Tel: 0297-581698

Fax: 0297-581509

Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen

7 november 2007

2

Goed Gevoel!

gefopt !!

“Ik heb een hypotheek gekregen,
die perfect bij me past.”
Stefanie de Ridder, Mijdrecht

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

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Voor het officiële

Wethouder Dekker heeft motie van afkeuring overleefd

Even snel iets beloven kan nooit,
maar zeker niet als wethouder
De Ronde Venen - Wat een korte raadsvergaderingen had moeten worden, de laatste voor de begroting vergadering, mondde uit in
een pittige discussie, een motie van
afkeuring tegen wethouder Dekker, schorsingen, pittige discussies
in diverse fracties en felle, niet misteverstane uitspraken van een enkel raadslid. Kortom, een vergadering om niet snel te vergeten. Oorzaak: diverse artikelen in deze krant
over de wel of niet 30 kilometer in
de Reigerstraat in Vinkeveen en een
daaropvolgende geschreven column
van de Kletsmajoor. Schreurs van de
Combinatie maakte deze zaak aanhangig in de raad en diende een niet

te omzeilen motie in waarin stond:
“overwegende dat in de Nieuwe
Meerbode van 24 oktober jl. een
groot artikel is verschenen, waarin
raadslid Koedam (RVB) uitgebreid
zijn beklag doet over het feit dat wethouder Dekker (RVB) kennelijk zijn
eerdere belofte aan een aanwonende niet wil houden om van de Reigerstraat te Vinkeveen een 30 kilometerweg te maken. Uit het slot van
dit artikel blijkt dat, na overleg tussen beide heren, de wethouder toch
(weer) heeft toegezegd ervoor zorg
te dragen dat de betreffende straat
alsnog een 30 kilometerweg wordt.
In de Nieuwe Meerbode van 31 oktober jl. is een artikel is verschenen,

waarin staat dat het college voornemens is om met borden een adviessnelheid van 30 kilometer per uur
aan te geven op de Reigerstraat.
Onderonsje
Verder overwegende dat in een onderonsje (achterkamertjespolitiek)
tussen een raadslid en een wethouder van dezelfde partij, een poging wordt gedaan om (ter faveure
van een inwoner van Vinkeveen) in
raadsbesluiten in te breken en deze ongedaan te maken. Het gaat hier
om een (eventuele) inbreuk op het
door de raad vastgestelde Verkeersveiligheidsplan en Wegencategoriseringsplan.
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Alleen de raad is bevoegd om daarin wijzigingen aan te brengen, zodat
de gedane belofte nimmer eenzijdig door het betreffende college(lid)
kan worden ingelost. Uit het recente
artikel blijkt dat nu het hele college
voornemens is het eerder genomen
raadsbesluit ongedaan te maken.
Hiermee is de bevoegdheid (en het
aanzien) van de raad ernstig aangetast. een dergelijke eenzijdige
ondermijning van de taken en bevoegdheden van de raad zijn niet
acceptabel. Besluit, de uit genoemde publicatie gebleken handelswijze
van wethouder Dekker ten stelligste
af te keuren en het college niet toe
te staan maatregelen te treffen, die
een raadsbesluit of het beoogde effect daarvan, af te zwakken of ongedaan te maken”, aldus de motie.
(vervolg elders in deze krant)

Ter nagedachtenis aan hen die in
stilte zijn begraven

Telefoon: (0297) 25 04 21
E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl
Locatie: tegenover hetInternet:
gemeentehuis
www.korvermakelaars.nl

Locatie: tegenover het gemeentehuis

’’Wij zoeken extra

thuishulpen.’’

RK parochie onthult Monument
voor het doodgeboren kind
De Ronde Venen – Je krijgt het er
altijd koud van als je leest of hoort
dat een kindje dood is geboren of
net na de bevalling overlijdt. Een
verschrikking moet dat zijn. Overlijden is altijd erg, maar zo, net aan
het begin van het leven. Een onvoorstelbaar verdriet voor hen die
dit niet hebben meegemaakt. Tegenwoordig wordt zo’n kindje netjes begraven, krijgt het een grafje,
vaak zelfs krijgt het een naam. Vroeger was dat wel anders. Dan werd er
bijna niet over gesproken. Vooral bij
de Rooms Katholieken speelde dat.
Was een kindje overleden voor het
gedoopt was, werd het in ongewijde
grond begraven, dus mocht het niet

(0297) 25 04 21
Telefoon:
3641
RG Mijdrecht

Die voor hun eigen vaste klanten werken.
Zuwe biedt leuk werk, leuke klanten en goede
mogelijkheden om door te groeien. Voor Alphahulpen,
Thuishulpen en Verzorgingshulpen B.

op het kerkhof. Achter de heg begraven noemde men dat toentertijd.
Geen echt graf, vaak geen naam.
Gelukkig zijn deze strenge kerkelijke regels al sinds de jaren zestig
afgeschaft, maar het leed van vroeger bleef.
Delen
In de RK Parochie Johannes de Doper is er al jaren over gesproken wat
je hieraan zou kunnen doen. Hoe
kun je dit gevoel delen.
Het verdriet wegnemen zal nooit
meer gaan, maar je kan elkaar troost
bieden en steun en een plek waar
je heen kan gaan. Zo kwam men

op het idee om een monument op
te richten, op het RK kerkhof achter de kerk, ter nagedachtenis aan
deze te vroeg overleden kinderen.
Een monument ter nagedachtenis
aan hen die in stilte zijn begraven
en van wie de nabestaanden geen
persoonlijke herinneringen hebben.
Donderdagavond jl. werd het monu-

ment plechtig ingewijd door de pastores. Werden er excuses geuit en
werd de grond alsnog gewijd en het
monument gezegend. Op bijgaande
foto ziet u het monument. De negen pilaren symboliseren de negen
maanden zwangerschap en de glazen schaal geeft de baarmoeder aan
met daarin het ongeboren kind.

Thuiszorg vanuit het hart
Heb je interesse? Ga dan naar: www.werkenbijzuwe.nl.

Hét actuele woningaanbod op de ronde venen kabelkrant (18.00-23.00 uur)

OPEN HUIS ZATERDAG 10 NOVEMBER A.S.
TUSSEN 11.00-15.00 UUR

A.S. ZONDAG, 14.00 uur

ARGON-haaglandia
SPORTPARK ARGON
HOOFDWEG - MIJDRECHT

BouwbEdrijf midreth

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

totalprepress.nl
KERSTKAARTEN OP
MAAT
150 stuks v.a.:

Botdrager 7, Mijdrecht

Kijk voor meer informatie over deze actie op www.totalprepress.nl
Total Pre Press B.V. · Johan Enschedeweg 15 Uithoorn · (0297) 53 17 39

BUNGALOW
Moderne met zorg bewoonde en goed onderhouden bungalow
op 533 m² eigen grond. Op prachtig vrije locatie aan water.
Royale, onder architectuur aangelegde tuin met uitzicht op
een polderdijk. De bungalow beschikt over o.a. zeer veel
daglichtinval, airconditioning, elektrische zonwering met zon/
wind automaat en vloerverwarming. Woonoppervlak 145 m².
Vraagprijs: E 549.000,- k.k.

Tel. (0297) 28 3375
www.ruijgrok.nl
info@ruijgrok.nl

145,-

TE KOOP / TE HUUR
Communicatieweg 21, MIJDRECHT
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Opening
multifunctionele ruimte
scholencomplex

Servicelijn

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

Servicepunten

Onder grote belangstelling van vele mensen, volwassenen en
kinderen, is op woensdag 31 oktober een volledig vernieuwde ruimte in het scholencomplex in Mijdrecht in gebruik genomen. De ruimte werd feestelijk geopend door wethouder Jan
van Breukelen (Onderwijs) en mevrouw Kitty Limm, de gemeentelijke coördinator voor onder andere de Brede School.
Als officiële openingshandeling bakten zij samen in de keuken
van de nieuwe ruimte pannenkoeken die vervolgens door de
aanwezige kinderen konden worden genuttigd.

Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg
én voor financiële diensten.
Bij het servicepunt kan bijna alles geregeld worden wat
te maken heeft met het leven
van alledag.
Servicepunt Mijdrecht,
Hoofdweg 1,
Geopend:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur.
(0297) 38 33 99.
Servicepunt Wilnis,
Dorpsstraat 28
Geopend:
ma t/m vr 9.00-16.00 uur.
(0297) 23 76 10.
Voor meer informatie kunt
u kijken op de website
www.servicepuntderondevenen.nl.
Er is ook een mobiel
Servicepunt. U kunt deze bus
elke woensdag bezoeken in:
De Hoef bij De Springbok,
van 9.30-10.15 uur;
Amstelhoek, bij het “Ons Streven”, van 13.00-13.45 uur;
Waverveen bij de kerk van
14.15-15.00 uur.

Afvalbrengstation

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

Spreekuur college

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

Spreekrecht

U mag aan het begin van de
vergadering spreken tot de
gemeenteraad, dit heet het
spreekrecht. Hiervoor krijgt
u maximaal vijf minuten. Het
spreekrecht geldt alleen voor
onderwerpen die op de agenda staan. De gemeenteraad
kan, voordat een besluit wordt
genomen, de informatie betrekken in de vorming van
haar oordeel. Inwoners kunnen ook voorafgaand aan vergaderingen van raadscommissies vragen stellen aan de
leden. Dit mogen zowel geagendeerde als niet-geagendeerde onderwerpen zijn. Wel
dienen de onderwerpen tot
het werkgebied van de commissie te horen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen
voor Wickelhof II

Aan Brunel in Mijdrecht heeft burgemeester Marianne Burgman woensdagmiddag een bord onthuld dat aangeeft dat Wickelhof II voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Wickelhof II is de eerste wijk in De Ronde Venen die dit keurmerk heeft ontvangen. Het keurmerk
houdt in dat zowel woningen als de openbare ruimte in de wijk voldoen aan een pakket van eisen waarmee de buurt zo veilig mogelijk is gemaakt.
Het keurmerk is een paar jaar geleden in het leven
geroepen met als doel woninginbraken flink terug
te dringen. In wijken waarin volgens het keurmerk
is gebouwd blijkt dat ook te lukken. De kans op een
geslaagde inbraak in een wijk met het keurmerk is 95
procent lager dan in andere wijken. Als gevolg daarvan
verstrekken veel verzekeringsmaatschappijen een
korting op de premie. Het keurmerk is onder andere
verkregen door bij het ontwerp van de wijk uit te
gaan van afgesloten achterpaden waardoor er geen
vluchtwegen meer zijn. Ook grenst de achterzijde van
een aantal woningen aan water waardoor de achterkant
moeilijk bereikbaar is. Vanuit de voorkant van woningen
en appartementen is er goed uitzicht op de openbare
ruimte en omgekeerd is er van de openbare ruimte
goed zicht op voordeuren en tuinen. Daarnaast zijn
alle huizen voorzien van goed hang- en sluitwerk. Het

politiekeurmerk kan alleen worden verkregen als bii de
ontwikkeling van de nieuwbouwwijk met de adviezen
rekening wordt gehouden. Bewoners van een bestaand
huis kunnen wel in aanmerking komen voor het
Certificaat Veilige Woning. Hiervoor moeten de entree,
balkondeur, tuindeur en ramen beveiligd worden en
moeten berging, schuur en garage van waaruit toegang
mogelijk is naar de woning aan bepaalde eisen voldoen.
Een van de eisen is dat alle deuren die toegang tot
het huis geven voldoende inbraakwerend moeten zijn.
Dit kan worden bereikt door gebruik te maken van
goedgekeurde producten, door deze producten juist te
monteren én door ze ook juist te gebruiken. Een ander
voorbeeld: voor het verkrijgen van het certificaat Veilige
Woning is het verplicht een rookmelder aan te brengen.
Meer informatie is te vinden op www.derondevenen.nl
via het Veiligheidsloket.

De herinrichting van het Tuinderslaantje start op maandag
12 november a.s. en duurt t/m maart 2008. Verschillende problemen worden tegelijkertijd aangepakt. De werkzaamheden
zullen voornamelijk bestaan uit het ophogen van het Tuinderslaantje, het aanliggende parkeerterrein en het schoolplein.
Ook worden de parkeergelegenheden vergroot door uitbreiding van het parkeerterrein en de aanleg van een parkeerstrook langs het Tuinderslaantje.
Daarnaast zal een stuk van het schoolplein worden ingericht als openbare
speelplaats. Ook wordt tijdens deze herinrichting de verkeersveiligheid verbeterd op het Tuinderslaantje. Bovendien worden een groot deel van de bestaande kabels en leidingen (water, gas en elektra) vervangen en wordt de
openbare verlichting aangepast. Het is niet te voorkomen dat de werkzaamheden overlast zullen veroorzaken rondom het Tuinderslaantje. Naar verwachting ontstaat de meeste overlast tijdens de haal- en brengmomenten
van en naar school. De aannemer zal uiteraard zo goed als mogelijk rekening houden en blijven houden met de bereikbaarheid van alle aanliggende
gebouwen/woningen en de schoolgaande jeugd. Om de bereikbaarheid van
de gebouwen te waarborgen, daar waar op dat moment de werkzaamheden
plaatsvinden, zullen de nodige voorzieningen worden getroffen om deze in
ieder geval lopend te kunnen bereiken. Bij deze voorzieningen valt te denken aan loopschotten en rijplaten. De werkzaamheden worden uitgevoerd
door Aannemersbedrijf A. van Ooijen & Zn. B.V uit Woerden.
Wij vragen uw begrip voor de overlast die u hiervan zult ondervinden.
Heeft u nog vragen en/ of op-merkingen, dan kunt u contact opnemen met
de heer R. Kardol (toezichthouder), tel. (0297) 29 18 63 of met de heer
M. Weergang, tel: (0297) 29 18 24.

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

Gevonden voorwerpen
week 44 en 45
3 damesfietsen
Transportfiets
Gouden trouwring
Diverse sleutels

Verloren voorwerpen
week 44 en 45
-

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

In het scholencomplex zijn drie basisscholen gehuisvest: Openbare
basisschool De Eendracht, Rooms Katholieke basisschool Hofland en
Protestant Christelijke basisschool De Hoeksteen. Zij deelden met elkaar
de zogenaamde gemeenschapsruimte waar grote groepen leerlingen bij
gelegenheid gebruik van konden maken. Vanwege de wettelijke verplichting
voor scholen om vanaf dit schooljaar buitenschoolse opvang voor leerlingen
te organiseren (van 07.30 uur tot 18.30 uur) hebben de directies van deze
scholen de handen ineengeslagen. Samen met de Klimboom, Stichting
voor kinder- en tieneropvang, hebben zij een plan bedacht om leerlingen
voortaan op te vangen in de gemeenschapsruimte. Maar daarvoor moest
deze ruimte eerst geschikt worden gemaakt, want leerlingen kunnen na
schooltijd niet in hun eigen groepslokaal worden opgevangen. Daar moet bij
voorkeur een huiskamerachtige omgeving voor worden gecreëerd. Omdat
de rijksoverheid hiervoor geen financiële bijdrage beschikbaar wilde stellen,
hebben veel betrokken donateurs en sponsors voldoende geld opgebracht
om de gemeenschapsruimte om te bouwen tot een volwaardige ruimte voor
kinderopvang. Maar daar bleef het niet bij. Op de zogeheten Beursvloer,
een evenement dat de gemeente jaarlijks organiseert, komen verschillende
partijen met elkaar in contact die kunnen besluiten om samen een project
aan te gaan. Zo ook met het scholencomplex in de wijk Hofland. Op de
Beursvloer in februari hebben partijen elkaar gevonden en is ook het idee
ontstaan om de ruimte multifunctioneel te maken. Eetcafé ’t Pruttelpotje was
graag bereid om in de plannen te participeren. Vrijwilligers van ‘t Pruttelpotje
koken eens per twee weken voor mensen met een verstandelijke beperking.
Toen werd ook al snel de samenwerking met de Stichting Welzijn Ouderen
gerealiseerd. De vertegenwoordigers van de verschillende participanten
spraken lovende woorden uit aan allen die op een of andere wijze hebben
bijgedragen aan de totstandkoming van deze ruimte. Na de officiële
openingshandeling was er voor alle aanwezigen nog gelegenheid om onder
het genot van een drankje en een hapje uit de keuken de nieuwe ruimte te
bezichtigen.

Herinrichting
Tuinderslaantje

-

Redactie

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.

-

Mobiele telefoon Nokia 6020
donker zilvergrijs
Mobiele telefoon Nokia 5140 I
zwart zitten witte verfvlekken op
Zwarte portemonnee
Bruine portemonnee
Diverse sleutels
Gouden ketting met medaillon
gegraveerd 3641 GX
Babyschoen rood maat 21

Donderdag 8 november

Takkendag

Tweemaal per jaar wordt groftuinafval aan huis ingezameld. Op 8 november vindt de tweede takkendag van
2007 plaats. Tijdens deze takkendag kunt u uw grof
tuinafval gratis aanbieden langs de openbare weg.
Om de inzameling van het grof tuinafval goed te laten verlopen,
zijn voor takkendag een aantal spelregels opgesteld:
• Zorg dat het grof tuinafval uiterlijk om 07.30 uur aan de
openbare weg staat, want dan begint de inzameling. Bied het
pas op de inzameldag aan, dit voorkomt dat het over de weg
waait of dat anderen er los tuinafval bij leggen.
• Bind het grof tuinafval stevig met touw bij elkaar tot
hanteerbare bundels. Dit voorkomt dat het afval wegwaait.
Los tuinafval wordt niet meegenomen.
• Maximaal 2,5 m3 mag worden aangeboden.
• Verpak het grof tuinafval niet in plastic of dozen;
de inzameldienst neemt het afval dan niet mee.
• De bundels mogen niet langer dan 150 cm
en niet zwaarder dan 20 kilo zijn.
• Bied tijdens takkendag alleen grof tuinafval aan. Fijn snoeiafval
en tuinafval dat niet te bundelen is, hoort in de GFT-container.
Dit kunt u op takkendag dus niet aanbieden met het grof
tuinafval.

Het belgebied

In het belgebied wordt grof tuinafval alleen opgehaald als het vooraf is aangemeld. Bewoners van het belgebied dienen grof tuinafval
uiterlijk woensdag 7 november vóór 16.00 uur aan te melden via
tele-foonnummer 291800. Op de afvalkalender 2007 kunt u zien
welke straten tot het belgebied behoren.
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Servicelijn, uw helpende hand

Thema 2:
Bomen en groen

Meedoen in
De Ronde Venen

Meedoen in De Ronde Venen!

Verspreiding Wmo krant

Op maandag 12 november valt de Wmo-krant in uw brievenbus. Deze krant informeert u over actuele onderwerpen van de
Wmo, zoals de herindicatie bij hulp bij het huishouden, maar
ook over meer algemene onderwerpen als het servicepunt
wonen, welzijn en zorg en mantelzorgers en vrijwilligers. De
Wmo-krant kunt u langere tijd bewaren en nog eens naslaan.

Het college wil u graag informeren over de verandering en mogelijkheden
die de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) teweeg heeft gebracht
op het gebied van onder meer: de voorzieningen en de organisaties waar u
terecht kunt voor meer informatie op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
De Wmo omvat een breed terrein, met veel verschillende onderwerpen.
Heeft u naar aanleiding van deze krant inhoudelijke vragen over de Wmoplannen, dan kunt u terecht bij de afdeling Welzijn, tel. (0297) 29 16 16
of per email welzijn@derondevenen.nl. Heeft u vragen vragen over
voorzieningen, welzijnsactiviteiten of hulpmiddelen als een rolstoel of een
traplift, dan kunt u terecht bij het servicepunt wonen, welzijn en zorg, tel.
(0297) 23 76 10 of www.servicepuntdrv.nl .

De servicelijn bestaat al sinds 2003 en kan door iedereen worden gebruikt om meldingen, klachten en verzoeken over de
openbare ruimte en veiligheid door te geven. Via een speciale campagne houden wij u graag op de hoogte van de mogelijkheden die de servicelijn u kan bieden. Er zijn tien categorieën, waarvan deze week de categorie ‘bomen en groen’ verder
wordt toegelicht.
Bomen en groen

Groen is een veel besproken onderwerp in onze gemeente. Dit komt mede
doordat vrijwel iedereen dagelijks in aanraking komt met het groen in zijn of
haar woonwijk. Het zal u daarom misschien niet verbazen dat bij de servicelijn de meeste verzoeken en meldingen over bomen en groen gaan. In 2007
zijn tot oktober ruim 600 geregistreerde meldingen binnen gekomen die betrekking hebben op bomen en groen. Vragen die direct beantwoord kunnen worden, zijn hierbij niet geregistreerd. Hierbij kunt u denken aan overlast door overhangend groen op paden en wegen, meldingen over het onder-houd van plantsoenen of onveilige verkeerssituaties als gevolg van hoge beplantingen. Ook als u twijfelt over de kwaliteit van bomen of u ondervindt op een andere manier overlast door bomen en overig groen, kunt u
bij de servicelijn terecht. Afhankelijk van de mate van overlast en de verantwoordelijkhe-den die wij als gemeente dragen, wordt bepaald of aan uw
verzoek kan worden voldaan. Ook kunt u bij de servicelijn terecht voor vragen en verzoeken met betrekking tot de algemene begraafplaats in Wilnis
en het beheer van bermen en gazons. Al uw verzoeken en meldingen worden binnen 2 werkdagen in behandeling genomen. Indien mogelijk wordt er
direct actie ondernomen door de medewerkers van onze buitendienst. Als
uw klacht niet direct kan worden afgehandeld, informeren wij u wanneer dat wel kan. Het kan ook voorkomen dat uw verzoek niet kan worden ingewilligd, ook dan krijgt u een
duidelijk antwoord.
De servicelijn is op twee manieren
te bereiken:
- Digitaal: 24 uur per dag via
www.derondevenen.nl.
U kunt het speciale serviceformulier invullen.
- Telefonisch: De servicelijn is telefonisch geopend op maandag tot
en met donderdag van 08.30 tot
16.30 uur en op vrijdag van 8.30
tot 12.30 uur via telefoonnummer
(0297) 29 18 00

Onderhoudswerkzaamheden
aan de Hefbrug in de
Rondweg
In de periode van 12 t/m 30 november 2007 zal in opdracht van de
gemeente de hefbrug in de Rond-weg worden geschilderd.Tijdens de
werkzaamheden zal het noodzakelijk zijn de brug een aantal keren te
openen. Dit is nodig omdat niet alle delen van de brug in gesloten toestand
bereikbaar zijn voor de schilders. Deze brugopeningen zullen zich beperken
tot maximaal 4 dagen, waarbij de opening steeds slechts enkele minuten
per keer zal bedragen (maximaal 10 min). De werkzaamheden zullen voor
enige overlast zorgen. Wij streven ernaar dit tot een minimum te beperken.
Heeft u nog vragen, dan kunt contact opnemen met dhr. L. Jansen,
telefoon (0297) 29 1747 of 06 543 270 71.

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.

Activiteitenkalender
De Ronde Venen
De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt
gemaakt door Stichting Cultura in samenwerking met
VVV De Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus
en gemeente De Ronde Venen. Wekelijks wordt
een aantal activiteiten vermeld die in de komende
week zullen plaatsvinden. Voor informatie over de
activiteitenkalender kunt u contact opnemen met
VVV De Ronde Venen, tel. (0297) 21 42 31, email:
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. Een uitgebreide
activiteitenkalender is te lezen op de website van de
gemeente: www.derondevenen.nl.
9 november t/m 10 november
Toneelvoorstelling “Lui Zweet” door
“De Opregte Amateur”

Locatie: ‘De Springbok’ in de Hoef .Aanvang: om 20.00 uur. De
zaal is open vanaf 19.00 uur. Reserveren gewenst. Reserveren
kan via toneeldehoef@live.nl. Kosten: E 6,- pp en voor donateurs
E 4,- pp en kinderen t/m 12 jaar E 2,-. Kaarten zijn verkrijgbaar bij
de fam. Sietsema, t. (0297) 59 33 90, Harry Bakker,
t. (0297) 59 35 92 of Ronald Wieman, t. (0297) 59 32 91.

9 november 2007
Dag van de mantelzorg

De dag waarop alle mantelzorgers in het zonnetje worden gezet.
Rabobank De Ronde Venen en het Steunpunt Mantelzorg
hebben samen een leuk programma bedacht en zij nodigen u
als mantelzorger graag uit op vrijdag 9 november deel te nemen
aan een verwenmiddag. Locatie: partycentrum De Meijer, dr. v.d.
Haarlaan in Mijdrecht. Aanvang: om 12.00 uur wordt u door de heer
van Vliet verwelkomd. Daarna krijgt u een uitgebreide lunch. Om
14.00 vertrekt de bus voor een kunstroute door de Ronde Venen
onder leiding van Henk Butink en Rolf Verkaik. Onderweg gaat het
gezelschap nog koffie of thee drinken en om ongeveer 17.00 uur is
het einde van het programma. U ontvangt tevens het boek:
”De Ronde Venen in Kaart”.

9 november 2007
Koken en/of eten door en met ouderen

Een gezellige ontmoetingsplaats voor ouderen die van lekker eten
en/of koken houden. Er wordt gestart met max. 12 personen.U
mag helpen met koken, maar dat hoeft niet. Alle ouderen uit De
Ronde Venen zijn van harte welkom bij deze eetgroep. Locatie:
in de keuken van de openbare bassisschool De Eendracht aan
De Eendracht 7 in Mijdrecht. Aanvang: vanaf 17.00 uur tot 20.00
uur. Kosten: E 7,- Aanmelden kan bij de servicepunten Mijdrecht,
Hoofdweg 1, T. (0297) 38 33 99 of Wilnis, Dorpsstraat 28,
tel. (0297) 23 76 10.

10 november 2007
Zaag mee in De Ronde Venen e.o.

Landschapsonderhoud bij familie Meerlo, Oostzijde 120 in
De Hoef van 9.00-14.00 uur (o.a. wilgen knotten en uitdunnen).
Voor materiaal, koffie en soep wordt gezorgd. Zelf zorgen voor
een beker, laarzen en werkkleding. Informatie bij Ton ter Linden:
t. (0297) 56 74 37.

10 november 2007
Handen uit de mouwen in de Botshol

Vrijwilligerswerkzaamheden in de Botshol van 9.15 tot 16.00 uur.
Verzamelen bij de werkschuur van Natuurmonumenen aan de
Botsholsedijk bij nr. 30 in Waverveen. Meenemen: eten, drinken,
laarzen, regenkleding, mok en lepel, eventueel extra kleding. Er
wordt gezorgd voor koffie en soep. Uiterlijk 8 november aanmelden.
Aanmelden / meer informatie: t. (020) 623 46 89 of (0251) 65 54 17.

10 november 2007
Twaalfde Streekfestival

Aan het streekfestival wordt deelgenomen door 3 slagwerkgroepen,
4 harmonie-orkesten,7 fanfares en een brassband. Aanvang: tussen
9.30 uur en 22.30 uur. Entree: E 2,50 voor de hele dag. Voor een
volledig overzicht van het programme en een routebeschrijving naar
de Willestee kijk op www.streekfestival.nl. Locatie: dorpscentrum
De Willestee, Pieter Joostenlaan in Wilnis

14 november 2007
Alzheimer Café

Expositie schilderijen
Lenie Oudshoorn

Het Alzheimer Café is een maandelijks terugkeerde bijeenkomst
voor mensen (beginnende) dementie, hun partners, familie,
vrienden. Onder genot van een kopje koffie praten de gasten met
elkaar over dingen die zij meemaken en zij wisselen ervaringen
en informatie uit over dementie. Locatie: verzorginghuis Zuiderhof,
Futenlaan 50, 3645 GE in Vinkeveen. Aanvang: vanaf 19.30 uur
staat de koffie klaar. Het programma begint om 20.00 uur en eindigt
om 21.30 uur.

In november exposeert Lenie Oudshoorn in het gemeentehuis van
Mijdrecht. De tekeningen en schilderijen van Lenie (Vinkeveen, 1969)
kenmerken zich door het gebruik van veel heldere kleuren. Landschappen
en stillevens zijn favoriet. Lenie Oudshoorn schildert voor haar plezier en
dat is aan de schilderijen te zien.

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek
staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen
of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf,
en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt
met servicenormen.
Bekendmaking ontwerp ontheffing stoken van vuur
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat met
ingang van 7 november 2007 t/m 19 december 2007 bij publiekszaken in het gemeentehuis voor een ieder gedurende zes
weken ter inzage ligt een ontwerpontheffing, op grond van de Algemene plaatselijke verordening De Ronde Venen 2005, het
stoken van vuur ter ondersteuning van het programma van de scouting Jan van Speyk aan de Oosterlandweg 2b, 3642 PX
in Mijdrecht. Tegen het verlenen van de ontheffing kan een ieder binnen de termijn van de ter inzage legging schriftelijke bedenkingen indienen bij Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht en mondelinge
bedenkingen bij Publiekszaken.
Verkeersbesluit Reigerstraat
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit
betreft de volgende verkeersmaatregel: Het plaatsen van borden met adviessnelheid 30 km/uur aan de Reigerstraat tussen
de Waterhoenlaan en de Plevierenlaan. Dit besluit ligt met ingang van 6 november gedurende een termijn van zes weken ter
inzage op het gemeentehuis.

Verkeersbesluit Burgemeester Padmosweg
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit
betreft de volgende verkeersmaatregel: Het gesloten verklaren van de Burgmeester Padmosweg tussen de nummer 1 en 34
voor motorvoertuigen met uitzondering van bestemmingsverkeer. Dit besluit ligt met ingang van 6 november gedurende een
termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis.
Verstrekte persoonsgebonden gedoogbeschikkingen
voor permanente bewoning van recreatiewoningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat voor permanente bewoning van de recreatiewoningen op
de nagevolgde percelen een persoonsgebonden gedoogbeschikking is verstrekt: Vinkeveen: Winkeldijk 19a, R73, R 58, R
55, R 81.Verzenddatum: 24 oktober 2007.Vinkeveen: Voor recreatiewoningen c.q. appartementen, Groenlandsekade 9 F, 9
D. Groenlandsekade 59-25 en 59-12. Herenweg 276 R-9.Verzenddatum 2 november 2007
Deze besluiten liggen zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis. Een
ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum waarop de vergunning
verzonden is 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.
Vervolg op volgende blz.
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Nieuwe Meerbode - 7 november 2007
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
vervolg van vorige blz.

Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer
(Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. zij 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:
- Dhr. J. de Jong voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting van een
varkensfokkerij- / mesterij met recreatieve nevenactiviteiten op het perceel De Hoef Oostzijde 119, 1426 AJ te De
Hoef.
De stukken met betrekking tot deze ontwerpbeschikking liggen ter inzage van donderdag 8 november 2007 tot en met
woensdag 19 december 2007. Tot en met 19 december 2007 kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) naar voren brengen bij
burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht, postbus 242, 3620 AE in
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 het genoemde telefoonnummer. 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 te Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur;
- het gemeentehuis van De Ronde Venen, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een
medewerker van de cluster recht van de milieudienst, tel. (0346) 26 06 41.
2. bij hen meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur zijn binnengekomen van:
- Maatschap W.P.A. van Schie en H.E.L.M. van Schie voor het veranderen van een melkrundveehouderij waarop
het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is, op het perceel Geerkade 24, 3648 NX in Wilnis;
- A.M.S. Aannemingsbedrijf B.V. voor het oprichten van een aannemings- en verhuurbedrijf waarop het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer van toepassing is, op het perceel Tienboerenweg 26 A, 3641 RA in
Mijdrecht.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar
voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur
dient u eerst een afspraak te maken.

