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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

Vanaf nú ook 
op maandag-
middag open!

12.00 tot 18.00 uur

Marktplein 21, Uithoorn. Telefoon 0297-540777

RENTE 10 JAAR VAST
Hypotheken
met vaste
rentepercentages

Bij Financiële Diensten Mijdrecht

FINANCIËLE DIENSTEN MIJDRECHT
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

4,2%!!!

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

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
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www.kunstuitleen-timeless.nl

kunst huren al vanaf enkele euro’s per maand

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598  
Open wo t/m vr 12-17.00 uur 
zaterdag 11-17.00 uur

Raadhuislaan 1 • Mijdrecht
Tel. 0297 - 28 84 40

www.restaurantcorfu.nl

Grieks Restaurant

Corfu

Win een reis
naar Corfu!

muziek
 23 oktober

Live

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
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Uit voorraad met:Uit voorraad met:
Opel Corsa EcoflEx

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

Dit levert een voordeel 
op van € 3.500,-

Uit voorraad met:

• Geen bpm Dit levert een voordeel Dit levert een voordeel 

meer dan 
€  5.000,- 
vOOrDEEl!

Wir leben Autos.

Uit voorraad met:

Dit levert een voordeel 

Uit voorraad met:

Dit levert een voordeel Dit levert een voordeel 

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

flEx

Van Kouwen geeft nog € 1.500,- voordeel 
Nu 0% rente!

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

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

Doe de vitaliteitscheck!
www.amstelhof.com
Doe de vitaliteitscheck!

Hoe gezond 
   ben jij?  
Flexibel 
Sporten & Ontspannen
Met een 26- of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com

Mijdrecht - Door nog onbekende 
oorzaak ramde zaterdagochtend 
rond kwart over negen de bestuur-
ster van een personenauto, die over 
de Ringdijk Tweede Bedijking reed 
richting Amstelhoek, een aan de 
overzijde staande geparkeerde au-
to en belandde met de geparkeerd-
staande auto op de kop in de sloot. 
In de geparkeerde auto bevonden 
zich geen personen. De bestuurster 
van de auto kon op eigen kracht het 
voertuig verlaten. Beide auto’s wa-
ren total loss. Ook de lantaarnpaal 
belandde in het water. Voor zover 
bekend kwam de bestuurster met 
de schrik vrij.

Auto uit de bocht, twee auto’s te water

De Ronde Venen – “Wat wordt het 
toch tijd dat de gemeenteraadsver-
kiezingen komen en dit college en 
een groot deel van deze raad wor-
den vernieuwd. Wat hier toch steeds 
opnieuw gebeurt kan toch niet. Een 
wethouder die maar aanrommelt, 
een raad die alles maar goedvindt. 
Coalitiepartijen die nog steeds niet 
begrijpen wat dualisme is en oppo-
sitiepartijen die geen oppositie voe-
ren en ook alles maar over hun kant 
laten gaan.” 
Niet mis te verstane opmerkingen 
van diverse belangstellenden, maar 
ook van raadsleden, na de gemeen-
teraadsvergadering van donderdag 
jl. En ze hebben geen ongelijk. Iede-
re keer weer als de gemeenteraad 
van De Ronde Venen vergadert, dan 
vraag je je als toehoorder af, wat ge-
beurt hier toch? Donderdag jl. was 
het weer wethouder Rosendaal die 
onder vuur lag en niet voor de eer-
ste keer. De afgelopen jaren is hij 
heel wat keren op het matje geroe-
pen door de raad. Heeft hij al meer-
dere malen te horen gekregen dat 
hij beter naar de raad moest luiste-
ren. Steeds opnieuw bood hij dan 
zijn excuus aan, beloofde het niet 
meer zo te doen, maar steeds op-
nieuw gebeurde het weer.

Zat
Nu was de maat weer overvol bij 
D66. Zij dienden dan ook een zo-
geheten motie van treurnis in, een 
soort gele kaart zou je kunnen zeg-
gen. De volgende kaart is dan rood 

en krijgt hij een motie van wan-
trouwen. Cees Houmes van D66 
verwoordde in de motie waarom 
de wethouder deze motie verdien-
de: “Allereerst het Estafetteproject. 
Hoewel de gemeenteraad de af-
spraak had met de wethouder dat, 
als er wijzigingen zouden zijn in de 
samenwerkingsovereenkomst met 
Bouwfonds en zolang er geen dui-
delijkheid zou zijn over de wijze 
waarop het tekort op dit plan van 
maar liefst twee en een half miljoen 
euro zou zijn opgelost, de wethou-
der eerst bij de raad zou komen voor 
hij de overeenkomst van samenwer-
king zou tekenen. “Ondanks deze 
afspraken met de raad heeft wet-
houder Rosendaal, deze overeen-
komst met Bouwfonds getekend, 
zonder overleg met de raad, midden 
in de vakantie, op 14 juli jl. 

Bouwplan
Op 16 september jl. is gebleken dat 
een afspraak van wethouder Rosen-
daal met de raad dat, bij omvang-
rijke ontwikkelingen binnen de Wet 
Ruimtelijke Ordening artikel 19-2, 
die politiek gevoelig zouden kun-
nen liggen eerst de raad zou wor-
den gehoord, ook niet is nageko-
men. Tevens is gebleken dat deze 
wethouder geen zicht heeft op wat 
er onder zijn verantwoordelijkheid 
gebeurt dan wel dat deze wethou-
der een onwaarheid heeft gespro-
ken. Deze wethouder op een eerder 
moment een procedure niet correct 
heeft doen uitvoeren, door niet tij-

Wethouder Rosendaal ontspringt weer de dans 

Motie van treurnis/afkeuring 
haalt het weer niet

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

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

kraam van de firma Ruizendaal die 
er met (overheerlijke) streekproduc-
ten stond. Alleen een handvol amb-
tenaren was er om informatie te ge-
ven of vragen te beantwoorden. Ech-
ter deze ‘voorlichters’ hadden weinig 
of niets anders te doen dan te ge-

dig nakomen van een gerechtelijke 
uitspraak, waarmee hij de gemeente 
meer dan 50.000 euro schade heeft 
berokkend.

Conclusie
De conclusie is dan ook: dat wet-
houder Rosendaal de raad blijkbaar 
niet serieus neemt. Dat hij er moeite 
mee heeft om zorgvuldigheid te be-
trachten bij procedures en de finan-

ciële belangen van onze gemeente 
te verdedigen. Besluit: de handels-
wijze van deze wethouder ernstig 
te betreuren en hem te verzoeken 
om aan de raad duidelijk kenbaar 
te maken dat hij in het vervolg de 
raad en de procedures wel serieus 
zal gaan nemen”, aldus de motie van 
D66. Een motie die er niet om liegt. 

(Vervolg elders in deze krant)

nieten van hun avondmaaltijd die 
door een cateringwagen ter plaatse 
werd verzorgd. Onder de grote pa-
raplu, in de twee dubbeldeksbussen 
en bij een aantal marktkramen was 
over een breed gebied informatie 
te vinden over de nieuwe gemeen-
te. Mooi van opzet en goed bedoeld, 
maar aan de meeste Wilnissers was 
het niet besteed. Te hopen is dat de 
informatiekaravaan in de andere ze-
ven dorpen van de nieuwe gemeen-
te meer bezoekers heeft getrokken, 
anders is het alleen maar een (te) 
dure grap geweest.

De mooiste vakantiefoto
De Ronde Venen - Tijdens de va-
kantie wordt het meest gefotogra-
feerd. Uit die grote stapel foto’s 

heeft ieder clublid van fotowork-
shop De Ronde Venen zijn of haar 
mooiste vakantiefoto gekozen. In 

gezondheidscentrum Croonstadt 
zijn al die zomerse beelden de ge-
hele maand oktober te bekijken. Nu 
moest de foto niet alleen de ‘mooi-
ste vakantiefoto’ zijn, maar ook ‘in 
een reisbrochure passen’. Dit zijn 
twee criteria die er toe geleid heb-
ben dat veel clubleden een foto 

aanleverden met heldere, vrolijke 
kleuren, een sprekende zonsonder-
gang of bijzondere vergezichten. De 
tentoonstelling geeft een gevarieerd 
beeld en luidt op een fleurige wijze 
het nieuwe seizoen van fotowork-
shop De Ronde Venen in. Voor meer 
info en foto’s: www.fotoworkshop.nl
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ALLE DAGEN VAN DE WEEK

OPEN HUIS
ZATERDAG 9 okTobER 2010

U kUnT AllE* hUiZEn bEZichTiGEn
KIJK VOOR AANBOD OP:

www.RossUm-mijDREchT.nl

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

MELDT U DIT VÓÓR DONDERDAGMIDDAG
15.00 UUR OP 0297-581698 EN HIJ WORDT

GEGARANDEERD NABEZORGD!

 LET OP!!
GÉÉN KRANT ONTVANGEN?

27 november en 
1e en 2e kerstdag

Luister!
Lees In de provincie

RONDE VENEN BELANG

www.rondevenenbelang.nl
Lijst

FOTOGRAFIEPAULRAPS

RONDE VENEN BELANG

www.rondevenenbelang.nl
Lijst

FOTOGRAFIE
PAUL

RAPS

✔
Kies dan: LIJST 2:  nummer 5
Jan Willem Koedam

Als u wilt dat er echt
naar u geluisterd wordt!

RONDE
VENEN
BELANG

U maakt voor ons het verschil. STEM LIJST 2

Kies voor de
enige échte
lokale partij

MET HET 
PROGRAMMA

VOOR U!
 

www.rondevenenbelang.nl

D66
WWW.D66DERONDEVENEN.NL

Een nieuwe gemeente,
een ANDER bestuur

Vinkeveen - Aan de Prins Bern-
hardlaan is onlangs gestart met de 
bouw van een clustergebouw met 
twaalf appartementen. Woningcor-
poratie Westhoek Wonen en aanne-
mer Scholtens Bouw De Meern rea-
liseren in nauwe samenwerking met 
Amerpoort een Begeleid Wonen-
project met appartementen voor 
jongeren met een lichtverstandelij-
ke beperking.
Op 1 november schoven vier van de 
twaalf toekomstige bewoners een 
laatste vloerplaat van 2000 kilo op 
zijn plek. Zij legden hiermee een 
stevig fundament voor de verdere 

bouw van het clustergebouw. Twaalf 
jongeren, in leeftijd variërend van 19 
tot 21 jaar, gaan hier volgend jaar in 
studio’s en appartementen wonen. 
Daarnaast krijgen ze de beschik-
king over gezamenlijke inloopruim-
tes. De jongeren zullen door Amer-
poort worden begeleid bij het wo-
nen en in hun deelname aan het da-
gelijkse leven in de Vinkeveense sa-
menleving. De jongeren én hun ou-
ders hebben lang naar dit moment 
uitgekeken. Charlotte, een van de 
toekomstige bewoners: “Ik ben blij 
dat ik hier sta, op deze plek waar we 
binnenkort gaan wonen. Met an-

dere bewoonsters ben ik inmiddels 
al goede vriendinnen geworden. Ik 
kijk echt uit naar het moment dat ik 
mijn eigen woning kan inrichten.” 
Het Begeleid Wonen-gebouw maakt 
deel uit van een woningbouwproject 
met vier waterwoningen, zes appar-
tementen en acht eengezinswonin-
gen. Het ontwerp van de woningen 
kenmerkt zich door eigentijdse ar-
chitectuur en een grote gevarieerd-
heid in typen woningen. Deze wo-
ningen zijn inmiddels al opgeleverd. 
Het gebouw zal in het derde kwar-
taal van 2011 in gebruik worden ge-
nomen.

Start van bouw Begeleid 
Wonen-project in Vinkeveen

De Ronde Venen - Op vrijdag 19 
november as, enkele dagen voor de 
verkiezingen voor de nieuwe ge-
meenteraad van De Ronde Venen 
en Abcoude, gaan de bewoners van 
De Hoef en Amstelhoek met de lijst-
trekkers en vertegenwoordigers van 
alle politieke partijen in de Ronde 
Venen en Abcoude in debat over 
het thema “Leven langs de Amstel”. 
Met de dames Lambrechts (CDA) 
en Hagen (Lijst 8) en de heren Hou-
mes (D66), Schreurs (PVDA), Kok 
(SVAB), Dekker (RVB), Schouten 
(CU-SGP) en van Olden (VVD) be-
looft het een levendig debat te wor-
den. Voor het voorzitterschap is de 
ervaren bestuurder Ed van Corten-
berghe bereid gevonden. Hij zal 
vanuit een onafhankelijke positie de 
partijen met de bewoners in discus-

sie brengen over de plannen voor 
de komende jaren. 

Discussie
Heel specifiek richten we de dis-
cussie op de volgende onderwer-
pen rond het thema leven en leef-
baarheid van onze dorpen langs de 
Amstel. 
• Hoe passen Amstelhoek en De 

Hoef in de structuurvisie van de 
gemeente? 

• Hoe behouden we in de groot-
schaliger gemeente de juiste 
aandacht voor onze kleine ker-
nen? 

• Hoe houden we zorg, onder-
wijs en voorzieningen kwalitatief 
goed en bereikbaar voor De Hoef 
en Amstelhoek? 

• Wat zal het beleid zijn voor de 

prachtige natuur rond de Amstel 
versus het verkeer over de weg 
en over water? 

• De Amstel en de Amsteloevers 
verdienen het een hoogtepunt 
van rust, ruimte en recreatie te 
zijn en blijven in de nieuwe ge-
meente. Hoe gaan we daar voor 
zorgen?

Springbok
Het politiek café vindt plaats in de 
Springbok, Oostzijde 61a, 1426 AG 
De Hoef. De discussie begint om 
20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is ieder-
een welkom voor een kop koffie of 
thee. Het debat wordt om ca 22.00 
uur afgesloten. 
Dit Politiek Café is een gezamen-
lijk initiatief van: Wijkcomité Amstel-
hoek en Dorpscomité De Hoef

Politiek Café voor De Hoef en Amstelhoek 2010 over

‘Leven langs de Amstel’

De Ronde Venen - Bij veel men-
sen was het al bekend, de donateur-
avond op vrijdag 5 november zou iets 
speciaals worden. Niet alleen was er 
de geweldige zanggroep Springtide 
uit Utrecht, er waren ook heel wat 
sprekers, de belangrijkste wellicht 
Ingrid Lambregts, de wethouder die 
o.a. ‘de natuur’ in haar portefeuille 
heeft. In haar toespraak werd nog 
eens duidelijk gesteld dat de Ge-
meente erg blij is met organisaties 
als Stichting De Bovenlanden en dat 
zij veel waardering heeft voor wat in 
de afgelopen 25 jaar werd bereikt. 

Zij prees niet alleen het bestuur, 
maar vooral ook de vele vrijwilligers 
die bereid zijn daadwerkelijk de han-
den uit de mouwen te steken. Ook 
werd verwezen naar de ontwikkeling 
van Marickenland en de inbreng en 
ideeën die vanuit De Bovenlanden 
werden aangedragen. Met een bloe-
metje voor mevrouw Van der Pouw 
Kraan (94) die al vanaf de oprichting 
donateur is en een erelidmaatschap 
voor de vertrekkende penningmees-
ter Arie Kooyman (meer dan 20 jaar 
actief) werd een zeer geslaagde 
avond afgesloten.

Veel belangstelling bij het 25-jarig 
jubileumfeest Stichting De Bovenlanden
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Ophelialaan 94, 1431 HL Aalsmeer, tel. 0297 349 078 , www.zussies.com

Z8 • Claire • Creem • Schiesser • Japan Rags • Kids Case • Little Cerise  
Lolo • Monta • I dare • Blue Rebel • Snooze baby • Imps & Elfs

vRIJdag 12 &  ZatERdag 13 novEMBER:

SIntERKLaaS KoMt WEER naaR nEdERLand! 

WIJ vIEREn dat MEt EEn  
SPEttEREndE aanBIEdIng...

halen betalen*

* Geldt voor ons gehele assortiment exclusief accessoires. Goedkoopste product  is gratis.



sluiten liggen met ingang van 10 november 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Beroep
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen 
zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een beroep instellen. Dit beroep dient te wor-
den gericht aan de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht, gevestigd: 
Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht, t. (030) 22 33 000. Van de indiener van het beroep wordt door de griffier 
van de rechtbank griffierecht geheven.
Achtergrond
In de raadsvergadering van 1 juli 2010 is het Amendement aangenomen tot het op korte termijn uitvoeren 
van alle maatregelen die leiden tot de (gedeeltelijke) afsluiting van de A.C. Verhoefweg voor vrachtwagens. 
Achtergrond van dit besluit is dat de bewoners aan de Dukaton in Mijdrecht veel overlast ervaren van de 
vele vrachtwagens die over deze weg rijden. Het instellen van een vrachtwagenverbod op de A.C. Ver-
hoefweg, leidt ertoe dat de doorgaande vrachtwagens over de A.C. Verhoefweg en Dukaton de gewenste 
route rijden via de Oude Spoorbaan - Ringdijk 2e Bedijking - N201 - Veenweg. De toegankelijkheid van 
woningen en bedrijven blijft echter gewaarborgd. Bezoekers van de bedrijven aan de A.C. Verhoefweg en 
Derde Zijweg, behouden vrije toegang, door het plaatsen van een onderbord onder de borden “verboden 
voor vrachtwagens”. Op het onderbord komt de tekst te staan: ‘uitgezonderd bezoekers A.C. Verhoefweg 2 
t/m 6, Derde Zijweg 3, 7, 9, 4, 8’.

Verleende omgeVingsVergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat.
    vergunning

Vinkeveen
Herenweg 75 Plaatsen van een metselwerk  - Bouwen W-2010-2022 29-10-2010
 wand tegen de gevel van 
 Julianalaan 

Wilnis
Blauwe Zegge 54 Plaatsen van een dakkapel - Bouwen W-2010-2001 28-10-2010

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 wet-
houders, 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.

Tijdelijke VerplAATsing WeekmArkT mijdrechT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in haar vergadering van 2 november 2010 het besluit 
hebben genomen om de weekmarkt van Mijdrecht tijdelijk te verplaatsen in de maand december. Dit be-
sluit betreft de volgende maatregel:
- Het tijdelijk wijzigen van de locatie van de weekmarkt van vrijdag 3 december tot en met donderdag 30 

december 2010 in verband met het evenement Venen on Ice conform de situatietekening.
Dit besluit ligt met ingang van 10 november 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Op grond van het bepaalde in de algemene wet Bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen 
zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereist, kan de voorzieningenrechter 
van de rechtbank op verzoek van o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening tref-
fen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden ingediend nadat reeds een bezwaarschrift is ingediend bij 
het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is aangegeven. Dit verzoek, vergezeld van 
een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Recht-
bank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023. 3507 LA Utrecht. Gevestigd: Vrouwe Justitiaplein 1 in 
Utrecht, tel. (030) 22 33 000. Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven. 

onTWerponTheffing sToken VAn Vuur
Burgemeester en wethouders maken bekend dat, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), met in-
gang van 10 november 2010 t/m 22 december 2010 bij balie 10 en 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 
111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag t/m donderdag 08.30-16.00 uur, vrijdag 08.30-12.30 uur) voor 
eenieder gedurende zes weken ter inzage ligt een ontwerpontheffing, op grond van de Algemene plaatse-
lijke verordening De Ronde Venen 2008, voor het stoken van vuur ter ondersteuning van het programma 
van de scouting jan van speyk aan de oosterlandweg 2b, 3642 pX in mijdrecht gedurende het 
jaar 2011. Tegen het verlenen van de ontheffing kan eenieder binnen de termijn van de ter inzage legging 
schriftelijke bedenkingen indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht en 
mondelinge bedenkingen bij afdeling Omgevingszaken.

