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

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

“Onze hypotheek sluit perfect aan
bij ons pensioen.”
Ed & Nanneke Veenstra, Mijdrecht

Nooit gedacht!

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Dorpsstraat 7  Wilnis tel.: 0297-250 301
www.hacderondevenen.nl
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Gemeentebestuur weigert subsidie te geven

Het Veenbad mogelijk al 
31 december a.s. dicht
Vinkeveen - Het bestuur van Stich-
ting Het Veenbad heeft maandag-
avond 9 november de medewerkers 
van Het Veenbad geïnformeerd over 
de noodzaak om de deuren van Het 
Veenbad eind december definitief 
te moeten sluiten. Het bestuur van 
Stichting Het Veenbad is zeer teleur-

gesteld dat het gedwongen wordt om 
de deuren van Het Veenbad nog vóór 
1 januari 2010 te moeten sluiten. De 
reden hiervoor is dat de gemeente 
De Ronde Venen tot op heden niet 
bereid is subsidie te verstrekken voor 
de periode vanaf 1 januari 2010, ter-
wijl er wel huur betaald moet wor-

den aan de gemeente. Het bestuur 
is hierdoor niet meer in staat om een 
passend sociaal plan voor de mede-
werkers van het Veenbad uit te voe-
ren, alsmede de zwemlessen voor de 
jeugd tot de opening van het nieuwe 
zwembad te garanderen. 
(Vervolg elders in deze krant)

Staatssecretaris gaat mee met meerderheidsvoorstel raden

Abcoude wordt ingedeeld bij 
gemeente De Ronde Venen
De Ronde Venen - Voeg Breuke-
len, Loenen en Maarssen samen tot 
één nieuwe gemeente en maak ook 
een nieuwe gemeente van Abcoude 
en De Ronde Venen. Dat is de op-
lossing die staatssecretaris Bijleveld 
(BZK) voorstelt aan de Tweede Ka-
mer om de impasse die is ontstaan 
over het bestaande herindelings-
voorstel voor die regio te doorbre-
ken. Doel van deze twee herinde-
lingsvoorstellen is de bestuurskracht 
van Abcoude, Loenen en Breukelen 

te versterken. Staatssecretaris Bijle-
veld is tot deze oplossing gekomen 
na uitgebreide consultatie van de 
betrokken gemeenten. Op basis van 
een variantenonderzoek en besluit-
vorming door de verschillende ge-
meenteraden is gebleken dat de nu 
voorgestelde herindelingen op het 
meeste draagvlak kunnen rekenen. 
De heroriëntatie op het oorspronke-
lijke voorstel, samenvoeging van de 
gemeenten Breukelen, Abcoude, De 
Ronde Venen en Loenen, was nodig 

omdat ten tijde van behandeling van 
dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer 
bleek dat voor dit voorstel bij de be-
treffende gemeenten het draag-
vlak inmiddels was afgenomen. De 
staatssecretaris heeft de Tweede 

Kamer toen toegezegd te onderzoe-
ken of er alternatieven waren die 
op meer bestuurlijk draagvlak kon-
den rekenen. Staatssecretaris Bijle-
veld heeft de provincie Utrecht haar 
zienswijze gevraagd op het nieuwe 
herindelingsvoorstel. Zodra de pro-
vincie heeft gereageerd, zal het ge-
wijzigde voorstel aan de Tweede Ka-
mer worden voorgelegd. De staats-
secretaris heeft vanochtend per-
soonlijk de burgemeesters van de 
vijf betrokken gemeenten van haar 
voorstel op de hoogte gebracht.

Reactie 
De man die zich erg heeft ingezet 
om te voorkomen dat De Ronde Ve-
nen zou worden ingedeeld tot een 
grote Vecht en Venen gemeente is 
toch wel Anco Goldhoorn. Vriend en 
vijand zullen het er over eens zijn, 
dat hij zijn benen onder zijn lijf van-
daan heeft gelopen om te voorko-
men dat de hogere overheden zou-
den beslissen over een zo’n ingrij-
pende beslissing. En hij heeft het 
voor elkaar gekregen: niet helemaal 
wat hij had gewild, geen herinde-
ling: “maar we hebben nu in ieder 
geval de minst slechte”, aldus een 
tevreden Anco Goldhoorn in een 
eerste reactie: “Ik ben niet blij, maar 
wel opgelucht. Ik heb er echt op ge-
hoopt en ook wel verwacht, maar je 
weet het nooit zeker. Ik ben blij, dol-
blij, dat de grote variant niet door-
gaat. Ik ben niet blij dat we heringe-
deeld worden.”

We hoeven in ieder geval 
geen nieuw gemeentehuis. 
“Geen nieuw gemeentehuis, we 
werken al samen. De ambtenaren-
apparaten zijn heel goed in elkaar te 
schuiven.”

We krijgen meer raadsleden. Is 
dit gemeentehuis dan niet te klein?
“Dan maken we de stoelen wat 
smaller, dan blijven ze misschien 
ook minder lang zitten. 
Nee, zonder dollen, dit besluit is een 
goed voorbeeld van democratiege-
halte van Nederland. Niet het be-
sluit nemen van de beroepsbestuur-
ders, maar dat van de bevolking en 
de Tweede Kamer volgen.” 

Welke naam zal het nu worden of 
blijft het gewoon De Ronde Venen?
“Dat laatste denk ik niet. Vindt Ab-
coude waarschijnlijk niet zo leuk. 
Misschien Groot Vinkeveen.”

(Vervolg elders in deze krant)

Te veel op
Wilnis - Agenten hielden in de 
nacht van donderdag 5 op vrijdag 
6 november de bestuurder van een 
bestelbus aan omdat hij duidelijk te 
veel alcohol had genuttigd.  
Rond 01.30 uur controleerden agen-
ten op de Burgemeester Padmos-
weg een 53-jarige bestelbusbe-
stuurder uit Mijdrecht. Uit de blaas-
test bleek dat hij beduidend te veel 
had gedronken en hij werd aange-
houden. Bij de ademanalyse in het 
politiebureau blies de Mijdrechte-
naar 600 ug/l, terwijl de wettelijke 
grens 220 ug/l is. Tegen hem is pro-
ces-verbaal opgemaakt en zijn rij-
bewijs is ingevorderd.

“Gewoon gezellig”
Restaurant - Café - Motel - Strand

De Plashoeve

Iedere week
3-gangen keuze menu € 22,00
1 kind per volwassene gratis

www.plashoeve.com
0294-291 381

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

Te Koop
10 Unieke representatieve bedrijfsunits
Vermogenweg Mijdrecht

Vanaf 288 m2 voor € 319.000,–

Bedrijfsunits op toplocatie!Ook voor uw feesten en partijen!
Herenweg 276

3645 DX Vinkeveen
www.proosdij.nl

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

Stamppotten
op woe en do voor € 7,50



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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college brengt bezoek 
aan fronik infra bv
Het college van burgemeester en Wethouders en de directie 
hebben maandag 2 november een bezoek gebracht aan fronik 
infra bv aan de Mijdrechtse Zuwe in Mijdrecht.

Fronik Infra bv is een middelgroot aannemingsbedrijf met 35 vaste 
medewerkers dat al bijna 50 jaar actief is op het gebied van aannemen 
en uitvoeren van grond-, water- en wegenbouw. Hun opdrachtgevers 
bestaan voor een belangrijk deel uit bouwende ontwikkelaars, gemeenten, 
(bouw)bedrijven, woningbouwcorporaties en particulieren. Tijdens het 
bedrijfsbezoek kregen college en directie een presentatie te zien van de 
heer Fronik waarin werd toegelicht waarom Fronik Infra bv zich profileert 
als kwaliteitsbouwer en hoe zij dit doen. Ook kregen college en directie een 
rondleiding over het buitenterrein, waar getoond werd hoe de kwaliteit in 
de praktijk wordt gewaarborgd. Meer informatie over Fronik is te vinden op 
www.fronikbv.nl.
Het college brengt een aantal keer per jaar een informeel bezoek aan een 
bedrijf in De Ronde Venen. Het college is geïnteresseerd in wat bedrijven 
in De Ronde Venen doen en hoe zij de gemeente als vestigingsplaats 
ervaren. Bedrijfsbezoeken zijn een goed middel om daarachter te komen. 
Daarnaast kunnen bedrijven tijdens de bezoeken zichzelf en hun producten 
en diensten presenteren en eventuele knelpunten met betrekking tot het 
vestigingsklimaat kenbaar te maken. 
Wilt u het college en de directie ook uitnodigen voor een informeel 
bezoek aan uw bedrijf, neemt u dan contact op met Paul Habers, 
tel. (0297) 29 16 07 of e-mail p.habers@derondevenen.nl.

brede scholen 
in beweging
Vanaf september zijn de brede scholen in de gemeente De Ronde 
Venen volop in beweging. Er worden na schooltijd uitdagende activiteiten 
aangeboden aan alle leeftijdsgroepen om zo talenten te ontdekken die nog 
niet bekend waren. Op de brede school Hoflandcomplex, bestaande uit 
de Hoflandschool, de Hoeksteen, de Eendracht en de Tussenstek wordt 
voor de groepen 7 en 8 een cursus fotostrip gegeven. De kleuters leven 
hun fantasie uit bij de cursus spelen en bewegen. De groepen 3 en 4 
verdiepen zich in muziekland en de groepen 5 en 6 leren een coole manier 
van dansen tijdens de streetdance cursus. In Wilnis kunnen de kinderen 
van de Veenzijdeschool, de Vlinderbos en de Touwladder kiezen uit een 
elektriciteitcursus, een cursus zang en dans en een muziekcursus.
De kinderen van de Fontein, de Twistvliedschool, de Trekvogel en ’t Vlot 
kunnen hun fantasie laten werken bij een cursus website bouwen en 
speltoneel. Alle cursussen worden afgesloten met een presentatie, een 
tentoonstelling, een concert of voorstelling waarbij de ouders, broertjes 
en zusjes de prestaties van de leerlingen kunnen bewonderen. Vanaf 
februari 2010 zullen er in het kader van de brede school samenwerking ook 
activiteiten worden aangeboden aan de kinderen van de Molenlandschool, 
de Driehuisschool en de Proostdijschool. Alle cursussen worden ontwikkeld 
en begeleid door de welzijnsorganisatie De Baat.

Mailadres politie 
voor vragen, opmerkingen 
en suggesties
Het wijkteam van de politie in de ronde venen beschikt sinds 
kort over een e-mail adres waar inwoners niet-spoedeisende 
vragen kunnen stellen of opmerkingen of suggesties kunnen 
doen: derondevenen@utrecht.politie.nl. u kunt daarbij denken 
aan zaken als een onveilige (verkeers)situatie in uw straat of 
buurt, een verzoek om ergens te controleren of een verzoek 
om een afspraak te maken met een wijkagent. getracht wordt 
binnen een week op uw vraag of verzoek te reageren. uiteraard 
blijft gelden dat u voor spoedeisende zaken 112 kunt bellen en 
voor zaken die wat minder haast hebben 0900-8844. 

Winnaars vrijwilligersprijzen 2009 
de ronde venen
voor de 20e keer vond dinsdag 3 november de vrijwilligersdag plaats in de gemeente 
de ronde venen. een voor de vrijwilligers spannend onderdeel op deze dag, is de 
bekendmaking van de vrijwilliger van het jaar en de vrijwilligersorganisatie van het 
jaar. loco-burgemeester jan van breukelen maakte de winnaars bekend tijdens het 
avondprogramma. vrijwilliger van het jaar is geworden de heer Huub van bemmelen uit 
de Hoef. Hij ontving het bronzen beeld ‘Helpende handen’. de titel vrijwilligerorganisatie 
van 2009 is gewonnen door Midpoint fM & tv. Zij hebben een cheque ter waarde van 
E 2.500,- gewonnen. 

Ieder jaar wordt in de gemeente De Ronde Venen de Vrijwilligersdag georganiseerd om alle Rondeveense 
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en om het belang van vrijwilligerswerk voor de samenleving te 
benadrukken. Alle vrijwilligers worden uitgenodigd voor een feestelijke dag vol activiteiten en workshops. 
Zo’n 300 vrijwilligers uit allerlei organisaties en verenigingen waren op 3 november present. 
Het programma was een verrassing en bleef dat tot het moment dat de workshop startte. 
De vrijwilligers werden verrast met honderden ‘ínstrumenten’ die klaarstonden in de zaal. 
Onder begeleiding van 5 enthousiaste en energieke workshopleiders werd gedurende ruim een uur 
geoefend op speciekuipen, djembés, slaghout en vaandels met bellen. Alle vrijwilligers deden op 
volle toeren mee en vormden zo gezamenlijk ‘het grote Rondeveense Vrijwilligersorkest’. 
Rond 16.30 uur opende wethouder Dekker de dag officieel. Hij benadrukte het belang van vrijwilligerswerk 
voor de samenleving en bedankte de aanwezige vrijwilligers voor hun inzet. Vervolgens liet het 
Rondeveense Vrijwilligersorkest hun compositie horen aan de aanwezigen. Ook werd het Vrijwilligerslied 
gezongen, dat speciaal voor deze gelegenheid gemaakt was.Hierna kon men deelnemen aan het buffet 
dat voor deze twintigste Vrijwilligersdag extra feestelijk was opgemaakt en begon de bekendmaking 
en prijsuitreiking van de vrijwilligersprijzen tijdens het avondprogramma, een vast onderdeel van de 
vrijwilligerdag. Iedereen heeft gedurende het jaar hiervoor kandidaten kunnen aanmelden. Dit jaar zijn 
11 vrijwilligers aangemeld voor de Vrijwilliger van het jaar en 9 organisaties voor de Vrijwilligersorganisatie 
van het jaar. Het college van burgemeester en wethouders besluit op voordracht van het Comité van 
aanbeveling aan wie de prijzen worden toegekend. Voor beide titels zijn eerste, tweede en derde prijzen te 
winnen.

vrijwilliger van het jaar 2009
De heer Van Bemmelen uit De Hoef is uitgeroepen tot Vrijwilliger van het jaar en ontving als blijk van 
waardering het kunstwerk ‘Helpende Handen’. Al ruim 40 jaar verzet Huub van Bemmelen voor verschillende 
organisaties veel werk binnen de kerk, verenigingen en op sociaal terrein. Er is nagenoeg geen activiteit in 
De Hoef waar hij geen bijdrage aan geleverd heeft. Daarnaast is hij ook actief bij andere verenigingen in De 
Ronde Venen. Hij stimuleert anderen om evenementen van de grond te krijgen door zelf de handen uit de 
mouwen te steken. Door zijn openbare optreden binnen de kerk en tal van activiteiten kent iedereen hem, 
maar de meeste tijd besteedt hij aan zaken die minder voor het voetlicht komen, maar minste zo belangrijk 
zijn voor de samenleving. Het kunstwerk is speciaal ontworpen voor de Vrijwilligersdag van de gemeente 
De Ronde Venen en vervaardigd door kunstenaar Edwin Merks, een geboren en getogen Mijdrechtenaar. 
Het ontwerp van het beeldje “Helpende Handen” bestaat uit een bronzen opengewerkte ronde schijf op een 
lichtgekleur-de steen. In de ronde schijf zijn vele helpende handen te zien die allen naar het centrum wijzen, 
zij symboliseren de hulp die de vrijwilliger geeft.
De tweede plaats ging naar mevrouw Tiny Tijssen- Griffioen uit Mijdrecht. Al meer dan 25 jaar verricht zij, 
zowel in georganiseerd verband als individueel, veel werk ten behoeve van haar medemens. 
Op de derde plaats is geëindigd de heer Thijmen Klinkhamer uit Mijdrecht. Hij is ruim 8 jaar actief in het 
jongerenwerk in De Ronde Venen en van onschatbare waarde voor alle activiteiten die voor jongeren in de 
gemeente georganiseerd worden. Beide winnaars ontvingen een waardebon ter waarde van E 150,-

vrijwilligersorganisatie van het jaar 2009
De winnende organisatie is Midpoint FM & TV. Al 25 jaar zet deze organisatie zich met vele vrijwilligers in 
om het lokale nieuws via radio en tv onder de inwoners van de gemeente te verspreiden. Zij ontvingen de 
hoofdprijs van E 2500,-. Ook op het gebied van entertainment worden veel programma’s gemaakt. De dit 
jaar verworven landelijke award voor een uitgebrachte Sinterklaasfilm getuigt van vernieuwingsdrang en 
professionaliteit. 
De tweede plaats, met daaraan verbonden een bedrag van E 1500,-, is uitgereikt aan Het Hoefse 
Jeugdkamp. Het jeugdkamp is al generaties lang een fenomeen in De Hoef. Veel vrijwilligers organiseren 
jaarlijks het kamp voor alle kinderen die op een of andere wijze met De Hoef te maken hebben.
De derde plaats, met prijzengeld ter waarde van E 500,- is gewonnen door De Rommelmarkt Commissie 
van de Jeugdvereniging ‘Op Weg’ uit Wilnis. Deze commissie organiseert al gedurende 35 jaar een 
rommelmarkt. Een activiteit die niet meer is weg te denken uit Wilnis. 

Foto’s: Peter Bakker
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

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

Aanpak 
bodemverzakking 
Baambrugse Zuwe Vinkeveen
Wethouder Jacques Dekker en directeur Michel Jansen van 
Dura Vermeer Infrastructuur Midden West hebben woensdag 
4 november het contract ondertekend voor de realisatie van de 
reconstructie van het eerste deel van de Baambrugse Zuwe. 

Vanwege de geringe draagkracht van de Baambrugse Zuwe, zakt deze 
weg voortdurend in de ondergrond. Om een einde te maken aan het 
continu verzakken van de bodem en de terugkerende problematiek, heeft 
Dura Vermeer Infrastructuur Midden West een plan opgesteld voor de 
reconstructie van het eerste deel van de Baambrugse Zuwe. Dat is het 
deel dat loopt vanaf de Herenweg tot huisnummer 128. Voor een duurzame 
verbetering van de problematiek, is gekozen voor een onderhoudsarme 
oplossing. Daarmee komt tevens een einde aan de terugkerende 
(water)overlast en asfaltherstelwerkzaamheden. 
Dura Vermeer werkt momenteel aan de uitwerking van het voorlopige 
ontwerp naar een definitief ontwerp. Zodra het definitieve ontwerp is 
uitgewerkt, is er beter zicht op de gevolgen van de werkzaamheden 
voor onder andere de overlast en bereikbaarheid. Uiteraard worden ruim 
voordat de werkzaamheden gaan starten de aanwonenden en de bedrijven 
geïnformeerd. Voorlopige verwachting is dat in het voorjaar van 2010 met 
de werkzaamheden wordt gestart. Een exacte planning is van vele factoren 
afhankelijk en nu nog niet te geven.
Voor de reconstructie van het eerste deel van de de Baambrugse Zuwe 
heeft een aanbesteding plaatsgevonden. Uit deze aanbestedingsprocedure 
kwam de aanbieding van Dura Vermeer Divisie Infra als de meest 
gunstige naar voren. Binnen de gestelde randvoorwaarden door de 
gemeente De Ronde Venen, is Dura Vermeer Infrastructuur Midden West 
verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als uitvoering van het project.

Netwerkbijeenkomst ZZP 
over digitaal netwerken
Maandag 16 november wordt voor de vierde keer dit jaar een 
netwerkbijeenkomst gehouden voor ZZP-ers (zelfstandigen 
zonder personeel) in De Ronde Venen. Het thema van de 
bijeenkomst is dit keer digitaal netwerken, van LinkedIn tot 
Twitter.

De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentehuis in Mijdrecht en begint om 
19.30 uur met een inloop. Om 20 uur geeft Shahram Bahraini, makelaar 
in geluk, een lezing over de mogelijkheden en het nut van de digitale 
wereld en hoe je daar als ZZP-er je voordeel mee kunt doen. Het gaat 
om zien, gezien worden en personal branding. Van LinkedIn tot Twitter: 
hoe kun je je zichtbaarheid voor potentiële opdrachtgevers vergroten? De 
bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel en duurt tot 23.00 uur. 
Naast de spreker is er voldoende tijd om te netwerken en om met andere 
ondernemers van gedachten te wisselen en kennis te delen.
Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 13 november aanmelden via 
www.kvk.nl/mn-derondevenen. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. 
Gezien de grote belangstelling van de voorgaande netwerkbijeenkomsten, 
wordt geadviseerd bijtijds in te schrijven. Er is een maximum aantal 
beschikbare plaatsen. Voor meer informatie kan contact worden 
opgenomen met Taco Jansonius van de Kamer van Koophandel 
Midden-Nederland via mailadres tjansonius@middennederland.kvk.
nl. Deze netwerkbijeenkomst wordt georganiseerd door de Kamer van 
Koophandel Midden-Nederland, de gemeente De Ronde Venen en door 
de kerngroep ZZP De Ronde Venen. 

Jegerings en Leenes 
exposeren in 
gemeentehuis
In de oude hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein in 
Mijdrecht is gedurende de maanden november en december tijdens 
de openingsuren van het gemeentehuis, een bijzondere expositie te 
bezichtigen van Margriet Jegerings en Eileen Leenes. 
Margriet woont en werkt in Mijdrecht. Het schilderen zit haar in het 
bloed en om dit talent verder te ontwikkelen volgde ze verscheidene 
cursussen en lessen op dit gebied. Haar werk is grotendeels 
figuratief. Ze hanteert vooral warme kleuren in acrylverf en 
gemengde technieken. De schilderijen ademen een verstilde sfeer. 
De inspiratiebronnen bij uitstek zijn de landen van de Himalaya 
onder andere Nepal, Bhutan en 
Tibet.
Margriet werkt aan de hand 
van eigen reisfoto’s en laat 
haar fantasie prikkelen door 
afbeeldingen in boeken die zij 
over dit onderwerp inmiddels 
heeft vergaard.
Eileen Leenes is eveneens 
woonachtig in Mijdrecht, zij 
werkt in het AMC in Amsterdam 
ZO. Schilderen is voor haar 
een vorm van ontspanning en 
het is een mooie manier om 
reisherinneringen levend te 
houden. Na reizen gemaakt te 
hebben door veel landen in Azie, 
houden de verscheidenheid in 
culturen en religies haar creatief 
bezig. Zij volgde schilderlessen 
en cursussen waarbij met 
aquarel- , olie- en later vooral 
met acrylverf werd gewerkt. 
Ook haar werk is te omschrijven 
als figuratief, maar soms toch 
ook behoorlijk gestileerd. In 
sprekende warme kleuren weet 
ze haar onderwerpen raak neer 
te zetten.

