijk bekendgemaakt, hoewel de
prijswinnaars natuurlijk al telefonisch op de hoogte waren gebracht
dat zij met hun ouder(s) moesten
opdraven om hun prijs uit handen
van Jacqueline Smit in ontvangst te
komen nemen. Het bleek Mike van
Aken (4) uit Mijdrecht te zijn die beslag heeft weten te leggen op de
eerste prijs en dus de gelukkige eigenaar is geworden van de grote op
afstand bestuurbare zwartgekleurde Braqeez Hummer. De auto meet
ongeveer 80 cm en is onder meer
voorzien van heuse verlichting, een
audioset, elektrisch openslaande

deuren, claxon en een grommend
motorgeluid. De tweede prijs werd
door Manuel van der Wilt (6) uit Vinkeveen in de wacht gesleept, ook
een op afstand bestuurbare rode
Braqeez Hummer, maar dan een wat
kleinere versie. Deze deed in technisch opzicht echter niet onder voor
zijn grotere broer. De moeder van
Manuel vertelde dat hij nog nooit
eerder een kleurplaat had gemaakt
en dat hij nu in de prijzen valt is dan
natuurlijk helemaal fantastisch!
Vrijdag 1 oktober jl. was men bij
Smit Schoenen Sport & Lederwaren begonnen met het organiseren
en bekendmaken van de kleurplatenwedstrijd, waaraan het modieuze
kinderschoenenmerk Braqeez (beter bekend als ‘Brakkies’) van de firma Van Gastel uit Waalwijk is verbonden. Alle kinderen die schoenen kochten kregen een kleurplaat
mee die zij na ingekleurd te heb-

ben vervolgens weer konden inleveren bij Smit. Eigenaresse Jacqueline Smit had eerst het plan om de
mooiste tekening uit te zoeken maar
dat bleek onbegonnen werk want ze
waren allemaal even prachtig. Sommige kinderen hadden er prachtige
kunstwerken van gemaakt met stickers en glitters en een mooie gekleurde achtergrond. Dus gingen
alle kleurplaten in een grote ton
waaruit na trekking Mike van Aken
en Manuel van der Wilt als prijswinnaars uit de bus kwamen! Het zal
wel even wennen zijn nu de auto’s
uit de etalage zijn verdwenen want
elke dag stonden er wel weer kinderen met hun neusjes tegen het
etalageraam gedrukt. Maar ook hun
vaders! Al met al een ludieke actie
met hele blije prijswinnaars! Jacqueline Smit, bedankt voor dit initiatief en de mooie prijzen. Graag tot
een volgende keer!

Doe mee met Schoenendoosproject 2010!

Kinderen zetten zich weer in
voor kinderen in nood
Mijdrecht - Alweer voor het 4e jaar
doet iedereen mee aan het schoenendoosproject van Actiekids. Afgelopen week zijn de folders op verschillende scholen in Mijdrecht aan
de kinderen meegegeven.
Op zondag 31 oktober is er in de Familieviering in de R.-K. kerk gestart
met het project. De hele maand november kunnen kinderen een doos
versieren en vullen voor kinderen
in arme landen. Zij bezorgen hen
daarmee een fantastisch feest; cadeautjes krijgen deze kinderen niet
zo vaak.
Doe mee en lees hieronder hoe dat
kan.

kleine cadeautjes of iets van jezelf.
Geen snoep en oorlogsspeelgoed.
Kies of je een doos maakt voor een
jongen of een meisje en kies een
leeftijd (2-4, 5-9, 10-14 jaar). Via het
bonnetje uit de informatiefolder kun
je dit aangeven.
Het versturen van de doos kost vijf
euro per doos; deze bijdrage is vrijwillig en kan in de daarvoor bestemde envelop gedaan worden, verkrijgbaar bij de informatiefolder.
Sluit de doos met een elastiek of
touw; niet dichtplakken.
Voor informatie over dit project:
www.actiekids.nl of via de werkgroep Familievieringen.

Hoe kan ik meedoen?
De schoenendozen kunnen gemaakt worden in de maand november. Inleveren kan tot en met vrijdag 26 november op school en in de
kerk. Eind december worden de dozen centraal ingezameld, zodat ze
vóór Kerstmis verscheept kunnen
worden naar de betreffende landen.
Het formaat van de schoenendoos
is ongeveer: lxbxh: 35x20x15 cm. Dit
is een doos voor een normaal paar
schoenen; uitdrukkelijk verzoek,
géén laarzendoos.
In de doos doe je schoolspulletjes, klein speelgoed, toiletartikelen,