Verordening Bi-zone cenTrum mijdrechT 2010
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 oktober 
2010 heeft besloten de Verordening BI-zone Centrum Mijdrecht 2010 vast te stellen. Op verzoek van, en in 
samenwerking met, de ondernemers in centrum Mijdrecht heeft de gemeente in het centrum een Bedrijfs-
investeringzone (BIZ) opgericht. Het doel van de BIZ is het verbeteren van de leefbaarheid, kwaliteit en 
veiligheid van het centrum van Mijdrecht en de kosten hiervan eerlijk te verdelen onder de ondernemers. 
De verordening BI-zone Centrum Mijdrecht 2010 treedt pas in werking als gebleken is dat er voor het 
initiatief voldoende draagvlak bestaat bij de ondernemers. Bijdrageplichtingen zullen over deze draagvlak-
meting worden geïnformeerd. De uitslag van de draagvlakmeting wordt in De Ronde Vener gepubliceerd. 
Het besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.
Terinzagelegging
Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde 
Venen bij balie 10 en/of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raad-
plegen op www.derondevenen.nl. Daarnaast is het besluit te vinden op www.overheid.nl. Op verzoek van 
eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

reglemenT drAAgVlAkmeTing Biz
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 2 november 2010 hebben besloten het Reglement 
Draagvlakmeting BIZ vast te stellen. Op 28 oktober 2010 heeft de raad de Verordening BI-zone Cen-
trum Mijdrecht 2010 vastgesteld. Op verzoek van, en in samenwerking met, de ondernemers in centrum 
Mijdrecht heeft de gemeente in het centrum een Bedrijfsinvesteringzone (BIZ) opgericht. Het doel van 
de BIZ is het verbeteren van de leefbaarheid, kwaliteit en veiligheid van het centrum van Mijdrecht en de 
kosten hiervan eerlijk te verdelen onder de ondernemers. De verordening BI-zone Centrum Mijdrecht 2010 
treedt pas in werking als gebleken is dat er voor het initiatief voldoende draagvlak bestaat bij de onderne-
mers. Daarom mogen bijdrageplichtigen hun stem uitbrengen. Het Reglement Draagvlakmeting BIZ voor-
ziet in de procedure van deze stemming. Het besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.
Terinzagelegging
Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde 
Venen bij balie 10 en/of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raadple-
gen op www.derondevenen.nl. Daarnaast is het besluit te vinden op overheid.nl. Op verzoek van eenieder 
kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

WeT milieuBeheer
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb), bekend dat: 
zij door hen onder het stellen van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu een ver-
gunning is afgegeven aan:
-  pluimveebedrijf de Toekomst voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de 

gehele inrichting van een pluimveehouderij annex kapsalon op het adres Waverveensepad 25, 3645 
cl Vinkeveen.

De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen ter inzage van 11 november tot en met 22 december 
2010. Tot en met 22 december 2010 kunt u beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Er kan geen beroep worden ingesteld door een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. 
De vergunning treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij naast het beroep gedu-
rende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de 
bovengenoemde afdeling. De vergunning treedt dan niet in werking voor er op dat verzoek is beslist. Voor 
het instellen van beroep c.q. een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten 
verschuldigd. De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over het ontwerp geen zienswijzen zijn ingebracht 
en dat ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp deze beschikking niet is gewijzigd.
De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
- milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en 

van 14.00 tot 16.00 uur;
- gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken 
met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst, tel. (0346) 26 06 41. U kunt de stukken ook 
digitaal inzien op www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Vergun-
ningen op grond van de Wet milieubeheer waarvoor de aanvraag is ingediend vóór deze datum, worden 
nog verleend onder het regime van de Wet milieubeheer. Nadat zij onherroepelijk zijn geworden, worden 
deze vergunningen gelijkgesteld met omgevingsvergunningen voor milieu op grond van de Wabo. 

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 be-
lang 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 be-
zwaar tegen kunt indienen. de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op  
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. gegarandeerde dienstverlening! de gemeente de 
ronde Venen werkt met servicenormen.

AAnVrAgen BouWVergunningen 
Burgemeester en wethouders maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aan-
vragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam Aard van het bouwwerk Bouwnr. datum 
   ontvangst

mijdrecht
Genieweg  Oprichten van een showroom/winkelruimte voor 2010/0563 1-11-2010
(ongenummerd) volumineuze goederen (2e fase)

Deze aanvragen zijn door de afdeling bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaan-
vragen kunt u nog niet inzien. 

AAngeVrAAgde omgeVingsVergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen 
om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. ontvangst 
    datum

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe  Uitbreiden en verbouwen - Bouwen W-2010-2026 02-11-2010
31 en 33 woning en bijgebouw nr. 31 
 en plaatsen dakkapel nr. 33 
Veldhuisweg 5 Slopen kas en schuur - Slopen W-2010-2023 28-10-2010

Wilnis
Burg. Fernhoutlaan 41 Realiseren van een serre - Bouwen W-2010-2019 26-10-2010

Deze aanvragen zijn door de afdeling bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze aanvragen 
omgevingsvergunning kunt u nog niet inzien. 

Voornemen ToT Verlening BouWVergunning meT onTheffing/Wijziging 
BesTemmingsplAn

ingediend na 1 juli 2008
Met ingang van 11 november 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder 
ter inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:

straatnaam Aard van het bouwwerk Bouwnr. opm.

Vinkeveen
Demmerik 26 (achter) Oprichten van een woonhuis 2010/0402 A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
- Onder A te verlenen met toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c 

Wet ruimtelijke ordening.
zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar 
voren brengen. Dit kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In 
de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op 
geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar 
eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen 
ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in 
beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen 
kan worden verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de 
Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.

Verleende BouWVergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het bouwwerk Bouwnr. Verzenddat. 
   vergunning

mijdrecht
Eerste Zijweg 2 Vernieuwen en veranderen van een garagebedrijf 2010/0485 25-10-2010
Derde Zijweg 5 Vernieuwen van een schuur 2010/0555 26-10-2010
Handelsweg 16 Oprichten van een bedrijfspand (opslagloods) 2010/0482 25-10-2010

Vinkeveen
Dodaarslaan 148 Vergroten van een woning met een aanbouw 2010/0544 25-10-2010
Groenlandsekade 59 Oprichten van een hotel-restaurantaccommodatie 2010/0222 26-10-2010
Winkeldijk 19a R59 Plaatsen van een recreatieverblijf 2010/0345 25-10-2010

Wilnis
Burg. Padmosweg 50 Plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak  2010/0513 22-10-2010
 van de woning 

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planolo-
gische 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 ge-
komen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes 
weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester 
en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking 
van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige 
voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van 
een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Verleende BouWVergunningen in comBinATie meT onTheffing/Wijziging
ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het bouwwerk Bouwnr. Verzenddat.
   vergunning

de hoef
De Hoef Westzijde 17a Wijzigen van de functie van een bedrijfsgebouw 2010/0423 2-11-2010

Vinkeveen
Rietveld 48 Vergroten van een woning met een dakopbouw 2010/0447 25-10-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planolo-
gische 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 ge-
komen.De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een 
zienswijze heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te 
hebben ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een ge-
motiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen 
van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is 
aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector 
bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van 
het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank 
griffierecht geheven.

VerkeersBesluiT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende verkeersbesluiten nemen:
-  Het instellen van een gesloten verklaring voor vrachtwagens ter hoogte van A.c. Verhoefweg 4, voor 

de oostelijke richting, met uitzondering van vrachtwagens met een schriftelijk aantoonbare bestemming 
naar de percelen A.c. Verhoefweg 2 t/m 6 en de derde zijweg 3, 7, 9, 4, 8.

-  Het instellen van een gesloten verklaring voor vrachtwagens ter hoogte van A.C. Verhoefweg 2 voor de 
westelijke richting met een schriftelijk aantoonbare bestemming naar de percelen A.c. Verhoefweg 2 
t/m 6 en de derde zijweg 3, 7, 9, 4, 8.

De percelen betreffende deze verkeersbesluiten hebben allen als postcode: 3641 PC Mijdrecht. De be-
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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.

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

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

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

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

meldpunT zorg & oVerlAsT
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl 
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

AdVies en sTeunpunT 
huiselijk geWeld 
sTAd en regio uTrechT
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

gemeenTelijke BekendmAkingen



Nieuwe Meerbode  - 10 november 2010 pagina 3

Tijdens de vorige Week van de 
Jeugdzorg is Erik van Winkelhoff, 
gezinstherapeut bij Timon, 
uitgeroepen tot Utechtse 
jeugdzorgambassadeur. Daarom 
schrijft hij voor de website www.
ujc.nl een maandelijkse column 
over zijn werk. ‘Nog steeds ben 
ik verbaasd over de aan mij 
toegekende jeugdzorgaward. 
Ik ben echt niet perfect. Maar 
als ik kijk naar het juryrapport 
dan kwamen daar begrippen 
in terug als: luisteren, klaar 
staan en betrokken. En dat zijn 

begrippen waar ik mijzelf in kan 
vinden. Luister! Dat is het thema 
van de landelijke Week van de 
Jeugdzorg 2010. Luisteren is één 
van de belangrijkste houdingen 
in het werken met jongeren. En 
kijken; maar dat is luisteren met 
je ogen. Als alle mensen die 
met jongeren werken nu eens 
heel intensief daar de nadruk 
op leggen, wat zou er dan 
gebeuren.’ De hele column van 
Erik van Winkelhoff is te lezen 
op www.UJC.nl

Op 13 november start de vijfde 
editie van de Week van de 
Jeugdzorg. Het thema is dit jaar: 
Luister! In het hele land worden 
evenementen georganiseerd 
voor kinderen, jongeren en 
werkers uit de jeugdzorg. 
Hoogtepunt voor de provincie 
Utrecht is het jeugdzorgfestival 
op 17 november. Tijdens het 

festival presenteren jongeren 
uit én buiten de jeugdzorg 
hun eigen film, die zij samen 
hebben gemaakt. Zij laten 
zien hoe verschillend, maar 
vooral ook hoe hetzelfde zij 
zijn. Ook is er de uitreiking 
van de Jeugdzorgaward 
2010. Voorafgaand aan het 
festival gaan jongeren met de 

Statenleden in gesprek over 
hun ervaringen met jeugdzorg. 
Wat vinden zij belangrijk en 
waar lopen zij tegenaan? De 
week wordt georganiseerd om 
de jeugdzorg positief onder de 
aandacht te brengen.
www.weekvandejeugdzorgutrecht.nl

Jeugd in de provincie

In de provincie is een 
uitgave van de provincie Utrecht. Aan de

 hand van actuele onderwerpen laten we zien hoe 
we het leven en werken in de provincie zo aantrekkelijk 

mogelijk maken voor u. De volgende editie verschijnt op 
24 november. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl

Bewonersavond
asfaltcentrale
Op donderdag 18 november 2010 organiseert de provincie Utrecht 
samen met de gemeente Utrecht en andere betrokkenen een 
bewonersavond over de Asfaltcentrale Utrecht (ACU). Doel van de 
avond is om omwonenden en geïnteresseerden over ontwikkelingen 
rondom de asfaltcentrale te informeren en om vragen te 
beantwoorden.   www.provincie-utrecht.nl

Industrie in de provincie
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Luister naar verhalen uit jeugdzorg

‘Er wordt veel over jeugdzorg 
gepubliceerd. Bijna allemaal 
verhalen die gaan over beleid, 
financiering, wachtlijsten en 
incidenten. Tijdens de Week 
van de Jeugdzorg kan je de 
verhalen van de jongeren en de 
medewerkers uit de jeugdzorg 
zelf horen. Zij kunnen als geen 
ander vertellen hoe het is om 
gebruik te maken van jeugdzorg 
en hoe dat kan helpen om 
weer normaal door het leven te 
gaan. Hun verhalen vertellen 
vaak meer dan alle rapporten bij elkaar. Het thema is 
daarom dit jaar 'luister'!

Marjan Haak, gedeputeerde Sociale Zaken,
Jeugd, Zorg, Onderwijs en Bestuurlijke Organisatie

Verhalen zeggen meer dan rapporten Agenda

Vanaf 7 november – elke eerste 
zondag van de maand Wijnroute 
Amersfoort
Zet drie Amersfoortse restaurateurs, 
twee vinologen, een wijnbar en 
Museum Flehite bij elkaar en 
er ontstaat iets bijzonders: De 
Culturele & Culinaire Wijnroute 
Amersfoort. Deze Wijn & Spijs 
wandelroute voert al proevend 
door historisch Amersfoort en 
doet daarbij Museum Flehite aan. 
De Wijnroute start bij Grand Café 
& Restaurant Hemels aan de 
Langestraat in Amersfoort 
om 15.00u.

Week van de  Jeugdzorg

‘Wij vinden het 
ontzettend belangrijk 
dat de jeugdzorg 
positief in het nieuws 
komt. Medewerkers 
uit de jeugdzorg 
hebben echt hart 
voor wat ze doen 
en laten heel veel 
enthousiasme in hun 
werk zien. De Week 
van de Jeugdzorg 
helpt daar heel goed bij. Als Statenlid kijk ik ook uit 
naar het jeugdzorgdebat op 17 november. Dit is de 
kans voor jongeren, ouders en medewerkers uit de 

jeugdzorg om zich te 
laten horen. Zijn ze 
enthousiast? Hebben 
ze kritiek? Dat is 
voor ons als politici 
heel nuttig. Deze 
mensen hebben hele 
concrete voorbeelden, 
waar wij als politiek 
wat mee kunnen. En 
niet alleen daarom 
is het belangrijk dat 

we luisteren naar de verhalen uit de jeugdzorg, ook 
omdat deze mensen het verdienen!’

Christel van Benthem, Statenlid PvdA

Jeugdzorgambassadeur



Regio - Binnenkort verschijnt in 
een beperkte oplage de uitgave 
van “Clandestiene streken op een 
cruiseschip’”
“Prins, Bob Evers en Arie Roos wor-
den door pa Roos zonder duidelijke 
opdracht naar San Diego gestuurd 
voor een cruise op de SeaRose dat 
onder bevel staat van kapitein Hol-
dert, een man die een karrenvracht 
appels met de drie jongens te schil-
len heeft. De cruise voert via drie 
plaatsen in Mexico naar het Pana-
makanaal en vandaar naar Fort Lau-
derdale in Florida. In San Diego ziet 
Jan dat een kleine man met een 
Mexicaans uiterlijk clandestien de 
pier op probeert te komen waar de 
cruiseschepen aanleggen. De po-
ging slaagt en de bedoeling is dui-
delijk: de man maakt zich klaar om 
iets uit te halen met of op een cruise-
schip. Arie ziet de Mexicaan later op 
de dag in het restaurant van een ho-
tel dat door het opduiken van een 
grote, hoekige man en de hulp van 
een paar honderd scholieren in een 
slagveld verandert. Bob ziet hem op 
vrijwel dezelfde tijd in een jachtha-
ven waar een omvangrijke politieac-
tie gaande is. Als de rust in het ho-
tel en de jachthaven is weergekeerd 
stellen Jan, Bob en Arie vast dat er 
sprake is van twee kleine Mexicaan-
se mannen, die broers zouden kun-
nen zijn. Ze zijn ervan overtuigd dat 
minstens een van de broers clan-
destien aan boord van een cruise-
schip probeert te komen en het eni-
ge schip dat in aanmerking komt is 

de SeaRose. De grote vraag is: hoe 
kom je ongezien aan boord van een 
luxe praalschip dat aanlegt aan een 
beveiligde pier en waarom zou ie-
mand dat willen? Duizenden Mexi-
canen proberen elk jaar illegaal de 
Verenigde Staten binnen te komen, 
maar waarom slooft een Mexicaan 
zich uit om als verstekeling illegaal 
de USA te verlaten?”
Om iedereen zoveel mogelijk de 
kans te geven dit deel te bemachti-
gen wordt u de mogelijkheid gege-
ven in te schrijven voor dit nieuwe 
deel. Vanzelfsprekend zal deel 51 
ook verkrijgbaar zijn in de regulie-
re boekhandel.
Klik op www.bobevers.nl voor het 
voorinschrijvingsformulier.
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INFORMATIEF

COLOFON

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: uit-
sluitend 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 me-
dew. 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 eetstoornis-
sen. 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

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

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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 werk-
dagen 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, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN, 
MIjDRECHt, WIlNIs, 
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN, 
VRoUWENAkkER, 
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl, 
NEs A/D AMstEl

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

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

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

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

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.

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!

Grensbewaking
Deze week zag ik op tv een documentaire over het probleem van de gro-
te stroom immigranten aan de Turks-Griekse grens. Het gaat om een lang-
gerekte grens van zo’n 200 km. Dit stuk Europese grens blijkt moeilijk af te 
sluiten. In de grensrivier zouden inmiddels ongeveer 140 mensen zijn ver-
dronken. De documentaire toonde een massagraf en de imam die verant-
woordelijk is voor de teraardebestelling. Ook in deze week las ik een be-
richt dat de Europese Unie een politiemacht van ongeveer 175 grenswach-
ten, onder wie 15 Nederlandse marechaussees, naar dit gebied gaat sturen 
om de Griekse autoriteiten te helpen om de immigranten tegen te houden.
Nu al lijkt dat een illusie: hoe kun je met 175 man een strook van 200 km 
controleren, pakweg de afstand Amsterdam-Maastricht. En dan nog...  Het 
gaat ongetwijfeld ook om een groot deel economische vluchtelingen.
Het probleem manifesteerde zich aanvankelijk vooral op de Canarische ei-
landen, waar veel bootjes met vluchtelingen heen voeren en dat ging lang 
niet altijd goed... ! Veel mensen verdronken daar.
Later hetzelfde bij de straat van Gibraltar, daarna Malta, toen Zuid-Italië en 
nu Griekenland.
Stellig zal het probleem zich opnieuw verplaatsen.
Europa probeert krampachtig om het probleem buiten de grenzen te hou-
den; in dit geval terug te dringen naar Turkije.
Maar - als het al zou lukken - wordt het probleem verplaatst, maar niet op-
gelost! Het wordt duidelijk: het probleem van de armoede en de ongelij-
ke verdeling van de welvaart is niet langer een zaak in Verweggistan, maar 
wordt een realiteit voor Europa en ook voor Nederland.
Als de mensen in de arme landen geen zicht krijgen op een betere toekomst 
komen ze het wel halen, soms met de moed der wanhoop.
Het is in deze column al vaker beweerd: het dichten van de kloof tussen rijk 
en arm zal bijdragen aan een stabielere wereldorde en dus bijdragen aan 
een betere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Als je het niet 
kunt met je hart, doe het dan met je verstand. 
Laten we de beleidsmakers wijsheid wensen bij hun beslissingen en laten 
wij doorgaan met onze bijdrage: het leven voor de mensen ver weg helpen 
te verbeteren.

Ad Groeneveld

Zondag 21 november in Thamerkerk
Concert Van Dingstee Kwartet
Uithoorn - Op zondag 21 november 
om 14.30 uur presenteert de SCAU 
het Van Dingstee Kwartet. Het kwar-
tet werd opgericht in 1995 en bestaat 
uit Ingrid van Dingstee, viool, Mar-
jolein van Dingstee, viool, Frederik 
Boits, altviool en Ewout van Dingstee, 
cello. Het kwartet is momenteel een 
succesvol en veelgevraagd ensemble 
dat op vele podia in Nederland, Euro-
pa en de Verenigde Staten gespeeld 
heeft. Zij wonnen ook diverse prijzen 
bij internationale kamermuziekcon-
coursen en volgden masterclasses 
bij gerenommeerde strijkkwartetten.
Het programma dat het Van Ding-
stee Kwartet speelt bestaat uit strijk-
kwartetten van Bach, Strawinsky, Van 
Beethoven en Manneke.
Daan Manneke (1939) wordt be-
schouwd als een van de beste Ne-
derlandse componisten van dit mo-
ment. Hij studeerde orgel en compo-
sitie en rondde die laatste studie af 

bij Ton de Leeuw in 1972 in Parijs met 
de Prijs voor Compositie. Hij is sinds-
dien docent aan het conservatorium 
van Amsterdam voor analyse van ei-
gentijdse muziek en sinds 1985 ook 
voor compositie. Hij componeerde, 
meestal in opdracht, ca. 200 werken 
voor zeer uiteenlopende combinaties 
en ensembles. Het werk dat op deze 
middag gespeeld wordt is ook spe-
ciaal voor het Van Dingstee Kwartet 
geschreven. 