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende
aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.	Ontvangst
				
datum
De Hoef				
De Hoef
Vergroten woning met een dakopbouw
Reguliere bouwvergunning 2007/0575
Westzijde 46a		
fase 1
Mijdrecht				
Dubloen 30
Veranderen van de achtergevel v.e. woning Lichte bouwvergunning
2007/0748
Dubloen 30
Veranderen van de voorgevel v.e. woning
Lichte bouwvergunning
2007/0749
Genieweg 52
Oprichten van een steiger
Reguliere bouwvergunning 2007/0746
Griffioen 26
Vergroten van de woning
Lichte bouwvergunning
2007/0757
Groot MijdrechtPlaatsen lichtreclame
Lichte bouwvergunning
2007/0603
straat 37a
Molenland 10
Oprichten van een loods
Reguliere bouwvergunning 2007/0742
A.C. Verhoefweg 3
Vergroten van een woning
Reguliere bouwvergunning 2007/0736

Futenlaan 52, 54, 56
Groenlandsekade 65
Molenkade 75

Oprichten van een schuur ter vervanging
van een naastgelegen schuur
Oprichten van een servicepunt
Oprichten van een brug
Plaatsen van een recreatiewoning
(nabij Plaswijk 66)
Vernieuwen van beschoeiing en steigers

Artkenpark
De Plashoeve 5
Arkenpark
Oprichten van een schoeiing en steiger
De Plashoeve app. 32
Vinkenkade 75R67
Vernieuwen van een recreatiewoning
Waverveensepad 31 Veranderen van een schuur en oprichten
van een paardenbak
Waverveen
Botsholsedwarsweg 8a Veranderen van een bedrijfswoning

23-7-2007
29-10-2007
29-10-2007
26-10-2007
30-10-2007
08-08-2007
24-10-2007
19-10-2007

Reguliere bouwvergunning
fase 1
Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2007/0676 20-09-2007

Lichte bouwvergunning

2007/0752 30-10-2007

Verleende kapvergunningen
De gemeente heeft op 30 oktober 2007 kapvergunning verleend voor:
Straatnaam
Soort boom	Reden	Herplant
gemeentelijke bomen			

Mijdrecht
Alexandriet (tegenover nr. 10-17)
Anselmusstraat (hertenkamp)
Boezemmolen (schuinachter nr. 1)
Briljant (naast nr. 2)
Constructieweg ( nabij nr. 20)
Diamant (naast nr. 73)
Dubloen (naast nr.1)
Dukaton
Helmstraat (voor nr. 9)
Hofland (tegenover nr. 154-164)
Hoofdweg tussen Roerdomp
en A.P. v. Dishoekstraat
Industrieweg/ Energieweg
Kruiwiel (schuin tegenover nr. 27)
Kruiwiel (achter 37-47)
Maansteen (naast nr. 2 )
Maansteen (naast nr. 15)
Meerkoet ( voor nr. 31)
Pieter (voor nr. 18)
Pimpernel (naast zwembad)

1 populier

stormschade

ja

3 elsen
2 wilgen
1 sierkers
1 berk en 1 eik
4 essen
2 elsen
1 iep
2 eiken
1 esdoorn
1 haagbeuk
1 hulst

aantasting wilgenhoutrups
stormschade
opdrukken bestrating en scheefstand
dichte stand op erfgrens
stormschade
aantasting stam en wortels
instabiliteit, wortelopdruk, ingegroeide stamvoet
dunning
slechte conditie en dunning
slechte conditie en stand op een rioolput
slechte conditie

ja
ja
ja

1 populier
1 meidoorn
2 sierkersen
3 els
1 els
1 berk
1 els
3 berken en
1 honingboom
1 sierkers
3 wilgen

wortelschade, scheefstand
scheefstand
slechte conditie
slechte conditie, aantasting wilgenhoutrups
aantasting wilgenhoutrups
scheefstand
aantasting wilgenhoutrups
dichte stand op gevel

Reguliere bouwvergunning

2007/0715 10-10-2007
2007/0731 18-10-2007
2007/0750 29-10-2007
2007/0696 28-09-2007

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe (naast nr. 230)
Spoorlaan (tegenover nr. 21)

Reguliere bouwvergunning

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog
niet inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc,
die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
Bouwplannen
Met ingang van 8 november 2007 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de
bouwplannen:
Aard van het bouwwerk

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen
van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die
fase aan de orde zijn gekomen. Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan 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.

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

Wilnis				
Molmlaan 2
Vergroten van een supermarkt
Reguliere bouwvergunning 2007/0739 23-10-2007
		
fase 2
Burg. Padmosweg 211 Vergroten van een dakopbouw
Reguliere bouwvergunning 2007/0747 29-10-2007
Wilnisse Zuwe 57
Vernieuwen van een woning
Reguliere bouwvergunning 2007/0740 22-10-2007
		
fase 1

Straatnaam

Vinkeveen				
Achterbos 99a
Geheel vernieuwen van een woning
Bouwvergunning fase 1
2007/0487 30-10-2007
Demmeriksekade 1
Realiseren van een wachtplaats voor
Bouwvergunning
2007/0558 25-10-2007
schepen met de daarbij behorende
beschoeiing en afmeervoorziening (nabij)
Proosdijland 2
Vergroten van een woning m.e. dakopbouw Bouwvergunning
2007/0707 30-10-2007

Roerdomp (naast nr.1c)
Roerdomp kruising Watersnip
aan beide kanten van de weg
Scholekster (achter nr. 13 en 25)
2 elzen
		
Spaanse Mat (naast nr. 6)
1 wilg
Toermalijn (achter nr. 25)
1 eik
Topaas (schuinvoor nr. 23)
1 acacia
Turkoois (achter nr. 54)
1 wilg
Tweede Zijweg ( naast Schelling nr. 35)
3 esdoorns
Viergang (naast nr. 1)
1 wilg
Westerlandweg (schuinvoor nr. 14)
1 iep

2007/0753 30-10-2007
2007/0759 31-10-2007
2007/0726 15-10-2007

Soort vergunning	Bouwnr.	Opm.

Vinkeveen				
Molenkade 75
Plaatsen recreatiewoning (Nabij Plaswijk 66) Reguliere bouwvergunning 2007/0726

A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vergunning:
- Onder A te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij
Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving
van het plan waar u uw zienswijze op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijze
verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijze ook
mondeling (aan de balie of telefonisch) bij de betreffende afdeling bekendmaken.

Verzenddat.
vergunning

Mijdrecht				
Nijverheidsweg 21
Oprichten van 2 bedrijfsverzamelgebouwen Bouwvergunning
2007/0631 31-10-2007
Oosterlandweg
Oprichten van een spijlenhekwerk
Bouwvergunning
2007/0698 30-10-2007
rond een bestaand gemaal
(bij kruising met de Zuidertocht)

De Hoef
Oude Spoorbaan

Aanvragen bouwvergunning

Vinkeveen
Demmerik 120

Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.
				

1 tamme kastanje
1 wilg

dichte stand op de erfgrens
stormschade
dichte stand op erfgrens,
slechte conditie en dunning
stormschade
dichte stand op de erfgrens
scheefstand en opdrukken bestrating
scheefstand
slechte conditie
dunning
aantasting wilgenhoutrups
instabiliteit en dichte stand op erfgrens
stormschade

ja

ja
ja
ja
ja
ja
ja

De verleende kapvergunningen liggen van 7 november tot 19 december 2007 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen deze termijn van zes weken nadat de vergunning is
verleend een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus
13023, 3507 LA Utrecht. Het 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. Voor een toelichting op de overwegingen voor deze kapvergunningen kunt u bellen met bureau Groenbeheer, tel. (0297) 29 17 86.
In de raad van 8 november 2007
De gemeenteraad van De Ronde Venen houdt donderdag 8 november a.s. zijn maandelijkse vergadering. De vergadering
begint om 16.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis (ingang Raadhuisplein).
De raadsvergadering is openbaar, iedereen kan op de publieke tribune plaatsnemen om te luisteren. Voor mensen die iets
willen zeggen in de vergadering is er het spreekrecht. Ieder krijgt vijf minuten spreektijd, alle sprekers samen krijgen maximaal dertig minuten. Voor spreektijd over punten die op de agenda staan, kunt u zich mondeling of digitaal aanmelden via
www.derondevenen.nl, webpagina ‘formulieren’ tot op de dag van de vergadering voor 12.00 uur. Mondeling aanmelden kan
bij de griffier, postbus 250, 3640 AG te Mijdrecht, telefoon (0297) 29 18 13. De stukken liggen ter inzage vanaf maandag t/m
woensdag voorafgaand aan de raadsvergadering. De agenda ziet er onder voorbehoud als volgt uit:
1.	Opening.
2. Spreekrecht voor burgers (max. 30 minuten, geagendeerd onderwerp).
3. 	Vaststelling van de agenda.
4.	Begroting 2008. (Raadsvoorstel nr. 0063/07 van 2007)
a.	Tweede termijn algemene beschouwingen
16.00 - 17.15 uur
mondelinge reactie college op de ingediende algemene beschouwingen
		
(15 minuten per collegelid)
17.15 - 18.30 uur
pauze
18.30 - 20.00 uur
speerpunten van beleid (inclusief indienen van amendementen en moties)
		
(8 minuten per fractie, plus 1 minuut per fractielid)
20.00 - 20.30 uur
pauze
b.	Derde termijn
algemene beschouwingen
20.30 - 21.20 uur
reactie college (10 minuten per collegelid)
vanaf 21.20 uur
reactie van de fracties op de ingediende amendementen en moties,
		
stemverklaringen en stemmingen
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en van cursisten van Marijke Zwart;
open: alle werkdagen 8.00-18.00 u.

DE HOEF
De Springbok, Oostzijde 61a
- vr. 8 en za. 9 nov.; toneeluitvoering
van de Opregte Amateur. Zij spelen:
Lui zweet. aanvang; 20.00 u. Zaal
open 19.00 u. toegang 6 euro, kinderen t/m 12 jr, 2 euro.

DE KWAKEL
Dorpshuis de Quakel, Kerklaan 16
- Wie is de killer? Genesius speelt “
Sterfgenamen” Kom kijken op 16-23
en 24 nov. a.s. Ben jij de detective?

MIJDRECHT
Chr Gerf Kerk, Kon. Julianalaan 22
- do. 15 nov. bijeenkomst van de
Christenvrouw. aanvang 20.00 u.
Congrescentrum de Meyert, Van
der Haarlaan
- 9 en 10 nov. toneeluitvoering OKK.
Zij spelen: “precies zijn vader”
Medisch trainingscentrum,
Stadhouderlaan 4a
- t/m 31 dec.: expositie schilderij-

UITHOORN
De Schutse, Merodelaan 1
- do. 16 nov. dia presentatie van
NVVH vrouwennetwerk, over Lapland en Noorwegen, verzorgd door
de heer G brouwer. Aanvang 10.00
u. Entrée 1 euro 15 pp. Leden gratis
KNA gebouw, Legmeerplein 49
- vr. 9 nov. 19.00-21.00 u. en za. 10
nov. 10.00-12.00 u. rommelmarkt
Kerk aan de Schans;
- za. 10 nov. concert van het jongerenkoor Sint Jan geboorte uit Kudelstaart. aanvang 19.00 u., entrée
gratis

WILNIS
De Plashoeve,
Baambrugse Zuwe 167
- za. 10 en zo. 11 nov. verkoopexpositie van Herman Brood, Corneille en
Karel Appel van 10.00-17.00 u. Toegang gratis

Kletsmajoor

‘Ein deutsches Requiem’ van
Joh. Brahms door Amicitia
Uithoorn - Dit indrukwekkende muziekstuk kunt u op vrijdag
9 november a.s. beluisteren in De
Burght, Potgierplein te Uithoorn.U
hoort niet de Latijnse woorden van
de requiemmis want Brahms heeft
zelf een keus gemaakt uit bijbeltek-

sten. Zo is deel vier gecomponeerd
naar psalm 84, het bekende ‘Wie lieblich sind deine Wohnungen’.
Voor de pauze wordt cantate 56 van
Bach uitgevoerd en luistert u naar
de prachtige sopraan-aria ‘Höre Israel’ uit de Elias van Mendessohn.

Nu stond er natuurlijk in deze krant
vorige week woensdag een artikel
waarin de wethouder aangaf, dat alle
commotie ontstaan was door een miscommunicatie over 30 km zone, 30 km
weg of een 30 km adviessnelheid. Waar
raadslid Koedam het in het gewraakte
artikel over de Reigerstraat had over
een 30 km zone, zou gezegd zijn 30 km
weg, maar bedoeld zijn een weg met
advies snelheid 30 km. Dit artikel en de
afwezigheid van raadslid Koedam hebben waarschijnlijk wethouder Dekker
uit een pijnlijke situatie gered.
De motie van de Combinatie die stelde dat wethouder Dekker samen met
Raadslid Koedam zich schuldig gemaakt zou hebben aan achterkamertjes
politiek. En dit zou een schoffering zijn
van de gemeenteraad van De Ronde
Venen. Na het indienen van deze motie
werd er door het CDA meteen een
schorsing aangevraagd. Nu moest het
politieke spel beginnen. Na de schorsing gaf de wethouder zijn zienswijze
op de hele situatie en gaf aan dat het de
aard van het beestje is om snel te handelen en dit ook deed als raadsleden
van andere partijen hem vroegen een
probleem op te lossen. Onderbouwd
met een aantal voorbeelden werd er
door een aantal raadsleden instemmend geknikt. Daarna beriep hij zich
op het artikel in de Nieuwe Meerbode
waarin stond dat er een misverstand
was ontstaan over de aldaar niet weg
zone of advies snelheid.
Dat hij daarbij het voor een aantal
raadsleden deed voorkomen alsof dit
een rectificatie was, is niet hem, maar
hun aan te rekenen, aangezien dit op
geen manier in het artikel naar voren
komt. Sterker nog, het is gewoon het
commentaar van de wethouder op het
eerdergeplaatste interview met raadslid Koedam.
Als derde verweer voerde hij iets aan
dat misschien de raadsleden niet eens
verbaasde, maar dat eigenlijk wel zou
moeten doen. De wethouder gaf toe
dat het regelmatig gebeurt dat er vanuit het gemeentehuis brieven namens
wethouders of het college worden verzonden, zonder dat deze daar van op de
hoogte zijn. Laten we hopen dat er nog
een verstandig raadslid opstaat en hier
duidelijkheid over gaat vragen. Wat zijn
de gevolgen voor de burger als zij een
brief krijgen namens een wethouder
maar hij er niets vanaf weet.
Zijn hier juridsche gevolgen aan verbonden? De enige oplossing zou op
dit moment zijn dat iedereen die namens een wethouder of het college
een brief krijgt even telefonisch of per
mail een bevestiging vraagt of hij of
zij op de hoogte is van de ontvangen
brief. Even voor uw gemak het telefoonnummer van de gemeente: 291616,
e-mailadressen zijn te vinden op www.
derondevenen.nl. En na het betoog van
Dekker dat het verhaal vertelde van
misverstanden goede bedoelingen
en overijverige ambtenaren kreeg hij
hulp vanuit onverwachte hoek. Raadslid Houmes die bekend staat als de
alleskunner van deze gemeenteraad,

Toon de Graaf.
Aanvang: 20.15 uur; Toegang: 19,euro (cjp/sp 18,- euro) Kaartverkoop bij:
Krijtenberg, Dorpsstraat, Ten Hoope,
Zijdelwaardplein, de koorleden en
vanaf 19.30 uur aan de kerk.

Inbrekers aangehouden

Miscommunicatie
Het onvermijdelijke gebeurde afgelopen donderdag. Wat een rustige
raad had moeten worden werd toch
nog spannend. Wethouder Dekker
kreeg een motie van afkeuring gepresenteerd. En dit alles door de
artikelen die in deze krant verschenen en mede door ondergetekende
geschreven waren. Maar dat deze
motie van de Combinatie kwam
in plaats van de VVD verbaasde
toch enigszins, gezien de mails die
vanuit deze laatste partij verstuurd
werden.

Een concert wat Amicitia in uw warme belangstelling aanbeveelt
De uitvoerenden zijn:
Marjorie Ginczinger, sopraan; Kees
van Hees, bariton; Eric Jan Joosse, orgel. Het begeleidingsorkest is
Continuo en het geheel staat o.l.v.

fractievoorzitter van D66, vice voorzitter van de raad en nooit te beroerd om
zich op te werpen als een soort van 5de
wethouder en steun en toeverlaat van
het college.
Misschien dat het vanuit deze laatste
functie dan iets minder onverwacht
was, maar hij had zich de functie toebedeeld van crisismanager voor de
wethouder Dekker. Hij vond dat, als
politici nou ook al moties gingen indienen naar aanleiding van artikelen in de
krant, het hek van de dam was. Kranten
zijn immers niet altijd betrouwbaar en
interviews komen zelden in de krant
zoals ze bedoeld zijn. Schouten van de
Christenunie vond ook dat het artikel
echter niet te zwaar mee kon wegen,
aangezien met een beetje mazzel de
helft waar zou zijn. En, zoals Houmes
terecht opmerkte, is het dan nog de
vraag welke helft. Als de Christenunie
echter deze maatstaaf gebruikt voor
ieder geschreven woord, zouden ze
nog wel eens in de knel kunnen komen
met hun eigen idealen.
RVB liet bij monde van hun fractievoorzitter blijken dat het allemaal een storm
was in een glas water. De VVD wilde
graag nog een keer schorsen om na
de woorden van de wethouder tot een
definitief standpunt te komen. Wat er
allemaal besproken is in de gesloten
kamertjes van het gemeentehuis is
onduidelijk. Het duurde in ieder geval
enige tijd voordat alle neuzen dezelfde
kant op wezen. Na deze schorsing was
de coalitie CDA, RVB, VVD zo eensgezind dat Hoogstraten (CDA) namens
de gehele coalitie het woord deed. Hij
meldde dat zij de motie niet steunden
en vond dat de wethouder niet buiten
zijn boekje was gegaan. De andere
partijen zouden de motie ook niet steunen en toen was het laatste woord aan
de Combinatie.
Schreurs, de indiener van de motie namens de Combinatie, trok in tegenstelling tot de andere partijen de woorden
van raadslid Koedam, gedaan in het
interview, niet in twijfel, vond het echter
zeer jammer dat Koedam niet aanwezig
was. Gaf zelfs te kennen dat hij hier
zijn bedenkingen bij had. Enigszins tot
de orde geroepen wegens het maken
van insinuaties nam hij deze woorden
terug.
Maar hij bleef het erg jammer vinden dat Koedam niet zijn zienswijze
op al dan niet miscommunicatie kon
laten horen. Tevens had hij sterk het
idee dat de 30 km-adviesborden die
geplaatst gaan worden, een politiek
spel waren om de wethouder te redden omdat iedere andere wijziging in
de verkeerssituatie zou betekenen dat
de wethouder wel degelijk buiten zijn
boekje zou zijn gegaan.
Tevens verbaasde hij zich erover dat
de partij die deze discussie was gestart via de mail en de wethouder had
beticht van ondemocratisch handelen,
zich stil hield en niets meer te zeggen had over deze aantijgingen. Zoals
eerder gezegd, wat er in de gesloten
kamertjes van het gemeentehuis besproken is blijft voor buitenstaanders
gissen, maar dat er waarschijnlijk bij de
VVD zo hard op tongen gebeten is, dat
ze zelfs geen verklaring meer konden
geven voor hun toch opzienbare draai,
zal ze pijn gedaan hebben. Maar alles
voor de vrede in de coalitie. Het is te
hopen voor de wethouder dat hij zijn
lesje geleerd heeft. Hij heeft deze motie
overleefd, eentje die gelijk staat aan
een tik op de vingers. Een volgende
zou wel eens zwaardere consequenties
kunnen hebben en men zal deze niet
vergeten zijn.
De Kletsmajoor

Mijdrecht – Op 26 oktober jl. kon Uit onderzoek bleek het te gaan om
de politie twee inbrekers op he- de kluis uit de Mijdrechtse woning..
terdaad betrappen en aanhouden. De politie startte een onderzoek en
Met deze aanhouding konden di- al snel kwam vast te staan dat derect meerdere inbraken/diefstalen ze auto valse kentekenplaten had.
worden opgelost. De daders had- Na een tip heeft het inbraken team
den zich toegang tot de woning ver- stad Utrecht de auto op 26 oktober
schaft door het forceren van een jl. aangetroffen op de Wilhelminaraam op de eerste verdieping. Uit de weg in Groenekan. Een observatiewoning werd een kluis wegnomen. team hield deze wagen toen in de
Een uur na deze inbraak zag een gaten en zo kon men nog dezelfde
getuigen dat inzittenden een kluis avond twee mannen op heterdaad
Editie:inx Groenekan.
Week: xxbetrappen.
Dokumentnaam: x
inTekst
een Berliner
auto gooide

Is uw huisdier
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00
uur bereikbaar onder 0297-587095.
Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Thijs Snoek in popconcert
Kinderen voor Kinderen 2007
Mijdrecht - Eindelijk was het dan
zover. Na zes maanden iedere zondag repeteren onder leiding van Babette Labeij en Lucia Marthas kon
het Kinderen voor Kinderen koor
2007 laten zien dat het bol staat van
talent.
De liedjes hebben allemaal een eigentijds karakter. De zang en de
dans lagen op erg hoog niveau. Ook
Thijs uit Wilnis mocht na auditie deel
uitmaken van deze selectie en zijn
solonummer ten gehore brengen. Er
werden maar liefst drie concerten

gegeven in de studio te Baarn op 25
en 26 oktober jl. Alle concerten waren snel uitverkocht en de in totaal
drieduizend mensen konden genieten van een schitterend spektakel.
De camera’s draaiden volop en alles wordt 10 november aanstaande uitgezonden bij de VARA op Nederland 3 om 19.00 uur. Wil je er
nu al van genieten? Dan ligt de cd
‘De Gamer’ in de winkel en de dvd,
waarop het gehele concert te zien
is, komt na 10 november uit.

Vermist:
- De Kwakel, omgeving Mgr. Noordmanlaan, poes, Britse korthaar
zilver tebby, grijs gestreept (Wiskaspoes), zilvergrijze band met
kokertje, roepnaam Dusty, leeftijd 2 jaar, vermist sinds
24 oktober. Gechipt.
- De Kwakel, omgeving Drechtdijk, poes, lapjes, zwart vlekje onder
oog, gesteriliseerd, naam Noeka, leeftijd 1 ½ jaar, vermist sinds
8 oktober.
Gevonden:
- Wilnis, omgeving Enschedeweg, kat, E.K.H., kleurstelling grijs met
wit. Groot (06-20451806).
- Mijdrecht, omgeving Rondweg, poes, E.K.H., wit met zwart
(06-20451806).
- Mijdrecht, omgeving Oostlanderweg, poes, E.K.H., kleurstelling
zart met grijs (06- 20451806).
- Wilnis, omgeving Weth van Damlaan, kat, E.K.H., kleurstelling
bruin met oranje zwart. (asiel Amstelveen).
- Wilnis, omgeving Veenweg, kater, zwart met wit, witte neus en bef
en wittig op buik, witte puntjes op tenen (asiel Amstelveen).
- Mijdrecht, omgeving N201 ter hoogte Shell tankstation, kat, zwart
met witte voetjes en witte bef. (06-20451806)
- Wilnis, omgeving Pastoorkannelaan bij bushalte, kat, E.K.H.,
kleurstelling grijs met zwart wit en bruin. (06-20451806).
- Mijdrecht, omgeving 2e Bedijking, kat, E.K.H., kleurstelling zwart
met wit witte nek witte neus witte sokjes. (06-20451806).

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardig,
opvallends, maak daar een foto van, een klein verhaaltje en
stuur het op. Vorige week ontvingen we deze foto.....

Voorjaarsbode???
Maandag j.l. ontvingen we deze foto van Klaas Groot, met een slechts
korte vermelding. Voorjaarsbode???
Heeft u ook een leuke foto, iets vreemds, iets geks, gevaarlijks, het geeft
niet wat, een kort (of lang) verhaaltje erbij en stuur het op naar onze redactie en wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail
kan het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@
meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641CB in Mijdrecht.
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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. 0297531111. Spoedgevallen avond/
nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis Amstelveen, tel.
020-4562000.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.00-18.00 u;
za 9.00-12.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij apotheek Pelaene Hof,
Terschellingkade 2, 3446 BK
Woerden, tel. 0348-480481.

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

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk Mijdrecht,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939. Behandeling na
telefonische afspraak
Dierenkliniek Wilnis,
Molmlaan 15, 3648 XK Wilnis,
tel: 0297-250114.
Weekenddienst na tel. afspraak.
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, tel: 0297-242436.
Consults na tel. afspraak.
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen
tel: 0297-263758 fax: 0297-594080
www.dkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

sTIChTING
WELzIjN OuDEREN
Kerkvaart 2, tel. 0297-230288.
Ouderenadviseur, tel. 0297-230285

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

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

Editie 2:

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.simonspsychologische-begeleiding.nl
De Ronde Venen:
Praktijk voor psychologische hulpverlening, 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

Editie 3:

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

COLOFON
verschijnt woensdag
De Ronde Venen,
Mijdrecht, Amstelhoek,
De Hoef, Wilnis, Vinkeveen,
Waverveen, Vrouwenakker,
Zevenhoven
Uithoorn, Nes a/d Amstel,
De Kwakel
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, foto’s
en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl
Redactie/aquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 23-27
1901 RW Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
ISDN 0251-673620
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
Verspreid Net BV
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
Tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Editie 2: oplage 14.950 ex.
Editie 3: oplage 13.150 ex.
Overname/kopiëren van advertenties en/of teksten uit deze
uitgave is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming
van de Uitgever.

sTIChTING IMET

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

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

zORG &
DIENsTVERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297288288. Geopend op werkdagen
8.30-17.00 u (maatschappelijk werk,
thuiszorg, jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei mogelijkheden van zorg: Zuwe Service,
tel. 0900-2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch bureau: tel. 0346-581487. Voor ouders
van kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies
of aanmelding voor thuiszorg,
verpleegthuiszorg, opname in een
verzorginghuis of verpleeghuis
kunt u contact opnemen ma t/m vr
9.00-17.00 u, tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: ma
t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

COMPLETE COLLECTIES
VOOR DE SLAAPKAMER!
SLAAPSYSTEMEN
• Matrassen
• Boxsprings
• Spiralen
• Lattenbodems
• Dekmatrassen
• Waterbedden

TIENERBEDDEN
• Half- en hoogslapers
• Bed met opbergladen
• Bureau’s en kastjes

SENIORENLEDIKANTEN
• Ledikanten op wielen
• Verstelbare bodems
RUIMTEBESPARENDE
BEDDEN
• Dubbeldivanbedden
• Stapelbedden
• Vouwbedden
STOFVRIJE COLLECTIE
• Cara-matrassen
• Cara-dekbedden
• Cara-hoofdkussens

COMPLETE
SLAAPKAMERS
• Ledikanten en
nachtkastjes
• Uitrolbare ledikanten
• Toilettafels
• Commodes en kastjes
• Linnenkasten
KUSSENS EN
DEKBEDDEN
• Hoofdkussens
• Nekkussens en Jantjes
• Donzen dekbedden
• Wollen dekbedden
• Wildzijde dekbedden
• Synthetische
dekbedden

BED- & BADTEXTIEL
• Dekbedovertekken
• Kinderdekbedovertrekken
• Hoesonderlakens
• Lakens en slopen
• Molton hoeslakens
• Onderdekens
• Molton onderslopen
• Geplastificeerde molton
hoeslakens
• Spreien
• Wollen dekens en plaids
• Handdoeken en
washandjes
• Badjassen
• Badmatten
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Natuur
dichtbij
huis
Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

Rode sloten in onze
groene venen?

OVERIGEN
• Dekbedden bijvullen
• Dekbedden voorzien
van nieuwe tijk
• Dekbedden wassen

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

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

www.morpheus.nl

Genesius speelt
‘Erfgenaam’
De Kwakel - Toneelvereniging Genesius gaat de planken voor u op
met het stuk “Sterfgenaam”.
Simon Starck is zeer oud, zeer rijk,
zeer ziek maar ook nog altijd zeer tiranniek. Hij laat zijn familie naar zijn
afgelegen Starck State komen. Daar
onthult hij dat hij in zijn huidig testament hen en zijn personeel zijn
miljarden nalaat. Iedereen blij.
Vervolgens kondigt hij aan de volgende dag een nieuw testament
te tekenen met daarin zijn bizar en
kostbaar plan zichzelf te laten klonen. Wat daarna overblijft van zijn
gigantisch vermogen erft hijzelf als
de nieuwe Simon Starck. Zijn advocate gaat die nacht nog deze Nieuwe Wil op papier zetten met behulp
van Simons secretaresse, die ook
de draagmoeder van de kloon zal
worden. U begrijpt het al: die nacht
wordt de oude Simon in zijn rolstoel
om het leven gebracht. Bijna iedereen in huis is verdacht!! Maar, wie is
de moordenaar? Dit wordt door het
aanwezige publiek in de pauze bepaald!!
Vanaf nu ziet u elke keer een andere
mogelijke verdachte op de foto’s in
de krant enzovoort!
De uitvoeringsdatums zijn dit keer
anders en wel op vrijdag 16 en 23
november en op zaterdag 24 no-

vember.
Wilt u mee kunnen beslissen wie de
dader(s) is/zijn of later mee kunnen
praten over de moord(en) in Het
Dorpshuis van De Kwakel, houdt
dan nu alvast een avond vrij in uw
agenda! Vanaf begin november zijn
de kaartenvoor 6 euro te bestellen
bij: Tonny Voorn Ringdijk 8, 0297560448 (de kaarten zijn alleen bij dit
adres af te halen!!)
Trudy Rekelhof 0297-786344 of aadentrudy@tiscali.nl (Nieuw, nu ook
via e-mail te bestellen!!)