AGENDA VOOR DE OPENBARE VERGADERING VAN DE 
RAAD VAN DE GEMEENTE DE RONDE VENEN, 

TE HOUDEN OP DONDERDAG 12 NOVEMBER 2009 
OM 16.00 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET 

GEMEENTEHUIS (INGANG RAADHUISPLEIN)

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

1. Opening.
2. Spreekrecht voor burgers 
 (max. 30 minuten, geagendeerd onderwerp).
3.  Vaststelling van de agenda.
4. Begroting 2010.(Raadsvoorstel nr. 0058/09 van 2009)
a. Tweede termijn algemene beschouwingen

16.00-16.40 uur speerpunten van beleid (5 minuten per fractie, 
  één woordvoerder per fractie)
16.45-18:00 uur mondelinge reactie college op de ingediende 
  algemene beschouwingen 
  (15 minuten per collegelid)
18.00-18.45 uur pauze met een maaltijd
18.45-20.15 uur reactie van de fractie inclusief indienen 
  van amendementen en moties 
  (8 minuten per fractie, plus 1 minuut per fractielid)
20.15-21.00 uur pauze

b. Derde termijn algemene beschouwingen
21.00-21.50 uur reactie college     

 (10 minuten per collegelid)
vanaf 21.50 uur reactie van de fracties op de ingediende 
  amendementen en moties, stemverklaringen 
  en stemmingen

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

Voortgang zwembad 
Nu nog zonder water, maar de eerste kinderen uit De 
Ronde Venen hebben al in het recreatiebad van het nieuwe 
zwembadcomplex gezeten. De bouw van het nieuwe zwembad 
met aanvullende voorzieningen op het gebied van sport en 
ontspanning vordert gestaag. Inmiddels is ook het hoogste 
punt bereikt, een mijlpaal in de bouwtradities. Op dinsdag 
3 november werd deze voortgang daarom samen met de 
betrokken partijen Vaessen & Optisport en de medewerkers 
van de bouw gevierd! Samen met de jongste leden van de 
zwemvereniging De Amstel en De Ronde Venen heeft wethouder 
Jacques Dekker de vlag naar het hoogste punt gehezen. 
Ook was er gelegenheid om de voortgang op het bouwterrein 
te bekijken. 

Samen sterk voor de 
maatschappij!
Leerlingen van het VeenLanden College krijgen bij Gemeente 
De Ronde Venen de mogelijkheid zich in te zetten voor de 
maatschappij. Het doel van de maatschappelijke stage is dat de 
leerlingen werkzaamheden verrichten die voor de inwoners of de 
gemeente nuttig zijn. Belangrijk voor de leerlingen is om te zien dat 
vrijwilligerswerk niet alleen voor anderen nuttig is, maar ook hun 
eigen leven kan verrijken.
De gemeente De Ronde Venen verzorgt ook dit schooljaar voor alle 
2de klassers een maatschappelijke stagedag. De leerlingen vertellen 
hieronder zelf wat ze hebben gedaan en wat ze er van vonden. 

Maatschappelijke stage voor H2B
Door: Sophie van Leeuwen en Shannen Koning (klas H2B)
Op woensdag 4 november was de klas H2B van het Veen-
landen College Mijdrecht op het gemeentehuis. Wij moesten 
een enquête houden over het sportbeleid in de gemeente de 
Ronde Venen. Toen we ontvangen werden, gingen we naar de 
raadszaal. Daar kregen we informatie over de gemeente zelf 
en hoe we aan het werk moesten gaan. Na de ‘vergadering’ 
konden we zelf aan het werk gaan. Wij moesten in tweetallen 
in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen in een bepaald gebied de 
mensen aanhouden om de vragen te stellen. Het is dan ook 
iedereen gelukt om de 15 mensen te interviewen. Toen ieder-
een weer terug in het gemeentehuis was, moesten we weer 
in dezelfde tweetallen een presentatie maken. Dit alles was in 
het belang van de maatschappelijke stage van de klas H2B.

Prijsuitreiking 
voortuinen 
Waverveen en Vinkeveen 
buitengebied
Maandagavond 2 november vond in de raadzaal van 
het gemeentehuis de feestelijke prijsuitreiking van de 
voortuinenkeuring plaats. Dertig prijswinnaars uit Waverveen 
en Vinkeveen buitengebied zijn in het zonnetje gezet. De prijs 
bestond onder andere uit een cadeaubon die kan worden 
besteed bij Tuincentrum De Huifkar. Daarnaast kon kennis 
gemaakt worden met tuinvereniging Groei & Bloei, afdeling 
Aalsmeer e.o.

Dit jaar werd voor de zevende keer een voortuinenkeuring georganiseerd. 
Na de wijken Hofland en Proostdijland Noord en Zuid en Molenland in 
Mijdrecht, Zuiderwaard en Westerheul in Vinkeveen en de kernen Wilnis, 
Amstelhoek en De Hoef, was het nu de beurt aan Waverveen en Vinkeveen 
buitengebied in Mijdrecht.
Samen met de tuinvereniging Groei & Bloei is de gemeente De Ronde 
Venen in 2003 begonnen met de voortuinenkeuring. Jaarlijks wordt 
één wijk of kern gekozen waarin de voortuinen gekeurd worden. De 
voortuinenkeuring is een wedstrijd waarvoor men zich niet kan opgeven 
en wordt georganiseerd om het (zelf) tuinieren te stimuleren, waardoor 
woonwijken een fraaier aanzien krijgen en de woonomgeving wordt 
veraangenaamd.
Twintig enthousiaste juryleden, die zich elk jaar vrijwillig inzetten, gingen 
begin juli op pad. Op 24 augustus heeft de jury tijdens een bijeenkomst 
vervolgens de winnaars gekozen. Tijdens deze bijeenkomst zijn de scores 
van de juryleden naast elkaar gelegd en de 30 winnende voortuinen 
gekozen. De tuinen die in de prijzen zijn gevallen zijn erg verschillend. 
Er zitten kleine tuinen, maar ook grote voortuinen bij. Ook de planten- en 
bloemenkeuze is erg divers. De diversiteit is ook de reden dat er geen 1e, 
2e of 3e prijs wordt uitgereikt. Er is voor gekozen om 30 tuinen te belonen 
met dezelfde prijs. 
De prijzen worden elk jaar ter beschikking gesteld door Tuincentrum De 
Huifkar, Groei&Bloei afdeling Aalsmeer e.o. en de gemeente De Ronde 
Venen.



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

11 NoVEMbER 2009
Alzheimercafé: de rol van de huisarts
Wanneer iemand steeds meer last krijgt van vergeetachtigheid, of 
moeite krijgt met de gewone dagelijkse handelingen, ontstaat er 
bezorgdheid. Wat is de rol van de huisarts? Als gastspreker is de heer 
C. de Vries, huisarts in Wilnis uitgenodigd. Hij zal op bovenstaande 
en vele andere vragen een antwoord geven. De avond wordt 
georganiseerd door de medewerkers van het Alzheimercafé De Ronde 
Venen. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis. Vanaf 19.30 
uur gaat de zaal open en is er sfeervolle live muziek. De avond begint 
om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. U hoeft zich vooraf niet aan te 
melden. Indien u problemen hebt met vervoer of de opvang thuis, kunt 
u contact opnemen met het Servicepunt De Ronde Venen, tel. (0297) 
58 76 00. Er wordt dan samen met u naar een oplossing gezocht. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Esther Smit, coördinator 
Steunpunt Mantelzorg van Stichting De Baat, tel. (0297) 23 02 80 of een 
e-mail sturen naar: e.smit@stichtingdebaat.nl.

14 EN 15 NoVEMbER 2009

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

14 NoVEMbER 2009

Sinterklaas Intocht Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen 
Mijdrecht Locatie: Raadhuisplein. Aanvang: 13:00 uur.
Vinkeveen Locatie: De Boei. Aanvang: 11:15 uur.
Wilnis

Knotgroep Uithoorn 
Locatie: Fort aan de Drecht, Grevelingen in Uithoorn. Aanvang: 9.00 uur 
tot 13.00 uur. Informatie: (0297) 56 51 72.

 Activiteitenkalender De Ronde Venen
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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.

Ieder huishouden heeft afval, denk aan etensresten, 
verpakkingsmateriaal, groenafval etc. Nederland onderneemt 
veel om de afvalstroom op verantwoorde wijze te verwerken. 
ook in onze gemeente wordt er door de bewoners goed aan 
het scheiden van afval meegewerkt. Voor het GFT gebruiken 
we de groene minicontainer, glas in de glasbakken, kleding 
in de textielbakken, papier wordt los aangeboden (of in 
blauwe minicontainers in het buitengebied) en sinds twee 
jaar kunt u ook uw plastic afval gescheiden aanbieden. bij het 
afvalbrengstation kunt u terecht voor onder andere oud ijzer, 
grof vuil, klein chemisch afval en hout. Het afval dat hierna 
overblijft wordt het restafval genoemd.

Restafval gaat naar de afvalverbrandingsinstallatie (AVI) en wordt daar 
verbrand. Bij de AVI vindt eerst voorbewerking van het afval plaats. Dit 
heet nascheiding. Het doel hiervan is enerzijds om het verbrandingsproces 
beter te laten verlopen en anderzijds om kosten te drukken: fracties, die 
elders tegen lagere kosten kunnen worden verwerkt, worden eruit gehaald. 
Voorbeelden hiervan zijn onbrandbare fracties, als zand, glas, ijzer en 
steen. IJzer wordt eruit gehaald met behulp van magneten en gaat naar de 
staalindustrie. Zand, glas en steen worden er met behulp van verschillende 
soorten zeven uitgehaald, zodat ze kunnen worden toegepast in de weg- 
en waterbouw. Ook nat afval wordt vooraf gescheiden: het natte gft-afval 
wordt eruit gezeefd, gedroogd en later toegevoegd als brandstof (het is 
teveel vervuild om als compost te gebruiken). Ook afvalcomponenten, die 
later tijdens het verbrandingsproces in de AVI als brandstof nuttig kunnen 
worden toegepast, zoals papier en plastic folie, worden er via nascheiding 
uitgehaald. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van windziften: door het afval 
wordt lucht geblazen, waardoor de lichtere deelstromen, zoals papier/
plastic, worden gescheiden. Circa 25 procent van het afval wordt door 
middel van nascheiding hergebruikt.

Aanbieden restafvalcontainer
Zorg dat het afval los in de container 
ligt. Als het vastgeklemd is, kan de 
container niet goed geleegd worden. 
De container mag niet zwaarder zijn 
dan max. 70 kg, anders kan deze niet 
worden geleegd. Heeft u een keer 
meer huishoudelijk restafval dan in 
uw container past, dan kunt u het 
gratis naar het afvalbrengstation op de 
Industrieweg 50 in Mijdrecht brengen.

RESTAFVAl

Nieuw besluit verplaatsing weekmarkt

ondernemersavond midden- en kleinbedrijf

Op 24 maart 2009 heeft het college besloten de weekmarkt te 
verplaatsen naar het Raadhuisplein, met een uitloop in de Raadhuislaan 
en Dorpsstraat. Dit besluit is op 22 april 2009, gerectificeerd op 29 april 
2009, gepubliceerd op de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode. 
Vervolgens heeft de gemeenteraad in april besloten budget beschikbaar 
te stellen om een aantal benodigde voorzieningen te treffen voor de 
weekmarkt, onder de voorwaarde dat de vijf bomen in de Dorpsstraat, 
tegenover Hunkermöller, behouden blijven. Eind mei heeft een 
proefplaatsing van de weekmarkt plaatsgevonden. Hieruit is gebleken 
dat de weekmarkt verplaatst kan worden naar het Raadhuisplein, met 
een uitloop in de Raadhuislaan en Dorpsstraat.
Tegen het besluit van het college om de weekmarkt te verplaatsen is 
een aantal bezwaren ingediend. Uit de behandeling van deze bezwaren 
is gebleken dat in de publicatie op de gemeentepagina de begrenzing 
van het marktterrein onvoldoende duidelijk was. Bij de publicatie 
was namelijk een situatietekening gevoegd die niet aangaf dat het 
marktterrein ook door zou lopen in de Raadhuislaan en Dorpsstraat. 
Het was daardoor niet duidelijk dat deze straten gedeeltelijk tot het 
marktterrein zouden gaan behoren. 
Op 10 november 2009 heeft het college daarom het besluit van 24 maart 
2009 om de weekmarkt te verplaatsen ingetrokken en tegelijkertijd een 
nieuw besluit genomen om de locatie van de weekmarkt te wijzigen 
in het terrein zoals weergegeven op de situatietekening. Dit besluit is 
gepubliceerd in deze editie van de Nieuwe Meerbode. Vanaf de datum 
van publicatie hebt u gedurende 6 weken de mogelijkheid tegen dit 
besluit bezwaar te maken. 

Waarom verplaatsen?
Er zijn meerdere redenen waarom de gemeente besloten heeft de 

weekmarkt te verplaatsen naar een nieuwe locatie. Ten eerste neemt de 
markt op de huidige locatie (het Burg. Haitsmaplein) een groot aantal 
parkeerplaatsen in beslag. Hierdoor is de parkeerdruk in het centrum op 
marktdagen hoog, waardoor het minder aantrekkelijk is om het centrum 
(en de weekmarkt) op donderdag te bezoeken. Daarnaast heeft het 
Burg. Haitsmaplein als parkeerterrein weinig uitstraling en ligt de markt 
op deze locatie niet in de looproute van het winkelende publiek. Uit 
onderzoek is gebleken dat deze aspecten (de relatie met omliggende 
winkels, de toegankelijkheid, loopstromen en bereikbaarheid) in 
belangrijke mate de aantrekkelijkheid van een markt bepalen. 
De weekmarkt heeft een aantal knelpunten, maar is ook van 
toegevoegde waarde voor het centrum van Mijdrecht. Door de 
verplaatsing van de weekmarkt naar het Raadhuisplein met een uitloop 
in de Raadhuislaan en Dorpsstraat kunnen de knelpunten worden 
opgelost, zodat zowel de aantrekkelijkheid van de markt als van het 
centrum van Mijdrecht verbetert.

Planning
Dit jaar en begin volgend jaar vindt een aantal aanpassingen plaats 
in de openbare ruimte, zoals het verplaatsen van een aantal bankjes, 
fietsenrekken, lantaarnpalen en paaltjes en de aanleg van elektriciteit, 
om de markt te kunnen verplaatsen. Vanwege de nog uit te voeren 
werkzaamheden, de behandeling van bezwaren en de tijdelijke 
schaatsbaan op het Raadhuisplein in december, kan de weekmarkt niet 
meer verplaatst worden in 2009. De gemeente streeft er daarom naar 
vanaf donderdag 4 maart 2010 de weekmarkt plaats te laten vinden op 
de nieuwe locatie. Deze planning is gemaakt onder het voorbehoud dat 
de uitvoering van de werkzaamheden en de behandeling van bezwaren 
niet voor onnodige vertraging zorgen.

Gemeente spant zich 
samen met inwoners in 
voor Millenniumdoelen 

Samen met een groep betrokken inwoners gaat de 
gemeente lokale bedrijven, verenigingen en instellingen 
proberen te enthousiasmeren zich in te spannen voor 
een leefbaarder wereld. binnenkort ontvangen alle 
bedrijven en organisaties in De Ronde Venen een brief 
van de burgemeester waarin zij worden gevraagd, 
ieder op zijn eigen manier, mee te werken om armoede, 
ziekten en honger in de wereld de komende jaren terug 
te dringen.

De regeringsleiders van 189 landen hebben in 2000, aan het begin van het 
nieuwe millennium, afgesproken om voor het jaar 2015 armoede, ziekten 
en honger in de wereld sterk terug te dringen. De wereldleiders hebben 
beloofd zich in te spannen voor een wereld met gelijke kansen, met een 
duurzaam leefmilieu en waar op eerlijke wijze wordt gehandeld. Deze 
afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde acht millenniumdoelen.
121 Nederlandse gemeenten hebben zich inmiddels uitgeroepen tot 
Millenniumgemeente om aan te geven dat ook zij de doelstellingen serieus 
nemen en willen bijdragen aan de realisatie van de millenniumdoelen. 
Ook De Ronde Venen is een Millenniumgemeente en ondersteunt onder 
andere de Oegandese gemeente Kalangala met het opzetten van een 
vuilophaal systeem. Maar ook kunnen lokale initiatieven op het gebied 
van ontwikkelingssamenwerking, die aan een aantal voorwaarden 
voldoen, aansprak maken op subsidie. De gemeenteraad heeft hiervoor 
een budget van E 35.000 per jaar beschikbaar gesteld. Recent hebben 
enkele inwoners zich tot de gemeente gewend met het verzoek om 
inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen aan te sporen en 
te enthousiasmeren om actief mee te werken aan realisatie van de 
millenniumdoelen en dus een betere wereld. Het gemeentebestuur werkt 
graag aan dit verzoek mee. Daarom ontvangen alle lokale bedrijven en 
organisaties binnenkort een brief van de burgemeester waarin zij worden 
gevraagd zich voor de realisatie van de millenniumdoelen in te spannen 
of te melden wat zij op dit gebied al doen. Vele inwoners, bedrijven en 
organisaties spannen zich al in voor de Millenniumdoelen. Door het 
overzicht in beeld te krijgen, kunnen verbanden worden gelegd en mensen 
met elkaar in contact worden gebracht. Hoe een bijdrage wordt geleverd 
aan de Millenniumdoelen, is aan het bedrijf of de organisatie. Er zijn heel 
veel projecten, van klein tot groot, en op velerlei gebied die bedrijven 
en organisaties in staat stellen een bijdrage te leveren. Er kan gedacht 
worden aan kleinschalige projecten op het 
gebied van onderwijs, gezondheidszorg of 
armoedebestrijding, maar ook bijvoorbeeld 
aan de aanschaf van zogenaamde “Carbon 
Credits “ waarmee de uitstoot van CO2 wordt 
gecompenseerd. Een andere manier is om 
meer aandacht te besteden aan bijvoorbeeld 
Fair Trade. Indien gewenst ondersteunt de 
gemeente bedrijven bij het vinden van een 
geschikt project. 

Samen met het UWV WERKbedrijf werkt de gemeente De Ronde Venen 
op het WERKplein Amstel-Venen aan een positieve match tussen vraag 
en aanbod op de regionale arbeidsmarkt. De dienstverlening is zowel 
gericht op werkgevers als werkzoekenden. Wij willen u wijzen op de 
Ondernemersavond die het UWV WERKbedrijf en MKB-Nederland 
organiseren op dinsdag 17 november 2009 voor het midden- en 
kleinbedrijf in deze regio. Op deze avond krijgt u meer informatie over 
de dienstverlening die het WERKplein Amstel-Venen en MKB-Nederland 
bieden bij specifieke personele onderwerpen waarmee u in deze moeilijke 
economische tijd mogelijk te maken heeft. 
De ondernemersavond zal om 18.30 uur van start gaan 
en de volgende onderwerpen komen aan bod:
- Inzet van UWV WERKbedrijf bij het vinden van het juiste personeel

- Informatie en advies over deeltijd WW
- Arbeidsjuridische Dienstverlening 
 (ontbinden van arbeidsovereenkomsten)
- Verzuimbeheersing
- Informatie en advies over tijden van crisis
- No cost marketing, hoe haal ik meer resultaat uit mijn marketingeuro
De avond vindt plaats bij het UWV WERKbedrijf Haarlemmermeer 
en Amstel-Venen, Laan nieuwe Amstel 1, 1182 JR te Amstelveen. 
Na afloop is er de gelegenheid om te netwerken en informatie in 
te winnen bij de verschillende partijen. Voor meer informatie en inschrijven 
gaat u naar www.ondernemersavond.com (kies voor de optie Amstelveen). 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Niels Lieman, 
per e-mail of telefoon, niels.lieman@uwv.nl en (06) 52 41 85 45.
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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.

Honden aan de lijn
Regelmatig komen bij de gemeente meldingen/klachten binnen over 
honden die tijdens het uitlaten niet zijn aangelijnd. De viervoeters worden 
door sommige eigenaren losgelaten en betreden soms kinderspeelplaatsen, 
zandbakken en speelweiden. Volgens de Algemene Plaatselijke 
Verordening dienen honden binnen de bebouwde kom altijd aangelijnd 
te zijn. Dat is niet alleen in het belang van voorbijgangers zonder hond, 
maar ook van hondenbezitters die hun hond wél aan de lijn hebben. 
Deze honden worden regelmatig ongewenst benaderd door loslopende 
soortgenoten, hetgeen tot irritaties kan leiden bij hond en eigenaar. Het 

aangelijnd houden is ook in het belang van de hond zelf. Het komt namelijk 
nog wel eens voor dat een hond plotseling een bepaalde kant op rent 
en de kans daarbij groot is aangereden te worden en/of een ongeluk 
te veroorzaken. Behalve het loslopen van honden, levert overlast van 
hondenpoep ook irritaties op. Eigenaren worden daarom dringend verzocht 
honden hun behoefte te laten doen op die plekken waar dat geen hinder 
oplevert voor anderen, dus in bermen, groenstroken en tussen struiken e.d. 
Mochten onverhoeds toch midden op het trottoir ongelukjes gebeuren, dan 
is de eigenaar verantwoordelijk om dit weg te halen. Neem daarom een 
schepje of een zakje mee. Mede met het oog op de komende herfst, waarbij 
uitwerpselen makkelijk onder blad verscholen kunnen liggen, is niets zo 
irritant als dit thuis of in de auto te moeten constateren.

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

AAnVRAgen BouwVeRgunnIng

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. ontvangst 
    datum

Mijdrecht
Anselmusstraat 38 Oprichten van een tijdelijk bouwbord  Lichte bouwvergunning 2009/0532 3-11-2009
 tbv groot onderhoud van 55 woningen 
 (naast nr. 38 in groenstrook) 
Energieweg 1 Plaatsen van een stalen rolluik Lichte bouwvergunning 2009/0533 3-11-2009
Hofland 182 Plaatsen van lichtreclame Lichte bouwvergunning 2009/0534 4-11-2009
Industrieweg 23 Oprichten van een  Reguliere bouwvergunning 2009/0531 30-10-2009
 bedrijfsgebouw/kantoor/showroom  fase 2
 (nabij hoek Groot Mijdrechtstraat) 
Nutslaan 21 Vergroten van een woning met een serre Lichte bouwvergunning 2009/0536 4-11-2009
Stadhouderlaan 4a Vergroten van een medisch  Reguliere bouwvergunning 2009/0535 4-11-2009
 trainingscentrum fase 1

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

Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die 
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)

VooRnemen tot ontheffIng BeStemmIngSplAn

Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 12 november 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontwerp-
ontheffingen met bijbehorende ontwerp-bouwvergunningen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. opm.

Amstelhoek
Schoolstraat 20 Plaatsen van een dakkapel op het  Lichte bouwvergunning 2009/0487 A
 voorgeveldakvlak van de woning

Mijdrecht
Proostdijstraat 41 Vergroten van een clubgebouw Reguliere bouwvergunning  2009/0431 B
  fase 1

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A, B te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het 
ontwerp-besluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswij-
zen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook 
mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.
 

