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www.bms-travellers.nl

Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

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

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie PAginA 2 t/m 5

Ook voor uw feesten en partijen!
Herenweg 276

3645 DX Vinkeveen
www.proosdij.nl

0297-265 308
b.g.g. 0297-261 266

Stamppotten
op woe en do voor € 7,50

“Gewoon gezellig”
Restaurant - Café - Motel - Strand

De Plashoeve

TALENTENJACHT
5 november aanvang 20.00 uur*
*Voor meer informatie kijk op de website: 
www.plashoeve.com
0294-291 381

www.kunstuitleen-timeless.nl

uitleen | verkoop | lijstenmakerij
amstelveen – uithoorn

PPG Vastgoed 0297 - 26 20 35 / www.ppgvastgoed.nl

Te Koop
10 Unieke representatieve bedrijfsunits
Vermogenweg Mijdrecht

Vanaf 288 m2 voor € 319.000,–

Bedrijfsunits op toplocatie!

De Ronde Venen – Afgelopen 
donderdagavond was het weer zo-
ver. De raadsvergadering van de ge-
meente De Ronde Venen. 

Als de raadsleden de raadzaal bin-
nenkomen zeggen ze al tegen el-
kaar: ‘het theater kan weer begin-
nen’ en werkelijk waar, het was 

weer een theater, maar zeker niet 
van de lach.

(Vervolg elders in deze krant)

Raad overschaduwd door kinderachtig gedoe 
van Van Loo en Doezé

‘Druppels’ op de Dukaton 
doen emmer overlopen

Mijdrecht - Als het een beetje 
meezit kan de op 5 oktober jl. ge-
boren Esmee Hagedoorn haar bet-
overgrootmoeder nog bewust mee-
maken. Gezien de goede gezond-
heid en de heldere geest van deze 
kwieke dame die 92 lentes jong telt, 
is die kans zonder meer aanwezig. 

Mevrouw Louise Olga van Dijk-von 
Ende, die inmiddels al weer bijna 
30 jaar in De Kom woont, heeft er 
een ‘achter-achter’ kleinkind bij. Es-
mee is namelijk de vijfde generatie 
Van Dijk. Ze is geboren in Purme-
rend en woont daar met haar vader 
Richard Hagedoorn en haar moe-
der Adinda (22). Laatstgenoemde 
is de dochter van Ellen Molenaar 
(45), eerder gehuwd met Ron van 
der Grijspaarde. Op haar beurt is El-
len de dochter van Sjouk Molenaar-
van Dijk (65) die getrouwd is met 
Rien Molenaar, geboren en getogen 
Mijdrechtenaar. Sjouk is overigens 
ook geen onbekende in Mijdrecht. 
Zij heeft midden jaren vijftig op de 
R.-K. meisjesschool Driehuis geze-
ten. Tien jaar later verhuisde zij met 
haar man naar Alkmaar. Daar wo-
nen zij nog steeds, maar Sjouk be-
zoekt samen met haar man gere-
geld haar 92-jarige moeder en ver-
dere familie in Mijdrecht.

Friese inslag
Vijf in leven zijnde generaties van 
één familietak is uniek, net zoals 
het leven van de betovergrootmoe-
der bijzonder is. Louise werd in 1917 
geboren in Batavia (het tegenwoor-

dige Jakarta) in Indonesië. Naast 
het Indische stroomt er ook Duits 
bloed door haar aderen. Haar over-
grootvader had de Duitse nationali-
teit. Een aantal Duitsers had zich in 
de achttiende eeuw namelijk geves-
tigd in Indonesië voor het uitvoeren 
van allerlei projecten. Daaronder 
ook Von Ende. Louise van Dijk kan 
heel veel vertellen over haar verblijf 
in Indonesië en de oorlogsjaren die 
zij op Java doorstond onder de Ja-
panse overheersing. Zij trouwde in 
Batavia met Jelle van Dijk, die daar 
werkte voor de Amsterdamse Ballast 
Maatschappij. Jelle was een zoon 
van Friese emigranten die in Indo-
nesië een agrarisch bedrijf hadden. 
Die Friese inslag is de reden dat al-
le tien (!) kinderen uit het huwelijk 
met Louise - zes meisjes en vier jon-
gens - een Friese voornaam dragen. 
Zoals Sjouk, Tjeerd, Jelle, Harm en 
dergelijke. Zeven kinderen werden 
in Indonesië geboren. In 1954 repa-
trieerde het gezin naar Nederland. 
Na een tijdelijke opvang in Zand-
voort en Leersum werd in 1956 naar 
Mijdrecht verhuisd om er te gaan 
wonen in de Bisschop Koenraad-
straat. In die tijd kreeg Louise nog 
eens drie kinderen. Uniek is ook dat 
alle kinderen nog in leven zijn; de 
jongste is kort geleden vijftig jaar 
geworden; de oudste is 72 jaar. Een 
aantal kinderen woont in het buiten-
land. Zij hebben allemaal hun vader 
Jelle overleefd want hij overleed in 
1981. Daardoor heeft hij slechts een 
paar jaar met zijn echtgenote kun-
nen genieten van hun nieuwe wo-

ning in De Kom, het appartemen-
tencomplex dat er toen nog maar 
kort stond. Anno 2009 telt de com-
plete familie, inclusief de aange-
trouwde leden, 101 personen. Es-
mee Hagedoorn is de nummer één 
van de allernieuwste generatie zou 
je kunnen zeggen. De familie telt 30 
achterkleinkinderen, Esmee is het 
eerste achter-achterkleinkind én 
nummer 101!.

Vijf generaties bijeen: v.l.n.r.: dochter Sjouk, betovergrootmoeder Louise van Dijk met Esmee op de arm, Adinda (moe-
der van Esmee) en Ellen (dochter van Sjouk en moeder van Adinda)

Man 
mishandeld
Vinkeveen - Drie mannen mishan-
delden op maandagavond 2 novem-
ber een andere man. De verdach-
ten werden later op de Rijksweg A2 
aangehouden. 
Rond 14.30 uur bevond een 42-ja-
rige man uit Amsterdam zich in een 
woning aan de Vinkenkade. Terwijl 
hij daar aan het schoonmaken was, 
zag hij dat plotseling drie mannen 
binnenkwamen. Zij bedreigden hem 
en hij werd geslagen. Hij verweerde 
zich en rende vervolgens de woning 
uit. Daarop gingen de verdachten 
ervandoor. Het slachtoffer noteerde 
het kenteken van de auto, belde 112 
en gaf dit door.
 
Ingesloten
Agenten zagen de auto op de Rijks-
weg A2 rijden. Het voertuig werd 
door meerdere politievoertuigen bij 
een benzinestation bij de afrit IJs-
selstein ingesloten en tot stoppen 
gedwongen. De agenten hielden de 
drie verdachten, twee mannen van 
42 jaar en een man van 48 jaar, al-
len uit Amsterdam, aan en brach-
ten hen over naar het politiebureau. 
Daar werden zij voor nader onder-
zoek ingesloten. Het slachtoffer liep 
letsel in zijn gezicht op en deed aan-
gifte van mishandeling. De aanlei-
ding voor de mishandeling lag waar-
schijnlijk in een zakelijk geschil.

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

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

Vijf generaties uniek in Mijdrecht

Vijfde generatie Van Dijk

Wij Wij verdubbelen verdubbelen uW uW
slooppremie slooppremie!

Prijs Matiz € 7.495,-
slooPPreMie € 1.000,-

Van Kouwen Verdubbeling € 1.000,-

Nu Voor Maar € 5.495,-

Prijs AGila € 9.795,-
slooPPreMie € 1.000,-

Van Kouwen Verdubbeling € 1.000,-

Nu Voor Maar € 7.795,-

Amsterdam: (020) 581 62 00
Amstelveen:	 (020) 643 26 80

Aalsmeer: (0297) 329 911
mijdrecht:		 (0297) 272 272

Ki jk op	 	 w w w.vankouwen.nl

NNuu VVoor oor Maar € 5.495,-aar € 5.495,- NNuu VVoor oor Maar € 7.795,-aar € 7.795,-



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

Servicepunten
Hier kunt u terecht met vragen 
over wonen, welzijn en zorg 
én voor financiële diensten. Bij 
het servicepunt kan bijna alles 
geregeld worden wat te maken 
heeft met het leven van alledag.

www.servicepuntderondevenen.nl
algemeen nr: (0297) 58 76 00

Servicepunt Mijdrecht 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Wilnis 
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt vinkeveen 
Geopend:
ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
(0297) 58 76 00
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen, 
Amstelhoek en de Hoef 
(06) 13 16 31 76
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

AfvAlbrengStAtion
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
(0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl

Geopend: 
ma, wo, do, vr en za 
9.00-12.00 uur en 
12.30-16.00 uur, 
en di 12.30-16.00 uur. 
Op dinsdagochtend en 
zon- en feestdagen is het 
afvalbrengstation gesloten. 

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

Meldpunt Zorg & 
overlASt
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl 
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

AdvieS en Steunpunt 
HuiSelijK geWeld 
StAd en regio utrecHt
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl 
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

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

gemeentehuis de ronde venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@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.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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 De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief. Het kan 
ook voorkomen dat de volgorde van behandeling wordt gewijzigd. Indien 
u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt u zich aanmelden bij 
de griffie via (0297) 291752 of via de email griffier@derondevenen.nl.

de stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf 
vrijdag 30 oktober 2009.

AgendA ronde tAfel geSpreKKen SAMenleving, 
MAAndAg 9 noveMber 2009, 
AAnvAng 19:30 uur in Het geMeenteHuiS

Voorzitter: de heer J.C.K. van Loo
Griffier: de heer M. de Graaf

1. onderWerpen vAnuit Het college:
A. Geen onderwerpen. 

2. onderWerpen AAngedrAgen vAnuit de rAAd:
A. Ontwikkelingen rondom cultuurhuis (45 minuten)
 De fractie van De Combinatie verzoekt het college in de ronde tafel 

gesprekken Samenleving  de raad te informeren over de ontwikkelingen 
betreffende het beoogde cultuurhuis zoals locatiekeuze, vormgeving, timing 
etc. Een en ander conform de oproep aan de leden van de gemeenteraad 
gedaan door alle direct en indirect betrokken instellingen via brief d.d.  
22 september 2009.

B. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten).
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan 

de orde te stellen, op het terrein van Samenleving, en mededelingen te doen.

AgendA ronde tAfel geSpreKKen 
beStuur & Middelen dinSdAg 10 noveMber 2009, 
AAnvAng 19:30 uur in Het geMeenteHuiS

Voorzitter: de heer C.H.W. Versteegh
Griffier: de heer M. de Graaf

1. onderWerpen vAnuit Het college:
A. Nieuwe verordening en regelingen met betrekking tot de weekmarkt 
 (raadsvoorstel nr. 0061/09) (30 minuten)
 De aanleiding voor een nieuwe marktverordening inclusief bijbehorende 

nadere regels, branche-indeling en beleidsregels is de verplaatsing van de 
weekmarkt en de nieuwe modelmarktverordening en –reglement van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

B. Eindrapportage Effectevaluatie cameratoezicht (45 minuten)
 Ter behandeling biedt het college de eindrapportage aan. Voorgesteld 

wordt de eindrapportage voor kennisgeving aan te nemen, de conclusies 
een aanbevelingen uit het rapport over te nemen en, teneinde in december 
2010 tot een definitief besluit te komen over wel of niet voortzetten van 
cameratoezicht, een procesevaluatie uit te voeren.

2. onderWerpen AAngedrAgen vAnuit de rAAd:
A. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan 

de orde te stellen, op het terrein van Bestuur en Middelen, en mededelingen 
te doen.

 
AgendA ronde tAfel geSpreKKen oMgeving, 
op WoenSdAg 11 noveMber 2009, 
AAnvAng 19.30 uur in Het geMeenteHuiS

Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf

1. onderWerpen vAnuit Het college:
A. Geen onderwerpen. 

2. onderWerpen AAngedrAgen vAnuit de rAAd:
A. Memo doorstart Zuiderwaard (45 minuten)
 Op verzoek van de fractie ChristenUnie/SGP wordt verzocht de memo 

doorstart Zuiderwaard in het ronde tafel gesprek te bespreken.
B. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan 

de orde te stellen, op het terrein van Omgeving, en mededelingen te doen.

AgendA voor de openbAre vergAdering vAn 
de rAAd vAn de geMeente de ronde venen, 
te Houden op donderdAg 12 noveMber 2009 
oM 16.00 uur in de rAAdZAAl vAn Het 
geMeenteHuiS (ingAng rAAdHuiSplein)

De raadvergadering is live te volgen via de lokale omroep Midpoint tv en via 
de gemeentelijke website www.derondevenen.nl.

1. opening.
2. Spreekrecht voor burgers 
 (max. 30 minuten, geagendeerd onderwerp).
3.  vaststelling van de agenda.
4. begroting 2010 (Raadsvoorstel nr. 0058/09 van 2009)
a. Tweede termijn algemene beschouwingen
 16.00-16.40 uur speerpunten van beleid (5 minuten per fractie, 
  één woordvoerder per fractie)
 16.45-18:00 uur mondelinge reactie college op de ingediende 
  algemene beschouwingen (15 minuten per collegelid)
 18.00-18.45 uur pauze met een maaltijd
 18.45-20.15 uur reactie van de fractie inclusief indienen van 
  amendementen en moties (8 minuten per fractie, 
  plus 1 minuut per fractielid)
 20.15-21.00 uur pauze
b. Derde termijn algemene beschouwingen
 21.00-21.50 uur reactie college (10 minuten per collegelid)
 vanaf  21.50 uur reactie van de fracties op de ingediende 
  amendementen en moties, stemverklaringen 
  en stemmingen

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

De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft in zijn 
vergadering van donderdag 29 oktober 2009 onder 
andere de volgende besluiten genomen.

benoeming extern lid 
rekenkamercommissie
De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met 
de benoeming van mevrouw M. Wittebol tot extern 
lid van de rekenkamercommissie De Ronde Venen. 
De rekenkamercommissie is een commissie die de 
gemeenteraad ondersteunt in zijn controlerende 
taak. De rekenkamercommissie onderzoekt of het 
gemeentebestuur het gevoerde beleid rechtmatig, 
doelmatig en doeltreffend uitvoert. 

jop notitie ‘nieuwe stijl’
De gemeenteraad is akkoord gegaan met de 
JOP notitie ‘nieuwe stijl’. In de gemeente zijn in 
het verleden op verschillende plaatsen Jongeren 
Ontmoetings Plekken (JOP’s) neergezet in de vorm 
van containers of speciaal vormgegeven bankjes. 
Kern van de notitie is dat ‘jeugdhonken’ in deze 
vorm niet langer wenselijk zijn en niet meer zullen 
worden gerealiseerd. Afgesproken is nu het begrip 
JOP op te rekken en aan te sluiten bij natuurlijk 
ontstane ontmoetingsplaatsen. Op deze manier 
wordt voorzien in de behoeften van jongeren 
zoals die op dat moment leven. JOP’s zullen in de 
toekomst op die manier zowel fysiek als sociaal 
een logischer onderdeel van de wijk en buurt gaan 
vormen.

nota wijkgericht werken
De gemeenteraad heeft niet ingestemd met de nota 
Wijkgericht werken. In de nota wordt een nieuwe 
manier van wijkgericht werken voorgesteld. 

vrijvallende iZA-gelden
De gemeenteraad heeft een amendement van 
de fracties van ChristenUnie/SGP, RVB, VVD, 
Gemeentebelangen en D66 aangenomen 
om het geld dat vrijkomt na de liquidatie van 
zorgverzekeraar IZA toe te voegen aan de 
eenmalige ruimte 2009. Recent zijn alle gemeenten 
door IZA geïnformeerd over de liquidatie en het feit 
dat het resterende vermogen verdeeld zal worden. 
Voor De Ronde Venen gaat het om een bedrag van 
320 duizend euro. 

verkeersoverlast dukaton
De gemeenteraad heeft een motie van CDA, 
RVB, Gemeentebelangen, ChistenUnie/SGP, 
VVD en D66 aangenomen om binnen twee weken 
de asfaltkussens op Dukaton in Mijdrecht te 
verwijderen. De fracties dienden de motie in omdat 
bewoners verschillende keren hebben aangegeven 
overlast te ondervinden van het verkeer dat over 
de drempels rijdt. Ook is het college opgedragen 
in samenspraak met de betrokkenen te bepalen 
welke maatregelen genomen moeten worden om de 
verkeersdruk op Dukaton structureel te verminderen. 
Het college is gevraagd hier uiterlijk eind december 
verslag over uit te brengen.

bloS-klas de ronde venen
De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met 
een motie die door alle fracties was ondertekend 
om met ingang van het schooljaar 2010-2011 een 
zogenaamde BLOS-klas te realiseren. In een BLOS 
(Blijf Langer Op School)-klas zitten leerlingen die 
gedragsmatig tussen wal en schip dreigen te vallen 
en die passend onderwijs nodig hebben. In de klas 
kunnen maximaal 30 kinderen worden opgevangen. 
Naast hulp aan de kinderen zijn ook de ouders 
verplicht mee te werken aan het begeleidingstraject. 
De BLOS-klas is een tijdelijke voorziening tussen het 
reguliere en het basisonderwijs.

raadsvergadering te zien en te beluisteren
De gemeenteraadsvergadering wordt sinds kort live 
uitgezonden door de lokale omroep Midpoint tv en 
via de gemeentelijke website www.derondevenen.
nl. Op de gemeentelijke website worden de 
vergaderingen ook bewaard en zijn daar op elk 
willekeurig moment, geheel of gedeeltelijk, te 
raadplegen. De eerste raadsvergadering die op 
tv en internet te zien was, was op 1 oktober 2009. 
Van eerdere vergaderingen is op de gemeentelijke 
website alleen een audioverslag beschikbaar. 
Ook zijn via de gemeentelijke website alle 
raadsvoorstellen in te zien. 

Voor meer informatie over de gemeenteraad, 
raadsvergaderingen, Ronde Tafel Gesprekken en 
onderliggende stukken kunt u contact opnemen met 
de griffie van de gemeenteraad via (0297) 29 16 16 
of griffie@derondevenen.nl

besluiten gemeenteraad

Doorstroming op de woningmarkt
gemeente en Westhoek 
Wonen werken samen 
Gemeente De Ronde Venen en woningcorporatie 
Westhoek Wonen hebben maandag 26 oktober 
weer een stap gezet om starters en doorstromers 
meer kansen te geven op de woningmarkt. Tijdens 
het bestuurlijk overleg hebben de wethouders Bram 
Rosendaal en Jan van Breukelen en de directeur van 
Westhoek Wonen Tom Burgers twee overeenkomsten 
ondertekend. 
De eerste overeenkomst gaat over het beheer van de 
startersboxen in Vinkeveen. De gemeente heeft de 
huurwoningen voor starters geplaatst en Westhoek 
Wonen zorgt voor de verhuur en het dagelijkse beheer. 
Door het ondertekenen van de beheerovereenkomst 
verstevigen beide partijen de afspraken hieromtrent. 
Deze manier van werken past goed binnen de 
samenwerking tussen beide partijen, zoals vorig jaar in 
de prestatieafspraken is vastgelegd.
De tweede overeenkomst die ondertekend is, gaat over 
Lokaal Maatwerk. Deze regeling maakt het mogelijk 
om een deel van de huurwoningen met voorrang toe 
te wijzen. Westhoek Wonen en de gemeente hebben 
afgesproken dat Lokaal Maatwerk wordt ingezet om 

de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. 
Hiervoor start Westhoek Wonen binnenkort met de 
verkoop van een beperkt aantal huurwoningen. Deze 
woningen worden pas verkocht als ze vrijkomen door 
verhuizing. Om de woningen betaalbaar te houden 
wordt een korting gegeven en een terugkoopgarantie. 
In de overeenkomst Lokaal Maatwerk is afgesproken 
dat deze woningen worden aangeboden aan de eigen 
huurders van Westhoek Wonen. Ook is afgesproken 
dat de woningen die deze kopers achterlaten, met 
voorrang naar andere huurders en naar starters gaan. 
Bij de tot standkoming van de regeling Lokaal 
Maatwerk heeft de raadswerkgroep Bouwen voor 
starters een belangrijke rol gespeeld. In deze 
werkgroep, waarin raadsleden van verschillende 
fracties zitting nemen, is in de afgelopen anderhalf jaar 
gesproken over mogelijkheden om starters te helpen 
op de woningmarkt. Binnenkort brengt ze hier advies 
over uit. Gemeente en Westhoek Wonen hopen dat het 
met voorrang toewijzen van woningen leidt tot meer 
doorstroming op de woningmarkt. Hierdoor krijgen 
starters meer kansen.

geluidSoverlASt in verbAnd Met Sloop viAduct over geuZenSloot

Rijkswaterstaat werk aan de verbreding van de A2. 
Onlangs is gestart met de sloop van het tweede  
deel van het oude viaduct over de Geuzensloot. Dit 
viaduct maakt plaats voor twee nieuwe viaducten. 
De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van 
de afrit Vinkeveen en brengen geluidhinder met zich 
mee. De werkzaamheden duren ongeveer 5 weken 
en vinden alleen plaats op werkdagen tussen 7:00 
uur ’s ochtends en 18:00 uur ’s avonds. Er wordt 
gewerkt met drilhamers op kranen; machines die het 

viaduct kapot ´prikken’. Verder rijden er vrachtauto’s 
rond om het sloopafval af te voeren. Vanwege deze 
werkzaamheden zal de Geuzensloot gestremd zijn voor 
scheepvaartverkeer van 2 tot en met 29 november. 

Wij vragen u begrip voor het ongemak. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen via kirsten.van.
zalinge01@rws.nl, tel. (030) 290 6200. Voor meer 
informatie over de verbreding van de A2 naar 2x5 
rijstroken kunt u kijken op www.rijkswaterstaat.nl/A2.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@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.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Aanpak onderwijsachterstanden in De Ronde Venen
een overdrachtformulier invullen. Dit formulier bevat belangrijke 
informatie over de ontwikkeling van de peuter tijdens zijn bezoek 
aan de voorschool. Het betreft aspecten op het gebied van 
motorische ontwikkeling, sociaal- emotionele ontwikkeling en spraak- 
taalontwikkeling. Maar ook zelfredzaamheid en spel/werkgedrag wordt 
opgenomen in het formulier. Het voordeel hiervan is dat de basisschool 
niet opnieuw een eventuele onderwijsachterstand hoeft te onderzoeken. 
Het kind heeft door middel van dit overdrachtformulier een voorsprong op 
de basisschool. Ook steeds meer ouders merken de voordelen van het 
gebruik van het overdrachtsformulier.

De basisscholen zijn erg tevreden over deze werkwijze. Zij 
bevestigen dat de informatie van het overdrachtsformulier 
belangrijk is voor de verdere ontwikkeling van het kind op de 
basisschool. Ook zij benadrukken dat de voorscholen zoveel 
mogelijk de overdrachtsformulieren invullen en opsturen. Dit 
overdrachtsformulier is vergelijkbaar met het onderwijskundig 
rapport dat basisscholen op hun beurt moeten invullen voor de 
overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. 

Hoe ervaren ouders het overdrachtsformulier?
“Positief, de meeste ouders zijn blij met vroege signalering 
en een goede overdracht naar de basisschool.” 
Janneke van Steenbergen 
(pedagogisch begeleidster Peuterspeelzaalwerk)

TecHniek

In de Lea nota is ook de activiteit “techniek in het basisonderwijs” 
opgenomen. Het doel hiervan is om meer kinderen van het 
basisonderwijs enthousiast te maken voor techniek en wetenschap 
zodat zij later een technische vervolgopleiding kiezen. De uitvoering 
van deze activiteit uit het LEA programma is in handen van een 
techniekcoördinator. Door haar werkzaamheden beschikt iedere school 
in deze gemeente over een gediplomeerde techniek-leerkracht en over 
technisch lesmateriaal. Zij probeert de interesse van de kinderen voor 
dit vakgebied te wekken. En hen een positieve grondhouding aan te 
laten nemen t.o.v. de techniek. Dit is belangrijk voor onze maatschappij 
die hard mensen in deze sector nodig heeft. Het bedrijfsleven heeft 
dringend behoefte aan technisch geschoold personeel. Daarnaast is het 
zeer belangrijk voor de kinderen die beelddenker, dyslectisch, taalzwak, 
tweetalig of bijvoorbeeld hoogbegaafd zijn. De kinderen worden 
geprikkeld probleemoplossend bezig te zijn en ontwikkelen door middel 
van samenwerken hun talenten. In het bijzonder voor jongens sluit dit 
heel mooi aan bij hun leerstrategie die veelal door proef onder vindelijk 
leren het meest tot ontplooiing komt.

Dat de inzet op techniek in het basisonderwijs effecten heeft blijkt 
uit de jaarlijkse attitudemeting. De basisschoolleerlingen in groep 
8 worden getoetst op hun belangstelling voor een vervolgopleiding 
en een baan in de techniek. De uitslag van de meting geeft aan 
dat steeds meer leerlingen een technische carrière ambiëren.

Ziet u dat de interesse in techniek/wetenschap bij 
leerlingen in het basisonderwijs toeneemt?
“De kinderen ontwikkelen een open houding voor wetenschap en 
techniek en blijken dit vaak als een van de meest favoriete bezigheden te 
zien in het lesprogramma. De afgelopen twee a drie jaar begint techniek 
steeds meer in te bedden in ons onderwijs en is het zeker een reden om 
hiermee verder te gaan om tot borging te kunnen komen, aansluitend bij 
de kerndoelen.”
Suzanne ’t Hart (gemeentelijk techniekcoördinator)

klAssenAssisTenTen

Diverse partijen wensen ‘extra handjes in de klas’ om kinderen met 
een onderwijsachterstand individueel of in kleine groepjes te helpen 
en daarmee tegelijkertijd de groepsleerkracht te ontlasten. In De 
Ronde Venen begeleiden de klassenassistenten de kinderen met een 
taalachterstand in de groepen 1 en 2. Deze kinderen scoren laag op 
de tweejaarlijkse taaltoetsen van CITO. De klassenassistenten bieden 
de kinderen een veilige, kleine groep waarin ze zichzelf kunnen zijn. 
Samen trainen ze verschillende aspecten zoals het kritisch luisteren, en 
bijvoorbeeld het lef om te kiezen, niet onbelangrijk bij het maken van 
een toets. Bij kinderen van groep 1 ligt de nadruk op het uitbreiden van 
de woordenschat, begrippenschat en het starten met rijmen. Bij groep 
2 wordt dit uitgebreid met taalspelletjes met klank en rijm, auditieve 
synthese en schriftoriëntatie. 

De leerkrachten van de scholen die door de klassenassistenten 
worden ondersteund zijn buitengewoon tevreden over de kennis 
en vaardigheden van de klassenassistenten. Zij merken dat de 
kinderen graag meegaan om extra uitgedaagd te worden. De extra 
aandacht voor deze kinderen maakt ze zelfverzekerder. 

Wat doet u met kinderen uit groep 1 en 2?
“Door ze een afwisselend programma te geven, probeer ik ze uit te 
dagen. We lezen bijvoorbeeld prentenboeken en bekijken praatplaten. Ik 
probeer met mijn enthousiasme hun enthousiasme te wekken voor iets 
dat ze heel moeilijk vinden.” 
Marion de Bruin (klassenassistent)

sinds 2006 werkt de gemeente De Ronde Venen met de 
lokaal educatieve Agenda (leA). Dat is een plan voor 
de periode 2006-2010 met concrete doelstellingen en 
activiteiten om onderwijsachterstanden te voorkomen 
en bestrijden. De doelstellingen komen enerzijds van 
het ministerie van Onderwijs, cultuur en Wetenschap 
en anderzijds van de gemeente, maar zijn er allemaal 
op gericht om onderwijsachterstanden effectief en 
vroegtijdig aan te pakken. 

Vorige week belichtten we al enkele successen uit het LEA 
programma. Deze week besteden we aandacht aan de 
onderwerpen dyslexie, de overdracht van voorschool naar 
basisschool, techniek en klassenassistenten. 

Dyslexie

Dagelijks worden scholen geconfronteerd met de beperkingen van 
kinderen als gevolg van dyslexie. Om de problematiek rondom 
dyslexie aan te pakken is er daarom een werkgroep gevormd. Hierin 
zitten vertegenwoordigers van de scholen, de gemeente en van 
de schoolbegeleidingsdienst. Deze laatste organisatie begeleidt, 
ondersteunt en adviseert scholen en leerlingen op het gebied van 
onderwijskundige, pedagogische en didactische zaken en heeft veel 
expertise over de aanpak van dyslexie. 
Inmiddels heeft de werkgroep ervoor gezorgd dat alle scholen voor 
basis en voortgezet onderwijs (de doorlopende leerlijn) in de gemeente 
een programma hebben gekregen waarmee leerlingen met dyslexie 
buitengewoon goed geholpen kunnen worden. Maar de winst is ook 
dat er meer begrip en inzicht is in de werkwijze en de benadering van 
dyslectische leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

De scholen zijn erg enthousiast en zeer tevreden over het 
programma dat voor hen is aangeschaft. Zijn kunnen daarmee 
niet alleen de kinderen begeleiden die een dyslexieverklaring 
hebben verkregen, maar ook de kinderen die tot de zogenaamde 
risicogroep behoren. Het programma maakt voor de dyslectische 
leerlingen het leren op school aanmerkelijk makkelijker en 
prettiger. De kinderen zitten beter in hun vel en presteren daardoor 
ook beter.

OVeRDRAcHT VOORscHOOl - bAsisscHOOl 

In het belang van de doorgaande leerlijn is besloten dat de 
voorscholen voor alle kinderen die naar de basisscholen gaan, 

Tweemaal per jaar wordt grof tuinafval aan huis ingezameld. Dit jaar is op 
donderdag 12 november de tweede takkendag van 2009. Tijdens deze 
takkendag kunt u uw grof tuinafval gratis aanbieden langs de openbare weg. 
Om de inzameling van het grof tuinafval goed te laten verlopen, zijn voor 
deze takkendag een aantal spelregels opgesteld:
• Zorg dat het grof tuinafval uiterlijk om 07.30 uur aan de openbare weg 

ligt, want dan begint de inzameling. Bied het pas op de inzameldag 
zelf aan, dit voorkomt dat het over de weg waait of dat anderen er los 
tuinafval bij leggen.

• Bind het grof tuinafval stevig met touw bij elkaar tot hanteerbare 
bundels. Dit voorkomt dat het afval wegwaait. Los tuinafval wordt NIET 
meegenomen.

• Maximaal 2,5 m3 mag worden aangeboden.

TAkkenDAG Op DOnDeRDAG 12 nOVembeR 2009

• 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 11 november vóór 16.00 uur aan te melden via de Servicelijn, 
telefoonnummer (0297) 29 18 00. 

De volgende straten vallen in het belgebied:
Amstelhoek: Amstelkade (gedeelte buiten de bebouwde kom), Ringdijk 

Eerste Bedijking. 
De Hoef:  Eerste Hoefweg, Kromme Mijdrecht, Mr. Vd Meerendonckstraat, 

Oostzijde (tussen Schattekerkerweg en Amstelkade), 
Ruigekade, Tweede Hoefweg, Vinkenslag, Westzijde. 

Mijdrecht:  A.C. Verhoefweg, Derde Zijweg, Eerste Zijweg, Hoofdweg 
(gedeelte buiten de bebouwde kom), Middenweg, Mijdrechtse 
Zuwe, Molenland, Oosterlandweg, Provincialeweg, Ringdijk 
Tweede Bedijking, Schattekerkerweg, Tienboerenweg, 
Tuinderslaan, Tweede Zijweg (gedeelte buiten de bebouwde 
kom), Waverveensepad, Westerlandweg, Wilnisse Zijweg. 

Vinkeveen:  Achterbos, Baambrugse Zuwe, Demmerik, Demmeriksekade, 
Donkereind, Elzenhof, Groenlandsekade, Herenweg, 
Mijdrechtse Dwarsweg, Molenkade, Plaswijk, Provinciale weg, 
Spoorlaan, Ter Aase Zuwe, Uitweg, Veldhuisweg, Vinkenkade, 
Waeterrijck, Waverveense Pad, Wilgenlaan, Winkeldijk. 

Waverveen:  Botsholsedijk, Botsholsedwarsweg, Cliffordweg, Eerste 
Velddwarsweg, Hoofdweg, Nessersluis, Poeldijk, Poelweg, 
Proostdijerdwarsweg, Provinciale weg, Tweede Velddwarsweg, 
Veldweg en Waverdijk. 

Wilnis:  Amstelkade, Bovendijk, Burg. Padmosweg, De Duiker, De 
Krom, Donkereind, Dotterbloem, Gagelweg, Geerkade, 
Korenmolenweg, Mijdrechtse Dwarsweg, Molenland, Ringdijk, 
Swaenebloem, Veenkade, Veldhuisweg, Veldzijdeweg, 
Waterlelie, Watertuin, Wilnisse Zuwe, Wilnisse Zijweg.

meldpunt administratieve 
lastenverlichting
De gemeente De Ronde Venen beschikt sinds kort over een meldpunt 
administratieve lastenverlichting. Inwoners en bedrijfsleven kunnen 
suggesties doen en meldingen indienen over gemeentelijke regels die 
hen veel tijd en geld kosten en ergernis opleveren. De gemeente bekijkt 
vervolgens of regels kunnen worden vereenvoudigd of zelfs afgeschaft.
Op landelijk en gemeentelijk niveau is kwaliteit en doelmatigheid van 
regelgeving en dienstverlening een belangrijk onderwerp op de politieke 
agenda. Vanuit andere overheden bestaat de nodige regelgeving, 
waar de gemeente minder of geen invloed op uit kan oefenen. Ook de 
gemeente wil een actieve bijdrage leveren aan het verminderen van 
de administratieve lasten voor bedrijfsleven en inwoners. Voorbeelden 
daarbij zijn het verlengen van de geldigheidsduur (van 4 jaar naar 
onbepaalde tijd) voor de “Speelautomatenvergunning”, gedeeltelijke 
afschaffing van de “Reclamevergunning” en een gedeeltelijke vrijstelling 
voor het “Verbod geluidshinder”. De gemeente vraagt hierbij ook uw 
hulp, aangezien u in de praktijk vaak betrokken bent bij de werking van 
deze regelgeving of procedures. Het meldpunt kan gebruikt worden 
voor meldingen of suggesties die te maken hebben met gemeentelijke 
regelgeving, gemeentelijke procedures en betere dienstverlening. Tevens 
wordt er verwezen naar de websites ‘www.lastvandeoverheid.nl’ en 
‘www.administratievelasten.nl’, waar meldingen over landelijke en ook 
gemeentelijke regelgeving gedaan kunnen worden. Heeft u een melding 
of suggestie? Stuur een e-mail naar info@derondevenen.nl, met als 
onderwerp: “meldpunt administratieve lastenverlichting”. De gemeente zal 
de melding of suggestie onderzoeken op haalbaarheid en u op de hoogte 
houden van de afhandeling. Een melding of suggestie dient in ieder geval 
de volgende informatie te bevatten:
- Over welke regelgeving of procedure wilt u iets melden?
- Wat zijn uw ervaringen met deze regelgeving of procedure?
- Wat zou er volgens u moeten veranderen?
- Uw geslacht, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer  

en uw e-mailadres.