Eerst in de zomer nog groen,
lanzamerhand naarmate de
herfst vordert, worden veel
sloten in de polders van de
Utrechtse Venen steeds roder.
Ze raken bedekt met een rood
karpet, vooral als ze in de zon
liggen. Een dikke groene laag,
zo op het eerste gezicht kroos,
wordt rood. Als je goed kijkt
is het geen kroos maar veel
meer een echte plant, echter heel klein. Het rode vloerkleed bestaat uit duizenden,
ga maar tellen, Grote Kroosvarentjes, ook wel Azolla
genoemd. Een hele simpele
varen, uiterst kleine blaadjes,
geen stengel en de worteltjes
hangen zo in het water dat
voedselrijk moet zijn. Het lijkt
meer op kroos of mos. Pas
op, je kunt er niet op lopen.Het
plantje op de foto is amper
een cm. groot. Oorspronkelijk
afkomstig uit Amerika , is het
nu aardig ingeburgerd in ons
land , vooral in het westen.
Op zandgrond zul je er tevergeefs naar zoeken. Rond 1880
is het ontsnapt uit de Leidse
Hortus en heeft zich voorgoed
gevestigd in onze polders.
Alsof de herfstkleuren ook in
de sloot toeslaan; bij de bovengrondse planten wordt
het bladgroen afgebroken,
zodat de componenten ervan

Voorzittster Cor Floor:
“De onkosten die nekken ons”

Geschiedenis
Terugkijkend op de geschiedenis
van de Ponderosa komen de herinneringen terug. “Het was eerst een
speeltuin ‘Jacqueline’. Maar die verkeerde in vervallen toestand. Wij
hebben ons toen als buurt het Thamerdal ontfermd over de speeltuin.
Op datzelfde moment werden er in
het kader van het stimuleren van de
leefbaarheid in Uithoorn een aantal
werkgroepen opgericht.
Zo ontstond ook de werkgroep Thamerdal, die al heel snel met het opknappen begon van het gebouwtje dat op het terrein van de speeltuin stond. Het gevolg was dat er
al spoedig de eerste klaverjasclub
en kindermiddag gestart konden
worden. De bewoners verdienden
hun kost met hun handen en waren
sterk en zo konden wij van allerlei
dingen organiseren.
Maar er moest natuurlijk wel een

Gerrit Hiemstra
IVN De Ronde Venen &
Uithoorn

home.wanadoo.nl/ivnrvu

Buuthuis Ponderosa houdt op te bestaan

Uithoorn - In de kranten stond al:
het voor vele Uithoornaars en zeker
ook ver daar buiten, verpletterende
bericht “De Ponderosa gaat dicht’.
In een persbericht van de Stichting
Buurthuis Thamerdal ‘Buurthuis
Ponderosa’ wordt vermeld dat na 37
jaar het bestuur besloten heeft om
rond september 2008 de stichting te
ontbinden. De reden is dat de belasting voor zowel bestuur als vrijwilligers te groot wordt en dat bovendien het aantal bezoekers sterk
teruggelopen. Met als gevolg dat de
inkomsten verminderen en de kosten stijgen.
In een eerste reactie op dit persbericht meldt voorzitster Cor Floor dat
er nooit een prijsverhoging is ingevoerd. “Maar de onkosten gaan wel
gewoon door”. Wel constateert Cor
dat zij altijd aan hun verplichtingen
hebben voldaan en dat de renteloze
lening is afgelost
“Het probleem is dus de kosten. Het
is niet meer kostendekkend”
aldus Cor Floor die het enorm jammer vindt dat zij en de rest van het
bestuur deze stap hebben moeten
nemen.

opgeslagen kunnen worden
in de takken en de stam.Je
gaat toch zo’n waardevolle
stof als bladgroen niet elk jaar
op de grond laten vallen? De
stoffen die overblijven in de
afstervende cel vermengen
zich en je hebt de prachtigste
kleuren.
Zo niet bij dit plantje. Onder invloed van UVzonlicht vormen
de cellen sterke kleurstoffen,
anthocyanen geheten, die
het groter wordende plantje
moeten beschermen tegen te
fel zonlicht. Dit verschijnsel zie
je wel bij meer planten: jonge
bladeren van de Populier en
de Roos zijn rood door de
anthocyanen in de jonge tere
cellen. Vlierbessen en Kersen
zijn ook gekleurd door deze
sterke kleurstoffen maar dit
is om op te vallen zodat ze
door vogels worden gezien
en opgegeten . Waarom de
aanmaak van de kleurstoffen
bij de Azolla pas in het najaar
plaats vindt , als de hoeveelheid zonlicht minder wordt, is
me niet duidelijk.
Ook op onze sloten dus
herfstkleuren. Geniet ervan.
Genoeglijke uren buiten!

naam komen. Omdat er een oude
wilg op het terrein stond wilde men
het gebouw de Wilg noemen.
Maar de kinderen, die tenslotte de
hoofdmoot uitmaken wilden een
andere naam en omdat het televisie serie Bonanza in die tijd hot was,
werd voor de Ponderosa gekozen.
Vanaf het begin hadden wij de wind
in de zeilen.
Gebouwtje
Aan het kleine gebouwtje kwam een
houten gebouw dat echter na ongeveer zes jaar van het kleine oorspronkelijke gebouwtje afscheurde.
Er zijn toen allemaal acties op touw
gezet om het huidige gebouw te bekostigen. Wij hebben toen een renteloze lening gekregen van twee ton
van de gemeente en 25 jaar geleden
is dit gebouw toen geopend. Alles
wat wij organiseerden slaagde” aldus Cor Floor.
Wij hadden elk jaar een veiling
waarbij wij de burgemeester en de
wethouders ‘veilden’ en verkochten
aan bedrijven. Dan was er echt twee
weekends feest. We hebben een gigantische zeskamp gehad. We hebben meegedaan aan de zeskamp
van de NCRV en dan natuurlijk de
beruchte Polenreizen.
Vanaf 1981 deden wij dat en dan
gingen wij met vijf zes vrachtwagens vol met speelgoed en andere
zaken naar Polen. Die vrachtwagens
werden ons dan weer ter beschikking gesteld door de exporteurs. We
hadden enorm veel sponsoren in
het bedrijfsleven. Dat was echt een
happening. Wij hadden onze eigen
buurtkrant. Ik heb altijd op de boerderij gewoond en daar werd de krant
dan gedrukt en gestencild en hier in
het clubhuis in elkaar gezet en verdeeld. Ieder had zijn eigen wijk.
Kermis
Je kon er je ei in kwijt. Ieder jaar
hadden wij Koninginnedag met een
giga kinderkermis. Er is een speciale
uitgave van de Lange Brug aan de
Ponderosa gewijd. Ieder jaar gingen

we naar Baarle Nassau en kochten
dan een vrachtwagen vol met speelgoed en natuurlijk werden de vrijwilligers niet vergeten en was er elk
jaar een uitje zoals naar Engeland.
De meeste vrijwilligers doen al meer
dan twintig jaar mee.
En vanaf het begin surprisekeenen.
En laatst nog de reünie van de politie. Het is net Haarlemmerolie. We
zitten eigenlijk elke dag vol” meldt
Floor. “Maar het ging niet meer en
omdat wij ook eerlijk willen zijn ten
opzichte van de gemeente hebben
wij met de wethouders gesproken
over ons probleem.
Die hebben dat wel gewaardeerd
en ik hoop dat er iets zinnigs mee
gebeurt en dat clubs en verenigingen hier kunnen blijven ook omdat
de ruimte beperkt is in Uithoorn. Het
gebouw kent bovendien veel voor-

zieningen zoals een invalidentoilet
en is ook toegankelijk voor invaliden en doven en slechthorenden.
Wij hebben een schitterende tijd
gehad” herinnert Cor Floor zich die
trouwens ook nog na 12 ½ jaar tot
ereburger werd benoemd en in 2000
burger van de eeuw.
“Maar dat ben ik niet alleen geweest die dat voor elkaar heeft gekregen. Zonder al de vrijwilligers
was dit nooit tot stand gekomen”
vindt Cor Floor die nog moet lachen
als zij denkt aan de keer dat medewerkster An geridderd werd. “In
haar schortje hebben we haar meegetroond naar het gemeentehuis”.
Voor ons allemaal is het heel heel
moeilijk en zeker voor de mensen die hier om de Ponderosa
wonen”zegt Cor die eraan toevoegt
dat zij hoopt dat alle mensen die gebruik maken van de Ponderosa voor
hun club of vereniging dit in de toekomst kunnen blijven doen en dat
de vrijwilligers van hun welverdiende rust mogen genieten:”Hoewel
dat in het begin best wel moeilijk
zal zijn’realiseert Cor Floor zich. De
laatste kerstsurprisekeenavond ‘wat
een woord hè’ lacht Cor vindt plaats
op 15 december om 20.00 uur.
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Intersport DUO is tijdelijk verhuisd
Mijdrecht - De vestiging van Intersport DUO in Mijdrecht zal een
totale metamorfose ondergaan. De
winkel zal voorzien worden van een
volledig nieuwe opbouw, gevel, entree, en interieur.
Bovendien zal de winkel twee keer
zo groot worden.
Om dit te kunnen realiseren is er
gekozen voor een tijdelijke verhuizing. Vanaf donderdag 8 november
kunt u Intersport DUO vinden in het
pand van v. Kreuningen woninginrichting, op slechts 50 meter van de
huidige vestiging.
In deze zeer ruime winkel wordt een
totaal sportassortiment aangeboden waaronder de nieuwste wintercollectie 2007-2008.
Nieuw in het tijdelijke pand is een
stuntafdeling met hierin o.a. een
grote monsterpartij winterjacks en

sweaters van het merk O’neill met
kortingen tot 60%.
Vanaf medio maart 2008 is de ver-

nieuwde vestiging gereed en bevindt Intersport DUO zich weer op
de voor u vertrouwde locatie.

De Ronde Venen - Op vrijdag 9 november aanstaande is het weer tijd
voor de maandelijkse Youngone’s
disco voor tieners van 10 tot en met
14 jaar.
Om 19.30 uur gaan de deuren van
jongerencentrum Allround (Rondweg 1a, Mijdrecht) open voor de
jongste partygangers uit De Ronde
Venen. Tot 23.30 uur kunnen zij genieten van de beste top 40- en feest
muziek en schuifelen met hun liefste vriendje of vriendinnetje.
Bovendien zal deze disco in het thema halloween zijn! De zaal is inge-

richt als spookhuis en het dansen
vindt plaats tussen de spinnen en
vleermuizen. Ook krijgen alle bezoekers bij binnenkomst een lot voor de
loterij, waarmee monsterlijke prijzen
gewonnen kunnen worden en een
consumptiebon voor een welkomstdrankje. Ook kunnen kinderen zich
gratis laten schmincken tot monster,
dracula of een andere griezel.
Uiteraard kan weer gerekend worden op het enthousiasme van een
grote groep vrijwilligers die deze
disco-avonden mogelijk maakt. Er
wordt op toegezien dat de tieners

niet roken of alcoholische dranken
drinken. Ook worden de tieners die
worden opgehaald nooit alleen naar
buiten gestuurd. Zodoende wordt
aan ouders gevraagd hun kind op
de tegels voor de deur af te halen.
Gelieve, ook bij regen, niet in de auto te blijven zitten.

Opening De blauwe Muis
in de Trekvogel
Youngone’s Halloween afterparty
Mijdrecht - Donderdag 1 november heeft de opening plaats gevonden van een nso groep van de blauwe muis in OBS De Trekvogel.
De kinderen en de leidster en de
manager van de blauwe muis hebben het lokaal geopend,ze gingen
door de dichtgeplakte en versierde
opening naar binnen. Binnen konden de kinderen het nieuwe lokaal
bewonderen met allemaal nieuw
meubilair en nieuw speelgoed. Na-

dat ze gezamenlijk lekker de zelfgemaakte versierde cakejes hadden
opgegeten, konden de kinderen en
ouders lekker spelen. De blauwe
muis kwam ruimte tekort voor de
kinderen van 4-12 jaar op dinsdag
en donderdag en is daarom een samenwerking aangegaan met OBS
De Trekvogel die een lokaal over
had. Vanaf 1 november kunnen kinderen van OBS De Trekvogel en van
de Twistvliedt school ook opgevan-

gen worden in Muizenhol 3 zoals
het lokaal nu heet.
Alle ca. 160 SKON kinderverblijven
zijn gecertificeerd volgens de ISO/
HKZ normen. SKON® is houder van
het seriemerk ‘ De Blauwe’ gevolgd
door de naam van een dier(soort).
Voor informatie over De Blauwe
Muis kunt u contact opnemen met
Debby Hendricks manager. Oosterlandweg 16a 3641 PW Mijdrecht,
telefoon 0297-591951.

Pastoor Willem Vernooij
met emeritaat

Aan de deur (9 november vanaf 19.30 uur) worden kaarten verkocht. Kaarten kosten 3 euro voor
tieners met een discopas en 5 euro voor diegenen die er geen kunnen tonen.

en dat betekent een versterking
in veel activiteiten omdat je elkaar
aanvult op bepaalde gebieden.”

Vinkeveen - Met ingang van donderdag 1 november jongstleden is
Pastoor Willem Vernooij van de Parochie Het Heilige Hart van Jezus in
Vinkeveen met ‘emeritaat’ gegaan.
Met ‘pensioen’ zegt men in het bedrijfsleven. “Ik heb formeel ontslag
gevraagd aan de bisschop om mij
uit de actieve dienst van het Bisdom te ontslaan én gekregen. Ik
heb officieel afscheid genomen als
parochiepastor, dus als priester. En
daardoor heb ik de functie van pastoor, als voorzitter van het kerkbestuur, ook neergelegd. Ik heb derhalve ook geen bestuurlijke functie meer. Maar ik blijf wel op afroep
op vrijwillige basis kerkdiensten leiden. Net zoals in het burgerlijk leven
kun je als priester op je 65ste met
pensioen gaan. Dat is niet verplicht,
maar zodra je 75 jaar wordt krijg je
hoe dan ook eervol ontslag. En dan
hangt het van je gezondheid af én
van de bisschop in hoeverre je dan
nog kan en mag doorgaan met het
kerkelijke werk. Ik ben nu 71 jaar en
nog steeds beschikbaar voor verschillende diensten binnen de parochie op vrijwillige basis. En zolang
ik gezond ben en het mij gegeven
is, wil ik best nog wat doen. Ik ben
dus wel weg maar niet uit beeld!”
Aldus pastor Willem Vernooij desgevraagd.
46 Jaar pastor
Willem Vernooij werd in 1936 geboren en groeide op in Werkhoven,
gelegen tussen Utrecht en Wijk bij
Duurstede. Zijn oom was priester
en hij voelde zich aangetrokken tot

diens werk. Hij kwam tot de slotsom
dat dit ook voor hem was weggelegd.
Aldus stelde hij zijn leven in dienst
van het Bisdom en de kerk waar
hij 46 jaar pastor is geweest; daarvan 20 jaar in Vinkeveen. Hij werd in
1961 tot priester gewijd en was vervolgens drie jaar hulppastor (Kapelaan) in Soest-Zuid, daarna drie jaar
in Didam, vier jaar in AmersfoortNoord en 7 jaar in Arnhem. In 1978
werd hij benoemd tot pastoor in Lopik en met ingang van 1 november
1987 werd hem die functie aangeboden bij de Parochie in Vinkeveen.
Hij neemt afscheid na welgeteld 36
jaar in actieve dienst te zijn geweest
in de provincie Utrecht.
Als een van zijn hoogtepunten in
zijn 20-jarig priesterschap noemt
pastor Vernooij de aanstelling van
de Vinkevener Hans Pauw tot pastor in Amersfoort-Noord. Hij werd
in 2002 tot priester gewijd. Waar hij
ook blij mee is en echt als een hoogte punt ziet is de geweldige toewijding en medewerking van de parochianen die vrijwillig werk doen én
de mensen die bij de parochie werken. Willem Vernooij ziet zichzelf als
iemand die een bedrijf heeft en dat
overdoet aan zijn opvolgers. “Dan
moet men zonder mij kunnen doorgaan en ik ben ervan overtuigd dat
zoiets lukt. Ik ben blij dat deze mensen de schouders eronder zetten
door met en voor de kerk te willen
werken. Een ander hoogtepunt voor
mij is de samenwerking tussen de
verschillende parochies in de regio.
Eind vorig jaar is het beoogde samenwerkingsverband er gekomen

Opvolger
Krijgt pastoor Vernooij een opvolger? “Ja en nee,” is zijn antwoord.
“Ik ben de laatste geweest die alléén-pastoor was van de parochie
Vinkeveen. Op dit moment is Dick
Bloem de pastoor van het samenwerkingsverband Vecht en Venen
voor alle parochies hier in de buurt.
Dus ik héb een opvolger alleen moet
die zijn aandacht over meerdere parochies verdelen.
De parochianen zelf moeten zoveel mogelijk doen in samenwerking met het pastorale team van
medewerk(st)ers in de omgeving.
Dat samenwerkingsverband moet
groeien. Het begrip ‘kerk’ betekent letterlijk ‘de gemeenschap van
Christus’. De kerk is dus niet een
zaak van Willem Vernooij. Omdat
ieder mens zijn beperkingen heeft,
moeten onze kwaliteiten elkaar aanvullen. Dat doen we dus in het samenwerkingsverband op hoofdlijnen als de liturgie, catechese, het
opbouwwerk
(gemeenschapsopbouw) en de diaconie. Daar moeten
we elkaar in steunen en helpen.”
Naast hoogtepunten kende pastor Vernooij ook dieptepunten. Een
daarvan baart hem nog steeds grote zorgen, namelijk de slechte staat
van onderhoud van het kerkgebouw
en de pastorie. Er was ooit subsidie aangevraagd voor herstel van de
kerk en vooral de toren. Men hoopt
er nog steeds op maar er is geen
toezegging. Dieptepunten voor hem
zijn ook het soms sterk negatieve
gedrag van mensen in de omgang
met elkaar en de onverdraagzaamheid. Ook het niet meer met elkaar
willen omgaan vanwege haat, nijd
en egoïsme zijn persoonlijke dieptepunten in een menselijk leven.
Vernooij heeft het van nabij meegemaakt. In pastoraal opzicht heeft hij
daar wat aan proberen te doen en
wil dat nog steeds. Hij vraagt daarbij zijn Schepper om hulp om hem
de weg te wijzen waarlangs hij die
mensen toch weer op een positief
vlak kan brengen.
Dat sluit goed aan bij de vraag wat
zijn grootste wens is in dit leven.
“Ten eerste dat mensen meer in God
gaan geloven en van elkaar gaan
houden. Dat ze eerbied en respect
voor elkaar kunnen opbrengen omgeacht overtuiging, afkomst, ras of
kleur. Probeer het goede bij die ander te ontdekken, die evenals jezelf
ook beperkingen heeft natuurlijk, en
tracht elkaar aan te vullen.
Er wordt té vaak oneerbiedig over
mensen gesproken en dat is kwetsend voor die ander. Dat is niet goed
Je moet leren met anderen rekening
te houden. Het is een zaak van hoe
je tegen die ander aankijkt. En hoe
hij of zij tegen jou aankijkt. Tracht
je het omgekeerde namelijk ook
eens voor te stellen! Dat houdt dus
in ‘meer waarachtige liefde voor elkaar’ en een verdieping van het geloof.”
Willem Vernooij is weliswaar weg,
maar nog niet uit beeld. “Ze zijn nog
niet van mij af,” zoals hij dat zelf met
een tikkeltje humor in zijn stem zegt.
Hij woont op een steenworp afstand
van de kerk en de pastorie in een
van de nieuwbouw appartementen op het terrein van Maria Oord in
Kerkelanden.

Handrem vergeten...
Mijdrecht – Het zal je maar gebeuren. Je gaat even boodschappen doen bij Karwei. Je zet je bestelbusje op het parkeerterrein aldaar, stapt uit en loopt richting de
winkel. Net voor je naar binnen wilt

gaan kijk je nog even achterom en
je ziet je nog net dat je bestelbusje
niet meer op de parkeerplaats staat,
maar net voorbij de berm rijdt, zo
de naastliggende sloot in. Geen paniek, dacht de chauffeur. Hij ligt nu

toch al in het water. Eerst maar even
mijn boodschappen doen en daarna
naar huis bellen dat ze met de tractor moeten komen om mijn wagen
er uit te trekken. Kijk dat noem je
nou ‘ een nuchter Hollander’

Jeugdkoor JOY beklimt de
kerktoren
Mijdrecht - Zondag 4 november
was het dan weer zover, het jaarlijks
uitje van JOY, het jeugdkoor van de
RK kerk in Mijdrecht.
Na het zingen van de familieviering is het koor in groepjes in de
toren van de kerk geweest. drie verdiepingen hoog. Bij de eerste verdieping konden ze de kerk inkijken,
op de tweede verdieping liepen je

op de zolder van de kerk. Waar het
koor normaal in de kerk zit, liepen
ze nu boven, de zogenaamde kamelenrug. Als laatste klommen de kinderen ook nog naar de klokken. “
Wat maakt dat een herrie als je er zo
dicht bij staat” zo was de reactie van
de kinderen. Na ook nog wat spelletjes te hebben gespeeld konden
ze aan tafel om te gaan gourmetten.

Dit was een heus feest.
Na ruim anderhalf uur getafeld te
hebben vertrokken ze richting Amstelveen naar de bowlingbaan om
een uurtje te bowlen. Hierna weer
naar huis. Bij de kerk stonden de
ouders ze al weer op te wachten.
Mede dankzij de bijdrage van de
heer de Jong van de BONI heeft dit
koor een geweldig uitje gehad.
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Fusie van Abcoude, Breukelen, Loenen en De Ronde Venen wordt een feit

Eén grote Groene Hartgemeente
door herindeling
De Ronde Venen - Zoals het er nu naar uit ziet zullen met ingang
van 1 januari 2010 de gemeenten Abcoude, Breukelen, Loenen
en De Ronde Venen samen één nieuwe Groene Hartgemeente
(66.000 inwoners) gaan vormen tussen de stedelijke regio’s van
Amsterdam en Utrecht. Dat is het voorstel van Gedeputeerde
Staten (GS) van de Provincie Utrecht na een zorgvuldige procedure waarin het draagvlak voor gemeentelijke herindeling in het
Vecht- en Plassengebied is afgewogen. De positie van Maarssen als zelfstandige gemeente, blijft ongewijzigd.
Kockengen, als onderdeel van de gemeente Breukelen, maakt
– voorlopig althans – ook deel uit van de nieuwe Groene Hart
gemeente. Het voorstel voor de gemeentelijke herindeling is
bedoeld om de bestuurskracht van de betrokken gemeenten te
versterken. Dit deelde gedeputeerde Marian Dekker (PvdA) afgelopen dinsdagmiddag in het Provinciehuis te Utrecht de verzamelde pers mee. Eerder die dag werden de bestuurders van
de verschillende gemeenten van dit besluit op de hoogte gebracht.
Noodzaakl
De versterking van de bestuurskracht van de gemeenten Abcoude, Breukelen en Loenen is al meer
dan tien jaar onderwerp van discussie. Een jaar geleden is de provincie
een zogenaamde ARHI-procedure
gestart om te komen tot herindeling. Daarbij werden ook de omliggende gemeenten De Ronde Venen,
Maarssen en Wijdemeren betrokken omdat zij een bijdrage kunnen
leveren aan de oplossing van het
probleem. De Ronde Venen neemt
daarbij een cruciale plaats in.
Alle betrokken gemeenten onderschreven de noodzaak tot versterking van de bestuurskracht in het
gebied. Uiteindelijk vielen Maarssen
en Wijdemeren af om hierin een rol
te spelen. Ook al omdat Maarssen
door de verstedelijking niet ‘past’
binnen de interne samenhang van
de nieuwe gemeente.
De ‘derde variant’
Marian Dekker gaf aan dat er in eerste aanleg vijf varianten waren die
door de verschillende gemeenten
aan GS waren aangereikt. Daarvan
waren er in principe twee door GS
zelf aangedragen, te weten de gemeentelijke herindeling van Loenen, Maarssen en Breukelen ten
oosten van de A2 tot een Vechtgemeente en een herindeling van de
gemeenten Abcoude en De Ronde
Venen plus het deel van Breukelen
ten westen van de A2 tot een Veenweidegemeente.
Beiden vonden geen draagvlak. (zoals trouwens de hele gemeentelijke
herindelingsprocedure voor nagenoeg alle betrokken gemeenten niet
hoefde).
Deze laatste twee herindelingsvarianten blijken zowel bij gemeenten
als bij inwoners en organisaties in
het gebied dus onvoldoende draagvlak te hebben. De gemeenten pleiten echter wél voor een duurzame
oplossing. Dit is in lijn met ontwikkelingen op rijksniveau. Daarom is er
nu gekozen voor ‘de derde variant’,
die van één Groene Hartgemeente,
welke leidt tot een toekomstbestendige gemeente met een sterke interne samenhang.
Dat is dus geworden de samenvoeging van De Ronde Venen met Abcoude (dit stond eigenlijk al vast)
met daarin opgenomen Loenen en
Breukelen. Dat is dus wat in De
Ronde Venen bekend staat als ‘de
grote variant’.
De gemeenteraad van De Ronde
Venen heeft zich op 27 september
jl. in een amendement uitgesproken
geen aanleiding tot herindeling te
zien, maar het proces wel constructief te willen benaderen. Zij wees de
‘gedeelde’ variant als door GS voorgesteld van de hand maar bij een
onvermijdelijke herindeling de voorkeur te hebben voor die met Abcoude, Loenen en Breukelen. Zoals nu
dus door GS is geopperd.
Status aparte Kockengen
“Kockengen, dat formeel tot de gemeente Breukelen behoort, heeft
in deze eigenlijk een ‘status aparte’ gekregen,” vertelt gedeputeerde
Dekker. “Ruim 60 procent van de inwoners die gereageerd hebben op
de vraag met welke gemeente zij het
liefst in zee zouden willen gaan, kozen voor Woerden. De inwoners van
de gemeente Breukelen als totaal
kiezen in meerderheid voor een ongedeeld Breukelen.
Binnen deze ARHI-procedure is het
niet mogelijk Kockengen aan Woerden toe te delen omdat Woerden
hiervan geen onderdeel uitmaakt,
ook al wilde deze gemeente op het
einde van de rit toch wel meedoen.
Die is bang haar regiofunctie kwijt
te raken met zo’n grote nieuwe gemeente in de achtertuin. Zodra er
plannen zijn om ook het zuidwes-

telijk deel van de provincie Utrecht
aan een gemeentelijke herindeling
te onderwerpen, wordt de positie
van Kockengen en die van Woerden opnieuw bekeken. Verder zal er
door de nieuwe gemeente een andere bestuursvorm moeten worden
gehanteerd waarbij het zwaartepunt meer zal komen te liggen op
het voeren van een kernenbeleid.”
Aan de invulling daarvan kon Dekker nog geen uitleg geven.
Dat mag wat kosten
Zeker is wel dat de nieuwe herindeling geld gaat kosten. Verder zal geknabbeld worden aan de Algemene
Uitkering zoals die door het rijk jaarlijks aan gemeenten wordt betaald.
Dat is een vast bedrag per gemeente plus een variabel deel om compensatie te bieden aan gemeentelijke kostenverschillen. Nu er straks
één Groene Hart gemeente zal ontstaan is het rijk ‘goedkoper’ uit. Immers, waar de gemeenten in een regio ieder een bedrag ontvingen, is
dat er nu maar één.
En dat scheelt een aardige slok –
zeg maar fles - op een borrel. Het
zal om en nabij een kwart bedragen van wat het eerst was! Volgens
cijfers die voorkomen in de Notitie
Vecht- en Plassengebied gaat het
om ruim 900.000 euro op jaarbasis.
Dat moet wel weer door de bewoners opgebracht worden. Omdat het
aantal inwoners van de nieuwe gemeente bijna verdubbelt, zal dit wellicht meevallen, maar toch. Het zal
niet bij dit bedrag blijven. Toegegeven, de nieuwe gemeente vangt
daar tegenover dan wel weer een
vergoeding als gevolg van deze herindeling, maar de grootte daarvan
ligt allemaal nog in de schoot der
tijd verborgen. Daarnaast is het zo

Gedeputeerde Marian Dekker geeft uitleg over de gekozen variant voor de gemeentelijke herindeling. Naast haar communicatieadviseur Coen van Tankeren
dat gevreesd wordt dat voor inwoners van De Ronde Venen de woonlasten omhoog zullen gaan als de
huidige kosten hier worden afgezet
tegen die van Abcoude.
Uitgestrekt
De gemeente wordt met de herindeling wel erg uitgestrekt. Van
noord naar zuid van de grens met
Weesp tot Vleuten en van oost naar
west van de Loosdrechtse Plassen tot Amstelhoek. Een deel van
de (dan) tienbaans A2 doorsnijdt
het grondgebied van de gemeente en die krijgt bovendien de beschikking over twee splinternieuwe
treinstations (Abcoude en Breukelen) in de spoorverbinding Amsterdam-Utrecht. Gehuchten als Kortrijk, Gieltjesdorp en Laagnieuwkoop
komen er ook bij en niet te vergeten het mooiste stuk van de rivier
de Vecht als recreatiegebied! Verder
hebben zwemliefhebbers keuze uit
liefst vijf (!) zwembaden en het salaris van bestuurders en ambtenaren
gaat omhoog vanwege het grotere
inwonertal. Kortom, een grote(re)
gemeente brengt ook voordelen met

zich mee…
Het lijkt er alleszins op dat met de
herindelingsplannen van het rijk de
provincie zal worden ‘opgedeeld’ in
een aantal zeer grote gemeenten.
Die krijgen van de centrale overheid
enerzijds steeds meer taken toebedeeld die zij zelf moeten uitvoeren,
maar anderzijds minder geld. In andere provincies ziet men hetzelfde
gebeuren. Op die manier kan als
achterliggende gedachte worden
gezien dat het hier gaat om een ordinaire bezuinigingsoperatie van het
rijk. Daar komt bij dat men – gelet
op de uitgestrektheid - straks beter
kan spreken van ‘gewesten’ dan van
‘gemeenten’ die op hun beurt weer
samenwerkingsverbanden aangaan
met het aangrenzende gewest. De
vraag rijst dan of de provincie als
zodanig zichzelf niet als een overbodige bestuurslaag uit de markt
prijst, want er is ook nog een (autonoom opererend) Waterschap!
Reageren
De colleges van B&W van de gemeenten Abcoude, Breukelen, De
Ronde Venen, Loenen, maar ook die

van Maarssen, wordt nu gevraagd
te reageren op het voorstel zoals
dat door GS is ingebracht. De gemeenten krijgen tot 1 februari 2008
de tijd om een definitief standpunt
in te nemen. Zij zijn vrij om te bepalen of zij hun inwoners betrekken bij
de standpuntbepaling.
Op 1 maart neemt GS een definitief
besluit over deze voorkeursvariant.
“Voor een positieve beslissing moet
er dan wel voldoende draagvlak bij
de bevolking en de gemeentebesturen zijn.
Loenen heeft hierin een sleutelpositie. Is er onverhoopt geen draagvlak,
dan zal het college van GS zich gaan
beraden wat er te doen valt,” aldus
Marian Dekker. Zij is er overigens
van overtuigd dat de gekozen variant de enig juiste is om een sterke
Groene Hartgemeente te vormen als
buffer tussen de verstedelijkte gebieden van Amsterdam en Utrecht/
Leidsche Rijn. Verloopt de acceptatie van gemeentelijk herindeling
volgens plan, dan wordt dit aan de
Provinciale Staten voorgelegd die

op 19 mei 2008 daarover haar stem
uitbrengt. Vervolgens gaat het naar
de Staatssecretaris die het door de
Tweede Kamer moet loodsen. Daar
valt uiteindelijk de beslissing.
Bij goedkeuring is de volgende gemeentelijke herindeling voor De
Ronde Venen een feit op 1 januari 2010. Wat de naam van de nieuwe gemeente zal worden is nog niet
bekend, evenmin of er een nieuwe
burgemeester komt of dat de huidige blijft zitten. Voorts zullen er ook
verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad plaatsvinden.
Wellicht op hetzelfde tijdstip als de
verkiezingen voor de Tweede Kamer
in 2010.
Een gemeentelijke herindeling geschiedt bij wet. Het rijk hanteert
hiervoor een aantal criteria, te weten draagvlak, bestuurskracht,
duurzaamheid, interne samenhang
van de nieuwe gemeente, regionale samenhang en evenwicht en planologische ruimtebehoefte. Deze
rijkscriteria zijn bij de beoordeling
van de varianten door Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht
gehanteerd.

pagina 12

Nieuwe Meerbode - 7 november 2007

Tien auto’s van Co Peek
voor Garantie Meubel
Mijdrecht - Het gaat goed met
het autobedrijf van Peek aan de
Mijdrechtse Rendementsweg. Dat
kan kennelijk ook gezegd worden
van Garantie Meubel, gevestigd ‘net
om de hoek’ bij Peek op wat ook
wel de woonboulevard wordt genoemd. Maar liefst tien bestelwagens en twee vrachtwagens van het
merk Ford verwisselden afgelopen
woensdagmorgen van eigenaar. Co
Peek zelf overhandigde hoogstpersoonlijk de autosleutels van het wagenpark aan Bas Hamami, manager
bij Garantie Meubel
Vanwege de goede zakelijke relatie
die men met het Autobedrijf Peek
heeft, is men voor deze deal met
hem in zee gegaan.
“De kleine bestelwagens zijn overwegend bestemd voor onze servicemedewerkers nadat de meubels
bij onze klanten zijn afgeleverd. Zij

monteren, installeren en plaatsen de
meubels op locatie. De grote vrachtwagens zijn bestemd voor het transport van meubels naar klanten. De
wagens zijn allemaal voorzien van
het beeldmerk van Garantie Meubel
waardoor ze duidelijk herkenbaar
zijn op de weg.
Verheugd
Co Peek zegt verheugd te zijn over
de aankoop van zoveel auto’s door
één bedrijf. “Wij leveren zowel nieuwe als gebruikte auto’s aan particulieren en bedrijven. Met deze levering zetten we ons in De Ronde
Venen wel even op de kaart, als
we dat al niet stonden,” vertelt Co,
wiens autobedrijf dit jaar al weer 5
jaar in het ruime pand aan de Rendementsweg is gevestigd.
“De overeenkomst houdt ook in dat
we tevens het onderhoud krijgen

van de auto’s. Dat doen we in onze eigen werkplaats. Voor de klant
is dat dicht bij de deur, immers zij
zitten bij ons om de hoek. Het merk
Ford waarvoor gekozen is heeft uitstraling en staat bekend als degelijk. Niets mis mee dus.” Het autobedrijf heeft meer te bieden dan alleen
maar verkoop van nieuwe en gebruikte wagens van diverse merken.
Zo maakt Autobedrijf Peek deel uit
van het wijdvertakte netwerk van
Bosch Car Service, een organisatie
die automobilisten een breed pakket aanbiedt in onderhoud en mobiliteitservice. “Binnenkort komen we
ook met een ‘Car Select Label’ op de
markt voor jonge occasions waarop we een langere garantie geven
dan normale Bovag garantie van 6
maanden. Wie meer wil weten kan
het beste inloggen op onze website:
www.copeek.nl.