VeRleenDe BouwVeRgunnIngen

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

De Hoef
Merelslag 65, 67, 69, 71 veranderen van de trapopgang  Wijzigingsvergunning 2009/0421 8-10-2009
 (van een appartementengebouw) 

Mijdrecht
Constructieweg 48, 50, 52 Legaliseren van een bestaande  Bouwvergunning 2009/0389 30-10-2009
 bedrijfswoning in een bedrijfspand
A.P. van Dishoeckstraat  Veranderen van 24 woningen Bouwvergunning 2009/0351 3-11-2009
1, 3, 5, 7, 9, 11,  (revitalisering/energiezuinig maken) 
Maarschalkstraat 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 
J. van Renessestraat 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 
Hofland 8, 10, 12, 14 Veranderen van 9 appartementen en  Wijziging bouwvergunning 2009/0405 26-10-2009
 horeca in 10 appartementen zonder  fase 1
 horeca rectificatie van 4 nov. 2009. 
Korenbloem 5 Vergroten van een woning met een 
 dakopbouw Bouwvergunning 2009/0500 3-11-2009

wilnis
Dokter Mees  Veranderen van een woning en het Bouwvergunning 2009/0462 3-11-2009
ten Oeverlaan 2 plaatsen van een dakkapel op het 
 zijgeveldakvlak van de woning

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

InRIchtIng tIjDelIjke BouwplAAtS AAn De Bucho VAn montzImAStRAAt In mIjDRecht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 4 november 2009 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45, 2.46 en 5.11 
van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Talen Dronten B.V. uit Dronten vergun¬ning hebben ver-
leend om een tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Bucho van Montzimastraat te Mijdrecht. Dit in verband met renovatie werk-
zaamheden aan de Gijsbrecht van Stoutenborchstraat, Anselmusstraat, Bucho van Montzimastraat en de van Wassenaerstraat te 
Mijdrecht. De vergunning geldt voor de periode 9 november 2009 tot en met 2 april 2010.
Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop de vergunning 

is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het 
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, 
een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 
13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 

 
VeRleenDe BouwVeRgunnIngen In comBInAtIe met ontheffIng

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Verzenddatum 
    vergunning

Mijdrecht
Industrieweg 2 Plaatsen van een tijdelijk reclamebord  Bouwvergunning tijdelijke 2009/0402 30-10-2009
 nabij Industrieweg 2 bouwwerk
Rendementsweg 14 Plaatsen van een tijdelijk reclamebord  Bouwvergunning tijdelijk 2009/0403 30-10-2009
 nabij Rendementsweg 14 bouwwerk

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 141b Vergroten van een woonhuis  Bouwvergunning 2009/0412 3-11-2009
 met een kelder
Arkenpark  Vernieuwen van steigers en damwanden Bouwvergunning 2009/0380 3-11-2009
De Plashoeve 25

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

VeRlenIng VeRgunnIng ex. ARtIkel 9 monumentenVeRoRDenIng

De burgemeester van gemeente De Ronde Venen maakt bekend, dat een monumentenvergunning is verleend ingevolge art. 9 van 
de Monumentenverordening De Ronde Venen ten behoeve van het gemeentelijke monument Wilnisse Zuwe 35 te Wilnis. Deze 
vergunning, afgegeven na advies van de Monumentencommissie, betreft onder andere verscheidene wijzigingen aan de boerderij, 
evenals het slopen van het boenhok en de hooiberg in verband met de (zeer) slechte bouwtechnische staat hiervan. De monu-
mentenvergunning ligt vanaf woensdag 11 november ter inzage op het gemeentehuis. Op grond van het bepaalde in de Algemene 
Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende tot 10 december 2009 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en 
Wethouders van De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
 

AAnwIjzIngSBeSluIt VeRplAAtSIng VAn De weekmARkt

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 10 november 2009 hebben besloten tot het intrek-
ken van het collegebesluit dat vastgesteld was op 24 maart 2009 tot verplaatsing van de weekmarkt naar het Raadhuisplein. Op 
grond van artikel 160, lid 1, aanhef en onder h, van de Gemeentewet heeft het college tegelijkertijd besloten in te stemmen met 
het verplaatsen van de weekmarkt naar het Raadhuisplein met een uitloop naar de Dorpsstraat en Raadhuislaan conform de 
situatietekening die bij het collegevoorstel was gevoegd. Het college heeft besloten het besluit van 17 maart 2009, vastgesteld 
op 24 maart 2009, tot het verplaatsen van de weekmarkt in te trekken, omdat uit de publicatie van dit besluit op 22 april 2009, 
gerectificeerd op 29 april 2009, en de situatietekening bij het collegebesluit de begrenzing van het marktterrein niet voldoende 
duidelijk was. Op 3 november 2009, vastgesteld op 10 november 2009 heeft het college om die reden een nieuw besluit genomen 
over de verplaatsing van de weekmarkt conform bovenstaand besluit. Tot het verplaatsen van de weekmarkt is besloten vanwege 
de knelpunten die de weekmarkt op de huidige locatie ervaart ten aanzien van de hoge parkeerdruk, de matige sfeer van het 
Burgemeester Haitsmaplein en de ligging buiten de looproute van het winkelend publiek. Verplaatsing van de weekmarkt heeft tot 
doel zowel de aantrekkelijkheid van de weekmarkt als het centrum op marktdagen te verhogen. De verplaatsing van de weekmarkt 
vindt naar verwachting begin maart 2010 plaats. Voor de marktzone wordt ook een bestemmingsplan herziening voorbereid. Deze 
publicatie dient dan ook tevens als kennisgeving ex artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening. Naar verwachting wordt begin 2010 
een ontwerp bestemmingsplan ter visie gelegd.

Ter inzagelegging
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 raadplegen op www.derondevenen.nl. Op verzoek van 
een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen. Op grond van het bepaalde in de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belangheb¬bende binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van dit aanwij-
zingsbesluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgmeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG te 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 treffen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend wor-
den 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 Rechtbank 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.

VAStStellIng VeRoRDenIng VInkeVeenSe plASSen 2009

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 oktober 2009 de Verordening 
Vinkeveense Plassen 2009 heeft vastgesteld. Vaststelling heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige intrekking van de Verordening 
Vinkeveense plassen 1994.De Verordening Vinkeveense plassen 1994 diende te worden aangepast omdat het woonschepenbe-
leid géén kerntaak meer is van het Recreatieschap Vinkeveense Plassen en inmiddels opgenomen is in de bestemmingsplannen 
van de gemeente De Ronde Venen. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om ten behoeve van de leesbaarheid en de 
rechtszekerheid de wijzigingen vanaf 1990 op de Verordening Vinkeveense plassen 1994 in de Verordening Vinkeveense Plassen 
2009 te verwerken. De verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2009.

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

AgenDA VAn De openBARe VeRgADeRIng VAn De wmo-RAAD op 18 noVemBeR 2009

De vergadering wordt gehouden in kamer 5 van het gemeentehuis (ingang Raadhuisplein) van 19:30 uur tot 21.30 uur.
1. Opening en mededelingen
2. Spreektijd bezoekers
3. Vervolg adviesaanvraag Centrum Jeugd en Gezin
 * Margriet Jegerings, beleidsambtenaar, zal de startnotitie toelichten
4. Klanttevredenheidsonderzoek 2008 
5. Notitie Agenda 22 
6. Voorbereiding jaarlijkse bijeenkomst met de klankbordgroep
7. Ingekomen en uitgaande stukken
8. Bijgewoonde vergaderingen/ bijeenkomsten 
9. Nabespreking vergadering van 21 oktober 
  Vaststelling verslag en opmerkingen naar aanleiding van 
10. Rondvraag 
11. Volgende vergadering en sluiting

offIcIele BekenDmAkIngen

Alles is liefde!Dus ook eens per week zwemmen met Bram (6), die het syndroom van Down heeft maar kan watertrappelenals de beste.
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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: uitslui-
tend voor spoedgevallen dag en nacht 
bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627.
Behandeling na tel. afspraak

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288. 
Geopend op werkdagen 8.30-17.00 
u (maatschappelijk werk, thuiszorg, 
jeugdgezondheidszorg). Voor info over 
allerlei mogelijkheden van zorg: 
Zuwe Service, tel. 0900-2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch 
bureau: tel. 0346-581487. 
Voor ouders van kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of aan-
melding voor thuiszorg, verpleegthuis-
zorg, opname in een verzorginghuis of 
verpleeghuis kunt u contact opnemen 
ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegartikelen:
Thuiszorgwinkel Mijdrecht, Hofland 6, 
tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen vrijwil-
lige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 voor 
info en aanvragen.

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 15.050

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

STICHTING ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING DE RONDE VENEN

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

‘Onze’ school in
Tanzania (3)

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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.

In de Debrabant Secondary School zijn er behalve de sobere klaslokalen 
ook een stafkamer waar door de leraren het huiswerk wordt gecorrigeerd, 
een computerlokaal, een natuurkundelokaal en een bibliotheek. Een pro-
bleem is dat er in Tanzania maar heel weinig (kinder) boeken in het Swahi-
li verschijnen. Swahili is de taal van Oost Afrika. Tanzania heeft een heel rij-
ke traditie qua verhalen vertellen. Het is van oudsher een zogenaamde ora-
le cultuur.
Er worden wel veel kranten in het Swahili geschreven en die worden ook 
goed gelezen. Maar boeken lezen... nou nee. Ook niet door mensen die 
goed Engels kunnen lezen. In de miljoenenstad Dar es Salaam zijn in de 
boekwinkels geen kinderboeken in het Swahili te koop. Om hierin veran-
dering te brengen zijn er mensen nodig die voldoende vertrouwen hebben 
in de eigen taal om boeken te schrijven en te illustreren. En zijn er uitge-
vers nodig die het lef hebben deze boeken uit te geven. Bij de overheid is 
de politieke wil noodzakelijk om te stimuleren dat er boeken worden ge-
schreven en uitgegeven in de eigen taal – het Swahili. Een en ander zou te-
vens de broodnodige werkgelegenheid scheppen voor de capabele Tanza-
nianen zelf. 
De boeken in  de schoolbibliotheek komen uit het Verenigd Koninkrijk. De 
scholen moeten deze Engelstalige boeken zelf betalen. Ook nog eens een 
zware fi nanciële last. Dat moet toch anders kunnen...
            Nel Bouwhuijzen

Wordt vervolgd

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

Er was eens… een mooie 
grove den. Hij groeide, werd 
groot en kwam boven het dak 
van het huis uit. Omdat hij niet 
zo diep wortelde, zakte hij 
scheef en zou bij een stevige 
storm kunnen omwaaien. De 
grote grove den moest daar-
om worden gerooid. Hij werd 
van zijn takken ontdaan en 
als kale stam omgezaagd, 
dicht bij de bodem. Er bleef 
alleen een stobbe, een kleine 
boomstomp over.
Inmiddels is het jaren later 
en staat de stobbe er nog 
steeds. Pas nu vangen de 

opruimers van de natuur 
goed aan. Onlangs zijn pad-
denstoelen hun afbrekende 
werk begonnen. Er groeien 
zwammen die zich voeden 
met het hout van dennen-
stronken en –wortels. De 
zwammen zijn met vele en 
erg herfstig met een bruine 
hoed vol purperen schubben 
en zachtgele plaatjes aan de 
onderkant. Ze zijn groot, wel 
10 cm hoog en hebben gave 
platte hoeden. Het is dan 
ook een zeldzame en mooie 
soort ‘plaatjeszwammen’: de 
koningsmantel.
Er was ook eens… een ker-
senboom. Hij tooide zich met 
tere bloesem in mei en had 
zurige kersen in juni. Tegen 
dat het kersentijd was, kwa-
men de pientere kraaien: 
hele zwermen kauwtjes vlo-

gen af en aan met kersen in 
de bek. De kersenpluk was 
elk jaar snel gebeurd. 
Maar aan het jaarlijkse kau-
wenfeest kwam een einde 
toen de boom een beetje ziek 
werd, nauwelijks bloesem 
meer droeg en treurige kale 
takken had. De kersenboom 
werd daarom omgezaagd, 
valkbij de grond. 
Op de kersenboomstomp 
groeit al jarenlang een grote 
dikke donkerbruine tonder-
zwam. Maar langzaamaan 
is er een hele groep van die 
zwammen gekomen en gaat 

het kersenhout er eindelijk 
aan. Tonderzwammen groei-
en steeds groter en hebben 
net als bomen jaarringen. 
Ze zijn lelijk, maar bruikbaar. 
Omdat ze steenhard zijn, kun 
je er namelijk vuur mee ma-
ken. Sla stukken tonderzwam 
tegen elkaar en zie de von-
ken ervan af springen.
Er was tenslotte… een ton-
derdoos. Daar zaten stukjes 
tonderzwam in. Dat waren 
kostbare vuurstenen. Maar 
er is al lang ander, gemak-
kelijker vuur. De tonderdoos 
is nu leeg en is alleen nog 
maar een oude doos. Die 
oude doos zou ik wel willen 
vullen met een verhaaltje. En 
dat verhaaltje zou dan heten: 
Tonderzwam en konings-
mantel.

Er was eens… een mooie gen af en aan met kersen in 

Tonderzwam en 
koningsmantel

Welkom bij Pastroterianclub 
de Meerlanden

Regio – Leden en oud-leden van 
roterianclubs, wonende in de omge-
ving van Aalsmeer, De Ronde Venen 
en Uithoorn, worden geattendeerd 
op de aanwezigheid van een pas-
troterianclub, Pastroterianclub de 
Meerlanden. Deze club houdt om 

de week lunchbijeenkomsten in De 
Kwakel. Voor meer info kunt u con-
tact opnemen met de heer P Bocxe, 
Thamerlaan 41, 1421 XZ in Uithoorn, 
tel. 0297-562315, e-mail: info@leen-
ders.com. U bent van harte welkom 
om als lid/gast aanwezig te zijn.

Brandweeroefening bij Cindu
Uithoorn - Woensdag 18 november 
aanstaande vindt in het kader van 
de rampenbestrijding op het Cindu-
terrein in Uithoorn een grote oefe-
ning plaats. De oefening begint om 
ongeveer 20.00 uur en zal tot ca. 
22.30 uur duren. Deelnemers aan 
deze oefening zijn de brandweer-

korpsen van de gemeente Uithoorn, 
Aalsmeer, Politie, Ambulancedienst 
en de bedrijfsbrandweer van Cindu. 
Tijdens de oefening kan er mogelijk 
enige overlast zijn voor de buurt-
bewoners. Getracht zal worden de-
ze overlast tot een minimum te be-
perken.
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Oud-bewoners Prinsenhuis diep teleurgesteld over 
uitblijven Cultuurhuis:

”We worden met nog 
minder dan een kluitje 
in het riet gestuurd”
De Ronde Venen – Maandagavond 
werd er op speciaal verzoek van de 
heer Wieme Klassen van de Combi-
natie, weer een speciale Ronde Tafel 
Gesprek gevoerd met de oud-bewo-
ners van het Prinsenhuis. Deze ver-
enigingen en/of Stichtingen: atelier 
De Kromme Mijdrecht, Kunstencen-
trum de Hint, Stichting Vluchtelin-
genwerk, Seniorweb, De Baat, Re-
gionale Bibliotheek, Recreatie en 
Educatie Verstandelijk Gehandicap-
ten en Inloophuis ’t Anker hadden 
de leden van de raad een brief ge-
stuurd.
Daarin schreven zij: “Sinds enige ja-
ren buigen wij ons over de moge-
lijkheden van huisvesting van onze 
organisaties in een zogenaamd cul-
tuurhuis. Juist vanuit gezamenlijke 
huisvesting kunnen wij werken aan 
een samenhangend aanbod en het 
uitwerken van nieuwe ideeën. Dat 
dit ook echt zo werkt merken wij al 
gedurende de overleggen waarin 
wij met elkaar aan de tafel zaten, en 
spontaan nieuwe samenwerkings-
verbanden ontstonden.
Wij vinden het dan ook jammer dat 
de gemeenteraad heeft besloten dat 
de huisvesting nu vanuit de optiek 
van de ‘ stenen ‘ bekeken en onder-
zocht dient te worden. Daarmee is 
de kans groot dat de visie omtrent 
het cultuurhuis naar de achtergrond 
verdwijnt.

Voorlopig is met de inrichting van 
het industriepand aan de Energie-
weg voor bijna alle organisaties, uit-
gezonderd de Hint, de hoogste nood 
geledigd. Wij vragen u dringend de 
plannen voor een cultuurhuis niet 
in de bureaula te laten verdwijnen, 
maar de plannen te herbezien”.

Weinig nieuws
Maar liefst acht verenigingen had-
den een afgevaardigde gestuurd 
naar deze avond, een avond waar-
van je achteraf, maar eigenlijk al 
vooraf, had kunnen weten dat er 
niets nieuws uit zou komen.
De wethouder, Van Breukelen, had 
het de meeste tijd van de verga-
dering te druk met andere zaken 
en liep steeds de vergaderzaal uit, 
kwam weer terug, zat weer even 
en ging weer weg. Hij heeft het ge-
sprek nooit echt kunnen volgen en 
dat was ook duidelijk te merken aan 
zijn antwoorden. Nou ja, antwoor-
den, een beetje onsamenhangend 
gepraat waar uiteindelijk dan duide-
lijk werd, dat hij – zoals hij al maan-
den eerder had toegezegd – in de-
cember met een plan op tafel zou 
komen waarop dan weer ‘gescho-
ten’ kan worden.

Geen cultuurhuis
Wel duidelijk werd, maar dat was 
het ook al, dat er heel weinig kans is 

dat er een echt cultuurhuis komt in 
Mijdrecht. Er is geen geld voor. De 
verenigingen kunnen allemaal wor-
den ondergebracht in de bestaande 
dorpshuizen. De dorpshuizen heb-
ben ruimte over, dus waarom dan 
nieuw bouwen als het niet nodig is.
De fractie van de Combinatie is daar 
zwaar op tegen, maar ook dat was 
geen nieuws. Zij willen een cultuur-
huis realiseren, maar waar, wanneer 
en waar het geld vandaan moet ko-
men, dat horen we hen niet zeggen.
Een nieuwtje had de wethouder 
toch nog: zijn plan gaat worden: de 
bibliotheek vergroten en daar een 
gehoorzaal in maken, waardoor de 
Hint in de bieb kan en alle overige 
stichtingen en verenigingen worden 
ondergebracht in de dorphuizen in 
Wilnis en Vinkeveen.
Ja, maar deze willen in Mijdrecht blij-
ven? Ja, maar waar?: “Ja, dat krijg 
je ervan”, aldus Cees Houmes, “wij 
in Mijdrecht hebben ons dorpshuis 
toentertijd veel te goedkoop van de 
hand gedaan. Dat was ons cultuur-
huis.”
Het wachten is op de notitie in de-
cember. De verenigingen en clubs 
gingen teleurgesteld naar huis. “We 
worden gewoon met een kluitje in 
het riet gestuurd”, zo hoorde je de 
aanwezigen mompelen. “Met een 
kluitje, met nog minder dan een 
kluitje”.  Wordt vervolgd

Het Nationaal 
Schoolontbijt op de 
Koningin Julianaschool
Wilnis – De leerlingen van de Konin-
gin Julianaschool hebben op don-
derdagmorgen 5 november genoten 
van Het Nationaal Schoolontbijt. Net 
als zo’n 540.000 leerlingen van 2.500 
basisscholen in het hele land, heb-
ben ook de leerlingen van de Konin-
gin Julianaschool in Wilnis gesmuld 
van de lekkere verse broodjes, divers 
beleg en melk om te laten zien dat 
een goed ontbijt nodig is voor top-
prestaties.

Familie Lekkerbek
Het ontbijt was een passende én ge-
zellige afsluiting van het project ‘Fa-

milie Lekkerbek’ waar de leerlingen 
en leerkrachten van de Koningin Ju-
lianaschool de afgelopen weken en-
thousiast aan gewerkt hebben.

Zo is er veel geleerd over gezonde 
tussendoortjes, bewegen in je vrije 
tijd en op school en gezond ontbij-
ten. Door het lesmateriaal, gastles-
sen van een diëtist en een sport- en 
bewegingsdocent en een bezoek 
aan een supermarkt hebben de leer-
lingen ervaren dat gezond eten en 
drinken ook lekker kan zijn en dat 
bewegen ook leuk kan zijn! De Fa-
milie Lekkerbek is een project van 

GGD Midden-Nederland in samen-
werking met Sportservice Midden 
Nederland.

Schoolontbijt
Alles wat er geleerd is over gezond 
ontbijten kon donderdag gezamen-
lijk in de praktijk gebracht worden 
met het Nationale Schoolontbijt. In 
sfeervol verlichte lokalen hebben de 
leerlingen samen genoten van crois-
santjes, krentenbolletjes en broodjes, 
met lekker en verantwoord broodbe-
leg, een gekookt eitje en melk. Kwa-
liteitsbakker Leonard zorgde voor de 
heerlijke verse broodjes. 

Baambrugse Zuwe gaat 
een jaar op de schop
Vinkeveen - Komend voorjaar 2010 
gaat de Baambrugse Zuwe in Vin-
keveen op de schop voor een inten-
sieve renovatie die naar verwachting 
een jaar gaat duren. En dan betreft 
het hier nog maar het eerste deel van 
ongeveer 875 meter, gerekend vanaf 
de Herenweg tot huisnummer 128e. 
Voor de volgende vier fasen dient de 
gemeenteraad eerst haar goedkeu-
ring te geven omdat hiervoor geld 
beschikbaar moet worden gesteld. 
Dit en meer zaken kwamen aan de 
orde tijdens de ondertekening van 
het contract op het gemeentehuis 
in Mijdrecht met Dura Vermeer Di-
visie Infrastructuur B.V. Midden-
West die zowel verantwoordelijk is 
voor het ontwerp als de uitvoering 
van het project. Een en ander bin-
nen de gestelde randvoorwaarden 
door de gemeente De Ronde Venen. 
Voor de gemeente tekende wethou-
der Jacques Dekker en namens Du-
ra Vermeer uit Cruquius (Heemste-
de) directeur Michel Jansen. Dit be-
drijf is gespecialiseerd in duurzame 
aanleg (zoals de landtunnels in de 
A2 en Tweede Coentunnel) en on-
derhoud van infrastructurele wer-
ken, ook als deze te boek staan als 
‘problematisch’. Uit de gevoerde 
aanbestedingsprocedure kwam de 
aanbieding van de firma Dura Ver-
meer Divisie Infra B.V. bovendien als 
de meest gunstige naar voren. Met 
de renovatie van het eerste gedeel-
te van de Baambrugse Zuwe is een 
bedrag van ruim 4,5 miljoen euro 
gemoeid.