De 4 orgelkoralen van Bach die ook 
op het programma staan worden 
ook gespeeld in een bewerking voor 
strijkkwartet door Manneke. Het be-
looft een spannend en afwisselend 
concert te worden. Kaarten voor dit 
concert zijn verkrijgbaar à 12.- euro 
bij de boekhandels Ten Hoope aan 
het Zijdelwaardplein en Bruna aan 
het Amstelplein en aan de zaal zo-
lang er plaats is.

Zaterdag 13 november in The Mix
Uniek optreden met Six Magics,
The Name en Hammer
Uithoorn - Komende zaterdag 13 
november vindt er een uniek op-
treden plaats met drie ijzerster-
ke bands! De Chileense(!) band Six 
Magics is bezig aan hun “Behind 
the Sorrow”-tour door Europa en 
doet dus ook The Mix aan. De band 
speelt female-fronted-metal en is 
volgens insiders het belangrijkste 
metalexportproduct van Chili. De 
band bracht in februari dit jaar hun 
vijfde cd uit. 
Het Haarlemse The Name brengt  
groovy metal met poppy songs ten 
gehore. De band heeft tevens een 
dame op de vocalen, dus het wordt 
echt een soort ‘lady’s night’ in The 

Mix. Tevens speelt The Name met 
gitaarwonder Silas die bovenaards 
gitaarspel laat horen! Alsof dit nog 
niet genoeg is heeft het Mix-team 
ook nog Hammer of Justice gecon-
tracteerd. Deze band uit Drenthe 
is op dit moment een van de beste 
Metallica  tributebands van Neder-
land! Ze spelen voornamelijk num-
mers van de eerste vier albums van 
deze band met wereldfaam. 
Aanvang is 20.30 uur en de entree 
is 10,00 euro. The Mix vindt u aan 
de J.A. van Seumerenlaan 1 in Uit-
hoorn. Dit is tegenover de Thamer-
kerk. Voor meer info: 
www.the-mix.nl

Inschrijven voor ‘Clandestiene 
streken op een cruiseschip’

Sinterklaas en zijn pieten 
zaterdag in Uithoorn
Uithoorn - Komende zaterdag 13 no-
vember is het weer zover! Sinterklaas 
en zijn hele gevolg van zwarte pieten 
zijn weer in Nederland. En natuurlijk 
zijn Uithoorn en de winkelcentra een 
van de eerste plaatsen waar kinderen 
hem kunnen begroeten. 
Vanaf 9.30 uur is het al feest in Uit-
hoorn en zal Marco Slinger een fees-
telijk programma bij de Amstel,  ter 
hoogte van de vroegere Resmi, pre-
senteren. Er is een heus pietenor-
kest en natuurlijk ontbreekt ook de 
muziekvereniging KnA niet. Om-
streeks 10.00 uur zal Sinterklaas per 
boot aankomen en wordt hij welkom 
geheten door burgemeester Ouds-
hoorn. Hierna gaat de sint via het Ou-
de Dorp te voet richting Winkelcen-
trum Amstelplein.

Amstelplein
In winkelcentrum Amstelplein verma-
ken de pieten van het pietenorkest de 
aanwezigen en zal ook Dance Cen-
tre Jolanda van Beek een show ver-
zorgen. De sint neemt plaats op het 
podium en neemt alle tijd om de kin-

deren een hand te geven, even een 
praatje te maken of op de foto met de 
kids te gaan. De pieten delen inmid-
dels cadeautjes uit. Rond 11.00 ver-
trekt de sint weer richting Winkelcen-
trum Amstelplein.

Zijdelwaard
Sinterklaas bezoekt Winkelcentrum 
Zijdelwaard aanstaande zaterdag 13 
november van 13.30 uur tot 14.30 uur. 
Alle kinderen kunnen hem dan een 
handje geven. Maar het is veel leu-
ker om wat eerder te komen, want de 
clowns Choco en Jibbe zijn al vanaf 
11.00 uur in Zijdelwaard om alle kin-
deren te vermaken met liedjes, spel-
letjes en het uitdelen van ballonnen. 
De clowns zijn aanwezig tot 15.00 
uur. Zaterdag 20 en 27 november en 
4 december: zwarte pieten delen pe-
pernoten uit en vermaken de kinde-
ren. Op de zaterdagen 20 en 27 no-
vember en 4 december zijn natuur-
lijk ook nog zwarte pieten in het win-
kelcentrum. Van 11 tot 15 uur delen 
zij pepernoten uit en vermaken zij de 
kinderen. 
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Gouda bij kaarslicht
De Ronde Venen - Dinsdag 14 de-
cember a.s. organiseert ANBO De 
Ronde Venen een busreis naar Gou-
da, de kaarsenstad. De Sint Jans-
kerk met de beroemde Goudse Gla-
zen baadt dan ’s avonds in het stra-
lende licht van een zee van kaarsen. 
Vooraf gaat de reis naar Kinderdijk, 
alwaar een driegangenmenu wordt 
geserveerd. Tussen 15.30 en 21.00 
uur krijgt u ruimschoots de tijd om 
Gouda goed te bekijken.
Voor deze tocht dient u wel goed ter 

been te zijn en niet op te zien te-
gen een stukje wandelen. Vertrektijd: 
11.00 uur bij de Meijert aan de dr. J. 
v.d. Haarlaan 6 in Mijdrecht. Terug-
komst aldaar ca. 22.30 uur. De kos-
ten voor het gehele programma be-
dragen 31,50 euro per persoon voor 
leden en niet- leden. Te betalen bij 
de reservering. Er is plaats voor on-
geveer 40 personen. 

Opgeven bij Marja van der Vaart, tel 
0348 40 22 44.

Bijscholing leerkrachten 
‘dramatisch’ succesvol
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
6 november vond in OBS De Trek-
vogel in Mijdrecht een bijscholing 
plaats over werken met drama en 
improvisatietoneel. 

Leerkrachten en andere beroeps-
krachten die werken met kinde-
ren in de leeftijd van 6 tot 12 jaar 
uit De Ronde Venen en wijde om-
geving, hebben allerlei drama-acti-
viteiten geleerd. 

Via drama en improvisatiespelen le-
ren kinderen spelenderwijs omgaan 
met emoties, inlevingsvermogen, 
samenwerken en creatief denken. 

Minstens zo belangrijk is echter het 

spelplezier! 
De spelletjes en oefeningen werden 
met elkaar gedaan zodat men ook 
zelf kon ervaren wat het met je doet. 

De deelnemers hebben flink inspi-
ratie opgedaan en kijken samen 
met cursusleidster Astrid Millenaar 
terug op een geslaagde bijscholing. 
In maart 2011 staat een nieuwe bij-
scholingsdag gepland.

Voor meer informatie kunt u kijken op  
www.despeltuin.nl. 

U kunt ook contact opnemen met 
Astrid Millenaar, telefoonnum-
mer 0297-285520 of via e-mail:  
astrid@despeltuin.nl

Rob Bakker vangt 
eindelijk een echte vis!
De Ronde Venen - Eindelijk is het 
Rob Bakker dan toch gelukt. Na 
een paar keer een dag vissen zon-
der vangst had hij nu toch einde-
lijk beet, en niet zo’n kleintje ook !! 
Een karper van 30 pond en 94 cm 

had toch eindelijk zijn hengeltje ge-
vonden, terwijl hij eigenlijk aan het 
snoeken was en het dus niet de be-
doeling was dat deze kanjer aan zijn 
haakje kwam, maar het was wel een 
bijzondere vangst

Toneelvereniging Altovi 
laat De Boei bruisen!
Vinkeveen - Het nieuwe concept 
van toneelvereniging Altovi blijkt 
uitstekend te werken. Een overvolle 
De Boei werd zaterdagavond 6 no-
vember getrakteerd op een op z´n 
zachtst gezegd levendige avond. De 
hal van De Boei was voor de gele-
genheid getransformeerd tot een 
Italiaans plein, compleet met beel-
den en fontein. De bezoekers van 
Altovi werden verrast door een mu-
zikaal welkom van Jordy en Joyce 
in een fantastische ambiance. Al-
le gelegenheid tot een drankje en 
een praatje, begeleid door virtuoze 
pianomuziek en een zoetgevooisde 
stem. En dat als voorgerecht! Want 
Altovi bracht daarna, als hoofdge-
recht, twee eenakters - geschreven 
door Martin Verrips en Peter van 
Straaten - beide geregisseerd door 
Cees Otting en beide met bezieling 
gespeeld door een wisselende cast. 
Traditiegetrouw werden beide stuk-

ken gespeeld in een flonkerend de-
cor, iets wat de technische staf van 
Altovi zo langzamerhand wel toe-
vertrouwd is. Zoals het bij een uit-
gebreid diner hoort, werd de pauze 
opgeluisterd door een welluidend 
tussengerecht: Zanggroep Braq 
maakte de drankjes tijdens de pau-
ze extra drinkbaar met een licht ver-
teerbaar repertoire.
En direct na afloop zorgde Shanty-
koor De Turfschippers voor een ste-
vige afdronk met een zilt zeemans-
liederen.
Een afwisselende avond met een 
uitstekende sfeer, die nog een keer 
te beleven valt, en wel op dertien 
november a.s., aanvang 19.30 uur in 
De Boei in Vinkeveen.
Kaarten verkrijgbaar bij; Slijterij 
Vreeland, Dio de Bree, Deco Home 
van Asselen, VVV Vinkeveen en 
boekhandel Mondria.
Meer info; altovi@zonnet.nl

Derde prijs voor Eline Hofstra
De Ronde Venen - De 19-jarige 
Eline Hofstra, die aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag stu-
deert, behaalde een derde prijs op 
het SJMN-concours en tevens de 
prijs voor de beste vertolking van 

een hedendaags werk van een Ne-
derlandse componist. Eline speelde 
onder andere “Triplum” voor gitaar 
van Louis Andriessen.
Het concours vond plaats in De 
Doelen in Rotterdam.

De Opregte Amateur in De Hoef:

‘Innige deelneming voor 
de familie Zilverberg’
De Hoef - Het originele verhaal van 
Max Andrea over de taken die de 
diverse leden van de familie Zilver-
berg moesten volbrengen om voor 
de erfenis van ome Willem – het 
zwarte schaap – in aanmerking te 
komen, stond natuurlijk al garant 
voor veel kijkplezier, maar de vertol-
king van de spelers droeg daar ze-
ker ook een steentje bij. Met name 
Patrick de Graaf als de sullige Julius 
kreeg menig open doekje voor zijn 
glansrol.
De beide voorstellingen waren in 
de voorverkoop al uitverkocht, maar 
ondertussen zweette regisseuse 
Tiny Pieterse in de voorbereiding 
peentjes, daarin bijgestaan door 

twee souffleuses (Linda Bloemer en 
Annet van der Meer) en de tech-
nicus (Jerry Koeleman), want het 
was een ‘lastig’ stuk voor de mees-
te spelers. Het kwam op het nipper-
tje goed: de toeschouwers genoten.

Onverwachts
Het verhaal speelde zich af bij Julius 
en Barbara Zilverberg (Bep Kande-
laar), die onverwachts bezoek krij-
gen van een aantal familieleden. 
De komst van een ijzige doodgra-
ver (Winfried Achterberg), die zal-
vend grossiert in stichtelijke tek-
sten, geeft al een vermoeden in wel-
ke richting de toeschouwers het 
moeten zoeken. En ja, dan komt de 
notaris (Peter van Kempen) het tes-
tament van wijlen oom Willem, het 
zwarte schaap van de familie, be-
kendmaken. Een grote som geld 
ligt voor eenieder klaar, maar daar 
moeten ze eerst wel de nodige op-
drachten voor uitvoeren, zoals dief-
stal, oplichting, zonder geld op reis, 
bigamie, werken als doodgraver en 

meer van dat fraais. We volgen de 
familie tijdens hun pogingen en het 
lijkt hen te lukken. 

Verloofd
Als Yvonne (Ida Sietsma) zich met 
twee verschillende mannen verlooft, 
gaat haar echtgenoot Fons (Harry 
Bakker) in doodgraverkostuum zo-
wat door het lint, neef Freddy (Rem-
co Hoogervorst) krijgt in zijn op-
dracht een agent te beledigen tot 
twee keer toe een pak rammel, maar 
wordt door Ciska (Bianca van Kem-
pen) getroost en er bloeit zowaar 
nog iets moois op tussen die twee. 
Nicht Conny (Belinda Wahlen) weet 
heen en weer naar Parijs te liften, 

Barbara pleegt een half geslaagde 
winkeldiefstal en Julius belandt we-
gens openbare dronkenschap in de 
cel en later op het toneel. Maar dan 
duikt plotseling Truus, de vrouw (en 
volgens haar dus enige erfgename) 
van oom Willem op (Anneke Ho-
genboom). Is alles nu voor niets ge-
weest? 

In de finale blijkt de hele han-
del doorgestoken kaart: de notaris 
speelde onder een hoedje met de 
doodgraver, die de nog steeds le-
vende oom Willem blijkt te zijn en 
zijn familieleden een lesje wilde ge-
ven voor hun vroegere afwijzen-
de gedrag jegens hem. Hij is ech-
ter niet haatdragend en met een gul 
gebaar geeft hij het stuk toch nog 
een happy end.

Bij het napraten waren er veel en-
thousiaste reacties en drie meiden 
voerden zelfs spontaan een mini-
toneelstukje op voor oom Willem: 
“met innige deelneming”! 

Soul- en motownkoor 
D-F!NE bij PK Sport
Vinkeveen - Op vrijdag 19 novem-
ber organiseert PK Sport in Vin-
keveen een wellness- en fashion-
night met onder andere een mode-
show, een live DJ en een minimarkt 
met leuke kraampjes. Gedurende de 
avond die begint om 19.00 uur zal 
Soul- en Motownkoor D-F!NE diver-
se malen optreden. D-F!NE bestaat 
inmiddels 6 jaar en heeft in die tijd 
al een uitgebreid Soul & Motownre-
pertoire opgebouwd. Het ongeveer 
30 dames tellende koor zorgt iedere 
keer weer voor een dynamisch op-
treden waarbij stilzitten bijna niet 
mogelijk is. Zij zullen o.a. It’s raining 

men, Proud Mary, Allways there, Ce-
lebration en Never can say goodbye 
zingen. Entreekaarten à 6,- per per-
soon zijn verkrijgbaar bij PK Sport, 
Voorbancken 26 in Vinkeveen. Voor 
dat geld ontvang je na afloop een 
goodiebag t.w.v. 150,- 
Lijkt het je leuk om ook met D-F!NE 
mee te zingen en swingen en ben je 
of ken je een sopraan of mezzoso-
praan tussen de 18 en 45 jaar, geef 
je dan op om een repetitie bij te wo-
nen en een stemtest te doen. Alle 
informatie hierover is te vinden op 
de website van het koor:
www.soulkoor.nl

Samen ontbijten is gezellig 
en geeft veel energie!
De Hoef - De leerlingen van de An-
toniusschool hebben op 3 november 
genoten van Het Nationaal School-
ontbijt. Alle leerlingen en de leer-
krachten hebben op school geza-
menlijk ontbeten met vers brood, di-
vers beleg, een eitje en verse melk. 
De Antoniusschool deed mee aan 
Het Nationaal Schoolontbijt, omdat 
goed ontbijten belangrijk is voor de 
basisschoolleerlingen. Het Natio-
naal Schoolontbijt wil het belang en 
het plezier van een goed ontbijt on-
der de aandacht brengen van scho-
lieren, hun ouders en leerkrachten. 
Een goed ontbijt geeft kinderen bij 
de start van de dag de energie om 

te leren, te spelen en te sporten. 
Het ontbijt op de Antoniusschool 
was extra leuk doordat Sprinter, de 
mascotte van het project Fit4kids 
langs kwam.
De afgelopen twee maanden heb-
ben alle kinderen van de hele school 
heel fanatiek gewerkt aan dit pro-
ject. Fit4kids is ontwikkeld door 
Sportservice Midden Nederland.
Gedurende deze periode waren er 
extra beweegactiviteiten en werden 
leerlingen en ouders bewust ge-
maakt van een gezonde leefstijl.
Het gezonde ontbijt vormde zo een 
feestelijke afsluiting van een leerza-
me periode.

Sinterklaas zaterdag op 
het Raadhuisplein

in Mijdrecht

Wegens succes nog 4 gratis 
workshops bij SeniorWeb!
De Ronde Venen - Wegens gro-
te belangstelling organiseert Seni-
orweb De Ronde Venen wederom 
een serie gratis workshops. Ieder-
een die eens kennis wil maken met 
de mogelijkheden die een computer 
thuis te bieden heeft is welkom op 
vrijdag 12 november van 10.00 tot 
12.00 uur of donderdag 18 novem-
ber van 14.00 tot 16.00 uur. U krijgt 
dan beelden te zien hoe internet er 
uit ziet en wat u daar allemaal te-
genkomt. Verder hoe e-mail werkt, 
hoe iets te downloaden of een sim-
pel briefje te typen. Op de lesmachi-
nes kunt u e.e.a. zelf uitproberen. 
Kortom: een echte kennismaking 
met iets waar je vandaag de dag bij-
na niet meer buiten kunt. 
De tweede serie workshops gaat 
over computerbeveiliging en up-
daten. Daarover heersen nogal wat 
misverstanden. Hoe werkt een an-
tivirusprogramma en hoe moet ik 

omgaan met al die updates die her 
en der aangeboden worden. Om die 
vragen te beantwoorden geeft Seni-
orWeb twee workshops beveiliging. 
Een op donderdag 11 november van 
14.00 tot 16.00 uur en een op vrij-
dag 19 november van 10.00 tot 12.00 
uur. Alle workshops worden gehou-
den in het leercentrum van Senior-
Web aan de Energieweg 107 op het 
industrieterrein te Mijdrecht.
Komend vanuit Mijdrecht langs de 
brandweergarage de Industrieweg 
op en dan net voor de laatste ro-
tonde rechtsaf. Komend vanuit Vin-
keveen of Woerden de Mijdrechtse 
Dwarsweg op. Dan na de eerstvol-
gende rotonde direct de eerste weg 
links. U zit dan op de Energieweg. 
Nummer 107 is einde weg rechts 
net voor de bocht. Aanmelden te-
lefonisch op leercentrum: 0297-
272720, b.g.g. 0297-282938. Straks 
ook in Woerden.  

Stella Braam vertelt...
Vinkeveen - Schrijfster en journa-
liste Stella Braam komt komende 
vrijdag 12 november bij Venen Li-
terair vertellen over haar werk als 
undercover-journaliste en schrijf-
ster. De avond begint om 20.00 uur 
en wordt gehouden in De Boei aan 
de Kerklaan 32. De kosten van de 
kaartjes zijn 7,50 euro en deze zijn 
alleen te koop bij de bibliotheken in 
De Ronde Venen en bij boekhandel 
Mondria in Mijdrecht en The Read-

shop in Vinkeveen. Stella Braam 
zal vertellen over haar boeken en 
schrijverschap, vragen beantwoor-
den en boeken signeren. Het laatste 
boek van haar hand schreef ze sa-
men met de psychiater voor oude-
ren Boudewijn Chabot en is getiteld 
“Uitweg”. In het kader van de actie 
“Nederland Leest” waarvan het the-
ma is; ouder worden en verval, sluit 
de in dit boek behandelde thema-
tiek hierop zeker aan.