Complimenten, dit is de enige juiste oplossing

Wethouder zorgt voor de enige juiste oplossing

Vreemde ‘oplossing’ bij
‘gevaarlijke’ invalide afrit
nu opgelost

Co Peek (li.) overhandigt de autosleutels aan Bas Hamami van Garantie Meubel

Politiekeurmerk Veilig Wonen
voor wijk Wickelhof II
Mijdrecht. De woonwijk Wickelhof II, gelegen achter De Meijert en
Tennis Vereniging Mijdrecht, is de
eerste nieuwbouwwijk in De Ronde
Venen die het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) heeft ontvangen. Woensdagmiddag 31 oktober
jl. onthulde burgemeester Marianne Burgman het bord aan een lantaarnpaal in de Brunel die toegang
biedt naar de wijk. Zij deed dat in
het bijzijn van bewoners, wethouder Bram Rosendaal, Dean Köknel
van de certificeringinstantie Centrum voor Beveiliging & Veiligheid
(CB&V), vertegenwoordigers van
Westhoek Wonen, ambtenaren en
verdere belangstellenden.
Daarvóór was in De Meijert voor
het gezelschap al een korte bijeenkomst georganiseerd waar door de
burgemeester en Dean Köknel een
toelichting op het Keurmerk werd
gegeven. Het verkrijgen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen houdt in
dat zowel de woningen als de openbare ruimte (straten, parken en pleinen) in de wijk voldoen aan een
pakket van eisen waarmee de buurt
zo veilig mogelijk is gemaakt.
Met het toekennen van het Keurmerk blijkt dat (statistisch gezien)
de kans op inbraak, overlast, vandalisme en andere misdrijven tot een
minimum wordt teruggebracht. Zo
blijkt bijvoorbeeld de kans op inbraak met 95 procent af te nemen
als een wijk dit keurmerk draagt.
Daarnaast neemt met het Keurmerk
de brandveiligheid toe en verlenen
de meeste verzekeringsmaatschappijen een korting op de inboedelverzekering.
Het idee van het Politiekeurmerk
Veilig Wonen is door de politie zelf
ontwikkeld in de tweede helft van de
jaren negentig. Doel was al het mogelijke te doen om mensen veilig te
laten wonen en al doende ook een
veiligere omgeving te realiseren.
Veilige wijk
Bij een dergelijke nieuwbouwwijk
kunnen de eisen van het PKVW al
bij het ontwerp van de woning, het
complex en de buurt op de tekentafel worden meegenomen. Gemeenten en woningbouwers spelen hierin
een belangrijke rol. De eisen van het
Keurmerk zijn hierbij ook gemakkelijker te toetsen dan bij een bestaande wijk, waarin dat veel moeilijker is.
Hier is het lastiger de noodzakelijke
verbeteringen te realiseren. Ook ligt

de wijkindeling al vast. Voor deze situatie worden er afzonderlijke certificaten uitgegeven voor een woning, wooncomplex, buurt of wijk.
Wie hierover meer wil weten doet er
goed aan de website te bezoeken:
www.politiekeurmerk.nl.
Burgemeester Marianne Burgman
memoreerde dat door de gemeente in het kader van het programma
Integrale Veiligheid 36 projecten in
gang zijn gezet waar vooral preventie hoog in het vaandel staat. De
wijk Wickelhof II behoorde daar ook
toe en dat is nu afgerond. Zij feliciteerde de bewoners, maar ook de
gemeente, met de mooie wijk die nu
nagenoeg afgerond is op wat details na in de groenvoorziening. “Het
is een veilige wijk, gefeliciteerd. Het
duurt vaak nog een tijd na de bouw
alvorens alles aan de eisen van een
dergelijk Keurmerk voldoet.
Maar nu is het zover en wij zijn blij
dat wij het bewijs daarvan straks
kunnen onthullen,” aldus de burge-

Mijdrecht – O, o, o, wat was de wethouder in zijn wiek geschoten toen
twee weken geleden op de voorpagina van deze krant een foto stond
van een wel hele vreemde situatie
in de Mijdrechtse Dorpsstraat. Precies voor de ‘afrit’ voor invalide was
er door de gemeente een hek geplaatst, zodat er niemand meer af
kon, dan alleen een slanke burger.
“Dat hebben we niet zomaar gedaan”, zo zei een gepikeerde wethouder. “ Die afrit was te stijl. Er zijn
al diverse burgers gewond geraakt
hierdoor, vandaar dat hek”. Kan best
zo zijn, was ons weerwoord, maar
dan is dit toch niet de oplossing. Diverse inwoners hebben ons getipt
over deze rare toestand. Haal dan
gewoon die hele invalide afrit weg,
maar doe het niet zo.
En zie... binnen anderhalve week is
de zaak keurig opgeknapt. Complimenten, misschien wel een les om
eerst even na te denken en het in
een keer goed te doen.

Zelf als noodoplossing was dit toch te gek voor woorden

meester die vervolgens het woord
gaf aan de heer Dean Köknel van
het Centrum voor Beveiliging & Veiligheid, dat gevestigd is in Wageningen.
Hij vertelde wat het Politiekeurmerk
inhield en waar allemaal naar gekeken wordt alvorens zo’n keurmerk
wordt verleend. “Over alles is nagedacht en als er sterke partners
bij betrokken zijn zoals gemeente,
politie en bouwbedrijven, maar ook
de bewoners zelf, kunnen behalve
nieuwbouwwijken ook bestaande
buurten gecertificeerd worden als
de verschillende onderdelen door
veranderingen en verbeteringen uiteindelijk aan de eisen voldoen,” aldus Köknel.
Daarna werd halverwege de Brunel
op de hoek bij Pimpernel het voor
iedereen zichtbare Politiekeurmerk
Veilig Wonen onthuld. Weliswaar
een kleine handeling, maar met grote waarde voor de wijk Wickelhof II.

Meester Bart van de
Beatrixschool is getrouwd
Wilnis - Op vrijdag 2 november is
meester Bert van Selm uit groep 7
van de Pr.Beatrixschool in Wilnis
getrouwd. Voordat alle officiële gebeurtenissen plaatsvonden, kwamen hij en zijn verloofde Kirsten
eerst op school. Hier werden ze met
een erehaag van bogen en alle kinderen ontvangen. In zijn eigen lokaal
kregen ze een warm onthaal met di-

verse leuke cadeaus. Daarna mochten alle kinderen in de hal erbij zijn.
Groep 7 voerde diverse leuke acts
op en tussendoor was er een heuse
liefdesquiz waarin een gelijke stand
een goede afspiegeling was voor
het, toen nog aanstaande, bruidspaar. Bij het uitzwaaien werd nog
een ‘statiefoto’ gemaakt van de klas
van meester Bert met het bruids-

Cursus, kind, ouder, geloof

Burgemeester Marianne Burgman heeft zojuist het Politiekeurmerk Veilig Wonen in de wijk Wickelhof II onthuld

Mijdrecht - Kinderen stellen regelmatig vragen als: ,,Hoe ziet God er
uit?” Of: ,,Waar blijft iemand als hij is
gestorven?” Welke antwoorden geef
je dan als ouder? De Veenhartkerk
komt veel ouders tegen die hun kinderen ‘iets mee willen geven’ maar
wat en hoe doe je dat? Met die ouders willen wij graag meedenken
en hen dingen aanreiken. Daarom
hebben we de cursus Kind, Ouder en Geloof ontwikkeld. De cursus wordt voor het eerst gegeven
op dinsdag 13 november op de protestants christelijke basisschool De
Fontein in Mijdrecht. De ouders van
de school hebben een uitnodiging

ontvangen om mee te doen aan de
cursus. In de toekomst hopen we de
cursus ook op andere basisscholen
aan te bieden. Tijdens de cursusavond gaan we met elkaar in gesprek over hoe je geloof praktisch
een plek geeft in de opvoeding van
kinderen. We denken samen na over
het hoe en waarom van geloof in de
opvoeding met openheid en respect
voor ieders mening. Daarnaast willen we ouders een aantal handvatten bieden waarmee ze verder kunnen in de praktijk. De Veenhartkerk is een kerk die op een eigentijdse en creatieve manier probeert
kerk te zijn. Belangrijk is voor ons

paar en daarna vertrok het paar in
een oldtimer richting Breukelen en
Nieuwer ter Aa voor de trouwerij. De
kinderen van de hele school werden
getrakteerd op heerlijk gebak. Omdat groep 7 ook in de trouwzaal in
het mooie gemeentehuis van Breukelen op de eerste rang alles mocht
meemaken, werd het voor hen een
onvergetelijke gebeurtenis.
dat we niet alleen een kerk willen
zijn waar we zelf wat aan hebben,
maar een kerk waar de hele omgeving wat aan heeft. Deze cursus is
een manier waarop we dat vorm geven. Kinderen zijn in de Veenhartkerk belangrijk, daarom investeren
we als gemeente veel in het kinderwerk. In deze cursus willen we iets
daarvan met andere ouders delen.
Als u interesse hebt in de cursus en
graag wil dat de cursus ook bij u op
school wordt gegeven, neem dan
contact met ons op via info@veenhartkerk.nl of 0297-707817 (op dinsdag t/m donderdag tijdens kantooruren) of 0297-272734. Voor meer informatie over de Veenhartkerk kijk
op onze website: www.veenhartkerk.nl.

Nieuwe Meerbode - 7 november 2007

pagina 15

R E ACTIE VAN EEN LEZER

E
A
C
T
I
E

V
A
N
E
E
N
L
E
Z
E
R

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.

Polder Groot Mijdrecht
de perfecte waterberging!
Er word veel geroepen over de polder , plas , moeras , vernatten , waterberging. Iedereen is van mening dat er iets moet veranderen. Maar waarom
word hier zo moeilijk over gedaan en is er zoveel
weerstand ?
De polder Groot Mijdrecht Noord en Zuid ! is al
waterberging en wel bijna 2000 ha groot . Dit is in
2003 tijdens de dijkdoorbraak in Wilnis al bewezen. Want hoe hoog had het water in de woningen
gestaan als het wassende water niet over heel de
polder groot mijdrecht verdeelt was in de plusminus 600 kilometer sloten waarvan het peil op de
bewuste september ochtend zo’n 30 cm gestegen
was ?
Afgelopen zomer is ook veel neerslag in korte
tijd gevallen ,maar heeft er iemand in Vinkeveen
Westerheul of Wilnis Veenzijde natte voeten gehad ? Nee want de polder is groot genoeg om al
dit water te bufferen terwijl men in andere delen
van Nederland ernstige wateroverlast had! Wat is
het gevolg van een halvering van de polder Groot

Mijdrecht door een plas in het noordelijke deel. De
toekomstige uitbreiding van de bebouwde oppervlakte. Door uitbreiding van het bedrijven terrein
Mijdrecht. De 950 woningen van Marickenzijde en
het toekomstige Westerheul IV. De verharde oppervlakte word aanzienlijk vergroot, terwijl de oppervlakte om overtollig water op te vangen meer
dan de helft kleiner wordt. De nieuwe plas
is ook geen wateropvang want die ligt enkele meters hoger , tenzij er een gemaal word gebouwd
wat meer water kan verpompen dan een hevige
wolkbreuk.
Dus laten we deze perfecte waterberging maar in
stand houden dan kunnen we deze goede landbouw grond ook nog gebruiken om er koeien te
laten grazen. Verschillende gewassen te telen ,recreëren ,veilig wonen, ja zelfs de weidevogels komen hier elk jaar weer terug.
Bert Roeleveld Waverveen

Dansleraar (2)
Toen ik twee weken geleden een stukje plaatste
over een dansleraar, had ik niet verwacht dat ik
zoveel reacties zou krijgen. Ondanks dat ik geen
namen heb genoemd, wist een ieder over wie het
ging. Nog groter was mijn verbazing toen ik enkele
dagen na het uitkomen van de Nieuwe Meerbode
werd benaderd door een medewerkster. Er was
een dansschool uit een andere gemeente die con-

tact wilde. Ik heb met hen gepraat en zij boden mij
en mijn gezin een jaar lang gratis danslessen aan.
Dit hebben we aangenomen.
Zo kunnen wij onze hobby uit blijven oefenen.
Dus andere dansschool, , heel hartelijk dank.
Mevrouw van Tol uit Mijdrecht

Gezellige koffietafel
met elkaar
Uithoorn – Van de heer Spruijt, bewoner van het
seniorencomplex Karel van Manderhof in Uithoorn,
kregen wij deze week deze foto en een ko berichtje
over het feit dat de bewoners van dit seniorencomplex, eigenaren en huurders, het zo reuze gezellig hebben in dit complex. De bewonerscommis-

sie verzorgt namelijk velen gezellige dingen. Koffie
drinken, ontspanningsmiddagen, koud buffetje,
straks weer de Kerst samen zang en dat alles door
vrijwilligers. Op deze wijze willen de bewoners hun
dank uitspreken aan deze vrijwilligers, die voor zoveel gezelligheid zorgt.

Talenten Qui Vive op weg
naar Oranje?
Uithoorn - Afgelopen maandag is
de tweede periode van de regionale
districtstrainingen begonnen.
In deze selectie spelen de beste 25
hockeyers in de leeftijd 13 tot en
met 15 jaar van de provincie NoordHolland. Elke maandag komen al
deze talenten samen op de hockeyclub Amsterdam om samen te
trainen onder begeleiding van drie
bondstrainers. De jeugd van Qui

Vive is hier goed aanwezig. Jacob
Veerhuis, Ton Gunther, Jesse Kolenberg, Jasper Pluijter en Wouter Haremaker zijn al enige tijd onderdeel
van de selectie.
Stijn Kluft voegt zich daar in ieder
geval de komende twee trainingen
bij: zijn uitmuntende spel op het
middenveld van de C1 van Qui Vive
heeft zich doen belonen in een uitnodiging voor deze twee trainingen.

Op de foto van links naar rechts; Jesse Kolenberg, Stijn Kluft, Jasper Pluijter en
Tom Gunther. Wouter Haremaker ontbreekt op de foto.

Jacob en Jasper zijn teamgenoten
van Stijn in JC1, Jesse, Tom en Wouter spelen in de B1 van Qui Vive.
Zowel de C1 als de B1 van Qui Vive komen uit in de topklasse. De
bondstrainers van de nationale jeugd hockeyteams maken hun
selectie uit deze regionale selecties. De jeugd van Qui Vive zit dus
dicht bij een eerste ‘Oranje’ kandidaat aan. Jongens; veel succes de
komende weken!

Legmeervogels tekent eerste contract met shirtsponsor
voor jeugdopleiding

Stapel Auto’s sponsor
Legmeervogels D-pupillen
Uithoorn - De sponsorcommissie van Legmeervogels is de afgelopen tijd druk in de weer geweest
om op de nieuwe NIKE-teneus voor
alle jeugdelftallen een shirtsponsor
te vinden. De eerste sponsor die wij
kunnen melden is de firma Stapel
Auto’s uit Amstelveen. Reeds jaren
een begrip op het gebied van tweedehands auto’s in de Regio.
Martijn heeft ons verzekerd dat de
firma Stapel Auto’s in ieder geval
gedurende de komende drie seizoenen op de shirts van al onze D-pupillen elftallen staan.
Daar is Legmeervogels heel erg blij
mee en hopen nog vele jaren op
een goede samenwerking met dit
bedrijf.
Een bedrijf dus wat de jeugd uit onze regio wil ondersteunen en dat
zullen wij als Legmeervogels graag
uitdragen op onze prachtige gele shirts. Voor meer informatie over
onze sponsor verwijzen wij u naar
HYPERLINK “http://www.stapelautos.nl” www.stapelautos.nl.

Biljarten

Plat Voorn pakt glorieus
de overwinning!
De Kwakel – Tijdens de 9e ronde
van de Veen en Rijnstreek districtscompetitie stond er een ware topper op het programma. De huidige
nummers één en twee van de ranglijst van de B1 driebanden klasse,
het team van Bart de Bruijn en John
van Dam moesten het tegen elkaar
opnemen. Beide teams hadden tot
dan toe nog maar weinig punten
hoeven af te staan.
Bart de Bruijn mocht de spits afbijten tegen John van Dam.Er werd
soms tactisch gespeeld, de ballen
lagen veelal bij de rode bal, maar
Bart wist wel raad met deze ballen. “Iedere bal is te maken” is een
veelgehoorde uitspraak van Bart, en
hij bewees dat door in 42 beurten
zijn 40 caramboles te maken. John
bleef steken op 42 caramboles, toch
een gemiddelde van 1.00, maar niet
genoeg voor de overwinning. Jos
Spring in ’t Veld tegen Martien Plasmeijer leek op een schaakspel. Dit
was dan ook duidelijk terug te zien
in het aantal beurten. Gelukkig bleef
Jos aan de goede kant van de score,
waardoor de stand weer gelijk was
getrokken in deze ontmoeting.
Beslissing
De beslissing moest dus vallen bij de
partij van Plat Voorn tegen Do van
Doorn. Voor de neutrale biljartfan
was dit een partij om van te smullen.
Dat Plat een ruime achterhand heeft
weet iedereen, maar juist die eigen
aangeleerde stijl bracht hem deze avond tot ongekende hoogte. 27
caramboles in 29 beurten, bijna 1.00
gemiddeld, een score die Plat lang
niet gehaald heeft. Do van Doorn
had het nakijken, hij kwam slechts
tot 18 caramboles. “Ik ben helaas te
oud om mijn spel nog te verbeteren,
maar gelukkig ben ik een natuurtalent” waren de wijze woorden die uit
Plat zijn mond waren op te tekenen.
Door dit resultaat pakte Plat ook
het extra punt, waardoor zijn team
nu riant aan de leiding staat, maar
liefst 4 punten voorsprong op het
team van John.
Het team van Jan van Doorn speelde een uitwedstrijd tegen de Sport
uit Oude Wetering, met in dat team
de sluwe vos, Arie Roubos. Jan had
het moeilijk tegen Arie, en moest
uitkijken dat er niks op de tafel
bleef liggen. Arie is een biljarter die
daar dankbaar gebruik van maakt.
Gelukkig kon Jan standhouden en
maakte zijn 42 caramboles in 58
beurten uit. Invaller Rik van Zanten stond ook zijn mannetje, evenals Hans van Eijk, waardoor dit team
met een maximale score huiswaarts
keerde. Het team van Piet Bocxe
lijkt het lek boven te hebben. Weliswaar nog niet hoogstaand spel,
maar toch hun puntjes pakkende. Uitschieter naar beneden in dit

team was Johan van Doorn. Hij won
weliswaar wel, maar had voor zijn
27 caramboles maar liefst 82 beurten nodig.
Hoogmoed
Gelukkig deden Piet Bocxe en Quirinus van der Meer het beter, waardoor ze toch nog op tijd bij moeders de vrouw thuis waren. 7-0 is
een mooie prestatie om mee thuis
te komen.
Het team van wereldreiziger Wery
Koeleman speelde in de B2 driebandenklasse een uitwedstrijd tegen
Rijnegom. Wery speelde werelds, 27
caramboles in 32 beurten. Met een
dergelijke uitslag ben je B1 waardig. Nu nog zo constant proberen te
blijven. Helaas was het maar goed
voor 1 punt, want zijn tegenstander
maakte ook zijn benodigde caramboles. Dat hoogmoed voor de waanzin komt weet Alex van der Hulst al
langer dan vandaag. Maar toch tuint
hij er iedere keer in, ook nu weer.
20 caramboles in 67 beurten. Meer
hoeven we daar niet over te zeggen.
Gelukkig speelde Kees Smit een
overwinning bij elkaar waardoor ze
3 punten behaalde.
Libre
Het C1 team van Kees de Bruyn
kreeg van de week slecht nieuws
te horen. Vaste speler Piet Baars zal
voorlopig even uit de omloop zijn.
Dit kwam hard aan bij de overige
teamleden, waardoor niet veel punten werden behaald. Gelukkig wist
Rik van Zanten nog een partij te
winnen, waardoor toch nog 2 punten aan het totaal kon worden toegevoegd. Piet van harte beterschap
gewenst, en hopelijk zien we je snel
weer aan de biljarttafel.
Voor de C2 is dit jaar een moeilijk
jaar, en moet eigenlijk maar snel
worden vergeten. Weer konden er
geen punten worden bijgeschreven.
Het C3 team speelde een heuse derby, tegen Aalsmeer. Derby’s staan

altijd bol van de spanning, ook nu.
Jan Schokman was de enige die nog
zijn gemiddelde haalde, de rest zullen we maar over zwijgen. Een 7-0
nederlaag.
Het team van Aad van der Laan weet
elk jaar weer om de prijzen mee te
spelen. Het zal wel een kwestie van
goed kunnen rekenen zijn. Aangezien ze allemaal de lagere school
hebben afgemaakt, is dat voor deze jongens geen probleem. Aad zelf
won overtuigend. Een goed voorbeeld doet goed volgen. Zowel Aad
van Kessel als Arjan Vlasman bonden de tegenstander aan de zegekar. Voor Arjan zelfs met een prima
score van 1.81 gemiddeld. Kees van
der Meer zijn calculator was stuk,
zijn teller bleef steken op slechts 26
caramboles.
Met deze 7-2 overwinning staan ze
wel fier bovenaan in de ranglijst.
In de C5 kon het team van Frans van
Doorn weer eens schitteren. Tegen
het laag geklasseerde Inn ’t Lelieveld werd vooraf gehoopt op 9 punten. Frans, Peter Maijenburg, Ton
Onderwater en Maus de Vries konden hun verwachting inlossen, en
namen de volle buit mee naar huis.
Chappeau! Helaas kon voor de overige C5 teams niet hetzelfde geschreven worden. Het team van Gerard Plasmeijer speelde superslecht.
Hij won zelf nog wel, maar de rest
liet het zwaar afweten. Voor Jolanda
Brandse was het haar eerste nederlaag dit seizoen. Door haar slechte
gemiddelde en verliespunten zakte
ze naar beneden in de stand om de
Speltbokaal.
Ook voor Willem Holla kon de eerste nederlaag worden bijgeschreven. Tegen Harago uit Ter Aar kwam
hij er niet aan te pas. Ditzelfde gold
voor Chris Draaisma en Jack Baak.
Gelukkig voor dit team was invalster
Margriet van de Water in topvorm,
en sprokkelde zo toch nog twee
punten mee naar De Kwakel.

Verlies HVM meisjes 8D1
Mijdrecht - Nadat de meiden
van HVM vorige week in de nieuwe competitie indeling van Xenios
hadden gewonnen met 2-1, wisten
ze dat nu aan de bak moesten tegen HBS. Begin september hadden
ze al tegen ze gespeeld en werd
het gelijk spel.
Ook nu ging het gelijk op, en over

en weer wat kansen en uiteindelijk
was het Demi v Es die de 1-0 maakte. HBS begon wel steeds meer druk
uit te oefenen op de HVM verdediging en dit resulteerde in de 1-1.
In de 2e helft Kwam HVM met dezelfde opstelling het veld in. Goede aanvallen werd door de keeper

van Xenios goed tegengehouden en
aanvallen van Xenios werden door
de Mijdrechtse keeper Amber Jonkman goed tegengehouden.
Helaas lukte het HVM niet om een
doelpunt te maken, hoewel er in het
Mijdrechtse doel toch wel 2 in gingen. Eindstand 1-3.
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Magistraal concert op orgel
en hobo in de Janskerk
dieën lieten Eric Jan en Arco nogmaals horen hoe goed ze zijn. En na
het applaus van het publiek kon iedereen zijn benen even strekken en
genieten van een kopje koffie.
Romantisch
Het concert werd daarna vervolgd
met twee nummers van J. Rheinber-

opbouw erg opviel, werd goed ontvangen door het publiek. Het concert werd afgesloten door Eric Jan
die een Bätzimprovisatie liet horen.
Dit nummer werd geweldig opgebouwd tot een hoogtepunt waarbij
alle registers werden opengetrokken. Een luid applaus en een staande ovatie volgden.

Casino weekend bij Eliboe

Mijdrecht – Vrijdagavond 2 november waren ongeveer 100 mensen bij
elkaar gekomen om te genieten van
het concert op orgel en hobo, gegeven door Eric Jan Joosse en Arco
van Zon. Deze muzikanten, beiden
studeerden aan het Sweelinck Conservatorium, lieten horen hoe geweldig het orgel en de hobo bij elkaar
kunnen klinken. Duidelijk bleek dat
ze niet voor niets zo actief zijn in de
klassieke muziek.
In een kort openingswoord vertelde
Eric Jan dat in de nummers voor de
pauze Bach centraal stond en er na
de pauze een romantisch programma zou volgen.
Vervolgens liet hij meteen horen wat
met het Bätzorgel uit 1842 allemaal
mogelijk is door het concert te beginnen met de toccata in F van D.
Buxtehude, de leraar van Bach. Volle
klanken kwamen het orgel uit. Wie

Vinkeveen - Het casino weekend
van de verkenners van scouting
groep Eliboe was een groot succes.
Er waren diverse tafels met de diverse spelen, blackjack, roulette,
poker enz. De gokkers (verkenners)
kregen bij aanvang 10000 boeboe
Waarmee ze moesten spelen, eten
en drinken kopen en tot slot kon-

schön leuchtet der Morgenstern,
het tweede nummer, was meteen
ook de opkomst van Arco van Zon.
Vrolijk
De geweldige professionaliteit van
beide muziekanten werd direct duidelijk.. Vrolijke en diepe klanken liepen door elkaar heen. Daarna volgde een meer gedragen nummer
van Buxtehude. Dit stuk werd door
Eric Jan zeer goed gespeeld. Met
een nummer van J.L. Krebs, een
leerling van Bach, vervolgden ze samen het concert. Dit nummer, Fantasia in G, werd zeer kleurrijk neergezet door het duo. Het eerste deel
werd afgesloten met twee nummers
van Bach, waaronder het bekende
Sonate in Es.
Bij beide nummers was goed te merken dat Bach veel moderner werk
maakte dan zijn leraar. Met afwisselende tempo’s en kleurrijke melo-

ger. Eric Jan had niets teveel gezegd
toen hij zei dat dit gedeelte van het
concert zou bestaan uit een romantisch programma. Gevoelige tonen
klonken door de kerk die het publiek deden zinderen. Na deze nummers pakte Arco zijn althobo erbij
om voor een wat zwoelere klank te
zorgen bij de volgende nummers.
Eerst volgde Präludium & Fuga van
Clara Schumann en vervolgens Partita van Jan Koetsier.
Bij beide nummer kwam de althobo volledig tot zijn recht en wist
het duo het publiek te raken. Zeker het nummer Partita, waarbij de

Op weg naar een breed
Scholencomplex

We kunnen gerust concluderen dat
het een zeer geslaagd optreden was
met een goede opkomst en geweldige musici. Stichting Cultura De
Ronde Venen kijkt uit naar het volgende concert.
Op 23 november geven de bekende
Rondeveense concertpianiste Irina
Parfenova en haar dochter Helena
Basilova, onlangs op t.v. te bewonderen, op twee vleugels een concert met composities van o.a. Bach.
Mozart, Prokofjev. Informatie is te
vinden op www.cultura-drv.nl Ook
dit concert zal wederom van hoge
klasse zijn!
semi-professionele keuken, wordt
gebruik gemaakt door diverse instellingen.
Naast de drie basisscholen, Hofland,
Eendracht en Hoeksteen, maakt de
kinderopvang “de TussenSTEK”, eetcafé ’t Pruttelpotje en de Stichting
Welzijn Ouderen met het Kookpunt,
koken met en voor ouderen, gebruik
van deze ruimte.
De opening werd gedaan door Jan
van Breukelen, die samen met de
onlangs benoemde coördinator brede school van de gemeente, Kitty
Limm, de eerste pannenkoek heeft
gebakken.
Na het bakken werd deze pannenkoek gedeeld door kinderen, ouderen en deelnemers van ’t Pruttelpotje. Dit ‘samen delen’ symboliseert
het gezamenlijke gebruik van de
ruimte en de keuken.
De organisatie van de opening gebeurde volgens het “Hand in Handmodel”.
Namens alle betrokken partijen
werd, door veelal vrijwilligers, op
een fantastische wijze samengewerkt.
Onze speciale dank gaat uit
naar Joop Fronik, bouwbegeleiding, voor zijn ondersteuning bij
het realiseren van de bouwplannen en naar de sponsoren die de
prachtige keuken mogelijk hebben gemaakt.

Mijdrecht - Woensdagmiddag 31
oktober is de vernieuwde multifunctionele ruimte in het scholencomplex “Hofland” aan de Eendracht in

Mijdrecht in gebruik genomen.
In de vernieuwde ruimte, die door
een zeer actieve sponsoractie voorzien kon worden van een prachtige

Website Ruijgrok
Makelaars vernieuwd
Mijdrecht - Al bijna dertig jaar is
Ruijgrok Makelaars een vertrouwde
naam op de onroerend goed markt
in De Ronde Venen en omgeving.
Persoonlijke begeleiding bij aankoop, verkoop en verhuur van woningen en bedrijfsruimte staan hoog
in het vaandel.
Om nog beter te kunnen inspelen
op de wensen en eisen van klanten heeft Ruijgrok haar website vernieuwd. Immers, (potentiële) huizenkopers zijn niet altijd in de gelegenheid om een op het oog interessant huis te bezichtigen.

den winnen. De prijzen bestonden
uit scheerschuim met scheermesjes, haarbanden met sinterklaas erop, hondenvoer en chocolade sigaretten (er mag immers niet gerookt
worden in het clubgebouw). Na de
opkomst van het vendel, kwamen
deze ook mee spelen. Het was een
gezellige boel.

Door zoveel mogelijk informatie en
beeldmateriaal op de site aan te
bieden, is het eenvoudiger om een
compleet beeld te krijgen van de
aangeboden woningen. En op die
manier te bepalen of het interessant is om de woning daadwerkelijk te bekijken. Nieuwsgierig geworden? Kijkt u eens op www.ruijgrok.nl. Naast het ruime woningaanbod vindt u alle informatie over het
kopen of verkopen van uw woning,
gratis waardebepaling van uw huis,
bouwkundige keuringen en de aan
Ruijgrok gelieerde Hypotheekshop.

Boekje over nieuwbouwwijk Wickelhof II
Mijdrecht - Inwoners van Wickelhof II krijgen deze week een boekje
in de bus over de wijk waarin zij wonen. Het boekje,’ Een Nieuwe Wijk’
getiteld,is door de gemeente heeft
het boekje gemaakt omdat zij niet
alleen bekend wil staan om de plannen die zijn maakt, maar ook om de
resultaten die ze boekt. Zo’n resultaat waar de gemeente trots op is, is
de realisatie van de wijk Wickelhof
II. Trots omdat de bouw van de wijk
heeft geleid tot een reeks aan verhuizingen in heel De Ronde Venen.
Daardoor hebben niet alleen de inwoners van Wickelhof II, maar veel
meer inwoners van De Ronde Venen een passende woning kunnen
vinden. Ook zijn door de verhuizingen veel woningen beschikbaar gekomen voor starters op de woningmarkt, mensen die voor het eerst

zelfstandig gaan wonen. Een ander
punt van trots is de wijze waarop
Wickelhof II is ingepast in het landschap en de goede waterhuishouding in het gebied.
In Een Nieuwe Wijk wordt aan deze
aspecten aandacht besteed, maar
ook aan het feit dat Wickelhof II de
eerste wijk is in De Ronde Venen
die het Politiekeurmerk Veilig Wonen heeft gekregen, de moderne architectuur, de bijzondere inrichting
van de speelzone aan Bolderik, de
inrichting van het park als kunstobject en de energiezuinigheid van
de wijk. Daarmee is het voor de bewoners, maar ook voor anderen die
meer over de wijk willen weten, een
interessant naslagwerk geworden.
Het boekje is te bekijken via de website www.derondevenen.nl

Kleuters Proostdijschool
maken herfstwandeling
Mijdrecht - Op de eerste novemberdag van 2007 hebben de groepen 1 en 2 van de Proostdijschool
een herfstwandeling gemaakt door
het park bij de school. Hierbij keken
zij naar de prachtige herfstkleuren
van de natuur en andere herfst-verschijnselen.
Op de parkeerplaats bij Argon kwamen zij de veegwagen van de gemeente tegen. De heer Gerard Pauw
was daar de bladeren met de veegwagen aan het opruimen.