Weg op palen
Aanleiding tot een grondige reno-
vatie is de geringe draagkracht van 
de Baambrugse Zuwe. Daardoor 
zakt deze voortdurend in de slappe 
veenbodem weg. Dit in tegenstelling 
tot de N201 tussen de plassen door 
die in de Tweede Wereldoorlog door 
de Duitsers geheel op een zandbed 
is aangelegd. Telkens werd op de 
‘Zuwe’ weer een nieuwe laag asfalt 
aangebracht om de weg op ‘maai-
veldhoogte’ te houden. Dat heeft 
tot gevolg gehad dat de asfaltlaag 
op sommige plaatsen wel 2 meter 
dik is! Daarnaast waren en zijn de 
kosten erg hoog om telkens de weg 
weer van een nieuwe laag te voor-
zien. Om een einde te maken aan 
het continu verzakken van de bo-
dem en de daarmee terugkerende 
wateroverlast op de weg, heeft Du-
ra Vermeer een plan opgesteld voor 
de reconstructie van vooralsnog het 
eerste deel van de Baambrugse Zu-
we. Voor een duurzame verbetering 
van de problematiek heeft het be-
drijf een onderhoudsarme oplossing 
uitgewerkt. Omdat de Baambrugse 
Zuwe dan weer minstens tien jaar 
onderhoudsvrij mee kan, scheelt 
dat uiteindelijk ook aanzienlijk in de 
kosten.
Wat houdt de technische construc-

tie in? “Misschien wat kort door de 
bocht, maar we gaan een weg op 
palen maken”, legt bedrijfsleider 
Joop Dijkmans van Dura Vermeer 
uit. “In de huidige asfaltlaag worden 
gaten geboord waardoorheen palen 
in de grond worden geheid. Daarop 
komt een betonnen ondergrond die 
later weer van een asfaltlaag wordt 
voorzien. Het oude wegdek fungeert 
daarbij als onderlaag en bekisting 
tijdens de aanleg. De weg is dus on-
derheid waardoor verzakken niet 
meer mogelijk is.”
De vraag rijst hoe het ervoor staat 
met het ondergrondse kabel- en lei-
dingennet. Wordt dat meteen ook 
vernieuwd en onderhouden? De er-
varing leert dat als een nieuw pro-
ject gereed is er ineens allerlei nuts-
bedrijven klaar staan om de zaak 
weer open te breken want dan moet 
hun leidingwerk onderhouden, c.q. 
vernieuwd worden. Van enige coör-
dinatie met de gemeente en de we-
genbouwer is vaak nauwelijks spra-
ke zo toont het (recente) verleden 
aan. Directeur Michel Jansen zegt 
hierover: “Voordat we ook maar een 
boring verrichten gaan we ons in 
verbinding stellen met alle kabel- 
en leidingbeheerders in dat gebied. 
Er wordt een werkmethode gehan-
teerd dat we eerst in kaart brengen 
waar de leidingen en kabels zich 
bevinden. Het kan natuurlijk niet zo 
zijn dat door ons toedoen omwo-
nenden ineens verstoken zijn van 
water of elektriciteit.”

Wanneer gaat het project van start? 

“Het is nog niet helemaal duidelijk 
wanneer we precies beginnen. Het 
voorlopige ontwerp van de renovatie 
moet eerst worden uitgewerkt naar 
een definitief ontwerp. Daarnaast 
hangt het ook af van het overleg 
met de nutsbedrijven en hoe snel 
die hun gegevens en leidinglocaties 
beschikbaar willen stellen. Verder 
moet je ‘s winters natuurlijk niet gas- 
en waterleidingen boven de grond 
willen hebben dan wel verleggen”, 
licht projectleider Rolf Esveld toe. 
“Naar verwachting gaan we voorjaar 
2010 van start en dit gedeelte van 
het werk zal een jaar in beslag ne-
men. Dat betekent tevens dat vanaf 
dat tijdstip geen doorgaand (gemo-
toriseerd) verkeer meer mogelijk zal 
zijn. Er wordt in fases van zo’n 175 
meter gewerkt. Verder zal het ook 
zo zijn dat bewoners van de Baam-
brugse Zuwe tijdelijk niet met hun 
auto naar en vanaf hun woning kun-
nen komen. Die zullen dus ergens 
anders geparkeerd moeten wor-
den wil men er gebruik van maken. 
In dat licht gezien moeten we ook 
nog met de verschillende hulpdien-
sten in overleg om te bekijken hoe 
we een doorgang kunnen realiseren 
als dat strikt noodzakelijk is. Overi-
gens moeten we voor de tweede fa-

se van de aanpak een nieuw on-
derzoek opstarten omdat de weg- 
en grondproblematiek op die loca-
tie weer anders is dan in het begin-
deel.”
Wethouder Jacques Dekker geeft te 
kennen dat tegen die tijd voor het 
verkeer duidelijk met borden een 
omleidingsroute zal worden aan-
gegeven en dat zoiets heel zorg-
vuldig zal gebeuren. Bewoners van-
af woning 128 moeten gedurende 
de werkzaamheden richting Groen-
landse kade en via de N201 om-
rijden willen ze in het dorp bood-
schappen gaan doen. “We laten de 
renovatie in fases uitvoeren omdat 
je niet de hele bijna vier kilome-
ter lange Baambrugse Zuwe in één 
keer kan afsluiten. Ik denk dat ik 
dan mijn laatste dag als wethouder 
gezeten heb...”, aldus Jacques Dek-
ker gekscherend. “Het idee om dan 
met ‘veerponten’ te gaan varen om 
de bewoners te ontsluiten was een 
ludiek idee, maar praktisch natuur-
lijk niet uitvoerbaar.”

Omgevingsmanager
Omdat het nieuwe wegdek en het 
naastliggende openbare terrein ge-
middeld 40 centimeter hoger komt 
te liggen dan het bestaande tracé, 
zullen alle in- en uitritten van de be-
wonerslocaties ook op die hoog-
te gebracht moeten worden. De be-
doeling is dat Dura Vermeer in over-
leg met de betreffende bewoner(s) 
daarin zal gaan voorzien. Het even-
tueel ophogen van tuinen om op 
gelijk niveau met het wegdek te 
komen, blijft voor rekening van de 
bewoner(s), zo wordt meegedeeld.
Om de bewoners aan de Baam-
brugse Zuwe regelmatig te infor-
meren over het verloop van de plan-
nen en de werkzaamheden, heeft 
Dura Vermeer een zogeheten ‘Om-
gevingsmanager’ aangesteld. Dat 
is mevrouw Annemarth Fokker. Zij 
zal als de spreekbuis fungeren tus-
sen gemeente en het bouwbedrijf. 
Vanzelfsprekend worden de be-
woners ruimschoots van te voren 
via inloopsessies op de hoogte ge-
bracht wanneer de werkzaamheden 
gaan beginnen en welke oplossin-
gen er voor de specifieke proble-
men in het verschiet liggen. “Niet 
voor alle vraagstukken is er echter 
meteen een pasklare oplossing. Wij 
vragen dus bij voorbaat begrip voor 
de overlast die de renovatie van de 
weg met zich meebrengt. Ik voor-
zie toch al een ‘hausse aan commo-
tie’ van de bewoners die een jaar en 
langer te maken krijgen met bouw-
werkzaamheden voor hun deur en 
terrein. Aan de andere kant krijgen 
ze er wel een prachtige weg voor te-
rug die niet meer verzakt en geen 
wateroverlast meer kent. En die gaat 
volgens Dura Vermeer wel 50 tot 75 
jaar mee.” Aldus wethouder Jacques 
Dekker.

Het contract voor renovatie van de Baambrugse Zuwe wordt ondertekend door wethouder Jacques Dekker met naast 
hem Dura Vermeer directeur Michel Jansen. Eén en ander wordt goedkeurend gadegeslagen door v.l.n.r.: Hoofd Civiel 
Technisch Beheer Rob Grashof van de gemeente De Ronde Venen, projectleider Rolf Esveld, omgevingsmanager An-
nemarth Fokker, Dura Vermeer directeur Ad Hoefkens en bedrijfsleider Joop Dijkmans.

Het eerste deel van de Baambrugse Zuwe gaat, gerekend vanaf de Herenweg, volgend voorjaar over een lengte van 
bijna een kilometer als eerste gerenoveerd worden.

Aanrijding mondt uit in geweld
Wilnis - Twee mannen en een 
vrouw kregen het op zaterdagavond 
7 november naar aanleiding van een 
aanrijding met elkaar aan de stok.

Rond 19.15 uur reed een 51-jari-
ge automobilist uit Wilnis vanaf de 
Veenweg de Wethouder van Dam-
laan in.

Daarbij botste hij, vermoedelijk 
doordat hij een behoorlijke slok te 
veel op had, tegen de auto van een 
24-jarige automobiliste uit Haarlem.

In plaats van te stoppen, reed de 
Wilnisser door. De vriend van de 
Haarlemse, een 26-jarige man uit 
Wilnis, sprong uit haar auto, rende 
achter de verdachte aan en sprak 
hem aan. 
Dat mondde uit in een schermutse-
ling tussen de Haarlemse met haar 
vriend en de 51-jarige man.

Mishandeling 
Agenten gingen ter plaatse en hiel-
den de 51-jarige man aan.
De Haarlemse en de 26-jarige Wil-
nisser deden aangifte tegen de ver-
dachte.
Bij de ademanalyse in het politiebu-
reau blies hij 895 ug/l, meer dan vier 

keer het wettelijke maximum van 
220 ug/l.

Tegen de 51-jarige verdachte wordt 
proces-verbaal opgemaakt voor 
mishandeling en rijden onder in-
vloed van alcohol. Zijn rijbewijs is 
ingevorderd.

Raad en wethouders 
opgesloten in lift
De Ronde Venen/Rotterdam – 
Tijdens het jaarlijkse uitje van de 
Rondeveense gemeenteraad heb-
ben de wethouders Lambregts en 
Van Breukelen en een achttal raads-
leden, ruim anderhalf uur vastgeze-
ten in de lift van de Euromast.
Na een rondvaart door de haven van 

Rotterdam bracht de raad een be-
zoek aan de Euromast. In het bo-
venste deel van de toren kwamen 
de wethouders en raadsleden vast 
te zitten in de lift. Wat precies de 
oorzaak was is tot op heden niet be-
kend. Er is geen moment sprake ge-
weest van paniek.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

E
A
C
T
I
E

V
A
N

E
E
N

L
E
Z
E
R

REACTIE VAN EEN LEZER

Ja! Ja! Beloften 

De politie is je
beste vriend, ja, ja

Afgelopen week fietste mijn neef(je) het plein 
bij Adelhof op, niets vermoedend fietst hij naar 
het fietsenrek bij de visboer .Bijna daar wordt 
hij abrupt van zijn fiets getrokken door meneer 
agent.
Hevig geschrokken ziet hij dat het een agent is 
die hem in niet mis te verstane woorden zegt 
dat hij al twee keer had geroepen en waar-
om hij niet reageerde en vervolgens dat hij hier 
niet mag fietsen. Oké, wat dat laatste betreft  
heeft hij gelijk.
Door de schrik wordt mijn neef(je) ietwat 
agressief in zijn bewoording  en krijgt hiervoor 
een reprimande, gelukkig geen bon en ieder 
gaat zijn eigen weg. Niets aan de hand denkt 
u nu.
Wat meneer agent niet weet is dat deze jonge-
man een jongen is met  PDD-NOS (een autis-
me spectrum stoornis), lichamelijke beperkin-
gen heeft en aan één kant slechthorend is.  
Hier komt mijn punt: doordat hij van zijn fiets 
getrokken werd had hij kunnen vallen en hier-
door zwaar lichamelijk letsel kunnen oplopen. 
Ook heeft dit geestelijk het nodige met hem 
gedaan, hij is hierdoor behoorlijk van slag ge-
raakt wat ook gevolgen heeft gehad voor zijn 

sociale omgang met anderen en de nachten 
zijn ook onrustig, hij snapt namelijk niet wat de 
agent bezielde om hem zo aan te pakken, want 
hij had hem echt niet gehoord!

De politie denkt tegenwoordig waarschijn-
lijk dat ze ALLE jongeren hard moeten aan-
pakken, maar juist tegenwoordig lopen er veel 
kinderen rond met zowel geestelijke als licha-
melijke beperkingen.
Dit soort handelingen moet je misschien soms 
toepassen, maar zeker niet in dit geval. De po-
litie had ook kunnen wachten tot mijn neef(je) 
zijn fiets had neergezet om  hem vervolgens 
aan te spreken op zijn fietsgedrag. Dit had ze-
ker een hoop ellende bespaard. Ik besef echt 
wel dat het niet altijd duidelijk te zien is of ie-
mand beperkingen heeft of niet, misschien is 
het goed om omgaan met kinderen met een 
beperking aan de opleiding toe te voegen.

DUS POLITIE: HOU ER A.U.B. REKENING 
MEE DAT NIET IEDEREEN HETZELFDE IS 

EN DEZELFDE AANPAK NODIG HEEFT.

Karin Ameide uit Mijdrecht

Het is weer zover 
De Algemene 
b e s c h o u w i n g e n 
komen er weer aan. 
Dan gaan de mooie 
woorden weer over 

de tafel van de politieke partijen. Zoals in 2003 
CDA “Alert blijven regeren op de klachten 
en wensen van de individuele burgers en 
bewonersgroepen. ”Weinig van terecht 
gekomen. Ja! Ja! Hebt u het gemerkt? Ronde 
Venen Belang. Toen was er alleen aandacht 
voor een prestigeprojecten (Het zwembad) en 
geen aandacht voor de sociale kant van de 
inwoners en natuur en milieu. En nu? Wij zullen 
zien hoe men denkt over de buurtconciërges 
en de vermindering van CO2. Ja! Ja! De VVD 
kan weer hetzelfde schrijven. De begroting 
moet gesloten worden. Het beleid moet herzien 
worden. Euro’s weghalen bij de mensen die het 
niet kunnen betalen en grote sommen uitgeven 
voor prestigeprojecten (Haitsmaplein). Waar 
blijven de buurtconciërges en hoe gaat het met 
het milieu. Ja! Ja! Wij zullen zien. De combinatie 
van GroenLinks en de PvdA heeft het wel over 
sociaal beleid en het helpen van de zwakkeren 
maar de woningbouw van goedkopere woningen 
voor starters en ouderen en éénoudergezinnen? 
25% was beloofd. Waar is het milieu en waar is 
de waardering voor burgerinitiatieven? Zijn ze 
nu wel aanspreekbaar voor de burgers? Of gaan 
ze gewoon door met de partijloze voorzitter? Ja! 
Ja! en blijven ze de leuke reisjes naar Oeganda 
steunen? Gemeente Belangen. Hoe is het met 
Bert? Ik heb lang geleden nog eens uitgebreid 
met je gesproken over de idiote oplossingen 
die er overal voor gehandicapten worden 
gemaakt. Daarvoor kost alles nog steeds teveel 
geld. Toch? Ja! Ja! Zou er deze keer aandacht 
voor zijn? Hoe is het ook weer met natuur en 
milieu, dat zul je nu serieus in je beleidsideeën 
op moeten nemen, want anders gaat het nog 
meer fout. 25 Jaar raadswerk. Dat is lang. Is het 
niet te lang? Zouden de stokjes niet eens over 
gegeven moeten worden? CU/SGP Sociaal zijn 
jullie wel. Je roept de gemeente op om een 
“fatsoenlijk minimabeleid te voeren. Maar hoe 

zit het met het Rentmeesterschap? Hoe is het 
met het in stand houden van de natuurlijke 
waarden in ons leefgebied en het verminderen 
van de CO2. Toen in 2003 was er niets over te 
lezen. Het leeft geloof ik toch niet zo erg. Ja! 
Ja! D66 Cees Houmes  was toen vol van zijn 
afscheiding van de Combinatie dat daarna 
een combinatietje werd. Maar! Maar D66 
legde toen wel de zere vinger op de politieke 
zwakke plek. Die was wel zo realistisch om op 
te merken dat het in de Raad en samen met 
B&W een rommeltje is. Dat men niet naar elkaar 
luistert en elkaar niet een succesje gunt (dat 
is mijn uitleg). Toon v.d. Meer heeft samen met 
zijn Vinkeveense Achterban heel veel werk 
verzet. Om de leefbaarheid van Vinkeveen in 
stand te houden. Dat is zeer te waarderen. Het 
is niet makkelijk om als eenmansfractie tegen 
het geweld van de grote partijen in stand te 
blijven. Ja! Ja! Hoe moet het straks nu verder 
gaan? Kijken wat hij in zijn waarschijnlijk 
laatste Algemene beschouwingen voor het 
milieu doet? Ja! Ja! Hoe zal het worden in onze 
gemeente. Weer een heleboel van het zelfde? 
Dezelfde kreten. Dezelfde mensen. Dezelfde 
wethouders. Dezelfde burgemeester. Dezelfde 
dorpspolitiek die hoofdzakelijk wordt bepaald 
door de projectontwikkelaars. Hoe was het ook 
weer met het Anders Besturen dat ingevoerd 
was om de burgers meer bij de politiek te 
betrekken? Hoe was dat ook weer? Het resultaat 
in deze gemeente dat de burger verder van het 
bestuur af ligt dan ooit en dat de raad nagenoeg 
niets meer te vertellen heeft. Toch? Ja. Ja! Het 
vertrouwen in het gemeentebestuur is onder de 
bevolking helemaal niet groot. Toch krijgen de 
bestuurders nog prijzen. In het gemeentehuis 
moet nodig een prijzenkast komen. Als je 
toch de beschouwingen van de verschillende 
partijen wilt lezen let dan op wat ze beloven 
over betaalbare woningen buurtconciërges, 
CO2 vermindering en behoud van natuur en 
landschap en behoud van milieu. Ik ben weer 
benieuwd. Ja! Ja! 
 

John B. Grootegoed 

Zeshonderd mensen bezoeken jubileumdag

Vossestein: “Een ondernemer 
zonder klanten is geen 
ondernemer”
Nieuwer ter Aa – Zaterdag vierde 
autobedrijf Vossestein haar 30-ja-
rig jubileum. Het bedrijf had groots 
uitgepakt. Naast een 100 auto’s tel-
lende occasionshow en gratis win-
terinspectie waren er tal van activi-
teiten te doen. Veel mensen maak-
ten van de gelegenheid gebruik om 
Jan Vossestein en zijn medewerkers 
te feliciteren. De dag werd bezocht 
door zo’n 600 mensen. Een impres-
sie.
Dertig meter boven autobedrijf Vos-
sestein hangen vijf mensen in de 
lucht, omringd door felgekleurde 
ballonnen. De felle kleuren maken 
zich los van de mensen. Het zijn met 
gasgevulde ballonnen. In het kader 
van het 30-jarig bestaan konden 
bezoekers zich 30 meter omhoog la-
ten voeren door een kraan van Van 
Selm. ‘Spectaculair, een prachtige 
kans’, zo reageert een van de deel-
nemers. Even verderop maken veel 
mensen gebruik van de kantelsimu-
lator. Instructeurs van Veilig Verkeer 
Nederland geven uitleg. Na afloop 
krijgen deelnemers een veiligheids-
set mee met daarin een lifehammer 
en veiligheidsvest bevat. Pearle Op-
ticiens verzorgt de oogmetingen. In 
de showroom staat de drukbezoch-
te reactietestsimulator. Deelnemers 
leggen hierbij in een nagebouwde 
autocabine met beeldschermen een 
parcours af. Rij-instructeurs geven 
direct tips en adviezen. Partyservice 
Kockengen heeft het druk. Zowel de 
erwtensoep, hamburgers als ande-
re hapjes vinden gretig aftrek. Ie-
dereen praat met iedereen. “Klanten 
en medewerkers passen hier goed 
bij elkaar. Het voelt net als één grote 
familie”. zo typeert iemand de sfeer. 

Brandschoon
Plotseling roept een van de mede-
werkers alle aanwezige mensen bij 
elkaar voor ‘een ingelast program-
mapunt’. We verzamelen in de brand-
schone werkplaats. Corrie Bootsma, 
hoofd administratie, spreekt de aan-
wezigen toe: ‘“Jan Vossestein heeft 
zijn bedrijf uit laten groeien tot een 
onderneming waar zowel de klan-
ten als het personeel zich thuis voe-
len. Jan Vossestein heeft zich door 
alle tijden heen weten te ontplooi-
en, heeft oog voor ontwikkelingen, 
draagt zijn kennis over aan anderen, 
formuleert zijn fouten als verbeter-
punten, houdt een open vizier naar 
de concurrent, denkt mee met de 
altijd veranderende autobranche en 
heeft de volle honderd procent aan-
dacht voor de wensen van de klant 
zonder zijn identiteit te verliezen”. 
Vervolgens overhandigt klant Leo 
Spigt een oorkonde aan Vossestein 
vanwege het behalen van dertig jaar 
ondernemerschap. Daarna worden 
Jan Vossestein en zijn vrouw uitge-
nodigd om een cadeau van het per-
soneel te onthullen. Er komt een 
groot doek tevoorschijn waarop een 
fotoreportage van de afgelopen 30 
jaar te zien is. Jan Vossestein is ver-
rast en bedankt zijn medewerkers. 
Met een lach: ‘Als ondernemer wil 
ik graag alles weten. Maar van dit 
programmapunt wist ik niets af’. Re-
agerend naar het publiek: ‘Ik heb 
de gezondheid en kracht gekregen 
om dit werk te doen. Ik doe het met 
veel plezier. Een ondernemer zonder 
klanten is geen ondernemer. Lieve 
mensen, bedankt voor jullie vertrou-
wen. Ook in de toekomst hopen we 
verder te gaan om u te ontzorgen 

in alles wat met mobiliteit te maken 
heeft.” Een warm applaus volgt.

Gratis
Veel autorijders maken gebruik van 
de gratis winterinspectie. Ruitre-
paraties worden uitgevoerd. Ach-
terin de werkplaats vindt de work-
shop ‘lekke band’ plaats. Onder de 
enthousiasmerende leiding van au-
totechnicus Age Hellingwerf wordt 
de ene na de andere lekke band 
vervangen. “Veiligheid staat voor-
op”, aldus Hellingwerf. “Daarom laat 
ik de deelnemers starten met het 
plaatsen van een gevarendriehoek 
en het aantrekken van een veilig-
heidsvestje.” Ruim 150 kinderen be-
zoeken het kinderfeest in de plaat-
werkerij. Een springkussen, teken-
wedstrijd en grabbelton zorgen voor 
veel plezier. De kinderen zijn hele-
maal weg van de met gasgevulde 
ballonnen die ze krijgen uitgedeeld. 
“Mama, kijk eens! Als ik ‘m loslaat 
gaat de ballon de lucht in!” ’s Mid-
dags vindt er een hulpverleningsde-
monstratie plaats. Een brandende 
auto wordt geblust, een andere auto 
wordt vakkundig opengeknipt door 
de brandweer. Ambulancepersoneel 
ontfermt zich over het slachtoffer. 

Later worden de winnaars bekend-
gemaakt. De tekenwedstrijd is ge-
wonnen door de 10-jarige Muriël 
Bouman uit Nieuwer ter Aa. De rij-
vaardigheidstraining voor twee per-
sonen is gewonnen door Arjan van 
Rijn uit Breukelen.  De onderdelen-
quiz is gewonnen door Annemiek 
Klitsie en Jan van den Eeckhout uit 
Breukelen. Het bedrijf kan terugkij-
ken op een zeer geslaagde dag.