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. 

4 NoVEMbER 2009
braakballen pluizen
Themamiddag voor kinderen van 8 tot 12 jaar. 
Locatie: NME centrum De Woudreus aan de Pieter 
Joostlaan in Wilnis. Aanvang: 14.00 tot 16.00 uur. 
Informatie: tel. (0297) 27 36 92.

6 NoVEMbER EN 7 NoVEMbER 
Tweedehands speelgoed en 
kinderkledingbeurs
Organisatie: Oudercommissie Peuterspeelzaal 
De Duikelaar. Tel.: (0297) 26 38 51, email: 
kriber@hetnet.nl. Contactpersoon: mevrouw K.A.M. 
Beyeman. Aanvang: 6-11 van 19.00-21.00 en 7-11 van 
11.30-14.00. Locatie: Peuterspeelzaak De Duikelaar/
Aula Pijlstaartschool, Pijlstaartlaan 7-9, Vinkeveen.
 

7 NoVEMbER 2009
Jaarlijkse Veiling ontmoetingskerk 
Op zaterdag 7 november vindt de jaarlijkse Veiling 
plaats bij de Ontmoetingskerk in Wilnis. De gehele 
opbrengst is bestemd voor het goede doel. Vanaf 15:00 
uur kunnen kinderen ouderwets snoephappen, sjoelen, 
koe melken, darten en nog veel meer, waarbij leuke 
prijzen te winnen zijn. Als hoogtepunt is er om 16:30 uur 
een kinderveiling.. Tevens zijn er verkooptafels, waar 
onder andere nieuwe en tweedehands spullen, kaarten 
en natuurstenen worden verkocht. ’s Middags zijn ook 
de kavels voor de veiling ’s avonds te bekijken. Er is 
een hapje en een drankje. Vanaf 20:00 uur is er een 

veiling voor iedereen, waarbij ook het Rad van Avontuur 
draait. De kavels zijn een mix van antieke, nieuwe 
en gebruikte (elektronische) spullen. Nieuw dit jaar is 
dat er diensten geveild zullen worden, dus wanneer u 
graag iemand voor een uurtje strijken of een avondje 
oppassen wilt inhuren, dan kan dit. Ook worden diverse 
mode- en dinerbonnen geveild. Voor de kinderen is er 
’s avonds ook speciaal vermaak met de kinderbioscoop. 
De veiling is hierdoor een uitje voor het hele gezin. Alle 
festiviteiten vinden plaats in de Schakel, achter de PKN 
Ontmoetingskerk (voorheen Gereformeerde Kerk) in 
Wilnis, Dorpsstraat 20. 

Schaaktoernooi voor school, 
thuis en clubschakers tot 18 jaar
Georganiseerd door schaakvereniging 
“Denk en Zet - Advisor”, mogelijk gemaakt door 
gemeente De Ronde Venen. De indeling vindt plaats 
op basis van speelsterkte. Iedereen maakt kans in zijn 
groep op een schitterende beker. Deelname is gratis. 
Het toernooi begint om 13:00 uur, de prijsuitreiking is 
om 17:00 uur Aanmelden kan t/m vrijdag 6 november 
via de website of telefonisch bij Evert Kronemeijer, tel. 
(0297) 28 34 77. Locatie: Dorpshuis de Boei aan de 
Kerklaan in Vinkeveen.

Vogels kijken
Locatie: Parkeerplaats van de nieuwe begraafplaats 
Wilnis. Aanvang: 8.30 uur tot 14.00 uur. 
Informatie: Gerrit Hiemstra, tel. (0297) 28 52 85.

Toneelvereniging Altovi speelt 
Roddels van Neil Simon
Regie: Wipkje Rennes. Een notaris, een advocaat, 
een psychiater en een politicus en natuurlijk hun 
wederzijdse echtgenoten komen, in plaats van in 
een verwacht huwelijksjubileum, terecht in een bizar, 
mislukt zelfmoord (?)drama. Spitse dialogen, absurde 
verwikkelingen en een dwaze plot zorgen voor een 
hilarisch stuk dat niemand mag missen. Locatie: 
Dorpshuis De Boei aan de Kerklaan in Vinkeveen. 
Aanvang: 20.15 uur.

Zaag mee met knotwerkgroep 
De Ronde Venen
Locatie: Veenwater, Hoge dijk 31 in Zevenhoven. 
Aanvang: 9.00 uur tot 14.00 uur. 
Informatie: (0297) 56 74 37.

10 NoVEMbER 2009
Zorgen voor een ander; zorgen voor jezelf: 
een training voor mantelzorgers
Indigo organiseert in samenwerking met Stichting 
De Baat voor mantelzorgers een training van 
4 bijeenkomsten op 10 en 24 november over dit thema. 
Samen met u en andere mantelzorgers gaan we in de 
training aan de slag. Heeft u interesse om deel te nemen 
aan de training meldt u zich dan aan bij het Servicepunt 
De Ronde Venen. Praktische informatie: Aanmelden: 
Servicepunt De Ronde Venen, tel. (0297) 58 76 00 / 
e-mail: mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl 
(o.v.v. naam, adres, tel.) Contactpersoon: Esther Smit, 
coördinator Steunpunt Mantelzorg, Stichting De Baat, 
tel. (0297) 23 02 80 / e-mail: e.smit@stichtingdebaat.nl. 
Plaats training: Stichting De Baat, Kerkvaart 2 in Mijdrecht. 
Aanvang: 13.00-15.00 uur. Aan deze bijeenkomsten zijn 
geen kosten verbonden. Indien u problemen heeft met 
vervoer of met de opvang thuis, kunt u contact opnemen 
met het Servicepunt De Ronde Venen, er wordt dan 
gezocht naar een oplossing.

11 NoVEMbER 2009 
Alzheimercafé: de rol van de huisarts
Wanneer iemand steeds meer last krijgt van 
vergeetachtigheid, of moeite krijgt met de gewone 
dagelijkse handelingen, ontstaat er bezorgdheid. 
Is er misschien sprake van beginnende dementie? 
Wat betekent dit voor de persoon in kwestie en 
voor zijn/haar omgeving? Meestal wordt er een 
afspraak gemaakt met de huisarts om de problemen 
te bespreken. Wat is de rol van de huisarts? Als 
gastspreker is de heer C. de Vries, huisarts in Wilnis 
uitgenodigd. Hij zal op vele andere vragen een 
antwoord geven. De avond wordt georganiseerd door 
de medewerkers van het Alzheimercafé De Ronde 
Venen. Iedereen is van harte welkom, de toegang 
is gratis. Vanaf 19.30 uur gaat de zaal open en is er 
sfeervolle live muziek. De avond begint om 20.00 
uur en eindigt om 21.30 uur. U hoeft zich vooraf niet 
aan te melden. Indien u problemen hebt met vervoer 
of de opvang thuis, kunt u contact opnemen met het 
Servicepunt De Ronde Venen, tel. (0297) 587 600. Er 
wordt dan samen met u naar een oplossing gezocht. 
Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen 
met Esther Smit, coördinator Steunpunt Mantelzorg van 
Stichting De Baat, tel. (0297) 230 280 of een e-mail 
sturen naar: e.smit@stichtingdebaat.nl.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@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.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

AANVRAGEN bouWVERGuNNING

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. ontvangst 
    datum

Mijdrecht
Handelsweg 10, 12, 14 Oprichten van 30 bedrijfs- en  Reguliere bouwvergunning 2009/0515 27-10-2009
 8 opslagunits fase 1
Hofland 182, 184 Plaatsen van een scheidingswand Reguliere bouwvergunning 2009/0512 26-10-2009
Koningsspil 29 Plaatsen dakkapel op het voorgeveldak- Lichte bouwvergunning 2009/0511 26-10-2009
 vlak van de woning en het vervangen 
 van een kanteldeur door een pui
Nijverheidsweg 21a-13 Realiseren van een verdiepingsvloer in  Lichte bouwvergunning 2009/0523 28-10-2009
 een bedrijfsruimte

Vinkeveen
Achterbos 31 Veranderen en vergroten van een  Reguliere bouwvergunning 2009/0518 28-10-2009
 recreatiewoning (achter Achterbos nr. 31) 
Baambrugse Zuwe 141b Vernieuwen van beschoeiing en steiger Reguliere bouwvergunning 2009/0520 28-10-2009
Conincksmeer 38 Realiseren van een dakopbouw op het  Lichte bouwvergunning 2009/0516 28-10-2009
 achtergeveldakvlak van de woning
Demmerik 120 Aanpassen van loopvlonders alsmede  Reguliere bouwvergunning 2009/0519 28-10-2009
 het aanbrengen van oeverbescherming  fase 1
 (nabij Demmerik nr. 120) 
Herenweg 54 Oprichten van een recreatie blokhut Reguliere bouwvergunning 2009/0514 27-10-2009
Heulweg 5 Vergroten van een woning met  Lichte bouwvergunning 2009/0513 27-10-2009
 een aanbouw
Reigerstraat Vergroten van de hijsvoorziening bij een  Reguliere bouwvergunning 2009/0517 26-10-2009
 rioolgemaal (nabij kruising Loopveltweg) 

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.)

 
VERLEENDE bouWVERGuNNINGEN

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. Verzenddatum 
    vergunning

Mijdrecht
Hofland 8, 10, 12, 14 Oprichten van een café en  Wijziging bouwvergunning 2009/0405 26-10-2009
 9 appartementen fase 1
Nicolaas vd Steenstr. 22 Vernieuwen van een schuurtje Bouwvergunning 2009/0408 27-10-2009

Wilnis
Blauwe Zegge 24 Plaatsen van een dakkapel op het  Bouwvergunning 2009/0488 27-10-2009
 voorgeveldakvlak van de woning

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

 
VERLEENDE bouWVERGuNNINGEN IN CoMbINATIE MET oNThEFFING

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. Verzenddatum 
    vergunning

Mijdrecht
Energieweg 107 Vestigen van sociaal-culturele instellingen Tijdelijke ontheffing 2009/0406 27-10-2009

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

VERLEENDE KApVERGuNNINGEN

De gemeente heeft een kapvergunning verleend voor 

Straatnaam Soort boom Reden
Gemeentelijke bomen   

Amstelhoek    
Engellaan achter nr, 4 t/m 12 6 Diversen bomen  Aanbrengen nieuwe verharding, herinrichting plantsoen
Fernhoutlaan voor nr 12 1 Berk Slechte conditie 

Mijdrecht   
Park de Meijert 12 diverse bomen Dunning en te dicht op erfgrens
Dokter J. van der Haarlaan naast nr 9 1 Wilg Te dicht op de erfgrens

Vinkeveen    
Snippenlaan achter nr. 14 1 Berk Ernstige kroonsterfte
Futenlaan voor nr. 6 1 Berk Ernstige kroonsterfte
Meerkoetlaan voor nr 13 1 Eik Ernstige kroonsterfte
Kievitslaan naast nr 1 1 Linde  Slechte conditie 
Klijne meer voor 24 1 Kastanje  Slechte conditie 

Waverveen   
Proosdijrdwarsweg voor 2b 1 Popelier  Ernstige inrotting / holte 

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

De verleende kapvergunning liggen van 04 november tot 16 december 2009 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. 
Iedereen 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 voor-
ziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Voor een toelichting op de overwegingen voor deze kapvergunningen kunt 
u bellen met de afdeling Groen, T. (0297) 29 17 86.

KApVERGuNNINGAANVRAGEN

De gemeente is van plan kapvergunning te verlenen voor

Straatnaam Soort boom Reden
Gemeentelijke bomen   

Mijdrecht   
Florijn voor nr 1 t/m 6 5 Elsen Dunning
Bucho van Montzimastraat voor nr 7  1 Esdoorn Slechte conditie
Communicatieweg naat nr 17  1 Es Ernstige Holte 
Albertijn naast 1 1 Els Aantasting wilgenhoutrups
Schild voor nr 18  2 Esdoorns Slechte conditie
Industrieweg naast 2  1 Els Dicht stand op het gebouw
Zwaan achter 29  1 Beuk Dunnning

Vinkeveen    
Conincksmeer shuin achter 21 aan de Heulweg 1 Els  Aantasting wilgenhoutrups
Muijeveld achter nr 12 1 Malus Ernstige scheefstand
Muijeveld achter nr 6  1 Beuk Te dicht op de erfgrens 
Rietveld 1 Kastanje Bloedingziekte, ernstige holte 
Proosdijland voor nr 7 in het park 7 diverse bomen Dunning
Klijne meer naast nr 18 1 Popelier Ernstige inroting

Wilnis   
Mijdrechtsedwarsweg vlakbij nr 6 en nr. 12 4 Essen Slechte conditie 

De aanvragen liggen van 3 november tot 17 november 2009 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Binnen deze ter-
mijn kan een ieder schriftelijk reacties op deze aanvragen tot kapvergunningen kenbaar maken. Ingediende reacties zullen bij de 
beoordeling worden meegewogen.

Vervolg op volgende blz.

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 2009 
week 43 en 44

- Herenbril met een bruin montuur
- Paardrijlaarzen, paardrijtas
- Blauwe herenfiets
- Gereedschapskoffer met inhoud
- Motorkoffer 
- Witte houten lantaarn
- Diverse sleutels

Verloren voorwerpen 2009 
week 43 en 44

- Portemonnee zwart
- Portemonnee kleur bruin met een blauwe rits
- Portemonnee groen
- Portemonnee zwart
- Portemonnee zwart knipje goudkleurig
- Portemonnee bruin Mexx
- Gouden spiraal collier
- Gouden schakel armband tussen  

de schakels is het witgoud
- Een gouden ring met bovenop drie inkepingen
- USB stick blauw van de Hema
- Fiets Gazelle kleur Grijs/Paars
- Blauwe agenda
- Uittreksel uit het GBA
- Gehoorapparaat van het merk Phonax
- Digitale camera Ixus 55 kleur zilver
- DS Zwart Nintendo met daarin een Pokemon spel.
- Chauffeurs diploma
- Verblijfsdocument
- GSM Nokia N96 metaal kleurig in een hoes  

met een clip
- Crème diesel trui
- Diverse sleutels
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diverse soorten,
literpak

diverse soorten,
zak 36 stuks

diverse soorten,
pak 1500 ml

0.99
2.10

8.95

2.29

1.89

1.69

4.99

1.99

0.99

1.29

kilo 3,32

liter 0,50

kilo 0,20

liter 0,86BUKO
AUdiO VideO

Helmstraat 55 
(achter Dorpsstraat 64) 

Mijdrecht

PAsfOtO’s

Te koop:
2 grote metalen Seven Up prul-
lenbakken à 10 euro. 3 autora-
dio’s à 10 euro. Div. stripboeken 
à 2,50 euro. 
Tel. 06-53507473/0297-348181
Gevraagd:
Antieke treinen en stoomma-
chines. Ook oude blikken auto’s 
en ander blik speelg. van voor 
1960. Vrijbl. info. 
Tel. 0297-778469
Te koop:
Zw. vignet geldig tot 31-01-
2010 15 euro. 
Tel. 0297-273575
Te koop:
Mooie Giant herenfiets 28 inch 
versn. licht 75 euro. 
Tel. 0297-282980
Te koop:
Doos leuke jongens merkkle-
ding mt. 122-134 15 euro. 
Tel. 0297-288377
Te koop:
Philips tv 70 cm breedbeeld ty-
pe 28PW64087 uit 2005 i.z.g.st. 
incl. afst.bed. 50 euro. 
Tel. 0297-286647
Te koop:
Compressor 50 euro. Rollator 
30 euro. 
Tel. 0297-286283 na 17.00 u.
Te koop:
Oude hangklok 70 euro. 14 
versch. boeken van De Ronde 
Venen 65 euro. 
Tel. 0297-261529
Aangeboden:
Heb je een beperking en heb 
je zin in een disco? Kom dan 
5-11 naar Bon Ami. Mail naar 
discorodekruis@live.nl

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@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.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
INRIChtING tIjDELIjKE BOuwpLAAts AAN DE FLuItEKRuID IN MIjDRECht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 29 oktober 2009 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45, 2.46 en 5.11 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Zandvoort Schildersbedrijf uit Rijssen vergun¬ning hebben 
verleend om een tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Fluitenkruid te Mijdrecht. Dit in verband met onderhoudsschilderwerk aan 
de Bolderik en de Fluitekruid in Mijdrecht. De vergunning geldt voor de periode 26 oktober tot en met 13 november 2009. Een ieder 
die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop de vergunning is verleend, 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van 
een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige 
voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 
LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 

tIjDELIjKE wEGAFsLuItING BAAMBRuGsE ZuwE IN VINKEVEEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 29 oktober 2009 aan BAM Infratechniek Midden-West B.V. gevestigd te 
Utrecht, toestemming hebben gegeven om de Baambrugse Zuwe ter hoogte van nummer 160 voor al het verkeer af te sluiten. De 
afsluiting is nodig om een nieuwe aansluiting te maken op de bestaande waterleiding en hiervoor moet het asfalt worden open-
gemaakt. De toestemming geldt voor donderdag 12 november 2009 tussen 8.00 en maximaal 24.00 uur. De bereikbaarheid van 
woningen en bedrijven langs de Baambrugse Zuwe wordt met borden aangegeven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met mevrouw V.S. de Bruijn-van Zaalen van BAM Infratechniek Midden-West B.V, tel. 06-125 00 727 . Wij vragen u begrip voor 
het ongemak die de afsluiting mogelijk met zich meebrengt.

VERstREKtE pERsOONsGEBONDEN GEDOOGBEsChIKKINGEN VOOR 
pERMANENtE BEwONING VAN RECREAtIEwONINGEN

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat voor permanente bewoning van de recreatiewoningen op de navolgende perce-
len een persoonsgebonden gedoogbeschikking is verstrekt: Vinkeveen; Groenlandse kade 59 15AP, 3645 BB, Winkeldijk 19A R3, 
3645 AR, Verzenddatum: 27 oktober 2009, Winkeldijk 19A R3, 3645 AR, Verzenddatum: 29 oktober 2009
Dit besluit ligt 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 het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 250,3640 AG Mijdrecht. Het 
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, 
een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 
LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
 

VAststELLING BELEIDsREGELs DEBItEuRENpLAN 2009

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 13 oktober 2009 de beleidsregels omschreven in het 
“Debiteurenplan Sociale Zaken gemeente De Ronde Venen” hebben vastgesteld. De beleidsregels debiteurenplan WWB gemeen-
te De Ronde Venen 2004 zoals vastgesteld in de collegevergadering op 22 april 2004 wordt ingetrokken. Met de invoering van de 
Wet werk en bijstand (Wwb) op 1 januari 2004 had het college, bij besluit van 22 april 2004, beleidsregels vastgesteld met betrek-
king tot terugvordering en verhaal van bijstand. Door deze beleidsregels werd een nieuwe basis gecreëerd voor het bestaande 
beleid van de gemeente De Ronde Venen per 1 januari 2004. Omdat met ingang van 1 juli 2009 de Algemene wet bestuursrecht 
opnieuw is aangepast dan wel verder uitgebouwd moest het debiteurenbeleid worden aangepast. De beleidsregels aangegeven 
in het debiteurenplan van 2009 richten zich op invordering van vorderingen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb), de 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (ioaw), de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (ioaz), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz), 
Wet kinderopvang (Wk), de Wet investeren in jongeren (Wij) en de bevoegdheid tot het herzien of intrekken of invorderen van ten 
onrechte verleende bijstand. Het gemeentelijke invorderingsbeleid omschreven in het debiteurenplan sluit zoveel mogelijk aan bij 
het landelijke beleid. Het “Debiteurenplan Sociale zaken gemeente De Ronde Venen” geldt met ingang van 1 juli 2009.

ter inzagelegging
Genoemd plan ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en/of 11 
in het gemeentehuis en is tevens te raadplegen via www.derondevenen.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de 
daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

RECtIFICAtIE: VAststELLING twAALFDE sERIE wIjZIGINGEN VAN DE BOuwVERORDENING 
EN BRANDBEVEILIGINGsVERORDENING 2009

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 1 oktober 2009 de twaalfde serie 
wijzigingen van de bouwverordening en brandbeveiligingsverordening 2009 heeft vastgesteld. Vaststelling heeft plaatsgevonden 
onder gelijktijdige intrekking van de elfde serie wijzingen van de bouwverordening vastgesteld op 26 april 2007en de Brandbevei-
ligingsverordening vastgesteld op 25 maart 1993. De twaalfde serie wijzigingen heeft betrekking op de inwerkingtreding van de 
gewijzigde Woningwet per 1 april 2007. Daarnaast is op 1 november 2008 het “Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiks-
besluit) in werking getreden, zijnde een landelijke regeling die de gemeentelijke bouwverordeningen harmoniseert.
Het doel van het Gebruiksbesluit is het beter structureren van voorschriften, het stellen van brandveiligheidseisen bij kamerverhuur 
en het verlichten van administratieve lasten. Voorts heeft de wetgever in de Brandweerwet 1985 de raad opdracht gegeven bij 
verordening regels vast te stellen over het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het 
voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, voor zover daarin niet bij of krachtens 
de Woningwet of enige andere wet is voorzien. Door het Gebruiksbesluit vervallen automatisch een aantal artikelen uit de bouw-

verordening. Dit maakte het noodzakelijk om de Brandbeveiligingsverordening aan te passen en opnieuw vast te stellen. Deze 
verordeningen treden in werking één week na bekendmaking.

ter inzagelegging
Genoemde verordeningen liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij 
balie 10 en/of 11 in het gemeentehuis. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift 
worden verkregen. Daarnaast zijn de verordeningen te vinden op www.derondevenen.nl.

.
hORECANOtA 2009 EN hANDhAVINGsARRANGEMENt 2009

Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Ronde Venen zijn voornemens een herziende horecanota 2009 en een nieuw 
handhavingsarrangement vast te stellen. In de horecanota 2009 zijn regels en beleid herzien in verband met de gewijzigde Drank 
en Horecawet. Het handhavingsarrangement voorziet in een handhavingsbeleid welke het naleefgedrag van de regels die uit soci-
aalhygiënisch oogpunt zijn opgesteld in de Drank- en Horecawet voor horecaondernemers en bezoekers stimuleert. 
Het college heeft besloten een inspraakprocedure te volgen, alvorens de Horecanota en het handhavingsarrangement 2009 
definitief vast te stellen. 
De Horecanota en het handhavingsarrangement liggen voor alle ingezetenen en belanghebbenden vanaf woensdag 4 november 
2009 gedurende zes weken ter inzage bij balie 10/11 in het gemeentehuis .

Indienen zienswijze
Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk (Postbus 250, 3640 AG 
Mijdrecht) of mondeling hun zienswijze indienen bij het college. Het is mogelijk om na afspraak bij mevrouw M. L.van Aerde de 
(inspraak)reactie op het beleidsvoornemen bestemd voor het college kenbaar te maken en toe te lichten. 
.

NOtA stANDpLAAts- EN VENtVERGuNNINGENBELEID

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen zijn voornemens een nieuwe nota standplaats- en ventvergun-
ningenbeleid vast te stellen. In deze nota zijn nadere regels neergelegd betreffende de door het college uit te geven standplaats- 
en ventvergunningen. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige nota standplaatsen- en ventvergunningenbeleid zijn 
gelegen in de termijn waarvoor de vergunningen worden verstrekt en de kosten die aan de standplaatshouder of venter worden 
doorberekend in verband met het gebruik van gemeentegrond. Het college heeft besloten een inspraakprocedure te volgen, 
alvorens de nota standplaats- en ventvergunningenbeleid 2009 definitief wordt vastgesteld. De nota standplaats- en ventvergun-
ningenbeleid ligt voor alle ingezetenen en belanghebbenden vanaf 4 november 2009 gedurende zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis.

Indienen zienswijze
Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk (Postbus 250, 3640 AG 
Mijdrecht) of mondeling hun reactie op het beleidsvoornemen kenbaar maken bij het college. Het is het mogelijk om na afspraak 
met mevrouw M.L.van Aerde de schriftelijke of mondelinge reactie op de nota bestemd voor het college aan haar te geven en toe 
te lichten.

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 zij: 
1. 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: Brouwer 
transport & Logistiek B.V. voor het veranderen of de werking te veranderen van een transportbedrijf annex logistiek centrum 
op het adres Vermogenweg 8, 3641 SR Mijdrecht. 

De stukken met betrekking tot deze ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 5 november tot en met 16 december 2009. Tot en 
met 16 december 2009 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 clus-
ter 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. 0346-260641. U kunt de stukken ook digitaal inzien op onze website www.milieu-
dienstnwu.nl, zie rubriek Infonet, menu-optie De Burger.
2.  bij hen meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn binnengekomen van:
- timmer- en renovatiebedrijf j. Kolb voor het oprichten van een inrichting, op het adres Communicatieweg 16, 3641 SE 

Mijdrecht;
- No stress warehouse B.V. voor het oprichten van een inrichting ten behoeve van de opslag van textiel, op het adres Genieweg 

38, 3641 RH Mijdrecht;
- I.B.s. BV voor het plaatsen van een nieuwe zeefdrukmachine bij een drukkerij, op het adres Groot Mijdrechtstraat 24 en 26, 

3641 RW Mijdrecht;
- Karwei Mijdrecht voor het uitbreiden met 1.500 m2 van een bouwmarkt, op het adres Industrieweg 38, 3641 RM Mijdrecht. 
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te 
brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur dient u eerst 
een afspraak te maken.
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBodE.nl

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

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

vvv/ANwB
VVV de Ronde Venen/ 
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 10.00-
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 9.30-13.00 
u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 u/13.30-
15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTvERLENING

de Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288. 
Geopend op werkdagen 8.30-17.00 
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, 
jeugdgezondheidszorg). Voor info over 
allerlei mogelijkheden van zorg: 
Zuwe Service, tel. 0900-2359893.
jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch 
bureau: tel. 0346-581487. 
Voor ouders van kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of aan-
melding voor thuiszorg, verpleegthuis-
zorg, 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 vrijwil-
lige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 voor 
info en aanvragen.

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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

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

DIERENHuLP
dierenambulance
tel: 06-53315557.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

‘Onze’ school in
Tanzania (2)

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  ..................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   .....................................................

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam .............................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

Tel.nr...............................................................................................................................

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

Zoals eerder vermeld ben ik in september 2009 op werkbezoek geweest 
bij ons schoolproject in Dar es Salaam: de met financiële ondersteuning 
van SOS gebouwde Debrabant School. Een heel mooie degelijke maar ook 
heel sobere school vergeleken met Nederlandse scholen. Strenge klasloka-
len met degelijke schoolbanken, een groot schoolbord en op de muren ge-
schilderde spreuken met bijpassende afbeeldingen. Je ziet hier geen gezel-
lige zitjes of computerhoekjes. Ook geen frisdrank – of snackautomaten. De 
kantine is min of meer in de open lucht. Tegen betaling kunnen leerlingen 
een bord rijst met bruine bonen en wat groente ophalen. Lang niet alle leer-
lingen kunnen een lunch à raison van 50 eurocent betalen. Zij hebben ook 
geen lunchpakket bij zich. Naar mijn idee bevordert het “op een houtje bij-
ten” de schoolprestaties niet!

Nel Bouwhuijzen

Wordt vervolgd

Is uw huisdier 
zoek?

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling 
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.

Dierenambulance:
Voor informatie over 
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en 
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Scholeksterlaan in Vinkeveen, een lapjespoes, ze draagt haar  
 staart omhoog en ze heet “Nina”.
- Wagenmaker Veenzijde in Wilnis, rode kater met witte bef, buik
 en sokjes. Fors postuur en hangbuik. Hij heet “Soleil” en is 9 jaar.  
 Schuwe kat.
- Drechtdijk in De Kwakel, rood witte kater met witte bef en witte
 sokken. Zijn naam is “Monty”.
- Herenweg in Wilnis, een wit-zwart-cyperse kat met bruine
 vlekken. Vier witte pootjes. Wit aan de buik en op de rug.
 De kop is zwart cypers met bruine vlekken. Ze is een half jaar
 oud en heet “Puck”.
- Marktschipper in Wilnis, zwart/witte kater. Zwarte rug met
 een beetje wit. Witte buik en pootjes. Zijn staart is zwart/wit.
 Hij heeft een platte snuit. Hij heet “Joris”. 
- Zuster Claassenhof in Abcoude, geheel cyperse poes.
 Ze draagt blauw bandje met een naam kokertje.

Gevonden: 
- Stellingmolen in Mijdrecht, klein zwart/wit katje.
- Herenweg in Wilnis, rode kat met witte sokken en witte bef die  
 tussen de voorpoten doorloopt. Loopt er al van voor de zomer.
- Joost v/d Vondellaan in Uithoorn, witte kat met zwarte vlek
 op kop.
- Parkeerplaats Elzenlaan in Uithoorn, grijs-cyperse poes met
 4 witte voetjes en witte bef.
- Aan de Amstel in Uithoorn, broodmagere cyperse lapjespoes. 
- A.C. Verhoefweg in Mijdrecht, wit/grijze kat
- Beltmolen in Mijdrecht, beige/bruine kat. Erg mager en vol
 met klitten.
- Merenwijk in Uithoorn, jong zwart katje, 4 witte voetjes, wit
 vlekje op lip en buik en witte bef.
- Amstelkade in Wilnis, zwart-bruin-grijs gestreept katje.
 Ongeveer 6 maanden
- Amstelkade in Wilnis, zwart katje van ongeveer 6 maanden.
- A. Philipsweg in Uithoorn, klein zwart/wit katje van ongeveer
 een half jaar.
- Bij afrit Vinkenveen op de N201, donkere cyperse kat.
- Aan het Spoor in Uithoorn, witte poes met bruine staart, witte
 rug. Ze heeft bruine streepjes op haar nek. Heeft witte pootjes
 en haar oortje zijn een beetje stuk. 

VLC meiden op speeddate
Regio - Meer meisjes in techni-
sche beroepen. dat is de wens van 
de overheid. Vandaar dat de meisjes 
van alle Havo en VWO derde klas-
sen afgelopen vrijdag een speedda-
te hadden met een vrouw die van 
techniek haar studie of beroep heeft 
gemaakt.
In de aula van de school kregen de 
meisjes in groepjes van 6/7 leerlin-
gen de kans om vragenderwijs meer 

te weten te komen over techniek-
studies en technische beroepen.
Een van de voorlichtsters had zelfs 
een heuse maquette meegenomen, 
een ander liet aan de hand van fo-
to’s van de nieuwe viaducten over 
de A2 bij Vinkeveen zien wat haar 
vakgebied inhield.
Na een kwartier werd er gewisseld 
van tafel waarna een ander haar 
vakgebied voor het voetlicht bracht.

Veiling in Wilnis
Wilnis - Op zaterdag 7 november is 
het zover: de jaarlijkse Veiling bij de 
Ontmoetingskerk in Wilnis! De ge-
hele opbrengst is bestemd voor het 
goede doel.

Vanaf 15.00 uur wordt er ’s middags 
gestart met een spelletjesmiddag 
voor de kinderen. Kinderen kunnen 
ouderwets snoep happen, sjoelen, 
koemelken, darten en nog veel meer, 
waarbij leuke prijzen te winnen zijn. 
Als hoogtepunt van de middag is 
er om 16.30 uur een ware kinder-
veiling, waarbij leuk, nieuw speel-
goed geveild wordt met een maxi-
male prijs van vijf euro. Tevens zijn 
er ’s middags verkooptafels aanwe-
zig. Hier worden onder andere nieu-
we en tweedehandsspullen, kaarten 
en natuurstenen verkocht. U kunt ’s 
middags ook de kavels voor de vei-
ling ’s avonds bekijken. Er is een 
hapje en een drankje. 
’s Avonds vanaf 20.00 uur is er een 
veiling voor iedereen, waarbij ook 

het Rad van Avontuur zal draaien. 
Er is voor eenieder wat wils en voor 
ieder budget is iets verkrijgbaar. De 
kavels zijn dit jaar een mix van an-
tiek, nieuwe en gebruikte (elektroni-
sche) spullen. Van een DVD-speler  
tot een prachtig servies. Nieuw dit 
jaar is dat er diensten geveild zullen 
worden, dus wanneer u graag ie-
mand voor een uurtje strijken of een 
avondje oppassen wilt inhuren dan 
kan dit. Ook worden er een diver-
se mode- en dinerbonnen geveild. 
Ook ’s avonds zijn diverse hapjes en 
drankjes te verkrijgen. Voor de kin-
deren is er ’s avonds ook speciaal 
vermaak, doordat er een kinderbios-
coop is. De veiling is hierdoor een 
uitje voor het hele gezin en ieder-
een wordt dan ook van harte uitge-
nodigd om bij dit grote festijn aan-
wezig te zijn! 
Alle festiviteiten vinden plaats in de 
Schakel, achter de PKN Ontmoe-
tingskerk (voorheen Gereformeerde 
Kerk) in Wilnis, Dorpsstraat 20.