De kleuters kregen van hem een
uitleg hoe de veegwagen precies
werkt. Ook werd daarbij een demonstratie gegeven. En Flip de beer (onder kleuters een bekende) had een
buitenkansje, want hij mocht met
een leerling in de veegwagen zitten. De kleuters en hun juffen vonden het zeer interessant om te zien
hoe de bladeren werden opgezogen
en op een grote hoop uit de wagen
werden gestort. Dank aan de heer
Pauw voor zijn leuke uitleg.
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Donderdag 8 november grootse opening

Theehuis/ lunchroom/
vlaaierie nu ook
pannenkoekenrestaurant
Uithoorn - Het bekende Thuishuis annex lunchroom en Vlaaierie Gijsbrecht
van Aemstel, opent op 8 november haar deuren van de geheel vernieuwde
locatie in winkelcentrum Amstelplein. Het Theehuis is daarmee een van de
eersten die na - en nog tijdens - de verbouwing haar plaats inneemt. Als het
een beetje mee zit zullen andere winkels het voorbeeld spoedig volgen. Althans wat het grootste deel betreft. De Hema is nog niet zover, maar dat zal
niet lang meer duren.
De exploitant van het Theehuis, Mark Schoorl zat er vorige week nog wat gestresst bij. Bouwvakkers en installateurs waren nog druk doende in zijn zaak de puntjes op de i te zetten, maar dat
is nu goeddeels achter de rug op wat kleine details na. “Het werd tijd ook. We hebben een half
jaar in een noodgebouwtje gezeten naast de kerk aan De Schans, Dat was onoverkomelijk. Maar
nu zijn we weer terug en hoe,” vertelt Mark die samen met zijn compagnon Arjen Uytendaal zijn
zaak runt. “We hebben geïnvesteerd in een nieuwe locatie en een vernieuwde inrichting. Gelukkig konden we veel bestaande apparatuur overzetten. Er is een nieuwe en grotere keuken, een
uitgiftebuffet en een apart ingericht verkooppunt voor vlaaien dat grenst aan de hal. Dat kan worden afgesloten met een rolluik. Wij hebben hier een prachtige plek gekregen, met uitzicht over
het Amstelplein en vlak bij de nieuwe draaideur. We zijn van binnen het winkelcentrum goed bereikbaar, maar men kan ook via de buitendeur aan de terraskant bij ons binnen komen. De Hema
wordt onze buurman en dan zit je goed in de loop want zo’n zaak trekt mensen aan. En natuurlijk
hopen wij al onze vaste klanten weer te kunnen verwelkomen in onze vernieuwde horecagelegenheid. Vanzelfsprekend zijn ook zij die nog nooit bij ons zijn geweest van harte welkom. Wij hebben
voor elk wat wils. Vanaf een kopje koffie met een stuk vla, tot aan een uitgebreide warme of koude
lunch dan wel een heerlijke pannenkoek. Na het winkelen of boodschappen doen is het Theehuis
bij uitstek dé plek om even uit te rusten en gezellig wat te gebruiken.”
Pannenkoeken
Het Theehuis met lunchroom en vlaaierie is groter dan de vroegere locatie. Er zijn ongeveer zestig
zitplaatsen. Buiten komt er waarschijnlijk ook nog een terras, maar dat wordt alleen gebruikt als
het mooi weer is. Schoorl mikt ook op een binnenterras, zoals hij dat vroeger ook had. Maar daarover wordt nog overleg gevoerd. Behalve het bekende assortiment aan een grote sortering Limburgse vlaaien die regelmatig vers worden aangevoerd door het ‘Vlaaiengilde’, is het genoegzaam
bekend dat men hier ook lekker kan lunchen. Nieuw bij het Theehuis is dat er vanaf heden ook diverse soorten pannenkoeken kunnen worden gegeten. Liefhebbers hebben een ruime keuze. De
basis bestaat uit een naturel pannenkoek die men vervolgens naar wens kan laten vullen of beleggen met verschillende ingrediënten. Er is keuze uit tien ‘luxe’ soorten pannenkoeken. Verder kan
men genieten van heerlijke desserts. Omdat het Theehuis nu meer te bieden heeft men ook de
openingstijden verruimd. Iedereen is welkom van maandag tot en met woensdag vanaf 9.00 uur
tot 17.30 uur. Donderdag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 21.00 uur. Zondag vanaf 15.00 uur
tot 21.00 uur. Het restaurant is dus vier avonden in de week geopend voor bezoekers. Die worden
verzocht de ingang te kiezen aan de pleinkant omdat de toegangsdeuren van het winkelcentrum
’s avonds na sluitingstijd dicht zijn. Ter gelegenheid van de heropening van het geheel vernieuwde
Theehuis viert men dit drie dagen met leuke activiteiten en acties. Meer informatie daarover leest
u in bijgaande advertentiepagina’s.
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Wethouder Dekker heeft motie van afkeuring overleefd

Even snel iets beloven kan nooit,
maar zeker niet als wethouder
Schreurs lichtte de motie nog wat uitgebreider toe:
“Nadat het eerste artikel in de krant was verschenen
ontstond er commotie alom. De VVD en VVW reageren
per mail. Beide gaan direct in op de discussie of deze
weg nu wel of niet een 30 kilometer weg moet worden
en of zij daar aan mee wensen te werken of niet. Mijn
fractie wil deze discussie ook voeren, maar niet nu. Er
is nu een veel principiëlere zaak dan een opmerking
in een commissie of een artikel in een krant. Waar het
mijn fractie om gaat is iets dat direct de democratische
rechten van de gemeenteraad betreft.
Het gaat daarbij om het feit dat wethouder Dekker met
zijn toezegging om van de Reigerstraat een 30 kilometer
weg te maken, rechtstreeks treedt in de bevoegdheid van
de raad. De wegzonering is in een verkeersveiligheidsen wegensaneringsplan vastgelegd. een plan dat is
vastgesteld door de raad. Het is dan niet aan het college
om daar eenzijdig inbreuk op te maken”, aldus Schreurs.

Niet acceptabel
”Een afspraak tussen een raadslid en een wethouder is een schoolvoorbeeld van achterkamertjes politiek. Twee leden van een partij,
die samen even iets regelen. Dat is niet acceptabel. Natuurlijk zullen
er onmiddellijk mensen roepen “ze doen het voor de burger”. Dat
mag zo zijn, maar dat is nimmer een legitimatie, om de tegels van de
democratie aan de kant te schuiven.
We hebben elkaar bevoegdheden (die van het college en van de
raad) vastgelegd en het gaat niet aan, deze met voeten te treden
wanneer dat zo uitkomt. Hoe goed de intentie ook is. Deze wethouder en dit college zullen de bevoegdheden van de raad moeten respecteren.
Dit is ad hoc populair doen en het is vooral politiek geknoei. Dat dit
naast de wethouder ook het hele college aanspreekt, heeft een reden. Waarschijnlijk opgeschrikt door alle heisa, of gealarmeerd door
vragen die de Combinatie deze weeg heeft gesteld in dit gemeentehuis, heeft het college inmiddels besloten om op de Reigerstraat
borden met een adviessnelheid van 30 kilometer te plaatsen.
Dit lijkt formeel juist of correcter dan de zonering van een weg te
wijzigen, maar dat is slechts schijn.
Met deze maatregel maakt het college inbreuk op het effect van
een door de raad vastgestelde regel. Ook dit vindt mijn fractie niet
acceptabel. Als het college zo’n wijziging wil, zou zij eerst de raad
moeten raadplegen.

Blij
Cees Houmes van D66 was blij
met de woorden van de wethouder: “We moeten hier toch
niet gaan discussiëren over
krantenartikelen”, zo begon hij.
“Een motie van afkeuring wegens een krantenartikel, dat
gaat toch te ver. 1,2 tjes, achterkamertjespolitiek, ben ik mee
eens dat moet niet, maar dat is
dit niet. Dit is signaleren. Moet
je raad nu al druk gaan maken
over verkeersborden? Het feitelijke beleid wordt hiermee toch
heel niet doorkruist. Ik heb echt
mijn twijfels of zo’n bord effect
heeft.
Het gaat mij echt te ver om hiervoor een wethouder een motie
van afkeuring te geven”, aldus
Houmes.
Erg stil
Buiten Van der Meer van VVW
en Schouten van de CU/SGP
waren de overige fracties erg
stil. Van der Meer zou dan ook
wel een 30 kilometer willen op
de Kerklaan: “Maar dan wel echt
30 kilometer. Het neerzetten
van een bord met geen enkele
rechtsgeldigheid, dat is je zelf
ongeloofwaardig maken. Dat is de bewoners foppen. Dat is ze een
dooie mus aanbieden”, aldus van der Meer.
Schouten speelde een politiek spel. Hij zag zijn kans schoon om
eens lekker tekeer te gaan tegen de coalitiepartijen en de krant: ‘ Ik
begrijp iets niet. Direct na het krantenbericht stuurt de VVD een mail
op poten, met niet misteverstane teksten. Vreemd dat ze nu zwijgen
en andere fracties het woord laten doen. Als je die mails leest zijn ze
heel pittig en je dan nu verschuilen achter het CDA, dat vind ik niet
erg sterk van de fractie van de VVD.
Alles schijnt nu om een brief te draaien die namens de wethouder
wordt verstuurd, maar waar de wethouder niks van weet. Vreemd.

Onwaar
Maar om je nu zo op te winden over wat er in een krant staat.
Wat er in een krant staat, daar is toch al vaak de helft niet van
waar. Een krant vertelt nooit de waarheid. Ik waardeer het
wel dat deze wethouder altijd alles wil oplossen. Want dat is
waar, je kan altijd bij hem terecht’, aldus Schouten.

Eis
Mijn fractie verwacht en eist zonodig dat zij weet wat kan en wat
niet kan en waar haar grenzen liggen. Die grenzen mogen niet overschreden worden. Niet door het college als geheel en niet door individuele collegeleden. Als dat wel gebeurt (en dit is niet de eerste
keer) dan verdient dat sterke afkeuring. Mijn fractie is van mening
dat het uitspreken van die afkeuring niet ook (net als de afspraak
waar het hier om gaat) achter de schermen moet gebeuren maar in
de openbaarheid. Daarom dien ik deze motie in”, aldus Schreurs.
Schorsen
De VVD en het CDA vroegen direct om een schorsing. Na de schorsing nam wethouder Dekker het woord: “ik kan me deze motie van
de Combinatie best voorstellen. Als ik als raadslid had gezeten had
ik hetzelfde gedaan. Maar laat ik duidelijk zijn. Er is geen 1, 2 tje geweest. Dit is mijn aard om zaken snel op te lossen als een raadslid bij
me komt met een probleem.
Van welke partij hij of zij ook is. Dat weet iedereen hier in de zaal.
Deze zaak met de Reigerstraat is hetzelfde. Ik heb deze zaak open
en transparant behandeld. Waar is nu alle commotie door ontstaan,
door de brief die naar de bewoner van de Reigerstraat is gestuurd
en waarin staat dat hij gelijk heeft. Dat er veel geluidsoverlast is,
maar dat we er niets aan gaan doen.
Deze brief is namens mij gestuurd, maar... ik wist van geen brief. Wij
als college dachten al langer aan een 30 kilometer-adviesbord. En
dat is iets wat het college zelf kan beslissen. Dat is niet aan de raad.
Wij willen graag iets voor deze mensen doen. Dat het een 1, 2 –tje
zou zijn tussen twee partijgenoten, verwijs ik naar het land der fabelen. Als u het mij gevraagd had, had ik hetzelfde gedaan.
Het is niks achterkamertjespolitiek en niks snijden in de bevoegdheid van de raad”, aldus de wethouder.

Jacques Dekker, RVB
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Bert van Broekhuijsen GB was kort: “Is dit aantasting van het
beleid van de raad? nee!. Moet zoiets eerst in een commissie? Nee!. Als een krant mensen citeert zijn het dan leugens?
Nee!.Het gaat hier om een verstuurde brief namens de wethouder en die brief heeft hij niet gezien. Daar moet de wethouder in het vervolg beter op letten. Deze motie gaat me
veel en veel te ver. Die steunen wij niet”, aldus Van Broekhuijsen. Hoogstraten van het CDA sprak na de zoveelste schorsing namens de college partijen de volgende woorden: “ Het
is niet onze gewoonte om op krantenartikelen te reageren.
De krant heeft misschien niet helemaal juist weergegeven
wat er werd bedoeld. We gaan er vanuit dat de wethouder te
goeder trouw heeft gehandeld”.

Zwak
Schreurs vond het maar zwak van de wethouder om zich nu te verschuilen achter een brief die hij niet gezien zou hebben. “Het gaat
niet om een brief die de wethouder wel of niet kent. Het gaat om
beloftes die zijn gedaan aan raadslid Koedam. De wethouder claimt
transparant te hebben gehandeld. Naar onze mening is dat niet zo.
De raad heeft van de voorgenomen actie van de wethouder slechts
via een lokale krant kennis kunnen nemen.
Er is volgens de wethouder een misverstand over wat nu precies een
30 km zone is. Uit de citaten uit de Nieuwe Meerbode van de heer
Koedam blijkt duidelijk dat de wethouder spreekt over aanpassing
van de maximumsnelheid en niet over adviessnelheid.
Het zogenaamde misverstand is mijns inziens later bedacht om de

Ernest Schreurs, Combinatie DRV

Dhr. Schouten, CU/SGP

fout van de wethouder goed te maken. Daarmee wordt ook de lezing van de heer Koedam in twijfel getrokken en voor zover ik de
heer Koedam ken twijfel ik niet aan hetgeen hij heeft gezegd en
hetgeen er in de krant staat.

Triest
Het is ook verbazingwekkend dat de VVD niet zelf het woord
voert bij dit onderwerp. Zij heeft nota bene een mail gestuurd waarin letterlijk staat dat de actie van wethouder
Dekker niet acceptabel is en dat het bovendien niet de eerste keer is. Als je zo’n uitspraak doet via de mail, dan is het
toch triest, om het woord laf maar niet te gebruiken, dat je
daar als fractie bij de behandeling in de raad niets over zegt,
maar de kaantjes door het CDA uit het vuur laat halen.
Voor Ronde Venen Belang geldt, zij het in mindere mate,
hetzelfde, De fractievoorzitter heeft in een mail aangegeven
dat het helemaal nergens om gaat. Het zou puur een vergissing zijn, Daarmee zegt hij impliciet dat de heer Koedam niet
weet waar hij het over heeft als de wethouder zegt van de
Reigerstraat een 30 kilometer weg te maken. Ook deze fractievoorzitter laat het CDA het werk doen.
Algehele conclusie van ons is, dat een grote meerderheid
van de raad zich door het college/de wethouder, de wet
laat voorschrijven en neemt genoegen met een gezochte
verklaring achteraf van het zogenaamde misverstand.
Zij accepteert daarmee dat het college heeft geprobeerd
in de bevoegdheid van de raad te treden. Zij accepteert
ook dat het college daarmee weg weet te komen door te
spreken van een vergissing”.
Waar het hier om ging is: Pik je dit als raad, ja of nee.
Laat je je door het college pipelen? ja of nee
Het antwoord is nu duidelijk, ja”, aldus Schreurs.
De motie werd ingediend, maar niemand, buiten de indieners, steunde de motie, zodat alles weer blijft zoals
het was.

Bert Broekhuijsen, GB DRV

Dhr. Hoogstraten, CDA

pagina 28

Nieuwe Meerbode - 7 november 2007

Algemene beschouwingen
raad De Ronde Venen
Morgenavond donderdag 8 november begrotingsraad. Aanvang 16.00 uur
CDA De Ronde Venen

Fractie De Combinatie (Groen Links - PVDA)

”Polder Groot Mijdrecht Noord waterberging? Nee!”

”Ziet dit college de raad wel als een serieuze partner?”

De fractie van het CDA schreef
een uitgebreidde Algemene Beschouwing. Veel teveel om over te
nemen, vandaar dat ook deze tekst
door ons is samengevat: “ Naar
aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom het Spiegelproject Groot Mijdrecht Noord wil het
CDA beginnen met de zienswijze
van het CDA in deze. Op 23 oktober jl. heeft het CDA al aangegeven dat zij zich zorgen maakt
over de berichte over een eventuele nieuwe koers van de provincie
rond de waterhuishouding en de
bodemdaling in de polder
Groot Mijdrecht Noord.
Op 29 oktober is duidelijk geworden waar het
om gaat. Die duidelijkheid
wordt niet verschaft door
het persbericht van Gedeputeerde Staten. Dat is
dusdanig verhullend dat
het door de CDA-fractie
als onbehoorlijke berichtgeving naar de inwoners
van De Ronde Venen
wordt gekwalificeerd. Het
persbericht ter zake op
dezelfde dag van het College van
onze Gemeente geeft echter wel
aan waar het om gaat, namelijk
een gesloten contract tussen het
Rijk en de Provincie Utrecht om
de polder Groot Mijdrecht Noord
aan te merken als waterbergingsgebied. Hiermee zou de provincie
de financiële, middelen benodigd
om haar plan uit te voeren, van
het Rijk verkrijgen. Grootschalige
waterberging is echter nooit als
mogelijke variant besproken. In
tegendeel, dit is altijd door GS ten
stelligste ontkend. Waterberging is
daarom ook niet opgenomen in de
opdracht aan de commissie Remkes. Het nu inbrengen van deze
“variant” is het miskennen van de
afspraken die met bewoners, Gemeente en Provinciale Staten zijn

De fractie van de Combinatie
stuurde een keurige samenvatting
van haar Algemene Beschouwingen. Overzichtelijk en duidelijk. Zij
schrijven: ‘ Geconstateerd wordt
dat we in het verstreken tijdsvak,
ondanks de onevenredig grote en
daardoor te dure uitbreiding van
het college, geen bruisende en
vernieuwde raadsperiode achter
de rug hebben. De al in de vorige raadsperiode ontwikkelde en
in gang gezette plannen worden
plichtmatig uitgevoerd of naar de
toekomst verplaatst. De Ronde Venen vormt absoluut geen (politiek)
beeld van een levendige, vernieuwingsgezinde gemeente. Aangetoond met vele voorbeelden wordt
door De Combinatie stevig kritiek
geuit op het feit dat, ondanks de
kostbare uitbreiding van het college, de voorbereiding en kwaliteit
van raadsvoorstellen vaak ver beneden de maat is. Dat zelfs aan de
bevoegdheden van de raad wordt
getornd. De vraag dringt zich op of
dit college de raad nog wel als een
serieuze partner ziet.

gemaakt en zou zelfs tot gevolg samenhang. Dit sluit aan bij de opkunnen hebben dat de Commissie vattingen van onze gemeenteraad,
Remkes haar opdracht terug geeft. als blijkt dat herindeling onvermijWij verzoeken u op 8 november a.s. delijk is.
een nadere mondelinge toelichting
te geven en zullen gaarne met u in Woningbouw
debat gaan over de belangen van In het meest recente overzicht
onze inwoners in deze.
is volgens het CDA sprake van
slechts 659 gerealiseerde woninHerindeling
gen (projecten van 10 of meer
Op 27 september 2007 heeft een woningen) tot en met 2010. Daargrote meerderheid van de Raad de naast lopen diverse woningbouwzienswijze vastgesteld ten aanzien projecten vertraging op. Zo zal de
van het herindelingontwerp Vecht oplevering van de eerste woningen
en Plassengebied. De CDA-frac- in de grotere projecten pas in 2010
zijn (Westerheul IV). Is dit
het resultaat van een efficiënte en effectieve beleidsuitvoering?
Vooral voor starters zullen de komende jaren
weinig nieuwe woningen
beschikbaar komen. Er
zal grote voortvarendheid
moeten blijken in de realisatie van het pakket aan
flankerende maatregelen
voor starters, dat eerder
door het College is aangekondigd.
tie heeft er vertrouwen in dat het Het streven om zoveel mogelijk
provinciebestuur deze zienswijze woningen te bouwen is weliswaar
serieus zal bestuderen en de aan- loffelijk, maar het CDA kiest voor
gevoerde argumenten op een ver- een meer realistische benadering.
antwoorde wijze zal wegen, zodat Dat biedt meer duidelijkheid voor
recht wordt gedaan aan de visie onze inwoners. Als bestemmingsvan de Gemeente De Ronde Venen plannen niet rond zijn, gronden
en haar inwoners. Recent is vast nog niet zijn aangekocht en het
komen te staan dat Gedeputeerde bouwrijp maken sterk afhankelijk
Staten inzien dat de twee door de is van het aanbrengen van zand,
provincie voorgestelde herinde- dan is naar onze opvatting het
lingvarianten, zowel bij gemeenten aantal van 720 woningen, zoals
als bij de inwoners en organisaties het college aangeeft, aanmerkelijk
in het gebied onvoldoende draag- te hoog. We willen daarom daadvlak hebben.
werkelijk zien dat het college zich
Op 30 oktober hebben GS bekend bewust is van de ernst van de opgemaakt alsnog te kiezen voor gelopen vertraging en de volumeeen andere variant - die van één vermindering van het toegezegde
Groene Hartgemeente - die moet woningbouwprogramma. Daarom
leiden tot een toekomstbestendige verwachten we een heldere reacgemeente met een sterke interne tie van het college.

inwoners veel te weinig door de
raad uitgenodigd om, in “open” en
informele bijeenkomsten, hun visie
te geven op alles wat de gemeente
en die burgers aangaat. De Combinatie heeft ook kritiek op het
uitblijven van concrete afspraken
over verbetering van het openbaar
vervoer, het realiseren van de “ondertunnelingplannen” bij Vinkeveen en de geplande verbeterende
verkeerssituatie bij Amstelhoek. Er
wordt veel gepraat, maar weinig
tot stand gebracht.

onze gemeente door de andere
partijen als relatief rijk mag worden beschouwd. Indien dit zo zou
zijn vraagt De Combinatie zich af
of we dan –met een dreigende
herindeling van gemeentes voor
ogen- niet eens wat extra voor
onze inwoners kunnen doen. Wat
te zeggen van bijvoorbeeld een
“Combinatie-snip” voor iedere inwoner of het een jaartje overslaan
van de OZB-verhoging?

Meevaller
De fractie heeft er ook raar van
Jongeren
opgekeken dat er, ondanks dat
Ook op het kennelijk (grotendeels) uitgebreide College, toch een
ontbrekende beleid om het voor grote fout is gemaakt bij de opjongeren aantrekkelijk en mo- stelling van de begroting. De
gelijk te maken om inwoner van inkomsten zijn immers (structuonze gemeente te zijn en te blijven reel) 450.000,- te laag geraamd.
is kritiek. Op de roep van jonge- De Combinatie stelt nu voor deze
ren naar meer en betaalbaarder (jaarlijkse) “meevaller” als volgt te
starterwoningen en betere voor- besteden: -300.000,- voor meer en
zieningen wordt door het college betaalbaarder (starter)woningen; (en de raad?) vooral defensief ge- 100.000,- voor exploitatie van een
reageerd. Dat moet bepaald beter eigen huis aan huisblad; - 50.000,kunnen! De fractie wil graag extra voor nuttige, maar nog niet uitgegeld beschikbaar stellen voor de werkte plannen in het komende
bouw van meer en betaalbaarder jaar. Gevraagd wordt hoe het colVolgen
(starter)woningen. Het voornemen lege en de andere partijen in de
Daaraan acht De Combinatie ove- van het college om subsidies voor raad hierop reageren. Veel kritiek
rigens ook de nieuwe raad zelf de jeugdsporten af te schaffen wordt geuit op de wijze waarop de
debet, omdat men (de meerder- wordt rigoureus van de hand ge- begroting (inclusief Algemene beheid) blijft doorgaan met het al- wezen. Door De Combinatie wordt schouwingen) vergadertechnisch
leen maar volgen van initiatieven ook gepleit voor meer en beter wordt behandeld. Het vooral vele
van college, lees vooral: de ambte- toezicht op het veelvuldig foutief, schriftelijke voorwerk, het (daarlijke organisatie. De eigen rol van lees a-sociaal, parkeren op trot- door en ook door omkering van
de raad binnen het duale systeem toirs, op P-plaatsen van invaliden de vergadervolgorde) in feite bewordt niet of onvoldoende inge- en op gevaar opleverende plaat- voordelen van het college en het
vuld. Te weinig toont de raad aan sen. In het algemeen (zeker in het uitblijven van mogelijkheden tot
een eigen (volksvertegenwoordi- kader van preventie) moet hand- debat, is De Combinatie een doorn
gende) taak uit te oefenen. Qua having, het aanpakken en optre- in het oog. De fractie pleit daarom
informatie wordt de burger, nu af- den tegen (wets)overtredingen al regelmatig en nu opnieuw, met
hankelijk van berichtgeving in lo- en hufterigheid, veel meer in de diverse voorstellen, voor een bekale bladen, te vaak onvolledig of publiciteit worden gebracht Aan- grotingsbehandeling die, meer
zelfs onjuist geïnformeerd. Dat kan gegeven wordt het feit dat (omdat discussierend, diepgaander en elveel beter middels de uitgave van waarschuwingen vorig jaar, over kaars opvattingen proevend, voor
een eigen blad, door rechtstreekse geldverslindende plannen in de zowel de raad als de belangsteluitzending van vergaderingen op wat verdere toekomst, toch ietwat lende burger veel aantrekkelijker
de lokale TV, etc. Ook worden de badinerend worden benaderd) dat kan zijn”, aldus de Combinatie.

D66 De Ronde Venen (DDRV)

VVD De Ronde Venen

”Grootschalige waterberging in polder
Groot Mijdrecht een goede zaak”

”Wij zijn blij met herindeling keuze grote variant”

DDRV, zoals de eenmansfractie
zichzelf liever noemt, stuurde
ook een samenvatting van hun
Algemene Beschouwingen. Gelukkig maar, want zelfs de samenvatting was nog 3 A viertjes,
getikt in kleine letters. Dus ook
hiervan maakte onze redactie
weer een samenvatting: “ DDRV,
Denken, Durven, Redelijkheid en
Vooruitgang, vraagt bij de Algemene Beschouwingen aandacht
voor de volgende zaken.
Herindeling
Toen al snel duidelijk werd dat
minimaal een herindeling met
Abcoude was te verwachten,
hebben wij direct het standpunt
ingenomen, dat we moesten inzetten op een grote variant.
Hiermee zijn de belangen van
onze inwoners het best gediend.
Veel bedreigingen worden verkleind en er worden ook kansen
gecreëerd die voordelen opleveren voor onze inwoners. We zijn
blij dat uiteindelijk bijna de gehele raad voor deze variant heeft
gekozen.
Huisvesting
De grote plannen voor Westerheul IV en Marickenzijde zullen
nog een reeks van jaren op zich
laten wachten en in plannen kan
je niet wonen. Het is dan ook
voor de starters spijtig dat het
college bij het estafetteproject
(de
Driehoek/ARGON/CSW)
een verkeerde koers volgt. H
et kan veel sneller, goedkoper en
met meer gebouwd indien het
college de bouwmogelijkheden
van het sportpark in Mijdrecht

in overleg met de provincie laten
verplaatsen naar bijvoorbeeld de
Driehoek. Dit is een technische
mogelijkheid die het streekplan
van de provincie biedt maar dan
wel met verve moet worden bepleit door het college. Zo’n kans
mag je niet laten liggen.
Anderzijds wordt meer prioriteit
wordt gegeven aan de problemen van overmorgen dan aan
de problemen van vandaag. Het
beleid rondom wonen-welzijnzorg, dat zich richt op de problemen van 2015-2020 lijkt nu
het gehele huisvestingsbeleid te
domineren, terwijl het probleem
van de starters van nu in de kou
staan.
Natuurlijk moeten we ook rekening houden met de vergrijzing,
maar daarbij moet dan wel het
uitgangspunt zijn ouderen willen
het liefst in hun eigen woning
blijven wonen en daarom moet
het uitgangspunt van het college
“Blijven wonen in eigen kern”
veranderd worden in “Blijven
wonen in eigen woning”.
En wanneer toch verhuisd moet
worden willen de meeste ouderen in de buurt van het centrum van hun kern wonen. De
verplaatsing van Gerardus Majella naar de sportvelden van
Mijdrecht (50 zorgwoningen)
is om meerdere redenen geen
goed plan.
Wegstoppen van ouderen in een
buitenwijk, ver van de meeste
voorzieningen, dit met achterlaten van 86 seniorenwoningen
rond het huidige Majella, die
nu steunen op de diensten van
Majella vinden we geen goede

zaak.
Waterproblematiek
Het klimaat verandert, er valt
steeds meer water in soms zeer
grote hoeveelheden, toch willen
we droge voeten houden. Het
overgrote deel ( 80% – 90%)
van onze inwoners in Mijdrecht,
Wilnis en Vinkeveen woont op
het niveau van de polder GrootMijdrecht Noord.
Het een na laagste punt van Nederland. Het is voor onze inwoners van het grootste belang dat
er een grote waterberging wordt
gerealiseerd. Wanneer de stand
van het oppervlaktewater hoog
is, moet het teveel aan water
toch ergens blijven. Bij westerstorm kan niet geschut worden
bij IJmuiden en kan daardoor
niet geloosd worden naar de
Amstel.
Anders dan het college en de
meeste andere fracties zijn we
daarom blij dat het rijk en de
provincie in de polder GrootMijdrecht Noord met urgentie
een grootschalige waterberging
willen realiseren en daar ook de
nodige financiën voor over hebben. Tevens levert een nieuwe
plas weer aanvullende recreatiemogelijkheden en zal dit extra
woningbouw opleveren.
Tevens wordt daarmee voorkomen dat het slechte kwaliteit
kwelwater uit de polder GrootMijdrecht-Noord, in bepaalde
situaties ook andere ‘schone’
polders bevuilt. Kortom grootschalige waterberging in de
polder Groot-Mijdrecht Noord is
een heel goede zaak”, aldus D66

De Algemene Beschouwingen van
de fractie van de VVD zijn dit jaar
niet te lang en goed overzichtelijk
en lekker leesbaar opgesteld. Helaas nog te lang om intergraal over
te nemen, vandaar onze samenvatting; “ . Onze gemeente heeft
een uitstekende reservepositie en
zoals dat blijkt uit de meerjarenraming blijft dat ook zo. En dat alles met een OZB die in 2008 weer
alleen met het inflatiepercentage
wordt verhoogd. Een compliment
voor ons college hiervoor is op zijn
plaats.

positief debat, want we moeten nu
echt vooruit, niet alleen voor onszelf maar zeker ook voor Abcoude,
Loenen en Breukelen.