Avonturen beleven in 
Hotsjietonia
Mijdrecht – 
Hotsjietonia is een 
knus en gezel-
lig huis. De Bevers 
kunnen er spelen 
en allerlei avontu-
ren beleven. Rond-
om Hotsjietonia 
ligt een tuin waar 
de Bevers de bui-
tenwereld kunnen 
gaan ontdekken. 
Elke zaterdag ko-
men de Bevers in 
het grote huis spe-
len en samen met 
de verschillende 
spelfiguren heb-
ben ze dan altijd 
heel veel lol, en is 
het  reuze gezellig.
Als je het nog niet 
weet: Bevers zijn 
de jonge Scouts 
van de Jan van 
Speykgroep. Kin-
deren van 5 tot 7 
jaar uit de omge-
ving van Mijdrecht 
die veel plezier wil-
len beleven zijn 
welkom om eens 
op zaterdagoch-
tend van 10.00 tot 
11.30 uur te komen 
kijken. Het club-
huis van de Jan 
van Speykgroep 
ligt aan de Oos-
terlandweg 2b, in-
gang Windmolen. 
Stuur voor meer in-
formatie een mail-
tje naar bevers@
janvanspeykgroep.
nl
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Jaarlijkse contactdag
De Zonnebloem geslaagd
De Kwakel - Donderdag 5 novem-
ber jl. was het, ondanks de stromen-
de regen, een drukte van belang bij 
het dorpshuis van De Kwakel. Wel 
85 gasten werden daar hartelijk ont-
vangen door de 15 aanwezige vrij-
willigers van De Zonnebloem afde-
lingDe Kwakel/Vrouwenakker voor 
de jaarlijkse contactdag. 

Velen waren vroeg aanwezig en 
hadden al snel een plekje gevonden 
bij een bekende en onder het genot 
van een kopje koffie en een stukje 
banketstaaf werd er dan ook volop 
bijgepraat. Nadat er een borrel was 

ingeschonken en de heerlijke bitter-
ballen waren rondgedeeld, werden 
de drie jubilarissen Henny, Lenie en 
Ans die zich al 10 jaar inzetten voor 
De Zonnebloem, in het zonnetje ge-
zet. Met een zilveren speld en een 
bos bloemen namen zij dankbaar 
het applaus in ontvangst. Ook wer-
den Martha en Puck bedankt voor 
hun inzet. 
Hierna was het tijd voor de over-
heerlijke lunch, welke op vakkun-
dige wijze werd geserveerd door 
de aanwezige vrijwilligers. De melk 
en broodjes kroket gingen er bij de 
gasten in als koek en nadat dit ook 

weer was opgeruimd werden er de 
bingokaarten uitgedeeld. Niet bin-
goën op de gebruikelijke wijze, maar 
verpakt in een verhaal over De Zon-
nebloem die dit jaar 60 jaar bestaat, 
op ludieke wijze in elkaar gezet door 
Tiny en eenieder kon met een leuk 
prijsje naar huis. Als laatste werd 
er nog een kopje koffie/thee geser-
veerd met een lekker bonbonnetje. 
De gasten van De Zonnebloem afd. 
De Kwakel/Vrouwenakker kunnen 
weer terugkijken op een geslaagde 
en gezellige dag, die mede mogelijk 
is gemaakt door de geldelijke bij-
drage van de Kwakelse Veiling.

Sinterklaas in De Kwakel
De Kwakel - Er breken weer span-
nende tijden aan in ons land, waar-
bij ook zeker De Kwakel niet wordt 
overgeslagen. Net als voorgaan-
de jaren wordt ook dit jaar Sinter-
klaas weer ingehaald in De Kwakel. 
Op zaterdag 14 november om onge-
veer 18.00 verwelkomen vele kinde-
ren Sinterklaas op het evenemen-
tenterrein aan de Anjerlaan. Waarna 
zij in een lange optocht, voorgegaan 
door de Tavenu en zoveel mogelijk 
zelfgemaakte lampionnen, een tocht 
door De Kwakel maken. 
Burgemeester Groen zal wederom 
van de partij zijn. Voor haar is het 
de laatste keer dat zij in haar hoe-

danigheid van burgemeester deel-
neemt aan deze feestelijke dag.  
De burgemeester zal in het dorp van-
af het balkon van het dorpshuis Sin-
terklaas welkom heten in De Kwa-
kel. Na afloop krijgen alle aanwezi-
ge kinderen snoepgoed uitgedeeld 
door de pieten, net zoals voorgaan-
de jaren mogelijk gemaakt door de 
Kwakelse Handels Vereniging.
De organisatie, de sint en zijn pieten 
hopen weer op een geslaagd eve-
nement.

Programma
16.00 uur: Ben Wijfjes rijdt met een 
zwarte piet rond in De Kwakel om 

de Sint aan te kondigen
17.30 uur: Tavenu vertrekt vanaf 
dorpshuis De Quakel 
17.50 uur: Aankomst Tavenu op ter-
rein.
18.00 uur: Sint komt aan via het 
K.D.O.-terrein en wordt verwelkomd 
door Huub. 
18.15 uur: Sint vertrekt vanaf het 
evenemententerrein
19.10 uur: Aankomst sint bij het 
dorpshuis. De sint loopt een rond-
je voor het dorpshuis en gaat daar-
na naar het balkon.
+/- 20.00 uur: Afscheid van de sint 
en pieten en uitdelen van zakjes 
snoepgoed door KHV en de pieten.

Aanpassing verbeterplan 
Langs de Baan e.o.
Uithoorn - In samenwerking met 
de bewoners van Langs de Baan 
e.o. heeft de gemeente eerder dit 
jaar het verbeterplan Langs de Baan 
e.o. opgesteld en na inspraak van 
omwonenden vastgesteld. Op ver-
zoek van enkele bewoners heeft de 
gemeente echter besloten het plan 
op één punt te wijzigen. In het plan 
werd voorgesteld om aan Langs de 

Baan bij huisnummers 1 tot en met 5 
haakse parkeerplaatsen aan te leg-
gen om op deze manier de parkeer-
druk in de buurt te verminderen. In 
een gesprek met de gemeente heb-
ben de omwonenden aangegeven 
een voorkeur te hebben voor de 
huidige situatie, waarin zij op deze 
plaats langsparkeren. Omdat alleen 
de direct omwonenden baat hebben 

van de nieuwe situatie en die deze 
onwenselijk vinden heeft het college 
besloten hierin mee te gaan.
Het verbeterplan Langs de Baan e.o. 
zal eind van dit jaar starten. Over de 
uitvoering en de veranderde ver-
keerssituatie die dit met zich mee-
brengt worden de bewoners van de 
buurt te zijner tijd nader geïnfor-
meerd.

Ragazze Kwartet in de 
Thamerkerk

Uithoorn - Op zondag 22 november 
om 14.30 uur ontvangt de SCAU het 
jongste professionele strijkkwartet 
van Nederland, het Ragazze Kwartet. 
Rosa Arnold viool, Jeanita Vriens, vi-
ool, Annemijn Bergkotte en Geneviè-
ve Verhage ontmoetten elkaar op het 
Haags Conservatorium en ontwikkel-
den samen een grote passie voor het 
strijkkwartetspel. Momenteel stude-

ren ze nog op de conservatoria van 
Den Haag, Amsterdam en Londen. 
Dat de meisjes naast hun professio-
nele carrière ook goede vriendinnen 
zijn laat zich horen in hun spel: fris 
en enthousiast!
In 2003 werd het kwartet toegela-
ten tot de Nederlandse Strijkkwar-
tet Academie, waar zij naast de les-
sen van hun docent Stefan Metz ook 

regelmatig masterclasses kregen 
van topmusici uit de wereld van het 
strijkkwartet. Zij behaalden al vaak 
als jongste deelnemers succes op 
concoursen.
In oktober 2007 maakte het kwar-
tet een tournee naar Nepal om zo-
wel de westerse klassieke muziek te 
introduceren als te leren van de oos-
terse klassieke muziek (mogelijk ge-
maakt door het Prinses Christina 
Concours). 
In november 2007 nam het viertal 
deel aan Het Debuut, een concertse-
rie naar alle belangrijke concertzalen 
in Nederland.
De instrumenten van Geneviève 
en Jeanita zijn ter beschikking ge-
steld door het Nationaal Instrumen-
ten Fonds. In de Thamerkerk wordt 
door het Ragazze Kwartet gespeeld, 
het strijkkwartet in G, opus 18/2 van 
Van Beethoven, gevolgd door het 
strijkkwartet in a, opus 13 van Men-
delsohn. Na de pauze brengen zij het 
strijkkwartet nr.3 in F, opus 73 van 
Sjostakovitsj ten gehore.
Een mooi programma dat hun volop 
de kans geeft hun talenten te laten 
blijken.
Kaarten voor dit concert zijn verkrijg-
baar à 10.- bij de boekhandels Ten 
Hoope aan het Zijdelwaardplein en 
Bruna aan het Amstelplein, bij dis-
cocentrum Krijtenberg in de Dorps-
straat en aan de zaal zolang er plaats 
is.

Kienen bij 
Serviam
Uithoorn - Op zaterdagavond 14 
november organiseert Stichting 
Serviam weer haar gezellige bingo-
avond in het KnA gebouw aan het 
Legmeerplein.
De zaal is open vanaf 19.00 uur en 
er zal om 20.15 uur gestart worden.
Op deze avond kunt u weer vele 
mooie en leuke prijzen winnen, of 
als hoofdprijs een van de bekende 
enveloppen. De opbrengst van de-
ze avond is bestemd voor het ont-
wikkelingswerk van onze Uithoorn-
se missionarissen.
Komt u ook? 

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698Atalante H1 op jacht naar 

koppositie
Vinkeveen - Vrijdag 6 november 
speelde Atalante H1, gesponsord 
door A-side, tegen de nr 8 uit de 
poule: VCH H3 uit Hoofddorp. De 
mannen staan op een zeer com-
fortabele 2e plek en waren deze 
avond (na een eerdere blessure van 
Bas van der Lubbe) weer op volle-
dige oorlogssterkte. De tegenpartij 
bestond voornamelijk uit veel jon-
ge spelers aangevuld met een en-
kele krasse knar. Op papier zou dit 
een erg interessante pot op kunnen 
leveren, en dat werd het uiteinde-
lijk ook.

Onder de bezielende leiding van 
coach Erik Raket begon Atalan-
te met de volgende basisopstelling: 
Martijn de Vries en Leonard de Jong 
op de buitenaanval, Bas van der 
Lubbe en Robert Hardeman op het 
midden, Sven Pothuizen op de dia-
gonale positie en Frans Roos op zijn 
inmiddels vastgeroeste positie als 
spelverdeler. Op de reservebank za-
ten Rick de Groot en heren 2 inval-
ler / jeugdtalent Leroy Kuijper te po-
pelen om in te vallen. De eerste set 
wisten de mannen uit Vinkeveen in 
korte tijd al op een forse voorsprong 
te komen. VCH was duidelijk over-
rompeld door het degelijke spel en 
de vlotte aanvallen en had zicht-
baar moeite met in de wedstrijd ko-
men. De 1e set was dan ook vrij snel 
voorbij met een stand van 25-12.

Problemen
Met de eerste set in de pocket be-
gon Atalante vol vertrouwen aan de 
2e set. VCH was echter ondertus-
sen ook wakker geworden en wist 
steeds meer druk op Atalante te zet-
ten. De stand liep tot halverwege de 
set behoorlijk gelijk op. Het leek er-
op dat Atalante na de gemakkelijke 
eerste set een beetje lui was gewor-
den en te laconiek dacht om dit var-
kentje wel even te wassen. Coach 
Erik Raket vond het dan ook hoog 
tijd voor een time-out om de man-
nen even tot de orde te roepen. 
Blijkbaar had dit geholpen want na 

deze break werd er een stuk meer 
gevochten voor elke bal. De prikbal-
len van VCH werden dan ook keurig 
onderschept en de knielappen wer-
den eindelijk gebruikt waarvoor ze 
zijn bedoeld. Nadat er weer wat af-
stand was genomen van VCH kreeg 
Atalante weer de bezieling en het 
vertrouwen om de 2e set tot een 
goed eind te brengen. Voor de toe-
schouwers was het gevarieerde spel 
van Atalante dan ook een lust voor 
het oog om te zien. Hoofdaanval-
lers Martijn en Leonard ondervon-
den weinig problemen met het vrij 
zwakke blok van VCH en wisten aan 
de lopende band te scoren met hard 
geslagen ballen, afgewisseld met 
nauwkeurig geplaatste prikballen. 
Middenman Bas van der Lubbe wist 
op het midden meerdere moker-
slagen toe te brengen na een aan-
tal goede snelle, korte set-ups van 
Frans Roos. Indien de pass te wen-
sen overliet voor een mooie set-up 
aan het net, stond Robert Harde-
man klaar om de bal op de 3 me-
ter het net over te hengsten. Daar-
naast wist Sven Pothuizen op de di-
agonaal ook de nodige punten mee 
te sprokkelen met enkele goed ge-
plaatste aanvallen. Uiteindelijk werd 
de 2e set gewonnen met 25-17.

Noodzaak
In de 3e set mochten Leroy Kuijper 
en Rick de Groot hun diensten be-
wijzen op de plek van Martijn en 
Sven. Atalante ging goed van start 
maar werd vrij snel ingehaald door 
VCH. Blijkbaar hadden de mannen 
van Atalante enige aanpassings-
problemen door de nieuwe teamop-
stelling. De tegenstander had dit vrij 
snel door en maakte daar handig ge-
bruik van door hun ballen te plaat-
sen op de zwakke plekken bij Ata-
lante. Coach Erik voelde zich na her-
haaldelijk puntenverlies van Atalan-
te genoodzaakt om toch weer een 
wissel door te voeren, Martijn kwam 
er weer in ten nadele van Rick. Aan-
valler Sven Pothuizen speelde bo-
vengemiddeld goed, vooral in de 

verdediging. Dit werkte aansteke-
lijk binnen het team en resulteerde 
in een gezonde vechtlust. De ene na 
de andere bal werd van de vloer ge-
schraapt waardoor Atalante het 2e 
gedeelte van de 3e set er weer lek-
ker de schwung in kreeg. De pas-
ses kwamen perfect aan waardoor 
Frans zijn set-ups voor het uitkie-
zen had. Zijn voorkeur ging ech-
ter toch vaak uit naar de buitenkant 
aangezien aanvaller Leonard ga-
rant stond voor een 99% scorings-
percentage. Dat deze jongen tot op 
heden nog niet is gevraagd voor de 
nationale selectie is voor velen een 
groot raadsel. VCH wist het Atalan-
te toch nog behoorlijk lastig te ma-
ken aan het eind van de set maar na 
hard knokken en een gezonde dosis 
koelbloedigheid wist Atalante toch 
ook de 3e set binnen te slepen met 
een stand van 25-23.

Geheel onbevangen kon Atalan-
te beginnen aan de 4e set, de winst 
was immers reeds binnen. VCH 
toonde zich duidelijk gebroken en 
was dan ook geen serieuze bedrei-
ging meer voor Atalante. Deze set 
was dan ook een mooie gelegen-
heid om een beetje te experimen-
teren met het afwisselen van aan-
vallen. Rappe aanvalsballen op het 
midden van Robert werden afge-
wisseld met lepe prikballen van 
Martijn en Frans. Ook Leroy voel-
de zich als een vis in het water bij 
heren 1 en wist behoorlijk wat pun-
ten te scoren. De set werd afgeslo-
ten met 25-17.

Hiermee waren er wederom 5 pun-
ten binnengehaald en blijft Atalan-
te royaal op de 2e plek staan. Indien 
koploper Martinus een wedstrijd 
zou verliezen komt zelfs de koplo-
perspositie in het zicht. Zaterdag 14 
november speelt Atalante tegen de 
nr 3 uit de poule, Spaarnestad. De-
ze wedstrijd zal wel eens de eer-
ste echte beproeving kunnen wor-
den voor Atalante aangezien ze tot 
nu toe de winsten voornamelijk te-
gen de lager geplaatste teams heb-

Op de foto links Jos Twaalhoven die de scheidende voorzitter Piet de Jong 
toespreekt

Jos Twaalfhoven nieuwe voorzitter
Lijnkijkers
Mijdrecht - Op de algemene le-
denvergadering van Supportersver-
eniging De Lijnkijkers is de voorzit-
tershamer in andere handen over-
gegaan.

Na een periode van vele jaren heeft 
voorzitter Piet de Jong gemeend het 
wat rustiger aan te gaan doen, me-
de door een verminderde gezond-
heid.

Zijn functie wordt overgenomen 
door Jos Twaalfhoven.

De aanwezige leden waren unaniem 
akkoord met de benoeming van De 
Jong tot erevoorzitter.

BMX-training bij UWTC
Uithoorn - Het fietsen op een 
BMX-parcours is de laatste tijd heel 
populair. Bij UWTC merkt men daar 
alles van. Nu de competities afge-
lopen zijn worden er 4 zaterdagen 
training gegeven. Onder leiding van 
Willem en Paul worden maar liefst 

60 kinderen wegwijs gemaakt op de 
fietsjes.
Wouter, Bart, Jeroen en Mats zijn de 
ervaren rijders die voordoen hoe je 
zo vlug en veilig mogelijk over het 
parcours fietst.
In 4 ploegen van 15 rijdertjes wordt 

er 45 minuten getraind. 
Op een rustige, vriendelijke wij-
ze maken de trainers de kinderen 
duidelijk hoe zo’n fiets te berijden. 
Vanaf de startheuvel hard trappen 
en op de bult je trappers horizontaal 
houden opdat je niet onderuitgaat. 
Sommige bulten zijn zo hoog dat ze 
niet gehaald worden.
De adviezen worden ter harte geno-
men en het mooiste moment is na-
tuurlijk starten op de heuvel. Op de 
trappers staan, je evenwicht bewa-
ren en zodra het startcommando 
klinkt zo snel mogelijk het hele par-
cours af fietsen.
Na 3 kwartier fietsen over gra-
vel, door scherpe bochten en stei-
le heuvels wordt het sein gegeven 
om nog een spelletje op de fiets te 
doen. Met z’n allen op een klein ge-
deelte van de baan rondfietsen en 
wie het langst op z’n fiets blijft zit-
ten is de winnaar.
Een heel ontspannen training, die 
hopelijk een aantal leden oplevert 
voor UWTC.



De Ronde Venen – Vorige week 
schreef onze redactie een artikel 

over de felle discussie die er was 
geweest in de raad over de bestem-

ming van de vrijkomende IZA gel-
den. Het college had maar even be-
slist dat de helft van dit geld, 320 
duizend euro, moest worden uitge-
keerd aan de ambtenaren.

Een groot deel van de raad echter 
vond dit helemaal niet en vond dat 
het gehele bedrag gewoon naar de 
algemene middelen moest.

In dat artikel schreven wij dat raads-
lid Koedam had gezegd:
“Deze gelden zijn vanaf 1985  bijeen 
gebracht door de ambtenaren. De 
meeste van deze ambtenaren zijn 
niet eens meer bij ons in dienst en 
die zouden dat geld dan uitbetaald 
krijgen, dat moet zeker niet gebeu-
ren.

Foutje van de redactie: Hij zei juist 
dat dan de ambtenaren die er nu 
werkte en vaak nog maar een paar 
jaar, dit geld dan zouden krijgen en 
raadslid Koedam vond nu juist dat 
dat zeker niet moest gebeuren.
Onze excuses voor de fout.
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Staatssecretaris gaat mee met meerderheidsvoorstel raden

Abcoude wordt ingedeeld bij 
gemeente De Ronde Venen
vervolg van de voorpagina

De Ronde Venen – Voor de aan-
vang van de RTG vergadering maan-
dagavond vroegen wij de aanwezi-
ge raadsleden wat zij vonden van 
dit voorstel van de staatssecretaris. 
Toon van der Meer van VVW was to-
taal verbaast: “O, is dat zo, ben ik 
nog niet van op de hoogte gesteld. 
Ik ben erg verwonderd. Ik had het 
niet verwacht. Ik had echt verwacht 
dat de Staatssecretaris verstandig 
zou zijn en toch de grote variant zou 
hebben gekozen, ondanks dat an-
deren daar tegen waren.
Abcoude is geheel tegen de herin-
deling met alleen De Ronde Venen, 
dus hoopte ik echt op de grote va-
riant. Maar goed, ze heeft beslist en 
we moeten verder en kijken wat we 
er van maken kunnen”, aldus een 
diep teleurgestelde Van der Meer.

Spijtig
Cees Houmes van D66 was duide-
lijk niet verrast: “Spijtig, maar dit 

was te verwachten. Dit zat er dik in. 
Het CDA hier in De Ronde Venen 
heeft opeens de koers gewijzigd en 
hier voor gezorgd, dat is helder. De 
steun voor de grote variant was er, 
maar als er plotseling teruggeko-
men wordt op besluiten is dat waar-
schijnlijk de belangrijkste reden van 
de staatssecretaris om dit besluit te 
nemen. Ik vind het slecht voor on-
ze inwoners, maar het zij zo”, aldus 
Houmes. 

Jan van Loo van het CDA was kort 
en bondig: “Ik had niet anders ver-
wacht. Dit is het beste voor onze ge-
meente. We gaan er iets moois van 
maken”, was zijn reactie.

Heel jammer
Marja Borst VVD vond het heel 
jammer: “Heel jammer, een verlo-
ren kans .De grote variant had ons 
veel meer bestuurskracht gegeven, 
dat had veel beter geweest voor on-
ze inwoners. Heel jammer”, aldus 
Borst. 

“Niet verrassend. Ik had er rekening 
mee gehouden dat dit het besluit 
zou worden”, aldus Schouten van 
de CU/SGP. “Dit is wat wij vanaf het 
begin hebben gewild en dat is het 
nu geworden. We zijn daar wel blij 
mee eigenlijk.”

Wim Klaassen van de Combinatie: 
“Teleurstellend. We hadden gehoopt 
dat het toch nog wel op de een of 
andere manier de variant Vecht en 
Venen zou worden, maar zij heeft 
in alle wijsheid beslist dat het Ab-
coude/De Ronde Venen moet gaan 
worden. Ik denk niet dat dit nog zal 
veranderen, helaas.”

Verrassend
Youssef Rasnabe van Gemeente Be-
langen tenslotte: ”Verrassend. Ik had 
het niet verwacht. Ik had toch ver-
wacht dat de staatssecretaris zou 
vasthouden aan het eerste voorstel 
de grote variant. Ik ben hier niet blij 
mee. Ik had het liefst gewoon De 
Ronde Venen gebleven.”

Dankzij winkeliers Oude Dorp, Amstelplein en 
Zijdelwaard:

Zaterdagochtend komen 
de sint en zijn pieten als 
eersten in Uithoorn
Uithoorn - Sinterklaas arriveert dit 
jaar op zaterdag 14 november in 
Uithoorn en natuurlijk komt hij al-
weer heel vroeg en natuurlijk met de 
boot. Vanaf 9.15 uur is er al gezel-
ligheid rondom de Wilhelminakade 
in het Oude Dorp waar het  reeds 
vooruit gevaren pietenorkest de 
spanning alvast muzikaal verhoogt. 
Ook zal rond deze tijd het voorpro-
gramma, verzorgd door Clown Cho-
cho, aanvangen.
In tegenstelling tot de voorgaan-
de jaren, toen Sinterklaas door de 
burgermeester werd ontvangen op 
de het balkon boven het voormali-
ge Resmi, is er nu een groot podium 
geplaatst aan het Amstelfront ter 
hoogte van de Julianalaan. Op dit 
podium zal de burgemeester, zoals 
gewoonlijk, Sinterklaas en zijn zwar-

te pieten ontvangen om 10.00 uur. 
De Sint neemt alle tijd om de kin-
deren en hun ouders te begroeten. 
Rond 10.30 uur zal Sinterklaas met 
zijn gevolg te voet richting het Am-
stelplein gaan.