Topavond met Rita Reijs 
in De Boei
Vinkeveen - Peter Beets, vaste be-
geleider van Rita Reijs op de piano, 
zette voorafgaand aan het optreden 
de toon van wat het publiek vrijdag-
avond kon verwachten. Onder be-
geleiding van Neerlands meest ge-
boekte drummer John  Engels en 
René van Beeck op de bas,  opende 
hij met hij een tribute aan Oscar Pe-
terson. Het puntje van de tong stak 
uit zijn mond en dikke zweetdrup-
pels parelden al op zijn voorhoofd 
toen het noten begon te regenen in 
de zaal. Ongelooflijk snel beroerden 
zijn vingers de toetsen. Niet voor 
niets wordt hij een van de beste pia-
nisten ter wereld genoemd. 
Het was vrijdagavond een van de 
vertrouwde avonden van Stich-
ting Cultura met René van Beeck & 
Friends. Ook deze avond wist René 
een ensamble samen te stellen van 
wereldklasse. 
De First Lady of Jazz liet zien dat 
ze het zingen op hoge leeftijd nog 
steeds prima beheerst. Met haar 
perfecte timing verbaasde ze iede-
re aanwezige dat ze dit nog op haar 
vierentachtigste kan. Niet alleen be-
zit ze nog altijd een stem als een 
klok, ook hield ze de touwtjes die 
avond stevig in handen. Toen Peter 
Beets iets te lang naar de zin van 
Rita in een solo bleef steken, boog 
ze zich naar hem voorover: ‘En nou 
John!’ John Engels gaf vervolgens 

een solo op de drums waar het pu-
bliek kippenvel van kreeg, zo fabel-
achtig goed. Het kwartet beroerde 
de uitverkochte zaal de hele avond 
van begin tot eind. In de pauze was 
al te merken dat iedereen er vol van 
was en na het laatste nummer leek 
de staande ovatie een eeuwigheid 
te duren. René heeft het weer voor 
elkaar gekregen in Vinkeveen.
De volgende avond genieten met 
Stichting Cultura staat gepland op 
zaterdag 28 november. Dan verto-
nen de Rondeveense A3ana Kegley 
en Peter Duvekot hun kleinkunst-
voorstelling ‘We zijn er bijna’ in De 
Boei.



Het waarom van het 
eventueel verlagen van het 
budgetrecht van het college 
van 50 naar 25 duizend euro

De Ronde Venen – Donderdagavond tijdens 
de raadsvergadering stond ook op de agenda 
de tweede fi nanciële kwartaal rapportage 
2009. Bij de behandeling hiervan maakt raads-
lid Koedam bekend dat zijn fractie bij de be-
grotingsbehandeling met een voorstel te ko-
men om het budget recht van het college naar 
beneden te brengen. Nu is dat 50.000 euro en 
Ronde Venen Belang wil dat terugbrengen 
naar 25.000 euro. “De raad moet meer zicht 
gaan krijgen. Zeker in deze fi nanciële moeilij-
ke tijden moet de raad er meer vat op kunnen 
houden”, aldus Jan Willem Koedam.
Koedam kreeg direct steun van de fractie-
voorzitter van de CU/SGP, Hendrik Palm: “He-
lemaal mee eens. Ook wij willen dat de raad 
weer meer zeggenschap krijgt in deze.” Maar 
ook de andere fracties lieten blijken dat ook 
bij hen hier wel over te praten viel. Alleen wet-
houder Lambregts was niet echt blij. Nee, ze 
was zichtbaar boos. ‘Het stoom komt uit haar 
oren’, hoorde je raadsleden zachtjes tegen el-
kaar fl uisteren.
Lambregts: “We zitten in een rijdende bus en 
we gaan ergens heen. Het college zit aan het 
stuur en u, de raad, zit in die bus en geeft ons 
aan hoe te rijden, wanneer links of rechts. Ik  
ben blij te horen dat u fi nanciële verantwoor-
delijkheid wilt nemen, maar ik heb zo het idee 
dat u op de verkeerde knop drukt. U doet nu 
net of wij boven onze mandaten werken. Alsof 
wij er zaken doorheen jassen. We zijn nu twee 
keer boven ons budget gegaan, dat is toch 
niet zoveel.
Een college bestuurt en moet besluiten kun-
nen nemen. Het maakt mij verdrietig als u 
denkt dat we het niet goed doen en dat de 
raad ons mandaat wil inkorten. Als u dat gaat 
doen kunnen we beter in deeltijd gaan wer-
ken. 
Het is best goed als een raad serieus wil gaan 
werken, maar met het inperken van ons man-
daat, gaat een rijdende bus alleen maar lang-
zamer rijden”, aldus de wethouder.

Gevoel

Palm begreep de wethouder niet: “De wethou-
der moet niet voorbij gaan aan waar komt dat 
gevoel van een  deel van de  raad vandaan? U 
redt het echt niet door nu te zeggen dat u dit 
jaar slechts twee keer boven uw budget bent 
gegaan. Er zit veel meer achter. Er is meer aan 
de hand. Het vertrouwen is er nu bij een deel 
van de raad even niet, dus is het heel goed 
dat er tijdens de begrotingsraad een discussie 
over komt”, aldus Palm.
Rob Blans van de VVD begreep de boosheid 
van de wethouder ook niet: “Ik begrijp echt 
niet waarom de wethouder zo boos is. We vra-
gen als raad gewoon wat herinzicht en vra-
gen: ga je boven je mandaat, dan kom je naar 
de raad, meer niet.”

Ook de Combinatie vond een discussie heel 
zinvol: “Wij willen niet aan knopjes draaien, 
we willen evalueren, even bezien of het me-
chanisme nog wel goed werkt.
Koedam, die de zaak aan het rollen bracht: “Ik 
wilde de wethouder echt niet in haar harnas 
jagen, maar we rijden in haar bus en het is nu 
een gladde weg en we moeten wat snelheid 
minderen.

Even uitleg

We spraken even na over dit budget recht. 
Hoe komt dat zo opeens ter tafel. Aan het 
woord Jan Willem Koedam:
“Nou, dat komt niet opeens hoor. De afgelo-
pen jaren heb ik dat al eerder aanhangig ge-
maakt. Wij vinden dat de raad budgethouder 
is en dat de raad uiteindelijk verantwoordelijk 
is voor de budgetten  van de gemeente. Wat is  
als eigenlijk je recht uit handen geven.”

Wat is precies budget recht?

“De raad heeft het recht om te vertellen wat 
er met het geld gebeurt. Twee keer per jaar, 
met de voorjaarsnota en de begroting wordt 
er vastgesteld wat er gebeurt met de 52 mil-
joen euro die in onze begroting zit. Er gaat 3 
miljoen daarheen, vijf miljoen daarheen. 

Dat gaat naar de verschillende afdelingen, in 
verschillende potjes. Er zijn heel veel zaken 
die vele jaren doorlopen. Je hoort in de raad 
en van het college regelmatig kreten als: “ach 
ja, die vijftigduizend euro, of die paar ton, dat 
is maar een fractie van onze totale begroting. 
Pinuts. Maar zo moet je dat niet zien, vind ik.

Het budget recht wat de raad heeft per jaar, 
waar de raad ruimte heeft om dingen te doen 
die niet in de standaardbegroting zitten, is ook 
maar pinuts. Dat is maar een paar procent van 
de totale begroting. 

En binnen die paar procent die de raad heeft, 
heeft nu ook het college een mandaat om za-
ken te regelen, aan te schaffen, van 50.000 
euro, zonder dat ze de raad vooraf toestem-
ming hoeven te vragen.

IJsbaan

“Dat is bijvoorbeeld de ijsbaan die in decem-
ber op het raadhuisplein komt. Ja, best een 
leuk idee, maar daar zijn natuurlijk ook wel 
wat kanttekeningen bij te plaatsen in deze tijd. 
Zo’n ijsbaan voor een maandje kost 110.000 
euro. Het college heeft 25.000 geschonken. 
Voor 25.000 euro had je ook hele andere din-
gen kunnen doen voor de burgers. Dat heeft 
het college dus zomaar gedaan, zonder dat 
de raad er ook maar iets over heeft kunnen 
zeggen.
Dat recht hebben ze nu ook. Wij zien vier keer 
per jaar, in een kwartaalrapportage wat het 
college heeft gedaan, dan is het dus al ge-
beurd. Wat er ook bijvoorbeeld is gebeurd bij 
radio/tv Midpoint. De uitzendingen van de 
raadsvergaderingen. Daar zijn wat fouten ge-
weest bij de aanbesteding en de uitwerking 
daarvan. Midpoint was iets ‘vergeten’ in te 
calculeren in hun prijsopgaaf. Wat betekent 
dat het de gemeente 30.000 euro extra geld 
gaat kosten. Normaal zou zoiets terug moe-
ten naar de raad en zou de raad zich daarover 
moeten buigen, maar nu was het budgetrecht 
onder de 50.000 euro, dus heeft het college 
het goedgekeurd.

Crossfi etsbaan

“Zo was er ook een fout bij de crossfi etsbaan. 
Een hek vergeten. Ja, voor mij hoort zoiets niet 
vergeten te kunnen worden. Als jij aan een 
gespecialiseerd bedrijf een prijs opvraagt om 
zoiets te maken, mag je ervan uitgaan dat zo’n 
bedrijf weet dat daar voor de veiligheid een 
hek omheen moet. 
Laat je dat je eigen organisatie doen, ambte-
naren, ja dan kun je weten dat het fout kan 
gaan. Ze doen natuurlijk vreselijk goed werk, 
maar ze zijn niet gespecialiseerd. Dat is on-
kunde op dat gebied. Ze maken een leuk plan, 
maar die kunnen zoiets belangrijks vergeten 
zoals je ziet. Nu moet er 40.000 euro extra ko-
men voor een hek. Als zoiets dan gebeurt zou 
het eigenlijk eerst bij de raad terug moeten 
komen. maar nu was het beneden de 50.000, 
heeft het college budgetrecht en wordt het 
doorgevoerd. Nu kan de wethouder tijdens de 
vergadering wel zeggen, het zijn maar twee 
zaken geweest, ja, twee van boven de vijftig-
duizend, dat klopt, maar er zijn er ook teveel 
van beneden de vijftig waarvan je je kunt af-
vragen of de raad dat in deze fi nancieel moei-
lijke tijden wel zomaar had goedgekeurd. 

Noodsituatie

De raad wil meer inzicht hebben, weer meer 
grip op het geheel

“Je kan aan het college en zeker aan wethou-
der Lambregts heel goed merken dat zij het 
zien als een recht dat zij hebben. Dat zij het 
recht hebben dit geld uit te geven, zonder de 
raad daarin te kennen of pas achteraf. Zoals 
er nu mee gewerkt wordt is het volgens mij 
nooit de bedoeling geweest.
De bedoeling is geweest om in tijden van 
nood, of tijdens de vakantieperiode, als er 
snel geschakeld moet worden, zaken kunnen 
regelen zonder dat ze twee, drie weken nodig 
hebben om de raad bijeen te krijgen en een 
besluit te moeten nemen. Dat je daardoor te 
laat zou zijn of dat er zaken fout gaan.

In dat soort situaties kunnen ze tot 50.000 
euro zaken regelen, maar nu gebruiken ze het 
te pas en te onpas. Niet voor een ijsbaan op 
het raadhuisplein, dat is geen noodsituatie, 
dat wisten ze maanden van tevoren. Daar had 
de raad zich over dienen te buigen. Misschien 
had er een ja uitgekomen, maar misschien 
ook een nee. Nu is er binnen het kleine potje 
dat de raad heeft weer iets weg. Dat geld is er 
nu niet meer.  Je kan dat geld maar één keer 
uitgeven.

Veel geld

Kijk dan kun je zeggen, ach het is maar 25.000 
euro, of het is maar 40.000 euro, ik vind het 
een boel geld en ook de raad vindt dat veel 
geld. Kijk, de wethouder ging wel erg kort 
door de bocht door te zeggen, wat is dat be-
drag op een begroting van  52 miljoen. 

Maar dat ligt wel wat anders. We hebben het 
over een begroting van 52 miljoen, waarin al-
les gebeurt, maar waarvan maar in een paar 
miljoen wat speling zit, waar de raad van kan 
zeggen, dat gebruiken we hiervoor, of daar-
voor. Je moet dus die bedragen niet bekijken 
als pinuts van 52 miljoen, maar als bedragen 
van dat kleine beetje geld waar wij als raad 
over beschikken. Het ene jaar is dat een mil-
joen, het andere misschien twee. Het is zo 
tussen de 5 en de 10% van de begroting.

En nu is het jullie idee om straks bij de be-
groting te komen met een voorstel om dat 
budget recht van 50.00 terug te brengen naar 
25.000
“Ja, dat is de bedoeling. We moeten nog even 
kijken of dat tijdens de begrotingsbehande-
ling kan. Het is namelijk een wijziging van 
artikel 212. We zijn van plan om samen met 
een paar andere fracties het gehele reglement 
even door te nemen of er nog andere zaken 
zijn die bijgestuurd moeten worden. Als ik het 
donderdag hoorde, waren in ieder geval  de 
Christen Unie, D66 en Gemeente Belangen er 
wel voor om deze zaak eens te bekijken en 
misschien wel meer fracties. Het CDA niet 
echt, maar ja, we kleven in zwaar weer en 
moeten goed op de centjes passen.

Kwaad

De wethouder werd zichtbaar kwaad en kwam 
over een bus waar we in zitten en zij achter 
het stuur en wij geven aan waar ze heen moe-
ten rijden en hoe hard ze mogen rijden. Ze 
zei ook dat als het licht op rood stond of er 
was een slagboom dat ze dan zelf wel zouden 
stoppen.

Ja heel mooi, maar zij zit inderdaad achter dat 
stuur, maar wij weten dat die bus door zwaar 
weer gaat en dat er ijzel komt, dus zeggen wij 
tegen de chauffeur, in plaats van 50 ga je maar 
25 rijden. Natuurlijk moeten zij budgetrecht 
houden, maar het moet heel duidelijk worden 
dat het alleen maar mag in noodsituaties.

De raad heeft het budgetrecht. En zoals de 
wethouder nu uitviel met: ‘dan kunnen we als 
college beter parttime gaan werken en meer 
taken naar de raad sturen, dat is natuurlijk 
een kulopmerking. Dit is gewoon zoals het 
bedoeld is. En als de wethouder nu zegt: ‘het 
komt nooit voor’, begrijp ik niet dat ze zo boos 
wordt. Want als het nooit voorkomt kan ze 
toch zeggen, jullie doen maar, ik heb er toch 
geen last van. Maar gezien haar reactie leek 
het erop dat ze het als een persoonlijke aanval 
zag.  Wel, laat duidelijk zijn, dat was en is het 
niet. Ik vind dat we een hele goede wethouder 
fi nanciën hebben.

Dus niets ten nadele van de persoon Lamb-
regts. Het college doet ook goed werk, alleen 
moeten wij als raad er bovenop blijven zitten, 
dat is onze taak. Het was ook geen verras-
sing dat ik hiermee kwam. Ik heb het een paar 
weken geleden al aangegeven tijdens de RTG, 
dus ze had het kunnen weten. Maar goed, we 
gaan met een voorstel komen, kan ze zich vast 
voorbereiden”, aldus Jan Willem Koedam. 

pagina 10 Nieuwe Meerbode  - 4 november 2009

IN

GESPREK
MET

IN

GESPREK
MET

IN

GESPREK
MET

IN

GESPREK
MET

IN

GESPREK
MET

IN GESPREK MET
gemeenteraadslid

Jan Willem Koedam



pagina 12 Nieuwe Meerbode  - 4 november 2009

Muziek op Vlinderbos van 
klein tot groot

Wilnis - Afgelopen donderdag was 
het zover. Na veel oefenen en repe-
teren konden de kinderen van  Vlin-

derbos hun kunsten vertonen tij-
dens de muziekavond. Een avond 
gevuld met zang, dans, muziek en 

theater, verzorgd door kinderen uit 
alle groepen. Met volle vaart leid-
de presentator Wim elk optreden in 
met een toepasselijk verhaal, zodat 
het publiek nieuwsgierig werd ge-
maakt voor wat er ging komen. De 
klassiekers uit de oude tijd zoals 
‘Hallo, meneer de Uil’ en ‘In de ma-
neschijn’ werden door de allerklein-
sten ten gehore gebracht en met 
volle aandacht beluisterd door het 
publiek. Natuurlijk was er ook een 
aantal instrumentale optredens met 
blokfluit en piano, dat de muziek-
avond op Vlinderbos altijd dat unie-
ke tintje geeft. De diverse dansers, 
van elfjes, disco tot rappers, lieten 
de spetters ervan afvliegen. Ook dit 
jaar bleek weer dat de muziekavond 
een unieke kleur geeft aan Vlinder-
bos. Het aantal aanmeldingen van 
de artiesten was dit jaar overwel-
digend. Hierdoor konden ze ook op 
vrijdagochtend nog genieten van 
extra optredens. 
Juf Ineke, juf Nikki, Ingeborg, Myra, 
Madelon, Wim en Erik en alle ande-
ren die hebben meegeholpen, be-
dankt voor deze mooie avond en 
ochtend.

Soos De Cirkel start nieuwe cursus

Cursus ’leesplezier’ voor 
volwassenen met een licht 
verstandelijke beperking
Wilnis - In dorpscentrum De Willis-
tee in Wilnis is een cursus ‘Leesple-
zier’ van start gegaan. De cursus is 
opgezet door Prago Avondschool in 
samenwerking met Soos De Cirkel  
van Stichting Recreatie en Educa-
tie verstandelijk gehandicapten “De 
Ronde Venen”.  De cursus is bedoeld 
voor mensen met een licht verstan-
delijke beperking en telt 12 deelne-
mers, allen leden van Soos De Cir-
kel. In de cursus komen verschillen-
de aspecten rondom het thema le-
zen aan de orde.

Thema’s
Ook wordt er gezamenlijk een boek-
je gelezen dat de cursisten mogen 
houden. 

De cursus wordt gegeven door Pra-
go-docent Ans Timmermans en 
vindt plaats op 10 dinsdagavonden 
in de periode oktober t/m decem-
ber 2009. 

In 2010 zal er een vervolg komen en 
een tweede cursus worden georga-
niseerd. Bovendien is het de bedoe-

ling om het cursusaanbod te verbre-
den, met bijvoorbeeld een cursus le-
zen en schrijven, rekenen, geld-re-
kenen en budgetteren, Engels en di-
gitale vaardigheden.

Wie meer informatie wil over de cur-
sussen of zich nu al wil opgeven als 
belangstellende, kan kijken op www.
prago.nl of contact opnemen met:
Angela van Adrichem, coördinator 
Soos de Cirkel, tel. 0297-593454 of
Henk Kuiper, directeur Prago Avond-
school, tel. 06-45010504.

Cursus ‘sieraden maken’ 
bij Stichting Paraplu
Wilnis - Je eigen sieraden maken, 
zo veel en zo mooi als je zelf wilt, 
die helemaal bij jouw passen. Dat 
is een wens die waar gemaakt kan 
worden.

Onder de bezielende en deskundige 
leiding van kunstenares mevrouw D. 
Kruithof organiseert Stichting ‘Para-
plu’ op de donderdagen 19 novem-
ber en 10 december a.s. van 09.30 

tot 11.30 uur een tweetal workshops 
“Sieraden maken”.
De workshop is voor beginners en 
gevorderden.

Tijdens één workshop leer je al je ei-
gen ketting maken. Meerdere tech-
nieken worden nog aangeleerd, zo-
dat men daarna zelf thuis ook leu-
ke sieraden kan maken. Er zijn veel 
voorbeelden en kleuren aanwezig 

en de docente geeft u veel aanwij-
zingen en handigheidjes om uw ei-
gen creativiteit om te zetten in een 
sieraad dat helemaal bij u past.

De prijs is inclusief materiaal, dat 
door de docent geleverd wordt, en 
bedraagt slechts 20,00 euro. 

Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website  
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de Paraplu 
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wil-
nis. Via e-mail kan men altijd terecht 
op info@stichtingparaplu.nl.

Meerderheid raad vindt dat vrijkomende gelden IZA 
in algemene middelen thuishoren

Doezé: “Als je van je 
werknemer steelt, kun je 
geen goede werkgever zijn”
De Ronde Venen – Op de agen-
da van de Rondeveense raad stond 
donderdag jl. ook het agendapunt: 
vrijvallende IZA gelden. Het IZA 
was een ambtenarenverzekering. 
De deelnemende gemeenten wa-
ren hierin aandeelhouders. Het IZA 
is opgehouden te bestaan en bij de 
liquidatie van het IZA zal aan alle 
deelnemende  lichamen een even-
redig deel van het vermogen wor-
den uitgekeerd. Voor de gemeente 
De Ronde Venen komt dat neer op 
320.000 euro.
Het college had bedacht (net als de 
bond) om de helft van dat geld uit te 
keren aan de ambtenaren in een zo-
genaamd persoonsgebonden bud-
get, waardoor de ambtenaar dit geld 
kan besteden aan fiscaalvriendelij-
ke doelen, zoals vakbondscontribu-
tie en fietsenplan. Hierop diende de 
Christen Unie/SGP samen met Ron-
de Venen Belang, de VVD, Gemeen-
te Belangen en D66 een amende-
ment in waarin staat: Overwegen-
de dat: 

Afspiegeling
1: goed gemeentelijk werkgevers-
schap in De Ronde Venen gestalte 
krijgt via bestaande beleidskaders 
en primaire, secundaire en tertiaire 
arbeidsvoorwaarden en niet via toe-
vallige meevallers
2: Het collegevoorstel om de vrij-
komende gelden via persoonlijk 
budget uit te keren aan de huidi-
ge werknemers geen afspiegeling 
is van in het verleden door werkne-
mers opgebrachte premies. Amb-
tenaar X, die vorig jaar met pensi-
oen is gegaan na vele jaren premie 
betalen, ontvangt geen uitkering en 
ambtenaar Y die net is begonnen en 
nog maar net premie betaalt ont-
vangt wel een uitkering
3: Naast/tegenover in het raads-
voorstel genoemde gemeenten, die 
deze gelden aan hun personeel uit-
keren, kunnen ook de gemeenten 
genoemd worden die dit niet doen 
zoals: o.a. Amersfoort, Enkhuizen, 
Terneuzen, Tubbergen, enz.
4: De gemeenten die deelnamen in 
de IZA de eigenaar waren van de-
ze gemeenschappelijke regeling. Dit 
betekent dat de gemeenten aan-
sprakelijk waren voor de financiële 
risico’s en niet de gemeenteambte-
naren. De gemeenschappelijke re-
geling IZA is daarmee gelijk te stel-
len aan de Nutsbedrijven, waar de 
gemeenten ook als aandeelhouder 
het risico lopen en waar bij liquida-
tie of opheffing het resterende ver-
mogen wordt uitgekeerd aan de ei-
genaren en niet aan de klanten.

Negatief
5: De gemeenten niet alleen een 
theoretisch financieel risico liepen. 
In de jaren ’90 van de vorige eeuw 
stegen de zorgkosten jaarlijks fors. 
In die jaren is afgestapt van de pri-
maire premieverdeling ten gunste 
van de werknemers en ten laste van 
de gemeenten.
6: De IZA regeling de risicoverde-
ling en aansprakelijkheid erkent. 
Volgens de regeling wordt bij liqui-
datie alleen uitgekeerd aan de eige-
naren, de gemeenten.
7: Dat het bestuur van IZA paritair 
was samengesteld en dat in het ver-
leden nooit een voorstel vanuit het 
bestuur aan de deelnemende ge-
meenten is voorgelegd om het fi-
nanciële risico en daarmee ook de 
liquidatie uitkering niet alleen neer 
te leggen bij de gemeenten, maar 
ook bij de werknemers.
Feitelijk betekent dit dat de bonden 
het risico en het eigenaarschap van 
de gemeenten erkenden. Het is dan 
ook zeer onlogisch om nu wel te wil-
len meedelen in het vermogen, ter-
wijl in het verleden niet werd mee-
gedeeld in het risico.
8: Indien bij de liquidatie van IZA 
onverhoopt geen positief, maar een 
negatief vermogen had geresteerd, 
de gemeenten aansprakelijk zou-
den zijn voor het totaaltekort. Er zou 
dan geen enkele juridische titel zijn 
waarmee gemeenten dit tekort ge-
heel of gedeeltelijk zouden kunnen 
verhalen op de gemeenteambtena-
ren.
Daarom besluit de raad het ontwerp 
raadsbesluit te vervangen door de 
volgende tekst: de eenmalige mid-
delen uit de liquidatie van het IZA 
van 32.000 euro op de begroting te 
brengen en toe te voegen aan de 
eenmalige ruimte 2009.”

Eigen zak
En toen brak de hel los. De fracties 
van het CDA en de Combinatie gin-
gen heel ver. 
Jan van Loo CDA: “De werknemer 
heeft betaald en er ook nog eens 
belasting over betaald. Wij vinden 
dat dit geld toekomt aan de werkne-
mers, onze ambtenaren. Het is niet 
redelijk dat wij dit geld in onze eigen 
zak willen steken. Wij zijn tegen het 

amendement en voor het voorstel 
van het college”, aldus Van Loo.
Jan Willem Koedam van RVB stond 
voor 100% achter het amendement: 
“De gelden zijn vanaf 1985 bijeen-
gebracht door de ambtenaren. De 
meeste van deze mensen zijn niet 
meer bij ons in dienst en die zouden 
dan dat geld uitbetaald krijgen. Nee, 
dat moet zeker niet gebeuren.”
Rob Blans, de fractievoorzitter van 
de VVD, was het helemaal eens met 
Koedam. “Ik protesteer tegen de 
opmerkingen van Van Loo. In on-
ze zak steken, dat gaat erg ver. Dat 
geld gaat naar onze burgers”, aldus 
Blans.

Eigenzinnig
Bert van Broekhuizen vond het een 
eigenzinnige actie van het college. 
“We komen niet aan geld van onze 
werknemers. Zij krijgen gewoon uit-
gekeerd uit de verzekering als dat 
nodig is. Daar is dit geld niet van. 
Het blijkt dat het college het zelfs 
al besproken heeft met de onder-
nemingsraad. Daar heeft dit colle-
ge helemaal de volmacht voor om 
dit te doen. Dit geld is niet van en 
niet voor de ambtenaren”, aldus Van 
Broekhuizen.
Heel andere geluiden kwamen er 
van twee oud-vakbondsmensen in 
de raad, Toon van der Meer en Toine 
Doezé. Van der Meer van VVW was 
kort en duidelijk: “Dit geld behoort  
onze ambtenaren toe. Ben voor het 
voorstel van het college en tegen 
het amendement.”
Doezé trok feller van leer: “Dit amen-
dement vind ik diep- en dieptreurig. 
De indieners hebben blijkbaar geen 
weet wat collectieve arbeidsvoor-
waarden inhouden. Duidelijk men-
sen die er niets van weten. Ik vind 
het ook een vorm van lafheid dat u 
dit geld in de algemene middelen 
wilt stoppen”.
Palm ging dit te ver: “Ik buig niet 
voor een brief van de bonden.”

Doezé: “U als ambtenaar zou toch 
beter moeten weten”, maar deze 
persoonlijke aanpak ging de raad te 
ver. Palm sprong bijna uit zijn stoel: 
“Ik zit hier als raadslid en wat mijn 
werk is doet hier niet ter zake”, aldus 
Palm. Ook andere raadsleden von-
den dit te ver gaan. Anco Goldhoorn 
van RVB vroeg zelfs de voorzitter in 
te grijpen.

Deze deed dat niet. Doezé ging ver-
der: “ Als je geld steelt van je werk-
nemers, kun je nooit een goede 
werkgever zijn. Ik geef onze ambte-
naren de raad om, als dit amende-
ment wordt aangenomen, naar de 
rechter te stappen.” 
CDA’er Cor Versteegh vond dit te 
gek: “Ik mag hopen dat u toch niet 
serieus meent wat u zegt.”

Beschamend
Het CDA was weer verdeeld, want 
fractievoorzitter Van Loo stond pal 
achter Doezé in dezen: “Helemaal 
eens met Doezé. Ik vind het bescha-
mend dat we aan het geld van onze 
werknemers komen. Ik begrijp echt 
niet dat er fracties zijn die dit amen-
dement ondertekenen. Wij hebben 
geen recht op dat geld. De opstel-
ling van Palm is ook beschamend”, 
aldus een boos en emotioneel be-
toog van Van Loo.
Bert van Broekhuizen vond het, net 
als velen in de raad en in de zaal, 
allemaal veel te ver gaan: “De uit-
spraken die er momenteel gedaan 
worden stuiten mij tegen de borst. 
Als wij straks een besluit nemen dat 
niet rechtsgeldig zou zijn, kan het zo 
vernietigd worden. Er zijn echter al 
diverse gemeenten die precies ge-
daan hebben wat wij met ons amen-
dement willen gaan doen. Maar het 
is weer duidelijk. Er zijn hier partij-
en die kiezen voor de ambtenaren 
en er zijn partijen die kiezen voor de 
burgers.”
Burgemeester Burgman heeft dit 
in de portefeuille, maar zij kon niet 
aanwezig zijn. Wethouder Van Breu-
kelen nam voor haar waar, maar 

kwam niet verder dan: “Wij staan 
voor onze werknemers. Er is een 
mogelijkheid iets voor ze te doen nu. 
Dat is wat we willen. Wij als college 
vinden dat het geld naar hen moet, 
meer heb ik niet te zeggen. Ik ont-
raad het amendement.
Het amendement werd aangeno-
men met 13 vóór en 10 tegen. Te-
genstemmers waren het CDA (met 
uitzondering van Cor Versteegh) 
die voorstemde, de Combinatie en 
VVW.

Palm CU/SGP: “Ik buig niet voor 
bonden”

Van Loo CDA: “Wij hebben geen 
recht op dat geld”

Anco Goldhoorn RVB: “Voorzitter 
moet ingrijpen”

Rob Blans VVD: “Protesteer tegen 
Van Loo”

Bert van Broekhuizen GB: “Kiezen 
voor de burgers”



Uithoorn - Buiten is het donker en 
guur. De najaarslucht is koud en 
doet je verlangen naar warmte. Dan 
klinkt er muziek in de sfeervol ver-
lichte kerk. Klanken die je niet met-
een onder één noemer kunt van-
gen: Italiaanse ballades, Portugese 
fado’s, jazzy songs, een chanson... 
De smekende klanken van een sax 
dansen rond de sonore melodielij-
nen van een contrabas; piano en ac-
cordeon flirten met de soepele per-
cussie. En hartstochtelijk daarboven 
zingt een vrouw over het leven, de 
liefde, het verlangen. In een betove-
rend entourage. La Luna straalt in 
de WinterMaan.
Op zaterdag 28 november geeft mu-
ziekgroep La Luna een concert in 
De Thamerkerk in Uithoorn. Het op-
treden maakt deel uit van de Win-
terMaan-toernee die La Luna, win-
naar van de Rabobank Cultuurprijs, 
dit jaar voor de derde keer houdt in 
maar liefst 20 (theater)kerken. Tij-
dens deze concertreeks laat La Lu-
na zich van haar beste kant zien 
en horen. Het programma bestaat 
uit nieuw repertoire en het mooi-
ste uit het repertoire dat de groep in 
de loop der jaren heeft vergaard en 
vastgelegd op drie cd’s, Hologram, 
Blue Rose en La Route Lilas.

Veelzijdigheid
De kracht van La Luna komt tot ui-
ting in de enorme veelzijdigheid die 
de groep ‘live’ aan de dag legt. Zan-
geres Helen Botman en haar mede-
muzikanten beperken zich bewust 
niet tot een bepaalde stijl of sfeer. 
Met speels gemak en plezier wisse-
len ze van genre, taal en stijl, maar 
ook van instrument. Fraai versmol-
ten samenzang kenmerkt de schat 
aan eigen songs. Het vakmanschap 
en de gedrevenheid van de muzi-
kanten, André van der Hoff (saxen, 
dwarsfluit, piano en zang), Rob 
Stoop (piano, zang en accordeon), 
Ton Nieuwenhuizen (bas en zang) 
en Andries Eleveld (drums, cajon 

en zang), scheppen de ultieme om-
geving voor Helen Botman om haar 
publiek in vervoering te brengen.

La Luna straalt in WinterMaan - een 
onvergetelijke muzikale belevenis in 
de donkere dagen.

Kaarten bestellen
Het concert op 28 november in De 
Thamerkerk in Uithoorn begint om 
20.15 uur.
Bestel kaarten online via www.lalu-
na.org of kijk daar tevens voor meer 
concertlocaties.
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LESPROGRAMMA 
OKTOBER-JANUARI 
2009-2010

Basiscursus Vista
• Acht lessen te beginnen op 

woensdagmiddag 2 december en op 
maandagmiddag 15 januari 2010.

Basiscursus XP
• Acht lessen te beginnen op 

maandagmorgen 4 januari 2010. Er zijn 
daar nog twee plaatsen vrij.

Internet en Email
• Zeven lessen te beginnen op 

vrijdagmorgen 6 november en op 
woensdagmorgen 6 januari 2010. 

Fotobewerken
• Acht lessen te beginnen op 

maandagmiddag 7 december en 
woensdagmorgen 24 februari 2010.

Internetbankieren
• Een workshop van twee uur op 

woensdagmiddag 25 november.  
Gratis voor rekeninghouders Rabo. 

MSWord
• Tot nu toe geen aanmeldingen. Meld u 

aan. Bij vijf of meer gegadigden volgt 
een cursus.