Huisartsenpost
De VVD wil een eigen Huis Artsen
Post niet opgeven. Jammer dat de
pogingen van Ronde Venen Belang
zijn mislukt. Hiermee wordt onze
scepsis bevestigd, die wij uitten
toen de toenmalige fractievoorzitter, de heer Dekker, nadrukkelijk
aankondigde dat hij er voor zou
zorgen dat er in 2006 een huisartsenpost gevestigd zou worden in
Herindeling
De Ronde Venen. Hij heeft deze
Herindeling: Gelukkig toch nog belofte niet waar kunnen maken!
gezond verstand in de raad! Als Het was de VVD in een eerder staer helemaal geen herindeling aan dium al niet gelukt dit te realisede orde zou zijn, dan zou dat voor ren, omdat de huisartsen hieraan
de VVD ook goed zijn. De Ronde niet wilden of konden meewerken.
Venen kan zit er niet op te wach- Ook jammer dat de Raad niet met
ten. Maar herindeling is een ver- ons mee wilde gaan om in ieder
antwoordelijkheid van de provin- geval de vervoersmogelijkheden
cie en als jouw gemeente daarbij naar de HAP in Woerden te faciwordt genoemd moet je naar onze literen.
mening zo snel mogelijk mee aan Enige tijd geleden is ons bekend
de onderhandelingstafel zitten. geworden, dat er in Uithoorn een
Jammer dat er zo veel moeizame dependance ingericht gaat wordebatten zijn geweest, waardoor den van de HAP in Amstelveen.
veel tijd verloren is gegaan. Ge- Onze fractie heeft hierover intenlukkig heeft het gezonde verstand sief overleg gepleegd met de beweer gezegevierd waardoor we treffende wethouder in Uithoorn
toch met een zienswijze zijn ge- en de mogelijkheden voor onze
komen waar de meerderheid van gemeente om daarin te participede Raad achter staat. Voor ons ren zijn diverse malen besproken.
hebben steeds bestuurskracht en Door dit overleg is er contact tot
aanvaardbare financiële gevolgen stand gekomen met de directeur
voorop gestaan. Wij waren al snel van het Ziekenhuis Amstelveen en
van mening dat als er dan toch een onze huisartsen. Wij verzoeken het
herindeling komt deze aspecten college om hierover verder met de
het best tot hun recht komen in de huisartsen te overleggen en er ingrote variant De Ronde Venen, Ab- vulling aan te geven.
coude, Loenen en Breukelen. Vers
van de pers is dat GS heeft geko- 30 km
zen voor deze grote variant. De De recente discussie in de pers
Raad moet nu weer aangeven hoe over oplossingen van de verkeerszij hier tegen aan kijkt. Wij hopen problematiek in de Reigerstraat in
maar weer op een constructief en Vinkeveen heeft ons zeer veront-

rust. De VVD fractie is van mening
dat er in de hele gemeente heel
kritisch gekeken moet worden,
waar een 30 km zone wel en waar
niet nut heeft. Wij hebben al jaren aangegeven dat we in de gemeente een logische opbouw van
wegen willen en niet lukraak van
wegen 30 km zones willen maken.
Dat is wel gemakkelijk, maar niet
de bedoeling van de instelling van
30 km zones. Deze zones moeten
voldoen aan bepaalde doelstellingen en dat gebeurt nu niet.
De VVD wil een goed verkeersveiligheidsbeleid, met 30 km gebieden in de wijken en daartussen
gebiedsontsluitingswegen, zodat
dit voor onze inwoners een logisch
geheel vormt. We zijn er van overtuigd, dat inwoners zich er dan
ook veel beter aan houden.
Daarbij moeten deze 30 km zones
dusdanig ingericht worden, dat er
niet alleen maar drempels neergelegd worden, maar dat er goed
over wordt nagedacht , in samenwerking met de wijkcomités. Zij
moeten samen met de gemeente
bepalen, hoe dit ingevuld gaat
worden. Dit is een wens, die wij
al jaren in de Raad brengen, maar
waar door tegenwerking van de
opeenvolgende wethouders van
openbare werken niets van terecht komt. Gelukkig is de huidige
wethouder altijd een voorstander
geweest van het afstemmen van
verkeersremmende maatregelen
op het maximaal aantal km dat op
een weg mag worden gereden.
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Zaterdagvoetbal

Winst thuiswedstrijd Argon
Mijdrecht - Tegen Kennemerland
is Argon er in geslaagd de eerste
overwinning op eigen veld te behalen. In een matige wedstrijd werd
de tegenstander met 2-1 verslagen.
Na een doelpuntloze eerste helft
kwam Argon in het vervolg gelukkig op voorsprong, zes minuten voor
tijd kwam Kennemerland op 1-1. In
blessuretijd werd het door Remco
von Lindheim 2-1. Na drie gelijke
spelen en een nederlaag nu de eerste thuisoverwinning.
De eerste helft waren er weinig
echte mogelijkheden om de score te openen, de teams hielden elkaar in evenwicht en pas na een half
uur kreeg Kennemerland een goede
kans, een kopbal werd van dichtbij
goed door Argondoelman Niels Verhaar gepakt.
Daarna een paar spelde prikjes van

Argon: Patrick Berkelaar z’n vrije
trap kwam in handen van keeper
Sander Bakker en ook bij een schot
van Albert Mens bleef Bakker overeind.
Kansen
De tweede helft kreeg Argon in
aanvallend opzicht meer kansen om
de score te openen, maar de eerste treffer was een meevaller, Swen
Ranck zette vanaf rechts de bal laag
voor waarna verdediger Weerman
de bal ongelukkig raakte en vervolgens in eigen doel verdween. 1-0.
Daarna probeerde Argon de voorsprong verder uit te bouwen, maar
het was allemaal net niet.
Patrick Berkelaar schoot van dichtbij voorlangs, dat lot onderging ook
een poging van Ruben Kraan. Een
vrije trap van Mark Flapper werd een

prooi voor keeper Bakker, ook Berkelaar vond de keeper op z’n weg.
Toen gebeurde waar de Argonaanhang al rekening mee hield. Met
nog zes minuten op de klok kreeg
na een uitval Kennemerland toch
nog z’n doelpunt. Een voorzet van
links werd door invaller Sander van
der Pol ingekopt. 1-1.
Diep in blessuretijd kwam Argon
dan toch nog op winst. Eerst ging
een koppoging van Mark Flapper
nog over het doel maar even later
was het Remco von Lindheim die
na aangeven van Youri van Adrichem tussen veel verdedigers het
net vond 2-1.
Aanstaande zaterdag gaat Argon
op bezoek bij de nummer drie van
ranglijst: Monnickendam.

Argon E 2 in nieuwe
trainingspakken gestoken
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
was het dan zover, voor de wedstrijd tegen CSW ontving de Argon
E2 uit handen van sponsor Dennis
van Hulst van Van Hulst Onderhoud
en Elektrawerken nieuwe trainingspakken en tassen. Ook de trainer en
leider, Lester en Hans Sikkink waren
in het nieuw gestoken. Naast een

trainingspak ontvingen zij van de
sponsor ook nog een warme coach
jas.
Op de foto’s poseren de blije spelers en hun leiders in de nieuwe
kleding. Twan van Hulst, Luc Taal,
Niels Schaap, Niels van Berkum,
Bas Boelhouwer, Maurits Meijer,

Laurens Vrolijk, André Paarlberg,
Dennis van Stein en de leiding Lester en Hans Sikkink bedanken hierbij Van Hulst Onderhoud en Elektrawerken voor deze bijdrage. Gezien
de 6-2 overwinning die daarop volgende is duidelijk dat de kleding gelijk al een positief invloed op het resultaat heeft gehad.

AKU grossiert in prijzen

Toch verlies Atalante dames
Vinkeveen - Vrijdag jl. speelde Dames 2 van Atalante tegen Nederhorst. Met slechts zeven spelers
begonnen de Vinkeveense dames
aan de wedstrijd. Petra de Bruin
was op vakantie en Jet Feddema
kampt nog altijd met een vervelende
schouderblessure. De eerste set begon voortvarend.
Nieuweling Marjan Blenk stond lekker aan te vallen op het midden en
ook de verdediging achterin was
sterk. De andere nieuweling Tineke
van Oudenallen stond op de buitenkant geconcentreerd en succesvol
aan te vallen. Vrij makkelijk wonnen
de dames met 25-20 de eerste set.
Een compleet ander beeld was er in
het tweede bedrijf.
De sterke service van de tegenstanders was er debet aan dat vele punten op rij gescoord werden. Ook de
eigen aanval scoorde niet meer zoals in de eerste set en veel persoon-

lijke foutjes werden op allerlei fronten gemaakt. Met 25-8 ging Atalante de bietenbrug op. Set 3 begon
aanvankelijk met een flinke achterstand en gaf een zelfde beeld als
set 2. Maar een goede time-out van
coach Jet Feddema zette de meiden
op scherp en er werd teruggeknokt
van een flinke 4-11 achterstand.
Naast de harde aanvallen werd nu
goed afgewisseld met mooie korte slimme balletjes achter het blok,
door Loes Kuijper uitstekend voorgedaan. Ook de serve was weer beter aan de groengele kant, op alle
onderdelen werd fanatieker en harder gestreden.
Maar de Horstenaren bleven pittig
spelen en helaas kwamen we er niet
meer bij: 16-25. Het vechtvolleybal
bleef ook in de vierde set, hoogtepunten waren wel de mooie aanvallen van Natalie Jansen. Eerst een op

de buitenkant, een beetje scherp op
het net opgegooid en dat was perfect voor Natalie, de bal belandde
met een snelle keiharde klap rechtdoor op de grond bij de tegenpartij.
Het blok van de Nederige horstenaren was nog niet eens opgesprongen. Direct daarna werd dat staaltje nog eens dunnetjes over gedaan
op de rechtsvoor, alweer een aanval
van grote klasse. Maar Nederhorst
hield de kop koel en aan
het eind pakten ze ook de 4de set
met 18-25.
Op de teamfoto achteraan van links
naar rechts: sponsor Tim van Oudenallen, Natalie Jansen, Tineke van
Oudenallen, Jet Feddema en Inge
Bakker. Vooraan Annemarie Bakker,
Joke Ruizendaal, Marjan Blenk en
Loes Kuijper.
Voor info zie www.vv-atalante.nl

Hertha A1 raakt achterop
Vinkeveen - Hertha moest uit tegen B.V.V. 31 uit Blaricum . Hertha
startte aanvallend en er waren een
paar grote kansen die niet benut
werden, echter net als vorige week
tegen de Vecht, werd er bij de eerste
de beste uitval van BVV gescoord
en keek Hertha na ongeveer 20 minuten voetbal tegen een 1 – 0 achterstand aan.
Hertha was wel sterker maar kon

niet echt gevaarlijk worden. Wel was
er een mooie zelf opgezette aanval
van Ricky Koot, maar zijn schot ging
net naast. Na rust was Hertha zeker
niet de mindere ploeg, maar aanvallend kon de ploeg niet voor veel gevaar zorgen. B.V.V. kreeg niet zoveel
kansen, maar elke kans was wel een
doelpunt en zo kon men, zij het flatterend, uitlopen naar een 4 – 0 overwinning. Door deze nieuwe neder-

laag e door het feit dat er 2 ploegen
uit de competitie gegaan zijn, omdat
ze het niveau niet aan konden, is
Hertha afgezakt naar het onderste
gedeelte van de ranglijst. A.s. zaterdag speelt Hertha om 2 uur thuis
tegen het op de 2e plaats staande
Maarssen en voor de begeleiding is
er deze week veel werk te doen om
de jongens weer aan het voetballen
te krijgen!

De Ronde Venen - Het afgelopen
weekend was bijzonder succesvol voor de atleten van AKU. Bij de
buren, De Veenlopers in Mijdrecht,
werden in de Zilveren Turf loop
maarliefst zes eerste,drie tweede en
twee derde prijzen in de wacht gesleept. Wouter Heinrich beet op de
5 km. jongens het spits af met de
snelste tijd van 17.34. Sjoerd Heemskerk werd hier 6e in 20.50 en Jorn
van der Kolk volgde in 21.44.Lotte
Krause evenaarde Wouter met een
eerste plek in 20.54 bij de meisjes
op de zelfde afstand. Hier werd Githa de Wildt keurig 2e in 22.34 en
maakte Simone de Jong het AKU
optreden compleet met een 3e prijs
in 24.23. Ook de 4e en 5e plaatsen
waren voor AKU, behaald door Linda en Helen van Rossum in 24.40 en
25.27. Op de 1,5 km. kwam Kirsten
van Heemskerk als 5e over de finish in 6.56 en werd broer Thijs bij
de jongens 7e in 5.50 net voor Thijs
Anderiesen in 5.52.
De 10 kilometer, opgedeeld in een
wedstrijd, business en recreatie
deel, stond eveneens bol van de
AKU successen.
Snelste
Alles, bij elkaar genomen was John
van Dijk de snelste in 34.26, nipt 3

seconden voor Veenloper Ricardo
van ’t Schip! Paul Hoogers, toch behoorlijk wat ouder, veroverde in de
businessloop ook de eerste prijs in
een prima 36.40 en was zo Theo van
Rossum te snel af die hier 2e werd
in 37.05.Frank Koersvelt legde beslag op de 3e prijs in 37.20 en ook
Bram van Schagen liet zien dat hij
er bij hoort als 4e in 37.55. Hendrik
Bulle, 41.33, Mario Willemse, 42.01,
Fred van Rossum, 42.10, Hans Blommestijn, 42.21, Huub Jansen, 43.08,
en Paul Schermerhorn, 47.08 scoorden allen netjes een veertiger. In de
vijftig kwamen Piet Broeken, 51.08,
Corrie ten Broeke, 55.16 en Corrie
van Dam met een PR. in 55.36. Monika Kapitany en Jos Lakerveld deden het wat kalmer aan met 62.09
om 63.49.
Dames
Bij de dames wedstrijd 10 km. verblufte Jolanda ten Brinke wederom vriend en “vijand”. Na vorige
week de “Strontrace” in Workum,
een polder en Ijsselmeer dijkenloop
van 15.5 km. als eerste in 1.03.06 te
hebben afgelegd, werd ze nu eerste in een schitterend PR. van 38.24.
Tweede finisher, Karin Versteeg, verloor haar zelfs langs de kronkelende
kromme Mijdrecht uit het zicht met

haar tijd van 42.03. Ook de 10 Engelse mijlen leverde AKU een eerste prijs op, Margreet van der Wilt
liep in een PR. tijd van 1.15.59 naar
het hoogste treetje. Bij de heren liet
Theo Noij zien weer hersteld te zijn
van de marathon inspanningen van
twee weke geleden, hij werd keurig
4e bij de 55 plus in 1.07.38. Rob Bos
werd hier 5e in 1.12.07, maar heeft
als 65 plusser een duidelijk leeftijd
nadeel! Wanneer komt er nu eindelijk eens een categorie 65 plus? Paul
Stevens zat er vlak achter in 1.12.17
en Nan van den Berg volgde hem in
een lekker gelopen 1.14.50. Ook Jos
Snel bleef met zijn 1.15.58 de jeugd
in de personen van Arno Waaijer
en Harry Schoordijk, met voor beiden 1.18.12, voor. Jan Honhoff liep
een gedegen 1.28.07, waar Maarten Breggeman het nakijken had in
1.32.31 en nog bijna ingehaald werd
door zoon Jeroen die een PR. neerzette in 1.33.18. Ook buiten de regio
was AKU actief, in de Berenloop op
Terschelling werd deelgenomen aan
de halve marathon. Arie van Oostveen bedwong duin en strand in een
prima 1.46.58. Echtgenote Atie deed
het ook goed met haar 1.50.31 en
Petra Ratterman kan tevreden terug
kijken op haar 2.01.21. Dagmar Habets stelde wat teleur met 2.12.33.

Jonge Basketballers Argon
winnen spannende kraker
Mijdrecht - Het XU12 team van
Argon Basketball speelde afgelopen zondagochtend in Almere hun
beste wedstrijd van het seizoen tot
nu toe. Niet vanwege een enorm
hoge uitslag of vanwege foutloze
aanvallen maar vanwege het feit
dat ze 36 van de 40 minuten tegen een achterstand aankeken en
pas in de laatste minuten van de
wedstrijd “er op en er over” gingen.
Iets wat wel vaker binnen basketball voorkomt maar niet regelmatig
bij de leeftijdsgroep van 10- en 11jarigen. Het resultaat was een zenuwslopende wedstrijd die na een
ruststand van 24-18 winnend werd
afgesloten met 46-50.
Acht
Door twee afwezigen trad het mixed
team under 12 van Argon met zijn
achten aan tegen het ervaren team
van Omniworld Almere dat net als
Argon pas één wedstrijd dit seizoen
verloren had en ook eveneens van
de ongeslagen koploper Woodpeckers. In het eerste kwart nam Omniworld al snel een voorsprong van 7
punten doordat de Argonauten nog
te vaak stonden te slapen in hun
verdediging. Aanvallend was Mai
Chau trefzeker met 6 punten maar
kon niet voorkomen dat Omniworld
na tien minuten reeds met 14-7
voorstond. Argon vocht zich in het
tweede kwart terug tot 16-16 door
onder andere een aantal mooie en
sterke scores van Dave Borsboom.
Maar door wederom een paar verdedigingsfouten in de laatste twee
minuten was bij rust het gat weer
bijna net zo groot: 24-18 voor Almere.
Peptalk
Door een prikkelende en mentale
peptalk van de coach in de rust verloren de jonge Argonauten gelukkig
niet de hoop op een overwinning en
combineerde dit met een flinke portie inzet en wilskracht. Mede hier-

door was het derde kwart een kwart
om van te smullen. Met een strakke
man-to-man verdediging van het
hele team en in de aanval o.a. 11
punten van de Mascini broertjes
werd het gat met de ploeg uit Almere bijna gedicht. Aan het einde van
het derde kwart was de voorsprong
van Omniworld geslonken tot 40-38
en brak het nog spannendere vierdekwart aan. Door goed fluiten van
de Almerense scheidsrechter bleef
het tot de laatste minuut niet alleen
spannend maar tevens uitermate
sportief.
Motivatie
Argon wist in de zesde minuut van
dit laatste kwart voor het eerst op
gelijke hoogte te komen met Omniworld: 46-46. Dit gaf de jonge spelers zo’n ongelovelijke motivatie en
extra kracht dat de laatste vier minuten gecontroleerd werden uitgespeeld met een sublieme verdediging, met goede verdedigings rebounds en een hele mooie laatste

score van Marjolein Lambregts. Bij
een stand van 46-48 en nog tien seconde op de klok besliste zij met
een mooi schot vanuit de bucket de
wedstrijd definitief in het voordeel
van Argon en bracht de eindstand
op 46-50. Na het fluitsignaal ontstond er spontaan een groeps-knuffel bij de jonge Argonauten die nog
de hele zondag konden nagenieten
van de mooie en knappe wedstrijd
die ze gespeeld hadden. Topscorers
aan de kant van Argon waren: Dave
Borsboom met 11 punten en Felice
Mascini met 10 punten. In de eerste
klasse van de kern Utrecht staat Argon XU12 nu tweede achter de ongeslagen koploper Woodpeckers uit
Houten.
Vierentwintig november zal in de
Eendracht in Mijdrecht de return tegen Omniworld gespeeld worden en
op 15 december om 13 uur zal de
eerste helft van de competitie worden afgesloten met de laatste confrontatie met de koploper Woodpeckers.
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Michael Woerden wint
Zilveren Turfloop
De Ronde Venen - Veenloper Michael Woerden is afgelopen zondag winnaar geworden van de
Mijdrechtse Zilveren Turfloop. Hij
was onbedreigd de sterkste op de
hoofdafstand over 10 Engelse mijl.
Ook andere Veenlopers presteerden
goed in hun thuiswedstrijd.
Een groot aantal leden en andere
vrijwilligers zorgde voor een goed
georganiseerde loop. Onder de 579
lopers bevond zich echter ook een
groot aantal leden van de organiserende atletiekvereniging. Ook zij
konden kiezen uit de kinderloop, de
5, 10 en 16,1 kilometer.
Veenloper Michael Woerden won
voor de tweede opeenvolgende keer
de hoofdafstand. Hij deed dit in een
tijd van 55.26, waarmee hij ruim 3
minuten sneller was dan de nummer 2. Ook Frans Woerden presteerde goed. Hij werd 8e in een tijd van

Mastwijk Taekwondo
demonstratie Vinkeveen
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
was het dan zover, de geplande Taekwondo demonstratie op het plein
voor het Winkelcentrum Zuiderwaard te Vinkeveen zou aanvang
gaan nemen. Tegen Zinloos Geweld
was het thema en Mastwijk Taekwondo draagt al jaren deze organisatie een warm hart toe en heeft er
zorg voor gedragen dat deze Stichting de nodige bekendheid in deze
omgeving heeft gekregen.
Dit heeft er mede toe geleid dat inwoners in De Ronde Venen ook zelf
steeds meer actie voeren Tegen Zinloos Geweld en dit is erg mooi om
te zien.
Sinds het Gala der Oosterse Krijgskunsten in 2003 wat door Mastwijk
Taekwondo was georganiseerd en
waarvan de opbrengst ook naar de
Stichting Tegen Zinloos Geweld is
gegaan is de Stichting Tegen Zinloos Geweld enorm gegroeid en waren er eerst maar drie medewerkers
die toen al het werk verzetten, nu
zijn het er inmiddels tientallen geworden.De Stichting is wel om bekend en de vraag is of dit nu goed of
minder goed is want natuurlijk zou
het beter zijn als het allemaal niet
nodig zou zijn.
Toch doet de Stichting zeer goed
werk en geeft veel voorlichting in
het land en vooral op scholen wordt
regelmatig actie gevoerd.

ven zonder enig machogedrag maar
wel met veel discipline en inzet.
Natuurlijk werden ook de breektesten niet vergeten wat altijd een spectaculair onderdeel is in Taekwondo.
Naast de kunst om het plankje of
ander materiaal te raken is het ook
de bedoeling het materiaal te breken
en dit gebeurd met meest moeilijke
technieken die soms ook gesprongen kunnen worden uitgevoerd.
Zelfs is het mogelijk om in één
sprong meerdere planken te breken en ook dit werd gedemonstreerd door Remko van Gerven uit
Mijdrecht.
Bas Bokkes liet een hoogte sprong
zien waarbij tevens een plank werd
gebroken.
Uitreiking Tegel
Het publiek vond het erg leuk en

konden de actie zeer waarderen,
men stond in de flat tegenover het
Winkelcentrum op de galerij te kijken en waren door de muziek
nieuwsgierig geworden.
Na de flitsende demonstratie werd
de grote zware tegel Tegen Zinloos
Geweld uitgereikt aan een vertegenwoordiger van de winkeliersvereniging door twee jongste leden van
de groep Jan en Wendy, beiden uit
Nieuwegein gekomen, die behoorlijk goed moesten opletten door het
gewicht van de tegel.
De bedoeling is dat de tegel een
mooie plaats krijgt voor de ingang
van het winkelcentrum Zuiderwaard
en hiermee wordt er nogmaals aan
herinnerd dat iedere vorm en gebruik van geweld zinloos is.

1.03.38. De prestatie van de dag was
echter voor Willem van Leeuwen. Hij
verpulverde zijn persoonlijk record
met 2,5 minuut tot 1.04.10. Veenloopster Julitta Boschman deed het
ook uitstekend, maar dan bij de dames. Zij behaalde namelijk een prima 2e plaats op de hoofdafstand.
Julitta liep een tijd van 1.09.14.
Overige
Overige Veenlopers op de 16,1
km: Theo Noij 1.07.38, Jan Fontijn
1.09.45, Rob van Zijtveld 1.15.44, Jos
Snel 1.15.58, Willem Balvert 1.17.10
en Esmeralda Dohle 1.23.09.
Op de 10 kilometer vocht Veenloper
Ricardo van ’t Schip een spannende
strijd uit met Amstelhoeker Johan
van Dijk. John beslechtte dit met
klein verschil
in zijn voordeel: 34.26 om 34.29. Het
betekende wel een schitterend per-

De Ronde Venen - Het afgelopen
weekend was bijzonder succesvol voor de atleten van AKU. Bij de
buren, De Veenlopers in Mijdrecht,
werden in de Zilveren Turf loop
maarliefst zes eerste,drie tweede en
twee derde prijzen in de wacht gesleept.
Wouter Heinrich beet op de 5 km.
jongens het spits af met de snelste tijd van 17.34. Sjoerd Heemskerk werd hier 6e in 20.50 en Jorn
van der Kolk volgde in 21.44.Lotte
Krause evenaarde Wouter met een
eerste plek in 20.54 bij de meisjes
op de zelfde afstand. Hier werd Githa de Wildt keurig 2e in 22.34 en
maakte Simone de Jong het AKU
optreden compleet met een 3e prijs
in 24.23. Ook de 4e en 5e plaatsen
waren voor AKU, behaald door Linda en Helen van Rossum in 24.40 en
25.27.
Op de 1,5 km. kwam Kirsten van
Heemskerk als 5e over de finish in
6.56 en werd broer Thijs bij de jongens 7e in 5.50 net voor Thijs Anderiesen in 5.52.
De 10 kilometer, opgedeeld in een
wedstrijd, business en recreatie
deel, stond eveneens bol van de
AKU successen.

seconden voor Veenloper Ricardo
van ’t Schip! Paul Hoogers, toch behoorlijk wat ouder, veroverde in de
businessloop ook de eerste prijs in
een prima 36.40 en was zo Theo van
Rossum te snel af die hier 2e werd
in 37.05.Frank Koersvelt legde beslag op de 3e prijs in 37.20 en ook
Bram van Schagen liet zien dat hij
er bij hoort als 4e in 37.55. Hendrik
Bulle, 41.33, Mario Willemse, 42.01,
Fred van Rossum, 42.10, Hans Blommestijn, 42.21, Huub Jansen, 43.08,
en Paul Schermerhorn, 47.08 scoorden allen netjes een veertiger. In de
vijftig kwamen Piet Broeken, 51.08,
Corrie ten Broeke, 55.16 en Corrie
van Dam met een PR. in 55.36. Monika Kapitany en Jos Lakerveld deden het wat kalmer aan met 62.09
om 63.49.
Dames
Bij de dames wedstrijd 10 km. verblufte Jolanda ten Brinke wederom vriend en “vijand”. Na vorige
week de “Strontrace” in Workum,
een polder en Ijsselmeer dijkenloop
van 15.5 km. als eerste in 1.03.06 te
hebben afgelegd, werd ze nu eerste in een schitterend PR. van 38.24.
Tweede finisher, Karin Versteeg, verloor haar zelfs langs de kronkelende
kromme Mijdrecht uit het zicht met
haar tijd van 42.03.
Ook de 10 Engelse mijlen lever-

De eerste helft waren de ploegen
duidelijk aan elkaar gewaagd en via
enkele afstandschoten, waaronder
op de lat door v/d Meijs, probeerden
de bezoekers gevaar te stichten. Dit
lukte slechts deels en aan de andere kant waren de gastheren wel iets
dreigender. Vooral een omhaal van
de spits mocht er zijn, maar doelman Priem wist redding te brengen.
Daarnaast waren er enkele voorzetten, maar die brachten geen concrete kansen omdat Hertha goed stond
opgesteld in deze situaties.
Overwicht
Na de thee kwam Rivierwijkers een
stuk beter uit de kleedkamer dan
Hertha en dit vertaalde zich op een

de AKU een eerste prijs op, Margreet van der Wilt liep in een PR. tijd
van 1.15.59 naar het hoogste treetje. Bij de heren liet Theo Noij zien
weer hersteld te zijn van de marathon inspanningen van twee weke
geleden, hij werd keurig 4e bij de 55
plus in 1.07.38. Rob Bos werd hier 5e
in 1.12.07, maar heeft als 65 plusser
een duidelijk leeftijd nadeel! Wanneer komt er nu eindelijk eens een
categorie 65 plus? Paul Stevens zat
er vlak achter in 1.12.17 en Nan van
den Berg volgde hem in een lekker
gelopen 1.14.50. Ook Jos Snel bleef
met zijn 1.15.58 de jeugd in de personen van Arno Waaijer en Harry
Schoordijk, met voor beiden 1.18.12,
voor.
Jan Honhoff liep een gedegen
1.28.07, waar Maarten Breggeman het nakijken had in 1.32.31
en nog bijna ingehaald werd door
zoon Jeroen die een PR. neerzette
in 1.33.18.
Ook buiten de regio was AKU actief, in de Berenloop op Terschelling werd deelgenomen aan de halve marathon. Arie van Oostveen bedwong duin en strand in een prima
1.46.58. Echtgenote Atie deed het
ook goed met haar 1.50.31 en Petra
Ratterman kan tevreden terug kijken op haar 2.01.21.
Dagmar Habets stelde wat teleur
met 2.12.33.

Ton Bocxe kampioen
driebanden a-poule
Aalsmeer - De Ronde Venen - In
de voetsporen van zijn vader Gerrit Bocxe heeft zoon Ton Bocxe eindelijk zijn felbegeerde titel gehaald.
Het hele weekend was Ton in de finale-wedstrijden de beste. Hij won
al zijn partijen.
Met als hoogtepunt de finalepar-

tij tegen driebanden liefhebber Bert
Dijkshoorn. De finale werd voor de
altijd positieve Bert een deceptie tegen een ontketende Ton Bocxe. Een
moyenne van 0.940 in de kortste
partij van het toernooi was de beloning van een prachtige finale voor
de kampioen. De organisatie was in

Hertha weet even niet
meer wat winnen is
Met een gehavende ploeg, door
schorsingen en blessures, trad
Hertha zondag aan tegen Rivierwijkers, dat drie weken niet gespeeld
had vanwege wanordelijkheden in
de wedstrijd tegen MSV.

Overige Veenlopers: Frans Bosman
42.31, Bert van Diemen 42.36, Peter van Adrichem 42.59, Jos van de
Bosch 43.33, Jos van ’t Schip 44.26,
John Cornelissen 44.34, Alexander Reuvekamp 45.20, Karin van
Waveren 45.27, Pol Veenhof 45.41,
Herman van ’t Schip 47.47, Leo van
Diemen 48.33, Dirk van Nieuwkerk
48.45, Hellen Nijenhuis 1.02.14 en
Annette van Doorn 1.03.34. Veenloper op 5 km: Gaby Pothuizen: 27.18.

AKU grossiert in prijzen

Snelste
Alles, bij elkaar genomen was John
van Dijk de snelste in 34.26, nipt 3

Taekwondo demonstratie
De demonstratie werd gestart door
een tweetal zeer jonge deelnemers
waarvan één jongedame deel uit
maakt van de Nationale Jeugd Selectie. Dit tweetal liet een synchroon
Poomsae zien waar het de kunst is
alles zo synchroon mogelijk uit te
voeren en zij deden het erg goed,
zeker voor een eerste keer in een
demonstratie!
Vervolgens waren het de dames in
de groep die demonstreerde hoe
men d.m.v. zelfverdediging zichzelf
kan redden uit een benarde situatie.
Het doel van de demonstratie is om
te laten zien dat mensen met veel
plezier Taekwondo kunnen bedrij-

Vinkeveen - Opnieuw heeft het
Vinkeveense SV Hertha geen punten weten te behalen in een competitiewedstrijd. Na de 0-1 nederlaag
in de thuiswedstrijd tegen Maarssen ging het ditmaal onderuit bij het
Utrechtse Rivierwijkers: 3-1.

soonlijk record voor Ricardo. Ook
de tijden van Bertus Vrielink, Kees
Dirkson en Martin Lek waren uitstekend. Bertus liep met zijn 39.12
een nieuw clubrecord in de categorie 60+, liefst 40 seconden sneller
dan de oude toptijd. Kees en Martin konden net niet de 40 minutenbarrière doorbreken, maar dat kan
niet lang meer duren. Ze liepen allebei supersnelle tijden: Kees 40.06
en Martin 40.07 (pr).

overwicht op het middenveld voor
de Utrechters. Waar Hertha moeite
had de bal lang in de ploeg te houden op het overigens zeer slechte
veld, daar werd de thuisploeg steeds
gevaarlijker.
De ploeg van Hans Bergsma kwam
amper nog uit de verdedigende stellingen en ging te ver achteruit lopen,
waardoor de aansluiting richting de
voorhoede maar zeer moeizaam tot
stand kwam. Mollers en Maijer waren dan ook vrij geisoleerd voorin. Met Peter Post voor de 16-jarige
Ricky Koot, die het overigens prima
deed op linkshalf, wilde Bergsma de
orde op het middenveld herstellen
door de tweede bal te winnen en zo
de wedstrijd meer naar de hand te
zetten. Dit plan slaagde niet direct
in de opzet, want Rivierwijkers bleef
de overhand houden.
Voorsprong
20 minuten voor tijd vertaalde zich
dit ook in een voorsprong. Balverlies op de middenlijn werd gevolgd
door een hoge bal in de zestien van
Hertha en na een carambole viel deze voor de voeten van de spits van
de thuisploeg, die uithaalde en via
een voet van een Hertha-speler verdween deze achter doelman Priem:

Dit verlies was onnodig en pech
leidde een achterstand in voor Hertha. Pech kan echter niet altijd de
oorzaak blijven en er zal op een andere manier punten gepakt moeten
gaan worden om niet nu al de aansluiting met de concurrentie te verliezen.
Te beginnen aanstaande zondag als
Vreeswijk op bezoek komt in Vinkeveen. De aftrap is om 14.00 uur op
Sportpark de Molmhoek.

Café De Vrijheid was een perfecte
gastvrouw/heer met heerlijke hapjes en drankjes. Zondag werd barkeepster Aster door de biljartfederatie in de bloemetjes van Tuincentrum Rijdes gezet.
Alle finalespelers kwamen met de
beste bedoelingen en de wil om te
winnen. Maar het driebanden is
een prachtig maar moeilijk spel. Dat
ondervonden Jos Lugtigheid met
een laatste en Theo Valentijn met
een voorlaatste plaats. Jos was nog
wel goed voor de hoogste serie van
6 caramboles van dit toernooi.
Een beetje jammer voor het biljarten
is dat zo weinig toeschouwers de
moeite nemen om te komen kijken.

1-0. Opnieuw een domper voor
Hertha, dat al niet overloopt van het
geluk dit seizoen.
Nu moesten de verdedignede stellingen verlaten worden om toch
nog een punt te forceren. Dit leverde echter ruimte op achter de verdediging van Hertha en een mooie
aanval vanaf rechts van de thuisclub
werd door de spits van Rivierwijkers
benut via een rake kopbal: 2-0.
Nu ging Hertha va banque spelen
en een lange bal van Priem werd
verlengd door Mollers tot bij Maijer,
die knap de 2-1 binnenschoot. Deze
aansluitingstreffer bracht de spanning wat terug, maar mistasten van
Zeilstra bij een lange pass bezorgde
Rivierwijkers vrije doorgang richting
Priem en er werd niet gefaald: 3-1.

goede handen van BC De Vrijheid.
Met name Bert Loogman was alom
aanwezig, vakkundig tellen maar
ook een grap en een grol. Hij weet
als de beste wat voor spanning een
kampioenschap voor de spelers met
zich meebrengt.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij Onder Ons werd
zaterdag 3 november een koppelkaartavond gehouden.
Met niet al te grote opkomst werd
in gezellige sfeer niet erg hoog gekaart en kwamen de volgende winnaars uit de bus: 1.Jan van de Linden - Martien de Kuijer met 5179
punten, 2. Armanda en Herman
Mulckhuyse met 5108 punten, 3.
Jopie en Gerrit de Busser met 4957
punten, 4. Ben ten Den - Berto Blom

met 4641 punten, 5. Rob Achterbergh - Theo Kranendonk met 4623
punten. Edwin en Ria van de Schaft
sloten de rij met 3795 punten.
Bij de competitieavond werd Natasja Blom eerste met 5463 punten,2. Rob van Achterbergh met
5404 punten, 3. Jopie de Busser met
5142 punten.
De poedelprijs ging naar Elly Degenaars met 3831 punten.