Wat is Actiekids?
ActieKids zijn kinderen die zich inzetten voor arme kinderen. Zij komen in actie voor kinderen in nood
door persoonlijk een schoenendoos
voor hen te versieren en te vullen
met schoolspullen, speelgoed en
toiletartikelen.
Deze dozen worden verstuurd naar
arme landen, waar zij worden uitgedeeld aan kinderen die in moeilijke omstandigheden leven. Denk
aan kinderen in vluchtelingenkampen, sloppenwijken, weeshuizen en
ziekenhuizen. Totaal gingen er ruim

Nieuw op de Nederlandse markt:

’s Werelds eerste bloedglucosemeter als USB-stick
Mijdrecht - Goed nieuws voor diabetespatiënten! Bayer heeft een
bloedglucosemeter op de Nederlandse markt geïntroduceerd die tevens als USB stick kan worden gebruikt. De CONTOUR® USB bloedglucosemeter is de eerste en enige glucosemeter die rechtstreeks
in de USB poort van de computer
kan worden geplugd en zo toegang
biedt tot waardevolle informatie die
de diabetesbehandeling kan ondersteunen.
Het aantal diabetespatiënten in ons
land neemt toe, zo ook de vraag
naar nieuwe meters. De CONTOUR® USB is de eerste glucosemeter die niet alleen op de PC maar
ook op de MAC kan worden aangesloten. De meter slaat tot 2.000 testresultaten op en heeft daarnaast
ook nog 500MB extra opslagcapaciteit om bijvoorbeeld documenten
of foto´s op te slaan.
Voor de patiënt of zorgverlener
brengt de nieuwe meter veel ge-

bruiksgemakken met zich mee. Installatie van software of aansluiting van kabels is niet meer nodig.
De meter kan direct in de USB poort
van de computer worden geplugd
en patiënten en zorgverleners hebben met de geïntegreerde software
direct inzicht in patronen en trends
in hun diabetesbehandeling. De patiënt kan de gegevens eenvoudig via
PDF of e-mail delen met de zorgverlener wat het zelfmanagement ondersteunt en patiënten meer controle geeft over hun diabetesbehandeling.
Ideaal
“Dit is de ideale bloedglucosemeter
voor patiënten die actief bij hun diabetesbehandeling betrokken zijn.
Vooral diegenen die insuline gebruiken en regelmatig hun glucose testen hebben profijt van het inzicht
dat deze nieuwe manier van testen geeft“, aldus Michiel Metselaar,
hoofd Bayer Diabetes Care.

7,9 miljoen schoenendozen de wereld over. En ook dit jaar wil de organisatie proberen om zo’n 8 miljoen
schoenendozen uit te laten delen.
Waarom vult een ActieKid
een schoenendoos?
Met een gevulde schoenendoos
geeft een ActieKid hoop en blijdschap aan een ander kind. Elk kind
dat een schoenendoos krijgt, maak
je enorm blij. Even wordt het verdriet
vergeten.
Als ActieKid leer je om je spulletjes
te delen met andere kinderen. Als
ActieKid mag je blij zijn met de rijkdom waarin je leeft. Door deze actie
leer je dat veel kinderen bijna niets
hebben.
Waar gaan de
schoenendozen naar toe?
Vanuit Nederland en België worden
de schoenendozen elk jaar verzonden naar 100 landen waar hulp nodig is. Afgelopen jaar waren dat er
53.814 in 5 containers en 2 vrachtwagens. Grote dank daarvoor!! Dit
jaar gaan de dozen naar Moldavië,
Namibië, Oeganda, Sierra Leone,
Togo, Zambia en Ukraïne.
Bedankt alvast voor het meedoen!
Het diabetesteam van het Albert
Schweizer Ziekenhuis is enthousiast over de nieuwe meter: “De Contour® USB is heel eenvoudig in gebruik en geeft ons en de patient op
een snelle en eenvoudige manier
inzicht in de behandeling.”
Met de CONTOUR® USB kunnen
mensen met diabetes de resultaten bespreken tijdens het bezoek bij
hun diabetesverpleegkundige, over
de telefoon of via e-mail, zodat ze
de behandeling eventueel kunnen
bijstellen en actie kunnen ondernemen als hun bloedglucosewaarden
niet in orde zijn.
Diabetes in Nederland
Het aantal Nederlanders van wie
bekend is dat ze diabetes hebben
is 740.000.
Daarnaast zijn er naar schatting
minstens 250.000 mensen met diabetes bij wie de diagnose nog niet
is gesteld. In totaal zijn er in Nederland dus zo’n miljoen mensen met
diabetes en jaarlijks komen daar
nog ongeveer 71.000 mensen bij.
Naar schatting hebben in 2025 in
Nederland 1,3 miljoen mensen de
diagnose diabetes (Bron: RIVM).