Basiscursus Windows 7
• Acht lessen te beginnen dinsdagmiddag 

5 januari 2010. 
Andere 
• Verder organiseert SeniorWeb 

twee uur durende workshops over 
computerbeveiliging, kennismaking met 
de computer, CD’s en DVD’s branden en 
het gratis tekstverwerkingsprogramma 
Open Office. Meld u aan. Zonder 
aanmeldingen kan SeniorWeb niet 
plannen. Een workshop of cursus gaat 
door bij vijf of meer deelnemers. De 
lessen bij SeniorWeb lopen van 10.00 tot 
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Internetbankieren
Het was even wennen na alle beslommeringen, maar alle ge-
plande cursussen draaien weer. In de afgelopen week start-
te SeniorWeb De Ronde Venen twee Vistacursussen, een XP 
cursus, een cursus fotobewerken en een workshop over in-
ternetbankieren. Vooral dat laatste neemt een steeds grotere 
vlucht. Betalen en sparen doe je tegenwoordig gewoon thuis. 
Het enige dat je nodig hebt is een computer en toegang tot 
internetbankieren van je eigen bank. Een rekening betalen is 
erg simpel. Je maakt via internet contact met de bank, meldt 
op het computerscherm dat het een betaling betreft en tikt 
dan op het toetsenbord het verschuldigde bedrag, de naam 
en het rekeningnummer van de begunstigde en het beta-
lingskenmerk in. Daarna verstuur je de transactie waarna je 
rekening direct wordt bijgewerkt. Dat geldt ook voor ontvan-
gen acceptgiro’s. Gewoon intikken en daarna nog even opzij 
leggen want na het versturen van de transactie heb je ze niet 
meer nodig. Met internetbankieren kun je transacties van ja-
ren terug opvragen en uitprinten.
Onze workshop is gebaseerd op internetbankieren van de 
Rabobank. Voor rekeninghouders van de Rabobank is die 
dan ook gratis. Tijdens de les krijgt u een boek en een CD. 
Op die CD en in het boek staan in detail alle handelingen ver-
meld die u moet doen voor het betalen van een rekening, hoe 
om te gaan met een acceptgiro, hoe geld van uw betaalre-
kening naar uw spaarrekening over te boeken en andersom. 
Daarnaast hoe u periodiek kunt betalen en sparen en andere 
mogelijkheden. Alle daartoe benodigde handelingen doet u 
samen met de docent en een medewerker van de Rabobank 
op uw eigen laptop of op een van de computers in het leslo-
kaal. Het boek en de CD mag u houden. 

Nog even ons nieuwe adres
Vanuit Mijdrecht dorp langs de brandweerkazerne de Indu-
strieweg op. De vierde afslag rechts is de Energieweg. Van-
uit richting Vinkeveen de Mijdrechtse dwarsweg nemen, na 
de tweede rotonde eerste afslag links de Energieweg op. Se-
niorweb zit einde weg rechts op de eerste  verdieping. De 
gele banieren wijzen de weg. Ons emailadres is seniorweb-
drv@gmail.com. We zijn bereikbaar elke dinsdag- en donder-
dagmorgen van 10 tot 12 op 0297-272720. Daar tussenin op 
0297-282938.  
              SeniorWeb

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

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.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Ronde Venen Belang en
de herindeling

Gut, gut, gut, wat moet de heer Goldhoorn zich, in 
zijn ingezonden brief van vorige week, in bochten 
wringen in een poging om recht te praten wat toch 
echt krom is.
Ronde Venen Belang is, evenals het CDA, in 
het herindelinggebeuren echt 180 graden 
gedraaid. De Nieuwe Meerbode heeft dat terecht 
geconstateerd.
De zogenaamde “feiten”, die de heer Goldhoorn 
opvoert, zijn immers niet meer dan wat beweringen, 
die ook niet eens op (de hele) waarheid berusten.
Laten we die opgevoerde feiten (enigszins 
ingekort en gewoon beweringen genoemd) eens 
langslopen en van ons commentaar voorzien.

Bewering 1:   RVB is altijd tegen herindeling 
geweest.
Inderdaad heeft men dat steeds geroepen, maar 
daarnaast heeft ook RVB in het begin  –naast het 
toen keihard afwijzen van een fusie met alleen 
Abcoude-  toch eerder ook ingestemd met een 
positieve benadering van de grote variant.

Bewering 2:   RVB had in 2007 voorkeur voor: 1. 
Geen herindeling;  2. Alleen met Abcoude; 3. Grote 
variant.
De echte feiten:  alle fracties hebben van meet af 
aan uitgesproken liever geen herindeling te willen.  
Ook RVB wees, evenals 21 van de 23 raadsleden, 
de kleine variant rigoureus van de hand. Nu stellen 
ze dat dit steeds hun tweede voorkeur was is, dus 
een regelrechte onwaarheid!

Bewering 3:  RVB heeft alleen ingestemd met een 
ONDERZOEK naar de grote variant.
Alleen kijkend naar die zinsnede, dat stukje tekst, 
in een brief die indertijd door de raad naar hogere 
overheden werd verstuurd, is dit correct.
Die brief maakte, naar inhoud en toonzetting, 
echter heel erg duidelijk dat een groot deel van 
de raad (ook RVB) het meest geporteerd was voor 
de grote variant.
Die voorkeur is indertijd ook als zodanig  
gepresenteerd tijdens een info-avond in de Meijert, 
waarvoor alle inwoners van onze gemeente waren 
uitgenodigd.

Bewering 4:  RVB heeft op enig moment tegen de 
grote variant gestemd.
Dat men dit later, naast obstructie tegen iedere 
vorm van herindeling heeft gedaan, is juist. 
Daardoor maakte men zich ook los van de 
oorspronkelijke coalitie-afspraak dat men bereid 
was de poort naar een herindeling te openen, 
daarmee in noodverkerende aangrenzende 
gemeenten helpend. Dat vluchten voor de 
oorspronkelijk getoonde verantwoordelijkheid, dat 
niet nakomen van gemaakte afspraken, lijkt ons 
echter niet echt iets om prat op te gaan.

Bewering 5:   RVB heeft voortdurend geijverd voor 
inspraak van de inwoners
De rest van de raad heeft voortdurend gesteld 
dat een vraag over al of niet herindeling nooit 
met alleen “ja” of “nee” kan worden beantwoord. 
Zeker niet door mensen die niet door en door met 
de materie vertrouwd zijn.
Overigens trok ook DRV zich indertijd niets aan 
van een enquête, waarin de meerderheid van de 
responsanten de snelle bouw van een centraal 
zwembad en de (ook economisch) te vroege 
sluiting van de zwembaden in Mijdrecht en 
Vinkeveen afwees.
Ook daarmee toont RVB aan de wens tot inspraak 
door de bevolking alleen maar als mooie kreet te 
gebruiken, waarbij de uitkomst –zeker als die niet 
in hun straatje past-  met graagte in de prullenbak 
wordt gekieperd.
Denk daarnaast ook eens aan de laatste 
bijeenkomst in de Meijert, waarin het merendeel 
van de aanwezigen (zij het informeel) kenbaar 
maakte geen enkele herindeling te wensen. 
Desondanks kiezen voor de dure kleine variant 
maakt het “geijver voor inspraak” door RVB toch 
absoluut ongeloofwaardig.

Bewering 6:   Het stemgedrag van RVB was, in 
de beslissende vergadering, geheel in lijn met alle 
eerder gedane uitspraken en “feiten”.
Dit is absoluut onjuist.  RVB was (net als die 21 
andere raadsleden, dus ook het CDA) van meet 
af aan gekant tegen een herindeling met alleen 
Abcoude.
Het is ook onjuist dat men nu toch die keuze moest 
maken omdat de staatssecretaris daartoe een 
opdracht had gegeven. Neen, de staatssecretaris 
had slechts verzocht om zo mogelijk een tweede 
voorkeur kenbaar te maken.
Dat RVB later echter kennelijk en graag met 
alleen Abcoude in zee wil(de) gaan werd treffend 
geïllustreerd (na de besluitvormende vergadering, 
waarin die voorkeur werd gekozen) door het 
heffen van glazen champagne door Goldhoorn 
met o.a. gemeentebestuurders van Breukelen.
Het, in een onlangs gehouden raadsbijeenkomst, 
bij het college herhaald aandringen op snel 
overleg met Abcoude en het maken van afspraken 
(dus nog voordat door de staatssecretaris en het 
parlement een definitieve keuze is gemaakt), wijst 
er ook duidelijk op dat de door RVB uitgesproken 
voorkeur voor zelfstandig blijven, ook altijd 
en alleen maar een praatje voor de bühne is 
geweest.

Bewering/Conclusie van Goldhoorn:  de 
berichtgeving in DNM was onjuist en 
tendentieus.
Zonder in de bres te willen springen voor de 
redactie van De Nieuwe Meerbode (die kan de 
eigen boontjes zelf wel doppen) wijst ook het 
bovenstaande erop dat Ronde Venen Belang 
beslist een scheve schaats heeft gereden, zich 
onbetrouwbaar heeft getoond:
- Door eerst constructief tegenover de grote 
variant, Vecht en Venen, te staan.
- Door vervolgens afstand te nemen van het 
akkoord dat men met coalitiegenoten had 
gesloten.
- Door later te roepen zelfstandig te willen blijven, 
maar kennelijk al bezig te zijn met een herin- 
deling met Abcoude; hetgeen ook in stukken, 
waarin kritiek op die variant steeds stevig van de
  hand werd gewezen, wordt aangetoond
Alles overziende is de bewering in DNM, dat RVB 
180 graden is gedraaid, mogelijk niet helemaal 
precies verwoord:  Ronde Venen Belang is, als 
een windvaantje, voortdurend aan het draaien 
geweest!

ONS eindoordeel:
De heer Goldhoorn en zijn fractie hebben wel 
degelijk gedraaid en daardoor een rol gespeeld, 
die dwars staat op het nakomen van afspraken en 
het wekken van vertrouwen.
RVB roept overigens steeds maar wat, in de hoop 
de gunst van de kiezer voor zich te winnen.
Men praat de inwoners naar de mond en belooft 
voortdurend van alles. Maar waar maken?
Onze suggestie zou zijn:  heer Goldhoorn, fractie 
RVB, wees eens wat eerlijker en stop eens met 
de burgers met valse beloften en hele en halve 
onwaarheden te beduvelen.
Begin alvast met zo maar wat gedane beloften 
in te willigen: zoals, tegen beter weten in, een 
eigen Huisartsenpost in onze gemeente tot 
stand brengen. En doe dat straks ook met uw 
toezegging om het zwembad in Vinkeveen, ook 
na het gereedkomen van het nieuwe centrale bad, 
open te houden. Dan zou u zichzelf (en mogelijk 
ook de hele politiek) wat betrouwbaarder maken!
Huil echter niet als u met uw valse beloften 
en gedraai, dus met onbetrouwbaarheid, 
geconfronteerd wordt.

Namens de fractie van De Combinatie
Toine Doezé ( fractievoorzitter)

Wil iemand reageren? 
E-mail naar:  decombinatie@planet.nl

Eigenzinnige mix van muziekstijlen en talen

La Luna laat WinterMaan 
stralen in Uithoorn

Aanstaande zondag 8 november:
Dutchies Dance 4 
Backstreet Boys deel 2 bij 
Danscentrum Colijn
Uithoorn - Zondag a.s. organi-
seert Merel Schrama, ballet-, pop-
showmusical- en HipHop-docente 
bij het bekende danscentrum Colijn, 
en Backsteetboysfan van het eerste 
uur, samen met enkele vriendinnen 
Dutchies Dance 4 Backstreet Boys 
deel 2! 
Er zal een tweetal dansworkshops 
worden gegeven door Merel, na-
tuurlijk op de geweldige muziek van 
de Backstreet Boys! 
Het event zal plaatsvinden in Dans-

centrum Colijn zelf aan de Industrie-
weg 20 in Uithoorn. Het begint om 
10.00 uur en iedereen is welkom! 
Als je komt, geef je dan even op via 
info@colijndancemasters.nl .
De opbrengst van deze dag zal ge-
heel ten goede komen aan ‘The He-
althy Heart Club’ (onderzoek naar 
hartproblemen bij kinderen) en ‘The 
Dorough Lupus Foundation’ (meer 
bekend geven aan Lupus (auto-
imuunziektes)). 
Beide goede doelen zijn in het leven 

geroepen door bandleden van de 
Backstreet Boys. Kijk op www.he-
althyheartclub.org. en www.dorou-
ghlupusfoundation.org voor meer 
informatie.
Tijdens het eerste event, gehouden 
in maart van dit jaar, is er 570,- euro 
opgehaald en op dit moment staat 
de teller op 840,- euro. Het doel is 
uiteraard om de opbrengst mini-
maal te laten verdubbelen!
Naast de dansworkshops zullen er 
ook verschillende standjes zijn, is er 
een loterij met als hoofdprijs twee 
Soundcheck kaarten voor het con-
cert van de Backstreet Boys op 15 
november a.s. in Ahoy en is er een 
veiling van een platina plaat van de 
Backstreet Boys. De veiling is in-
middels van start gegaan via dut-
chiesdance4bsb.hyves.nl Voor meer 
informatie en inschrijven voor deze 
speciale dag: 06-53559450 of  
www.colijndancemasters.nl

Vrijdag 20, zaterdag 21 en 28 november:

‘Gestrand’ met Genesius
De Kwakel - Na een geweldig jubi-
leumstuk is Genesius weer hard aan 
het repeteren om voor u een nieuw 
stuk op de planken te gaan zetten. 
Als u wilt weten wat Genesius nu al-
lemaal uit de kast heeft gehaald om 
er weer wat moois van te maken, 
kom dan kijken op één van de uit-
voeringen. Hier alvast een kleine in-
leiding: vier dames, twee paar zus-
sen en ook nog eens vriendinnen, 
gaan een gezellig weekendje weg. 
Lekker zonder de mannen, vrouwen 
onder mekaar. Ze nemen de toeristi-
sche route naar het zuiden. Ze rijden 

de hele dag en hebben de grootste 
lol met elkaar. Tegen het vallen van 
de avond nemen ze een paar ver-
keerde afslagen en raken hopeloos 
verdwaald in een donker bos. Een 
verschrikkelijk noodweer barst los 
en hun auto komt vast te zitten in de 
modder. Gelukkig heeft één van hen 
een boshutje gezien een stukje ver-
der in het bos waar ze kunnen schui-
len. Het hutje lijkt verlaten, maar als 
ze buiten een ijselijk geschreeuw 
horen slaat de angst ze om het hart. 
Als de deur openvliegt staat daar 
ineens... In ‘Gestrand’ worden vier 

vrouwen met zichzelf en hun ergste 
nachtmerries geconfronteerd. Mid-
den in het bos beleven ze een nacht 
en een dag vol spanning en drama, 
maar ook met de nodige humor en 
zelfs een vleugje romantiek. De spe-
lers van “Gestrand” zijn Marga Wes-
terbos, Iris de Waal, Yolanda Barton, 
Yara van Schaik, Karel de Blieck, Piet 
de Jong, Joshua Lek en Maxime Le-
gez en zij heten eenieder van har-
te welkom op één van haar uitvoe-
ringen op vrijdag 20, zaterdag 21 en 
28 november aanstaande in Dorps-
huis De Quakel. Zaal open vanaf 
19.30 uur, uitvoering om 20.15 uur. 
Kaarten vanaf heden te koop voor 
7.50 euro per stuk bij: Tonny Voorn, 
Ringdijk 8,  tel. 0297-560448 of Mar-
ga Westerbos, Cyclamenlaan 48, tel. 
0297-532970.
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De scène waarin blondie Arie afscheid neemt van Rosa

De Opregte Amateur viert 
haar vierde lustrum met 
musical ‘Havenlichten’
De Hoef - De jubileumvoorstelling 
van de Hoefse toneelvereniging De 
Opregte Amateur deed al een ap-
plaus opklateren voor er een noot 
gespeeld of een woord gezegd was; 
dat was voor het decor, dat op wer-
kelijk sublieme wijze een havencafé 
weergaf, waar het grootste deel van 
het stuk zich afspeelde.
De toeschouwers – tweemaal een 
uitverkocht huis en een goedgevul-
de middag – werden ruim drie uur 
meegenomen in het mysterie van 
het verloren gegane schip De Vrede, 
veelal in het café, gerund door de 
zusters Koning (Anneke Hoogen-

boom en Monica Boone) en in het 
tweede bedrijf in het rederijkantoor. 
Dochter Rosa (Suzan Duivenvoor-
de) treurt al jaren om het verlies van 
haar geliefde Arie, matroos op dat 
schip. Zij was zwanger toen hij ver-
trok en inmiddels had zij kleine Wim 
(een overtuigend debuut van Bram 
Flick); in haar wanhoop roept ze de 
hulp in van een helderziende (Bep 
Kandelaar), die echter de zus van de 
stuurman van het onheilsschip blijkt 
te zijn en meer weet dan de reder 
Slagter (Winfried Achterberg) lief 
is. Maar Slagters huishoudster (Bi-
anca van Kempen) komt ook achter 

het geheim en probeert haar baas 
te chanteren, niet om geld, maar om 
hem tot een huwelijk te strikken. 
Maar hij laat zich liever de avances 
van Sascha (Belinda Wahlen) aan-
leunen, en naar later blijkt niet al-
leen de hare. 

In het nauw
In het nauw gedreven moet hij be-
kennen, dat het schip geen kaas 
maar mijnen vervoerde in opdracht 
van de Amerikaanse regering. En 
dan komt onverwachts blonde Arie 
(Harry Bakker) ook nog opdraven, 
die als enige de ramp overleefd had, 

Alle zegen komt van boven volgens de pastoor

maar door geheugenverlies jaren-
lang in den vreemde verbleef. Me-
de op aandrang van de pastoor (Ro-
nald Wieman, die weet elke rol een  
komisch tintje te geven) besluit Ro-
sa toch te kiezen voor de barman 
van het café (Peter Hogervorst) en 
weet een journalist (Remco Hoger-
vorst) te vertellen, dat Slagter in fei-
te door de regering misleid is en 
vrijuit kan gaan. Eind goed, al goed. 
Dan speelde er nog een aantal an-
dere verhaallijnen tussendoor: hoe 
de man van de visverkoopster (Ida 
Sietsma) aan zijn einde kwam en 
de rol van de ‘rode’ onderwijzeres 
(Annet van der Meer). En natuur-
lijk lustte opa (Peter van Kempen) 
nog menig borreltje. Met hem had 
het grime-trio Schuit/Spruyt/Vliet 
zichzelf overtroffen: hoe een twin-
tiger er overtuigend uitzag als een 
grijsaard! Het verhaal werd als een 
musical gebracht en twintig liedjes 
luisterden het geheel op.
Met veel enthousiasme had Charles 
Rademaker dat deel op zich geno-
men. Hij presteerde het zelfs om de 
spelers sommige liedjes tweestem-
mig te laten brengen, hij had de ar-
rangementen aangepast (lees: ver-
rijkt) en vormde op keyboard samen 
met Toni van Bemmelen (drums) en 
Sietse Sietsma (accordeon) de mu-
zikale begeleiding. Ook de tech-

niek was dik in orde, mooie belich-
ting wat best lastig was in een don-
ker café (Dennis Sassen) een dui-
delijk geluid (Jerry Koeleman; zelfs 
een galm-rondzingdetector was ac-
tief!). Alles viel dankzij de regie van 
Tiny Pieterse als de stukjes van een 
legpuzzel fraai in elkaar en zo kan 
de Opregte Amateur terugkijken op 

een bepaald niet amateuristische 
voorstelling! 
Aan het slot van de laatste voor-
stelling maakte voorzitter Patrick de 
Graaf nog bekend dat in het kader 
van het jubileum Erna Schuit, Nancy 
Sassen en Huub van Bemmelen tot 
lid van verdienste van de vereniging 
waren benoemd. Waarvan akte!

De zusters Koning achter de toog

Zaterdag 30-jarige jubileumshow
Jan Vossestein: “In Vinkeveen 
heb ik aan auto’s leren 
sleutelen”
Nieuwer ter Aa – Vossestein be-
staat 30 jaar. Zaterdag wordt dit ge-
vierd met vele activiteiten. Ga 30 
meter de lucht in met een hoog-
werker,  stap in een kantelsimula-
tor, koop een occasion of geniet van 
de catering. 30 Jaar geleden stelde 
Jan Vossestein zich deze vraag: kun 
je in een polderdorp met een uit de 
hand gelopen hobby je geld verdie-
nen? Na 30 jaar zegt hij: ‘God heeft 
het werk gezegend’. Portret van een 
geboren Vinkevener.
Bij Struik Watersport, voorheen Au-
tobedrijf De Ree en Struik, is Jan 
Vossestein begonnen. ‘Hier heb ik 
aan auto’s leren sleutelen’. Toen de 
watersport in Vinkeveen z’n opmars 
maakte, sprongen De Ree en Struik 
hierop in. Dit betekende dat de jon-
ge Vossestein ook veel aan bootmo-
toren ging sleutelen. In 1978 kocht 
Vossestein in Nieuwer ter Aa een 
huis met benzinepomp. Daar hoor-
de ook een schuur met smeerput 
bij. Z’n vrouw ging benzine verko-
pen. Jan bleef bij De Ree en Struik 
werken. ’s Avonds was het gezel-
lig in de schuur bij Vossestein. ‘Dan 
kwam de dorpsjeugd meehelpen 
met auto’s repareren en liepen de 
eerste klanten binnen, een prachti-
ge tijd’, zo blikt Vossestein terug. ‘Al 
snel vroeg ik aan m’n baas of ik een 
dag minder mocht werken. Baas 
Peter Struik had meer levenserva-
ring en zag wel welke kant het op-
ging. Met een lach, maar toch dui-
delijk zei hij: ‘Jan, je blijft hier vijf da-
gen óf je gaat voor jezelf beginnen’. 
Jan Vossestein: ’ik heb er één nacht 
over geslapen. Toen wist ik het en 
zei tegen m’n baas: “Ik begin voor 

mezelf”. Wel had ik m’n twijfels: kun 
je in een polderdorp met een uit de 
hand gelopen hobby je geld verdie-
nen? Ik heb ervaren dat God het 
werk heeft willen zegenen’. 

‘We zijn met de tijd meegegroeid. 
Begonnen met nul. De professiona-
liteit is mee ontwikkeld. De mees-
te voldoening ervaar ik wanneer ik 
merk dat mensen blij zijn met ons 
bedrijf, dat je iets vriendschappe-
lijks ervaart in de relatie met klan-
ten. Dat vind ik fantastisch. Dit pro-
beren we te bereiken door mensen 
zo passend mogelijk van dienst te 
zijn’. Over delegeren: ‘het liefst doe 
ik alles zelf. Maar dat lukt niet meer, 
het hoeft ook niet meer. Ik ben heel 
trots op het team mensen dat om 
mij heen staat. Zij helpen mij iedere 
dag om de Vossestein-formule waar 
te maken’. Over zijn gezin: ‘het minst 
leuke van de afgelopen 30 jaar is dat 
het bedrijf een beetje teveel tijd per 
dag heeft gekost. Tijd die ik in mijn 
gezin had kunnen steken. Gelukkig 
accepteren ze dat ik vaak druk ben 
en zeggen ze niets tekort gekomen 
te zijn. Maar toch, het is een valkuil’. 
Over de huidige crisis: ‘op dit mo-
ment heeft de crisis voor ons een 
positief effect. Mensen die kiezen 
voor een andere auto, kiezen voor-
al voor een gebruikte auto. Daar 
zijn wij in gespecialiseerd, hebben 
100 auto’s staan. Daarnaast kie-
zen mensen bewuster voor betaal-
baar onderhoud en ook daar scoren 
we goed in, mede omdat we service 
op maat aanbieden’. Het programma 
van de Jubileumdag is te vinden op 
www.vossestein.nl. 

Najaarsproeverij Wijn- en 
Drankenhandel De Zwart
Wilnis - De veranderingen binnen 
Wijnhandel De Zwart in Wilnis be-
ginnen steeds duidelijker naar vo-
ren te komen. Sinds de introductie, 
eind vorig jaar, van het wijnassorti-
ment van Henri Bloem, weten meer 
en meer wijnklanten de weg naar 
de Herenweg 35 te vinden. Met een 
overzichtsproeverij komende zondag 
in de Meijert, biedt Henri Bloem-Wi-
nis de mogelijkheid aan haar klanten 
om een mooie selectie wijnen voor 
de komende feestdagen samen te 
stellen. In De Meijert staat zondag-
middag een 50-tal wijnen klaar. Hier 
een klein overzicht van de proefta-
fel: Witte wijnen van de Chardonnay, 

Sauvignon Blanc, Riesling en  Alba-
riño, rode wijnen zoals Vacqueyras, 
Bandol, Saint Emilion Grand Cru, Ta-
vel, Chianti Classico, Amarone, Rioja 
reserva en als afsluiting een prach-
tige dessertwijn of Port. U kunt naar 
eigen inzicht een selectie maken of 
desgewenst een wijnadvies vragen 
bij Bloem’s vinologen Peter Bruijgom 
en Joost Valk.  Op deze manier kunt 
u op ontspannen wijze uw wijnkeu-
ze maken en meer te weten komen 
over verrassende wijnen met een 
uitstekende prijs-kwaliteit verhou-
ding. Prachtige wijnen die voor de 
inwoners van De Ronde Venen “om 
de hoek” verkrijgbaar zijn!

Stuntverkoop sportartikelen
Uithoorn - Vrijdag 6 en zaterdag 
7 november organiseert Intersport 
DUO wederom een stuntverkoop bij 
Amstelhof Health Club in Uithoorn. 
De kortingen kunnen tijdens deze 
stuntverkoop oplopen tot maar liefst 
75%! U heeft keuze uit een grote 
partij: sportschoenen, winterjacks, 
sweaters, truien, pants, fitnesskle-
ding, runningkleding, voetbalkle-
ding, skibroeken, ski-pully’s, kinder-
sportkleding, hockeysticks, squash-
rackets, badmintonrackets.
Evenals vorig jaar heeft Intersport 
DUO een schitterende showroom-
monsterpartij O’Neill ingekocht wel-
ke met 50% korting aangeboden 
wordt. Deze partij bestaat uit een 
dames- en herencollectie (2009-
2010) winterjacks, sweaters, truien, 

blouses en pants. Spectaculair is de 
partij restantmaten casual-, voetbal-
, hockey-, en voetbal- en kinderca-
sualschoenen. Ongeacht de origi-
nele prijs betaalt u hiervoor slechts 
39,00 euro per paar of 59,00 euro 
voor 2 paar. Voor de kinder-casual-
schoenen geldt zelfs een nog lagere 
prijs, namelijk 25,00 euro per paar of 
39,00 euro voor 2 paar. De stuntver-
koop is gratis toegankelijk
Locatie stuntverkoop Intersport 
DUO:
Amstelhof Health Club aan de 
Noorddammerweg 30 in Uithoorn/
De Kwakel

Openingstijden stuntverkoop:
vrij. 6 november 14.00–21.00 uur
zat. 7 november 10.00–15.00 uur

Paul Raps Nederlands 
Kampioen Onderwater-
fotografie 2009
Wilnis - Op 16 oktober jl. is de uit-
slag bekend gemaakt van het Ne-
derlands Kampioenschap Onder-
waterfotografie. De winnaar is Paul 
Raps uit Wilnis, hij behaalde de 
hoogste totaalscore over de vier ca-
tegorieën die de wedstrijd telt.

Elk jaar organiseert Aquashot, on-
derdeel van de Nederlandse On-
derwatersport Bond, deze wedstrijd. 
Op twee zondagen in mei meldden 
de deelnemers zich in het Zeeuw-
se Scharendijke om op die dag te 
fotograferen. Aan het eind van de 
dag moeten de gemaakte beel-
den ingeleverd worden ter contro-
le. Twee weken later moet de foto-
graaf 4 beelden inleveren, 1 beeld 
voor elk van de 4 verplichte catego-
rieën: macro, visportret, groothoek-
met-model en groothoek-zonder-
model. Als model moet er een dui-
ker of snorkelaar in het beeld staan. 
De beelden mogen zeer beperkt be-
werkt worden, witbalans en contrast 
aanpassen is toegestaan. Maar bij-
voorbeeld ‘croppen’ (een uitsnede 

maken) leidt tot diskwalificatie. De 
jury geeft punten per onderdeel en 
de deelnemer met de hoogste to-
taalscore is Nederlands Kampioen.
Naast het behalen van deze titel 
heeft Paul Raps het recht om deel 
te nemen aan het eerstvolgende 
wereldkampioenschap dat in 2011 
wordt gehouden. Dat wil hij zeker 
doen hoewel nog niet bekend is 
waar dat zal worden gehouden.

Bingoavond
bij Argon
Mijdrecht - Komende vrijdag 6 no-
vember organiseert Supportersver-
eniging De Lijnkijkers weer een bin-
goavond in het clubgebouw van de 
sv Argon. Aanvang 20.00 uur en de 
kaarten kosten nog steeds maar 0,50 
euro per stuk. Deze avond als hoofd-
prijs een Stereoset met zes boxen 
(Homecinema JVC). Natuurlijk is het 
eerste kopje koffie/thee gratis!

Zondagmatinee Regiokoor 
De Ronde Venen
Mijdrecht - Zondag 8 november 
geeft het Regiokoor De Ronde Ve-
nen een matinee in kerkelijk cen-
trum De Rank aan de Prins Bern-
hardlaan 2 in Mijdrecht. Het wordt 
een bijzondere middag. Het Regio-
koor dat normaliter voornamelijk re-
ligieuze klassieke muziek uitvoert, 
laat zich dan van een wat andere 
zijde zien.

De nadruk van het programma ligt 
op het licht klassieke, romantische 
repertoire. Zo kunt u ondermeer 
luisteren naar korte werken van 
Gastoldi, Brahms en Grieg.
Daarnaast staan enkele muziek-
stukken van het lichte genre op het 
programma, waaronder Rhythm of 

Life van Coleman en Sunrise, sunset 
uit de musical Anatevka.
De vocale muziek wordt afgewis-
seld met enkele instrumentale wer-
ken van ondermeer Bach en Kreis-
ler, uitgevoerd door Anita Jonger-
man, viool en Marten Tilstra, piano.
Het geheel staat onder leiding van 
Gert Hans.
De matinee begint om 15.00 uur. Het 
totale programma duurt ruim een 
uur en de entree bedraagt slechts 
vijf euro.
De kaarten zijn verkrijgbaar bij de 
koorleden en vóór aanvang van de 
matinee aan de zaal.
Meer informatie over het program-
ma kunt u vinden op 
www.regiokoorderondevenen.nl

AJOC naar de 70-80ies!
Mijdrecht - Aanstaande zaterdag 
is het weer zover: AJOC gaat terug 
naar de 70-80ies! 
Het concept is natuurlijk inmiddels 
bekend. Maar AJOC zou AJOC niet 
zijn als ze niet goed uitpakken. Im-
mitsj zal omgetoverd worden tot een 
70-80ies walhalla. Een heuse licht-
jesvloer mag dan ook niet ontbre-
ken! Verder zullen er natuurlijk de 
hele avond de grootste hit van de ja-
ren 70 en 80 voorbijkomen, de voet-
jes mogen van de (lichtjes)vloer!

De deuren van Immitsj gaan komen-
de zaterdag 7 november om 21.30 
uur open. Entree bedraagt 3 euro 
voor leden en 4 euro voor niet-le-
den. Leeftijd is vanaf 16 jaar, en voor 
iedereen is dan ook legitimatie ver-
plicht. Immitsj vind je aan de Wind-
molen 75 in Mijdrecht. Meer infor-
matie kun je vinden op www.ajoc.
nl, hier kun je ook lid worden van 
de AJOC nieuwsbrief! Tot zaterdag 
7 november in Immitsj! Je komt toch 
wel in 70-80ies stijl?!

Open zangavond bij KNA
Mijdrecht - Koor  Kunst Na Arbeid 
uit Mijdrecht is op zoek naar nieu-
we leden. Zij repeteren op maan-
dagavond van 20.00 tot 22.00 uur in 
gebouw Irene naast de Janskerk te 
Mijdrecht. Nu zij hun jubileumcon-
cert hebben gegeven gaan zij zich 
weer richten op de toekomst.
Er staat al weer een aantal mede-
werkingen in de planning.

Wilt u het koor Kunst Na Arbeid 
komen versterken? Op maandag-
avond 9 november a.s. houden wij 
een open zangavond onder leiding 
van hun dirigent Henk van Zonne-
veld. Kom eens vrijblijvend meezin-
gen om de sfeer te proeven. Surf 
ook eens naar www.kunstnaarbeid.
eu Ook kunt u voor meer informatie 
bellen: 0297-84210/254090.



Mijdrecht – Met ingang van zon-
dag 1 november is de permanen-
te expositie van Atelier de Krom-
me Mijdrecht in het Gezondheids-
centrum aan de Hoofdweg 1-3 in 
Mijdrecht weer vernieuwd. De ex-
positie biedt een gevarieerd over-
zicht van het werk van de leden van 
het atelier. Er hangt een vijfender-
tigtal tekeningen, schilderijen en 
aquarellen met een diversiteit aan 
onderwerpen zoals landschappen, 
mensen, dieren en stillevens. De 
kunstwerken zijn elke werkdag tus-
sen 09.00 en 16.00 te bekijken. De 
huidige expositie duurt tot februa-
ri 2010.
Atelier De Kromme Mijdrecht (AKM) 
is een vereniging van amateurkun-
stenaars. AKM verzorgt cursussen 
en workshops onder deskundige lei-
ding van professionele kunstenaars. 
Dagelijks worden er zowel geduren-
de de ochtenden, de middagen als 
ook ’s avonds gewerkt in het atelier 
dat sinds kort gevestigd is aan de 
Energieweg 107 in Mijdrecht.
Meer informatie over de activitei-
ten van AKM vindt men op de site  
www.atelierdekrommemijdrecht.nl. 
Daar kan men ook terecht voor in-

formatie over het lidmaatschap en 
de mogelijkheden om cursussen te 
volgen.
De kunstwerken die momenteel 
in het gezondheidscentrum wor-
den geëxposeerd zijn ook te bekij-
ken op de site  www.atelierdekrom-
memijdrecht.exposeert.com.
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Project ‘Familie Lekkerbek’ 
afgesloten met clinics
De Ronde Venen - Het project ‘Fa-
milie Lekkerbek’ in De Ronde Venen 
is afgesloten met clinics op verschil-
lende scholen. Trainers van sport-
verenigingen gingen tijdens een les 
dieper in op een bepaalde tak van 
sport. Daarmee kreeg het project 
een passend einde. 