Mijdrecht - Komende  zaterdag 
13 november is het weer zover, 
de Sint komt in het land. Voor-
dat de Sint in Mijdrecht arri-
veert kun je genieten van spec-
taculaire kunsten van Acro-Pie-
ten, dansen en meezingen op 

de muziek van de Disco Pieten 
en dat alles onder de bezielen-
de leiding van spreekstalmees-
ter Meneer Hans.
Kom je ook?
Ze beginnen om 13.30 uur op 
het Raadhuisplein te Mijdrecht.
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REACTIE VAN EEN LEZER

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 on-
derwerpen 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 bijeen-
komst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis 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.

Stuur die dromers weg 
en kom de uitslag vieren!

Nu de verkiezingen naderen wordt het met de dag 
lastiger om juiste en goede informatie van onze po-
litieke partijen te krijgen. Op enkele uitzonderingen 
na draait de fabeltjesmachine bij de partijen op volle
toeren. Toch is er wel een klein beetje informatie. De 
afgelopen raadsperiode is er heel veel geld aan ad-
viseurs en medianieten uitgegeven. En op het ge-
meentehuis zijn de juridische kosten als kokende 
melk omhoog geschoten, terwijl men in het colle-
ge en de raad heerlijk heeft zitten dromen over die 
geweldige plannen die niet tot uitvoering zijn geko-
men.

Er is in de afgelopen periode weinig concreets ge-
daan of afgemaakt. Maar die dromen... die zijn in 
grote pakketten papier aangeleverd en goedge-
keurd. De fabeltjesmachines vinden echter en het 
zal u niet verbazen, dat de eigen politici het gewel-
dig hebben gedaan.

Wat zijn de ergste dromers? Zonder enige twijfel zijn 
het CDA en de VVD de ergste dromers en als u slim 
bent, kunt u daar beter een keertje niet op stemmen. 
Dit alles kunnen alle andere partijen en meerdere 
inwoners u haarfijn uitleggen. En u weet natuurlijk 
dat een bekend gezegde luidt: “landelijk succes is 
zeker geen garantie voor een goede lokale politiek”.
Nu u niet op de ergste dromers zult stemmen, ko-
men de realistische partijen aan bod. De Combinatie 
is een lijst die het beste voor De Ronde Venen wil en 
doet, ze is daarin koersvast en consequent. De Com-
binatie is, indien het voorstel goed is gemotiveerd, 
bereid om de lokale belastingen, als gevolg van de 
herindeling, te verhogen. Door haar Christelijke po-

litiek met een keurig programma is de lijst CU/SGP 
een aanrader! Ook de CU/SGP is bereid om onder 
voorwaarden de lokale belastingen, weer als gevolg 
van de herindeling, te verhogen. Zoekt u een partij 
die de de lokale lasten niet wil verhogen dan komt u 
terecht bij ‘Ronde Venen Belang. Zij wil de gemeen-
tebegroting per onderdeel goed bekijken of al die 
uitgaven wel echt heel hard nodig zijn. Wat het ge-
volg van snoeihard snoeien in de begroting is, moet 
nog blijken. Ronde Venen Belang is een 100% lokale 
partij. ‘Lijst 8’ is een andere lokale lijst maar met jon-
ge mensen die kunnen leunen op een geweldig er-
varen achterban. Ze zijn nieuw en moeten alles nog 
wel waarmaken! In het goede ambachtelijke politie-
ke handwerk is D’66 uniek. D’66 legt de politieke si-
tuatie vanuit hun liberaal perspectief altijd met veel 
kennis en kunde uit.

Als u het bovenstaande heeft doorgelezen en u op-
eens voelde “dit is mijn partij”, schrijf dan gewoon 
even voor uzelf op, op wie u gaat stemmen. Dat 
helpt! Het mooiste van alles is, u hoeft het helemaal 
niet aan wie dan ook te vertellen op wie u gaat stem-
men. U hoeft uw keuze later zelfs nooit te noemen, te 
verdedigen of uit te leggen; aan niemand! Het blijft 
altijd uw eigen geheim.

Stemmen is als ‘social event’ weer helemaal van de-
ze tijd. Zorg dat u en jij in het stemlokaal worden 
gezien, u en jij horen er toch ook bij. En kom dan ‘s 
avonds op 24 november aanstaande allemaal naar 
het gemeentehuis om de uitslag te vieren!

Jan Platvoet, Mijdrecht

Even een reactie op een onlangs geschreven artikel 
in de krant dat de scholen in De Ronde Venen het 
niet eens zijn over de gang van zaken omtrent ver-
voer in de regio voor kinderen die speciaal onder-
wijs nodig hebben. Het is toch te erg voor woorden 
dat deze kinderen daar onder moeten lijden. Is het al 
niet erg genoeg dat deze kinderen een stempel op-
gelegd krijgen en ik kan het weten). Ik heb zelf een 
zoon met meervoudige handicap , die na 3 jaar heen 
en weer geslingerd te zijn, eindelijk een plek heeft 
gevonden op MKD te Hilversum waar ze gaan kij-
ken welk onderwijs nou het beste bij Damian past.
Eindelijk een plek na ongeveer 3 jaar zoeken, en 
denk je dat alles in kannen en kruiken is krijg je 
geen vervoersvoorziening naar Hilversum, omdat 
MKD voorliggend op onderwijs is (dus geen onder-
wijs). Daar sta je dan blij dat je na lang zoeken ein-
delijk een plek hebt gevonden waar hij onderwijs en 
dagbesteding krijgt, maar niets wat hem er naar toe 
kan brengen, droevig toch!
Gelukkig hebben wij lieve mensen om ons heen die 
Damian nu naar Hilversum brengen. Wat hadden we 
gemoeten zonder deze mensen? Dan had hij daar 

weer weg gemoeten en weer thuisgezeten .
Nu is hij in overleg met MKD Hilversum 2 dagen op 
een observatieplek geplaatst, dat heet het Mozaïk, 
een SBO school in Hilversum die speciaal MKD kin-
deren opvangt. Nou, wij dachten meteen naar de ge-
meente want het is onderwijs, dus krijgt hij daar wel 
vervoer voor. Nou, mooi mis, de gemeente vond de 
buitenregionale plaatsing niet helemaal correct, wij 
moesten eerst maar contact opnemen met een SBO 
in de buurt Uithoorn, Breukelen of Woerden en als  
zij hem allemaal zouden afwijzen wilden ze er wel 
naar kijken .

Het is te droevig voor woorden, iedereen wil het bes-
te voor zijn kind en zeker als de ontwikkeling an-
ders verloopt!!!
Ik hoop dat de gemeente inziet dat het niet verant-
woord is wat er nu gebeurt .

Woorden schieten tekort.............

Fam. Hamersma
Nobel 52 Mijdrecht

Niet verstrekken 
schoolvoorziening (2)

In de editie van 3 november las ik het stukje van me-
vrouw Hulsman over leerlingvervoer Mijdrecht.

Ik ben tot 2006 directeur geweest van De Dolfijn, een 
grote SBO-school en nu – met twee basisscholen 
en de Kinderopvang - opgenomen als partner in de 
Brede School Legmeer te Uithoorn. In deze Brede 
School heeft de SBO-school ook een speciale na-
schoolse opvang die gratis is mits men een indica-
tie Jeugdzorg heeft. Er zijn al zestig jaar lang jonge 
kinderen uit De Ronde Venen naar deze SBO-school 
vervoerd per taxi of bus. 

Volgens mij moet mevrouw Hulsman de verordening 
leerlingvervoer opvragen bij de gemeente. 
Verder zou zij op een SBO-school van haar keuze 
exact na kunnen vragen hoe haar kind vervoerd kan 
worden. 
Ik denk namelijk dat het gewoon taxivervoer krijgt 
tot 9 jaar. Zij kan vrijblijvend bellen met de direc-
teur van De Dolfijn, Rob Stellingwerff: 0297-561486.
 

Chris Woerden
Adm. de Ruyterlaan 4C

 Uithoorn

Reactie ingezonden stuk 
schoolvervoer Hulsman

Mijdrecht - Als dit stukje in de Nieuwe Meerbo-
de zal verschijnen, zijn we inmiddels al zo’n 7 we-
ken verder. “Wáármee??”zult u zich afvragen en dat 
is een terechte vraag. Wel, met het proberen om 
diverse ongelooflijk logge en “lak aan de burger” 
hebbende organisaties, waarbij ik de Gemeente De 
Ronde Venen niet uitsluit, tot actie te bewegen. 
Als ik in de avond naar buiten ga om onze hond 
nog zijn behoefte te laten doen voor we ons te rus-
ten leggen, zie ik héél goed het verschil tussen 
straatverlichting welke het doet en welke het niet 
doet. Op bepaalde punten valt dat nog eens extra 
op als de te verlichten plek ook nog eens bijzon-
der gevaarlijk kan zijn. Zo’n plek hebben wij hier 
aan de Viergang en wel precies in de ‘S’ bocht bij 
het speelveldje. In deze S-bocht ligt ook nog eens 
een voetgangersoversteekplaats en een vluchtheu-
vel welke voorzien is van een waarschuwingspaal-
tje met pijl, welke de te passeren kant van de weg 
aangeeft. 
Bij glad weer gebeurt het regelmatig (ben er zelf 
twee keer getuige van geweest) dat deze paaltjes 
uit de straat gereden werden door auto’s die, veel 
te snel rijdend, de dubbele bocht nog juist goed 
dachten te kunnen nemen…Juist niet dus !
Precies op dit punt staat straatverlichtingpaal met 
het nummer: 072 185.
Let op ! Nu dus 7 weken geleden belde ik de Ge-
meente op om de niet-brandende straatlantaarn te 
melden. De dame die ik aan de telefoon kreeg be-
gon meteen al te melden dat ik voor dit soort ca-
lamiteiten bij CityTec moest zijn. Okay. CityTec ge-
beld; na een keuzemenu doorlopen te hebben van 
provincie, gemeente, wijk, straat en paalnummer 
kreeg toen een man aan de lijn die doodleuk meld-
de dat niet zij, maar een onderaannemer van Ci-
tyTec de straatverlichting bijhield. Hij noemde een 
mij onbekende firma die iets met Hoogwerkers te 
maken had. Omdat ik de naam van de onderaan-
nemer niet goed verstaan had meldde ik de kapot-
te straatverlichting nóg eens schriftelijk via de web-
site van CityTec met de extra mededeling dat het 
een zeer gevaarlijke plek betrof op de Viergang.

Geen reactie
Wat dacht u ??? Nooit enige reactie. De lamp was 
en bleef uit! Twee weken later ontwaarde ik een au-
to met hoogwerkersbakje met een persoon erin die 
warempel (helaas in een andere straat) de straat-
verlichting repareerde... Uiteraard de man aange-
sproken en gevraagd of hij misschien ook paal 072-
185 op zijn reparatielijstje had staan... Helaas... dat 
was niet het geval. Omdat de man zich  redelijk 
dichtbij de door mij beschreven lantaarnpaal be-
vond, vroeg ik hem of het erg veel moeite was om 
er even te gaan kijken. Hij zegde toe dat te zullen 
doen als er tijd voor was...
Natúúrlijk brandde de straatverlichting ook die 
avond nog steeds niet.
Weer een week later was iemand die op het ge-
meentehuis werkt en ook nog heel dicht bij ons 

woont zo vriendelijk om een door mij geschreven 
brief over het verlichtingsprobleem mee te nemen 
en op het bureau van de verantwoordelijke afdeling 
te laten belanden...

Wéér een week voorbij. Toen kreeg ik op 25 okto-
ber een brief in de bus van de afdeling Beheer, wel-
ke op 25 oktober geschreven  en  gedateerd en ge-
post en door mij ontvangen werd... Zeker een he-
le snelle postduif geweest en... de wonderen zijn de 
wereld blijkbaar niet uit.
In de brief stelde de ambtenaar dat hij mijn klacht 
over de niet-werkende straatverlichting bij de ac-
countmanager van de Gemeente bij CityTec had 
gemeld en deze laatste had beloofd het probleem 
met spoed in behandeling te zullen nemen. Wéér 
een, nu wel heel dikke, week later probeerde ik 
de gemeenteambtenaar aan de telefoon te krijgen 
omdat er klaarblijkelijk nog steeds geen actie on-
dernomen was.

Ziek
Ach, wat een pech... de bewuste persoon was ziek... 
Heb toen het hele geval nóg eens uitgelegd aan de 
persoon die ik toén aan de lijn had.
Zij beloofde mij, na ruggespraak, terug te zullen 
bellen en ja hoor ! Bingo ! Even later een telefoontje 
van deze dame. Toen kreeg ik de volgende uitleg: 
Op 11 oktober was mijn klacht reeds op het juiste 
bureau bij CityTec (of de onderaannemer van City-
Tec) beland en men was er gaan kijken.
Lamp verwisseld, starter verwisseld, maar de lamp 
bleef uit.
Toen maar gekeken of er wel spanning op de be-
kabeling van de paal stond... Há, weer Bingo ! Geen 
spanning...! Probleem ligt dus niet bij CityTec of de 
hoogwerkerfirma namens CityTec maar bij JOULE ! 
die de bekabeling in beheer heeft!!! Op mijn vraag 
aan de dame van de Gemeente wat er nu eens ein-
delijk ging gebeuren kreeg ik alleen het antwoord 
dat zij dat niet precies wist, maar een mannelij-
ke collega van haar zou nu in contact treden met 
JOULE !!
Saillant detail... alle lantaarnpalen in dezelfde 
stroomketen ervóór en eráchter branden wel!!
Wordt vervolgd, dames en heren. Bovendien wil de-
ze gemeente toch dat haar inwoners onveilige situ-
aties melden ? Waar blijven ze nu dan?
Op deze manier van afhandelen en terugkoppelen 
naar de burgers kan alleen maar van een gigan-
tisch ontmoedigingsbeleid worden gesproken.
Het is maar dat u het weet, maar beste Gemeente...  
als er op het gewraakte punt van de Viergang, als 
gevolg van de niet-aanwezige verlichting een on-
geluk gebeurt , dan zal ik de gedupeerde partij(en) 
van alle correspondentie over bovenstaande infor-
meren.
 

C.N.H. van Dijck
Viergang

Mijdrecht.

Afschuifsysteem over niet 
brandende straatverlichting

De Oudhuijzerweg in 
Wilnis staat behoorlijk 

onder water
Wilnis - De Oud-
huijzerweg in Wil-
nis ligt open omdat 
deze nog opnieuw 
moet worden ge-
asfalteerd, maar 
door alle regen de 
afgelopen dagen, 
en GEEN afvoer is 
dit het resultaat.

Heb net (zaterdag 6 
november) iemand 
van de gemeente ge-
sproken. Die gaat 
de aannemer bellen 
maar er kan niet ge-
garandeerd worden 
dat er iemand komt 
kijken voor maan-
dag. Daar ben je 
toch maar mooi klaar 
mee!

Esther de Haan
uit Wilnis

Laatst kwam mijn neefje bij me met de mededeling 
dat hij een spreekbeurt ging houden voor zijn klas.
Wat voor onderwerp vroeg ik aan hem.
Nou ik wil het houden over de gemeenteraad.  
NORMEN EN WAARDEN zo ga ik het noemen en 
hij keek mij hoopvol aan, wachtend op een posi-
tieve reactie.

Die liet nog even op zich wachten want ik dacht 
aan WANBELEID, MISSERS EN ANDERE ZAKEN 
WAAR EEN NORMAAL MENS ZICH OVER ZAL 
SCHAMEN.
Zal ik hem vertellen over de ambtenaar die kinde-
ren beloftes doet over een zandstrand.
Zal ik hem vertellen over de ambtenaar die 10.000 
duizenden euro’s in het putje gooit en lekker kan 
blijven doen waar hij goed in is, namelijk ander-
mans geld verspillen.
Zal ik hem vertellen dat er ambtenaren zijn die 500 
meter industrieweg laten opknappen en toestaan 
dat de aannemer er 2 maanden over mag doen. En 
van geluk mogen spreken dat er geen ongeluk-
ken zijn gebeurd met al die fietser die niet over het 
fietspad konden rijden.
Zal ik hem vertellen dat je als ambtenaar recht-
door over het fietspad door een hek de dijk afrijdt 
gewoon je weg weer mag vervolgen. En dat zoals 
zo velen met mij ‘s avonds zonder opgaaf van re-
den worden aangehouden en even moeten blazen 
of er toch geen alcohol in het spel is. Terwijl je ge-
woon netjes volgens de regels aan het rijden bent.
Zal ik hem vertellen dat er 100.000 duizenden eu-
ro’s weggespoeld worden voor een samengaan 
met een andere gemeente.
Dat die zelfde ambtenaren dan een nog groter 
budget krijgen zodat ze nog meer mogen verkwis-
ten.
Allemaal opgebracht door de burgers van de ge-
meente de Ronde Venen.
Zal ik hem vertellen dat al die financiële missers 
opgebracht gaan worden door kinderen die niet 
zelfstandig naar school kunnen en afhankelijk zijn 
van de schoolbus.
Zal ik hem vertellen dat je als gemeente bestuur-
ders dan speelt met het wel en wee van deze kin-
deren waarvan de ouders ook graag willen dat 
hun kind kan leren en spelen net zoals ieder ander 
“gezond” kind. Want zoals iedere ouder is je eigen 
kind speciaal en deze kinderen helemaal.
Zal ik hem vertellen dat ambtenaren boven de wet 

leven en geen verantwoording hoeven af te leg-
gen. Terug naar de middeleeuwen. Als lijfeigenen 
de belasting opbrengen en verder je mond hou-
den.
Zal ik hem vertellen dat de lijst nog langer zou 
kunnen zijn maar ambtenaren hun  misstanden 
wel heel snel onder het zand, asfalt, van de dijk of 
door het putje kunnen trekken.
Zal ik hem dan maar vertellen over de grote saam-
horigheid onder deze leuke club ambtenaren.
Zal 1 voor allen en allen voor 1 betekenen 1 prut-
ser allen prutsers.
Zal ik hem vertellen dat we mogen stemmen voor 
een nieuwe raad 24 november.
En dat we helaas gedwongen worden de meeste 
weer te accepteren. 
Of zijn er toch nog ergens ambtenaren die onze 
mooie gemeente willen besturen zonder ego en 
denken aan het belang van ons de burgers die 
voorop zouden moeten staan. Want het heet ge-
loof ik toch volkvertegenwoordiging. 

Nee, hij kan beter een opstel maken over de hard-
werkende ambtenaren die wel voor ons klaar 
staan.
De mensen die zorgen voor een schone en veili-
ge straat. De mensen die je zo vriendelijk aan een 
nieuw paspoort helpen. De mensen die wel dienst-
verlenend zijn.
Waarom laten we deze ambtenaren niet eens in de 
raad zitting nemen. Het zal vast een hele vooruit-
gang betekenen.

Laten de bestuurlijke ambtenaren die wel aan ons 
denken dit in ieder geval duidelijk naar buiten 
brengen wat ze met onze gemeente willen. Zodat 
wij als inwoners van de Ronde Venen 24 novem-
ber een goede keuze kunnen maken tussen lekke-
re en rotte appels. 
Omdat ik gewend ben om eerlijk te zijn heb ik mijn 
neefje de waarheid maar vertelt.
Hij was zeer bedroeft in het feit dat mensen zo 
kunnen zijn. Het is dus een andere naam gewor-
den voor de spreekbeurt.
List en bedrog een titel waar ik hem geen onge-
lijk in kan geven. 