Amstelplein
Op het Amstelplein is dan inmid-
dels al het pietenorkest gearriveerd 
om hier wat muzikale  gezelligheid 
te creëren.
Tevens is er dit jaar op het Amstel-
plein, voor het eerst, een demon-
stratie van dansschool Jolanda van 
Beek. Deze demonstratie vangt ook 
rond 10.30 uur aan. Om 11.00 uur 
wordt Sinterklaas, onder begelei-
ding van Clown Chocho, op het Am-
stelplein ontvangen door de heer 
Schiermeier.

Zijdelwaard
Dan is er nog iets nieuws dit jaar. 
Wanneer Sinterklaas rond 12.00 uur 
het Amstelplein verlaat, gaat hij met 
alle pieten op een speciale wagen 
richting het Zijdelwaard. Maar niet 
rechtstreeks, nee, hij gaat via de  
Laan van Meerwijk–Polderweg en 
de  Watsonweg.

Sinterklaas wordt op het Zijdel-
waard verwacht om 14.30 uur, al-
waar hij ook weer alle tijd voor de 
kinderen zal hebben.
Maar... hou deze krant de komen-
de weken goed in de gaten, want 
de sint, en zeker zijn pieten zullen 
de komende zaterdagen de diver-
se winkelcentra zeker bezoeken en 
kunnen de kids er van alles bele-
ven.

Gemeentebestuur  weigert subsidie te geven

Het Veenbad mogelijk al
31 december a.s. dicht
Vinkeveen - Het bestuur van Stich-
ting Het Veenbad heeft maandag-
avond 9 november de medewer-
kers van Het Veenbad geïnformeerd 
over de noodzaak om de deuren van 
Het Veenbad eind december defini-
tief te moeten sluiten. Het bestuur 
van Stichting Het Veenbad is zeer 

teleurgesteld dat het gedwongen 
wordt om de deuren van Het Veen-
bad nog voor 1 januari 2010 te moe-
ten sluiten. De reden hiervoor is dat 
de gemeente De Ronde Venen tot 
op heden niet bereid is subsidie te 
verstrekken voor de periode van-
af 1 januari 2010, terwijl er wel huur 

betaald moet worden aan de ge-
meente. Het bestuur is hierdoor niet 
meer in staat om een passend soci-
aal plan voor de medewerkers van 
het Veenbad uit te voeren, alsmede 
de zwemlessen voor de jeugd tot de 
opening van het nieuwe zwembad 
te garanderen.

Sorry, foutje van de redactie

IZA gelden in gemeente 
De Ronde Venen

Molenlandschool smult van 
het Nationaal Schoolontbijt
Mijdrecht - Woensdag 3 november 
hebben alle leerlingen en leerkrach-
ten van de Molenlandschool weer 
gesmuld van het nationaal school-
ontbijt. Met een goed ontbijt begin 
je zingend aan de dag. Daarom had 
groep 8 een heel leuk ontbijtlied ge-
maakt.

Dit gaf een extra gezellig tintje aan 
het ontbijt. In dit lied werd nog eens 
swingend benadrukt hoe belangrijk 
het is om de dag te beginnen met 
een goed ontbijt.

Het lied is te zien en te horen op de 
website van het Nationaal School-
ontbijt; www.nationaalschoolontbijt.
nl /scholen/ontbijtlied wedstrijd. 11 
november horen ze of ze in de prij-
zen zijn gevallen.

Right To Play
Voor deelname aan Het Nationaal 
Schoolontbijt wordt een symboli-
sche vergoeding van het onderwijs 
gevraagd van 25 cent per ontbijtje. 
Wat betekent nu die ‘symbolische’ 
bijdrage van 25 cent per ontbijtje? 
En wat kun je daarmee doen, met 
die luttele 25 cent? Vermenigvul-
dig dat met alle deelnemende leer-
lingen en het is een enorm bedrag! 
Dit jaar was het goede doel “Right 
To Play”.

Right To Play zet zich met hart en 
ziel in voor de levens van kinderen 
in ontwikkelingslanden. 

De ontelbare mogelijkheden van 
sport bij de ontwikkeling van kin-
deren wordt gebruikt om zo de ge-

meenschappen te versterken. Sport 
en spel zijn onlosmakelijk met el-
kaar verbonden en zorgen dat het 
hoop en verandering brengt. Het 
brengt mensen tot elkaar en geeft 
structuur in het dagelijkse leven van 
kinderen. Right To Play gebruikt in 
haar projecten speciaal ontwikkelde 
sport- en spelprogramma’s in vier 
thema’s: onderwijs en ontwikkeling 
van kinderen, ontwikkeling van de 
gemeenschap, conflictpreventie en 
vredeseducatie en gezondheid en 
preventie van ziektes. 

Dit doel spreekt de leerlingen en 
leerkrachten van OBS Molenland 
heel erg aan! Zij hopen, dat ze door 
deel te nemen aan het nationaal 
schoolontbijt ook een bijdrage hier-
aan hebben geleverd.



Waverveen - Zaterdag 7 en zon-
dag 8 november konden liefhebbers 
van beeldende kunst - in dit geval 
letterlijk bedoeld - hun hart opha-
len bij een expositie van het Ate-
lier ‘van Steen tot Beeld’ in Waver-
veen. Die werd exclusief gehouden 
in een onder architectuur gebouw-
de vrijstaande villa aan de Clifford-
weg 32. Het ervaren van kunst en 
architectuur onder één dak was de 
(terechte) strekking van het klein-
schalige evenement, dat overigens 
de nodige belangstelling trok. In 
dit speciaal gehouden ‘Open Huis’ 
door het Atelier kon iedereen gra-
tis en geheel vrijblijvend kennisma-
ken met de beeldhouwkunst in een 
passende en architectonische lan-
delijke omgeving. Behalve exposi-
tie van een aantal gebeeldhouwde 
kunstwerken in verschillende steen-
soorten, kon men op de eerste ver-
dieping ook jeugdige en wat oude-
re kunstenaars aan het werk zien. 
Dat alles onder leiding van Corinne 
Bredemeijer van ‘Atelier van Steen 
tot Beeld’ die op dit gebied cursus-
sen en workshops aanbiedt. Corin-
ne maakte ooit kennis met de Vin-
keveense kunstenares Jeannette 
de Baat van wie zij het werken met 
steen als kunstvorm leerde. Zij deed 
dat samen met beeldhouwer Jelle 
Dirksen die door Jeannette ook al 
enthousiast was gemaakt.

Kids vanaf 4 jaar en oudere jeugd 
van 7 tot 17 jaar zijn, evenals ou-
deren, van harte welkom om te 
‘leren’ beeldhouwen. Een bezig-
heid die uitdagend is en tegelijker-
tijd om lef vraagt en geduld ver-
eist, maar uiteindelijk veel voldoe-

ning geeft. Corinne zegt daarover: 
“Ieder mens, jong en oud, heeft in 
zijn leven behoefte aan balans. Wer-
ken met steen biedt de mogelijkheid 
die in jezelf te vinden, maar ook om 
een andere dimensie te ontdekken. 
Beeldhouwen vormt bovendien de 
aanzet tot een stukje innerlijke rust. 
Je kunt je helemaal verliezen in dat 
wat je zelf als kunstvorm ervaart wat 
onder je handen ontstaat, of dit nu 
in zacht speksteen is, albast of mar-
mer.” Dat blijkt ook wel uit de con-
centratie waarmee de kunstenaars 
in de dop met hun kunstwerk be-
zig waren tijdens de expositie. Elke 
steensoort vraagt zo te zien om een 
andere bewerking, waarbij geduld 
en het eigen vakmanschap in hoge 
mate op de proef worden gesteld. 
Er wordt gewerkt met puur natuur-
lijk materiaal. Vaak dwingt het res-
pect en bewondering af voor de wij-
ze waarop de steensoort zich tijdens 

en na de bewerking ontpopt waaruit 
het kunstwerk ontstaat.
Veel informatie over de cursussen 
en workshops die door het Atelier 
‘Van Steen tot Beeld’ worden aan-
geboden is te vinden op de website:  
www.vansteentotbeeld.nl. Het Ate-
lier is gevestigd aan de Genieweg 
45 in Mijdrecht. 

Samen sterk
De expositie diende eigenlijk een 
tweeledig doel. Corinne Bredeme-
ijer is een buurvrouw van Martine 
Duchart-van Acker van Vida Make-
laars. In samenspraak met de eige-
naresse van de te koop staande vil-
la, Ans Pot, besloten zij een exposi-
tie in het pand te organiseren waar 
niet alleen kunstliefhebbers op zou-
den afkomen, maar ook belangstel-
lenden voor de villa die een bijzon-
dere uitstraling heeft. Elkaars belan-
gen versterken wordt dat genoemd. 
Architect Venneman uit Amster-
dam tekende ruim 14 jaar geleden 
het ontwerp voor het pand dat een 
‘industrieel’ karakter uitstraalt. Zo is 
het pand ook ingericht. Erg apart! 
Bovendien biedt het aan de ach-
terkant een schitterend vrij uitzicht 
over de polder waar aan de horizon 
Amsterdam opdoemt. Het kon na-
tuurlijk niet missen dat ook voor de 
bezichtiging nieuwsgierige belang-
stellenden eens een kijkje kwamen 
nemen. Ter plaatse konden zij ken-
nismaken met vertegenwoordigers 
van Vida Makelaars uit Mijdrecht, 
intussen genietend van de activitei-
ten die de kunstenaars aan de dag 
legden en de expositie. Het pand 
wordt samen met Makelaardij Wit-
te door Vida Makelaars te koop aan-
geboden.
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Een gratis Porsche als vervangende auto

Zo wordt een autoschade 
toch iets minder vervelend
Regio - “Niemand zit op een scha-
de aan zijn auto te wachten maar als 
het je overkomt dan wil je natuurlijk 
wel dat alles goed geregeld wordt.” 
Aan het woord is Bert Slikker, ves-
tigingmanager van Excellent Repair 
Schadeherstel in Amsterdam. “En 
als je daarbij ook nog gedurende de 
reparatieperiode bijvoorbeeld een 
Porsche Boxter kan rijden als ver-
vangende auto is het leed voor een 
groot aantal mensen vaak wat meer 
te overzien. Want wij zetten een Por-
sche Boxter in als vervangende au-
to voor onze klanten, vooropgesteld 
dat ze dat prijs op stellen. Want som-
mige klanten geven de voorkeur aan 
een “groen” alternatief waar wij als 
milieubewuste schadehersteller dan 
de nieuwe Honda Insight Hybride 
beschikbaar stellen als tijdelijke ver-
vangende auto. Daarnaast hebben 
we zelfs elektrische scooters op on-
ze filialen, al verwacht ik daar wat 
minder animo voor nu het wat kou-

der wordt. Kortom, voor elke klant 
met een autoschade hebben wij een 
alternatief Ondanks dat we dagelijks 
vanaf 07.00 tot 18.00 uur open zijn op 
onze filialen zijn er natuurlijk klan-
ten die niet bij ons kunnen komen 
om diverse redenen. Eenieder kan 
ons dan natuurlijk gerust bellen en 
dan halen wij de auto bij u thuis op 
met onze truck en nemen de vervan-
gende Porsche gewoon voor u mee 
naar uw huisadres. En geen zorg, 
wij zijn aangesloten als erkend Foc-
wa reparateur bij alle verzekering-
maatschappijen die er zijn en wik-
kelen de volledige schade voor u af, 
dus u hoeft eigenlijk niet anders te 
doen dan ons bellen. En misschien 
een voorkeur kenbaar maken voor 
de kleur Porsche die u wilt hebben. 

Nieuw
Nieuw is verder dat we sinds 1 no-
vember een proef doen met een 
groot aantal verzekeraars onder de 

Schadegarant vlag en de proef be-
helst dat we bestelauto’s tot 3500 kg 
gedurende het weekeinde repareren 
zodat de klant niet de dupe is van 
het gemis van zijn bestelauto. Deze 
bestelbussen zijn immers vaak rij-
dende werkplaatsen en/of magazij-
nen en daardoor moeilijk misbaar 
gedurende de werkweek. En in de-
ze tijden moeten de meeste onder-
nemers alle zeilen bijzetten en daar-
door geen  behoefte aan allerlei pro-
blemen gedurende zijn werkweek. 
En natuurlijk zijn we een FOCWA Eu-
rogarant bedrijf, zodat uw auto cor-
rect en conform de fabriekseisen ge-
repareerd wordt met daarbij 4 jaar 
garantie op de reparatie en behoud 
of  overname van de fabrieksgaran-
tie. Alle informatie vindt u terug op  
www.excellentrepair.nl . Dus we zien 
u graag in Amsterdam, maar bellen 
kan ook natuurlijk op 020-6916119.” 
Aldus vestigingsmanager Bert Slik-
ker.

Kunst en architectuur 
onder één dak

Oudste bewoonster van Blokland 
slaat eerste paal voor nieuwbouw 
Spelt Bedrijven
Regio - Mevrouw Jo Bader-de Kuij-
er heeft zaterdag 7 november de 
eerste paal geslagen voor de nieuw-
bouw van de hoofdvestiging van de 
Spelt Bedrijven aan het Nieuwveen-
se Blokland.

Een paar honderd belangstellenden 
(familie, personeel, buren en zaken-
relaties) waren er getuige van dat 
de 85-jarige mevrouw Jo Bader de 
eerste paal mocht slaan. Directeur 
Jan Spelt had haar gevraagd, om-
dat zij bijna op het terrein woont dat 
men voor deze nieuwbouw gaat ver-
laten. ‘Zij heeft al bijna 20 jaar mis-
schien wel de meeste last van ons’, 
zo hield Spelt zijn toehoorders voor. 
Overigens vertelde Spelt dat hij ook 
al een goede relatie heeft met zijn 
nieuwe buren. ‘Niemand heeft be-
zwaar ingediend tegen onze plan-
nen.’ 

Daarbij zei Spelt ook blij te zijn veel 
medewerkers te zien en ook een 
aantal mensen van Fokker-Oomen 
uit Bussum en Meersma uit Pijnac-
ker was present. De architect, de 

constructiebouwer en aannemer, 
ze waren er allemaal. ‘Dat Vink en 
Veenman voor ons gaat bouwen, is 
niet zo vreemd. We hebben binding 
met elkaar. Vink en Veenman was 
onze eerste opdrachtgever en door 
aangeven van dat bedrijf zijn wij uit-
eindelijk begonnen met containers.’

Politiek
Onder de belangstellenden waren 
leden van het college en ook vanuit 
de politiek was een aantal vertegen-
woordigers aanwezig.  

Het slaan van de eerste paal ge-
beurde met de gereedstaande hei-
stelling van Kooijman Heiwerken 
en samen met Dolf Kooijman leidde 
Jan Spelt mevrouw Bader naar de 
stelling. Met een aantal ferme klap-
pen verdween de paal in de grond. 
Na een kort vuurwerk verplaats-
te de grote groep belangstellenden 
zich nog verder naar voren om de 
onthulling van een bord mee te ma-
ken. De heren Ruud van der Vliet en 
Gert van Kreuningen van de Rabo-
bank Rijn- en  Veenstromen viel die 

eer te beurt. 

Spelt Bedrijven wordt slechts een 
paar honderd meter verplaatst, maar 
krijgt dankzij een complete nieuw-
bouw wel een volledig milieuverant-
woord afvalverwerkingsbedrijf. Het 
uitsorteren van afval, wordt nu nog 
buiten gedaan, maar in de nieuw-
bouw zal alles inpandig gebeu-
ren. Een aantal jaren geleden kocht 
Spelt Hoeve Smolensk aan, met de 
bedoeling zich daar te gaan vesti-
gen. Het bedrijf was namelijk al van-
af 1989 bezig om weg te komen van 
de huidige plek. Even leek er ruim-
te te zijn op bedrijventerrein Scho-
terhoek, maar dat kon uiteindelijk 
niet. Met de aankoop van Smolensk 
lukte dat wel. Het voorste gedeelte 
van de boerderij zal in dezelfde ou-
de stijl worden opgetrokken om het 
kantoorgedeelte in te huisvesten en 
de schuren en stallen zijn gesloopt 
ten behoeve van nieuwbouw. Er zal 
ruim een jaar gebouwd worden op 
de nieuwe locatie, alvorens een gro-
te verhuizing tot stand wordt ge-
bracht. ‘Ik hoop dat u dat ook nog 
mag meemaken,’ zei Jan Spelt in 
zijn dankwoord. 

Hij bedankte ook Casper Duchhart, 
die op meerdere fronten zijn dien-
sten heeft bewezen voor Spelt be-
drijven. Voor de Rabo-heren Van 
der Vliet en Van Kreuningen had 
Jan Spelt bloemen en ook mevrouw 
Veenman kreeg een mooie ruiker. 
Mevrouw De Haas-Rood, gepensio-
neerd medewerkster van de provin-
cie, was niet aanwezig, maar werd 
wel door Spelt geprezen vanwege 
haar inzet.

Onder het genot van een hapje en 
een drankje kon het gezelschap 
tenslotte nog even luisteren naar 
een muzikale bijdrage van Tavenu 
uit De Kwakel.

Spoorhuis bestaat 15 jaar
Vinkeveen - Aankomende zaterdag 
14 november is het Spoorhuis weer 
open en bestaat dan precies 15 jaar. 
Het Spoorhuis, de naam zegt het al, 
is het oude Station van Vinkeveen 
en is gelegen aan de Demmerik 68 
in Vinkeveen. Hier worden iedere 
tweede zaterdag van de maand ge-
bruikte gebruiksvoorwerpen ter ver-
koop aangeboden nadat ze grondig 
zijn geïnspecteerd en goed bevon-
den. Het assortiment gaat van een 
bloempot tot een boek en van een 
cd tot aardewerk. En voor ieder sei-
zoen wordt het aanbod aangepast. 

Zoals nu komt de kersttijd eraan 
en zijn de kerstspullen weer te-
voorschijn gehaald. Als er ijs komt 
dan komen de schaatsen weer uit 
de doos. De rommelmarkt bij het 
Spoorhuis startte dus 15 jaar gele-
den onder de bezielende leiding van 
Jan Stoof, zijn vrouw Alie, Dicky Ver-
rips, Greet v.d. Greft, Ank Kammin-
ga, Diny v.d. Vliet en Jaap Kalf.
Nu bestaat de vaste ploeg uit Jan, 
Alie, Dicky, Greet, Yvonne Stoof en 
kleindochter Bo Stoof. Jan Hazele-
ger heeft ook nog een poos mee-
geholpen, maar nu is Jan Kroon el-

ke tweede zaterdag van de maand 
al voor dag en dauw in de weer om 
een handje te helpen en meerdere 
keren is zoon Jan Stoof ook van de 
partij om alles weer op te ruimen. 
Deze vaste ploeg waakt al 15 jaar 
over de kwaliteit van de aangebo-
den spullen en je kunt er altijd te-
recht voor een gezellig praatje of 
een kop koffie. De opbrengsten van 
het spoorhuis gaan naar goede doe-
len of de gereformeerde kerk voor 
onderhoud van de gebouwen.
Deze keer gaat de opbrengst naar 
het Hospitium!

Knotgroep Uithoorn 
werkt op Fort a/d Drecht
Regio - Het Fort langs de Amstel, 
zo dicht bij de bebouwing van Uit-
hoorn, is niet alleen een bijzonder 
gebouw maar is ook een interes-
sant stuk natuur. Eén keer per jaar 
helpt de Knotgroep bij het jaarlijkse 
onderhoud van het fortterrein. Dat 
zal nu zijn op zaterdag 14 novem-

ber. Onder leiding van mensen van 
het Landschap Noord-Holland ver-
zamelen ze het gemaaide gras naar 
broeihopen, waarin allerlei bijzon-
dere dieren zich kunnen terugtrek-
ken om de winter door te komen. 
Er is ook veel zaagwerk op en rond 
dit fort, maar daaraan zullen ze pas 

over twee weken gaan werken.
Iedereen die op deze unieke plek in 
de natuur wil werken, wordt uitge-
nodigd te komen: vanaf 9 uur bij de 
ingang van het Fort bij de Grevelin-
gen in Uithoorn.
De Knotgroep zorgt voor goed ge-
reedschap. Rond half elf is er kof-
fie en thee, mét koek. Om 13.00 
uur sluiten ze af met een kop soep. 
Neem zelf een beker met lepel, en 
stevige schoenen of laarzen mee.
Voor meer informatie: Bert Schaap,  
tel. 0297-565172.
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Locatie Swaab Juweliers 
wordt ‘Proosten Borgh’
Mijdrecht - Nog wellicht een 
maand zal het historische winkel-
pand annex (voormalig) woonhuis 
van Juwelier Swaab aan de Dorps-
straat 6, hoek Passage, het kenmer-
kende gezicht vormen van de toe-
gangspoort tot het Mijdrechtse win-
kelcentrum. Het wordt per 1 decem-
ber het domein van Aannemings-
bedrijf Van Scheppingen die het in 
de loop van de weken erna gaat 
slopen… Historisch pand? Welze-
ker. De locatie dateert van eind 18e 
eeuw (1793) en was tot 1979 in ge-
bruik als bakkerij met winkel. De 
bakkerij werd in 1900 eigendom van 
bakker Jan Thomas Verboom (seni-
or) die de zaak later overdeed aan 
zijn zoon Jan Thomas Verboom jr. 
September 1979 verkocht Jan Ver-
boom huis en winkel aan de familie 
Swaab. Anneke en Ed Swaab vestig-
den er toen hun Klokkencentrum in 
dat in de jaren erna is uitgegroeid 
tot een volledige juwelierszaak zo-
als die nu bekendheid geniet. Anno 
2009, dertig jaar na dato, houdt het 
pand en de erachterliggende be-
bouwing, op te bestaan. Na sloop 
en bouwrijp gemaakt te zijn, komt 
er een appartementencomplex met 
vier appartementen en op de bega-
ne grond winkelruimte voor in de 
plaats. Inmiddels is de verhuizing 
van het juweliersbedrijf Swaab, waar 
dochter Angelique met haar echt-
genoot Paul Breewel thans de scep-
ter zwaait, naar een tijdelijke locatie 
naast Snackbar/lunchroom TOF na-
genoeg voltooid. “Alleen delen van 
het interieur moeten we nog weg-
halen, zodat we het pand leeg kun-
nen opleveren aan de aannemer. De 
bedoeling is dat. zodra de bouw is 

afgerond, onze dochter Angelique 
met haar echtgenoot het winkelge-
deelte aan de Dorpsstraat van ons 
gaat kopen. Privé en zaken moeten 
gescheiden blijven. Maar daar gaat 
nog wel een jaartje en misschien wel 
langer overheen”, laat Ed Swaab we-
ten die, alvorens hij de grond bouw-
rijp laat maken, leden van de Histo-
rische Vereniging De Proosdijlan-
den de kans geeft naar voorwerpen 
van mogelijk historische waarde te 
zoeken. In een van de komende uit-
gaven van de Proosdijkoerier wordt 
ruime aandacht aan het historische 
pand geschonken. Swaab is met 
zijn echtgenote opdrachtgever tot 
de bouw van het kleinschalige ap-
partementencomplex dat ‘Proosten 
Borgh’ zal gaan heten. Ed: “Wij heb-
ben daarvoor een architect van Van 
Moort & Partners in de arm geno-
men die het ontwerp van het appar-
tementencomplex heeft getekend. 
Dat is dezelfde architect die de om-
liggende panden heeft ontworpen. 
Daarnaast fungeert Paul van den 
Crommenacker als projectbegelei-
der. De verkoop van de woningen 
hebben we in handen gegeven van 
Ruijgrok Makelaars Mijdrecht. Wij-
len Piet Ruijgrok heeft ons bij zijn 
leven enorm gestimuleerd dit pro-
ject op poten te zetten. Al met al is 
er zo’n vier jaar voorbereiding aan 
voorafgegaan alvorens we nu zover 
zijn dat het gerealiseerd gaat wor-
den. Jammer dat hij het niet meer 
mag meemaken.”