Kennismaken met sporten
Leerlingen van groep 7 en 8 kregen 
drie weken lang gym van een sport- 
en bewegingsdocent.
Het doel was kinderen kennis te la-
ten maken met individuele spor-
ten, teamsporten en demonstratie-
sporten. Deze lessen zorgen er on-
der meer voor dat kinderen op late-
re leeftijd blijven sporten. De lessen 
waren laagdrempelig en in de ver-
trouwde omgeving van de school. 

De kinderen waren enthousiast en 
fanatiek. Als ze een sport leuk von-
den, konden ze die bij een vereni-
ging gaan beoefenen.

Spel en sportcontainer
De onderbouw werd niet vergeten. 
Samen met een sport- en bewe-
gingsdocent van Sportservice Mid-
den Nederland hadden de kinderen 
van groep 3 en 4 veel plezier met de 
spel- en sportcontainer.

In deze container zaten materialen 
om op het schoolplein mee te spor-
ten. Zo konden de kinderen kie-
zen uit onder meer hockey, tennis, 
knotsbal, voetbal en korfbal. Er was 
veel plezier en een glimlach was 
duidelijk zichtbaar op de gezichten 
van de kinderen. Ondanks dat er af 

en toe een spatje regen uit de lucht 
viel, gingen ze volledig op in de ver-
schillende sporten. 

Familie lekkerbek
Op maandag 28 september ging Fa-
milie Lekkerbek van start op de ba-
sisscholen Julianaschool, Hofland 
en de Eendracht. De Familie Lekker-
bek is een project van GGD Midden 
Nederland in samenwerking met 
Sportservice Midden Nederland.

Dit project leert kinderen bewust 
te worden van een gezonde leef-
stijl met als kernpunten voeding 
en beweging. Bij de scholen kwa-
men onder meer de GGD, een dië-
tiste en een sport- en bewegingsdo-
cent langs om theorielessen te ver-
zorgen.

Cees Houmes van D66 vraagt college:

“Meent u het serieus dat 
u het hele Raadhuisplein 
gaat verbouwen?”
Mijdrecht – Het gemeenteraads-
lid Cees Houmes van D66 heeft de 
afgelopen week weer een brief ge-
stuurd naar het college. Weer vraagt 
hij zich af of het college nu seri-
eus meent dat zij het hele raadhuis-
plein op de schop gaan nemen om 
de weekmarkt te verplaatsen. Hij 
schrijft: “Het is spijtig dat de door 
ons en vele anderen bepleite ver-
plaatsing van de weekmarkt ver-
traging heeft opgelopen. Natuurlijk 
moet ruimte gegeven worden aan 
een zorgvuldige bezwaarprocedure.
Het is daarbij spijtig te vernemen 
dat door het college bij de voor-
stellen niet voldoende de juridische 
zorgvuldigheid is betracht, met het 
risico dat de bezwaarprocedure mo-
gelijk opnieuw zal moeten worden 
doorlopen.

Bij eerdere behandeling van uw 
voorstellen over verplaatsing van 
de markt in de raad, moet het u 
toch duidelijk zijn geworden dat er 
breed draagvlak is voor de verplaat-
sing naar het Raadhuisplein. Maar 

dat daarbij tevens naar voren is ge-
bracht, dat de marktkooplieden als 
gasten in onze gemeente worden 
gezien, die met hun beperkte aan-
wezigheid, van een halve dag per 
week, niet zouden mogen bepalen 
hoe ons Raadhuisplein zou moeten 
worden ingericht.
Dat hiertoe geen onnodige kosten 
zouden moeten worden gemaakt, 
dit mede gezien de beperkte ver-
goeding die in de vorm van markt-
gelden wordt geïnd.

Echt serieus?
Daarom de vraag of u echt meent, 
dat de camera, waarvan de plek 
zorgvuldig is vastgesteld, zou moe-
tenworden  verplaatst?
Gaat u, als u toch bij uw voornemen 
blijft, de partijen die bij de eerdere 
plekbepaling waren betrokken weer 
bij de keuze van de nieuwe plek be-
trekken?
Gaat u echt de bloembak, die op de 
hoek Raadhuisplein/Raadhuislaan 
met zorg is aangelegd om een vei-
lige voetgangerssituatie te realise-

ren bij de aanwezige, ingewikkelde 
hoogteverschillen, weer deels weg-
halen en verstoren?
Gaat u echt het straatbeeld dat u, 
met de mooie, dure RVS paaltjes 
heeft gerealiseerd, weer verstoren? 
Deze paatjes hebben naast een 
functie in de beeldvorming, ook een 
functie voor de veiligheid, gaat u de-
ze functie ook verstoren?
Er was eerder sprake van verplaat-
sing van één bank, gaat u ze nu echt 
(bijna) allemaal verplaatsen?
Beperkte functionele aanpassingen 
kunnen we begrijpen, maar het ge-
hele plein weer verbouwen lijkt ons 
geen goede zaak. Zou het niet zo 
moeten zijn dat de gemeente op ba-
sis van de huidige situatie bepaalt, 
dit is de marktruimte die te verge-
ven is en daar moeten jullie het mee 
doen?

Het is daarnaast toch ook niet zo, 
dat het beschikbaar gestelde bud-
get per se op moet?” Was getekend 
Cees Houmes, D66 De Ronde Ve-
nen

Rob Blans neemt afscheid 
van scoutinggroep Eliboe
De Ronde Venen - Na vele jaren 
van scouting nam Rob Blans tijdens 
de groepsraad van Scoutinggroep 
Eliboe afscheid. Hij begon (zijn car-
rière) als kleine jongen bij de ver-
kenners en heeft zo scouting zijn he-
le leven niet meer los kunnen laten. 
De laatste jaren bij scouting heeft hij 
zich met enthousiasme ingezet als 
voorzitter bij scoutinggroep Eliboe. 
Nu vindt hij het tijd worden dat de 
jongere generatie het stokje over-
neemt, want, zoals hij zegt ‘scouting 
is voor en door jongeren’. 
Na zijn vertrek al tijdig te hebben 

aangekondigd, is het Eliboe nog niet 
gelukt om een nieuwe voorzitter te 
vinden. Dit zal de komende maan-
den wel gebeuren. Ze willen graag 
een jonge voorzitter die zich nu nog 
steeds gesteund zal voelen door een 
zeer geroutineerd bestuur.
Namens het bestuur en de groeps-
raad wil Eliboe Rob, die voor zijn 
afscheid een bronzen beeldje van 
een dirigent heeft gekregen, via de 
Meerbode nogmaals hartelijk dan-
ken voor de tomeloze inzet en wenst  
hem veel succes met zijn andere 
hobby: opa zijn.

Een nieuwe prins voor 
nieuw carnavalsseizoen
Mijdrecht - De vakantie is weer 
voorbij en dat betekent dat ook het 
carnavalsseizoen van de Huts Ge-
klutste Kliek weer gaat beginnen.
Vorig seizoen hadden ze prins Ber-
nardus I. Onder zijn leiding waren er 
geslaagde carnavalsfeesten. 
Dit begon al in januari met een 
dweilavond. Samen met Dorst en 
andere dweilorkesten is er toen een 
gezellige avond geweest waarbij de 
opbrengst ging naar een goed doel: 
Johannes Hospitium.
In februari waren de feesten voor de 
echte carnavalsvierders onder ons! 

En als afsluiter van het seizoen het 
Lentefeest met Band zonder Ba-
naan.
Maar het nieuwe jaar komt er al-
weer aan en dat betekent natuur-
lijk ook een nieuwe prins! Vrijdag 13 
november zal prins Bernardus I af-
gevoerd worden en zal er ook een 
nieuwe prins gekozen worden.
Ben je benieuwd wie de nieuwe 
prins zal worden? Kom dan gezellig 
langs in het Kliekegat (clubgebouw 
Immitsj). De entree is gratis en een 
dweilorkest zal helpen om er een 
leuke avond van te maken!

Toneelvereniging Altovi 
stuurt ‘Roddels’ de wereld in
Vinkeveen - Zaterdag 7 november 
speelt de Vinkeveense toneelver-
eniging Altovi voor de eerste keer 
het wereldberoemde stuk ‘Roddels’ 
van Neil Simon in De Boei in Vin-
keveen. Dit stuk werd voor het eerst 
gespeeld op Broadway in New York 
en wordt 20 jaar later opgepikt door 
regisseur Wipkje Renes. 
Aanvang 20.15 uur en kaarten à 10 

euro zijn nu al verkrijgbaar bij Slij-
terij Vreeland, Drogisterij de Bree, 
Schilder van Asselen en VVV in Vin-
keveen en bij boekhandel Mondria 
in Mijdrecht.
Altovi speelt ook op zaterdagavond 
14 november en zondagmiddag 15 
november. 
Zondagmiddag start de voorstelling 
om 14.15 uur.

Nieuwe expositie Atelier 
De Kromme Mijdrecht

CDA geeft terugblik
De Ronde Venen - Op woens-
dag 11 november geeft het CDA in 
dorpshuis De Boei in Vinkeveen een 
terugblik op de politieke gebeurte-
nissen die het afgelopen jaar de ge-
moederen in de gemeente De Ron-
de Venen bezig hebben gehou-
den. Na negen uur ’s avonds is ie-
dereen welkom om mee te luiste-
ren en de aanwezige CDA wethou-
ders en raadsleden daarover van re-
pliek te dienen. De Christen Demo-
craten kijken die avond terug op de 
manier waarop zij de voorbereidin-
gen op de toen voorgenomen her-
indeling met Abcoude, Loenen en 
Breukelen  hebben ingevuld. Hoe de 
vier CDA afdelingen in die gemeen-
ten, op aandragen van het centrale 
partijbestuur, een overgangsbestuur 
vormden. Hoe dit bestuur, ondanks 
de grote onderlinge verschillen bin-
nen de zestien dorpen in het Vecht 
en Venengebied, een gezamenlijk 
programma wist op te stellen. Hoe zij 
uit die dorpen kandidaten voor een 
nieuwe CDA Vecht en Venen frac-
tie heeft  weten te vinden. Halverwe-
ge de rit moesten al die activiteiten 
plotseling worden stopgezet omdat 
enkele gemeenteraden die herin-
deling toch niet zo zagen zitten. De 
staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken concludeerde daaruit gebrek 
aan draagvlak en schortte alles op. 

Het is nu aan diezelfde staatssecre-
taris een oplossing te vinden voor 
de problematiek van de dorpen die 
de eigen broek niet langer kunnen 
ophouden. Het CDA hoopt daarover 
te kunnen berichten.
 
Water
Andere onderwerpen die emotie 
brachten was de waterproblematiek 
in de polder Groot Mijdrecht Noord 
en de rol van de provincie Utrecht 
daarin, het estafetteproject waar 
sportvelden in Mijdrecht en Wilnis 
moeten verhuizen om plaats te ma-
ken voor woningbouw, Maricken-
land, het gebied ten oosten van de 
Ir. Enschedeweg dat natuurgebied 
zou moeten worden en de ellende 
die de vele drempels in Mijdrecht 
geven wanneer zwaar (sluip)verkeer 
daar over dendert.

Andere onderwerpen die nu onder-
werp van gesprek zijn gaan over de 
financiële situatie van de gemeen-
te in 2010 en dan gezien in het licht 
van beslissing van de staatssecre-
taris hoe het in De Ronde Venen 
straks verder moet. In enkele geval-
len heeft de CDA fractie moeten af-
wijken van het verkiezingsprogram-
ma dat in 2006 werd overeengeko-
men. Het waarom wordt woensdag 
11 november duidelijk gemaakt.

Een lekker lui feestje
Vinkeveen - Alle kinderen van 
groep 1 en 2A van de Sint Jozef-
school hadden op vrijdag 30 okto-
ber een slaapfeestje, dat georgani-
seerd was door juf Fiet en juf Tel-
le. Daarom mochten alle kinderen 
in hun pyjama komen en een slaap-
zak meenemen. Erg spannend en 
de vraag was ‘blijven wij echt sla-
pen???’
De speelzaal was voor deze ge-
legenheid verduisterd, er brand-
den sfeervolle lampjes en er brand-
de zelfs een vuurkorf (met lamp-
jes!). De kinderen mochten ’s mor-
gens meteen met hun knuffel in hun 
slaapzak gaan liggen...
Er werd niet alleen maar lekker lui 
gedaan; de kinderen zijn tussendoor 

op berenjacht geweest, net zoals in 
het boek van Helen Oxenbury en Mi-
chael Rosen. Zij hebben tijdens de 
berenjacht allerlei spannende avon-
turen beleefd. Ze moesten door lang 
nat gras, een diepe koude rivier, dik-
ke vieze modder, een donker woud 
en een enge sneeuwstorm, voordat 
ze via een nauwe en donkere grot 
oog in oog kwamen te staan met 
een heuse BEER! Van schrik zijn de 
kinderen via dezelfde weg terugge-
rend als ze gekomen waren, waar-
na ze uiteindelijk in hun slaapzak-
ken doken om zich te verstoppen. 
Eén ding is zeker: de kinderen van 
groep 1/2A gaan nooit meer op be-
renjacht en sliepen ’s avonds weer 
lekker thuis in hun eigen bedjes.
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SAMEN
LEVEN

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600

Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis: Dorpsstraat 28

Op woensdag is ons Mobiel Kantoor in 
De Hoef, Amstelhoek en Waverveen.

Voor informatie en advies over wonen, welzijn en 
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten 
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeen-
te De Ronde Venen en de Rabobank.

Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.

Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor 
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken 
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, man-
telzorg en vele andere onderwerpen. 

www.servicepuntderondevenen.nl

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende 
diensten voor vrijwilligers en organisaties die met 
vrijwilligers werken. Er is onder andere een digitale 
vacaturebank waar  vrijwilligers, die werk zoeken, en 
organisaties, die vrijwilligers zoeken, elkaar kunnen 
vinden. Ook bemiddelt het Steunpunt voor maat-
schappelijke stageplekken, biedt zij deskundigheids-
bevordering en biedt zij ondersteuning en informa-
tie aan vrijwilligers en organisaties. Wilt u informatie 
over vrijwilligerswerk dan kunt u contact opnemen 
met Dyanne van Tessel, op dinsdag, woensdag en 
donderdag op telefoonnummer 0297 230 280 of via 
de e-mail:  d.vantessel@stichtingdebaat.nl of kijk op 
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info

VAST PROGRAMMA AANVULLEND PROGRAMMA
iedere

maandag

1x per 14 dagen  
17.00-20.00 u.
Eetcafe het 

Pruttelpotje ma. 16 en 
30 nov. in Allround 

kosten 5 euro

10.30 u. 
Kun je nog zingen, 

zing dan mee

13.15-14.30 u. 
volksdansen

uitstapjes 
(excl. cons.).  

Nieuw: iedere 
3e di. 9.30-12.00 u. 
Rode Kruisgebouw 

Hoofdweg 1-3
knutselgroep 
voor mannen

iedere 
dinsdag

9.30 u. 
ouderenkoor 

(komzaal)

14.00 u. koersbal 
(koepelzaal)

biljarten (komzaal)

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

di. 10.30 u. 
stoelgym

1e wo. 
14.00-16.00 u. 
spelmiddag

do. 5 nov. 
ophalen 12.30-13.30 u. 

fi lmmiddag 
romantische komedie 
met Jack Nicholson en 

Diana Keaton 
7 euro (incl. cons.)

10.00 u. 
internetcafé

Seniorweb DRV

iedere
woensdag

‘s morgens 
gymnastiek 

(komzaal)

09.30 u. 
handwerken met 

Rode Kruis

10.30 u. 
kun je nog zingen?

2e en 4e wo
14.00-16.00 u. div. 

activiteiten ouderen 
buiten Vinkenoord 

ook welkom

wo.middag 
biljarten

vr. 6 nov. ophalen 
9.00-10.00 u. 

boodschappen 
in Hoofddorp 

8 euro

13.30 u. 
in de Meijert

ANBO-leden soos

iedere
donderdag

‘s morgens 
handwerken 

Rode Kruis (komzaal)

spelavond
(komzaal)

iedere do. 9.00 u. 
biljarten

do. 9.30 u. 
rozenkransgebed

3e wo. 
14.00-16.00 u. 

bingo

10.15 u. 
klaverjassen

vr. 6 en 20 nov. 
ophalen 16.00-16.30 u. 

eten in Allround 
10 euro

Seniorweb DRV

iedere
vrijdag

iedere laatste vr. 
14.00 u. bingo

elke za. 17.00 u. 
H. Mis

15.00-16.00 u. 
bibliotheek 

16.15-17.00 u. 
weeksluiting 

elke do. 
14.00-16.00

koersbal

vr. 13 nov. ophalen 
9.00-10.00 u. 

winter/kerstsfeer 
proeven in de 

Winterfair in de 
Expo H’meer 

26 euro.

do. 12 nov.
rollatorspreekuur

in Servicepunt 
Mijdrecht 

10.00-11.00 u.

wo.. 4 nov. 14.30 u. 
knikkerspel

do. 5 nov. 14.30-
16.00 u.

zingen rond het 
orgel

18.30-21.00 u.
avondactiviteit

wo. 4 nov. 18.30 u.
bingo in Brinkzicht

vr. 20 nov. ophalen 
9.00-10.00 u. 

Winkelen in Laren 
12,50 euro

do. 5, 12 nov.
di. 17, 24 nov.
soosmiddag

wo. 4, 11, 18, 25 nov. 
10.00 u.  

creatieve ochtend

za. 7 nov. 14.30 u
bingo

ma. 9 nov. 14.30 u.
quizmiddag

do. 5 nov. 14.30 u. 
fi lmmiddag 
romantische 

komedie met Jack 
Nicolson en Diana 

Keaton (welzijnszaal)

do. 26 nov. ophalen 
90.00-10.00 u. Paleis 

Soestdijk 35 euro

NIEUW
AVONDLICHT

DRIEHUISZAAL

GERARDUS
MAJELLA

ZUIDERHOF

VINKENOORD

MARIA OORD
(BRINKZICHT)

PROGRAMMA
PLUSBUS

OVERIGE

Cinema 55+
Do. in Maria-Oord (welzijnszaal) 

4 euro of 5x voor 15 euro
Zaal open v/a 14.00 u. (aanvang 14.30 u.) 

do. 19 nov. 18.00 u. 
maaltijd voor 
bew. en fam.

vr. 20 nov. 15.00 u. 
weeksluiting 
Chr. ger. kerk

di. 24 nov. 19.00 u. 
optreden?

do. 19 nov. 12.00 u. 
gezamenlijke 

maaltijd
di. 24 nov. 9.30 u. 

Decibel 
Hoortoestellen

ma. 23 nov. 14.30 u. 
quizmiddag

di. 24 nov.
themadag levend 

ganzenbord

vooraankondiging wo. 
16 dec. 14.00-20.00 u. 

kerstmarkt

do. middag 19 nov. 
AH/markt, koffi e 

drinken bij La Farola

wo. 25 nov. 14.30 u. 
bijbelkring met 

ds. Tacken
do. 26 nov. 12.00 u. 

themadag Oostenrijk
vr. 27 nov. 15.00 u. 

weeksluiting 
de Rank

wo. 25 nov. 15.00 u. 
fi lmmiddag

vr. 27 nov. 15.30 u. 
Café Hans

do. 26 nov. 
14.30-15.15 u.

beter bewegen
18.30-21.00 u.

avondactiviteit
za. 28 nov. 14.30 u.

spelmiddag
ma. 30 nov. 14.00 u.

klaverjassen

vr.middag 27 nov. 
Lidl/Aldi, koffi e 

drinken bij La Farola

vr. 6 nov. 15.00 u. 
euch. viering

ma. 9 en 23 nov. 
14.00 u. 

oudhollandse 
spelmiddag

wo. 4 nov. 10.00 u. 
Meijssen modeshow
wo. 4 en 18 nov. 10.45 

Rabobankbus

di. 10 nov. 10.00 u.
pulloverkook in 

de hal
10.30 u. 

bezoek peuters
14.30 u. creatief met 

Jacqueline
19.30 u.  zangavond 

evangelisch koor

do. 12 nov. 14.00 u.
borrelmiddag met 

Henny Voorend

di. 10 nov. 14.00 u. 
uitstapje naar 
tuincentrum

di. 10 nov. 19.00 u. 
rollatordansen

ma. 9, 23 en 30 nov. 
13.45 u.  kaarten

wo. 11 nov. 18.00 u. 
St. Maarten 

Lampionnen optocht

wo. 11 nov.. 19.30 u.
Alzheimercafé

do. 12 nov. 
18.30-21.00 u.

avondactiviteit

za. 21 nov. 10.00 u. 
Koffi econcert met 
orkest Charmaine

programma 
boodschappen-

dagen: 
Let op!: 

de winklemiddagen 
hebben steeds een 

andere bestemming

Mantelzorgsalon
Elke laatste vr. v/d 

maand van 
14.00-16.00 u. 

in het Servicepunt 
Mijdrecht, Hoofdweg 1

do. 12 nov. 19.00 u. 
optreden koor 

Hiddal
vr. 13 nov. 15.00 u.

weeksluiting 
Ontmoetingskerk
ma. 16 nov. 14.00 u.
kaartspelmiddag

wo. 18 nov. 14.00 u. 
De Wilt 

schoenverkoop

do. 19 nov. 
14.30-15.15 u.

beter bewegen
18.30-21.00 u.

avondactiviteit
vr. 20 nov. 

19.00-20.00 u.
eucharistieviering

do. 26 nov. 14.00 u. 
borrelmiddag 

met accordeon
Wim Holla

do. middag 12 nov. 
Lidl/Aldi, koffi e 

drinken bij La Farola

Kookpunt in 
Allround

Vr. 6 en 20 nov.  
v/a 17.00 u. 7 euro

wo. 11 en 25 nov. 
10.30 u. 

beauty-ochtend

wo. 11 en 25 nov. 
10.45 u. 

Rabobankbus

di. 17 en 24 nov. 
14.30 u. 
sjoelen

za. 14 nov. 14.00 u.
ontmoetingsmiddag 

Herv. kerk
ma. 16 nov. 14.00 u.

klaverjassen
di. 17 nov. 

14.00-15.30 u.
concert Frates 

Corona

di. 24 nov. 14.30 u.
bingo

do. ochtend 5 nov. 
Boni en/of markt, 
koffi e drinken bij 

La Farola

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN NOVEMBER 2009

iedere
maandag

1x per 14 dagen  

ACTIVITEITEN
VAN 

DE BAAT

Open tafel
Do. 26 nov. in Zuiderhof. 

Aanmelden 9 dgn. (di.) van tevoren tussen 
9.30-10.30 u. bij: Zita Kranenburg, tel. 287942

Alzheimer Café
Iedere 2e wo. v/d maand v/a 19.30 u. 

in Zuiderhof. 
Wo. 11 nov. 

De rol van de huisarts.

De Passage Herv. verg. gebouw
Herenweg 205 Vinkeveen

24 nov. 19.30 u. de heer K. Schipper over 
Taize een drop in Frankrijk

Onze contactmorgen wo. 18 nov. 9.30 u. 
Het maken van uw eigen levensverhaal 

voor mw. v.d. Munnik

Voor activiteiten van spel en sport 55 plus.
Zie activiteitenschema op de website van 
Stichting de Baat: www.stichtingdebaat.nl

Rabobankbus oneven weken: 
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 u.

Mijdrecht Ger. Majella 10.45-11.15 u.
Vinkeveen Zuiderhof 11.30-11.45 u.

Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 u.
Waverveen bij de kerk 14.15-15.00 u.

Rabobankbus even weken:
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 uur
Mijdrecht Nw. Avondlicht 10.45-11.45 uur
Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 uur

Waverveen bij de kerk 14.15-15.00 uur

TIENER- EN JONGERENWERK
JC ALLROUND
Rondweg 1a, Mijdrecht
Tel: 0297 272829
w.vanroijen@stichtingdebaat.nl
w.dewaal@stichtingdebaat.nl

ALLROUND TALENT NIGHT
Weer een talentenjacht denk je misschien. Maar niets 
is minder waar. Wij (Stichting De Baat en Stichting 
Pop en Podium) zijn op zoek naar talenten die het 
leuk vinden om bij ons op te treden. Misschien zit je 
wel in een bandje of kan je hartstikke goed zingen. 
Bij ons krijg je de kans je talent te tonen aan een pu-
bliek. Ben je 14 jaar of ouder? Heb jij ook talent? Kun 
je zingen, dansen, stand-uppen of iets heel anders? 
En wil jij dit laten zien aan publiek? Meld je dan aan 
voor de Allround Talent Night. De Talent Night op 19 
november staat in het teken van instrumental/classic. 
Bespeel je een instrument? Speel je klassieke muziek 
of bijzondere instrumentale nummers? Wil je graag 
eens samen met iemand een paar nummers spelen? 
Dan zoeken we jou!! Verder is de Allround Talent 
Night natuurlijk een hartstikke leuke avond waar je 
met je vrienden gezellig wat kan komen drinken en 
zo ook nog eens een leuk optreden kunt zien. Meer 
informatie is te vinden op de website: http://talent-
night.popenpodium.nl/.  Meedoen? Meld je dan aan 
voor de Allround Talent Night! De Allround Talent 
Night vindt plaats op donderdag 19 november van 
20.00-00.00 uur. Voor bezoekers is de entree � 5,00. 
Leeftijd: vanaf 14 jaar (alcohol vanaf 16).

PROJECT NUCHTER VERSTAND 
ZOEKT VRIJWILLIGE VOORLICHTERS
Doel van het project Nuchter Verstand is om jonge-
ren bewust te maken van de gevaren van alcohol- en 
drugsgebruik. Het is de bedoeling dat jongeren zelf 
voorlichting gaan geven aan andere jongeren. Voor 
dit zogenaamde Peerz project zijn we op zoek naar 
jongeren tussen 16 en 24 jaar die de voorlichting 
willen gaan verzorgen. Je krijgt een training van cen-
trum Maliebaan over de effecten en gevaren van al-
cohol- en drugsgebruik. Ook krijg je instructies over 
hoe de informatie het beste overgebracht kan wor-
den aan andere jongeren. Verder zullen in groepsver-
band verschillende uitstapjes worden gemaakt die 
zowel informatief als ontspannend zijn. Je maakt dan 
direct kennis met je mede-voorlichters. Belangstel-
ling? Meldt je spoedig aan!  Meer info? Mail Wouter: 
w.vanroijen@stichtingdebaat.nl

met elkaar mensen enthousiast maken om de buurtkamer 
te bezoeken en desnoods op te halen. Kortom: Een Buurt-
kamer heeft het in zich om een echt vóór en dóór de buur-
tinitiatief te worden. Elke dinsdag en donderdag van 10.00-
12.00 en van 14.00-16.00 is er open inloop. Als we eenmaal 
beschikken over voldoende enthousiaste gastvrouwen 
(en heren!) dan de openingstijden uitgebreid en verdere 
activiteiten ontplooid worden. Ideeën daarvoor horen we 
uiteraard graag! Voor meer informatie over de invulling van 
gastvrouw of heer en/of als vrijwilliger voor de Buurtkamer 
kunt u bellen met De Baat: 0297-230280 (kantoortijden) en 
de coördinator Annie van Gelder: 06.17970016 (dinsdag en 
donderdag) of mailen: a.vangelder@stichtingdebaat.nl. Of 
nog beter: kom gezellig een bezoekje brengen, de koffi e 
staat klaar!

MAATJES VOOR TWEE
Koffi emaatje, boodschappen maatje, kletsmaatje, wan-
delmaatje, bioscoopmaatje, luistermaatje, regelmaatje 
meedenkmaatje
Vanaf 2 november start De Baat met het project Maatje voor 
Twee. Het doel is om deze nieuwe vorm van ondersteuning 
uiteindelijk regulier in het aanbod op te nemen. Maatjes 
voor Twee is er voor alle inwoners in de Ronde Venen die, 
om welke reden ook, een maatje kunnen gebruiken. Een 
maatje is er voor gezelschap, om samen leuke dingen mee 
te doen, om een aantal taken over te nemen, iets te regelen, 
even mee te denken. Een maatje kan een extra steuntje in 
de rug zijn en het leven daarmee wat meer kleur geven. Ma-
tjes zijn vrijwilligers die met enige regelmaat 1 op 1 hulp, 
ondersteuning of gezelschap bieden. Zij krijgen hiervoor 
trainingen en begeleiding. Maatje voor Twee is er voor:
• Kwetsbare mensen: (dementerende) ouderen, 
 chronisch zieken, gehandicapten en mensen 
 met psychiatrische problematiek
• Jonge ouders die wat ondersteuning kunnen 
 gebruiken bij de opvoeding van hun kind
• Jongeren die extra steun kunnen gebruiken bij 
 het maken van belangrijke keuzes
Geïnteresseerde hulpvragers en vrijwilligers of anderen 
die meer willen weten over het project kunnen bellen naar 
coördinator Carolien Harbers tel: 0297-230280 bereikbaar 
op maandagochtend, woensdag en donderdag of mailen: 
c.harbers@stichtingdebaat.nl.

GRATIS INFORMATIEBIJEENKOMST 
VERZORGD DOOR CONNEXXION
Op 12 november komt Connexxion informatie geven en 
uw vragen beantwoorden over de OV-chipkaart in gebouw 
Irene (naast de Janskerk), Kerkstraat 11 te Mijdrecht. Deze 
bijeenkomst is georganiseerd door de ouderenbonden 
ANBO en PCOB in samenwerking met Stichting De Baat. 
Of u nu reist per bus, trein, metro of tram, op termijn zal de 
OV-chipkaart landelijk worden ingevoerd en de enige be-
taalmethode zijn voor het gehele openbaar vervoer in Ne-
derland. Maar hoe werkt zo’n kaart eigenlijk en hoe vraag 
je een OV-chipkaart aan? Aan de hand van een presentatie 
krijgt u informatie en uitleg over de aanschaf en het gebruik 
van de OV-chipkaart. Tevens kunt u in een demonstratiebus 
de kaart uitproberen en de apparatuur bekijken. De toe-
gang is gratis en bestemd voor alle leeftijden. U kunt zich 
aanmelden via het Servicepunt De Ronde Venen, tel. 0297-
587600. Let op: ivm de weekmarkt is er slechts een beperkt 
aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij Susan Pelsmaeker, Ouderenadviseur van 
Stichting De Baat, tel. 0297-230280 of via: s.pelsmaeker@
stichtingdebaat.nl

BLOEMEN VOOR MANTELZORGERS
10 November is het de Landelijke Dag voor Man-
telzorg. Dan wordt de aktie “een bloemetje voor de 
mantelzorger” georganiseerd. Een mantelzorger is 
iemand die meer dan 10 uur per week zorgt voor 
iemand in de directe omgeving. Bijvoorbeeld fa-
milie, vrienden of buren, die door problemen met 
hun gezondheid hulp nodig hebben. Het geven van 
mantelzorg is bijna nooit een vrije keuze. Het zor-
gen voor iemand kan veel voldoening geven maar 
langdurige zorg kan een zware taak zijn. De bloemen 
zijn bedoeld om de mantelzorgers in het zonnetje te 
zetten. Mantelzorgers die geregistreerd zijn bij het 
Steunpunt Mantelzorg van Stichting De Baat kun-
nen aangemeld worden voor dit bloemetje. Wilt u 
iemand aanmelden voor het bloemetje dan kan dat 
vóór 5 november via de Servicepunten: tel. 0297-
587600 of Stichting De Baat 0297-230280. 

ALZHEIMERCAFÉ
De rol van de huisarts
Wat doet een huisarts bij het vermoeden van de-
mentie? Kan de huisarts zelf beoordelen of er sprake 
is van dementie, of verwijst hij/zij door naar een spe-
cialist? In welke mate blijft de huisarts betrokken bij 
het ziekteproces als dementie is vastgesteld? Welke 
medicatie kan hij/zij voorschrijven? En hoe kan de 
huisarts ook de conditie van de mantelzorger in de 
gaten houden? Kortom: wat is de rol van de huisarts? 
Op woensdagavond 11 november a.s. zal de heer C. 
de Vries, huisarts in Wilnis op bovenstaande en an-
dere vragen een antwoord geven.. Vanaf 19.30 uur is 
iedereen welkom. De toegang is gratis.. U hoeft zich 
vooraf niet aan te melden. Als u problemen hebt met 
vervoer of de opvang thuis neem dan contact met 
het Servicepunt De Ronde Venen, tel. 0297-587 600. 
Er wordt dan samen met u naar een oplossing ge-
zocht. Voor inhoudelijke informatie kunt u contact 
opnemen met Esther Smit, coördinator Steunpunt 
Mantelzorg van Stichting De Baat, tel. 0297-230280 
of via: e.smit@stichtingdebaat.nl.