Jan van der Velden
Voor reacties of informatie 

misindevenen@live.nl 

Wanbeleid
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Horangi taekwondo 
organiseert trainingskamp
De Ronde Venen - Horangi tae-
kwondo heeft, samen met een aan-
tal andere vooraanstaande clubs uit 
de regio, een trainingskamp tae-
kwondo georganiseerd. Het kamp 
werd gehouden in Heino en was ge-
organiseerd voor alle taekwondo-
leerlingen van 8 jaar en ouder. 
In totaal kwamen dat weekend 150 
deelnemers van de verschillende 
verenigingen bij elkaar om een tae-
kwondoweekend te beleven. Horan-
gi reisde af met ongeveer dertig en-
thousiastelingen.
Ongeveer een jaar geleden is bij 6 
taekwondoscholen het idee ont-
staan om een taekwondokamp te 
organiseren, nu was het dan einde-
lijk zover en konden zowel kinderen 
als volwassenen participeren in de-
ze sportbeleving. 
Verspreid over het weekend werd 
er een uitgebreid programma aan-

geboden met verschillende soorten 
lessen van in totaal 9 trainers, af-
komstig van de deelnemende clubs. 
Iedere trainer zoomde dit weekend 
in op een aspect van het taekwon-
do. Zo waren er trainingen die ge-
richt waren op het gebruik van je 
lichaam om de technieken kracht 
bij te zette, zelfverdediging, condi-
tie, sparren (vechten) en stijlvormen 
(de zogenaamde poomse). De trai-
ners van Horangi taekwondo, Rem-
ko van Gerven en Bas Bokkes, richt-
ten hun les vooral op het beheersen 
van een totale trap, waarbij de na-
druk lag om de trap vanaf het be-
gin tot het eind te controleren en in 
balans blijven staan. Ook gaven zij 
een les “tricking”, waarbij het vaak 
gaat om (meerdere) trappen in een 
sprong en met een rotatie. Er waren 
ook trainers ingehuurd om tai chi en 
krav maga te geven. Tai Chi is een 

eeuwenoude langzame, vloeiende 
en dynamische meditatievorm met 
overeenkomsten met kung fu. Krav 
maga is een zeer effectief zelfver-
dedigingssysteem dat ontwikkeld is 
door de Israëlische geheime dienst. 

Naast deze activiteiten was stonden 
er ook andere leuke dingen op het 
programma zoals levend stratego, 
een voetbaltoernooi, een springkus-
sen, beachvolleybal, barbeque en 
een disco. Horangi trainer Remko 
van Gerven is ook zweminstructeur 
en nam ook een zwemles voor zijn 
rekening. Het douwtrappen (om 5 
uur opstaan voor een ochtend trai-
ning) werd niet door iedereen be-
zocht.

Meer informatie over het kamp en 
over Horangi taekwondo kunt u vin-
den op  www.horangi.nl.

Klaverjasvereniging viert 
vijftig jarig bestaan
Mijdrecht – Deze maand viert de 
Mijdrechtse klaverjasclub haar zes-
tig jarig bestaan. Zestig jaar gele-
den richtte Corrie van Beek, Anneke 
Rijlaarsdam en An Bakker de club 
op. Zij startte met 16 leden, maar al 
snel groeide de kaartclub en kwam 
er zelfs een ledenstop.. Hun stam-
plaats was natuurlijk het Rechthuis 
van Corrie en Co Verbeek. De club-
avond  was op woensdagavond. De 
datum kon soms wel eens verande-
ren, want als er iets anders te doen 

was in het cafe, een bruiloft of zo-
iets, had dat ten alle tijden voorrang. 
Een naam had de kaartclub toen 
nog niet. Die ontstond later T.O.F 
Troef Op Tijd. Na Corrie en Co van 
Beek heeft de kaartclub nog enke-
le andere eigenaren van het Recht-
huis meegemaakt, maar het Recht-
huis in twee delen werd opgesplitst 
was er geen ruimte meer voor hen 
en belanden zij o.a. in de Hofl and-
bar, het Parochiehuis, boven in een 
kamer bij Ton Postin de Meijert  en 

nu bij zijn zoon Antoine . Daar speelt 
de club nu op een vaste avond, el-
ke eerste woensdag van de maand.
De club bestaat nu uit 27 leden en 
nieuwe leden zijn van harte welkom. 
In de Meijert heeft de club hun ju-
bileum al gevierd met een heer-
lijk diner verzorgd door de kok van 
de Meijert. Ook de oprichtster Cor-
rie was van de partij. Zij was spe-
ciaal hiervoor met haar man vanuit 
Leiden naar Mijdrecht gekomen. (U 
ziet Corrie op de rechter stoel.)

Atlantis A2 start 
zaalcompetitie verrassend
Mijdrecht - Om 11:50 uur gaf de 
scheidsrechter het startsein voor 
de wedstrijd tussen Atlantis A2 en 
Badhoevedorp A1. Atlantis A2, ge-
sponsord door Scheenaart & Has-
sing rioolservice, wist van te voren 
dat het geen makkelijke wedstrijd 
ging worden want Badhoevedorp 
A1 was tweede geworden in de der-
de klasse.
Atlantis A2 begon goed aan de 
wedstrijd en na twee minuten was 
de stand al 2-0. Badhoevedorp A1 
kwam terug tot een 2-2 stand en 

daarna ging het over en weer tot de 
4-4. Atlantis A2 voelde dat er  in de 
Phoenix gewonnen kon worden en 
liep uit tot een 9-4 ruststand.

Na rust ging Atlantis A2 lekker door 
met scoren en Badhoevedorp A1 
pikte weleens een doelpuntje mee. 
Het Scheenaart & Hassing rioolser-
vice  team wist dat de wedstrijd ge-
speeld was en met een 13-8 uitslag 
was het team, gecoacht door Chan-
tal Poolman, erg tevreden.
Door volwassen spel en zich niet la-

Leerlingen kunnen weer 
naar hun school
De Ronde Venen – Met onmid-
dellijke ingang kunnen leerlingen 
uit De Ronde Venen weer met aan-
gepast vervoer naar scholen voor 
speciaal onderwijs. En die regeling 
wordt voortgezet na de herindeling. 
Dat heeft wethouder Jan van Breu-
kelen (onderwijs) afgelopen maan-
dag bekend gemaakt tijdens de ron-
de tafel bijeenkomst. 
Met de toezegging kwam Van Breu-
kelen in feite volledig tegemoet 
aan de motie die tijdens de laatste 
raadsvergadering was ingediend 
door het raadslid Jan Rouwenhorst 
(CDA) met steun van Ronde Venen 
Belang en D66. Toen werd de motie 
niet in behandeling genomen. CU-
SGP liet aan de indieners van de 
motie al weten dat de bekritiseerde 
regeling direct van tafel moest.

Petitie
Maandagavond kreeg de porte-
feuillehouder een petitie aangebo-
den namens enkele tientallen ou-
ders. Die vroegen om een herbezin-
ning op de regelgeving. Die was na-
melijk plotseling en zeer ingrijpend 
versoberd door het college. Kinde-
ren vanaf vier jaar, die dit schooljaar 
voor het eerst naar het speciaal on-
derwijs zouden gaan,  moesten van 
de burgemeester en  wethouders 
met het openbaar vervoer naar o.a. 
Woerden of  Breukelen. Het colle-
ge wilde bovendien dat die regeling 
met ingang van het komend school-
jaar zou gelden voor alle leerlingen 

van het speciaal onderwijs. De le-
den van de rtg “Samenleving” uit-
ten ernstige kritiek op de handelwij-
ze van het college. Wethouder Van 
Breukelen betuigde uitvoerig zijn 
spijt voor de uitwerking van de be-
zuinigings-maatregel, zoals hij het 
collegebesluit typeerde. De strik-
te uitvoering moest zo’n 90.000,- 
aan besparingen opleveren. “On-
acceptabel”, volgens Rouwenhorst, 
die dat bedrag vergeleek met de 
85.000,-, die gemeente jaarlijks kwijt 
is aan rentelasten en onderhoud 
van de voormalige camping “Klink-
hamer” aan de Baambrugse Zuwe. 
“En daar gebeurt al jaren helemaal 
niets mee.” Hij vroeg zich af of het 
verwachte voordeel wel in verhou-
ding stond met de problemen waar-
mee de ouders van kwetsbare kin-
deren waren opgezadeld. 

Ophef
Volgens wethouder Van Breukelen 
was alle ophef over het leerlingen-
vervoer helemaal niet nodig. Hij zou 
achter de schermen al hebben toe-
gezegd alle problemen op te lossen 
en in de nieuwe gemeente zou  een 
soepeler regeling gaan gelden. Rou-
wenhorst merkte op dat die bewe-
ringen niet spoorden met de tekst 
van het collegebesluit, die hij nog 
eens citeerde. Van Breukelen gaf 
volmondig toe dat hij pas later tot 
het besef was gekomen wat de con-
sequenties er van waren. “Dinsdag 
ga ik in het college voorstellen om 

de regeling die Abcoude heeft van 
toepassing te verklaren. Daar maak 
ik me sterk voor. En die kan dan ook 
na de herindeling blijven bestaan, al 
is dat formeel aan de nieuwe raad.” 
Op verzoek van Rouwenhorst wordt 
die verordening aan alle raadsleden 
toegestuurd. Hij kreeg na zijn be-
toog luid applaus vanaf de publie-
ke tribune. 
In de nieuwe verordening staat dat 
aangepast vervoer bekostigd wordt 
als het reizen met openbaar vervoer 
onder begeleiding voor ouders on-
mogelijk is of leidt tot ernstige be-
nadeling van het gezin. Bovendien 
heeft het college de bevoegdheid 
om ten gunste van de ouders af te 
wijken van de bepalingen in de ver-
ordening. 
Cees Houmes (D66) verweet het 
college dat het zich niet hield aan 
de wettelijk vastgelegde actieve in-
formatieplicht. Ook Kees Schouten 
(CU-SGP) sprak duidelijk zijn on-
genoegen uit over de manier waar-
op het college de verordening had 
aangepast zonder daarover met de 
leden van de rtg “Samenleving” van 
gedachten te wisselen. Alle andere 
fracties bleken zich eveneens niet te 
kunnen vinden in de wijze waarop 
het college was opgetreden. 
Wethouder Van Breukelen beloofde 
alle betrokken ouders schriftelijk te 
informeren over de nieuwe regelge-
ving. Rouwenhorst opperde om dan 
gelijk excuses te maken aan gedu-
peerde ouders.

ten mee slepen door de tegenstan-
ders wist Atlantis A2 de 2 punten 
binnen te halen.
Zaterdag 13 november speelt Atlan-
tis A2 een wedstrijd tegen SDO Ka-
merik. Die hebben in het buitensei-
zoen derde klasse gespeeld maar 
zijn daar met 0 punten onderaan 
geëindigd. Door een overwinning 
op DKV Victoria gaat SDO nu wel 
aan de leiding in de derde klasse.
Het speelveld zal betreden wor-
den om 13:50 uur in de Phoenix in 
Mijdrecht.

De nationale Oogcollecte is een initiatief van: Vereniging Bartiméus Sonneheerdt en Stichting Oogfonds Nederland. 

Doe ook mee!
29 november t/m 4 december 2010

Meld je aan op www.oogcollecte.nl

(030) 261 71 19 / (0343) 52 65 57

De Oogcollecte maakt belangrijk wetenschappelijk onderzoek mogelijk



Wilnis - Morgen, donderdag 11 no-
vember, viert de Evangelische Boek-
handel ‘Kom en Zie’ in Wilnis haar  
15-jarig bestaan. Dit wordt vanaf die 
datum passend herdacht met het 
aanbieden van een cadeautje aan 
bezoekers als deze voor minimaal 
7,50 euro in de winkel besteden. 
Verder is op de jubileumavond voor 
deze gelegenheid schrijfster Joke 
Verweerd uitgenodigd om iets over 
haar werk te vertellen. En passant 
zal zij haar nieuwste boek ‘Stuif-
zand’ signeren. Joke heeft zo’n acht 
romans op haar naam staan, waar-
van ‘De Wintertuin’ zelfs is verfilmd. 
Behalve romans schrijft zij gedich-
ten. Het is interessant met haar en 
haar werk kennis te kunnen maken 
(www.jokeverweerd.nl). Het belooft 
een sfeervolle avond te worden. 
Vanaf 19.30 uur is iedereen van har-
te welkom aan de Herenweg 164.

Cadeauartikelen en CD’s
De Evangelische boekhandel die 
gespecialiseerd is in lectuur – zoals 
de naam al aangeeft - met overwe-
gend christelijke inslag, is voor tal-
loze gelovigen en verdere belang-
stellenden dé speciaalzaak in de re-
gio. Niet alleen klanten uit De Ron-
de Venen, maar ook van (ver) buiten 
de regio brengen ‘Kom en Zie’ gere-
geld een bezoek. De dichtstbijzijnde 
andere boekhandels op dit gebied 
zijn te vinden in Aalsmeer, Amster-
dam, Woerden en Kamerik.

De laatste heeft maar een beperkt 
assortiment. Naast verschillende 
soorten bijbels – afgestemd op de 
diverse stromingen binnen de pro-
testants-christelijke kerk – zijn er 
ook boeken met een ontspannend 
thema, zoals romans en reisgidsen 
voor Israël. Maar ook kinderboeken, 
een keur aan wenskaarten, fraaie 
kalenders en een uitgebreide col-
lectie muziek op CD. De CD’s kun-
nen met behulp van een moderne 
muziekunit en via een touch screen 
zelf worden beluisterd op juistheid 
en muziekkwaliteit voordat men die 
wil kopen. Er zijn prachtige CD’s bij 
met sfeervolle kerstmuziek, kerstlie-
deren, koorzang, gospelsongs, kin-
derliedjes, moderne en instrumen-
tale muziek van bands zoals die bij-
voorbeeld optreden tijdens de EO-
Jongerendag, maar ook gewijde 
muziek (naar keuze) bij een uitvaart. 
Titels van CD’s met liedjes en mu-
ziek die niet in de winkel op voor-

raad zijn, kan men hier opzoeken 
en beluisteren waarna ze eventu-
eel kunnen worden besteld. Met het 
oog op de naderende feestmaand 
december is de winkel daar mo-
menteel al op ingericht. Er zijn aar-
dige kerst- en cadeauartikelen voor 
een redelijke prijs, maar ook een 
prachtige collectie kerst- en Nieuw-
jaarskaarten. 

Al met al is het beslist de moei-
te waard eens bij de Evangelische 
Boekhandel binnen te lopen. Het 
maakt daarbij niet uit of u er nu een 
overtuiging op nahoudt of niet. De 
naam ‘Kom en Zie’ (afkomstig uit 
een Bijbelse tekst in het Nieuwe 
Testament) rechtvaardigt de naam 
van de boekhandel die op zijn ge-
bied veel te bieden heeft. Iedereen 
kan hier wel iets vinden om als ui-
ting van een bijzonder gebaar dit te 
schenken aan een dierbaar familie-
lid, oprechte vriend(in) of fantasti-
sche buurman/vrouw, mocht daar 
aanleiding toe zijn.

Ook niet-kerkelijke klanten
De Evangelische Boekhandel ‘Kom 
en Zie’ werd al vóór 15 jaar geleden 
opgericht door Bert en Marian Ven-
nik. Doel was het ‘Woord van de He-
re Jezus’ op een zo breed mogelijk 
manier te verspreiden. Zij deden dit 
eerst vanuit hun huis in Mijdrecht, 
maar door een toenemende vraag 
en toeloop van belangstellenden 
werd al snel uitgezien naar een an-
dere locatie om een en ander in de 
vorm van een echte boekhandel op 
dit gebied voort te zetten. Dat werd 
de voormalige ‘Maartje’s Bloemen-
barak aan de Herenweg 164. For-
meel is dat 15 jaar geleden en die 
datum wordt dan ook aangehou-
den. Tevens werd toen de stichting 
opgericht waartoe ook de boekhan-
del behoort.

Voorzitter is Nick Boele. Bert is nu 
penningmeester bij de stichting. Sa-
men met Mary van Schie, die be-
stuurslid is, verwoordt hij de ac-
tiviteiten van de boekhandel en 
de jubileumviering. Hij is van de 
Christelijk Gereformeerde kerk in 
Mijdrecht, Mary van de Hervormde 
Kerk in Noorden. Zij is afkomstig uit 
Kockengen.
Bij de boekhandel werken twin-
tig vrijwilligers, van wie de meesten 
vrouwen zijn.

“Op Bijbelgebied hebben we de 
meest gebruikte vertalingen op 
voorraad en binnenkort de Herziene 
Statenvertaling. Dat is de nieuwste 
versie in de taal zoals die vandaag 
de dag doorgaans wordt gespro-
ken”, vertelt Bert. “Er zijn ook Kin-
derbijbels, Bijbels met Psalmen of 
Liedboek, er is Het Boek, De Groot 
Nieuws Bijbel en ga zo maar door. 
Voornamelijk Bijbels op Protestants-
Christelijke grondslag, dus niet wel-
ke binnen de Katholieke Kerk wor-
den gebruikt. Daar zit toch enig ver-
schil in. Wij hadden ze wel van Wil-
librord, maar ze zijn uitverkocht. Al-
leen Het Nieuwe Testament van Wil-
librord is er nog. Echter de nieuw-
ste Bijbel die in 2004 is verschenen 
en een productie van de Katholie-
ke Bijbelstichting en het Nederlands 
Bijbelgenootschap is, kan voor bei-
de stromingen worden gebruikt”, 
vult Mary aan. “Behalve gelovige 
mensen krijgen wij in de winkel ook 
klanten die dat niet zijn, maar die 
vragen om geholpen te worden bij 
het zoeken naar een cadeautje voor 

iemand van wie zij weten dat die 
gelovig is. Of kerkelijke mensen die 
hun kinderen bijvoorbeeld een Bij-
bel willen aanbieden. Maar ook zij 
die in aanraking zijn gekomen met 
het christelijke geloof en daar meer 
over willen weten, kunnen bij ons 
terecht.
Bij kerkelijke bijeenkomsten, brade-
rieën en op scholen willen wij nog 
wel eens een ‘boekentafel’ neerzet-
ten voor belangstellenden. En wan-
neer iemand iets speciaals wenst 
kan dat worden besteld.

Ouderen die slecht ter been zijn 
hoeven het niet zelf af te halen. Het 
gewenste wordt bij hen gebracht.” 
Aldus Mary.

Wie meer wil weten over deze boek-
handel kan zich oriënteren op de 
website: 
www.boekhandelkomenzie.nl. 
Openingstijden: di t/m za van 10.00-
17.00 uur, vrij van 10.00 tot 21.00 uur. 
Tel. 0297-272584.
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Zonder ontbijt naar gezellig 
schoolontbijt op De Schakel
Vinkeveen - Donderdag 4 novem-
ber jl. mochten de kinderen van ba-
sisschool De Schakel voor één keer 
zonder ontbijt naar school. Want in 
het kader van het Nationaal School-
ontbijt stond er op school een uitge-
breid ontbijt voor de kinderen klaar. 
In totaal doen er aan dit grote ont-
bijtevenement 2500 basisscholen 
verdeeld over heel Nederland mee. 
Het Nationaal Schoolontbijt wil op 
deze manier het belang laten zien 
van een goed ontbijt. Ontbijten is 
namelijk broodnodig om energie te 
krijgen voor de rest van de dag. Het 
thema dit jaar is dan ook; samen 
ontbijten geeft energie. 