Genieten
Het is niet alleen gezellig maar er
valt ook te genieten van schitterende “ballen”.
Heel goed op dreef was de eerste
dag Bert Dijkshoorn, direct gevolgd
door Ton Bocxe.
Beiden wonnen hun partijen.
Maar zo als vaak met biljarten is de
tweede dag de eerste niet. Dat ondervond Bert Dijkshoorn. Hij verloor
zijn riante koppositie aan Desmond
Driehuis die als 2e eindigde en de
sterke kampioen Ton Bocxe.
Een grieperige maar overgelukkige
Ton Bocxe kreeg tot slot van voorzitter Cor van der Kraats een beker, bloemen en een waardebon van
Bocxe Biljarts uitgereikt.
Al met al was deze finale met sportieve spelers en hoogstaande partijen een geweldige promotie voor de
biljartsport.
Eindstand: 1. Ton Bocxe 8 punten 2.
Desmond Driehuis 6 punten 3. Bert
Dijkshoorn 4 punten 4. Theo Valentijn 2 pnt. 5. Jos Lugtigheid 0 pnt.
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Algemene beschouwingen
raad De Ronde Venen
Morgenavond donderdag 8 november begrotingsraad. Aanvang 16.00 uur
De Ronde Venen Belang

VVW voor Samenwerkende Kernen

”Laat duidelijk zijn: raad is tegen
herindelen en niet blij met grote variant”

“Tevreden met herindelen tot een
grote Groene Hart Gemeente”

Ook de Algemene Beschouwingen
van de fractie van Ronde Venen
Belang zijn veel te lang om ze in zijn
geheel weer te geven. Zij hadden
geen samenvatting gemaakt, dus
deden wij dit zelf: “ Het motto van
het beleidsplan luidt: “Samen sterk
met onze inwoners”. Dit houdt naar
mening van de fractie van Ronde
Venen Belang in dat er een grote
participatie is van inwoners bij het
realiseren van het beleidsplan.
Daarnaast moet voldoende voor
de inwoners duidelijk worden dat
er voor de inwoners resultaten
worden behaald. Van de zijde van
de inwoners kan en mag worden
verwacht dat zij daadwerkelijk
participeren en dat zij ook hun
verantwoordelijkheid
nemen.De
inwoners hebben er recht op dat
resultaten worden geboekt, zoals
vermeld in het beleidsplan. Indien
de resultaten op zich laten wachten,
zoals de gewenste woningbouw, dan
moet dit helder naar de inwoners
worden gecommuniceerd.
Huis Artsen Post
De inwoners hebben ook een
eigen verantwoordelijkheid om
inhoud te geven aan: “Samen sterk
met onze inwoners”. In dit kader
verwijzen we naar de problematiek
van de huisartsenpost. De fractie
van Ronde Venen Belang kan zich
niet aan de indruk onttrekken dat
de huisartsen zich onttrekken
aan
hun
maatschappelijke
verantwoordelijkheid. In de discussie
rondom de huisartsenpost roepen
de huisartsen vele bezwaren op,
maar de belangrijkste reden om
geen huisartsenpost te willen is
het feit dat de artsen vaker (en niet
langer) op huisartsenpost aanwezig
zouden moeten zijn, indien in deze
gemeente een dependance van
Woerden zou worden gerealiseerd.
De fractie van Ronde Venen Belang
vindt dit ronduit teleurstellend en
doet nogmaals een beroep op de
huisartsen om hun maatschappelijke

verantwoordelijkheid
inhoud
te geven in het belang van de
inwoners. Ook verwacht zij van
het College dat ook zij de artsen
aanspreekt op hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Niet voor
niets staat de huisartsenpost in het
beleidsprogramma.
Parkeer problematiek
De parkeerproblematiek is in de
kern Mijdrecht bijzonder groot. In
Mijdrecht staat het Haitsmaplein
vrijwel alle dagen vol. Dit terwijl er
een maximum wordt gesteld aan
de duur van het parkeren om het
winkelende publiek ten dienste
te zijn. Ook op maandag als veel
winkels gesloten zijn staat het plein
vol, terwijl er volop mogelijkheden
zijn om langdurig te parkeren. De
fractie van Ronde Venen Belang
vraagt zich af of er wel controle
is op het parkeren. Controle om
misbruik te voorkomen. De fractie
van Ronde Venen Belang roept
het College op samen met de
Handelsvereniging Mijdrecht te
komen tot afspraken om winkeliers,
hun personeel en medewerkers
van het gemeentehuis dat zij hun
auto parkeren op de daarvoor
bedoelde parkeerplaats voor lang
parkeren, zodat de parkeerplaats
op het raadhuisplein gebruikt
kan worden voor het winkelende
publiek. Met name daarvoor is de
parkeerplaats bedoeld. Bovendien
stelt zij voor de markt te verplaatsen
naar het Raadhuisplein, waardoor
de
parkeerproblematiek
wordt
verlicht en de markt meer wordt
geïntegreerd met het winkelaanbod.
Burgemeester
De
fractie van Ronde Venen
Belang stoort zich bijzonder aan de
ondemocratische en paternalistische
handelwijze van de Provincie. De
Provincie heeft dit bewezen in
de ARHI-procedure, door haar
besluit van deze week. Zij stelt
dat de gemeente De Ronde Venen

onomwonden heeft gekozen voor
de grote variant, indien herindeling
onvermijdelijk
blijft.
Blijkbaar
heeft de zienswijze van de Raad
de burelen van GS niet bereikt,
anders hadden zij moeten lezen dat
wij als Raad aandrongen op een
onderzoek. De gemeente heeft de
tijd tot februari om te reageren. De
fractie van Ronde Venen Belang wil
een referendum houden onder de
bevolking om de bevolking zich te
laten uitspreken over de voorgestelde
herindeling. De fractie van Ronde
Venen Belang komt daartoe met
een
referendumverordening.
Het
ondemocratische
gehalte
blijkt ook bij de problematiek
Groot Mijdrecht Noord. Door
ondertekening van het convenant
met het Rijk, waardoor Groot
Mijdrecht Noord waarschijnlijk als
waterberging wordt aangewezen
zet zij de commissie Remkes in haar
hemd, maar belangrijker nog, GS lapt
de belangen van de inwoners van
Groot Mijdrecht Noord aan haar laars
en vindt blijkbaar dat vertrouwen in
de overheid alleen voor anderen
geldt. In een woord schandalig.
De fractie van Ronde Venen Belang
verwacht van het College een
wat onafhankelijker en minder
onderdanige koers ten opzicht van
de Provincie. Dit om de belangen
van de inwoners beter te kunnen
behartigen onder het motto:
“Samen sterk met onze inwoners”.
In dit kader is het ongepast dat de
burgemeester namens het College
in de pers meldt “Blij te zijn met
het voorstel van Gedeputeerde
Staten”. Zij had namens de Raad
moeten melden teleurgesteld te zijn,
omdat de Raad raadsbreed tegen
herindeling was en is. De fractie
van Ronde Venen Belang verwacht
van het College dan ook een nieuw
persbericht waarin het College de
woorden van de burgemeester
terugneemt en overduidelijk stelt
dat de Raad TEGEN herindeling is.

De Fractie van VVW heeft ook
dit jaar, weer een uitgebreidde
Algemene Beschouwing.
Acht
pagina’s vol. Hier volgt een samenvatting: “ Het financieel resultaat voor het jaar 2008 heeft een
mooie sluitende begroting. Dankzij
de Raadswerkgroep reserves is er
inzicht gekomen in de algemene
reserve en de bestemming reserve
hieruit blijkt dat er op 1 januari
2007 een reserve was van € 40
miljoen en dat er op 1 januari 2008
een toename zal plaatsvinden van
10 miljoen naar € 51 miljoen. De
vrije besteedbare saldireserve is
op 1 januari 2008 € 7 miljoen. In
feite zit de gemeente de Ronde
Venen er warmpjes bij.

Eén grote variant.
Met belangstelling wachten wij
het af tot 1 februari 2008.

Handhaving
De fractie van VVW voor Samenwerkende Kernen is niet tevreden
over de handhaving die momenteel
plaatsvindt in onze gemeente. Onze
inwoners klagen hier nog steeds
over, zij vragen erom dat bedrijven
die vergunningen niet naleven hierop aangesproken worden. VVW
voor Samenwerkende Kernen wil
een evenwichtiger beleid en meer
prioriteit hiervoor bij het college.
Het zomaar beginnen met de sloop
van woningen terwijl de burgers in
die straat niet eens betrokken zijn,
kan echt niet. Het is jammer dat
Herindeling
inwoners hiervoor eerst met een
Provinciale Staten van Utrecht heb- gang naar de Provincie of naar de
ben een Arhiprocedure opgestart rechter moeten dreigen. Gelukkig
voor het Vecht -en Plassengebied. wordt er in 2008 een handhavingDe gemeenteraad van de Ronde programma vastgesteld zodat er
Venen heeft in juni 2007 besloten jaarlijks achteraf verantwoording
dat de Ronde Venen geen aanlei- kan worden afgelegd.
ding ziet noch behoefte heeft tot
een herindeling, maar bereid is om Oud en Nieuwe
het (nu opgelegde) herindeling- Het oud - en nieuw feest voor de
proces zowel in de breedte als op jongeren blijft behouden. De vraag
langere termijn op een constructief is: op welke manier wordt het bekritische wijze te benaderen.
houden? Enkele jaren geleden
De voorkeur van mijn fractie gaat heeft de raad afgesproken dat
uit naar de variant De Ronde de subsidie verminderd moest
Venen, Abcoude,Loenen, Breukel- worden omdat dit eigenlijk niet
en en de kleine kernen. De Provin- zo zeer tot een taak van de gecie heeft op 30 oktober 2007 beslist meente behoorde maar meer van
dat het Eén grote Groene Hartge- particulieren ondernemingen. Dat
meente zal worden. Het college is is toen ook overgenomen door een
er tevreden mee. De colleges van particuliere onderneming. Daaralle gemeenten wordt nu gevraagd over zijn veel klachten bij ons binte reageren op het voorstel van de nengekomen van de jeugd, in het
Provincie. De fractie van VVW voor bijzonder dat de entreeprijzen te
Samenwerkende Keren is hier te- hoog waren en de toiletgebouwen
vreden mee wij zouden gaan voor erg vervuild. Wij vragen het college

om deze twee zaken nog eens de
nodige aandacht te geven o.a.
door middel van een controle op
de hygiëne. Inmiddels heeft mijn
fractie kennis genomen van het
feit dat er een discotheek zal komen in Allround, maar uit de brief
van 15 oktober 2007 van de jongerenadviescommissie blijkt dat zij
een andere discotheek bedoelen.
Wij willen graag duidelijkheid over
deze verwarring.
Reserves
Over het algemeen staat de gemeente de Ronde Venen er financieel goed voor. Er zal een
zorgvuldige maatschappelijke afweging gemaakt moeten worden
waarvoor deze reserve gebruikt
gaan worden. Wat zorgen baart is,
dat er onder andere onder het kopje risico’s zaken aan de orde zijn
die niet goed te berekenen zijn.
Dat kunnen meevallers maar ook
tegenvallers zijn” aldus VVW.

Gemeente Belangen

Christen Unie/SGP

Ons doel is: realisatie van extra woningbouw

“Hoe houden we de gemeente gezond?”

De Algemene Beschouwingen van
Gemeente Belangen samengevat
door onze redactie: “Wij hebben
er voor gekozen om niet op alle
onderwerpen te reageren. Wij hebben dan ook een selectie gemaakt
op basis van prioriteiten vanuit de
visie van Gemeente Belangen.

Ook de fractie van de Christen
Unie/SGP stuurde samen met
de uitgebreidde versie van de
Algemene Beschouwingen, een
samenvatting. Goed leesbaar en
veel duidelijker voor de burger
om te begrijpen wat zij bedoelen.
Zij schrijven: “De Rondeveense
burger woont, werkt en recreëert
hier voor een koopje en dat blijft
ook zo in 2008. En we zijn vooral
fel tegen de herindeling omdat dit
lastenverzwaring betekent. En als
het dan toch moet, dat graag zo
groot mogelijk van macht, status
en het grote geld lachen ons toe.
Is dat de boodschap van ChristenUnie/SGP? Nee, dat zou een
beetje te goedkoop zijn. Er is meer
te zeggen

Cruijff-court
Wat betreft de voorzieningen is GB
verheugd met het feit dat de realisatie van de voetbalkooi en het
Cruijff-court nu eindelijk een feit
is. Op zeer korte termijn zal worden overgegaan tot de realisatie
van een skatebaan in Vinkveen.
GB heeft uit de bestuursrapportage van oktober 2007 begrepen dat
invulling van de wensen de kosten
voor realisatie van de skatebaan
naar alle waarschijnlijkheid hoger zullen ;aten worden dan verwacht. Gezien het feit dat uit de
derdekwartaal rapportage blijkt
dat de daadwerkelijke kosten van
de voetbalkooi 61 000 euro is en
waarbij 80 000 is begroot is er hier
dus sprake van een overschot van
een bedrag van 19 000 euro.
GB ziet graag dat deze 19 000
euro nu wordt besteed aan de
voorziening skatebaan Vinkeveen.
Wij vinden dat beter dan dat dit
wordt toegevoegd aan de eenmalige ruimte. We willen dit geld
liever stoppen in de skatebaan om
beter aan de wensen te kunnen
voldoen.

Graag vernemen wij het standpunt
van het college in deze. Bij een afwijkende stellingname van het college is GB voornemens om hieromtrent een motie in te dienen.

verfrissende visie kunnen hebben.
Ons doel: de realisatie van extra
woningbouw.
Voorts dringen wij aan op duidelijker en helderder bestuurlijkoverleg
over onze nijpende woningbouw
Bouwen voor starters
situatie. GB wil ook het voorstel
GB heeft vorig jaar een bijdrage doen aan de raad en het college
willen leveren aan het te verbe- om een startersdag te organiseteren beleid wat betreft de star- ren. Vorig jaar is deze aanbeveling
tersproblematiek in de gemeente ook gedaan in het actieplan helaas
De Ronde Venen. Het vorig jaar is deze aanbeveling niet overgenoingediende actieplan diende als men. GB is dan ook voornemens
discussie stuk voor raad en an- om hieromtrent een motie in te
dere betrokkenen. In dit actieplan dienen.
stonden diverse aanbevelingen. Afgelopen jaar hebben wij de
De aanbevelingen waren welis- suggestie gedaan dat vroegtijdig
waar beknopt maar gaven genoeg vrijgekomen woningen op de wetaanleiding tot discussie of nader houder van Damlaan in Wilnis ononderzoek. Wij hebben helaas de der voorwaarden tijdelijk verhuurd
discussie gemist over deze aan- zouden kunnen worden aan starbevelingen. Het college heeft een ters. Wij hebben hierover nog niks
aanbeveling overgenomen: 10 vernomen. Is er al overleg geweest
containerwoningen zullen worden met Westhoek Woondiensten over
gerealiseerd op het Kloosterplein deze mogelijkheid?
in Vinkeveen.
GB bekruipt het gevoel dat er pro- Water
blemen zijn bij het concretiseren GB zou het onderhoudsplan van
en ontwikkelen van plannen. Dit beschoeiingen graag opgenomen
gebeurt in de ogen van GB op zo- zien in het beheersysteem. Dit lijkt
wel Gemeentelijk als Provinciaal voor GB de meest logische plek
niveau. GB is dan ook een voor- om op dit punt ook beter inzicht
stander om op zeer korte termijn te krijgen en de kosten beter te
gebruik te maken van de diensten kunnen overzien. Water wordt het
van het Provinciaal Aanjaagteam. toekomstige goud van De Ronde
Deze heeft in de afgelopen 2 jaar Venen. Overal om ons heen wordt
haar sporen verdiend en zou ze- gefilosofeerd over gebruik van
ker een rol kunnen spelen in De onze diepe polders”
Ronde Venen. Het team zou een

Verkeersoverlast van de Driehoekplannen kan erg meevallen bij een
goede ontsluiting op een verlegde
Rondweg. Onze gemeenschap is
gediend met een ontwikkeling van
de Driehoek. Uiteraard zorgvuldig,
rekening houdend met belangen
van omwonenden. Maar het gebied hoeft niet “op slot”. Zo langzaam als de hiervoor genoemde
plannen vorm krijgen, zo voortvarend lijken de polderplannen te
verlopen. Plannen die vooral voor
Rijk en provincie van belang zijn.
Zoals wij vaker hebben gezegd:
We voelen ons een voorwerp op
de tekentafels van beleidsmakers,

tenUnie/SGP is benieuwd wat dat
gaat opleveren.

Financiën
Onder de noemer Financiën stelt
ChristenUnie/SGP twee punten
centraal. In de eerste plaats: Hoe
kan de raad sturing geven aan de
keuzes die worden gemaakt in de
begroting? Nu wordt de raad nog
teveel “aan de achterkant geconfronteerd met dichtgetimmerde
verhalen.” ChristenUnie/SGP proeft nog te veel de uitstraling dat
college en/of organisatie druk
bezig zijn om de goede dingen te
doen en te bedenken en dat de
raad niet te dichtbij moet komen.
In de tweede plaats: Hoe houden
we De Ronde Venen financieel gezond? De Ronde Venen is gelukkig
Alcohol en drugs
een financieel gezonde gemeente.
ChristenUnie/SGP wil meer geld en
Onze taak en verantwoordelijkheid
capaciteit voor een daadkrachtig
zijn niet om nu even vier of acht
beleid rond alcohol- en drugsge- en dat voelt niet goed. De vraag jaar mooi weer te spelen. Onze
bruik door jongeren. Landelijk is om de noodzaak aan te tonen taak en verantwoordelijkheid zijn
deze problematiek ronduit veron- staat nog open. ChristenUnie/SGP deze financieel gezonde gemeente
trustend. Recent GGD-onderzoek benadrukt de zorgplicht van de zorgvuldig te beheren en even
laat zien dat dit in De Ronde Venen gemeente dat de gevolgen niet gezond over te dragen aan onze
niet anders is. Verder is de fractie voornamelijk afgewenteld mogen opvolgers. Die vraag is wel van beverbaasd, dat de kano-vereniging worden op de inwoners van het lang als in 2008 zo’n drie miljoen
en de zwemvereniging volgens gebied. De geloofwaardigheid en wordt uitgegeven ten laste van de
het college zelf hun dreigende betrouwbaarheid van de overheid reserves. Door vragen van Chrishuisvestingsproblemen
moeten is in het geding!
tenUnie/SGP is op de valreep een
meevaller van € 450.000 boven waoplossen. De fractie wil een actievere opstelling van de gemeente. Herindeling
ter gekomen. ChristenUnie/SGP
Andere sportverenigingen zijn Rond de herindeling is veel en- beraadt zich nog op de vraag hoe
ook geholpen. ChristenUnie/SGP ergie verloren gegaan met intern hier mee om te gaan. De raad kan
maakt zich zorgen over de voort- geharrewar binnen de coalitie, nu eindelijk zelf de besteding sturgang van belangrijke grote projec- binnen de raad en tussen raad en en aan de voorkant. Maar dan wel
ten te weten de Driehoek, N201, college. ChristenUnie/SGP heeft graag zorgvuldig, weloverwogen
Centrumplan Mijdrecht/Ontsluit- gepleit voor een kleine, overzich- en verantwoord. Da’s wat anders
ing Rondweg/Stationslokatie en telijke herindeling. De meerder- dan goedkoop verjubelen. ChrisMarickenzijde. Slepende onder- heid van de Rondeveense raad, tenUnie/SGP wil de Wmo-gelden
handelingen met private partijen die heeft gekozen voor een grote beschikbaar houden voor de Wmo.
over grondposities komen maar herindeling, krijgt haar zin: De Ook lijkt het verstandig geld te reniet rond. De fractie wijst ook op Ronde Venen mag van GS samen- serveren voor het op peil brengen
de onderlinge samenhang.
gaan met Abcoude, Breukelen en van de onderhoudbudgetten”, alLoenen. Nu moeten fracties met dus de Christen Unie/SGP in hun
Verkeer
hun water voor de dokter. Chris- samenvatting.
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Tumblingdemonstratie
een succes
De Ronde Venen – Zaterdag jl. is
de tumblingbaan in gebruik genomen bij de gymverenging Veenland
in Wilnis.
Wethouder Ingrid Lambregts met
Sport in haar portefeuille, zette de
knop aan waardoor er lucht in de
baan kon lopen.
Jan Regien , erelid en grondlegger van de vereniging maakte een
mooie koprol op de mat door een
hoepel die was beplakt met het logo

Taiji School Uithoorn
Uithoorn - Op 3 november j.l. vond
in de Sporthallen Zuid te Amsterdam de 15e competitie van de STN
(Stichting Taiji Nederland) plaats.

van vereniging Veenland. Het in gebruik nemen van de tumblingbaan
was daarmee een feit.
Hierna gaven de kinderen van de
gymvereniging Veenland om de
beurt een kleine tumblingdemonstratie.
Er waren veel mensen die kwamen
kijken, en belangstellenden konden
zelf ook een sprongetje wagen. Na
de kerstvakantie gaat gymvereniging Veenland een tumbling-trainingsuur starten.

Dit grootse Taiji Evenement werd
door verschillende scholen uit heel
Nederland, maar ook uit Engeland,
Duitsland en Italië bezocht. Waarbij
ook de Taiji Quan en Qigong Scool
Van Geel, gevestigd te Nes a/d Amstel, onder leiding van Cora van Geel,
succesvol heeft deel genomen.

Meer dan 12.5 jaar
zitgymnastiek in Wilnis
Wilnis - Sporten en bewegen is aan
te bevelen. Zeker als je ouder wordt
is bewegen een prima manier om
soepel te blijven en te worden. Een
goede conditie heeft alleen maar
voordelen.

in Wilnis zitgym beoefent. Nu heeft
ze afscheid genomen. Met leden en
oud-leden heeft de stichting spel en
sport 55+ haar bedankt voor de inzet. Na het dankwoordje en de bloemen is er nog gezellig nagepraat.

Met de jaren kan het moeilijker worden en daarom geeft Stichting Spel
en sport 55+ de mogelijkheid om op
alle niveaus te sporten.

We hebben een goede opvolger.
Joke van Diemen, is bereid gevonden om de komende jaren de zitgymnastiek voort te zetten.

Zo een onderdeel van de stichting
is zitgymnastiek. Als u niet goed
ter been bent, of om andere redenen niet kunt meedoen aan spel
en sport, is zitgymnastiek een prima manier om te bewegen. 12.5
jaar was mevrouw Altena het gezicht van de club die in De Schakel

Heeft u ook zin om te bewegen en
een uurtje gezellig samen te zijn,
kom dan langs elke woensdagmorgen. Van11:00 uur tot 11:45 uur
wordt er gegymd. Daar kunt u meedoen, inlichtingen krijgen of u kunt
contact opnemen met Elly van Yperen, tel. 285043

24 vorm mannen beginners
1e plaats Gijs Verrips
24 vorm vrouwen beginners
1e plaats Stephanie Nieuwenhuizen
24 vorm vrouwen gevorderden
2e plaats Lili Berar
gedeelde 4e plaats Marianne Diel
		
Monika Wurth
7e plaats Pernell Reuth
40 vorm vrouwen gevorderden
3e plaats Marianne Diel
4e plaats Pernell Reuth
42 vorm vrouwen gevorderden
1e plaats Lili Berar
2e plaats Monika Wurth
Waaiervorm vrouwen gevorderden
1e plaats Lili Berar
5e plaats Monika Wurth
Dao (Sabel) vorm

3e plaats Monika Wurth
Duo Demonstratie
1e plaats 24vorm Marianne Diel &
Stephanie Nieuwenhuizen
Wapen Groepsdemonstratie
5e plaats Waaiervorm Marianne
Diel
		
Stephanie Nieuwenhuizen
		
Marjolijn Staarink
De Taiji Quan en Qigong School Van
Geel bestaat al ruim 10 jaar en heft
verschillende locaties in Uithoorn,
Eemnes en Nes a/d Amstel (Amstelveen).
Er worden verschillende lessen gegeven in zowel Taiji hand- en wapenvormen, als ook Qigong lessen.
O.a. vinden er op dinsdagavond Taiji
lessen plaats in het Alkwin College
te Uithoorn voor beginners en gevorderden. En op donderdagavond
Qigong lessen In Nes a/d Amstel.
De School beschikt over een eigen
mental coach, een sportmasseur en
verscheidene gekwalificeerde docenten.
Voor meer informatie over de locaties en lestijden kunt u terecht op
HYPERLINK “http://www.qi-chat.
nl” www.qi-chat.nl of neemt u contact op met Cora van Geel 0297-58
25 80, Ringdijk 16, 1188 WC Amstelveen.

Topper eindigt onbeslist
voor CSW
Wilnis - Afgelopen zaterdag stond
het duel tegen SCW ( de ploeg van
oud csw trainer Hans Verhoogt) in
Rijsenhout op het programma. SCW
stond tweede op de ranglijst en
CSW derde met een punt achterstand. Na 90 minuten bleef dit verschil gehandhaafd en liep koploper
Breukelen verder uit.
De wedstrijd was voor het publiek
aantrekkelijk. Strijd, beleving, kaarten en 4 doelpunten waren de ingrediënten voor een leuke middag.
CSW startte aanvankelijk goed en
had het eerste kwartier de overhand, zonder dat daar open kansen
door ontstonden. De eerste de beste
keer dat SCW gevaarlijk was, werd
direct omgezet in een doelpunt. Via
de rechterkant kwam SCW opzetten
en een snoeiharde voorzet leek aan
alles en iedereen voorbij te gaan
maar bij de tweede paal kon de bal
toch worden binnengelopen.
Angel
Trainer Van den Ing zette zijn ploeg
direct om en hiermee werd de angel uit de Rijsenhoutse formatie gehaald maar bracht dit niet de gewenste gelijkmaker op het bord.
De eerste helft golfde het spel wat
heen en weer en keeper Prins moest
nog diverse malen zijn kwaliteiten tonen. CSW had geen geluk toen Cesar de Kuijer een bal niet snel onder
controle kreeg en ook Jilles Klumper en Jay Wijngaarden hadden hun
vizier niet geheel op scherp. Direct
na rust had SCW hun vizier wel op
scherp, want binnen 60 tellen na de
hervatting lag nummer twee achter Dennis Prins. Een klutssituatie in
de zestienmeter en de bal hobbelde
achter de verbaasde doelman.
CSW was aangeslagen maar met
een tomeloze inzet werd toch getracht de wedstrijd te doen kantelen. Het spel werd wat ruwer en er

viel menig gele kaart aan de kant
van SCW. Eerst een vrije schietkans
voor Wijngaarden maar de bal werd
van de doellijn gehaald. Even later
dan toch de aansluitingstreffer. Een
vrije trap op 18 meter van het doel
werd door John Groenewegen in de
bovenhoek gedraaid. CSW bleef de
aanval zoeken en met name De Kuijer was deze middag een plaag voor
de verdediging van SCW. Na zo’n 25
minuten in de tweede helft gleed De
Kuijer door de laatste linie en kon
slechts door een overtreding van de
doelman worden afgestopt. De toegekende strafschop werd feilloos
door John Groenewegen benut en
zodoende stonden beide ploegen in
evenwicht.
Rode kaart
Even later volgde er een rode kaart
voor een speler van SCW na een
aanslag van achteren op Nick de
Vink. Het werd wat rumoeriger in
en om het veld en dit kwam het spel
niet ten goede maar de spanning
wel. CSW geloofde in een stunt en
kreeg bijna loon naar werken toen
een van richting veranderd schot
van De Kuijer op de paal belandde
en ook een spetter van dezelfde De
Kuijer kwam op de vuisten terecht
van de sluitpost.
Schietkansen voor Wim Schoenmaker, Ruud Lakerveld en Raymond
Wens gingen er ook niet in en zodoende bleef SCW overeind. In de
laatste minuut ging er nog een
bal op de buitenkant paal bij Dennis Prins en kort daarna floot de
scheidsrechter van dienst af.
Een vermakelijke middag met een
strijdend CSW dat nu de punten
moet gaan binnenhalen om koploper Breukelen te blijven volgen. Volgende week een thuiswedstrijd tegen Sizo, aanvang 14.30uur

Eindelijk succes voor KDO

Biljarten

Sterk Cens 1 stopt Dio 1
De Ronde Venen - De opmerkelijkste uitslag van speelweek 11 was de
overwinning van Cens 1 op Dio 1.Na
7 achtereenvolgende zeges moest
Dio 1 het hoofd buigen voor een
verrassend sterk spelend Cens 1. De
Schans bezet een derde plaats.
De kortste partij van de week was
voor Sjoerd van Agteren in 16 beurten en nieuwkomer Jim van Zwieten
zette de hoogste serie met 11 caramboles = 40,74 % van zijn te maken punten.
Bob’s Bar 2 verloor met 2-7 van De
Schans. Hans Bras redde de eer
voor Bob’s Bar 2 door winst op een
falende John Beets.
De Kuiper/van Wijk 1 won nipt met
5-4 van De Merel/Metaal Mijdrecht
4. Pieter Coenen had de korste partij met winst in 24 beurten op Jeroen
Vis.
De Kuiper/van Wijk 2 was met 5-4
net iets beter dan Bob’s Bar 3. Stefan Berkelaar had er zin en won in
22 beurten van Rob ten Den. Michael de Kuiper was op dreef door
in 25 beurten Jeroen Ploeg te verslaan. In een marathonpartij won
Theo Hubenet met een paar punten
verschil van Kees de Zwart.
De Merel/Metaal Mijdrecht 1 won
met 5-4 van Cens 2. John Vrielink
maakte in 23 beurten korte metten
met Alan Knightley.

Redden
De Merel/Metaal Mijdrecht 2 kon
het met 2-7 niet redden tegen De
Kromme Mijdrecht 1.
Cens 1 bevestigde met 6-3 winst
op Dio 1 de goede vorm in dit seizoen. Desmond Driehuis had maar
22 beurten nodig om Paul Schuurman te verslaan. Cor van der Kraats
was veel sterker als Herman Turkenburg. Ab Siegrits en Eric Brandsteder deelde eerlijk de punten. Bert
Dijkshoorn redde de eer voor Dio 1
door op het nippertje Evert Driehuis
te verslaan.
De Paddestoel 1 had met 0-9 geen
schijn van kans tegen Dio 2. Vooral
Henny Hoffmans had er zin in door
in 22 beurten Hans van Buren te
verslaan. Bob’s Bar 1 stijgt met stip
door 7-2 winst op De Paddestoel 3.
Jos van Wijk verstoorde een compleet feestje voor Bob’s Bar 1 door
winst op Jeroen Schijf.
De Paddestoel 2 verpletterde met
9-0 De Vrijheid. Sjoerd van Agteren
(16 beuurten), Jim van Zwieten (18
beurten), Gerrie Lampo (19 beurten)
en Pim de Jager (25 beurten) waren
heel snel klaar met De Amstelhoekers. De Merel/Metaal Mijdrecht 3
gaf met 7-2
De Kromme Mijdrecht 2 het nakijken. Herman van Yperen had maar
22 beurten nodig tegen Cor van Wijk
en zorgde voor de enige punten van
De Kromme Mijdrecht 2.