THANX 2009: SPECIAAL VOOR JONGERE 
VRIJWILLIGERS EEN KART-EVENT
Met Thanx wil de gemeente de jonge(re) vrijwilligers in De 
Ronde Venen bedanken voor hun inzet voor de samenle-
ving. Dit jaar gebeurt dat op zaterdagavond 21 november. 
Voor 100 vrijwilligers (vanaf 16 jaar) is er plaats om deel te 
nemen aan het kart-event. Teams van maximaal 8 personen 
maken in een 3 uur durende endurance race zoveel moge-
lijk rondes. Kartbaan Bleekemolen zet de winaars van de 
race aan het eind van de avond in het zonnetje met cham-
pagne en een beker. Ook ligt er voor elke deelnemer een 
cadeautje klaar. Aan het eind van de avond zijn de deelne-
mers bovendien welkom in La Paix voor nog een drankje. 
Vrijwilligers kunnen zich alleen opgeven via de organisatie 
bij wie ze vrijwilligerswerk doen. Organisaties zijn hierover 
geïnformeerd. Organisaties (of vrijwilligers) die niet zijn 
geïnformeerd maar wel jongere vrijwilligers hebben die 
hieraan deel willen nemen (minimaal 16 jaar), kunnen con-
tact opnemen met Dyanne van Tessel, 0297-230280 of via 
d.vantessel@stichtingdebaat.nl

BUURTKAMER IN MIJDRECHT 
OPENT HAAR DEUR
Voor de bewoners van de wijken Proostdij Noord en Zuid 
en het Centrum van Mijdrecht opent op donderdag 5 no-
vember de Buurtkamer haar deuren in het gebouw aan de 
G. van Aemstelstraat 5 (waar ook de jongerenactiviteiten 
van de Parousia kerk plaatsvinden). Een buurtkamer is een 
kleinschalige ontmoetingsruimte voor (m.n. oudere 50+) 
bewoners uit de wijk. Een gastvrije huiskamer met tijd voor 
een praatje, waar men een kopje koffi e of thee aangebo-
den krijgt, de krant kan lezen of een spelletje kan doen. Een 
plek waar niets hoeft en van alles kan en waar bewoners 
elkaar beter leren kennen en waar vrijwilligers helpen om 
gezamenlijke activiteiten te organiseren. Alleen, met een 
gezellige ruimte met open inloop zijn we er niet! Er zijn 
ook buurtbewoners nodig die bijvoorbeeld als gastheer 
of gastvrouw willen fungeren of die af en toe activiteiten 
willen organiseren en begeleiden. En natuurlijk moeten we 
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Voor ongeslagen meisjes 
HVM MD2 sponsors in de rij
Mijdrecht -De ongeslagen sta-
tus van de meiden uit de D2 (8-tal-
len) werd al gauw opgemerkt door 
het bedrijfsleven. Het volledige te-
nue met zowel thuis- als uitshirts, 
en trainingsjassen wordt sinds vori-

ge week gesponsord door: Brificon 
‘way2finance’ en Interim Support. 
Na de herfstvakantie is het team 
als gevolg van de ongeslagen sta-
tus weer een klasse hoger geplaatst, 
maar ook de eerste wedstrijd in de 

hogere klasse ging wederom niet 
verloren mede dankzij de geweldi-
ge coaches Christiaan van Neck en 
Johan de Vroet (beiden rechtsachter 
op de foto). Links op de foto één van 
de trotse sponsors, de heer Lijding.

Zeven UWTC-ers geslaagd 
voor het Diploma 
Wielertrainer 2
Regio - Op vrijdag 30 oktober ont-
vingen maar liefst zeven UWTC-
ers, uit handen van vertegenwoor-
digers van de KNWU, het Diploma 
Wielertrainer 2. De geslaagden zijn 
in april begonnen met deze cursus 
en hebben deze in september/okto-
ber met een proeve van bekwaam-
heid afgesloten. Afgelopen vrij-
dag was dan in het clubhuis van de 
UWTC in Uithoorn de diploma-uit-
reiking. Het was een gezellige goed 

verzorgde avond met voor alle aan-
wezigen een gebakje van de bond 
en voor alle geslaagden een bosje 
bloemen van de UWTC. De cursus-
leider en de vertegenwoordiger van 
de KNWU afdeling west wisten ge-
animeerd de cursisten in het zon-
netje te zetten met een persoonlij-
ke noot. De geslaagden van de af-
deling Wielren zijn: René van Pier-
re en Wim Veenboer. De geslaagden 
van de Afdeling BMX zijn: Mike Pie-

terse, Paul Plaisant van de Wal, Mi-
chael Schekkerman, Erik Schoen-
makers en Arno van Vliet. Alle ge-
slaagden (zie foto) van harte gefe-
liciteerd en veel succes met jullie 
trainerscarrière. 
Met deze uitbreiding van het trai-
nersarsenaal kan de UWTC de ko-
mende jaren weer verder vooruit en 
voldoen ze daarmee aan de eisen 
die de voortschrijdende professio-
nalisering van de sport eist. 

Veenlanden College 
opnieuw winnaar van de 
Zilveren Turf Businessloop
Regio - Afgelopen zondag 1 novem-
ber vond in Mijdrecht de 19e Zilve-
ren Turfloop plaats met de start en 
finish bij Sporthal De Phoenix. Vast 
onderdeel van deze loop is de Busi-
nessloop voor bedrijven en instellin-
gen over 5 én 10 km. Dit jaar een 
recorddeelname: er stonden maar 
liefst 25 teams voor de 10 kilometer 
en 5 teams voor de 5 kilometer aan 
de start. Nadat de tijden van de eer-
ste vier finishers van elk team bij el-

kaar waren geteld konden de win-
nende teams bekend worden ge-
maakt. Winnaar van de Zilveren Turf 
10 km Businessloop 2009 is voor de 
derde maal op rij het Veenlanden 
College uit Mijdrecht/Vinkeveen. Zij 
hebben de wisselbeker in ontvangst 
genomen en mogen deze definitief 
in hun bezit houden. Op de tweede 
plaats eindigde SC Johnson Europe 
en Bayer werd derde.
Winnaar van de 5 km Busines-

sloop 2009 is debutant Vinkeveen-
se Groentehal geworden. 
Als eerste individuele 10 km Busi-
nessloper finishte Ricardo van het 
Schip van SC Johnson Europe en 
bij de dames Anouk Claessens van 
Obs De Pijlstaart. Bij de 5 km Busi-
nessloop was de snelste individuele 
loper Eric Loogman van Gemeente 
DRV en snelste loopster Danja Don-
kervoort van de Vinkeveense Groen-
tehal. 

Jongens Legmeervogels 
met uitsterven bedreigd…
Uithoorn - Het bestuur van de Leg-
meervogels heeft recent laten weten 
dat het (gemengd) jongens-team C1 
per januari 2010 zal moeten stop-
pen, omdat er te weinig jongens zijn. 
Het team is het hier helemaal niet 
mee eens en heeft dan ook een ac-
tie op poten gezet om zichzelf voor 
uitsterven te behoeden. De sportie-
ve jongens van het team, Maxx, Ma-
rek, Daan en Bob zetten zich samen 

met ‘hun’ meiden, Sanne, Ileen en 
Lotte, dan ook tot het uiterste in om 
nieuwe (jongens/meisjes) teamge-
noten te vinden. Zo hebben ze een 
flyer gemaakt, die ze verspreiden 
onder scholen en winkels en gaan 
ze ook zelf de straat op om teamge-
noten te zoeken ! Wil jij helpen om 
deze Legmeervogels voor uitsterven 
te behoeden, dan kan dat ! Ben je 
10, 11 of 12 jaar, sportief, gemoti-

veerd, enthousiast, heb je humor en 
teamspirit en kun je ook nog tegen 
een stootje?
Dan zit je bij dit team helemaal goed. 
Je kunt een keertje vrijblijvend mee-
trainen of spelen; het team weet ze-
ker dat je het hartstikke leuk zult 
vinden.
Voor informatie kun je contact op-
nemen met 06 40 59 13 37 (Petra) of 
06 18 11 33 53 (Gita).

Prijzenregen voor AKU 
in de Zilverenturfloop
Uithoorn - Zevenmaal op het podi-
um was de niet geringe oogst van 
het AKU smaldeel in de Mijdrecht-
se dreven.
Adembenemend was de strijd tus-
sen Harry Schoordijk van AKU en 
toploper Frans Woerden van de 
Veenlopers op de 10 Engelse mijlen. 
De laatste kilometers bijna sprintend 
afgelegd, bracht de twee kempha-
nen vrijwel gelijk als tweede en der-
de in 1.06.59 over de finish. De “fo-
to” gaf het voordeel nipt aan Harry, 
waarmee zijn eerste zeer aanspre-
kende prestatie een feit was.
Hendrik Bulle volgde uitstekend en 
pakte met 1.07.51 de vierde plek 
waarna Rob Bos, vele jaren ouder, 
liet zien nog best mee te kunnen ko-
men in 1.15.35.
Hans Mooy kon Kees van Diemen 
keurig achter zich houden met een 
tijd van 1.22.26 om 1.25.08.
Jolande ten Brinke liet op de 10 

km. geen twijfel bestaan over wie 
de snelste van alle dames was. Een 
eerste plaats in een prachtige 38.59 
was zelfs Julietta Bosman te mach-
tig!
Irma van Balken kon dit nog niet bij-
benen, maar haar vierde plaats in 
44.07 mag er zeker zijn.
Corrine van den Bergen volgde in 
een knappe 48.17 net voor Irene 
Kleijn met 49.41.
Anny Calmez en Wil Voorn werkten 
samen en lieten beiden 50.52 note-
ren.
De 10 km. heren bracht Harry de 
Boer, voor John van Dijk, een twee-
de plaats in een flitsende 34.28. 
John werd deze maal vierde op on-
geveer een minuut in 35.30.
Jos Snel voerde het daar op volgen-
de AKU deel aan met 44.07.
Paul Schermerhorn bleef keurig bin-
nen de vijftig minuten in 49.33 en 
Jaap Verhoef kwam er net boven in 

50.20. Richard Zeldenthuis volgde 
in 51.52 en Jeroen Breggeman sloot 
af in 61.25. Bij de 10 km. business 
loop liet ook Paul Hoogers zien dat 
hij nog altijd erg snel is. Een twee-
de plaats in 37.11, ruim voor op de 
jeugd in de persoon van Bram van 
Schagen die er als derde 38.28 over 
deed is niet mis. Theo van Rossum 
moest nu eens voor deze mannen 
buigen en finishte in 38.35.
Anouk Claessens was de eerste 
AKU dame in een prima 39.01 en 
bleef Mario Willemse, 45.37 en Ri-
chard Mayenburg, 45.53 ruim voor. 
Baukje Verbruggen zat hier weer 
netjes achter in 48.15 gevolgd door 
Marijke Berkenbosch die 49.29 no-
dig had.
Corrie van Dam kwam uit op de 
5 km. en deed dat met 29.15 ruim 
binnen het halfuur, terwijl Sjoe-
rd Heemskerk bij de jeugd dat in 
22.15 deed en daarmee keurig zes-
de werd. Op de kortste afstand, die 
van anderhalve kilometer, scoorden 
Thijs Anderiessen bij de jongens 
en Kirsten Heemskerk bij de meis-
jes beide een tweede plaats in 5.25 
0m 6.01.

André Looij wint Rovémijklassement
Regio - Op zondag 1 november was 
de start van het veldritseizoen voor 
de UWTC aan het parcours van de 
Randhoorn. Dit jaar is de inschrij-
ving geregeld in de kantine van de 
AKU en de start is om 10.30 uur.  Na 
deze wedstrijd vertok de jeugd van 
de UWTC voor hun jaarlijks uitje. 
Dit jaar was er gekozen voor het at-
tractiecentrum te Zoetermeer. Daar 
konden de kinderen zich van harte 
uitleven. Eerst mochten zij allemaal 
karten. Nadat zij allemaal uitleg ge-
kregen hadden over de verschillen-
de soorten vlaggen, start en rempe-
daal, mochten de kinderen onder de 
1.60 m als eerste van start en kon-
den hun stuurmanskunsten verto-
nen. Echter een kartstuur is wel iets 
anders dan een wielrenstuur. Som-
mige kinderen waren uiterst voor-
zichtig terwijl anderen zich ontpop-
te als ware snelheidsduivels. Jeroen 
van Goor kwam als 1e over de finish 
nadat hij een aantal malen mooi 
door de bochten gespind was. 
Hierna was het de beurt aan de ove-
rige jeugd en zag men al weer een 
groot verschil in rijstijlen. Zo was het 
verschil tussen gas- en rempedaal 
Britt niet helemaal duidelijk en hield 
zij wijselijk maar beide voeten op de 
pedalen. Robin en Etienne hadden 
al meerdere malen gereden en dit 
was ook duidelijk te zien. Zij hadden 
de gang er goed in, en werden 1e en 
2e. Toen waren de volwassenen aan 
de beurt  en daar zag men dat voor-
al de strijd ging tussen de trainers 
Harry en René van Pierre. Zij waren 
aan elkaar gewaagd maar toch wist 
Harry de 7 minutendurende strijd 
winnend af te sluiten. 

Na dit racegeweld werd de groep 
van 24 gedeeld en ging een groep 
lasergamen, terwijl de andere groep 
het onderdeel bungeesoccer speel-
de. Bij dit spel speel je zes tegen zes 
een partijtje voetbal terwijl je met 
een touw en veer aan het plafond 
bevestigd ben. Dit is hilarisch om 
te doen en te zien. Als je denkt dat 
je de bal kan raken is hij net iets te 
ver en word je door het touw terug-
getrokken en vlieg je door de lucht. 
Na afloop werden de ploegen om-
gewisseld en konden zij het ande-
re spel gaan doen. Nadat alle speel-
tijd was afgelopen keerden ze terug 
naar de kantine van de UWTC. Daar 
werd genoten van heerlijke patat 
met een snack en een uitmuntende 
saté. Deze maaltijd werd gedeeltelijk  
gesponsord door Cafetaria de Fami-
ly. Hun hartelijke dank hiervoor. Na 
het eten was het tijd voor het offici-
ele gedeelte van de dag. Zo werden 
de prijzen uitgedeeld aan de kinde-
ren die de meeste loten hadden ver-

kocht voor de grote clubactie. Da-
niel Wiegmans behaalde met 126 lo-
ten de 1e plaats en Arjan Looij met  
113 loten de 2e plaats. Hierna volg-
de Mieke van de Veerdonk, Leon 
Buijs en Brittt Versteeg als beste lo-
ten verkopers. Hierna nam iedereen 
afscheid van trainer Harry van Pier-
re die na 11 jaar jeugdtrainer stopt 
en tijd neemt voor andere hobby’s 
zoals duiken. Ook werd afscheid 
genomen van Corlinda Lenting en 
Yvonne van Pierre die stoppen met 
hun werk voor de jeugdcommissie. 
Uiteindelijk volgde de uitreiking van 
het Rovémijklassement. Dit klas-
sement wordt beschikbaar gesteld 
door automobielbedrijf Rovémij. De 
uitslag is al volgt: 
1 André Looij     850 punten
2 Jouke Schelling  324 punten
3 Etienne Lenting      309 punten
4 Eric Looij               256 punten
5 Jeroen van Pierre        224 punten
6  Rick van Wieringen    212 punten
7  Daniel Wiegmans   146 punten
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‘Ik was niet op de hoogte”

“Beetje flauw van de wethouder”

“Druppels op hete plaat”
“Is verantwoordelijkheid van deze 
wethouder” “Eerst de druppels weg, dan plan”

Raad overschaduwd door kinderachtig gedoe van Van Loo en Doezé

‘Druppels’ op de Dukaton doen emmer 
blijkbaar overlopen
Vervolg van de voorpagina

“Al jarenlang klagen de bewoners 
van de Dukaton’, zo legde raadslid 
Hoogstraten van het CDA uit. “Er 
kwam helaas weinig reactie van de 
gemeente. Eindelijk ontstond er dit 
jaar een briefwisseling tussen ge-
meente en bewoners, werd er een 
avond voor de bewoners belegd en 
een RTG, waar de emoties nu en 
dan hoog opliepen. Dit laatste voor-
al door het idee van de wethouders 
om er flexdrempels neer te gaan 
leggen als experiment.
Hierop hebben wij als CDA de-
ze motie gemaakt en deze doorge-
stuurd naar alle raadsfracties om 
hun mening te peilen. Alle fracties 
reageerden en konden zich er in 
vinden. Alleen van de fractie van de 
Combinatie hebben wij niets verno-
men, tot nu, nu zij ook met een mo-
tie komen.”
Doezé: “De onveilige situatie daar 
duurt al veel te lang. Al maanden 
wordt aangegeven dat het gevaar-
lijk is daar, maar de gemeente lost 
niets op. De overlast en het onvei-
lige gevoel komen hoofdzakelij-
ke door het vele (sluip)verkeer van 

vrachtwagens. Wij vrezen dat door 
het weghalen van de asfaltdruppels, 
zoals de motie van het CDA voor 
ogen heeft, de zaak alleen maar er-
ger maakt en de echte oplossing 
van het probleem hiermee weer ver 
naar achteren wordt geschoven”, al-
dus Doezé.

Daadkracht
Hoogstraten: “Het onveilige gevoel 
bij de bewoners wordt nergens door 
gestaafd.”
Doezé: “Wij voelen niets voor expe-
rimenten met flexdrempels en ook 
de bewoners niet. De tijd van expe-
rimenten en onderzoeken is voorbij. 
Het wordt tijd dat wethouder Dek-
ker eens daadkracht gaat tonen. Hij 
hoeft niet altijd alles door ambte-
naren te laten onderzoeken. Ik zeg: 
toon je daadkracht, wethouder en 
neem onze motie over. De bewoners 
hebben nu al maanden hun vertrou-
wen gegeven aan deze wethouder, 
nu hebben ze dat vertrouwen verlo-
ren. Wethouder, los de zaak nu eens 
op!’
Raadslid Rasnabe van Gemeen-
te Belangen probeerde de zaak een 
beetje te sussen: “Beide moties zijn 

er om de overlast voor de bewoners 
zo snel mogelijk op te lossen. Laten 
we dit met al ons politieke spel niet 
vergeten. Wij hebben de bewoners 
in de RTG beloofd dat we de drup-
pels zouden weghalen. Dan moeten 
we ons woord houden. Laat het po-
litieke spel nu eens links liggen en 
doe wat we moeten doen, de bewo-
ners helpen. Wij zijn voor de motie 
van het CDA.”

Druppels
Sandor Harmens VVD: “Deze drup-
pels zijn blijkbaar druppels op een 
gloeiende plaat vanavond. Wij zijn 
het ook eens met de motie van het 
CDA. Een allesomvattend plan voor 
26 november a.s. Wat de motie van 
de Combinatie wil, is onmogelijk. Wij 
hebben er nog steeds vertrouwen in 
dat wethouder Dekker het goed op-
lost daar.”

Ook de fractie van de CU/SGP had 
nog veel vertrouwen in wethouder 
Dekker, zo liet Hendrik Palm weten: 
“Maar wij willen hem nu even een 
beetje helpen met de motie van het 
CDA. En laten we het even duide-
lijk stellen, we verwijderen de drup-

pels en niet de drempels en binnen 
twee maanden ligt er dan een plan. 
Achter de motie van de Combinatie 
zit teveel profileringdrang, jammer”, 
aldus Palm.

Ambtenaren
Wethouder Dekker kwam aan het 
woord en deed toen iets wat een 
wethouder echt nooit moet doen, 
hij verschool zich achter zijn amb-
tenaren en achter zijn voorganger: 
“Ik heb een wijkplan uitgevoerd in 
2008, dat in 2004 door mijn voor-
ganger is gemaakt. Dat is niet mijn 
verantwoordelijkheid. Toen bleek 
dat de bewoners daar niet blij mee 
waren zijn we met ze gaan praten. 
Ik toon altijd daadkracht. Maar ik 
weet niet alles. Er komt een klacht 
van de bewoners. Die komt binnen 
op de afdeling en die handelen die 
klacht af. Helaas heeft de afdeling 
ook twee keer een afspraak die ik 
met de bewoners wilde, niet naar 
de bewoners doorgestuurd. Ja, ik 
weet nu eenmaal niet alles. Afgelo-
pen maandag heb ik een goed ge-
sprek gehad met de bewoners en 
zijn er goede afspraken gemaakt. 
Ik ga met de bewoners naar IJssel-
stein om de flexdrempels, die ik wil 
laten plaatsen, in de praktijk in wer-
king te laten zien. De moties kun-
nen van tafel. De bewoners en ik 
zijn het nu helemaal eens”, aldus de 
wethouder.

Beetje flauw
Oef, dat viel verkeerd bij de raad: 

Doezé vond het op zijn zachtst ge-
zegd “een beetje flauw van de wet-
houder dat hij het nu afschuift op 
de afdeling en zijn voorganger. De 
wethouder is gewoon verantwoor-
delijk”.
Ook  Rasnabe vond dat de wethou-
der dit niet kon maken: “Het is de 
verantwoordelijkheid van deze wet-
houder. Ook wat zijn voorgangers 
hebben gedaan, dat wil ik wethou-
der Dekker wel even meegeven”, zo 
stelde hij.

Sandor Harmens: “De voorganger 
van wethouder Dekker was de wet-
houder van de Combinatie. Ik vind 
het echter wel heel jammer dat de-
ze wethouder zich achter zijn amb-
tenaren verschuilt.”
Hendrik Palm CU/SGP was heel dui-
delijk: “Dat Dekker zich verschuilt 
achter zijn ambtenaren vind ik be-
neden alle peil. Zoiets doe je niet. 
De wethouder neemt in het open-
baar altijd de verantwoording en zo 
hoort het.”.
Neem terug
Wethouder Dekker: “Ik neem te-
rug wat ik zojuist heb gezegd. Wil 
de verantwoording zeker nemen, 
maar ik was niet op de hoogte. Als 
ik op de hoogte ben, dan kan ik pas 
daadkracht tonen. Ik loop niet voor 
mijn verantwoordelijkheid weg en 
daadkracht toon ik altijd. Dat weet 
iedereen.”

Doezé was niet tevreden: “Blijft het-
zelfde. Ik wist er niets van, ik kan er 
niets aan doen. U dient u politie-
ke verantwoordelijkheid te nemen.” 

Dekker: “Dat doe ik ook.” De motie 
van het CDA werd uiteindelijk aan-
genomen. Binnen 2 weken moeten 
druppels verdwenen zijn en waar-
schijnlijk zal er begin volgend jaar 
een totaalplan op tafel liggen. 
	 Wordt	vervolgd.

Groep 4 Driehuisschool 
sjoelt bij Gerardus Majella
De	Ronde	Venen - Groep 4 van de 
Driehuisschool is op dinsdag 27 ok-
tober jl. naar het verzorgingstehuis 
Gerardus Majella geweest om daar 
te sjoelen met de bewoners.
Vanaf 14.30 uur waren de kids wel-
kom en de sjoelbakken stonden al 
klaar. De kinderen konden al bijna 
direct beginnen en ze waren zeer 
enthousiast. “Kunnen we al?” werd 
er geroepen.
Om de beurt mochten de kinderen 
30 stenen gaan gooien en er werd 
driftig geteld. Het ene groepje telde 
anders op dan het andere groepje 
maar dat mocht de pret niet druk-
ken. Het was dus meer dan alleen 
maar een spelletje spelen, want de 

kinderen waren ook zeer druk met 
rekenen en vooral met hoofdreke-
nen. Tussendoor werden de kinde-
ren verwend met limonade en een 
koekje en daarna kregen ze ook 
nog een lekker snoepje. Er was een 
groepje bewoners dat zelf een com-
petitie had, dus daar kwamen geen 
kinderen bij. Zij waren druk zelf be-
zig en telden op hun eigen manier. 
Voor ze het wisten was het al weer 
bijna 15.30 uur en tijd om naar huis 
te gaan.
“Jammer”, werd er geroepen! De kin-
deren hebben genoten van deze ge-
zellige middag en namens hen zegt 
de schoolleiding dank aan de bewo-
ners van het Gerardus Majella.

Veenhartfilmmaand
De	Ronde	Venen - De hele maand 
november is filmmaand in de Veen-
hartkerk. Iedere vrijdagavond in die 
maand wordt er in het gebouw van 
de Veenhartkerk aan Grutto 2a in 
Mijdrecht, een film gedraaid. 
De filmmaand is de opvolger van de 
maandelijkse filmavonden. Gekozen 
is nu om twee keer per jaar een film-
maand te organiseren. Op die ma-
nier kunnen verschillende films bij 
elkaar gezocht worden rondom het-
zelfde thema. Het thema voor no-
vember is: Anders, maar niet echt 
verschillend.
In vier films ontmoet u mensen uit 
vier totaal verschillende culturen. Te-
gelijk ontdekt u dat het mensen zijn, 

met dezelfde vragen en met dezelf-
de emoties als wij. Anders, maar te-
gelijk niet echt verschillend van ons. 
Het lukt de films om je dwars door 
de cultuurverschillen heen, heel 
dicht bij medemensen te brengen. 
De eerste filmavond, vrijdag 6 no-
vember, brengt u naar alle diverse 
lagen van de cultuur van India. De 
films worden vertoond op een groot 
scherm, met topkwaliteit geluid. De 
filmavonden beginnen om 20.30 uur, 
de zaal gaat om 20.00 uur open, en-
tree kost 4 euro. In verband met de 
vergunning kan men niet vertellen 
welke film er wordt gedraaid, op de 
website vindt u meer info, 
kijk op www.veenhartkerk.nl.

Honderdste woning verkocht!
Weer een mijlpaal
bij Korver Makelaars
Mijdrecht	-  -Feest bij Korver Ma-
kelaars in Mijdrecht! Recent heeft 
de makelaar het 100ste huis ver-
kocht sinds de start van het kantoor 
op 1 juli 2007. Het penthouse aan 
het Raadhuisplein was de 100ste 
definitief verkochte woning. Elvi-
ra van Velsen werd verrast met een 
mooi boeket bloemen en een diner-

bon ter waarde van het toepasselij-
ke bedrag van 100,- euro van Res-
taurant Boven Water in Vinkeveen. 
Namens haar moeder heeft zij Kor-
ver Makelaars ingeschakeld om het 
appartement succesvol te verkopen. 
En van haar keus voor Korver Make-
laars heeft ze met dit resultaat hele-
maal geen spijt van gehad.

Winnaars bekend van foto-
wedstrijd De Groene Venen
De	Ronde	Venen - De oproep om 
foto’s in te sturen voor de fotowed-
strijd van natuur- en milieuvereni-
ging De Groene Venen was niet aan 
dovemansoren gericht.
Ruim 70 fotografen hebben tezamen 
meer dan 300 foto’s ingestuurd! De 

hoge kwaliteit van de foto’s stel-
de de vakjury voor een lastige taak. 
De jury bestond uit Maarten Koch, 
(natuur)fotograaf, Peter van Balgooi, 
grafisch ontwerper, Rick de Hoop 
namens Rabobank Veenstromen en 
Harry Vallenduuk en Piet Kolenberg 

namens De Groene 
Venen. 

De eerste prijs, een 
dagje mee met pro-
fessional Maar-
ten Koch, werd ge-
wonnen door J. van 
Veen met een prach-
tige foto van berijp-
te takken in het ijs 
gemaakt tijdens de 
prachtige winter van 
2008.
De tweede en der-
de prijs werden ge-
wonnen door res-
pectievelijk P. van 
Haastrecht die een 
prachtige foto maak-
te van een eenden-
paar en P. de Vries 
die met engelenge-
duld een kleurrijk 
portret wist te ma-
ken van een naakt-
slak. Deze prijswin-
nende foto’s en vele 
andere plaatjes wor-
den opgenomen in 

de nieuwe kalender van De Groe-
ne Venen. De kalender wordt in sa-
menwerking met en door sponso-
ring van Rabobank Veenstromen 

mogelijk gemaakt. De kalender zal 
in november verschijnen. Hoe u de-
ze kalender in het bezit krijgt, zult u 
binnenkort via de media vernemen.



De Ronde Venen - De heren van 
het Mijdrechtse Unitas reisden af-
gelopen vrijdag af naar Amersfoort 
om daar het plaatselijke Wilhelmina 
H3 te bestrijden. Deze ploeg stond 
slecht één plaats hoger op de rang-
lijst dan Unitas en dus was het zaak 
weer de benodigde punten te beha-
len. Door een blessure aan zijn knie 
moest Maarten Meulemans nood-
gedwongen thuis blijven. Tijdens 
het inspelen kreeg Robbert van der 
Meer last van zijn grote teen, waar-
door de eerste set met een andere 
samenstelling werd aangevangen 
dan gebruikelijk. Dit zorgde voor wat 
onrust in het spel van de Mijdrech-
tenaren, waar de tegenstander 
dankbaar gebruik van maakte. De 
Amersfoorterrs bouwden geduren-
de de eerste set een gedegen voor-
sprong op. Na een tweetal time-
outs wisten de heren van Unitas de 
zaak toch nog aardig te herstellen, 
maar de winst was toch voor Wilhel-
mina met 25-21.
In de tweede set was Robbert van 
der Meer – na het nodige oplapwerk 
- weer inzetbaar en dit gaf zichtbaar 
wat meer rust in het team. De or-
ganisatie stond beter en qua pa-
tronen leek alles te kloppen in de-
ze set. Er werd goed aangevallen en 
zeer goed geserveerd. Vooral mid-
denaanvaller Johan Samson zette 

aan het eind van de set een goede 
reeks neer en dit leverde een ver-
diende 14-25 setwinst op.

Goed spel
In de derde set bleven de heren van 
Unitas goed in hun spel en ook de-
ze set werd een kopie van de twee-
de set. Ook hier weer winst voor de 
Mijdrechtse volleybalheren met de 
setstand van 20-25.
In vierde set leek Unitas ook de set-
winst te pakken, maar aan het eind 
van de set ontspon zich een ge-
lijkopgaande strijd. Helaas kon ook 
hier Unitas – evenals in de voor-
gaande wedstrijden - in de beslis-
sende momenten van de set niet 
doordrukken. Na een bloedstollend 
einde ging de vierde set nipt met 
29-27 verloren. En hiermee de kans 
om de Amersfoortse ploeg op de 
ranglijst te passeren.
Na de toss voor de vijfde set gingen 
de mannen van Unitas goed uit de 
start blokken.
Bij de wisseling van veld halverwe-
ge de set stond er een 3-8 voor-
sprong op het scorebord. De he-
ren uit Mijdrecht volleybalden goed 
door en maakte set met 8-15 af.
Ondanks de 2-3 winst waren de he-
ren ervan bewust dat ze in een gro-
tere overwinning hebben laten lo-
pen.

De Ronde Venen - In het  weekend 
van 24 en 25 oktober is de Acrogym 
van GVM’79 op trainingskamp ge-
weest bij een andere acrovereni-
ging, Flikflak in Den Bosch. 

Op een druilerige zaterdagochtend 
verzamelden de deelnemers om 
12.00 uur bij hun thuisbasis sport-
hal De Brug om vandaar te vertrek-

ken naar Den Bosch. De reis duur-
de iets langer dan gepland door al-
le files, maar om ca. 14.15 uur arri-
veerden ze op hun bestemming. De 
auto’s werden uitgeladen, de trai-
ningskleding aangetrokken en de 
training van die dag begon. Eerst 

een warming-up en daarna werden 
de diverse elementen en oefeningen 
uitgevoerd. Op het eind mochten de 
gymnasten nog in een andere zaal 
tumbling en trampoline springen. 
Dat was een leuke afsluiting van 
deze dag.
Ondertussen had een drietal moe-
ders de boodschappen gehaald en 
was aan het avondeten begonnen. 
Met z’n allen gezellig aan een lan-
ge tafel eten, tv-kijken en  nog wat 
spelletjes doen en de dag was al 
weer om. Bedtijd. Voor de een was 
dat wat later dan voor de ander. De 
“kleintjes” sliepen redelijk op tijd. 
De oudere meiden waren natuurlijk 
nog een tijdje lekker aan het keten.

Zondagochtend was het opstaan 
voor de jongste leden geen pro-
bleem, de ouderen kwamen iets 
moeilijker uit de veren. Na het ge-
zamenlijk ontbijt was het tijd om op 
te ruimen en weer richting de sport-
hal te gaan. De 6 jongste gymnasten 
gingen beneden in de hal hun war-
ming-up doen (eerst door Esther en 
naderhand door een trainer van de 
gastvereniging), de groten kregen 
boven in de acrohal een zwaarde-
re warming-up met gymnasten van 
andere verenigingen om zodoende 
elkaar buiten de wedstrijden om ook 
wat beter te leren kennen. Na een 
uurtje kwam de hele groep weer bij 
elkaar om samen met hun partners 
hun elementen te trainen. Nadat ze 
’s middags een lekkere boterham in 
het appartement dat ze tot hun be-
schikking hadden, hadden gegeten, 
ging men wederom naar de sporthal 
voor de laatste training van 3 uur. 
Elk team heeft zijn oefening en ele-
menten in deze prachtige hal goed 
kunnen beoefenen. Eind van de dag 
gingen ze weer met een moe maar 
voldaan gevoel richting huis.

pagina 24 Nieuwe Meerbode - 4 november 2009

Acrogym GVM’79 op 
trainingskamp in Den Bosch

Mooie overwinning voor 
dames van Atalante D3
Vinkeveen - Woensdag 28 oktober 
speelde het jonge talentvolle D3 te-
gen VCH D7, de nummer 6 tegen de 
nummer 7. De eerste set moest de 
motor nog een beetje op gang ko-
men. Het was spannend maar een 
paar mooie set-ups van Xuee Lont 
en smashes van Tanja van Eijk zorg-
den er uiteindelijk voor dat de eer-
ste set met 22-25 naar de Creavorm 
ploeg ging. 
In de 2de set ging het beter. Het 
was duidelijk te zien dat de jon-
ge talenten steeds meer een team 
worden, vorige wedstrijden was het 
probleem dat ze nog niet zo op el-
kaar ingespeeld waren. Maar ie-
dereen wist z’n plek, schreeuwde 
er op “los” en pakte de ballen. Ie-
dereen was gemotiveerd. Tanja viel 
helaas uit vanwege een hardnek-
kige en pijnlijke enkelblessure. De 
aanval liep lekker dankzij de aan-
valstraining van trainer Frans Roos. 
Een goede pass, set-up en BOEM, 
weer een punt. Deze set verloor 
het team een aantal dubieuze pun-
ten doordat de scheids vond dat er 
touché gemaakt werd bij een aan-
val van de tegenstander. Hij had niet 
helemaal gelijk. Ook kregen de da-
mes te horen dat de opstelling niet 
klopte... Ondanks deze tegenslagen 
wonnen de dames ook de tweede 

set met ruim verschil:14-25. De start 
van de 3de set was minder alert, 
maar de dames herpakten zich en 
de flow kwam terug. Met name Ma-
riska van der Spoel deed erg sterk 
verdedigingswerk, al de hele wed-
strijd trouwens. Veel ballen werden 
van de grond gehouden en konden 
aan het net mooi worden afgemaakt. 
Ondanks wederom wat twijfelachti-
ge beslissingen van de scheidsrech-
ter hield het team het hoofd koel en 
pakte ook deze set met 14-25. 