Ook geschikt voor senioren
Het appartementengebouw krijgt 
een uitstraling die past in het dorp-
se karakter van het centrum van 

Mijdrecht. Het omvat een woon/
winkelblok dat de hoek tussen de 
Dorpsstraat en het open gedeelte 
van de Passage opvult. De entree 
ligt aan de kant van De Passage en 
geeft toegang tot het beveiligde ge-
meenschappelijke trappenhuis met 
lift. Het gebouw bestaat uit twee 
winkels op de begane grond met 
vier appartementen er boven. Drie 
hiervan bevinden zich op de eerste 
verdieping en één appartement op 
de tweede verdieping. De apparte-
menten zijn uniek te noemen om-
dat ze allemaal een andere indeling 
hebben. Geen enkele is dus hetzelf-
de en dat komt ook tot uitdrukking 
in de prijs. De goedkoopste woning 
(nr. 2) kost 298.000 euro (v.o.n.); de 
duurste komt uit op 475.000 eu-
ro (v.o.n.). Alle woningen zijn voor-
zien van een terras, een berging op 
de begane grond en hebben in de 
ondergrondse parkeerkelder de be-
schikking over een parkeerplaats 
(ingang Croonstadtlaan onder de 
publieke laag). De woningen zijn 
bovendien geschikt voor bewoning 
door senioren. Die zijn dan op loop-
afstand van alle winkels in het cen-
trum. Voor de afwerking wordt ge-
bruik gemaakt van duurzame ma-
terialen. Kopers hebben de volledi-
ge keuzevrijheid voor wat betreft in-
richting van de keuken, badkamer, 
sanitair en tegelwerk. Het complex 
wordt opgeleverd onder garantie 
van Stiwoga. Dat is een gespecia-
liseerde verzekeringsmaatschappij 
die de afbouw en kwaliteit van wo-
ningen waarborgt. Voor nadere in-
lichtingen gelieve belangstellenden 
zich te wenden tot Ruijgrok Make-
laars.

Dit appartementen/winkelcomplex (links van de Passage) komt er voor in de plaats

Historisch pand Swaab Juweliers wordt gesloopt

Kleuters Proostdijschool 
bezoeken banketbakkersschool

Mijdrecht - De afgelopen twee vrij-
dagen 30 oktober en 6 november 
hebben de kleuters van groep 1 en 
2 van de Proostdijschool een bezoek 
gebracht aan de Berkhoff in Amster-
dam. Het bezoek gold als afsluiting 
van de kinderboekenweek 2009 die 
in het teken stond van ‘Aan tafel’.
De Berkhoff is een VMBO school 

onder de vlag van het ROC van Am-
sterdam. De leerlingen op de Berk-
hoff leren voor een consumptieve 
opleiding en worden opgeleid tot 
brood-banketbakker, kok of gast-
heer-vrouw.

De kleuters werden ontvangen door 
één van de docenten en zij ging sa-

men met de leerlingen uit de eerste 
klas koekjes bakken. De eerste ta-
lenten werden al snel ontdekt en het 
eindresultaat was erg lekker.

De kleuters kregen hun eigen ge-
maakte koekjes mee naar huis en 
hadden een heel gezellige maar 
vooral een erg smakelijke ochtend.

Bouw van nieuw zwembad 
verloopt voorspoedig
Mijdrecht -  De bouw van het nieu-
we zwembad aan de Veenweg op de 
grens van Mijdrecht en Wilnis ver-
loopt zoals gepland. Aan de buiten-
kant zijn al duidelijk de contouren 
waarneembaar hoe het complex er 
uiteindelijk zal gaan uitzien.

Binnen is men met de betege-
ling van de baden en aangrenzen-
de (natte) ruimten ook al een eind 
op streek. Als straks ook nog de 
mozaïekvloeren en wanden inge-
legd zijn, kun je al constateren dat 
het een fantastisch mooi zwembad 
wordt. Zoals bij het bereiken van het 
hoogste punt in de bouw gebruike-
lijk is, ging ook hier de vlag in top. 
Dat gebeurde dinsdag 3 november 
jl. De happening vond onder ‘pas-
sende’ (natte) weersomstandighe-
den plaats op de kop van het ge-
bouw aan de kant van de roton-
de. Waar eerst wethouder Jacques 
Dekker met behulp van een hoog-
werker de vlag aan de vlaggenmast 
zou knopen, liet hij dat over aan drie 
jeugdige zwemmers die nauwelijks 

kunnen wachten op het moment 
dat het zwembad komend voorjaar 
zijn deuren gaat openen. Een beetje 
schuchter gingen de broertjes Cha-
hid en Chakir Chakroun met hun 
andere zwemgenootje Sam Posdijk 
uit Mijdrecht samen met hun vader 
in het ‘mandje’ van de hoogwerker. 
Gezamenlijk zagen zij kans de vlag 
van De Ronde Venen aan te slaan 
en te hijsen.

Allure
Een en ander werd gadegeslagen 
door flink wat belangstellenden, on-
der wie genodigden, raadsleden, 
gemeente ambtenaren, medewer-
kers van Bouwbedrijf Vaessen en 
Optisport die het zwembad gaat ex-
ploiteren, en de verzamelde pers. In 
‘de betonnen catacomben’ werd het 
bereiken van het hoogste punt ge-
vierd met een hapje en een drank-
je. Nu nog koud en tochtig. Maar 
iedereen stond overdekt en dus 
droog. Wethouder Jacques Dek-
ker stak zijn bewondering en tevre-
denheid over het project in dit stadi-

um niet onder stoelen of banken. Hij 
bedankte alle betrokkenen voor hun 
inzet en vakmanschap. Dekker liet 
zich door het hoofd projectmanage-
ment van Vaessen, John van Meel, 
aan de hand van wat er nu staat uit-
voerig informeren hoe het interi-
eur van het zwembad er straks zal 
gaan uitzien. Als het gaat worden 
zoals het verteld is, wordt het een 
zwembad met allure en een uiter-
lijk en weergave zoals er geen twee-
de is in de regio. Het wordt boven-
dien gebouwd van duurzame mate-
rialen, een gegeven waarop door de 
wethouder trots werd gewezen. Sa-
men met de kinderen die de vlag in 
top hadden gehesen, met inbegrip 
van het zusje van Sam, zette hij zich 
nadien op de rand van wat het kin-
derspeelbad gaat worden, hetgeen 
fotografen de kans bood om een 
digitale herinnering aan deze dag 
mogelijk te maken. Voor zover be-
kend blijft de bouw van het nieuwe 
zwembad binnen de financiële ra-
mingen en wordt het naar verwach-
ting in mei 2010 opgeleverd.

Een topontbijt op De Schakel
Vinkeveen – Op donderdag 5 no-
vember jl. hebben de kinderen van 
De Schakel heel gezellig samen op 
school ontbeten. Dit gebeurde in het 
kader van Het Nationaal Schoolont-
bijt 2009. In totaal doen er aan dit 
grote ontbijtevenement 2.500 basis-
scholen mee. Het Nationaal School-
ontbijt wil op deze manier het be-
lang laten zien van een goed ontbijt. 
Ontbijten is namelijk broodnodig om 
topprestaties te kunnen leveren. 
’s Ochtends vroeg stonden de tafels 

in de aula al mooi gedekt klaar voor 
de leerlingen. De geur van versge-
bakken brood (gebakken door bak-
ker Leonard) maakte dat iedereen 
trek kreeg. Meester Hergo speel-
de op zijn gitaar een welkomstliedje 
terwijl de kinderen binnenkwamen. 
De sfeer zat er meteen goed in. He-
lemaal omdat de jarigen, Robert en 
Nada, toegezongen werden. Er werd 
ook gezongen voor Esmee en Jas-
mijn omdat ze een broertje hebben 
gekregen. Hierna mochten alle kin-

deren beginnen. De oudere kinderen 
hielpen de kleuters met het smeren 
van hun broodjes. Er werd goed ge-
geten. Het ontbijtje bestond uit ver-
schillende soorten brood, halvarine, 
gekookte eieren, smeerkaas, appel-
stroop en vruchtenhagel. En daarbij 
dronken de kinderen een glas ver-
se halfvolle melk. Nadat alle bordjes 
leeg waren gingen de kinderen vol 
energie naar hun groepen om aan 
de lessen te beginnen. Het was in 
alle opzichten een topontbijt.

Karwei Mijdrecht op 
weg naar de grootste 
bouwmarkt in de regio
Mijdrecht - Karwei Mijdrecht is 
druk bezig met de verbetering van 
de bouwmarkt. De verbouwing zal 
begin december afgerond worden. 
De bouwmarkt wordt uitgebreid 
met 1500 m² en komt daarmee op 
een totaal van maar liefst 4700 m². 
Met die uitbreiding wordt Karwei 
Mijdrecht de grootste bouwmarkt in 
de regio. 

Een heel nieuwe uitstraling
Karwei Mijdrecht wordt compleet 
vernieuwd en krijgt een eigentijdse 

uitstraling waarbij het accent ligt op 
het verfraaien van de woning.
Karwei Mijdrecht wordt ingericht 
volgens de nieuwste formule van 
Karwei.
Naast het uitgebreide basis doe-
het-zelfassortiment heeft Karwei 
een uitgebreide collectie voor de 
inrichting van uw huis. Ook kun-
nen diverse artikelen op maat ge-
maakt worden. Kortom, met Karwei 
Mijdrecht kunt u, naast verbouwen 
en klussen, ook het hele huis inrich-
ten en stylen.

Verbouwing
De verbouwing is in volle gang bij 
Karwei Mijdrecht, maar natuurlijk 
blijft de bouwmarkt gewoon open 
voor haar klanten.
Het team van Karwei Mijdrecht doet 
zijn uiterste best om de verbouwing 
zo soepel mogelijk te laten verlo-
pen.
Van 2 tot 6 december wordt Karwei 
Mijdrecht op feestelijke wijze ge-
opend, waarbij de klant wordt ver-
rast met spectaculaire kortingen en 
demonstraties.



Uithoorn - Hoewel op veel plaatsen 
nieuwbouwprojecten op een laag 
pitje staan of zelfs helemaal zijn stil 
gelegd, ging vrijdagmiddag 30 ok-
tober jl. in de wijk Legmeer-West 
bij bouwbedrijf Horsman & Co Lis-
se BV de vlag in top bij het berei-
ken van het hoogste punt van een 
van de vijf in aanbouw zijnde villa-
appartementen. Het waren Leo en 
Lia Kas die samen met de directie 
van Bouwbedrijf Horsman & Co, de 
heren René Vos en Hans van Leeu-
wen, de vlag op de bovenste verdie-
ping van woonappartement ‘Alba’ in 
de vlaggenmast konden hijsen. De 
heer en mevrouw Kas hebben op 
die locatie de penthouse gekocht 
en het leek de directie daarom ge-
past en ook wel aardig juist hen die 
handeling te laten uitvoeren.

Project ‘Waterrijck’ zoals het heet, 
omvat de bouw van 20 luxueuze vil-
la-appartementen die verdeeld zijn 
over vijf gebouwen die alle de naam 
van een waterlelie dragen, te weten 
Aurora, Lucida, Hermine, Fabiola en 
Alba. Het zijn prachtig gelegen ge-
bouwen in wat men een parkland-
schap kan noemen.
Dus met veel groen en fraai aan-
gelegde waterpartijen met eiland-
jes ertussen. Prettige bijkomstigheid 
is dat de nieuwbouwwijk rondom 
‘meelift’ op het project en daardoor 
een meerwaarde krijgt. Rond de ap-
partementsgebouwen wordt het 
terrein licht geaccidenteerd. Over 
de eilandjes wordt te zijner tijd een 
fiets-/wandelroute aangelegd. Te-
vens wordt rondom de woongebou-
wen een in het landschap passende 
rondlopende verharde weg aange-
legd. Daardoor zijn de appartemen-
ten per auto bereikbaar en kunnen 
de bewoners die in de eigen par-
keerbox (op maaiveldniveau) on-
der de gebouwen parkeren. Elke 
woning heeft één parkeerbox in de 
stallinggarage ter beschikking waar 
ook de bergingen en de technische 
ruimten zijn gesitueerd. Het totale 
project wordt ontwikkeld door Hors-
man & Co Vastgoed BV uit Lisse in 
samenwerking met de gemeente 
Uithoorn. Koop Lenstra Makelaars 
uit Mijdrecht en EKZ Makelaars o.g. 
Uithoorn, dragen zorg voor de ver-
koop en verstrekken op verzoek in-
formatie aan (serieuze) belangstel-
lenden. Die bestaat onder ande-
re uit een schitterend uitgevoerde 
brochure waarin de appartementen 
en hun omgeving worden gevisua-
liseerd en toegelicht. Dat mag ook 
wel als je de kwaliteit van de wo-
ningen en het woongenot in ogen-
schouw neemt. Daar betaalt de lief-
hebber dan ook de prijs naar: van-
af 525.000 euro (v.o.n.). Het bereiken 
van het hoogste punt ging afgelo-
pen vrijdag gepaard met het schen-
ken van het traditionele ‘pannen-
bier’ (en een ander drankje) voor de 
vertegenwoordigers van betrokken 
bedrijven, bouwers, bewoners, toe-
komstige kopers en verdere belang-
stellenden.

Natuurlijke omgeving
Bij de totstandkoming van de vil-
la-appartementen zijn twee archi-
tecten betrokken die nauw met el-
kaar samenwerken. De een is een 
landschapsarchitect, terwijl de an-
dere, Gerben van Manen van Ar-
chitectenbureau Van Manen uit 
Noordwijk, het ontwerp tekende van 
de gebouwen met de woningen. Bij 
het inplannen van de wijk wordt veel 
aandacht besteed aan de natuurlij-
ke omgeving, zowel voor mens, dier 
als planten. Het openbare gedeelte 
van het terrein wordt ingericht door 
de gemeente Uithoorn. De villa-ap-
partementen kenmerken zich alle-
maal door hun luxe uitstraling, maar 

hebben behalve een balkon/ter-
ras geen eigen tuin. Zelfs geen me-
ter aangrenzende groen ‘tot aan de 
muur’ dat men zelf dient te onder-
houden. Elke woning heeft zijn ei-
gen verdieping en is ruim van opzet. 
Ook voor de ligging zijn kosten noch 
moeite gespaard om er fraaie woon-
eilanden van te maken.

De eerste drie woonlagen beschik-
ken over een grote woonkamer met 
erker en een open keuken, drie 
slaapkamers, twee badkamers plus 
een afzonderlijke extra toiletruim-
te en een groot balkon (de begane 
grond heeft een groot terras). Op de 
bovenste verdieping van elk gebouw 
bevindt zich een penthouse die de-
zelfde indeling heeft als de wonin-
gen eronder, zij het dat de kamers 
wat minder groot zijn. Dit is gedaan 
om rondom de woonlaag een groot 
balkon te kunnen realiseren. Van-
zelfsprekend is er naast het trap-
penhuis ook een lift ingebouwd. De 
bouw van de villa-appartementen is 
nog in volle gang. 

“Van de twintig appartementen zijn 
er nu elf verkocht, dus we moeten 
nog heel wat werk verzetten willen 
we andere belangstellenden zover 
krijgen dat die ook geïnteresseerd 

raken. Het zijn prachtige apparte-
menten met een kwalitatief hoog-
waardige afwerking die bovendien 
uniek gelegen zijn in een fraai land-
schappelijk patroon.
Wij kunnen ons niet voorstellen dat 
daarvoor geen belangstelling zou 
zijn”, weet een enthousiast ogen-
de Souad Asafiati van Koop Lenstra 
ons te vertellen. “We hebben de tijd 
weliswaar niet helemaal mee, maar 
omdat al meer dan de helft is ver-
kocht moeten er toch meer gega-
digden zijn die hun oog nog niet op 
dit ‘Waterrijck’ hebben laten vallen. 

Maar dat kan nog komen natuur-
lijk,” aldus Souad die er alle vertrou-
wen in heeft dat alle appartementen 
vroeg of laat verkocht en bewoond 
zullen zijn.

Zij verwacht dat de eerste eenheden 
in de zomer van 2010 worden op-
geleverd, mits er geen strenge win-
ter komt waardoor de afbouw ver-
traging zou kunnen oplopen.

Het project ‘Waterrijck’ wordt ge-
bouwd achter de sportvelden van 
de Legmeervogels, bereikbaar via 
de Noorddammerweg en Rand-
hoornweg; ook te zien vanaf Langs 
de Baan.
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Noten- en tapasbar bij 
Stijn Melenhorst
Uithoorn - Sinds kort heeft de in-
loopwinkel ‘Kaas en Zo’ van Stijn 
Melenhorst in winkelcentrum Am-
stelplein een interessante uitbrei-
ding ondergaan.
Liefhebbers van (versgebrande) no-
ten en overheerlijke tapas kunnen 
nu ook bij hem terecht. ‘Kaas en Zo’ 
deed al van zich spreken vanwe-
ge het uitgebreide assortiment aan 
binnen- en buitenlandse kaassoor-
ten. Er is op dat gebied maar wei-
nig wat Stijn niet in het assortiment 
heeft. Alleen al van de boerenkaas-
soorten heeft hij een compleet ei-
land vol staan in zijn zaak. De no-
ten- en tapas zijn aan de buitenrand 
gesitueerd zodat klanten direct bij 

het inlopen van de winkel met deze 
heerlijkheden geconfronteerd wor-
den. Het uitgebreide notenassor-
timent mag er zijn. Stijn brandt de 
noten nu in het zicht van de klant 
waardoor die het predicaat ‘versge-
brand’ niet kan ontgaan.
Tot voor kort werd dit in de keuken 
achter de zaak gedaan. Wie ver-
volgens eens doorschuift naar de 
tapasbar kan kennismaken met al-
lerlei lekkers; wat te denken van 
bijvoorbeeld Peppadew roomkaas, 
zalmrolletjes geitenkaas, tapena-
de, verse groene pesto, Provençaal-
se olijven, gegrilde champignons en 
nog veel meer. Wat dat betreft heeft 
Stijn Melenhorst iets bijzonders toe-

gevoegd aan zijn Kaas en Zo, dat 
nu steeds meer de kant op gaat van 
een heuse specialiteitenzaak. Met 
de feestdagen in zicht een welko-
me aanvulling van het assortiment, 
waartoe ook bijpassende wijnsoor-
ten behoren. Stijn Melenhorst gaat 
verder dan alleen maar het om-
vangrijke aanbod van specialiteiten 
in zijn winkel.
Ook diverse streekproducten maken 
er geregeld deel van uit; daarnaast 
kan men zowel zakelijk als parti-
culier bij hem terecht voor het sa-
menstellen van relatiegeschenken 
en kerstpakketten. De moeite waard 
om eens (vrijblijvend) bij ‘Kaas en 
Zo’ binnen te lopen.

Hoogste punt bereikt bij 
project ‘Waterrijck’

Symposium door Stichting 
Maya School bij VLC

Mijdrecht - In El Tablon, een ge-
hucht in de Guatemalteekse provin-
cie Solola, staat sinds 1997 het Cen-
tro Educativo Colegio Maya Solo-
la. een met particulier Nederlands 
geld gebouwde school van en voor 
de Maya-bevolking. VMBO, Mavo, 
VWO, lerarenopleiding – het is er al-
lemaal en er wordt door de bevol-
king een dankbaar gebruik van ge-
maakt.
Vele honderden leerlingen kregen 
er in de afgelopen vijftien jaar hun 
scholing. Speerpunt is de opleiding 
tot onderwijzer - tientallen juffen 
en meesters die de eigen taal (het 
Kaqchikel) van de kinderen spre-
ken en hun cultuur begrijpen, geven 
les op lagere scholen in de regio. 
Zo draagt het Colegio Maya Solola 
– een initiatief van de Rondeveen-
se Stichting Maya School Guatema-
la - er aan bij dat de sinds eeuwen 
genadeloos onderdrukte Maya’s 
dankzij onderwijs in de eigen taal 
en cultuur, uitgroeien tot zelfbewus-

te mensen die hun plaats in de sa-
menleving durven opeisen.
Omdat in Guatemala ook de ge-
zondheidszorg voor de Maya’s nau-
welijks toegankelijk (want niet te 
betalen) is, is momenteel in samen-
werking met de Stichting Return to 
Sender een project gaande om op 
de Maya school ook exacte vakken 
te gaan onderwijzen. Return to Sen-
der, opgericht door tv-presentatri-
ce Katja Schuurman, verkoopt on-
der andere in de Hema’s producten 
uit de armste gebieden van de we-
reld en investeert de opbrengst ver-
volgens weer in het land van her-
komst. Eerste doel van de samen-
werking tussen de beide stichtin-
gen is het opleiden van vakbekwa-
me verpleegkundigen, maar daar 
zal het niet bij blijven, want uit een 
enquête onder de Maya’s bleek on-
langs dat er ook grote behoefte is 
aan beroepsopleidingen op het ge-
bied van techniek, landbouw, huis-
houdkunde en economie.

Nu het Colegio Maya als school en 
gemeenschapscentrum in een ver-
zorgingsgebied van ongeveer 40 
000 Maya mensen stevig op po-
ten staat meent de Stichting Maya 
School Guatemala dat het tijd is om 
de balans weer eens op te maken. 
Welke wensen leven er binnen de 
Maya-bevolking, hoe zien zij hun 
toekomst en hoe kunnen wij, met 
respect voor hun wensen en hun 
cultuur, daarop het beste inspelen ? 
En een vraag die in deze tijd natuur-
lijk niet achterwege kan blijven:  hoe 
ziet de toekomst van de ontwikke-
lingssamenwerking eruit nu minis-
ter Koenders onlangs met name ten 
aanzien van de Particuliere Initiatie-
ven zulke belangrijke wijzigingen in 
het vooruitzicht heeft gesteld ?
Daarom wordt op donderdag 19 no-
vember in de aula van het Veenlan-
den College in Mijdrecht het sym-
posium “Een oude cultuur op weg 
naar een nieuwe toekomst” georga-
niseerd. De stichting Maya School 
Guatemala is erin geslaagd voor dit 
symposium sprekers aan te trekken 
die hun sporen op het gebied van de 
kleinschalige ontwikkelingssamen-
werking verdiend hebben. Het Co-
legio Maya stuurt twee leraren die 
onder andere de betekenis van de 
school voor de bevolking van Solo-
la Maya’s zullen schetsen. De theo-
loog Mario Coolen van Solidaridad, 
iemand die acht jaar in Guatemala 
woonde en auteur van boeken over 
de Maya’s, zal het onder meer heb-
ben over de positie van de Maya’s 
in Guatemala en over de noodzaak 
van ontwikkelingshulp en Mirjam 
Vossen, journalist en ontwikkelings-
geograaf, spreekt vooral over parti-
culiere initiatieven oftewel doe-het-
zelven in ontwikkelingsland. Verder 
is er een paneldiscussie. Het sym-
posium wordt gehouden van 15.30 
tot 18.30 uur.