In alle vroegte was de ouderraad 
al op school om de tafels te dek-

ken. Toen om 8.30 uur de schoolbel 
ging roken de kinderen de geur van 
versgebakken brood door de hele 
school. Dit heerlijke brood, de bolle-
tjes en krentenbollen zijn gebakken 
door Ambachtsbakker De Kruyf. Alle 
kinderen aten samen in de aula. De 
oudere kinderen hielpen de kleu-
ters met het smeren van hun brood-
jes. Er werd goed gegeten. Het ont-
bijtje bestond, naast de verschillen-
de soorten brood, uit halvarine, ge-
kookte eieren, smeerkaas, fair trade 
jam en pindakaas en natuurlijk ha-
gelslag. Daarbij dronken de kinde-
ren een glas verse halfvolle melk. 
Nadat alle bordjes leeg waren gin-
gen de leerlingen vol energie weer 
naar hun groepen om aan de lessen 
te beginnen. 

‘Kom en Zie’ is terechte naam 
van Evangelische Boekhandel

De sint en zijn pieten komen 
zaterdag ook naar Vinkeveen!
Vinkeveen - Komende zaterdag 13 
november arriveren de sint en zijn 
pieten om 13.00 uur weer in Vin-
keveen. De sint en zijn pieten wor-
den begeleid door een pietenband. 
Op het terras wordt hij welkom ge-
heten door de burgemeester en wet-
houders. Vanaf 12.30 uur zullen de 
Clowns Cho Cho en Jibbe de kinde-
ren vermaken tot  de sint arriveert. 

De sint zal ook bekend maken wie 
de mooiste tekening gemaakt heeft 
en daar dan mooie cadeaus bij uit-
reiken. Ook kunnen de kinderen bij 
inlevering van de waardebon, ver-
kregen bij het inleveren van de teke-
ning een versnapering ophalen.
Daarna vertrekt de sint naar het win-
kelcentrum en vandaar naar Maria-
oord. 

Stroomstoring bij 
Koppers Netherlands B.V.
Uithoorn - Bij Koppers Netherlands 
B.V. (het voormalige Cindu Chemi-
cals B.V.) en Neville Chemical Eu-
rope B.V. in Uithoorn heeft zich za-
terdag 6 november een stroomon-
derbreking voorgedaan. Deze werd 
veroorzaakt door een storing in het 
elektriciteitsnetwerk van Uithoorn.
Als gevolg hiervan zijn diverse in-
stallaties uitgevallen. Deze zijn weer 
herstart. Bij de normale herstart 
van enkele andere installaties in de 
nacht van 7 op 8 november heeft dit 
alsnog geresulteerd in het langdu-

rig afgaan van het terreinalarm. Dit 
laatste is het gevolg van de wijze 
waarop de veiligheidsvoorzieningen 
zijn uitgevoerd (fail safe situatie) en 
werden dus niet veroorzaakt door 
daadwerkelijke incidenten.
Koppers en Neville betreuren de 
overlast en onrust, die dit mogelijk 
heeft veroorzaakt. De externe veilig-
heid is op geen enkel moment in ge-
vaar geweest.
Zowel de provincie als de gemeen-
te is van deze situatie op de hoog-
te gesteld.

‘KARWEI’tje voor groep 4 
van de Twistvliedschool
Mijdrecht - Groep 4 van de Twist-
vliedschool was op excursie bij Kar-
wei op donderdag 4 november. Ze 
keken hun ogen uit bij de honder-
den artikelen die daar te koop zijn, 
en niet alleen de boormachines.
De helft van de groep deed een 

speurtocht door de 52 paden en 
de andere helft mocht echt “kassa 
draaien”. Na het mengen van verf 
voor de schoolbankjes was de mid-
dag weer voorbij. Ze hebben er heel 
veel van geleerd: “Dank u wel, me-
neer Karwei.”!

Lange benen? Dan is 
deze auto iets voor u!
Wilnis - Een opmerkelijke auto. Dat 
is deze verlengde Hummer zeer ze-
ker! De wagen reed afgelopen zon-
dagmiddag de wijk Veenzijde bin-
nen en kon maar met moeite door 
de bochten komen, waardoor af en 
toe ‘steken’ noodzakelijk was. Ook 
de bekende verkeersdrempels wa-
ren bepaald niet favoriet om er over-
heen te rijden. Hij stond geparkeerd 
halverwege de Burgemeester van 
Baaklaan waar wij deze foto maak-
ten. Kennelijk een exemplaar voor 
‘bruiloften en partijen’ en om BN-

ers af te zetten bij de rode loper als 
er weer eens een film of musical in 
première gaat. Maar ook geschikt 
als u groot van stuk bent en erg lan-
ge benen hebt, waarbij u zich elke 
dag moeizaam in uw eigen kleine 
stadsautootje moet wringen.

Dan is dit zeker iets voor u. Maar 
dan hebt u weer een probleem om 
een geschikte parkeerplaats te vin-
den. En dat zal wat kosten!.... Niette-
min een bijzondere auto die overal 
aandacht zal trekken.

Sinterklaas komt zaterdag 
naar De Ronde Venen
De Ronde Venen – Komende za-
terdag komt Sinterklaas weer aan in 
Nederland. Hoe hij het toch steeds 
weer voor elkaar krijgt, maar hij be-
zoekt op deze dag heel wat kinder-
tjes. Zo komt hij natuurlijk ook naar 
de gemeente De Ronde Venen.
En Sinterklaas heeft in al zijn wijs-
heid besloten dat hij het verdeelt. 
Eerst komt hij naar Vinkeveen, waar 
hij, als het allemaal op schema gaat, 
om 13.00 uur door de burgemeester 
wordt verwelkomd op het terras bij 
dorpshuis De Boei. Vanaf 12.30 uur  
zullen de gezellige clowns CHOCHO 
en Jibbe alle kinderen bezighouden 
tot Sinterklaas met zijn pieten aan-
komen. Na de ontvangst op het ter-
ras zal de sint zijn reis vervolgen 
naar Winkelcentrum Zuiderwaard 
om daarna een bezoekje te brengen 
aan de bewoners van Maria-Oord.

Mijdrecht 
Als hij dit heeft gedaan gaat hij snel 
richting Mijdrecht, alwaar hij rond 
14.00 uur zal worden verwacht. Hij 
wordt natuurlijk verwelkomd op het 
Raadhuisplein. Daar kunnen de kin-
deren en hun ouders zich al van-
af 13.30 uur laten vermaken met de 
kunsten van de Arco-pieten. Of de 
sint na de ontvangst nog een ritje 
door Mijdrecht maakt, is bij onze re-
dactie niet bekend.

Wilnis 
Hierna gaat hij snel even een boter-
hammetje eten en een kopje thee 
drinken en dan weer snel door naar 
de kinderen in Wilnis. Daar zal hij 
rond 15.30 uur met de boot arriveren 

ter hoogte van de loopbrug .
Als de goedheiligman aan land is ge-
komen, gaat Triviant muzikaal voor-
op en begeleidt de sint, de zwarte 
pieten en alle kinderen naar het po-
dium in het vernieuwde centrum van 
Wilnis, alwaar de burgemeester Sin-
terklaas, onder de boom, van harte 
welkom zal heten.
Vervolgens wil die gekke hoofdpiet 
met alle kinderen een leuk spel spe-
len, wat zou dat kunnen worden??? 
Na het spel met alle Wilnisse kinde-
ren, start het liveoptreden van De 
Pietenband zonder Naam, die dit 
jaar een aantal bekende Sinterklaas-
liedjes in een heel hip jasje hebben 
gestoken!
Zorg dat je jouw verlanglijstje en 
je tekening voor de sint bij je hebt, 
want we sluiten natuurlijk, tradi-
tiegetrouw af met Sinterklaas een 
handje geven voor alle kinderen!

Amstelhoek
Na zo’n dag is de sint wel even aan 
rust toe, dus is er besloten dat hij 
de Amstelhoek en De Hoef de week 
daarna bezoekt. In de Amstelhoek is 
het zoals altijd op vrijdagavond en 
dan nu dus 19 november om 19.00 
uur

De Hoef
Tenslotte komt hij in De Hoef op 
zaterdag 20 november omstreeks 
14.30 uur. Hij wordt welkom geheten 
bij de kerk op het kerkplein en van-
daar zal de sint met zijn pieten ver-
trekken naar de Springbok, alwaar 
hij binnen alle tijd zal hebben voor 
de kinderen.

Prachtige voorstellingen Kinder- 
en musicalkoor De Regenboog
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag was 
de première van de nieuwste musi-
cal van kinder- musicalkoor de Re-
genboog in Partycentrum de Me-
ijert. 
De musical Stars, Stripes & Rain-
bow is een volledig eigen produc-
tie welke samen met de kinderen is 
bedacht en uitgewerkt. Op zondag jl 
was de matineevoorstelling.

Rondreis
Voor de deur van de Meijert stond 
de gele schoolbus geparkeerd 
waarmee de kinderen van de Re-

genboog de rondreis door de USA 
beleefden. Een groot aantal beken-
de liederen werd, al dan niet be-
werkt, gezongen door de kinde-
ren van het koor. Naast de kinderen 
speelden ook mee Carola Mulder en 
Marco Slinger 
Na afloop van de tweede voorstel-
ling volgde de traditionele patatta-
fel, waarbij teruggekeken kon wor-
den op twee zeer geslaagde voor-
stellingen. 
De musical werd mede mogelijk ge-
maakt door een bijdrage van het 
Rabobank Dichtbijfonds.
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VeenLanden College locatie 
Mijdrecht speelt ‘De grote Sof’
Mijdrecht - De Vmbo-t1 (M1) en 
Vmbo-t/Havo1 (C1) klassen van lo-
catie Mijdrecht hebben in de week 
van 1 tot en met 5 november, tijdens 
de projectweek, geoefend op de uit-
voering van “De grote Sof”. Dit is 
een bewerking van het verhaal Tan-
te Patent en de Batavier Sof van An-
nie M.G. Schmidt.

Vier bedrijven
De voorstelling bestond uit vier be-
drijven waarbij de klassen M1a en 
M1b één bedrijf speelden en C1a 
zelfs twee bedrijven voor hun reke-
ning nam. M1b begon, waarna M1a 
volgde, C1a sloot af met bedrijf drie 
en vier. Tante Patent werd dus door 
drie verschillende leerlingen ge-
speeld, afhankelijk van het bedrijf 
en dat was ook bij alle andere rollen 
zo! Vier dagen spel oefenen en dan 
al een echte voorstelling geven, ga 
daar maar aan staan.

Naast het oefenen van de rollen 
zijn de leerlingen ook met alles wat 
daarbij komt kijken bezig geweest. 
De leerlingen hebben de uitnodigin-
gen aan de docenten, leerkrachten 
groep 8 van de basisscholen en hun 
eigen ouders geschreven. Ook be-

vatte de voorstelling dans en zang, 
daar waren weer andere leerlingen 
mee bezig. Rekwisieten, decor en 
kleding zijn onmisbaar bij een voor-
stelling en onder begeleiding van 
docenten, externe krachten, boven-
bouwleerlingen (maatschappelij-
ke stage) en ouders gingen de leer-
lingen ook hiermee aan de slag. Al-
le klassen leverden dan ook toneel-
meesters, leerlingen die het toe-
gangskaartje ontwierpen, leerlingen 
die het programmaboekje maak-
ten en leerlingen die een echte tan-
te Patent krant van de hele week 
maakten.

Vlekkeloos
Een voorstelling zonder geluid zou 
misstaan, dus het verzorgen van het 
geluid tijdens de voorstelling kwam 
ook bij de leerlingen te liggen. Zes 
leerlingen kregen op dinsdag hun 
opleiding, op vrijdag praktijkerva-
ring bij de generale en ’s avonds 
moesten de leerlingen vol aan de 
bak. Op vrijdag 5 november, na de 
technische doorloop en de genera-
le repetitie, was dan voor de leerlin-
gen en docenten het moment van 
de waarheid. In één week een voor-
stelling van 4 bedrijven van zo’n an-

derhalf uur op het podium neerzet-
ten, terwijl je nog maar 9 weken op 
het VeenLanden College zit, klasse!

Uitdaging aangaan
Het VLC heeft de leerlingen uitge-
daagd en de leerlingen zijn deze uit-
daging vol overgave aangegaan. De 
voorstelling verliep eigenlijk vlekke-
loos en werd op een hoog niveau 
gespeeld. Het publiek (zo rond de 
300 mensen) was verrast door het 
hoge niveau van de spelers maar 
ook van het geluid, de kleding, dans 
en zang en het werk van de toneel-
meesters met de decorwisselingen. 
Leerlingen, maar zeker ook de do-
centen, externe krachten, meehel-
pende ouders en meehelpende leer-
lingen kunnen trots zijn op het re-
sultaat dat de leerlingen van M1 en 
C1 hebben neergezet. Onder luid 
applaus en met een aardigheidje 
konden de leerlingen het podium 
weer verlaten en opgelucht adem-
halen omdat het zo goed verlopen 
was. 

De leerlingen kunnen terugdenken 
aan een geslaagde projectweek en 
met een ervaring rijker het school-
jaar vervolgen.

Spaar kassabonnen en maak 
kans op een nieuwe Audi 1!
 Uithoorn - De winkeliers van Win-
kelcentrum Zijdelwaard sluiten 2010 
wel heel erg spectaculair af. Wie tus-
sen 13 november en 24 december 4 
kassabonnen spaart van verschillen-
de Zijdelwaard-winkeliers met een 
minimale totale waarde van 100,- 
euro maakt kans op een nieuwe Au-
di 1 ter waarde van 23.000,- euro!! 
De tweede en derde prijs zijn een 
elektrische fiets t.w.v. 
1200,- euro en een reischeque ter 
waarde van 1000,- euro. Er zijn 5 
verschillende prijsuitreikingen en 
ook vele mooie prijzen te winnen die 
door de winkeliers van Zijdelwaard 
ter beschikking worden gesteld.
Speciale actie-enveloppen zijn ver-
krijgbaar bij de Zijdelwaard-winke-
liers

Vanaf 13 november delen de winke-
liers van winkelcentrum Zijdelwaard 
speciale actie-enveloppen uit. In de-
ze enveloppen kunnen klanten 4 
kassabonnen van verschillende win-
keliers sparen met een totale mini-
male waarde van 100,- euro. Nadat 
de slagzin is afgemaakt en de adres-
gegevens genoteerd kan de envelop 
in de actiebus in het winkelcentrum 
worden gedeponeerd. Hoe meer en-
veloppen er worden ingeleverd hoe 
meer kans iemand heeft op een prijs! 
Tot en met vrijdag 24 december kun-
nen actie-enveloppen in de bussen 
worden gedaan. 
5 prijsuitreikingen, laatste en grote 
prijsuitreiking vrijdag 31 december.

Er is grote kans om een prijs te win-
nen. Er zijn namelijk 5 prijsuitreikin-
gen. Op zaterdag 27 november, za-
terdag 4 december, zaterdag 11 de-
cember en zaterdag 18 december 
vinden er prijsuitreikingen plaats 
waarbij mooie prijzen, die ter be-
schikking worden gesteld door de 
Zijdelwaard-winkeliers, worden uit-
gereikt. Vrijdag 31 december is de 

grote prijsuitreiking waarbij ook 
de drie hoofdprijzen worden uitge-
reikt. De Superhoofdprijs is natuur-
lijk de nieuwe Audi 1 ter waarde van 
23.000,- euro! Deze prijs wordt mede 
mogelijk gemaakt door Autobedrijf 
Maas uit Uithoorn. De tweede prijs is 

een elektrische fiets ter waarde van 
1.200,- euro en de derde prijs een 
reischeque ter waarde van 1.000,- 
euro, te besteden bij Thomas Cook 
Reisbureau in het winkelcentrum.
De andere prijzen zijn ter beschik-
king gesteld door de winkeliers van 
Zijdelwaard.. Voor deze laatste prijs-
uitreiking doen alle ingeleverde en-
veloppen mee, dus ook van de prijs-

winnaars van de eerdere prijsuitrei-
kingen. Alle prijswinnaars ontvan-
gen bericht thuis als ze een prijs 
hebben gewonnen, worden vermeld 
op de website 
www.zijdelwaardplein.nl en in de 
Nieuwe Meerbode.

Zet vast in uw agenda: zondag 12 december!

Dit mag u niet missen: grote en mooie 
‘Kerstmarkt Uithoorn aan de Amstel’
Regio - De organisatie van de eer-
ste Kerstmarkt Uithoorn aan de Am-
stel vordert goed. Het wordt zondag 
12 december a.s een grandioos ge-
beuren daar in Uithoorn aan de Am-
stel. Een kerstmarkt nog nooit ver-
toond. 
Een grote kerstmarkt krijg je niet zo-
maar van de grond, daarvoor is geld 
nodig en dat geld moet dan komen 
van sponsors. Wel die heeft de or-
ganisatie gevonden: de hoofdspon-
sors zijn Phanos en Albert Heijn Jos 
van den Berg
Daarnaast sponsoren alle buurtbe-
heren uit Uithoorn de aanwezige at-
tracties, kerstmannen, muziek etc.
etc. Zij hebben een groot aandeel 
bij het stand kunnen komen van de-
ze Kerstmarkt 2010.
Verder zijn sponsors: Solinas bv Uit-
hoorn, Cequ Holding bv Uithoorn, 
BOP opleidingen Amstelplein Uit-
hoorn, Rabobank Uithoorn, ABN 
Amro bank Uithoorn, UBA Bouw 
Uithoorn, Sauna Amstelland Uit-
hoorn, Leenders Business & Party-
catering De Kwakel, Stichting Werk-
groep Horeca Uithoorn, Schijf Uit-
hoorn, Total Prepress Uithoorn, Ri-
an van der Veldt De Kwakel, SBBU 
beveiliging Uithoorn, NHAR Enter-
tainment Uithoorn, Krijtenberg Mu-
sic Store Uithoorn, M.Plasmeijer Uit-
hoorn en Drinken en Zo Uithoorn
 
Groots
Het wordt een grote en mooie kerst-
markt met ruim 150 kramen. 
Kerstkramen gebaseerd op de ver-
koop van kerstgerelateerde produc-

ten. Er komen diverse optredens op 
de 2 grote podia die opgesteld wor-
den bij Amstelplein en hoek Wilhel-
minakade en Julianalaan.
Er komen optredens van bands en 
koren uit Uithoorn of omgeving.

Ook op deze kerstmarkt verkoop 
van mooie kwaliteitskerstbomen 
door Martin Plasmeijer uit Uithoorn
Natuurlijk zijn er voor de kids diver-
se kinderattracties en ontbreken ze-
ker de kerstmannen niet die allerlei 
lekkernij uitdelen aan de kinderen.
Vrumona, van o.a. Pepsi Cola en 
Royal Club die hun nieuwe product 
komen demonstreren en presente-
ren,
Glühwein, oliebollen, poffertjes en 
vele andere heerlijke eetgelegen-
heden.