Argon F-jes doen het prima
Mijdrecht - Het eerste gedeelte van
de competitie van de F’jes van Argon zitten erop.
Zondag was de wedstrijd Liverpool
tegen anderlecht de n’s 1 en 2 na
een gelijk opgaande strijd in de eerste helft. Werd Liverpool in het laat-

ste gedeelte sterker en won uiteindelijk met 6-3 en werd met 5 punten verschil van anderlecht 1e in de
pool. Na deze ronde gaan de nummers 1 t/m 4 en 5 t/m 8 strijden
voor de winst. We houden u op de
hoogte

De Kwakel - Afgelopen zondag
stond voor het 1e team van KDO
de uitwedstrijd tegen Buitenveldert
op het programma. KDO, dat vorige week ongelukkig tegen RKAVIC
verloor, was gebrand op een overwinning tegen naaste concurrent
Buitenveldert. Bij winst zou KDO
(zes punten) in ieder geval Buitenveldert (acht punten) passeren op
de ranglijst. Extra gestimuleerd door
de knappe uitoverwinning van KDO
2 tegen Muiderberg 2 (2-3, twee
goals van Remie van Oostwaard en
één van Joost Samsom) startte KDO
de wedstrijd vol goede moed.
KDO speelde het eerste half uur
van de wedstrijd sterk en zorgde
ervoor dat Buitenveldert niet aan
opbouwen toekwam. Na vijf minuten kreeg KDO al loon naar werken, Rick Kruit schoot vanaf 20 meter op het vijandelijke doel en dankzij matig keeperswerk verdween de
bal achter de doellijn, 0-1. KDO ging
door met het vroeg opjagen van de
tegenstander en kreeg hierdoor een
paar kleine mogelijkheden om de
score te verdubbelen, echter zonder resultaat. KDO gaf achterin niks
weg, zodat de spitsen van Buitenveldert gefrustreerd de kleedkamer
in konden gaan.
Beslissen
In de rust ditmaal geen donderspeech van trainer Schols, maar
een bevestiging voor de KDO-ers

dat zij goed speelden en vooral op
zoek moesten gaan naar de 0-2. Vijf
minuten na de rust bleek dit zijn
vruchten af te werpen en was het
Doron Borger die ervoor zorgde dat
de meegereisde KDO-aanhang opnieuw van de banken kon. Een voorzet van Borger werd door een verdediger van Buitenveldert van richting verandert en belandde in het
doel, 0-2. KDO kreeg hierna diverse mogelijkheden om de wedstrijd
definitief te beslissen, helaas waren
de KDO-aanvallers ditmaal niet gelukkig in hun afronding. Twintig minuten voor tijd kreeg de ontmoeting
in de 4e klasse F een andere wending, toen Buitenveldert onverwacht
de 1-2 aantekende. De laatste twintig minuten moest KDO dus nog
vol aan de bak om de overwinning
veilig te stellen. Met veel kunst- en
vliegwerk, een uit het veldgestuurde KDO-grensrechter en een afgekeurd tegendoelpunt werd tot grote opluchting van iedereen die KDO
lief heeft die overwinning veilig gesteld.
Dankzij deze broodnodige overwinning is KDO maar liefst vier posities gestegen en staat nu op de zevende plaats. Volgende week komt
Geinburgia op bezoek naar KDO en
de wedstrijd begint om 14:00 uur.
Geinburgia is in het verleden geen
favoriete tegenstander van KDO geweest, maar wie weet kan KDO deze
traditie wel verbreken….tot zondag!
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Jeugschaak Denk en Zet

Klokken klaar, starten maar

Falabella en Taft kleden
Argon selectie
Mijdrecht - De zondagselectie van
Argon ziet er ook buiten het veld
weer piekfijn uit, mogen we wel
zeggen. Dankzij de medewerking
van Falabella Design for Men is het
uitgaanstenue weer helemaal aangepast aan de eisen van de tijd en
de wensen van de groep, die geheel
in stijl van de club weer voor casu-

al kleding heeft gekozen. Het gerenommeerde merk Falabella verzorgt
onder andere ook de kledinglijn
“Humberto”.
Ook de voeten zijn buiten het veld
modieus en optimaal beschermd
dankzij het fraai ogende schoeisel
van Taft Footwear, een speciaalza-

ken met filialen in ondermeer Amstelveen, Amsterdam, Hilversum en
Haarlem. Op de foto’s kunt u zien,
dat de omschreven kwaliteit inderdaad boven alle twijfel verheven is.
Mede namens de spelers en begeleiding worden beide bedrijven ook
langs deze weg zeer hartelijk bedankt voor de medewerking!

De Ronde Venen - Ergens op een
veilige plek in De Boei in Vinkeveen
staat een kast waarin schaakmateriaal staat opgeborgen. Het gaat
om (demonstratie) borden, schaakstukken en schaakklokken. Deze
speciale kast op wieltjes wordt elke dinsdag- en vrijdagavond verreden naar de zalen waar de senioren en jeugd spelen. Na de lange
maar rustige avond bij de senioren
én na de korte maar heftige avond
bij de jeugd gaat het materiaal in de
kast achter slot en grendel. Uit de
doosjes met schaakstukken klinkt
nog enige tijd gemopper, vooral als
de jeugd weer eens doorgeefschaak
heeft gespeeld.. Doorgeefschaak is
een speelse vorm van schaken voor
tweetallen, waarbij elk van de spelers de geslagen stukken aan zijn
medespeler doorgeeft die ze dan
vervolgens op een zelfgekozen moment op zijn eigen bord mag bijplaatsen. De gevolgen laten zich raden. ‘Bah, het moet maar eens afgelopen zijn met dat wilde gedoe. Nu
ben ik weer opgescheept met vier
paarden!’ moppert het ene doosje.
‘Ben blij’, moppert het andere
doosje.‘Ben blij, want bij mij komen
twee witte en één zwarte Dame bij
elkaar op de thee. Ik doe geen oog
meer dicht.’ Onder in de kast staan
de borden er gelaten bij, daar is
slechts sprake van gelijkmatige slijtage. De cijfers en letters langs de
randen verdwijnen wel eens, maar
daar blijft het ook bij.

hun zin gekregen en zijn ze hogerop
geplaatst. Maar, zoals gezegd, twee
planken lager bij de houten analoge
klokken is er sinds afgelopen vrijdag
veel onrust. De volgende dialoog tekende ik op: Heb je het al gehoord,
heb je het al vernomen? Het gaat
weer gebeuren.’
‘Natuurlijk, hij komt toch elk jaar.
Zaterdag 17 november komt hij aan
in Vinkeveen – één witte bisschop
met acht zwarte Pieten.’
‘Dat bedoel ik niet. Er komt weer een
schaaktoernooi, een Jeugd-Snelschaak-toernooi, met de nadruk op
Jeugd en Snel. Dat betekent Hard
en Veel – Au , au , au..’
‘Je bedoelt dat ze weer op ons gaan
meppen?’
‘Reken maar van YES. Ze gaan, geloof ik, acht rondes spelen en hebben per speler maar tien minuten
bedenktijd per partij. Als dat geen
meppen wordt…’‘Maar ze weten
toch dat we hartstikke duur zijn en
voorzichtig behandeld moeten worden?’
Twee etages hoger klinkt een minachtend gezoem bij de digitale klokken. Die zijn inderdaad nog duurder

en worden alleen ingezet bij officiële wedstrijden voor de KNSB. De
Koninklijke zoals ze zelf niet nalaten
te zeggen. ‘Jullie ontspringen weer
de dans’, sputtert een analoge klok
naar boven.
‘Wij krijgen de klappen. Reken op
gemiddeld twintig zetten per partij
en zo’n veertig spelers die acht ronden spelen, dan heb je het toch al
gauw over ruim 6000 klappen.’
‘Ze gaan er nu iets van zeggen heb
ik gehoord.’ ‘Laten we het hopen’.
Inderdaad organiseert Denk en Zet
op zaterdagmiddag 24 november
weer een snelschaaktoernooi voor
de jeugd. Iedereen tot en met 18
jaar kan meedoen en deelname is
gratis. Ook deze derde editie wordt
gesponsord door de gemeente De
Ronde Venen. Niemand gaat met lege handen naar huis en voor de besten staan prachtige bekers klaar.
Heb je ook zin om in een prettige
ontspannen sfeer je schaakkunsten
te vertonen, aarzel niet en schrijf je
in. Dat kan heel gemakkelijk op de
website van Denk en Zet. ( HYPERLINK “http://www.svdenkenzet.nl”
www.svdenkenzet.nl) of telefonisch
0297-286504. Aanmelden kan tot
uiterlijk 21 november.

Rumoerig
Boven in de kast, op de plank boven
de stukken, is het rumoeriger. Daar
staan de klokken, de analoge wel te
verstaan. De digitale klokken staan
twee planken hoger. Ooit, enkele jaren geleden, stonden ze nog bij elkaar. Op een gegeven moment ging
dat niet meer. De digitale klokken
dienden een klacht in en dreigden
zelfs met gerechtelijke stappen als
er niet iets aan dat ‘neurotische getik van de analogen’ gedaan werd.
Het gebeurt namelijk regelmatig dat
één van de twee kanten van de klok
blijft doorlopen ná de partij. In dat
geval loopt de klok tussen de speelavonden aan één kant helemaal
‘leeg’. Het gaat dan niet om één
klok, maar soms tikken er wel vijf
door elkaar. “We komen niet meer
aan onze rust toe’, klaagden de digitale klokken. Uiteindelijk hebben ze

Argon pakt volle winst AFC
Atalante dames 1 komen
met winst thuis
Vinkeveen - Vrijdag 2 november
vertrokken de dames van Atalante
naar Amersfoort om het op te nemen tegen het team van Wilhelmina. Het team van Atalante was niet
compleet, resulterende in een nieuwe spelverdeelster en een gehusselde opstelling.
De eerste set werd begonnen met
een kleine achterstand voor de Vinkeveners: 6-1.
Atalante bleef achter de feiten aan
lopen, tot, na een paar mooie reddingen van Marlieke Moen, er een
20-20 gelijkstand werd behaald. Nu
de pass weer goed lag kon Inge Versteeg de set over het midden afmaken met 23-25 als eindresultaat.
De tweede set leek aan het begin
een aardige replica van de eerste.
Ook hier pakte Wilhelmina de voorsprong, mede dankzij de prikballen
waar Atalante niet op berust was.
Na een paar mooie reddingen van
Irma Schouten kwam het team van
Atalante op een voorsprong van 1621.
Toen pakte Wilhelmina de serve
terug, en verloor Atalante, al een
beetje in de roes van overwinning,

de behaalde voorsprong. Het werd
een nek aan nek race waarin beide
teams alles uit de kast haalde, resulterend in een 26-24 verlies voor
Atalante.
Voorsprong
In de derde set werd er meteen een
voorsprong behaald door de mooie
servicebeurt van Mirjam van der
Strate die de Amersfoortse ploeg op
een 6-1 achterstand zette. Na een
paniektime-out van de tegenstander, kreeg Suzan Heijne een paar
goede tips, waardoor ze de snelle aanval door het midden af kon
blokken. Met een 16-16 gelijkstand
kwam Carin van Tellingen voor aan
het net te staan, die aanvallend elk
gaatje bij de tegenstander kon vinden.
De Vinkeveners behaalden een setwinst van 17-25. De vierde set begon erg langzaam aan beide kanten
van het veld, de wil om te winnen
leek weg te zijn. De coach van de
dames, Sjaak Immerzeel, vroeg een
time-out aan om iedereen weer bij
de wedstrijd te brengen.
Met nieuwe moed en wilskracht
gingen de dames het veld weer in.

Helaas was het al te laat, en ging de
set verloren met 25-23. Wat betekende dat er een vijfde set gespeeld
zou moeten worden.
Peptalk
De peptalk van de vierde set begon
zijn werk te doen, mede als de aanmoedigingen van Lotte Schreurs, die
vanaf de zijlijn haar longen uit haar
lijf heeft geschreeuwd, waardoor de
vijfde set al snel op een 14-11 voorsprong stond.
Doordat de service bij de dames
veel fout ging, werd de grootste zekerheid qua service; Laura Kuijl in
het veld gebracht. Een gewaagde
wissel, wat na de opmerkelijke koelbloedigheid van de speelster een
geweldige wissel werd.
De laatste set werd gewonnen met
11-15. Speciale shout-out gaat deze wedstrijd naar Janine Konneman,
die binnen twee weken tot spelverdeelster is gebombardeerd en het
hoofd koel heeft gehouden zodat iedereen er een geslaagde wedstrijd
van heeft kunnen maken.
Volgende week nemen de dames 1
van Atalante het thuis op tegen Gemini.

Bridge-drive “t goede doel
Mijdrecht/Wilnis, – Een bijzondere avond waarbij een serieus doel
wordt gesteund door een gezellig
avondje bridgen? Dat kan inderdaad op vrijdagavond 9 november
a.s. in De Meijert op de jaarlijkse
bridge-drive, waarvan de opbrengst
ten goede komt aan de stichting
“Thuis Sterven”De Ronde Venen.
De vrijwilligers van de stichting
“Thuis Sterven” ondersteunen situaties waarbij mensen ervoor gekozen
hebben om de laatste levens fase in
hun eigen huis door te brengen.
De stichting is financieel volledig
afhankelijk van sponsors, giften en

donaties. Vandaar dat de opbrengst
van deze avond voor dit doel wordt
aangewend. Enthousiaste bridgers
uit De Ronde Venen (én omstreken!) worden dan ook opgeroepen
om zich aan te melden.
Er worden 24 spellen top-integraal
gespeeld om de Lions Wisselbeker
(beschikbaar gesteld door de organiserende Lionsclub Mijdrecht-Wilnis).

bungalow, ter beschikking gesteld
door Landal GreenParks. In de pauze is er weer de gebruikelijke verloting, waarbij vele bijzondere prijzen
beschikbaar zijn gesteld.

Voor het winnende bridgepaar is er
bovendien een superhoofdprijs, bestaande uit een weekend- of midweekverblijf in een zespersoons

Het inschrijfgeld bedraagt 20 euro
per paar en men kan zich opgeven
bij de heer C. Van der Wilt (tel. 0297257009 of e-mail vdwilt@xs4all.nl).

Aanvang van de avond is 20.00 uur
in Party- en Congrescentrum De
Meijert aan de Dr.J. van der Haarlaan 6 te Mijdrecht (zaal open vanaf
19.15 uur).

Mijdrecht - Ook dit keer heeft Argon bij AFC de volle winst weten te
pakken, al waren de cijfers nipt en
moest het laatste deel in ondertal
worden geknokt om de punten binnen te halen.
In de openingsfase was het AFC,
dat de bovenliggende partij was en
al in de eerste minuut werd doelman
Zeinstra getest door Cusell, maar de
doelwachter bleef de situatie met
enige moeite de baas.
Na een klein kwartier begon ook
Argon mee te voetballen en ging de
strijd gelijk op, zonder dat er veel
kansen uit ontstonden. Doelman
van Emmerik haalde een vrijs trap
van Westera goed uit de hoek en
had halverwege de eerste helft alle
geluk van de wereld, dat een doeltreffende kopbal van Lokken op zeer
twijfelachtig advies van de assistent
werd geannuleerd. Tien minuten
voor rust was er een goedlopende
aanval na een pass van Verlaan en
een hakje van Lokken, waardoor
Ebu-Mordi alleen op doelman van
Emmerik af kon gaan.

Overzicht
In de eindfase ontbrak echter het
overzicht bij de aanvaller, die de
bal nu op de voeten van de doelman mikte, terwijl een teamgenoot
vrij voor het gapende doel stond te
wachten. Vlak voor rust was er nog
gevaar voor het Argon doel, toen de
mee opgekomen verdediger Post de
bal na een voorzet van rechts met
hoog opgeheven been richting doel
mikte, maar Zeinstra liet zich niet
verrassen.
Dat deed zijn collega van Emmerik
in de eerste minuut na rust ook niet
na een scherpe inzet van Ebu-Mordi, met veel moeite tikte hij de bal
uit de verste bovenhoek. Dit bleek
een teken van grotere dadendrang
bij Argon, dat langzaamaan de betere ploeg werd en na 55 minuten
de voorsprong op het bord wist te
zetten. De voorzet van rechts van
Ebu-Mordi bracht de bal voor het
Amsterdamse doel, waar voorstopper Post zich verkeek en achter zich
Lokken op zag duiken, die met een

geplaatste kopbal doelman van Emmerik in de korte hoek versloeg, 01. Tien minuten later wist de Amsterdamse doelman met een schitterende reflex een tweede goal uit
een kopbal van Lokken te voorkomen en hield daarmee zijn ploeg in
de strijd.
Na 75 minuten had de sluitpost alle
geluk van de wereld dat een schitterende omhaal van Michael Kentrop de bal maar nét over de lat liet
verdwijnen en enkele minuten later leek de strijd weer in het voordeel van AFC te kantelen, toen de
Haer van scheidsrechter Holties zijn
tweede gele kaart kreeg en Argon in
de slotfase dus met een man minder op het veld stond. Ondanks de
8 minuten extra tijd die de leidsman
nog bijtelde, kwam AFC echter niet
meer tot echt gevaarlijke aanvallen,
terwijl Argon met enkele counters
nog voor gevaar wist te zorgen. Gescoord werd er niet meer, waardoor
Argon voor de tiende maal de onderlinge strijd als winnaar afsloot.

T.V. De ronde Vener sluit
zomerseizoen af
Mijdrecht - Ook dit jaar werd het
zomerseizoen van Tennisvereniging
De Ronde Vener weer afgesloten
met een geslaagd Oktobertoernooi.
Het toernooi werd dit jaar mogelijk
gemaakt door Autobedrijf Ed van
Schie. De wedstrijden van dit toernooi werden gespeeld in poulevorm,
zodat alle deelnemers meerdere
wedstrijden konden spelen. Gedurende alle vier weekenden van oktober was er sprake van prima tennisweer, zodat er veel wedstrijden

konden worden gespeeld. Vanwege de terrasverwarming en de prima culinaire verzorging was het alle
weekenden ook gezellig druk op het
park van Tennisvereniging De Ronde Vener.
Afgelopen weekeinde werden de finales gespeeld. In de hoogste categorie bij de heren wisten Gerben
Dijkstra en Marte ten Dam beslag te
leggen op de eerste plaats. In hun
poulewedstrijd hadden zij in de tie
break van de derde set gewonnen

van de nummers twee Bas Neijenhuis en Viktor Ruijgrok. Ook wisten Dijkstra en Ten Dam Menno van
Parreeren en Eelco van Gent in drie
sets te verslaan. Bij de dames ging
de titel in de hoogste categorie naar
Annette Bos en Ilonka Wijfje die
met 6-3, 5-7 en 6-4 Marianne Negerman en Jacqueline Ruijgrok wisten te verslaan. De gemengd dubbel 5 werd gewonnen door Marion
van Oosbree en Richard van der
Sluis voor Kees Reijngoud en Ilonka Wijfje.
In de 50+ categorie ging de eerste
prijs bij de heren naar Aad Reurings
en Hans Berk en bij de dames naar
Emma de Lange en Marian Sterenborg. Het gemengd dubbel in de
50+ werd gewonnen door Christine Beddow en Ton de Wildt. Na dit
toernooi is het zomerseizoen 2007
afgelopen. Aangezien Tennisvereniging De Ronde Vener beschikt over
vier banen die in de winter ook kunnen worden bespeeld, wordt er in
de winter echter gewoon doorgetennist. Ook worden er in de winter nog enkele activiteiten georganiseerd.
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De yoga vriendjes les was
berengezellig!
De Ronde Venen - Een keer per
kwartaal organiseert Mirelle Valentijn, de yoga docente van Stichting
Leefbaarheid een vriendjes en vriendinnetjes les voor haar deelnemers.
De deelnemers hebben dit keer zelf
het programma samengesteld. Zij
begonnen de les met het vertellen
aan de groep wat ze zo leuk vinden
aan hun vriendje en of vriendinnetje a.d.h.v. een kaart die zij mochten
kiezen. Daarna werden er allerlei
samenwerkingsspelen en concentratie spelen met de parachute gedaan. Ook de partnerhoudingen uit
de yoga stonden weer op het programma. Samen de kaars doen, de
piramide, de danser.
Het was weer een hele uitdaging
en er werd veel gelachen en goed
samengewerkt. Tot slot genoten alle deelnemers van een droomreis
die Mirelle voor hen had geschreven naar hun eigen keuze. Allemaal reisde ze met een bijzonder
vervoersmiddel: van vliegend tapijt,
op een olifant of met een bijzondere boot naar hun favoriete pretpark

om daar veel plezier te maken met
hun vriendje en of vriendinnetje. Zowel de vaste als de gastdeelnemers
gingen ontspannen en relaxed weer
naar huis. De yogalessen worden
altijd vormgegeven door middel van
thema’s. Ook het komende kwartaal
staan er weer leuke thema’s op de
leskalender: de ruimte, sinterklaas,
dieren, mandala tekenen, massageles, gevoelens.
Onderdelen
Elke les komen vaste onderdelen
terug: babbelrondje, bewegen en
houdingen, stilzitten, ademhaling,
ontspannen. Bij voldoende aanmeldingen start Mirelle Valentijn ook
een groep voor kinderen van groep
3, 4 en 5. Yoga voor kinderen en tieners is een seizoensactiviteit. Dat
betekent dat het gehele jaar uitgezonderd de vakanties de yoga lessen plaatsvinden.
Nieuwe deelnemers kunnen op ieder
moment instromen in een groep:
Woensdag 15.00 – 16.00 groep 3, 4,
5 basisschool 6 t/m 9 jaar

Woensdag 16.15 – 17.30 groep 6, 7, 8
basisschool 10 t/m 12 jaar
Donderdag 18.30 – 19.45 groep 6, 7,
8 basisschool 10 t/m 12 jaar
Donderdag 19.45 – 21.00 middelbare school 12 t/m 17 jaar
Speciaal voor kinderen en tieners
die nog geen ervaring hebben met
yoga en dit graag eens zouden willen uitproberen is er de mogelijkheid een proefles of een proefmaand te volgen.
In deze maand kunnen deelnemers
vier lessen volgen en daarna besluiten of en welke kwartalen zij mee
willen doen.
Opluchting
Tijdens de yogales is iedereen goed
zoals hij/zij is, de yogales is geen
prestatie of wedstrijd, er is niets
fout! Het niet hoeven te presteren
ervaren ze als een opluchting. Iedereen doet wat hij kan en mag zichzelf zijn. Voor deelnemers met een
handicap kunnen de houdingen zo
nodig worden aangepast. Yoga is
plezier voor iedereen, je hoeft geen
problemen te hebben om met yoga
bezig te zijn. Het helpt echter wel bij
leer- of andere problemen je beter
te ontspannen en te concentreren.
Voor meer informatie en aanmelden
kunt u contact opnemen met: Mirelle Valentijn, yoga docent 0297–
274605 HYPERLINK mailto:valentijntjes@hetnet.nl
valentijntjes@
hetnet.nl Ook vind je informatie:
HYPERLINK http://www.jcallround.
nl www.jcallround.nl & HYPERLINK
http://www.stichtingleefbaarheid.nl
www.st-leefbaarheid.nl
In januari 2008 start Stichting Leefbaarheid ook weer met de cursus
Sociale Weerbaarheid – Omgaan
met Pesten en de workshops ontspannen opvoeden die ook in samenwerking met Mirelle Valentijn
worden verzorgd.

Aparts Scholentoernooi
goed bezocht
De Ronde Venen - De afgelopen
week heeft voor Atalante in het teken gestaan van de volleyballessen
op de basisscholen. Topvolleyballer Rick Wiggers heeft maar liefst 22
groepen met 17 tot 34 kinderen volleyballes gegeven.
De kinderen waren superenthousiast. Tijdens de les leerden ze door
middel van een aantal simpele oefeningen de verschillende volleybaltechnieken. Speciaal voor de jonge

spelers heeft de volleybalbond een
aantal jaren terug aangepaste spelregels gemaakt, waardoor het voor
iedere groep aantrekkelijk is, ook
voor de allerkleinsten van groep 3.
Aan het eind van de les werd afgesloten met een klein wedstrijdje. Deze week krijgen de zelfde groepen
van de Jozefschool, De Pijlstaart en
De Poldertrots hun tweede les.
Volgende week zijn de 4 groepen
van De Schakel aan de beurt. Aan-

sluitend volgt op 2 woensdagmiddagen 14 en 21 november ons mega
jeugdevenement, het Aparts Scholentoernooi. Dan gaan de 4 scholen een sportieve en superfanatieke
strijd aan.
Op 14 november spelen groepen 3,
7 en 8 en op 21 november groepen
4, 5 en 6. Maar liefst 254 kinderen
hebben zich aangemeld, alweer een
nieuw record ten opzichte van voorgaande jaren!

CSW Dames laten 2 pnt
liggen in Berkel
Wilnis – De roodblauwe formatie van CSW trainer Kors Pennin
speelde een matige wedstrijd zaterdag tegen staartploeg Berkel. Enerzijds was dat de verdienste van de
stugge volhardendheid van Berkel,
anderzijds ontbrak het de Wilnisse
ploeg aan scherpte en doelgerichtheid om het verschil op tijd in een
ruime overwinning om te zetten.
Beide ploegen scoorden in de slotfase 1 keer. Meest opvallende figuur op het veld was scheidsrechter Wolf, die wel heel erg enthousiast z’n fluitje hanteerde. Bij vrijwel
iedere situatie die zelfs maar leek op
lichamelijk contact blies hij er lustig
op los. Gelukkig hadden beide ploegen er evenveel last van, maar veel
langer dan 20 seconden ononderbroken spel was er gemiddeld niet
en dat was voor alle betrokkenen
erg irritant.
Start
CSW kwam niet goed uit de startblokken. Twee slordige foutjes achterin leverden kansjes op voor de
thuisploeg (naast en in handen van
Isabella Koenen). Pas na een kwar-

tiertje kwam ook CSW beter in de
wedstrijd. Linda Los kreeg bij een
scrimmage het voetje niet op tijd tegen de bal en Sammy Wye schoot
na een goed lopende aanval naast.
Ook Berkel kon een kans na een
vrije trap niet verzilveren. Halverwege de eerste helft nam CSW het
commando van de wedstrijd over.
Diana Koenen scoorde uit een corner de eerste CSW goal, maar de
scheidsrechter besloot maar weer
eens te fluiten, want bij een corner
staan de speelsters wel erg dicht bij
elkaar en alle vrije trappen in een
strafschopgebied gingen consequent in de richting van het andere
doel. CSW bleef hierna wel de betere ploeg met veel meer balbezit en
ook wel kansjes, maar een tweede
treffer kwam er voorlopig niet. Linda
van Beek was met een schot, waarbij de lat een doelpunt in de weg
stond nog het dichtst bij een treffer, maar Berkel haalde de rust met
de brilstand.
Overwicht
Na de thee bleef het CSW overwicht,
maar de stug verdedigende thuis-

ploeg kon lang standhouden. Echt
goed uitgespeelde kansen kwamen
er nauwelijks al was centrumspits
Nelleke Vrielink met twee schoten
net voorlangs dicht bij de 1-0. Ook
een bal van Linda van beek zeilde
maar net over de kruising. Zou de
spreekwoordelijke treffer dan toch
juist aan de overkant vallen? Tien
minuten voor het einde pikte Nelleke Vrielink een snel door Saskia
Vis genomen vrije trap op, passeerde een tegenstander en stelde vervolgens Natasja Cornelissen in staat
om van dichtbij voor de nu legale 10 te zorgen.
Toch zou in de slotminuten Berkel
nog worden beloond voor hun volhardendheid, zij het dat daarbij de
onvoorspelbare scheidsrechter een
handje toestak.
Berkel bleek de gelukkige en vervolgens liet CSW keepster Isabella Koenen zich door de aansluitende vrije trap verrassen (1-1). CSW
bewees zichzelf een slechte dienst
tegen nummer 10 op de ranglijst,
maar neemt zelf daarop nog steeds
de derde positie in.

Opnieuw goede prestaties
voor schaatsers
De Ronde Venen - Na het uitstapje
vorige week naar de Jaap Edenbaan
voor de poegenachtervolging, konden de schaatsers afgelopen weekend hun progressie weer meten tijdens baanwedstrijden.

Voor zaterdag stonden de sprintafstanden 100 en 300 meter op het
programma voor en B- en C-junioren.

Boven vlnr: Jeroen Bos, Michel Vergeer, Ivar Kruithof, Tom van Vliet (Two Visions) Onder vlnr: Wybe Boersma, Gert van
Vliet, Peter Bakker, Marcel Smit

Two Visions sponsort
Argon Futsal 1
Mijdrecht - Het zaalvoetbalteam
Argon 1 heeft een sponsor gevonden in internetbureau Two Visions.
Het team, dat de voorgaande jaren
actief was bij CSW, is blij dat snel
na de start van het nieuwe seizoen
een bedrijf de sponsoring op zich
wil nemen.
Het Utrechtse internetbureau Two
Visions is opgericht in De Ronde

Venen en heeft veel opdrachtgevers in deze regio. Het bureau is gespecialiseerd in het ontwikkelen van
websites, het bouwen van maatwerk
webapplicaties en het verzorgen
van online marketing. Eigenaren Jeroen van Scherpenzeel en Tom van
Vliet hebben in hun jeugd bij Argon
gevoetbald. Tom van Vliet: “We vinden het leuk om op deze wijze weer
een verbintenis met de vereniging

te hebben. We hopen uiteraard dat
het nieuwe tenue helpt om mooie
resultaten te behalen in dit eerste
seizoen!”.
Mocht u een keer willen komen
kijken, het team speelt de meeste
thuiswedstrijden op vrijdagavond in
Sporthal De Phoenix. Aankomende
vrijdag vindt om 21.55 uur de thuiswedstrijd tegen Desto 4 plaats.

Bij de dames van de Baanselectie
eindigde als eerste Myrthe Brommer in het algemeen klassement
met twee persoonlijke records van
11.51 en 28.24. Ook Manouk van
Tol was goed voor twee pr’s en reed
12.12 en 28.71, en Lysanne Smit
plaatste zich als negende met 12.53
en 29.37.
Heren
De heren van de Baanselectie presteerden ook goed, zo eindigde Dominique van Maas als eerste in het
klassement met twee persoonlijk records 10.72 en 25.33. Gino van der
Voort vond zichzelf terug op plaats
drie, eveneens met twee pr’s, 11.13
en 26.51.
Jurgen van Diemen reed een persoonlijk record van 11.24 en met
27.17 op de 300 meter eindigde hij
als als vierde.
Ook ploeggenoot Maurice van Maas
(neo) ging naar huis met twee snelle
persoonlijk records 10.35 op de 100
meter en 25.00 op de 300 meter

Meisjes
Bij de C-selectie meisjes werden
Marleen de kroon met de tijden
12.14 (pr) en 29.40 en Sophie Ligtenstein met twee pr’s van 12.38 en
29.91 de nummers 1 en 2. Nicole
van Tol eindigde met 12.95 en 31.53
op de zesde plaats.
Bij de C-selectie jongens eindigden
Menno kramer met 11.13 en 26.96,
Jelle Spierings met 11.36 en 27.08 en
Marc van de Niet met 11.43 en 27.51
als de nummers een, twee en drie in
het klassement. Deze drie heren reden op beide afstanden persoonlijk
records. Ook Hidde Schelling reed
twee persoonlijke records 11.80 en
28.74, evenals Olaf Smit met 12.10
en 28.82 en zij legden beslag op
respectievelijk de zesde en achtste
plaats.
Wedstrijden
In Utrecht werden er zondagavond
gewestelijke wedstrijden gereden
door de C- selecties van het Gewest
Noord-Holland/Utrecht. De ijscondities waren niet optimaal hetgeen
de meeste rijders parten speelde op
de lange afstand.
Hier eindigde Jelle Spierings als
tweede met een 42.97 op de 500
meter en 2:09.91 op de 1500 meter.
Marc van der Niet werd derde met
de eindtijden 42.72 (persoonlijk record) en 2:11.68.
De zesde plaats was voor Menno
kramer met enkelblessure in 42.71

en 2:16.97, en als twaalfde eindigde
Hidde Schelling met 44.89 en een
persoonlijk record op de 1500 meter
van 2:15.11.
Tycho van der Meer reed een pr van
44.98 en een eindtijd van 2.16.54 op
1500 meter. Ook Olaf Smit reed sneller als ooit met 44.88 maar kwam helaas ten val op de 1500 meter., maar
sloot dit weekend toch af met, een
persoonlijk record op de 500 meter.
Marleen de Kroon eindigde als 4e bij
de dames met een nieuw persoonlijk record op de 500, 45.93, haar
eindtijd op de 1500 was 2:22.14.
Op de 15e plaats stond Sophie Ligtenstein met 48.14 en 34.16, en op
plaats 17 Nicole van Tol met twee
vette persoonlijk records van 48.79
en 2:35.26.
Viktor Molkenboer stond langs de
boardig, hij is nog herstellende een
lichte hersenschudding door de
val op zijn hoofd vorige week bij
de Gewestelijke Ploegenachtervolging. Verder kan worden opgemerkt
dat de progressie welke bij de heren vanaf dag 1 waarneembaar was
zich inmiddels zich ook bij de dames
voordoet.
Als enige van de Baanselectie Haarlem reed Richard Timmer zondag
het Gewestelijk Kampioenschap Junioren A op de ijsbaan in Haarlem.
Hij eindigde als 19e met de eindtijden 40.52 op de 500 meter en
2:05.64 op de 1500 meter.