De laatste set startte wederom min-
der sterk en er ontstond een rede-
lijke achterstand van 14-6. Coach 
Frans Roos zette de dames weer op 
het rechte pad in een time-out en 
het Creavorm team begon aan een 
mooie inhaalrace. Dat betekende 
dat het lawaai in de zaal ook weer 
omhoog ging vanwege het geklap 
en geschreeuw. De tegenstander 
werd zenuwachtig en ging fouten 
maken. Mede dankzij de harde mid-
denaanvallen van Annike van Kou-
wen, mooie smashes van Suzanne 
Arts en Malou de Vries, goede pas-
ses van Denise van der Laan en de 
tactische middenballen van Lisa Be-
ijer wonnen de dames ook de 4de 
set met 21-25 en staan nu op een 
sterke vierde plek. 

Atalante H1 wint
Vinkeveen - Maandagavond 26 
oktober hebben de A-side mannen 
hun 5e wedstrijd van het seizoen ge-
speeld in Haarlem tegen Die Raeck-
se H1 dat momenteel op plaats 10 
in de poule staat. De A-side man-
nen begonnen de eerste set met 
Frans Roos, Martijn de Vries, Robert 
Hardeman, Rick de Groot, Leonard 
de Jong en invaller Ton Plomp (H2). 
De coach van deze avond was Bas 
van der Lubbe die in de vorige wed-
strijd een lichte blessure had opge-
lopen in het bovenbeen. Op de bank 
zat Sven Pothuizen. Na aanvang van 
de wedstrijd (21:45u) ging het rom-
melig en de aanvallen werden ge-
keerd door goede blokkeringen aan 
de kant van Die Raeckse. De A-si-
de mannen liepen achter de feiten 
aan en konden de klap niet uitde-
len, ze sloten de eerste set af met 
25-22 verlies. De 2e set was een ko-
pie van de eerste en eindigde dan 
ook in een 25-23 verlies.
 2-0 achter. Nu moest er wat ge-
beuren. Na een goede peptalk van 
de coach gingen de A-side mannen 
met volle overtuiging de 3e set in. 
De peptalk had effect, de aanvallen 
gingen goed en de blokverdediging 
was nu wel aanwezig om de geblok-
te ballen weer in het spel te bren-
gen. De mannen hadden een mooie 
voorsprong te pakken: 11-22. Maar 

de Haarlemmers gaven zich niet ge-
wonnen en boden flink tegenstand. 
Met enig geluk herpakten de Vin-
keveners zich en wisten de set win-
nend af te sluiten met 18-25.
 In de belangrijke vierde set moest 
duidelijk worden wie onder de druk 
het beste kon presteren. De A-si-
de equipe ging niet goed van start 
en bij een stand van 2-2 volgde 
een zeer discutabele beslissing van 
de scheidsrechter. Martijn de Vries 
was als door een dikke horzel ge-
stoken en reageerde vanaf de bank: 
“Je mag niet gokken scheids, het is 
hier geen casino!” De scheidsrech-
ter was niet van zijn stuk te bren-
gen en hield voet bij dat stuk dus. 
De mannen waren even van slag en 
kwamen op een kleine achterstand. 
Maar getergd door de onrechtma-
tigheid werd dubbel ingezet en het 
kwam tot een voorsprong en uitein-
delijk een 18-25 winst.
Dan de belangrijke 5e set. Gingen 
de mannen uit Vinkeveen 3 pun-
ten meenemen uit Haarlem? Jaze-
ker! Die Raeckse wist niet meer hoe 
ze het op moesten lossen na hun 2-
0 voorsprong en de terugval naar 2-
2. De 5e set eindigde dan ook in een 
mooie 9-15 winst voor Atalante He-
ren 1. De volgende wedstrijd is op 
vrijdag 6-11 in De Boei om 21:00u 
tegen VCH H3, de 7e in de poule.

Atalante D2 doet goede 
zaken
Vinkeveen - Wederom een voltal-
lige Oudenallen Haaxman equipe 
trad aan om haar 5de wedstrijd te 
spelen tegen Spaarnestad D2. Na 
de mooie laatste set van JB1 te heb-
ben gezien en ook wat sterke staal-
tjes van D4 en een hard vechtend 
D5 was het de beurt aan D2 in een 
bruisende Boei Arena. Het publiek 
stond met overweldigend volume 
aan te moedigen, zelfs nog voordat 
we begonnen waren. Het basketbal-
bord aan de tribune bij veld 3 kreeg 
een pak rammel dat zijn weerga niet 
kende, wij speelden op veld 2.. 
De eerste set liet een relaxed beeld 
zien. De tegenstanders waren alle-
maal jonge meiden dat tegen een 
meer geroutineerd Atalante speel-
de. De pass lag in het begin echter 
niet goed en verdeler Jet Feddema 
moest zich in allerlei bochten ren-
nen en krioelen om er nog wat van 
te maken. Het afmaken lukte daar-
door ook nog niet zo mooi als het 
kan zijn en zo kabbelde het voort. 
De rally’s waren minder snel afgelo-
pen dan de Vinkeveense Oudenal-
len-Haaxman equipe soms dacht en 
de Haarlemse dames kwamen dich-
terbij. Maar er was nog ruimte ge-
noeg, met 25-19 werd het eerste be-
drijf afgesloten.  
Spaarnestad maakte een voor-
sprong aan het begin van de twee-
de set door goed serveren en fout-

jes aan de gele kant. Een time-out 
van Annemarie Bakker op 7-6 ach-
ter zette de meiden weer op scherp. 
Met een flink stappie meer werd er 
netjes gepasst en kwam er duide-
lijkheid achterin. Daardoor ging de 
rest ook mooier draaien. Met name 
Tineke Vellekoop accelereerde ex-
cellent en liet een paar mooie klap-
pers op de buitenaanval zien. De 
Haarlemse dames kwamen er nage-
noeg niet meer aan te pas: 25-14.
Drie nieuwe speelsters in het veld, 
even wennen wel. Coach Jet Fed-
dema wees op de compacte forma-
tie van de tegenstanders, geen mid-
dengat dus, maar ballen ver achter-
in spelen met name in de hoeken. 
Het team kwam in het 2e deel van 
de set lekker op stoom en maakte 
ook part III af met 25-18. In de vier-
de set werd Inge Bakker als groot 
voorbeeld gesteld met haar snel-
le harde knallers en mooie lobbige 
geplaatste aanvallen. Afwisseling 
ook in de service, daar hadden de 
gasten moeite mee. Iedereen raakte 
geïnspireerd en geluk en wind was 
mee, het ging lekker en ze konden 
zich ook weer verstaanbaar maken 
want H3 was uitgebald.
En zo haalden Vinkeveense dames 
de meet met 25-9 en een 4-0 over-
winning. Op naar de volgende wed-
strijd komende vrijdag in Nieuw 
Vennep.

Atalante JB1 wint 1 set 
van VCH JA2
Vinkeveen - JB1 speelt dit jaar 
door een gebrek B teams, in een 
gemengd JB/ JA poule. Voor een 
team dat vorig jaar nog op C niveau 
speelde is het wennen aan de nieu-
we net hoogte en  lengte-  en slag-
kracht van de tegenstanders. 
Na een aantal wedstrijden tegen 
Jongens A teams te hebben ge-
speeld en helaas verloren, is het dit 
mix team vrijdag 30 oktober in de 
Boei gelukt hun eerste set van een 
A team te winnen.

Bestonden de eerste twee sets uit 
een paar mooie rally’s, toch bleek 
de tegenstander net sterker. De der-
de set waren ze nog steeds in staat 
sterke weerstand te bieden en is het 
door tactisch en slim het spel  te 
spelen gelukt VCH JA2 met een set 
stand van 25-17 te verslaan.  

Een mooi resultaat van dit ambitieu-
ze team. Atalante JB1 speelt vrijdag 
6 november uit tegen Smashing Vel-
sen JA1.

Seizoen begint goed voor
het Goesting Events 
schaatsteam
De Ronde Venen - De schaatsers 
van het door Goesting Events ge-
sponsorde team zijn dit seizoen be-
gonnen met goede klasseringen in 
de strijd om de MARATHON-Cup. In 
deze landelijk wedstrijd cyclus ko-
men de rijders uit in de 1ste-divisie, 
de ener hoogste klasse die er is op 
het gebied van marathonschaatsen.
In de eerste wedstrijd waren het 
Martijn de Groot uit Mijdrecht en 
Kevin Floris uit Wormer die direct 
punten pakten voor het klassement. 
Martijn pakte in de eerste tussen-
sprint gelijk een punt, iets wat Kevin 
in de volgende sprintserie verbeter-
de door gelijk 4 punten te behalen. 
Bij de finish werd Martijn 16de en 
Kevin werd 29ste. De andere twee 
rijders van de ploeg, Michiel Maer-
ten uit Nieuw-Vennep en Greg Nieu-
wenhuys uit Amsterdam finishte als 
32ste en 44ste in de eerste wedstrijd 
in Alkmaar.
In de tweede wedstrijd deed Kevin, 
die dit seizoen voor het eerst uitkomt 
in de landelijke competitie, het zelfs 
nog beter dan bij zijn 1ste wedstrijd. 
Hij werd 16de op het snelle ijs van 
Thialf. Michiel werd 23ste en Mar-
tijn en Greg kwamen in het gedrang 
niet toe aan een goede eindsprint 
en eindigde als 40ste en 46ste. 

Thuisbaan
De derde wedstrijd werd op 24 ok-
tober gereden op de thuisbaan van 
de ploeg, de Jaap Eden baan in Am-
sterdam. Hier viel Martijn al vroeg 
in de wedstrijd uit doordat hij een 
schaats in zijn scheen kreeg. De an-
dere mannen reden ondanks val-
partijen wel een goede wedstrijd. 
De eerste die tegen het ijs ging was 
Michiel, er stonden pas 20 ronden 
op het rondebord toen hij de boar-
ding van dichtbij ging bekijken. 
Met hulp van Martijn kon hij geluk-
kig weer snel aansluiten. Ook Greg 
ging tegen het ijs, maar hij liet toen 
zien hoe sterk hij momenteel is door 
weer de aansluiting te vinden met 
het peloton. In de slotfase werkten 
de 3 overgebleven mannen goed 
samen om Michiel zo goed mogelijk 
te positioneren voor de eindsprint. 
Helaas ging Greg hierbij met nog 5 

ronden te gaan weer tegen het ijs. 
Michiel en Kevin zaten echter nog 
goed voorin. Met nog 500 meter te 
gaan ging Michiel de sprint vroeg 
aan, te vroeg bleek op het laatste 
rechte stuk toen er nog 4 mannen 
langszij kwamen en Michiel dus ein-
digde op een 5de plek. Kevin sprint-
te naar een 11de plek.
Deze winter zullen de mannen elke 
zaterdag een wedstrijd rijden op ijs-
banen door het hele land. Voor de 
kalender kunt u terecht op de web-
site van de ploeg: www.marino-
schaatsers.nl

Koppel 
Klaverjassen
Vinkeveen - Op dinsdag 10 novem-
ber wordt er weer een gezellige kop-
pelklaverwedstrijd gehouden voor ie-
dere kaartliefhebber. Er zijn weer leu-
ke prijzen beschikbaar. De aanvang 
is 20.15 uur in Café ‘t Meertje aan 
Achterbos 101 in Vinkeveen. Dinsdag 
27 oktober was Martien de Kuijer met 
5084 punten de beste kaarter, twee-
de Ferry Verbraak met 4979 punten, 
derde Frans Bierstekers met 4865 
punten, vierde Theo Kranendonk met 
4806 punten en als vijfde eindigde 
Frederik Mulckhuijse met 4789 pun-
ten. De poedelprijs ging naar Herman 
Mulckhuijse met 3962 punten.

Unitasheren pakken
drie punten

Herfsttoernooi bij TV 
Wilnis zit erop!
Wilnis - Afgelopen zondag jl. heeft 
de afsluiting van het herfsttoernooi 
bij Tennisvereniging Wilnis plaats-
gevonden. Twee maanden lang is 
er in verschillende poules gestreden 
om de eerste of tweede plek. Daar-
naast is de herfstcompetitie voor-
al een gezelligheidstoernooi, wat tij-
dens de partijen ook goed te mer-
ken was! Mensen van verschillende 
sterktes wie nog nooit een wedstrijd 
met elkaar hadden gespeeld, gaven 
zich dit jaar samen voor dit toernooi 
op. Dit resulteerde in gelijkwaardi-
ge, gezellige en verrassende poules. 
Er waren poules in de heren-, da-
mesdubbel en mix. Vrijwel de gehele 
competitie was er sprake van goed 
weer. Er zijn maar weinig momenten 
geweest dat er partijen vanwege het 
weer afgelast werden. Deelnemers 
hadden zelf wel veel dagen waarop 
zij niet konden spelen, waardoor de 
organisatie van dit toernooi in lasti-
ge posities kwam te staan. Deson-
danks is alles naar tevredenheid van 
alle partijen goed gekomen. Petje af 

voor de organisatie! De weekenden 
zaten door verschillende afzeggin-
gen niet altijd vol, maar desalniette-
min was de gezelligheid alom aan-
wezig. 
Zondag 1 november 2009 vond de 
afsluiting plaats. Alle wedstrijden 
waren gespeeld en de weersvoor-
spelling voor deze zondag was niet 
al te best. Er zat een echte herfstdag 
aan te komen. Echter, het is in Wil-
nis nog een tijdje droog gebleven, 
waardoor er toch met de dag be-
gonnen kon worden. De organisa-
tie had alle deelnemers door elkaar 
gehusseld, zij speelden dus niet al-
leen met hun “vaste” maatje. Er was 
gezorgd voor een lekkere lunch en 
tussendoor ook nog hapjes. On-
danks de regen in de middag, heeft 
het herfsttoernooi toch een mooie 
afsluiting beleefd. Voor volgend jaar 
zal de organisatie zich over de opzet 
van dit herfsttoernooi buigen. Dus 
even afwachten wat het gaat wor-
den en vooral al verheugen op vol-
gend jaar! 
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Thamen-Diving.nl zet 
zich in voor de natuur
Vinkeveen - In oktober start Rijks-
waterstaat Zeeland met het verster-
ken van de onderwateroevers bij 
een aantal Zeeuwse duikplaatsen. 
Samen met de beroepsvissers zul-
len sportduikers van de NOB ( Ne-
derlandse Onderwatersport Bond) 
op drie zaterdagen in oktober zoveel 
mogelijk kreeften verplaatsen bij de 
drie duikplaatsen waar RWS aan het 
werk gaat: Zeelandbrug (Noordzij-
de), Lokkersnol (Cauwersinlaag) 
en Schelphoek (Oostzijde). Hier-
mee proberen we zoveel mogelijk te 
voorkomen dat de kreeften worden 
bedolven. De leden van Thamen-Di-
ving laten een dergelijk gebeuren 
natuurlijk niet aan hun neus voorbij 
gaan. Zeker daar het toch om een 
unieke locatie gaat in Nederland.
Dus zijn wij Zaterdag 24 Oktober 
in alle vroegte vertrokken richting 
Zierikzee. De lokatie waar gedoken 
werd was onder aan de Zeeland-
brug (Noordzijde), alwaar een stevi-
ge windkracht 5 en een regenbui-
tje ons verwelkomde, en een water 
temperatuur van 13 graden het ge-
heel kompleet maakte. Na een korte 
uitleg van enkele bestuursleden van 
de NOB betreffende veiligheid en 
indeling buddy paren, kon een ie-
der naar zijn stek gaan. Er stond een 
behoorlijke golfslag wat het te wa-
ter gaan met een volledige uitrus-
tingover de gladde stenen niet ge-
makkelijk maakte.

Er waren diverse percelen uitgezet 
waar de kreeften gevangen moesten 
worden. Dat dit nog een hele klus 
was laat voor zich spreken, er zaten 
beste knapen tussen van zo rond de 
50 cm met behoorlijke scharen, en 
ze zaten er echt niet op te wachten 
om gevangen te worden.
Dus evenmee werken ho maar, en 
dan word het toch een hele klus on-
derwater.

Veilige plek
Dankzij het noeste werken van on-
geveer 60 leden zijn er 212 kreeften 
omhooggebracht en op een veilige 
plaats weer uitgezet. Er werd gedo-
ken op een diepte tussen de 5 en 20 
meter, het betrof hier een stroom-
duik. Aangezien de schelde in open 
verbinding met de zee staat is men 
hier dus afhankelijk van het tij om 
te duiken. Ondanks dat er kreef-
ten gered moesten worden was er 
nog voldoende tijd tussen door om 
te genieten van dat wat de Zeeuw-
se onderwater wereld ons te bieden 
heeft. Na afloop van de duik had de 
NOB een Zeeuwse traktatie voor 
ons in petto in de vorm van boles-
sen, (Zeeuws broodje met stroop en 
kaneel).
Op de foto enkele leden van Tha-
men-diving van links naar rechts; 
Koos Eveleens, Ton Roosenbrand 
en Frans van Nerum als wal coör-
dinator.

Opnieuw winst voor Argon 
tegen Waterwijk
Mijdrecht - Argon heeft tegen Wa-
terwijk z’n derde overwinning op rij 
behaald, het werd in een enerveren-
de wedstrijd uiteindelijk 3-0 voor Ar-
gon. Voor rust leidde Argon met 1-
0, in de tweede helft, met nog twin-
tig minuten te gaan scoorde Argon 
vanaf elf meter. Toen tien minuten 
voor tijd de derde treffer viel kon Ar-
gon de zege niet meer ontgaan.

Het eerste half uur van de wed-
strijd had Argon het moeilijk, het 
kreeg weinig vat op de tegenstan-
der en moest toezien dat Tim Por-
tengen namens Waterwijk op de 
paal schoot en dat Argon doelman 
Bas van Moort twee maal in één 
op één situaties met aanvaller Tom 
van Leek maar net kon voorkomen 
dat de gasten op voorsprong kwa-
men. Argon stelde daar twee moge-
lijkheden tegenover, zo schoot Ke-
vin Blom van dichtbij in handen van 
doelman Wils en knalde Youri van 
Adrichem in het zijnet en een maal 
voorlangs.

Na een half uur kwam Argon op 
voorsprong, een vrije trap van Mark 
Flapper kwam bij Albert Mens te-
recht, hij kreeg de bal niet echt on-
der controle maar zag toch kans 

René Legters aan te spelen die niet 
aarzelde en hard inschoot 1-0.

Fel
De tweede helft kwam Waterwijk fel 
uit de startblokken en werd Argon 
in de verdediging gedrukt. Zo kon 
doelman Bas van Moort zich uitle-
ven op inzetten van Kwant en Por-
tengen en had de Argonsluitpost al-
le geluk toen hij in oog in oog kwam 
te staan met Van Leek maar de inzet 
van de aanvaller ging voorlangs.

Net toen Waterwijk dreigde toe te 
slaan werd René Legters op links ten 
val gebracht waarna scheidsrechter 
Van Lith niet anders kon doen dan 
de bal op de elf meter stip te depo-
neren. Albert Mens koos de goe-
de hoek 2-0. Met nog een kwartier 
op de klok werd Jimmy van Veen en 
Ronald Hijdra ingebracht voor Niels 
de Wildt en Michael Levering. Vier 
minuten later al had Van Veen suc-
ces, op aangeven van Kevin Blom 
scoorde hij beheerst de 3-0. Bijna 
werd het nog erger voor Waterwijk 
maar keeper Wils kon in de laatste 
minuut met een knappe redding een 
doelpunt voorkomen.
Zaterdag gaat Argon op bezoek bij 
DHSC in Utrecht.

Argon pakt de winst bij
ADO ‘20
Mijdrecht - De altijd lastige wed-
strijd in Heemskerk heeft dit keer 
de volle buit opgeleverd voor Ar-
gon, dat snel op voorsprong kwam 
en daarna merkte, dat de thuisploeg 
voor het doel van Eelco Zeinstra de 
nodige scherpte ontbeerde. Nadat 
op slag van rust de voorsprong naar 
0-2 was getild, kwam men niet meer 
in de problemen en haalde eigenlijk 
een simpele winst.
Met de in de hoofdklasse debute-
rende Samir Jebbar als vervanger 
van de ook al geblesseerde Thabiso 
van Zeijl naast Joshua Patrick in de 
aanvalslinie startte Argon goed en 
na zes minuten kwam de openings-
treffer op het bord: rechterverdedi-
ger Tol speelde de bal zeer onnauw-
keurig terug en de attente Samir 
Jebbar wist het leer net voor doel-
man van der Geest op te pikken, 
hem te passeren en het lege doel 
vormde voor hem geen probleem, 
0-1. ADO ’20 liet zich hierdoor niet 
uit het veld slaan en probeerde de 
stand zo snel mogelijk gelijk te trek-
ken, maar eenmaal in het straf-
schopgebied voor Eelco Zeinstra 
bleek het vizier niet goed afgesteld. 
Pogingen van Sarica, de Nijs en de 
bij Argon nog zo bekende Duane Si-
nester deden de bal voor het doel 
langs gaan dan wel in het vang-
net belanden, tussen de palen mik-
te men niet. Na een kwartier zak-
te de druk van de thuisploeg al be-
hoorlijk en kon het goed georgani-
seerde Argon de zaken onder con-
trole krijgen. Veel kansen waren er 
nu niet meer te noteren, al moest 
van der Gijp ten koste van een ge-
le kaart een uitbraak van Samir Jeb-
bar onderbreken. In de slotminuten 
zette de thuisploeg nog eens aan, 
maar ook nu bleek het formaat van 
het doel niet goed ingeschat bij po-
gingen van spits den Nijs. In blessu-
retijd weer een snelle aanval van Ar-
gon, waarbij van der Grijp zich weer 

genoodzaakt zag Samir Jebbar bij 
het textiel te pakken. Ditmaal kwam 
hij er zonder kaart vanaf, maar de 
schade ontstond wel: Sergio de 
Windt tilde de bal uit de vrije trap 
fraai over de muur langs de kans-
loze van der Geest voor de 0-2 tus-
senstand.

Slecht  
Na rust leek de middenvelder bin-
nen drie minuten weer doel te tref-
fen, toen de doelman van de thuis-
ploeg door storen van Samir Jeb-
bar de bal slecht wegwerkte, maar 
de gemikte inzet van Sergio de 
Windt kaatste via de paal weer te-
rug in het veld. Hierna ontwikkelde 
zich onder troosteloze omstandig-
heden (gelukkig kende het kunst-
grasveld geen al te grote problemen 
met het overvloedige hemelwater) 
een wedstrijd tussen de thuisploeg, 
die niet in staat bleek tot echte druk, 
en de bezoekers, die rustig konden 
afwachten en dat zonder proble-
men deden. Pas een kwartier voor 
tijd leek ADO in de buurt van een 
goal te komen, maar de inzet van 
Weeber eindigde in de veilige han-
den van Eelco Zeinstra. Diens col-
lega van der Geest had 2 minuten 
later heel wat meer moeite met de 
poging van afstand van Michael van 
Laere, maar ook dit leverde slechts 
een hoekschop op. Voor het overige 
slaagden beide teams er niet meer 
in het de tegenstander echt lastig te 
maken en werd uitgekeken naar het 
laatste fluitsignaal van scheidsrech-
ter de Jong, zodat de droge kleed-
kamer opgezocht kon worden.

Met de winnende serie en het twee-
de verlies van koploper AFC sluit 
Argon weer aan bij de kopgroep, 
zondag staat aan de Hoofdweg met 
nummer 2 FC Hilversum als tegen-
stander een heuse topper op het 
programma.

CSW pakt periodetitel
Wilnis - CSW heeft afgelopen za-
terdag de eerste periodetitel weten 
te veroveren door een terechte ze-
ge bij Kennemerland. Na een 0-1 
ruststand stapte de ploeg van trai-
ner Dennis van den IJssel na negen-
tig minuten met een 0-2 zege van 
het veld.

CSW kende tegen Kennemerland 
een droomstart want reeds na 2 mi-
nuten spelen stond de 0-1 al op het 
bord. Een prima pass in de diep-
te van Ronnie Hilhorst bereikte de 
wegsprintende Jay Klaas Wijngaar-
den die vervolgens de keeper om-
speelde en beheerst inschoot.

Kennemerland beperkte zich voor-
al tot verdedigen en daardoor moest 
CSW het geduld blijven opbren-
gen om de juiste opening te vinden. 
Achterin en op het middenveld werd 
de bal keurig rondgespeeld en van 
daaruit werd er geprobeerd om de 
spitsen te bereiken.

Zo werd Wijngaarden vanaf het 
middenveld goed aangespeeld en 
draaide knap weg van zijn tegen-
stander maar zijn schot werd knap 
gekeerd door de doelman. CSW had 
de pech toen een onhoudbare pegel 
van Alexander Bos van de lijn werd 
weggekopt.

De tweede fase van de eerste helft 
werd wat rommeliger waarin CSW 
de sterkere ploeg bleef en Kenne-
merland nauwelijks voor enig ge-
vaar kon zorgen richting het doel 
van Jordi Wens. Wens stond wel op 
de juiste plek bij een schot van bui-
ten de zestien die hij keurig uit de 

hoek tikte. Aan de andere kant was 
Cabeza dicht bij de tweede treffer 
toen hij uit de draai net voorlangs 
schoot.

Meer ruk
Na rust een agressiever Kennemer-
land dat iets meer druk probeerde 
te zetten. CSW raakte daarvan niet 
echt van de wijs maar speelde iets 
te slordig bij balbezit. CSW bleef de 
gevaarlijkste ploeg en kreeg ook 
nog wel wat kansen. Zo werd Wijn-
gaarden de diepte ingestuurd maar 
waar hij beter de bal breed had kun-
nen leggen op de vrijstaande Cabe-
za stuitte hij nu op de keeper van 
Kennemerland. Een prima aanval 
over rechts gaf invaller Rick Verweij 
een heel vrij veld richting keeper. De 
inzet van Verweij kon echter ternau-
wernood worden gestopt door de 
prima doelman van Kennemerland. 
Een pegel van Cabeza was weder-
om een prooi voor de keeper. Ken-
nemerland werd nog gevaarlijk toen 
uit een hoekschop richting de hoek 
werd gekopt maar een prima red-
ding van Jordi wens voorkwam de 
gelijkmaker. Vlak voor tijd kon CSW 
eindelijk opgelucht ademhalen toen 
Wijngaarden na een pass van Ca-
beza alleen op de keeper afging en 
prima afmaakte. Bijna kon Kenne-
merland de eer nog redden maar 
het stuiterende schot eindigde voor 
CSW gelukkig op de lat.

Zo sloot CSW de eerste periode van 
acht wedstrijden af met een dege-
lijke overwinning waar eigenlijk niet 
veel op af viel te dingen. A.s. zater-
dag speelt CSW weer thuis om 14.30 
uur tegen HCSC uit Den helder.

Willen Jan Mayenburg (l), Arjan Rietveld (m), O. van Bolhuis (r)

Hengelsport Vereniging Wilnis 
sluit jeugdcompetitie af

Wilnis - Afgelopen zaterdag heeft 
HSV Wilnis weer op traditionele wij-
ze de  jeugdcompetitie afgesloten. 
Elk jaar worden alle jeugdleden uit-
genodigd om te gaan forelvissen 
met aansluitend de prijs uitreiking 
van de afgelopen competitie. Er wa-
ren dit jaar weer vele mooie prij-
zen te verdelen welke mede door 
De  Kampeerexpert uit Uithoorn be-
schikbaar zijn gesteld.
Deze competitie wordt geduren-
de de zomer gehouden, er vinden 
dan 8 wedstrijden plaats. Deze wor-
den op zaterdagen gevist. De jeugd 
wordt onderverdeeld in 2 groepen. 
Een groep van 6 tot 11 jaar, hierbij 
telt het aantal gevangen vissen en 
een groep van 11 tot en met 17 jaar, 
hierbij tellen alleen de vissen die de 
minimum maat halen en worden de 
grootte van de vissen bij elkaar op-
geteld. Ook wordt er gestreden om 
de Willem Mayenburg Trofee. Dit 

is een wisselbeker voor de groot-
ste gevangen vis van dat seizoen. 
Deze beker wordt elk jaar door de 
zoon, Willem Jan, van wijlen Willem 
Mayenburg uitgereikt. Willen Jan is 
tevens actief als vrijwilliger bij de 
jeugdafdeling van de Hengelsport 
vereniging. De trofee werd dit jaar, 
evenals vorig jaar, in de wacht ge-
sleept door Arjan Rietveld met een 
brasem van 51 cm.
Voor meer informatie over de hen-
gelsportvereninging kunt u terecht 
op onze website www.hsvwilnis.nl

De overige uitslagen zijn.
Jeugd 6-11 jaar
1. Mark Brugman  87 stuks
2. Stan van Eijk    39 stuks
3. Martin Rietveld  19 stuks
Jeugd 11 t/m 17 jaar
1. Wesley van ’t Hart    668 cm
2. Arjan Rietveld            471 cm
3. Chris Brugman          245 cm

Hertha speelt gelijk
Vinkeveen - Hertha heeft in de 
thuiswedstrijd tegen koploper Vlieg-
dorp een punt overgehouden. In een 
boeiende topper had Vliegdorp het 
betere spel en het meeste balbezit, 
maar Hertha de kansen. 
Vliegdorp de ongeslagen koploper 
in de vijfde klasse C met 54 doel-
punten voor en slechts zes tegen 
kwam afgelopen zaterdag op be-
zoek in Vinkeveen. Hoofdtrainer 
Sjaak ten Den en trainers Rodger 
van der Hulst, Stefan van der Berg 
en Bertus Blok hadden hun huis-
werk goed gedaan. Met een tacti-
sche aanpassing en een zeer gedis-
ciplineerde uitvoering kon Hertha 
het spel van de Soesterbergers ont-
regelen en kreeg het de beste kan-
sen voor de overwinning.
Hertha begon uitstekend aan de 
wedstrijd, het ving Vliegdorp op en 
kwam zelf een aantal keren gevaar-
lijk uit. Binnen tien minuten kon 
Hertha de eerste grote kans no-
teren, na een mooie voorzet van 

rechtsback Tim Bendemacher kopte 
Rick Koot hard op de lat. Vliegdorp 
was gewaarschuwd maar had gro-
te moeite met het spel van Hertha. 
Binnen het kwartier kreeg Hertha 
de beloning na het harde werken. 
Een voorzet van opnieuw Bendema-
cher kwam via spits Jorg Landwaart 
(foto) en weifelend optreden van 
keeper Vermeulen bij Wessel Maij-
er terecht die simpel raak kon kop-
pen, 1-0. 
Na een half uur spelen kwam Vlieg-
dorp beter in de wedstrijd. Vliegdorp 
ging met drie spitsen spelen en met 
een tactische omzetting op het mid-
denveld kwam de koploper beter in 
de wedstrijd. Hertha had vooral op 
het middenveld moeite met de om-
schakeling waardoor Vliegdorp ge-
vaarlijker kon worden. De afstands-
schoten leverden echter weinig pro-
blemen op voor de debuterende 
Hertha keeper Wouter Moen. Na 
40 minuten spelen kwam Vliegdorp 
echter wel langszij. Topscorer van 
Essen werd aangespeeld in de zes-
tien meter, die met een snelle kap-
beweging zich knap vrijspeelde en 
hard de gelijkmaker tegen de tou-
wen schoot, 1-1.
Na de rust was het spelbeeld het-
zelfde als in de eerste helft. Hert-
ha ving Vliegdorp op en kwam er 
snel en gevaarlijk uit. Na ruim een 
uur spelen werd een prachtige aan-
val opgezet door Bendemacher, na 
een één twee met Landwaart schoot 

de jonge rechtsback van 20 me-
ter rakelings over. Tien minuten la-
ter kreeg Hertha de grootste kans 
om opnieuw op voorsprong te ko-
men. Landwaart sneed vanaf links 
het strafschopgebied in, via keeper 
Vermeulen kwam de bal bij Maijer 
terecht, maar zijn inzet uit de draai 
werd van de lijn gehaald. 

Kansen
Vliegdorp had moeite om echte 
kansen te creëren. De Hertha ver-
dediging met Bendemacher, van de 
Broek, Overzee en Liesveld bleef, 
mede door het vele loopwerk op het 
middenveld, goed overeind tegen de 
toenemende druk van Vliegdorp. De 
Soesterbergers hadden het balbe-
zit en waren dreigend maar kon niet 
echt gevaarlijk worden. Een kwar-
tier voor tijd kreeg Hertha opnieuw 
een grote kans om de wedstrijd te 
beslissen. Koot kon uit een corner 
vrij inkoppen, maar kopte rakelings 
naast. In de 82ste minuut kopte ook 

Rick Aarsman nog voorlangs uit een 
vrije trap, maar de wedstrijd eindig-
de in een gelijkspel. Vliegdorp dacht 
vlak voor tijd nog aan een straf-
schop, maar dit werd weggewuifd 
door de goed leidende scheidsrech-
ter Schopman. 
Met de juiste tactiek, grote inzet en 
een uitstekende teamprestatie heeft 
Hertha goed tegenstand geboden 
tegen het sterke Vliegdorp en hun 
positiespel en aanvallen kunnen 
ontregelen. De Vinkeveeners heb-
ben de kansen gehad om de over-
winning binnen te halen maar er zat 
helaas niet meer in dan 1-1.
Door het gelijkspel is Hertha gepas-
seerd door OSO dat thuis won van 
Legmeervogels (2-1). De ploeg uit 
Loosdrecht heeft staat twee punten 
voor, maar heeft wel een wedstrijd 
meer gespeeld. De nummers vier 
(SDZ) en vijf (OSM’75) van de com-
petitie gingen onderuit tegen Over-
amstel en Zeeburgia. Voor Hertha 
is het belangrijk om de lijn door te 
trekken en ook tegen lagergeklas-
seerde ploegen met zoveel inzet en 
discipline te spelen.  