Goede doel 
De opbrengst van deze 
kerstmarkt gaat naar een 
goed doel. Het Goede Doel is : 
ThamerThuis uit De Kwakel:  
ThamerThuis is een kleinschali-
ge woonvoorziening In De Kwakel 
voor mensen in de laatste fase van 
hun leven. Mensen met een beperk-
te levensverwachting die zorg no-
dig hebben blijven het liefst thuis 
in hun vertrouwde omgeving. Soms 
is dat echter door omstandigheden 
niet mogelijk. Meestal zijn dit men-
sen uit de regio. Maar ook patiën-
ten van buiten de regio zijn welkom, 
bijvoorbeeld als de familie hier in de 
buurt woont. De Stichting ThamerT-
huis, die in 1998 het initiatief heeft 

genomen dit bijna-thuis-huis op te 
richten, heeft als doelstelling om 
aan terminale patiënten een woon-
omgeving te bieden, die de thuissi-
tuatie zoveel mogelijk benadert. In 
ThamerThuis kan de eigen huisarts 
indien gewenst de medische verzor-
ging voortzetten. De wijkverpleeg-
kundigen van het team Uithoorn zijn 
verantwoordelijk voor de verpleeg-
kundige zorg. Verder is er aandacht 
voor het geestelijk en emotioneel 
welbevinden van de gasten en de 
betrokken familie/vrienden.
In het huis is altijd een vrijwilliger 
aanwezig. De vrijwilligers van Tha-
merThuis zijn getraind in het om-
gaan met ernstig zieke mensen en 
worden gecoacht door een coördi-
nator. ThamerThuis is gelegen in het 
hart van De Kwakel. 
Het huis is volledig aangepast aan 
de verzorging van twee gasten en 
voorzien van ruime kamers met een 
vriendelijke inrichting en met uit-
zicht op een prachtige tuin. De op-
brengst van deze kerstmarkt wordt 
aan deze instantie aangeboden. Bij 
Albert Heijn Jos van den Berg kun-
nen alle statiegeldbonnen in een 
daarvoor bestemde ton gedepo-
neerd worden wat dan weer ten 
goede komt aan dit Goede Doel. 

Wilt u ThamerThuis steunen?
Mensen die geïnteresseerd zijn om 
voor het goede doel geld te storten 
kunnen dit doen op: 45.35.04.752 
t.n.v. Goede Doel Kerstmarkt 2010.

 Wordt vervolgd

Duizend kilometer op skeelers? 
Anton Janmaat doet het!
Waverveen - ‘Bewegen voor oude-
ren’ is vandaag de dag hét gezeg-
de, maar ook een activiteit om ge-
zond van lijf en leden te kunnen blij-
ven. Anton Janmaat en zijn echtge-
note Nel kunnen daarvan als het ul-
tieme voorbeeld worden gezien. Zij 
wonen in een fraai verbouwde boer-
derij aan de Proostdijerdwarsweg in 
Waverveen. Anton (75) en Nel (69) 
sporten samen heel wat af in de 
week. En dat gaat zomer en winter 
door. Voor Nel zijn de zomermaan-
den het belangrijkst. Want dan fietst 
zij met volle zijtassen achter An-
ton aan die op zijn skeelers hele af-
standen aflegt. Soms wel 75 kilome-
ter op een dag. “Dat doen wij al een 
aantal jaren, meestal tijdens onze 
zomervakantie. Dan zetten we een 
route uit die kris-kras door Neder-
land gaat. Bijvoorbeeld vanuit huis 
richting Hoorn in Noord-Holland, 
dan via de afsluitdijk naar Fries-
land en Drenthe. Of naar het zui-
den langs Utrecht naar Brabant of 
Limburg. Slapen doen we onderweg 
bij onze familie of vrienden die ver-
spreid overal in het land wonen. Wij 
kondigen wel van te voren aan dat 
we die route gaan volgen en vragen 
vanzelfsprekend eerst of we kunnen 
overnachten. Maar soms dwalen 
we af en dan wordt het een hotel-
letje”, vertelt Nel die er geen doekjes 
om windt dat zij heel trots is op de 
sportprestaties van haar Anton. Dat 
is terecht, want als je in 13 dagen tijd 
zonder een centje pijn op die leeftijd 
1.020 kilometer (veelal) fietspad on-
der je skeelers vandaan laat rollen, 
mag je dat best zijn. Dat compliment 
komt haar overigens ook toe, want 
Nel rijdt per fiets met volle fietstas-
sen als coach en verzorger tegelijk 
achter hem aan. Beiden zijn er hele-
maal op getraind en gekleed, com-
pleet met bescherming voor hoofd 
en ledematen. Waar Anton van het 
skeeleren geniet, doet Nel dat op 
haar fiets. Vooral als het een mooie 
omgeving betreft. Het liefst kiest zij 
voor LF-routes, maar ook een tocht 
via fietsknooppunten slaat zij niet af 
met haar man. Zolang het maar een 
mooi en interessant landschap is. 
Anton heeft de p… aan klinkertjes 
als hij daar overheen moet skeele-
ren. Zoals die in oude vestingstad-
jes liggen als Heusden en Bourtan-
ge. Daar gaat hij het liefst omheen. 
En Limburg is weliswaar mooi, maar 
in de afdalingen kan het soms hard 
gaan en dan slijten de rubbertjes 
van het remsysteem aan zijn skee-
lers wel erg hard…

Liefst langs water
Inmiddels zijn Anton en Nel op 
tal van plaatsen in Nederland ge-
weest. Let wel, van huis uit op skee-
lers en fiets. Dus niet eerst met een 
auto naar een bepaalde locatie! 
“Langs de Randmeren kan je ook 
mooi skeeleren en dan de Veluwe 
op. Maar ook hier in de buurt, zoals 
een tocht langs de Vecht, is prach-
tig. Ik skeeler graag langs water. Dit 
jaar hebben we Lelystad-Enkhuizen 
ook een keertje in een tocht opge-
nomen. Toen zeiden ze dat het Zui-
derzeemuseum mooi is om er eens 
te kijken. Maar ik ben geen muse-
um man, dus daar doe je mij geen 
plezier mee. In de zomer skeeler ik 
zelf vaak ’s avonds nog even een 

rondje van 20 kilometer. Nel gaat 
dan niet altijd mee. Dat doet zij wel 
als het mooi weer is en we een dag-
je op en neer naar mijn zuster in 
Zeist gaan. Dat is zo’n 100 kilome-
ter, maar inmiddels zijn we wel wat 
gewend. Een paar keer ben ik ook 
met een man of tien in een pelo-
ton gaan skeeleren. Daar deed Car-
la van Nieuwkerk ook aan mee. Die 
organiseert dat net zoals het Nordic 
Walking waar wij op woensdagmid-
dag aan meedoen. Maar ik skee-
ler het liefst alleen met Nel achter 
mij aan. In zo’n peloton is het zicht 
wat te kort als je achter iemand rijdt. 
Ik ben een keer op mijn kop in een 
droge sloot beland toen ik een gras-
rand niet op tijd zag en ik er met een 
van mijn skeelers in haakte. Het is 
toen goed afgelopen, maar sinds-
dien wil ik gewoon op mijzelf zijn. 
Dan heb ik ook een beter zicht voor 
mij en kan ik op tijd handelen”, ver-
telt Anton die aangeeft dat hij nog 
wat meer doet om in conditie te blij-
ven…

Honderd rondjes
Gedurende het najaar en de win-
ter schaatst Anton op maandag 
en donderdag op de Vechtse Ba-
nen in Utrecht in plaats van skee-
leren. Daar draait hij dan op z’n ge-
mak honderd rondjes per keer; dat 
is 40 kilometer. Op dinsdag wordt 
de sportschool (PK) in Vinkeveen 
bezocht en later op de dag deelge-
nomen aan Bewegen voor Ouderen 
in Abcoude. Zaterdag is het weer 
skeeleren en om de week trekken 
zij er samen zondags ook nog op 
uit. Nel doet overigens niet aan alles 
mee. Wél aan linedancing waar An-
ton ook aan deelneemt. Kortom, aan 
(samen) bewegen geen gebrek. “Er 
zijn maar weinig mensen van on-
ze leeftijd die op die manier zo in-
tensief met sport en bewegen bezig 
zijn, helemaal als het om skeeleren 

gaat. Geen wonder dat je dan ook 
nooit iemand meekrijgt die samen 
met Anton wil gaan skeeleren. Want 
die houden het op zulke afstanden 
meestal niet vol, als ze al kunnen 
skeeleren en er de middelen voor 
hebben. Dat is te begrijpen als je 
die conditie niet hebt. Je mag het 
dus eigenlijk niet van ze vragen. Wat 
Anton doet is wel erg extreem, maar 
ja, hij doet het toch maar. Het is zijn 
lust en zijn leven. Daarom trekken 
we er altijd maar samen op uit. Ik 
heb een kilometerteller op mijn fiets 
en zie dus altijd wat we per keer aan 
afstand afleggen”, aldus een vief en 
levenslustig ogende Nel.

Passie
Anton is zijn leven lang agrariër ge-
weest. Dat werk heeft hij 47 jaar ge-
daan. Hij is geboren en getogen in 
De Hoef. Nel komt uit Vinkeveen. 
Zo’n 12 jaar geleden kreeg hij last 
van zijn hart waar een paar bypas-
ses voor nodig waren om alles weer 
goed te laten functioneren. In die 
tijd kreeg hij belangstelling voor 
het skeeleren omdat zijn buurjon-
gens dat deden. Hij zag dat en liet 
zich erover uit dat hij dat ook graag 
zou willen als hij de kans kreeg. Dat 
werd bewaarheid en toen hij een 
paar skeelers had gekocht sloot hij 
telkens als zijn buurjongens bij zijn 
huis waren, zich bij hen aan om een 
tochtje te maken. Inmiddels is dit 
naast het schaatsen op ijs zijn gro-
te passie geworden. De buurjon-
gens van toen skeeleren nauwelijks 
meer. Maar Anton is ermee doorge-
gaan. Van het een kwam het ander 
en om in conditie te blijven (…) en 
zijn echtgenote Nel er ook een beet-
je bij te betrekken, werden nog wat 
andere leuke dingen bedacht om 
dat samen te doen. 
Tot op de dag van vandaag hebben 
zij er geen spijt van en hopen dit 
nog lange tijd te kunnen volhouden! 

Leerlingen Koningin Julianaschool 
genieten van het schoolontbijt
Wilnis – De leerlingen van de Ko-
ningin Julianaschool hebben op 
dinsdagmorgen 2 november geno-
ten van Het Nationaal Schoolontbijt. 
Net als ruim een half miljoen leer-
lingen van 2.500 basisscholen in het 
hele land, hebben ook de leerlingen 
van de Koningin Julianaschool in 
Wilnis gesmuld van de lekkere verse 
broodjes, divers beleg en melk om 
te laten zien dat een goed ontbijt 
nodig is voor topprestaties.

Gezond en leuk!
Gezamenlijk ontbijten; dat is vooral 
leuk! Want wanneer zit je nu met al 
je klasgenoten samen te ontbijten? 
Samen ontbijten is ook weer een 
goede aanleiding om met elkaar stil 
te staan bij wat je eet en wat nu ge-
zond en minder gezond is. Vorig jaar 
deed de Koningin Julianaschool nog 
mee met het project De Familie Lek-
kerbek (een project van GGD Mid-
den-Nederland in samenwerking 
met Sportservice Midden Neder-

land) waarin de leerlingen van alles 
leerden over gezond eten en bewe-
gen. Het Nationaal Schoolontbijt is 
weer een mooi moment om met el-
kaar stil te staan bij wat je eet. 

Sfeervol schoolontbijt
De klaslokalen waren allemaal om-
getoverd en aangekleed met ge-
zellige ontbijttafels. Hier hebben 

de leerlingen samen genoten van 
croissantjes, krentenbolletjes en 
broodjes, met lekker en verant-
woord broodbeleg, een gekookt ei-
tje en melk. Kwaliteitsbakker Leo-
nard zorgde voor de heerlijke ver-
se broodjes.
Het Nationaal Schoolontbijt wordt 
georganiseerd door het Voorlich-
tingsbureau Brood.



Vinkeveen - In de middag van za-
terdag 6 november was de twee-
de minidag van dit seizoen en 4 mi-
niteams van Atalante deden mee. 
De Muppets speelden op niveau 4 
waarbij de eerste bal altijd gepasst 
wordt, de tweede gevangen en op-
gegooid voor maatje 3 die de bal 
over het net speelt. Vorig toernooi 
deden de Muppets het al goed en 
werden ze tweede. Deze middag 
speelden Ivar, Kimo, Paula, Marit, 
Jaco en Marc ook weer erg sterk. 

Het samenwerken ging heel goed, 
opgooien was netjes, zodat ze de 
derde de bal ook mooi over het net 
konden spelen. Echt supergoed ge-
speeld! Maar, door een verkeerd 
opgeschreven uitslag tegen Velsen 
zijn de Muppets tweede geworden, 
maar eigenlijk dus 1e! Top gedaan. 
De Ukketoppers spelen sinds dit 
seizoen voor het eerst op hetzelfde 
niveau 4 als de Muppets. Dus niet 
meer alleen vangen en gooien en af 
en toe een onderhandse bal. Vorig 
toernooi hadden ze nog veel moeite 
om de verschillende nieuwe onder-
delen onder de knie te krijgen, maar 
langzamerhand beginnen ze in het 
spelletje van dit hogere niveau te 
groeien! Vorige keer verloren ze 
nog alle partijen maar dit toernooi 
wonnen Leonie, Roos, Chanel, Noa 
en Lucia een paar sets en werden 
derde. Een duidelijke stijgende lijn. 
Goed gespeeld meiden en op naar 
volgend toernooi!
Het jongere team met de Mega mi-
ni’s speelt op niveau 3. Ook zij heb-
ben een stap omhoog gezet en had-
den vorige keer ook alles verlo-

ren. Maar de maatjes Maaike, Ju-
dith, Anouk, Jade, Mark en Lisan-
ne kunnen al zeer mooi passen en 
duiken en hebben in IJmuiden toch 
mooi wat setjes gepakt. Vooral in 
het tweede deel zag je dat de mega-
sterren steeds slimmer gingen spe-
len en de gaatjes bij de tegenstan-
der goed wisten te vinden, een der-
de plaats, goed gedaan!
De Ministars kwamen in het laatste 
blok aan bod. Het zeer enthousias-
te team met Thalita, Fay, Nikki, Isa-

bel en Eva heeft erg hard gewerkt. In 
het begin was het af en toe ondui-
delijk wie welke bal moest spelen, 
na aanwijzingen van de coaches 
ging het gelijk een stuk beter. Ook 
het serveren ging als een trein, maar 
ze troffen ‘n pittige poule en hebben 
enkel de laatste set gelijk gespeeld.

Een vierde plaats maar ondanks dat, 
complimenten voor de bevlogen in-
zet van deze sterren, mooi om te 
zien!
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Veenland viert haar veertig-
jarig bestaan zeer sportief

Wilnis - Het 40-jarig bestaan van 
omnisportvereniging Veenland werd 
afgelopen zaterdag uitbundig ge-
vierd in de thuishal Willisstee. Van-
af half 2 konden de verschillende 
afdelingen van Veenland meedoen 
aan een zeskamp. De sporthal was 
kleurig gevuld met een parcours dat 
veelal bestond uit met luchtgevul-
de toestellen. Zo was er een storm-
baan, voetbalveld, kussengevecht-
plateau, zeephelling, skippiepar-
cours en rupsbandlopen. Op elk on-
derdeel streden er 2 teams tegen el-
kaar, maar ook de tijd per team werd 

vastgelegd. De jongste leden van de 
afdeling gymnastiek en volleybal 
deden in groten getale mee. Maar 
ook de oudere en nog iets oudere 
jeugd, zoals de leiding van de zes-
kamp dat tactvol noemde, streden 
om de eer van hun afdeling. Door 
hen werd vooral het skippie-onder-
deel als zwaar ervaren. Hierbij wa-
ren totaal andere spieren nodig dan 
wanneer men een partijtje volleybal 
of badminton speelt. Menigeen zal 
dan ook wel spierpijn hebben ge-
kregen. De finish op het skippie-
parcours tussen de gymleidsters en 

de volleybalrecreanten was zo close, 
dat een finishfoto wellicht uitsluitsel 
had kunnen bieden.
Het kussengevecht was een 1 tegen 
1 spel dat vooral voor de toeschou-
wers leuk was. Enig fanatisme was 
er toch wel, maar vals spelen leid-
de direct tot diskwalificatie en een 
valse start werd ook onmiddellijk te-
ruggefloten. Bovenal hing er toch 
een gezellige sfeer en werd er voor-
al ook gelachen. Tegen half 5 maak-
te de leiding de winnaars bekend. 
Voorzitter van de omnivereniging 
Veenland Nico de Jong, vicevoorzit-
ter Jan Regien en penningmeester 
Martin Molenaar reikten de prijzen 
uit. De winnaars kregen een zak-
je snoep, een Veenland T- shirt, een 
herinneringsvaan en een consump-
tiebon. De vaan en consumptiebon 
werden overigens aan alle deelne-
mers uitgereikt. Na dit alles was er 
nog een gezellig samenzijn in de 
Stee-Inn, waar een hapje en drank-
je de inwendige mens verzorgden.
Het organiseren van een jubileum 
brengt altijd veel werk met zich mee.
Voor een groot deel is deze taak op 
de schouders van Floor Groenen-
dijk jr. terech gekomen. Naast hem, 
dankt Veenland ook de sponsors 
van deze middag:
De Rabobank, Flynth adviseurs en 
accountants, Nant Hartel Juwe-
lier, Schilderwinkel Van Harberden, 
Kringkoop, Leo Schaaphuizen bin-
nenhuisafwerking en buitenschil-
derwerk, Tuincentrum Rijdes en Ca-
fé Stee-Inn. 

Hertha E4 wint derby
Vinkeveen - Na het teleurstellen-
de verlies tegen de koploper en 
het weekje rust in verband met de 
herfstvakantie moest het E4-team 

van Hertha de streekderby spelen 
tegen Argon E9. 
In de beker hadden ze van dit team 
al gewonnen, dus voor de jongens 

was dit al een gelopen koers.

In de wedstrijdbespreking toch nog 
even de nadruk gelegd dat ze de 
tegenstander niet moesten onder-
schatten.
Victor had helaas een blessure en 
daarvoor in de plaats speelde Max 
uit de F-jes.
De jongens startten weer als van-
ouds met goed positiespel en bin-
nen tien minuten stonden ze met 
3–0 voor.
Argon loerde op de counter en bij 
een van deze uitbraken trok de uit-
stekend verdedigende Max aan de 
noodrem, waardoor het Hertha-
team een penalty tegenkreeg die 
feilloos werd ingeschoten.
De jongens waren zo ontdaan van 
deze) volgens het publiek en de lei-
ders overigens terechte) beslissing, 
dat ze niet meer in hun spel kwa-
men en het zichzelf moeilijk maak-
ten. 
De leiders waren blij dat de rust 
werd gehaald, met de 3–1 voor-
sprong. 

Geweldige momenten
De jongens pakten het in de twee-
de helft goed op en met geweldi-
ge momenten, prachtige 1–2’tjes en 
een mooi doelpunt met het hoofd, 
werd de einduitslag bereikt van 8–2.
De komende wedstrijden krijgen ze 
hun concurrenten voor de bovenste 
plaatsen in de competitie, te begin-
nen met zaterdag met Victoria.

Mooie tweede minidag in 
IJmuiden voor Atalante
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Voetballers Hertha E3 
verliezen uit van SVM E4
Vinkeveen - Het was deze och-
tend weer erg vroeg vertrekken naar 
Maartensdijk. Het zat gelijk al tegen, 
want Wouter kwam maar niet. Na 
een kwartier wachten bleek dat hij 
bij Hertha stond in plaats van bij De 
Boei. Ze waren nog op tijd en ieder-
een had er zin in. SVM stond tweede 
dus Hertha was erop gebrand om 
met de 3 punten naar huis te gaan. 
Het liep helaas anders.
Na een fantastisch begin en ontzet-
tend goed voetbal het eerste kwar-
tier stonden we met 2-0 voor. Een 
terugspeelbal van SVM werd on-
derschept door Eric en prima afge-
maakt. De 2-0 kwam zoals wel va-
ker uit een corner. Jeffrey kreeg de 
bal prima voor waar deze nog mooi-
er ingeschoten werd door Calvin. 
Shapeau!!!! Toen begon het debacle 
van Maartensdijk.
Een van de eerste aanvallen van 
SVM zat er gelijk al in. 1-2 Nog niets 
aan de hand. Eric verstapte zich en 
raakte geblesseerd aan zijn lies. 
Nog wel geprobeerd maar ging niet 
meer. Dani probeerde een schot van 
SVM tegen te houden. Hij sprong 
omhoog om te koppen maar time-
de verkeerd waardoor de bal rich-
ting zijn gezicht kwam en Dani zijn 
handen ervoor deed. Het oogde als 
een prachtige redding van de kee-
per, maar helaas voor Hertha keep-

te Dani niet en kon de scheidsrech-
ter hier een strafschop voor geven. 
2-2 Bij deze stand ging men rusten.

Anders
In de rust was het team van Hertha 
E3 het snel eens. Zij waren veel be-
ter en gaven de wedstrijd uit han-
den. Dit moest anders. Hoe anders 
zou het worden. Nog geen 1 mi-
nuut na de aftrap lag de bal er in, 
maar aan de verkeerde kant. 3-2 
voor SVM. Blijkbaar waren sommige 
jongens het helemaal kwijt want er 
lukte niets meer. Het werd zelfs 4-2 
voor Maartensdijk, Calvin werd er 5 
minuten uitgestuurd omdat hij door 
zijn ijver een tegenstander ongeluk-
kig raakte, en verschillende kansen 
voor Maartensdijk werden nog ge-
keerd, zelfs op de doellijn. (dit had 
de scheidsrechter trouwens heel 
goed gezien, want hij stond er bo-
venop). Er werden ook nog wel kan-
sen gecreëerd door Hertha, maar 
het was steeds net niet.  De leider 
en ouders waren in een diepe mi-
neurstemming. Wat ontzettend jam-
mer dat zo’n fantastisch begin niet 
resulteerde in een winstpartij. Er 
had veel meer ingezeten maar dit 
kwam er door verschillende oorza-
ken niet uit. Jongens, niet getreurd. 
Gewoon lekker trainen en de vol-
gende keer dan maar de volle winst.

Hertha zaterdag beslist de 
wedstrijd in tweede helft 
Vinkeveen - Hertha heeft afgelo-
pen zaterdag opnieuw drie punten 
aan haar totaal kunnen toevoegen.  
De Vinkeveners stelden de zege pas 
in de tweede helft veilig en won-
nen verdiend van het hardwerken-
de Buitenveldert, 0-3.
In de aanloop naar de uitwedstrijd 
tegen Buitenveldert had Hertha flink 
wat personele problemen. Tim Ben-
dermacher en Pieter Liesveld waren 
door blessures niet in staat te spe-
len, daarnaast begon er een aan-
tal spelers niet fit aan de wedstrijd. 
Door de blessures moest trainer 
Sjaak ten Den de opstelling op een 
aantal plaatsen wijzigen, waardoor 
Joshua van Andel als rechtsback en 
Peter Post als linksback startten. 
Hertha begon voorzichtig aan de 
wedstrijd, maar was wel de eerste 
ploeg die gevaar kon stichten. Een 
schot van Rick Aarsman hobbel-
de voor langs na terugleggen van 
Erik Post. Aan de andere kant kon 
Buitenveldert nauwelijks gevaarlijk 
worden. Hertha had het meeste bal-
bezit en creëerde een aantal goede 
mogelijkheden maar de eindpass of 
de afronding was slordig. De afval-
lende bal was steeds voor Buiten-
veldert en waardoor de ploeg zich 
onder de druk van Hertha kon voet-
ballen zonder voor echt doelge-
vaar te zorgen. Vlak voor rust was 
er nog een uitstekende kans voor 
Jorg Landwaart, zijn inzet stuitte op 
de keeper. 
In de tweede helft startte Hertha 
uitstekend. Na de aftrap van Bui-
tenveldert werd direct de bal ver-
overd en Landwaart diep gestuurd. 
Landwaart schoot met links de bal 
in de verre hoek en opende hiermee 
de score, 0-1. De openingstreffer 
leek meteen het einde van de wed-
strijd, zeker nadat Hertha na 52 mi-
nuten spelen de score verdubbelde. 

Een prachtige aanval via Wim Mol-
lers, Jorg Landwaart en Erik Post 
werd mooi afgerond door Wessel 
Mayer. Echter de scheidsrechter liet 
zich verleiden door de grensrech-
ter om de goal af te keuren wegens 
een tweede bal op het veld. Dat de 
tweede bal totaal geen invloed had 
op het doelpunt deed voor de arbi-
trage niet ter zake. 
Hertha liet zich in de fase na het 
afgekeurde doelpunt onnodig te-
rugdringen. Hertha vergat het duel 
te beslissen door de voorsprong te 
verdubbelen. De inzetten van May-
er, Post en Landwaart werden gepa-
reerd door de keeper. De thuisploeg 
kon tweemaal gevaarlijk worden. 
Wouter Moen redde op een kop-
balletje van dichtbij en een uitste-
kende bloktackle van Lars Overzee 
voorkwam verder problemen voor 
de Vinkeveners. Aan de andere kant 
leidde Overzee de definitieve beslis-
sing van de wedstrijd in. Een corner 
van Mayer werd bij de tweede paal 
goed ingekopt door Overzee waar-
na Aarsman de bal het laatste zetje 
kon geven, 0-2. Het slotakkoord was 
voor Wim Mollers, hij bekroonde 
een goede wedstrijd met een prach-
tige goal. Mollers controleerde een 
hoge bal op het middenveld, liet de 
bal eenmaal stuiteren en schoot de 
bal van ruim twintig meter keihard 
in de bovenhoek, 0-3. 
Hiermee werd de wedstrijd in de 
tweede helft beslist en behaalde 
Hertha een verdiende overwinning. 
Door de overwinning blijft Hertha 
ongeslagen koploper. Concurrent 
Nita won thuis met 9-2 van Nieuw 
West en blijft in het spoor. 
Hertha 2 verloor de topper van FC 
Almere (3-1) en lijkt tijdelijk te moe-
ten afhaken voor de strijd om de 
eerste plaats.

Succesvolle start bedrijfs-
competitie van tennishal

 Mijdrecht - Op vrijdag 29 oktober 
is de bedrijfscompetitie van Tennis-
hal de Ronde Venen van start ge-
gaan.
De bedrijfscompetitie is een van de 
nieuwe zakelijke producten van de 
tennishal. Gedurende het wintersei-
zoen spelen bedrijven uit de omge-
ving op zes vrijdagavonden een be-
drijfstenniscompetitie. Ieder deelne-
mend bedrijf speelt met een team 
bestaande uit minimaal vier spelers. 

Gelijke kansen 
Op de eerste dag stonden 4 teams 
ingedeeld om het tegen elkaar op te 
nemen. 
Rabobank Rijn en Veenstromen, Van 
Walraven, Sigma Coatings en Wi-
chers Sport Consultancy & Events. 
Ieder team speelde per koppel 2 
dubbels van een uur. 

Rabobank Rijn en Veenstromen 
kwam in actie tegen het team van 
Van Walraven. Na 4 spannende 
wedstrijden kwamen beide teams 
met twee gewonnen partijen van de 
baan. Wat uiteraard resulteerde in 
een gelijkspel.
De twee andere teams, van Sigma 

Coatings en Wichers Sport Con-
sultancy & Events, speelden ook 
vier dubbelpartijen. Onvoorstelbaar 
maar ook hier bleken de teams in 
balans te zijn en werden na het spe-
len van vier wedstrijden de punten 
gelijk verdeeld. Dat gaat wat be-
loven voor de eerstvolgende wed-
strijddag op 19 november.

Na afloop van de wedstrijden was er 
natuurlijk gelegenheid om nog even 
na te praten onder het genot van 
een hapje en een drankje. 

Deelnemen kan nog! 
De tweede speeldag is op vrijdag 19 
november waarbij meerdere teams 
in actie komen. 
Inschrijven voor de bedrijfscompe-
titie is nog mogelijk, maar de vrije 
plaatsen zijn beperkt. 

Heeft u interesse om deel te nemen 
aan de bedrijfscompetitie, dan kunt 
u contact opnemen met Tennishal 
De Ronde Venen aan de Doctor J. 
van der Haarlaan 3, in Mijdrecht. Tel. 
0297-285636 of 
events@TennishalDeRondeVenen.nl
www.tennishalderondevenen.nl

Eerste podiumplaats voor 
Van der Ham autosport
Waverveen - Na de overstap van 
het ovalracen naar het langebaan 
racen (Zandvoort, Spa, Francor-
champs en Assen, enz.) heeft auto-
coureur Peter van der Ham daar ook 
zijn draai in gevonden.
Na diverse podiumplaatsen in het 
ovalracen en het Nederlands Kam-
pioenschap in 2004 heeft Peter in 
2008 deze discipline van autoracen 
de rug toegekeerd. In dat jaar en 
ook in 2009 kreeg Peter kansen om 
met een snel BMW team testmeters 
te gaan maken  en te gaan kijken of 
er kansen lagen om aan een eigen 
racewagen(team) te kunnen gaan 
denken. Voor Peter is dit goed verlo-
pen, want een Europese racelicentie 
werd aan hem toegekend.

Moeizame seizoensstart
Na anderhalf jaar met een vrijwilli-
gersteam van vijf personen en goe-
de sponsoring is er een zeer snel-
le BMW Compact M3 E46 gebouwd.
Maar in april van dit jaar leek het 
doek te vallen, want Peter werd door 
een bacteriële infectie getroffen en 
heeft drie maanden moeten knok-
ken om de bacterie uit zijn lijf te krij-
gen. Hier bleek ook weer dat Peter 
een karakter heeft om te winnen.

Testmeters
Veel testmeters werden gemaakt op 
diverse circuits door Peter en team-
genoot Jan van den Haak.
Jan heeft ook veel ervaring in de ra-
cerij. Diverse vorderingen werden 
gemaakt, maar de brandstofdruk 
bleek een moeilijk op te lossen pro-
bleem.

Resultaat
Na alle hobbels te hebben verhol-
pen was (is) de BMW klaar voor de 
wedstrijden, en met succes!

Eerste sprintrace-tweede plaats:
Na de snelste trainingstijd op de 

klokken te hebben gezet in de kwa-
lificatietraining, was het team in op-
perste stemming en keek men uit 
naar de eerste sprintrace. Peter leek 
al snel zich in de top drie van de 
sportdivisie 1 (snelle klasse) te nes-
telen en won ook in eerste instan-
tie. Maar Peter kreeg 10 strafsecon-
den (bij de start te vroeg weg) en 
nummer twee zat er maar vier se-
conden achter, dus was de tweede 
plaats een feit.

Tweede sprintrace-eerste plaats:
Peter was er op gebrand om de 
tweede race op zijn naam te zetten 
en wist dit ook waar te maken door 
overtuigend te winnen.

Hoofdrace-derde plaats:
De hoofdrace bestond uit 70 minu-
ten en werd door Peter en Jan sa-
men gereden. In deze wedstrijd was 
het verplicht om halverwege de race 
van coureur te wisselen of een vol-
le minuut stil te staan in de pitstraat. 
Jan begon meteen aan een moeilij-
ke missie, want in het begin was er 
een probleem met de rechtervoor-
band. Daardoor moest al in het be-
gin van de wedstrijd de band ver-
wisseld worden. 

Dit zorgde helaas voor wat achter-
stand en moesten ze hun koppositie 
in het dagklassement loslaten. Door 
een constante race van Jan en een 
snelle overname van Peter werd uit-
eindelijk de derde plaats bereikt. Dit 
leverde een mooie tweede plaats op 
in het dagklassement!

Zij gaan als team de aankomende 
maanden nog verder testen, er zijn 
nog diverse punten te optimaliseren. 
De BMW is nagenoeg al op inter-
nationaal niveau en volgend seizoen 
komen ze met twee racewagens uit 
op nationaal en één racewagen op 
internationaal niveau aan de start.

Eerste achttal van De Vinken 
kan regionaal aan de bak
Vinkeveen - In de komende zater-
dag startende zaalkorfbalcompeti-
tie zal het eerste achttal van De Vin-
ken voornamelijk in de regio acte-
ren. Het team van Fred Straatman 
mag zijn krachten meten met ge-
meentegenoot Atlantis, alsook met 
de in de nabijheid spelende teams 
van VZOD (Kudelstaart) en Argus 
(Weesp). Ook het Westbroekse DOS 
speelt binnen een straal van vijf-
entwintig kilometer. Slechts KIOS 
(nieuw Vennep), Fluks (Noordwijk) 
en DKV (IJmuiden) spelen wat ver-
der weg.
Komende zaterdag bijt de Vin-
keveense korfbalhoofdmacht het 
spits af in Nieuw Vennep. In de eer-

ste helft van de veldcompetitie wa-
ren de Venneppers nog maar weinig 
succesvol, met één wedstrijdpunt 
staan zij onderaan in de derde klas-
se. Een positie die De Vinken ook in 
neemt, alleen wel een klasse hoger. 
Doelstelling voor de Vinkeveners 
kan niet anders zijn dan de vol-
le winst te pakken. Afgaande op de 
veldresultaten zullen Fluks en DKV 
wellicht de meeste tegenstand kun-
nen geven.

Maar zoals altijd in de sport: niets is 
voorspelbaar en juist ook in de ko-
mende wedstrijden zal De Vinken 
vol aan de bak moeten om de ge-
wenste resultaten neer te zetten.

Bloemenatelier Kristel 
sponsort het bowlingteam
Mijdrecht - Het gaat goed bij de 
Mijdrechtse bowlingvereniging. Ve-
le Rondeveense bedrijven staan te 
trappelen om een bowlingteam te 
voorzien van een mooi shirt, met re-
clame. Zo ook bloemenatelier Kristel 
gevestig in het winkelcentrum Adel-

hof in Mijdrecht. Zij stak dit bow-
lingteam in prachte nieuwe shirts! 
Heeft u ook interesse om te gaan 
bowlen of om sponsor te worden? 
Kom dan kijken op de maandag, 
dinsdag of woensdag avond of kijk 
op www.bvmijdrecht.nl.

Hertha verslaat Diemen 
op het eigen veld
Vinkeveen - Hertha won afge-
lopen zaterdag thuis met 4-2 van 
Diemen. De thuisploeg was opper-
machtig in de eerste helft en stond 
met de rust op een comfortabele 
4-0 voorsprong. In de tweede helft 
was Hertha geen schim meer van 
de goed voetballende ploeg uit de 
eerste helft, waarna naar 90 minu-
ten voetballen een 4-2 eindstand op 
het bord stond. In de openingsfase 
kreeg Hertha direct mogelijkheden 
om de score te openen. De thuis-
ploeg zette de gasten onder druk en 
probeerde met een hoog baltempo 
de verdediging van Diemen kapot te 
spelen. Na 15 minuten kwam Hert-
ha op voorsprong, Jorg Landwaart 
werd diep gestuurd en schoot de 
openingstreffer binnen, 1-0. Hertha 
bleef de aanval zoeken en wilde het 
duel in een vroeg stadium beslissen. 
Na een half uur spelen verdween 
een droge knal van Wessel Mayer 
in de hoek, 2-0. Diemen had tot aan 
de 2-0 nog weinig te vertellen ge-
had, maar kreeg door balverlies van 
Hertha op het middenveld een gro-
te mogelijkheid om terug te komen 
in de wedstrijd. De spits van Die-
men omspeelde Wouter Moen, maar 
schoot voor het open doel in het zij-
net. Vlak voor rust besliste Hertha 
de wedstrijd. Landwaart kon zorgde 
met twee doelpunten voor een com-
fortabele 4-0 voorsprong.

Voorsprong
Na rust was Hertha in de veronder-
stelling de voorsprong rustig uit te 
kunnen bouwen. De eerste kans in 
de tweede helft was voor de thuis-

ploeg, maar de keeper van Diemen 
kon reddend optreden. In de tegen-
stoot was het raak. Diemen kon via 
de supersnelle spitsen gevaarlijk 
worden en na 50 minuten spelen 
zelfs de 4-1 binnen schieten. Hertha 
was de tweede helft slordig en geen 
schim meer van de ploeg die in de 
eerste helft bij vlagen goed voet-
bal speelde. Na ruim een uur spelen 
kon Diemen zelfs de marge verklei-
nen, opnieuw kon de spits van Die-
men vrij uithalen. In de slotfase van 
de wedstrijd kreeg Hertha nog een 
paar levensgrote kansen, maar de 
wedstrijd eindigde in een 4-2 over-
winning. 
Door de overwinning blijft Hertha 
ongeslagen koploper. Concurrenten 
Nita en Zuid-Oost United kwamen 
niet in actie, de wedstrijden werden 
afgelast. De overige uitslagen in de 
competitie waren: JOS/Watergraaf-
smeer – DOB 1-0 en Nieuw West – 
Buitenveldert 1-2.
Hertha 2 verloor op eigen veld de 
derby van Argon met 0-1. Zaterdag 
kan Hertha 2 zich revancheren wan-
neer het opnieuw een derby speelt, 
uit tegen CSW in Wilnis. De wed-
strijd begint om 15.30 uur. Hertha 1 
is zaterdag vrij. Dinsdag 16 novem-
ber speelt Hertha een oefenwed-
strijd tegen KDO, dat uitkomt in de 
derde klasse zondag. De wedstrijd 
begint om 20.15 uur op Sportpark 
de Molmhoek. De volgende compe-
titiewedstrijd is een erg belangrijke,  
zaterdag 20 november komt num-
mer drie Zuid-Oost United op be-
zoek in Vinkeveen. De wedstrijd be-
gint om 14.30 uur.

Eerste verlies voor de 
Atalante A-side mannen
Vinkeveen - Na enkele weken rust 
stond er vrijdag 6 november einde-
lijk weer een wedstrijd voor de A-si-
de mannen van Atalante op het pro-
gramma.
Het team was compleet er waren 
geen blessures en de tegenstander
Wilhelmina stond enkele plaat-
sen onder Atalante op de ranglijst. 
De hoogste tijd dus om een mooie 
winstpartij aan het thuispubliek te 
tonen.

Atalante startte voortvarend, had 
weinig moeite met de aanvallen van 
de tegenstander en wist de eerste 
set eenvoudig te winnen met 25-18.
Middenaanvaller Robert Hardeman 
had echter een lastige kuitblessu-
re opgelopen gedurende de eerste 
set, maar kon wel verder spelen. In 
het tweede bedrijf begonnen de A-
side mannen meer fouten te maken, 
waarvan Wilhelmina goed gebruik 
maakte zodat de stand na de 2e set 
1-1 was door een 22-25 verlies.

Wakker geschud werd de 3e set ge-
concentreerd gespeeld en met weer 
een ruime 25-18 werd deze set ook 
met winst afgesloten. Misschien 

ging het wel te makkelijk in de 3e 
set, nog 1 setje en de thuisploeg zou 
klaar zijn, 3-1 winst moest niet al te 
moeilijk zijn, toch?

Maar toen in de 4e set zowel in de 
pass als in de aanval werd gefaald, 
zonk het team in de beruchte volley-
bal-dip. Angst om nog meer fouten 
te maken resulteerde in een drama-
tische set, die met 13-25 werd ver-
loren.
Atalante probeerde het nog wel en 
het publiek liet steeds meer van zich 
horen, maar het niveau kwam niet 
meer terug en ook de 5e set werd 
verloren met 15-8. Twee punten ge-
haald, dat waren er zeker 2 te wei-
nig.

Deze week kunnen de mannen van 
A-side laten zien of ze wel tot de 
top van de promotieklasse behoren. 
Eerst is vandaag, woensdag 10 no-
vember, een inhaalwedstrijd tegen 
de nummer 3 Vanetie casting H2 
in Amsterdam en komende zater-
dag 13 november volgt de nummer 
2 Sovoco H2 in Soest. Na deze week 
gaat het mannen vlaggenschip van 
Atalante echt weten waar ze staan.