Hertha 2 won thuis simpel van Ben-
schop met 3-1, Mike van Veen (2 
keer) en Thomas Liesveld waren de 
doelpuntenmakers. Hertha 2 is kop-
loper in de competitie. Komende za-
terdag speelt Hertha 2 uit tegen De 
Meern, de wedstrijd begint om 15.00 
uur in IJsselstein.

Eindelijk weer winst voor 
HVM Dames 1!
Mijdrecht - Na een weekje rust 
en wat goede gesprekken, heeft 
Dames 1 van Hockey Vereniging 
Mijdrecht zich weer weten te her-
pakken. Ze moesten afgelopen zon-
dag de thuiswedstrijd tegen Mag-
nus (helemaal uit Schagen!) spelen.
Het was een wedstrijd met veel on-
gelukken. Dit lag niet aan de scheid-
sen, die lieten het spel gewoon lek-
ker vlot verlopen. Door wat onhan-
dige passes en onhandig stopwerk, 
werd de één na de ander naar de 
duckout getild, bij allebei de teams. 
Mijdrecht schrok wel behoorlijk 
toen een keiharde bal van Claudia 
Röling op de neus van Simone Wa-
gemakers belandde. Vlak daarna 
raakte Claudia Röling zelf ook nog 
eens geblesseerd, toen ze haar knie 
verdraaide terwijl ze één van haar 
prachtige backhandgoals wilde ma-
ken.
Gelukkig konden beide speelsters 
later weer het veld in om het team 
te helpen!
Er werd goed samen gespeeld door 
HVM, veel en snel overgepassed en 
weinig gezeurd met wisselen. Ieder-
een werkte hard en liet zich niet uit 
het veld slaan door al het commen-
taar wat op onze scheidsen werd 
geleverd.
In de rust stond Mijdrecht 3-0 voor, 
dankzij 3 mooie en strakke doelpun-
ten. Saskia Kraan scoorde één keer 
uit een assist van Jolien Uijenkruijer. 

Marloes Veldstra scoorde wel twee 
keer vanuit haar nieuwe spitspositie. 
Wat een enthousiasme! Dit is duide-
lijk haar beste positie.

Fanatiek
Na de rust was Magnus ineens heel 
fanatiek en actief, waar Mijdrecht 
even van schrok. Magnus brak vaak 
door, maar gelukkig is Mijdrecht in 
het bezit van een hele goede keep-
ster, Babs Hagendoorn. Claudia Rö-
ling scoorde gelukkig nog een mooi, 
hard doelpunt, waar het team al 
op hoopte dat zij dat nog zou gaan 
doen. Magnus scoorde helaas ook 
nog drie keer. Deze hadden niet al-
lemaal mogen gebeuren, maar hier-
door werd Mijdrecht weer fanatiek 
omdat ze het wilden rechtzetten. 
Het werd spannend, zouden ze dan 
toch weer met een gelijkspel eindi-
gen bij een wedstrijd waar de drie 
punten gepakt moeten worden? 
Aan de kant steeg de spanning ook. 
Gelukkig scoorde Claudia Röling 
nog het laatste doelpunt en floten 
de scheidsen de wedstrijd af.
Eindelijk weer drie punten voor 
Mijdrecht! Ze moeten nog leren om 
niet in te kakken tijdens de twee-
de helft en altijd fanatiek te hockey-
en zoals ze nu deels heel goed ge-
daan hebben. Volgende week spe-
len ze uit tegen Heerhugowaard, die 
nu één plek onder Mijdrecht staat. 
Spannend dus!
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Argon C1 klopt koploper 
FC Haarlem C1 thuis
Mijdrecht - In een uitermate boei-
ende wedstrijd lieten de mannen 
van trainer Ronald de koploper met 
lege handen in zijn eigen “stadion” 
achter. Haarlem was voetbaltech-
nisch misschien wel beter, maar niet 
daadkrachtig genoeg om het de ver-
dediging echt moeilijk te maken.

Het middenveld met Menno, Bram 
en Berry ontregelde in eerste in-
stantie al de Haarlem aanval, waar-
na Argons verdediging, bestaande 
uit Joris, Robert, Matthijs, Terren-

ce en gastkeeper Giovanni, tamelijk 
eenvoudig overeind bleef. Haarlem 
moest achterin wel scherp blijven 
om de snelle uitbraken met Emiel 
en Jack  op de vleugels en Dylan in 
het midden tegen te houden. In de 
2e helft veranderde het beeld niet, 
Haarlem bleef breiend aanvallen en 
Argon bleef rustig verdedigen.
Halverwege de tweede helft wer-
den twee kansen via snelle aanval-
len van Argon gecreëerd en prima 
omgezet in een 2-0 voorsprong om-
gezet. De 0-1 schoot Bram hoog in 

de touwen, terwijl de Haarlem kee-
per het schot van Patrick nog net 
kon verwerken maar geen enke-
le kans bij de rebound van Menno 
had, waardoor het 0-2 werd.
Haarlem wisselde veelvuldig, ter-
wijl bij Argon Digiano voor Emiel 
en Matthijs I voor Dylan ingebracht 
werden.
De laatste minuten drong Haar-
lem vanzelfsprekend nog meer aan, 
maar slechts 1 kans werd door Ar-
gon weggegeven, waardoor de 
eindstand 1-2 werd.

Argon D1 loopt er heel 
netjes bij komende winter
Mijdrecht - Met dank aan spon-
sor Putman Vefima uit Mijdrecht is 
de D1 van Argon in een mooi win-
ter tenue gestoken. Putman Vefima 
is een adviesbureau op het gebied 
van vastgoed voor met name wo-
ningbouwcoöperaties en verzorgt 
daarnaast interim management op 
directieniveau.
De spelers en begeleiding van de 
D1 dragen allen eenzelfde coach-
jas met de sponsoropdruk op de rug 
en het trotse Argon-embleem op 
de borst. Het jeugdteam zal ook in 

de winterperiode goed verzorgd en 
herkenbaar ten tonele verschijnen.
De D1 van SV Argon komt dit jaar 
uit in de competitie van de Hoofd-
klasse C van de KNVB. Van de tot 
nu zeven gespeelde wedstrijden 
werden er vijf overtuigend gewon-
nen van ondermeer Victoria, DOVO 
en Houten, en werd er twee keer ge-
lijk gespeeld.
Hiermee is de D1dus nog onge-
slagen en wordt op dit moment de 
tweede plaats op de ranglijst inge-
nomen met een punt achterstand 

op koploper Diemen. Medio decem-
ber zullen de degens met Diemen 
worden gekruist. 
Ook in de bekercompetitie zijn ze 
inmiddels een ronde verder geko-
men door winst op CSW D1 uit Wil-
nis en OSM ‘75 uit Maarssen. In de 
volgende bekerronde heeft Argon  
De Meern geloot, een goede beken-
de die eveneens in de Hoofdklasse 
C uitkomt en in een uitduel met 5-
0 werd verslagen. Dit geeft vertrou-
wen om weer een ronde verder te 
komen in het bekertoernooi.

Van links naar rechts: Teammanager Jeroen van Egmond, Niels van Egmond, Casper Helmer, Pim Putman, Tim Egbers, 
Ricardo Wessels, trainer/coach Leo Clement, assistent trainer Martin van Tol; Ritchie Zinga, Luc Taal, Said Bouyahi, Tho-
mas Ebbelink, Hafid Orrech, Sico van der Horst, Ricardo van Doorn, Richard Strubbe, Ezrak Gok.

Argon F1 speelt prachtig toernooi
Mijdrecht - Woensdag 28 oktober 
mocht de F1 van Argon meedoen 
aan HET-toernooi bij AJAX. Na twee 
verloren competitiewedstrijden werd 
er zaterdag en maandag hard ge-
traind. Het goed voorbereide Argon 
was ingedeeld in poule 4 en moest 5 
wedstrijden spelen. De eerste wed-
strijd bracht WSV’30 als tegenstan-
der. Een zeer spannende wedstrijd 
waar WSV’30 de leidding nam, tot-
dat 5 minuten voor tijd de gouden 
wissel kwam, Niels schoot prachtig 
de 1-1 in en meteen klonk het eind-
signaal. De volgende wedstrijd was 
tegen Diemen, een wedstrijd die 
een gelijkspel verdiende, maar jam-
mer genoeg met 1-0 verloren ging. 
In de strijd tegen DSO werd er or-

de op zaken gesteld. Dankzij het su-
perverdedigingstrio Dion, Mathis en 
Jim had Dani niks te keepen. Voor-
in was het Jordy die zijn stempel op 
de wedstrijd wist te drukken, met 
twee op maat geschoten corners en 
met een prachtige vrije trap werd de 
wedstrijd met 3-0 gewonnen.

De vierde wedstrijd tegen DCG was 
de spannendste, binnen vijf minuten 
stond Argon 2-0 achter, wat was dit 
nou?! Met een goede redding wist 
Dani de 3-0 te voorkomen, een per-
fecte uittrap kwam bij Auke terecht, 
deze plaatste Niels vrij voor de goal 
en de 2-1 lag erin. Nog geen twee 
minuten later wist hij ook de 2-2 te 
scoren. DCG liet het er niet bij zitten 

en kwam weer op voorsprong. In de 
laatste minuut kreeg Argon een vrije 
trap, Jordy schoot hem richting doel 
en ‘met de hand van God’ wist Auke 
de 3-3 te noteren. De laatste wed-
strijd was tegen koninklijke HFC, zij 
hadden alles al gewonnen en het 
belooft een mooie pot te worden.

De kansen lagen er voor beide 
teams. Het doel werd door Dani 
goed schoon gehouden en het was 
wachten op een goal, deze kwam 
uiteindelijk, doordat Auke de vrije 
trap in de kruising wist te draaien 
en met een 1-0 winst liepen ze het 
veld af.
Met een schitterende 2e plaats in de 
poule was het toernooi afgelopen. 

ERA Makelaardij Van der 
Helm sponsort sv. Argon 
zaterdag 5
Mijdrecht - Argon zaterdag 5 is in 
het nieuw gestoken door ERA Ma-
kelaardij Van der Helm. 
Het vijfde elftal van de zaterdagaf-
deling ging al heel wat seizoenen 
sponsorloos door het leven, maar 
kon deze aanbieding simpelweg 
niet afslaan. 
ERA Makelaardij Van der Helm is 
een jong en dynamisch makelaars-
kantoor gevestigd in Wilnis. Make-
laardij Van der Helm gaat voor kwa-

liteit en resultaat. Vandaar dat Ar-
gon 5 bij ERA Makelaardij Van der 
Helm uitkwam als sponsor. 
Na harde maar faire onderhandelin-
gen kwam men tot een overkomst.
ERA Makelaardij Van der Helm heeft 
er voor gezorgd dat Argon zaterdag 
5 weer goed voor de dag kan ko-
men in de zaterdag res. 4e klasse. 
Argon zaterdag 5 is een vrienden-
team met kortstondige successen, 
sportieve tegenvallers, meningsver-

schillen, humor en vriendschappen. 
Een vriendenteam zoals vele, maar 
nu wel met de regionale uitstraling 
van ERA Makelaardij Van der Helm 
op de borst. 

Argon zaterdag 5 bedankt dan ook 
graag via deze krant haar sponsor 
en hoopt dit terug te kunnen beta-
len met sportieve successen op het 
veld en voor ERA Makelaardij Van 
der Helm buiten het veld.

Op de foto ziet u de volgende spelers: staand v.l.n.r.: Patrick Walter, Jeroen Kannekens, Rocco Schweiger, Jeroen Dirk-
zwager, Sander Korver, Richard van der Helm, Cees Brands (leider), Jan-Willem van der Helm (sponsor). Zittend v.l.n.r.: 
Lothar Valentijn, Bram Kruiswijk, Maarten van der Greft, Vincent Hessels, Ramon Cornelisse, Ronald Ramp, Youssef 
Rasnabe. Op de foto ontbreken Davy Blekman, Maik Immerzeel, Wido de Jong en Dennis Regelink.

HVM meisjes F1 gesponsord 
door Bouwbedrijf de Graaff

Mijdrecht - Een zeer succesvolle 
start hebben de meisjes F1 van HVM 
gemaakt in hun eerste competitie-
ronde. Nu hebben zij ook nog een 
eigen sponsor die hen steunt, na-
melijk bouwbedrijf A.J.M. de Graaff. 
De acht meiden Noor Snijders, Eli-

ne de Kloet, Isabelle van Mourik, 
Kim Verheul, Julia Westerdijk, Sen-
na van Alphen, Suze Smit en Isa-
bella de Graaff hebben zich in kor-
te gevormd tot een zeer hecht team 
en dat is terug te zien in hun hoc-
keyspel. Samen met de HVM train-

sters Lonneke Meijer en Suzanne 
Otten en enthousiaste ouders bou-
wen de coaches aan een heus kam-
pioenschap.
Bouwbedrijf A.J.M. De Graaff be-
staat dit jaar al 10 jaar en is geves-
tigd in Mijdrecht. 

T.V. De Ronde Vener sluit zomerseizoen af

Geslaagd Midreth Oktober 
Weekendentoernooi
Mijdrecht - Ook dit jaar werd het 
zomerseizoen van Tennisvereniging 
De Ronde Vener weer afgesloten 
met een geslaagd Oktober weeken-
den toernooi. Het toernooi werd dit 
jaar mogelijk gemaakt door Midreth, 
de sportieve bouwer. De wedstrijden 
van dit toernooi werden gespeeld in 
poulevorm, zodat alle deelnemers 
meerdere wedstrijden konden spe-
len. Gedurende alle vier weekenden 
van oktober was er sprake van pri-
ma tennisweer, zodat er veel wed-
strijden konden worden gespeeld. 
Vanwege de terrasverwarming en 
de prima culinaire verzorging was 
het alle weekenden ook gezellig 
druk op het park van Tennisvereni-
ging De Ronde Vener.
Afgelopen weekeinde werden de fi-
nales gespeeld. In de hoogste ca-
tegorie bij de heren wisten Jippe 
Broekhuijsen en Heerd Jan Hooge-
veen  beslag te leggen op de eerste 
plaats. In de finale waren ze met 6-3 
en 6-4 te sterk voor Bas Neijenhuis 
en Juan Jansen. Bij de dames ging 
de titel in de hoogste categorie naar 

Fleur Bollebakker en Rose Marie 
Koopman die in een lange en span-
nende wedstrijd Lonneke Ykema en 
Sabine van Vliet met 3-6, 6-3 en 7-
6 wisten te verslaan. De gemengd 
dubbel 5 werd gewonnen door Ilse 
Korneman Rudi en Yuric van Brenk 
voor Annette Bos-Bosma en Jeroen 
Emmerik. In de 50+ categorie ging 
de eerste prijs bij de heren naar Frits 
Overing en Wim Vos em bij de da-
mes naar Emma de Lange en Ma-
rian Sterenborg. Het gemengd dub-
bel in de 50+ werd gewonnen door 
Christine Beddow en Dick Veenman. 

Na dit toernooi is het prachtige zo-
merseizoen 2009 afgelopen. Aange-
zien Tennisvereniging De Ronde Ve-
ner beschikt over vier banen die in 
de winter ook kunnen worden be-
speeld, wordt er in de winter echter 
gewoon doorgetennist. Ook worden 
er in de winter nog activiteiten ge-
organiseerd. U kunt u dan ook nog 
steeds aanmelden als lid van De 
Ronde Vener en direct gaan tennis-
sen. Indien u interesse heeft om lid 
te worden, kunt u contact opnemen 
met Marijke ten Dam, telefoonnum-
mer: 0297-285469.
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Bridgevereniging 
Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 27 oktober 
werd de derde zitting van de twee-
de competitie gespeeld. In de”A”-
lijn, met dertien paren, werden Geke 
Ludwig en Margo Zuidema eerste 
met 67.08%, de hoogste score tot nu 
toe !!! Tweede werden Greet Over-
water en Guus Pielage met 58.75%, 
als derde plaatste zich het combi-
paar Ank Reems en Jessie Piekaar 
met 53.00%.
In de “B”-lijn, met zestien pa-
ren plaatsten zich als eerste Kitty 
van Beem en Agnes de Kuijer met 
56.85%.
Tweede werden Gertrude Doodkor-
te en Floor Janssen, 
als derde volgden Ans Pickkers en 
Loes Wijland met 55.95%. Voor de 
competitie betekent dit dat Greet 

Overwater en Guus Pielage nog 
steeds als eerste staan genoteerd. 
Geke Ludwig en Margo Zuidema 
volgen hen op de hielen als tweede. 
Als derde noteren wij Trudy van den 
Assem en Refina van Meijgaarden.
In de “B”staan Gertrude Doodkor-
te en Floor Janssen eerste. Het ver-
schil met de nummer twee, Kit-
ty van Beem en Agnes de Kuijer is 
nihil, slechts 0.47% dus pas op uw 
tellen! Dames Van Beem/De Kuijer: 
nog even volhouden en mijn reputa-
tie als “zienster” is gevestigd, waar-
voor bij voorbaat dank. Als derde in 
de “B” staan Mieneke Jongsma en 
Hilly Cammelot genoteerd. Ook spe-
len bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij 
de secretaris Alice Oostendorp, te-
lefoonnummer 0297-540183.

Monster score Qui Vive 
Heren 2
De Kwakel - Afgelopen zondag 
stond de uitwedstrijd tegen kam-
pong op het progamma ,bepalend 
voor de top 3 in de reserve over-
gangs klasse. Na een spannende 
1 ste helft met veel kansen gingen 
de mannen aan de thee met een 3-
2 voorsprong, om na rust weer met 
200% inzet een mooie pot hockey 
op een wat smerige grasmat neer te 
zetten.De score liep op een gegeven 
moment uit mede door super hoc-
key van onze interim spits Jasper 
(H1) naar een 6-4 voorsprong ,maar 

met prima hockey van kampong en 
wat foutjes van onze mannen werd 
het toch weer 6-6 . Maar het onge-
looflijke werd waar en met een ui-
terste aanvalspoging van de spit-
sen werd 30 seconde voor tijd toch 
de winnende treffer gescoord .Dus 
7-6 voor Qui Vive ,wederom top ge-
speeld mannen en op naar leonidas 
op 8-11-09 11.00 uur thuis op Qui 
Vive . ook nog de felicitaties aan Qui 
Vive Heren1 met hun 4-3 overwin-
ning op Voordaan .Met de groeten 
van jullie reporter.

Kampioenen slaan toe
bij BVK
De Kwakel - Op de 3e speelavond 
van de 2e parencyclus van de BVK 
hebben regerend clubkampioenen 
Dick Elenbaas en Andre Verhoef in 
de A lijn venietigend uitgehaald. Nu 
was dat ook wel nodig na hun ma-
tige optreden op de 2 voorgaande 
avonden, maar met een score van 
72,92% (!!) werden die twijfelachtige 
resultaten resoluut teniet gedaan en 
staan zij gewoon weer op een ge-
middelde van bijna 55%.
Een nog hoger gemiddelde is echter 
gescoord door Geke en Jaap Lud-
wig, die deze avond met 59,58% de 
2e plaats opeisten, maar in de to-
taalstand fier aan kop gaan met 
ruim 57% gemiddeld. Op de 3e 
plaats eindigden de veteranen Joop 
de Jong-May Verhoef met bijna 
58%, waarmee zij in de totaalstand 
weer 1 plaatsje opschoven.
Gerda Bosboom en Rina van Vliet 
hadden dit seizoen nog niet onder 
de 50% gescoord, maar deze keer 
bleven zij daar wel heel ver onder 
en zij moeten dan ook het volledige 
deelnemersveld boven zich dulden.
In de B lijn waren Trudy Stokkel 
en Huub Zandvliet oppermachtig. 
Met 67,7% werden zij 1e en daar-
mee nestelden zij zich in de top 3 
van het totaalklassement, een pro-
motieplaats dus. In deze lijn staan 
Cor Hendrix en Bep Verleun pon-
tificaal bovenaan in dat totaalklas-
sement, mede door hun optreden 
van deze week met 55,2%, waar-
mee zij 3e werden. De tussenliggen-
de 2e plaats was voor Jose Moller 
en Yvonne Koestal met 60,76% en 

daarmee zitten zij heel kort tegen de 
felbegeerde (hoewel ??) 4e promo-
tieplaats aan.
Het gelegenheidsduo Irene E. en 
Helen C. was nog niet helemaal op 
elkaar ingespeeld, maar niettemin 
scoorden zij toch nog bijna 40%. 
Dat hield in dat zij net tekort kwa-
men voor de voorlaatste plaats in de 
uitslag.
 In de C lijn was er een opvallend 
scoreverloop. Een score van 58,3% 
leverde hier slechts een 6e(!!) plaats 
op, want maar liefst 5 paren scoor-
den hier meer dan 60% en dat is nog 
nooit eerder vertoond in de toch rij-
ke bridgehistorie van de BVK.
Normaliter vermelden we alleen de 
eerste 3 plaatsen, maar met een 
score van meer dan 60% moet je ge-
woon de krant halen.

Riet Doeswijk en Joop den Blanken 
waren deze avond met 62,5% uitste-
kend op dreef en zij werden daar-
mee 1e. Ida Knaap en Riet Koot leg-
den 61,81% op tafel en Ida’s weder-
helft Roel met partner Greet de Jong 
deed daar met 61,46% weinig voor 
onder. Wim Maarschalk en Henk 
Poll met 60,76% en Mayke Dekker 
en Hetty Houtman met 60,07% com-
pleteerden de top 5.
Ploon en Fons Roelofsma konden 
zich niet mengen in dit geweld. Als 
bovenin heel hoog wordt gescoord 
vallen onderin de klappen, maar dat 
komt dit paar wel weer te boven.
In de totaalstand nemen Greet en 
Roel de toppositie in met bijna 60% 
gemiddeld.

John en Chris spelen 
gelijk in prima partij
Regio - Het blijft stuivertje wisselen 
in de kop van het klassement bij de 
biljarters. In speelweek 10 was kop-
loper De Merel/Heerenlux 4 de zeer 
verrassende verliezer tegen Stieva 
Aalsmeer.
Elke keer staan er topwedstrijden 
op het menu. De komende week 
speelt de nieuwe koploper Dio 1 te-
gen nummer twee De Paddestoel 2. 
De afgelopen week was een nieu-
weling goed voor de kortste partij 
van de week. Richard Hoogeboom 
van APK Mijdrecht 1 had maar 17 
beurten nodig om zijn partij te win-
nen. 
Kees Griffioen had met 14 carambo-
les = 31,82% de procentueel hoog-
ste serie van de week.
APK Mijdrecht 1 trok met 5-4 aan het 
langste eind tegen De Merel/Hee-
renlux 1. Het vuurwerk in deze wed-
strijd was van Richard Hoogeboom 
tegen Kees Griffioen. Richard was 
de verdiende winnaar.
De Merel/Heerenlux 2 was met 7-2 
de baas over APK Mijdrecht 2. Het 
onervaren team van APK Mijdrecht 
2 kon het niet bolwerken tegen de 
ervaren Ignace Vink en zijn ploeg.
De Merel/Heerenlux 3 was met 7-
2 goed op dreef tegen Der Kuiper/
van Wijk. Wim Berkelaar had in 21 
beurten geen kind aan de griepe-
rige Jos Lugtigheid. Kees de Zwart 
redde, met winst in 20 beurten, de 
eer voor zijn team tegen een spor-
tieve Hans van Rijn.
De Paddestoel 1 moest met 3-6 de 
punten aan Dio 1 laten. Hans Bras 
(zie foto) was de grote man voor 
zijn team door in 18 beurten Paul 

Schuurman te verslaan. Hij pakte 
ook het extra punt.
Cens 1 en de Paddestoel 3 gaven el-
kaar niets toe, uitslag 5-4. Desmond 
Driehuis was op dreef door in 18 
beurten Ralph Dam geen schijn van 
kans te geven. 
De Schans was met 8-1 veel te sterk 
voor Cens 2. Chris Esser had als eni-
ge speler van zijn team een weer-
woord tegen de Vinkeveners. Chris 
speelde met een sterke eindsprint in 
20 beurten gelijk tegen John Beets.
De Kromme Mijdrecht 1 bond met 7-
2 De Vrijheid/Biljartmakers aan zijn 
zegekar. Gerrit Schuurman had met 
winst in 23 beurten tegen Nico van 
Soeren de minste beurten nodig.
De Merel/Heerenlux 4 kreeg met 2-
7 een verrassende draai om de oren 
van Stieva Aalsmeer. Ton Bocxe was 
in 24 beurten te sterk voor Ben Fran-
sen. Derk Bunders en Eduard Kroon 
zorgden voor de andere punten van 
Stieva Aalsmeer.
Dio 2 ondervond met 3-6 de kracht 
van De Paddestoel 2. Hennie van 
’t Hul en Pim de Jager deelden de 
punten. Robert Daalhuizen haal-
de in 24 beurten de winst op Bart 
Hoffmans en het extra punt voor zijn 
team. 

Stand:
1. DIO 1  55 punten
 in 10 wedstrijden
2. De Paddestoel 2  54 punten
 in 9 wedstrijden
3. APK Mijdrecht 1 52 punten
 in 9 wedstrijden
4. Merel/Heerenlux 4       51 punten  
 in 10 wedstrijden

Jeugdschaatsers 
Nooitgedacht actief
Aalsmeer - Regio - De maand ok-
tober zit er op, er is al weer een he-
le mand geschaatst door de jong-
ste Nooitgedachters. Het verschil 
met de eerste schaatsdag is na drie 
lessen al goed te zichtbaar. Hadden 
de jeugdleiders de eerste dag hun 
handen vol aan alle kinderen om 
hun staande te houden op het ijs, 
nu kunnen zij rustig toekijken hoe 
de jeugdschaatsers al lekker op de 
ijzers glijden.
Naast de oefeningen om de schaats-
techniek onder de knie te krijgen, 
worden er ook veel leuke spelle-
tjes gedaan voor de jongste groe-
pen. Dat doen zij op de krabbel-
baan, een klein baantje naast de 
400-meterbaan, waar voor de aller-
kleinste, ruimte gereserveerd is. Af 
en toe wordt er zelfs al een ronde op 
de 400-meterbaan geschaatst. De 
wat oudere en meer ervaren jeugd-
schaatsers schaatsen wel ruim een 
half uur rondjes achter elkaar. Daar-
na gaan ook zij op een afgezet stuk 
ijs oefeningen doen en wordt de 

schaatsles vaak afgesloten met een 
geweldige estafetterace.
Het moge duidelijk zijn dat over een 
paar lessen alle kinderen weer klaar 
zijn om op het natuurijs te gaan 
schaatsen. Mocht het weer van een 
natuurijswinter komen, dan komt de 
ijservaring van deze Nooitgedachte-
rs goed van pas en kunnen zij hun 
klasgenoten het nakijken geven.
Dit jaar zijn we gestart met 170 kin-
deren uit de Ronde Venen en om-
streken. Met nog eens 30 jeugd-
leiders wordt er iedere week op 
de Jaap Edenbaan geschaatst. De 
schaatslessen zijn elke week op de 
Jaap Edenbaan van 16:55 tot 17:55 
uur en zijn bestemd voor kinde-
ren van 6 tot en met 12 jaar. Bij IJs-
club Nooitgedacht hebben we voor 
dit seizoen geen plaats meer om uw 
kind te leren schaatsen, maar voor 
volgend jaar is er nog genoeg plek. 
Voor meer inlichtingen en voor aan-
meldingen kunt u contact opne-
men met Luciën Wolvers. Tel: 0297-
282156.

Organisator Lionsclub: opnieuw 
gebridged op meerdere locaties

Running Bridgers steunen 
De Zonnebloem
Mijdrecht-Wilnis – Afgelopen za-
terdag 31 oktober heeft in het hart 
van Mijdrecht voor de tweede keer 
een zogeheten ‘running bridgedrive’ 
plaats gevonden. Hierbij spelen de 
bridgeparen niet op één locatie, 
maar afwisselend op zeven verschil-
lende locaties. De Running Bridge-
drive is een initiatief van Lionsclub 
Mijdrecht-Wilnis, die na afloop van 
de dag de opbrengst van 1.100 euro, 
doneerde aan de afdeling Mijdrecht 
van De Zonnebloem.
Maar liefst 70 bridgeparen wissel-
den elke spelronde van locatie en 
deden zo zes verschillende horeca-
gelegenheden aan (Rendez-Vous, 
Grieks restaurant Corfu, Shoarma 
Montfort, tapasbar La Farola, lunch-
room TOF en Chinees restaurant Lo-
tus Corner), plus het gemeentehuis. 
Na afloop van alle spelrondes vond 

de prijsuitreiking plaats in Chinees 
restaurant Lotus Corner (in de Lin-
deboom). De eerste prijs, bestaan-
de uit de Lions Wisselbeker en de 
superhoofdprijs van een weekend- 
of midweekverblijf bij Landal Green-
Parks, werd gewonnen door de he-
ren Burggraaf en Douwstra met een 
score van 76,63%.
Het damesbridgepaar Schaling en 
Van der Bent eindigde met 71,17% 
als tweede en de score van 68,75% 
van de heren Poot en Hoetmere was 
goed voor een derde plaats.

Organisatoren Klaas Norel en Chris 
van der Wilt van de Lionsclub over-
handigden na afloop een cheque 
van 1.100 euro aan Ad in ’t Veld 
van de Mijdrechtse afdeling van De 
Zonnebloem, die dit jaar 15 jaar be-
staat.

Ook in de hal van het gemeentehuis werd dit jaar druk gebridged.

Prijswinnaars Douwstra (links) en Burggraaf met wisselbeker, bloemen en 
hoofdprijs. Achter hen Chris van der Wilt en Klaas Norel (Lionsclub Mijdrecht-
Wilnis)

Ad in ’t Veld van De Zommebloem (rechts) met de cheque voor De Zonne-
bloem.

Schaatsworkshops op 
tijdelijke ijsbaan
Mijdrecht - Op de tijdelijke ijsbaan 
op het Raadhuisplein in Mijdrecht 
geeft IJsclub Nooitgedacht uit Wil-
nis in december schaatsworkshops. 
Deze workshops zijn speciaal voor 
mensen met een beperking. Ieder-
een, van jong tot oud, kan meedoen. 
De workshops G-schaatsen wor-
den gehouden op 5, 12, 19 decem-
ber van 10.00-11.00uur en 9, 16, 23 
december van 19.00-20.00uur. Aan-
melden kan via e-mail: g-schaat-
sen@ijsclubnooitgedacht.nl tot 2 
dagen voor de datum van de work-
shop. Met de workshops wil de ver-
eniging belangstellenden kennis la-

ten maken met de schaatssport. De 
club zorgt voor veel begeleiding tij-
dens de lessen, zodat ze alle deel-
nemers kunnen helpen om het on-
der de knie te krijgen. Ieder op zijn 
of haar eigen niveau. Plezier en ge-
zelligheid staat natuurlijk voorop. 
Belangstellenden die mee willen 
doen kunnen zich aanmelden via 
het e-mailadres 
g-schaatsen@ijsclubnooitgedacht.
nl. Eerst komen kijken kan natuur-
lijk ook. Voor informatie kan contact 
worden opgenomen met Annike en 
Henny van Kouwen, telefoon: 0297-
587075.

Twee weken volleyballes 
Vinkeveense basisscholen
Vinkeveen - Vanaf maandag 2 no-
vember start volleybalclub Atalante 
een marathonserie met maar liefst 
7 dagen van volleyballessen op de 
drie Vinkeveense basisscholen De 
Pijlstaart, De Schakel en de Jozef-
school. Jason Loosemore, trainer 
van de Nederlandse Volleybalbond 
komt de kinderen van groep 3 t/m 
8 tijdens de gym volleyballes geven 
in De Boei. Wel 27 groepen krijgen 
les, zo’n 500 kinderen leren (beter) 
volleyballen! Dit mooie jeugdproject 
wordt net zoals afgelopen jaren mo-
gelijk gemaakt door een samenwer-
king tussen de Gemeente, de NeVo-
Bo en Atalante. 
Iedere groep krijgt twee keer les en 
per groep wordt op verschillende ni-
veaus gespeeld. De jongste kinde-
ren van groep 3 spelen met vangen 
en gooien. Bij de wedstrijden draai-
en ze een plekje door, iedere keer 
nadat ze de bal over het net hebben 
gegooid. Dat maakt het voor de-
ze kids erg levendig. Het middenni-
veau leert het onderhands spelen er 
bij door de eerste bal niet te vangen 
maar te passen naar een teamge-

nootje. Deze gooit op zijn/haar beurt 
de bal weer op naar een medespeler 
en die speelt de bal over het net. Al-
tijd in drieën dus, een mooie en leer-
zame uitdaging. Alleen door als een 
team samen te spelen kun je punten 
verdienen. De oudste groepen spe-
len de bal in drieën zonder te van-
gen. 
 Na 2 weken van lessen volgt het 
Aparts Scholentoernooi. Dan kun-
nen de kids het geleerde in een 
sportieve strijd meten. Al flink wat 
jaren is het Aparts toernooi een 
groot succes op 2 woensdagmidda-
gen, dit jaar op 18 en 25 november, 
vanaf 13:00 uur. Veel vrijwilligers 
van Atalante zetten zich in om mee 
te helpen bij de volleyballessen en 
te assisteren bij de twee toernooi-
dagen. Dat heeft tot resultaat dat de 
jeugdafdeling blijft groeien, komen-
de zaterdag 7 november is de twee-
de competitiedag voor de allerklein-
sten en dan zullen voor het eerst 
maar liefst 7 miniteams van Atalan-
te meedoen, een record voor de Vin-
keveense club. Meer informatie via: 
www.vv-atalante.nl .