Het symposium is vrij toegankelijk, 
maar in verband met de beperk-
te ruimte in de aula van het Veen-
landen College wordt men vriende-
lijk verzocht zijn/haar komst even 
aan te kondigen bij Madelon van 
der Stap, tel. 0297-256264. Zie ook   
Mayaschool@xs4all.nl

Een van de toekomstige leerlingen van het Colegio Maya

Sfeervolle kerstmarkt
Vinkeveen - Op zaterdag 14 no-
vember organiseert De Bonte Stal 
in samenwerking met Peploen van 
14.00 uur tot 20.00 uur een sfeervol-
le, knusse kerstmarkt aan de Dem-
merikse Kade 17 in Vinkeveen. Het 
terrein naast kaasboerderij van der 
Arend is omgebouwd in een roman-
tisch kerstdecor. In deze gezellige 
ambiance worden de nieuwe kerst-
decoraties en kerstartikelen gepre-
senteerd. Daarnaast zijn er diver-
se adembenemende kerststukken te 
bewonderen. Kerststukken waarvan 

u in eerste instantie zult denken ‘dat 
zou ik nooit kunnen maken’. Maar 
niets is minder waar, want wanneer u 
zich inschrijft voor één van de kerst-
workshops die de Bonte Stal en Pe-
ploen in de weken voor Kerst gaan 
geven, zult u later versteld staan van 
uw eigen prestaties. 
Maar er is meer... Ook Kaasboerde-
rij van der Arend zal zich presente-
ren met de leuke en originele kerst-
presenten en natuurlijk kunt u ook 
de inmiddels beroemde Vinkenthaler 
(winnaar van de verkiezing van het 

Groene Hart Streekproduct 2009-
2010) komen proeven. Een glühwein-
tje of een warme chocolademelk ma-
ken het (kerst)feest compleet. Kort-
om, wilt u alvast in de kerstsfeer ko-
men, breng dan aanstaande zater-
dag 14 november een bezoekje aan 
deze sfeervolle echte Vinkeveense 
Kerstmarkt. Van 14.00 uur tot 20.00 
uur bent u meer dan van harte wel-
kom op Demmerikse kade 17. Kunt 
u niet, maar wilt u zich wel inschrij-
ven voor één van de kerstworkshops, 
neem dan contact op met Karin v.d. 
Scheur van De Bonte Stal, tel.  06 12 
375 225 of Ingrid Hagenaars van Pe-
ploen, tel. 06 50 550 581.



Uithoorn - Aanstaande zaterdag 14 
november is het weer zover! Sinter-
klaas en zijn hele gevolg van Zwar-
te Pieten zijn weer in Nederland. En 
natuurlijk is Uithoorn en Winkelcen-

trum Zijdelwaard een van de eerste 
plaatsen waar kinderen hem kun-
nen begroeten. 
Sinterklaas bezoekt Winkelcentrum 
Zijdelwaard zaterdag 14 novem-

ber van 13.30 uur tot 
14.30 uur. Alle kinde-
ren kunnen hem dan 
een handje geven. 
Maar het is veel leuker 
om wat eerder te ko-
men, want de clowns 
Choco en Jibbe zijn al 
vanaf 11.00 uur in Zij-
delwaard om alle kin-
deren te vermaken 
met liedjes, spelletjes 
en het uitdelen van 
ballonnen. De clowns 
zijn aanwezig tot 15.00 
uur.
Op de zaterdagen 21 
en 18 november en 5 
december zijn natuur-
lijk ook nog Zwarte 
Pieten in het winkel-
centrum. Van 11 tot 15 
uur delen zij peperno-
ten uit. Ook is er een 
kleurplatenwedstrijd.
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Is uw huisdier 
zoek?

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

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

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

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

Paranormale beurs
Mijdrecht - Op woensdag 18 no-
vember is er weer een paranorma-
le beursavond in de Meijert aan de  
dr. J. v.d. Haarlaan 6 in Mijdrecht. 
Geïnteresseerden zijn welkom tus-
sen 19.30 en 22.30 uur. De toegang 

is gratis, zodat men vrijblijvend kan 
binnenlopen om kennis te maken 
met o.a. diverse vormen van alter-
natieve geneeswijzen en mediums. 
Een consult is mogelijk tegen een 
vergoeding (gemiddeld 10 euro).

Dit jaar de vogelshow 
niet in sportcomplex KDO
Regio - De vogelliefhebbervereni-
ging “De Groenling” houdt komend 
weekend weer haar jaarlijkse vo-
geltentoonstelling. De tentoonstel-
ling zal dit jaar plaatsvinden aan de 
Noorddammerweg 15 in De Kwakel 
bij Martien van Zaal Beschoeiingen.
Het belooft ook dit jaar weer een 
grandioze show te worden op een 
heel mooie locatie.

De openingstijden zijn:
Vrijdag 13 november
20.00 tot 22.00 uur
Zaterdag 14 november
10.00 tot 18.00 uur
Zondag 15 november
10.00 tot 16.00 uur

De opening van de tentoonstelling 
zal op vrijdag 13 november door de 
burgemeester van Uithoorn, me-
vrouw Groen worden verricht om 
20.00 uur. 
De vogeltentoonstelling, wordt niet 
in sportcomplex KDO gehouden, 

maar bij Martien van Zaal. 
Op woensdagavond wordt er be-
gonnen met de locatie om te to-
veren tot een mooie plek voor de 
show. Donderdagavond kunnen de 
inzenders de vogels komen bren-
gen en op vrijdag komen er officië-
le keurmeesters van de Nederland-
se Bond van Vogels om de vogels te 
keuren aan de hand van de bonds-
richtlijnen. Sommige vogels worden 
gekeurd uitsluitend op kleur en an-
dere vogels op vorm of postuur. Al-
le vogels moeten in een goede con-
ditie zijn en er goed verzorgd en 
dus schoon uitzien. De keurmees-
ters bepalen ook welke vogel de 
uiteindelijke kampioen van de ten-
toonstelling wordt. Daarnaast zijn 
er per soort ook nog prijzen te win-
nen. Dus kom gezellig langs om de 
vogelshow te bekijken. De entree is 
gratis.
Op zondagmiddag rond 15.00 uur 
vindt de trekking plaats van de gro-
te loterij.

Opbrengst rommelmarkt 
voor Hospitium Wilnis
Vinkeveen - Aanstaande zaterdag 
14 november is de opbrengst van de 
rommelmarkt in het Oude Spoorhuis 
aan Demmerik in Vinkeveen geheel 
ten bate van het Hospitium in Wilnis. 
De verschillende ruimten van het 
voormalige spoorhuis zijn zorgvul-
dig ingericht met gesorteerde kwa-
liteitsgoederen. 
Elke maand worden opnieuw goed 
bruikbare spullen voor in en om het 
huis binnengebracht. Zo zijn er nu 

bijvoorbeeld een aantal prachtige 
linnen tafellakens. Deze maand is 
er speciale aandacht voor het aan-
staande kerstfeest. Omdat ‘het win-
keltje’ maar één keer in de maand 
open is, kunt het beste nu uw slag 
slaan.
U kunt er ook terecht voor bijvoor-
beeld een boek, een puzzel of speel-
goed. Aanstaande zaterdag is de 
rommelmarkt weer open van 9.00 
tot 15.00 uur.

Hou je van zingen, zing dan 
mee met het kerstproject!
Uithoorn - Dit is een oproep aan al-
le basisschoolkinderen van groep 3 
t/m 8: Hou je van zingen?
Doe dan mee met het kerstproject  
van kinderkoor Op-Maat.

Je mag dan meezingen met het koor 
tijdens de gezinsviering op kerst-
avond 24 december! Ze gaan 4 keer 
met elkaar oefenen, op donderdag 
26 november, op donderdag 10 en 
17 december en op dinsdag 22 de-
cember. Je hoeft niet katholiek te 
zijn om mee te zingen in het koor. 
Het is de bedoeling dat je minimaal 
drie keer van de 4 repetities aanwe-

zig bent en natuurlijk ook tijdens de 
kerstviering op 24 december 19.00 
uur. Vorig jaar met kerst stond kin-
derkoor Op-Maat ook met een ex-
tra groot koor in de kerstviering te 
zingen en dat klonk fantastisch en 
was harstikke gezellig! Kinderkoor 
Op-Maat repeteert onder leiding 
van Ireen van Bijnen op donderdag-
avond van 19.00 tot 20.00 uur in het 
trefcentrum van De Burght aan Pot-
gieterplein 4 in Uithoorn. 
Heb je nog vragen of wil je je opge-
ven, mail dan naar dirigente Ireen: 
bertir1@kabelfoon.nl of bel haar: 
(06)50445100.

Merel Schrama & Friends halen 2400 euro op voor het goede doel!

Backstreet Boys event groot succes 
bij Danscentrum Colijn

Uithoorn – Het 2e Dutchies Dance 
4 Backstreet Boys (DD4BSB) zit er 
op. Afgelopen zondag wisten zo’n 
50 enthousiaste deelnemers Dans-
centrum Colijn te vinden voor een 
geweldige middag, vol met muziek 
en dans van de Backstreet Boys. De-

ze deelnemers kwamen uit Uithoorn 
maar ook uit andere delen van Ne-
derland, voornamelijk leden van de 
fanclub van de Backstreetboys. Me-
rel Schrama, ballet-, hip hop- en 
Popshowmusicaldocente bij het 
Danscentrum van de familie Colijn, 

gaf een 2-tal workshops, op ‘Every-
body’, een een al wat ouder nummer, 
en op ‘Straight Through My Heart’ 
(de nieuwe single), en ‘PDA’, beide 
afkomstig van het nieuwste album 
‘This Is Us’. 
De uiteindelijke opbrengst was ho-

ger dan de verwachting. Het doel 
van Merel en haar vriendinnen 
was om de opbrengst van Dutchies 
Dance 4 BSB deel 1, t.w. 570 euro, 
te verdubbelen. Echter, er kwamen 
meer deelnemers dan verwacht, en 
de loterij, waar veel BSB-artikelen 
te winnen waren, liep als een trein! 
Er werd ook een echt platina-album 
van de Boys geveild. 
Uiteindelijk gaat er 2400 euro naar 
de Dorough Lupus Foundation en 
The Healthy Heart Club. Beide goe-
de doelen zijn in het leven geroepen 
door leden van de Backstreet Boys. 
Merel & Friends kunnen dus terug-
kijken op een geweldige dag. Vol-
gende week zijn de Backstreet Boys 
in Nederland en staan ze in Ahoy’ 
Rotterdam!
Naast het geweldige event werd er 
ook nog door wedstrijdparen van 
Colijn gedanst in Nederland. Voor 
Jeffrey Slof en Suzanne v.d. Schilden 
kon deze zondag niet meer stuk. In 
Almere werden ze 3e in de Debu-
tanten 3 standaard en 7e in de De-
butanten 2 Latin. Ook Selmar Smit 
en Charlotte Rietveld zagen hun in-
spanningen van trainen en wed-
strijden beloond met een 3e prijs 
in de Debutanten 2 latin. Dion v.d. 
Klaauw en Angela Eshuis staan op 
promoveren in de Standaard afde-
ling. Ze werden dit keer 5e in de De-
butanten 4. Hopen dat ze volgende 
wedstrijd het laatste punt pakken. 
Al met al weer een druk, geslaagd 
weekend voor Danscentrum Colijn, 
medewerkers en dansers!

Aanstaande zaterdag 14 november:

Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken 
Winkelcentrum
Zijdelwaard

Intersport Duo organiseert 
ski- & snowboard-
occasionbeurs
Regio - Van 19 t/m 28 november 
a.s. organiseert Intersport Duo we-
derom een ski-, en snowboard-oc-
casionbeurs in haar filiaal Uithoorn. 

Gedurende deze periode worden 
gebruikte ski’s, skischoenen, snow-
boards en snowboardschoenen te 
koop aangeboden.

Ook aan particulieren wordt de mo-
gelijkheid geboden om wintersport-
materiaal op deze beurs te koop aan 
te bieden. Alleen technisch veilig 

materiaal, geen kleding, kan wor-
den ingebracht t/m 18 november 
aanstaande bij Intersport Duo op 
de Zijdelrij 7 in Uithoorn (tel. 0297-
560329). 
Na controle op veiligheid van het 
materiaal wordt door de medewer-
kers, in overleg met u, de vraag-
prijs bepaald. Verkocht materiaal zal 
worden uitgekeerd in waardebon-
nen. Intersport DUO brengt verder 
geen provisie in rekening.

Naast het occasion-ski-materiaal 
vindt u tijdens de beurs vele aan-
trekkelijke wintersportaanbiedin-
gen. Zo geeft Intersport Duo nu 25% 
extra korting op de nieuwste ski’s en 
snowboards.

Deze korting is ook geldig op al-
le aanbiedingen en setprijzen. Bo-
vendien kunt u gebruik maken van 
een laagseizoenkorting van 10,00 op 
ski- of snowboard onderhoud.

Zie ook de advertentie elders in 
deze krant.

De Hoef - Aanstaande zaterdag 
14 november organiseert de biljart-
vereniging in De Hoef opnieuw een 
grandioze kaartavond in gebouw 
De Springbok aan de Oostzijde 61a 
In De Hoef.
Deze avond zijn er weer forse vlee-
sprijzen te verdienen voor de beste 
en/of slimste kaarters onder u. De 
avond begint weer om 20.30 uur en 
voor de wat minder gelukkige kaar-
ters zijn er ook mooie prijzen te win-
nen. Ook vermeldenswaard is dat 
voor de inwendige mens zal worden 
gezorgd. Tot zaterdag in de Spring-
bok! 

Kaarten in
De Hoef

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698



Mijdrecht – Een groep vrijwilligers 
bezoekt regelmatig de bewoners van 
bejaardenhuis Gerardus Majella om 
met hen met allerlei zaken bezig te 
zijn. Deze weken brengen zij door 
middel van de herfstkoffer ‘de herfst’ 
bij de bejaarden, 
En wat kwam er vrijdagmiddag uit de 
koffer? Een spin! Geen echte maar 
een handspin die de mensen kriebel-
de en waar je niet bang voor hoef-
de te zijn.
Toen kwam de voelzak tevoorschijn, 
voelen, voelen, nog even niets zeg-
gen en tot besluit mochten ze zeg-
gen, en natuurlijk kijken, wat er in de 
zak zat: een stokje, een dennenap-
pel, een kastanje, een walnoot, een 
eikeltje.
Vervolgens gingen ze ‘drie op een 
rij’ spelen met kastanjes en dennen-
appels. Er volgde een groot applaus 
voor de winnaars.
Toen nog een vangspelletje met een 

pagina 26 Nieuwe Meerbode - 11 november 2009

Mijdrechtenaar wint een 
elektrische fiets
De Ronde Venen - Opzichter ci-
vieltechnische werken Henk Dale-
bout van de gemeente De Ronde 
Venen kreeg woensdag een elektri-
sche Spartafiets uitgereikt door Paul 
Broos van Eneco.
Dalebout bezocht in september de 
Ecomobiel beurs, een vakbeurs voor 

groene mobiliteit om zich namens 
de gemeente te oriënteren op elek-
trisch vervoer.
Bij de stand van energieleverancier 
Eneco liet hij zijn visitekaartje ach-
ter en won daarmee deze fiets: een 
eerste stap op weg naar elektrische 
mobiliteit.

Veenhartfilmmaand
De Ronde Venen - De hele maand 
november is filmmaand in de Veen-
hartkerk. Iedere vrijdagavond in die 
maand wordt er in het gebouw van 
de Veenhartkerk aan Grutto 2a in 
Mijdrecht een film gedraaid. 
Komende vrijdag 13 november 
draait de tweede film. De filmmaand 
is de opvolger van de maandelijk-
se filmavonden. Gekozen is nu om 
twee keer per jaar een filmmaand te 
organiseren.  Op die manier kunnen 
verschillende films rondom hetzelf-
de thema bij elkaar gezocht worden. 
Het thema voor november is: An-
ders, maar niet echt verschillend.
In de films ontmoeten we mensen 
uit vier totaal verschillende cultu-
ren. De eerste filmavond bracht de 
kijker naar India, de tweede filma-
vond, vrijdag 13 november, brengt 

hen naar een donkere bladzijde uit 
het verleden van Australië. 
In de verhalen ontdekken we dat 
de hoofdpersonen allemaal net als 
wij mensen zijn, met dezelfde vra-
gen, met dezelfde emoties. Anders, 
maar tegelijk niet echt verschil-
lend van ons. Het lukt de films om 
je dwars door de cultuurverschillen 
heen, heel dicht bij medemensen te 
brengen.

De films worden vertoond op een 
groot scherm, met topkwaliteit ge-
luid. De films starten om 20.30 uur, 
de zaal gaat om 20.00 uur open, en-
tree kost 4 euro. In verband met 
de vergunning kan men niet zeg-
gen wat er gedraaid zal worden, op 
de website vindt u meer info: www.
veenhartkerk.nl.

Intocht Sint Nicolaas in 
Vinkeveen zaterdag
14 november 12.00 uur
Vinkeveen - Het is weer zover. De 
eerste schoentjes worden gezet, de 
hartjes kloppen vol verwachting en 
het paard van Sint Nicolaas heeft 
een extra borstelbeurt gekregen. 
Kortom, alles is weer gereed voor 
een grootse intocht in Vinkeveen. 
Zaterdag 14 november is het zover. 
Om 12.00 uur arriveert de Sint, we-
derom met een groot aantal sche-
pen, vanuit de richting Heulbrug 
bij het terras aan de zijkant van de 
Boei. Deze keer zal Billy Boem de 
Sint verwelkomen .Vanaf 11.15 uur 
zal Billy Boem de kinderen verma-
ken met acts en kinderliedjes zodat 
de sint luidkeels toe gezongen kan 
worden.

Onze burgemeester, mevrouw Mari-
anne Burgman, ontvangt Sint Nico-
laas op het bordes bij het water en 
wie weet welke andere bestuurders 
van onze gemeente nog aanwezig 
zullen zijn.
Ook is er een heuse Zwartepieten-
band die over het water met de Sint 
meekomt. 

De prijsuitreiking van de tekenwed-
strijd vindt plaats op het terras aan 
de voorzijde van De Boei. Bij slecht 
weer gaan we naar binnen. En na-
tuurlijk zijn er ook dit jaar weer 
mooie prijzen uitgezocht door een 
vakkundige jury. De bonnetjes, uit-
gereikt bij het inleveren van de te-
kening, moet men goed bewaren en 
meenemen, want voor iedere inge-
leverde bon is er een leuke verras-
sing!
Na de prijsuitreiking vertrekt de Sint 
op geheel eigen wijze naar Win-
kelcentrum Zuiderwaard. Hoe? Dat 
blijft nog even een verassing. 
Tijdens de rondgang door Zuider-
waard geeft de Pietenband een 
show op het voorplein.
Het is bijna traditie de afgelopen ja-
ren dat de intocht gepaard gaat met 
mooi weer voor de tijd van het jaar. 
Hopelijk zijn de weergoden ons ook 
dit jaar weer goed gezind en wordt 
het voor alle kinderen en ouders een 
mooie en sfeervolle intocht. Sint re-
kent op héél véél kinderen die héél 
goed kunnen zingen! 

Schoenendozenproject 
ActieKids in Mijdrecht
Mijdrecht - ActieKids zijn kinde-
ren die zich inzetten voor arme kin-
deren. Zij komen in actie voor kin-
deren in nood door persoonlijk een 
schoenendoos voor hen te versie-
ren en te vullen met schoolspullen, 
speelgoed en toiletartikelen.

Deze dozen worden verstuurd naar 
arme landen, waar zij worden uit-
gedeeld aan kinderen die in moei-
lijke omstandigheden leven. Denk 
aan kinderen in vluchtelingenkam-
pen, sloppenwijken, weeshuizen en 
ziekenhuizen. Totaal gingen er ruim 
7,9 miljoen schoenendozen de we-
reld over. En ook dit jaar wil de orga-
nisatie proberen om zo’n 8 miljoen 
schoenendozen uit te laten delen. 

Waarom vult een ActieKid 
een schoenendoos? 
Met een gevulde schoenendoos 
geeft een ActieKid hoop en blijd-
schap aan een ander kind. 
Elk kind dat een schoenendoos 
krijgt, maak je enorm blij. Even 
wordt het verdriet vergeten. 
Als ActieKid leer je om je spulletjes 
te delen met andere kinderen. Als 
ActieKid mag je blij zijn met de rijk-
dom waarin je leeft. Door deze actie 
leer je dat veel kinderen bijna niets 
hebben. 

Waar gaan de 
schoenendozen naar toe?
Vanuit Nederland en België wor-
den de schoenendozen elk jaar ver-
zonden naar 100 landen waar hulp 
nodig is. Afgelopen jaar waren dat 
er 53.814 in vijf containers en twee  
vrachtwagens. Grote dank daarvoor! 
Dit jaar gaan de dozen naar Oegan-
da, Tanzania, Kameroen en de Filip-
pijnen. 

Schoenendoosproject 
in Mijdrecht
De viering in Mijdrecht van zondag 
15 november staat in het teken van 
het schoenendoosproject. Het be-
looft weer een mooie viering te wor-
den en men hoopt dat jullie weer al-
lemaal komen. Er zijn in de maan-
den oktober/november uitgebrei-

de informatiefolders verkrijgbaar in 
de kerk. De organisatoren hopen 
dat de dozen al klaar zijn op 15 no-
vember en dat er dan een hele berg 
dozen ontstaat op ons altaar. Breng  
je doos maar mee! Vorig jaar zijn er 
260 dozen opgehaald en wegge-
bracht; misschien wordt dit record 
dit jaar verbroken? 
De belangrijkste feiten op een rijtje:
De schoenendozen kunnen ge-
maakt worden in de maanden okto-
ber en november. 
Inleveren kan tijdens de vieringen 
op zaterdag en zondag in de kerk in 
Mijdrecht.

Ook tijdens de repetitie van het Kin-
derkoor Joy in Mijdrecht, elke dins-
dagavond in oktober en november 
tussen 18.15 en 19.15 uur, bij het 
parochiesecretariaat of in de kerk.
Inleveren in Mijdrecht kan tot en 
met vrijdag 20 november. Eind de-
cember worden de dozen centraal 
ingezameld, zodat ze inderdaad 
vóór Kerstmis verscheept kunnen 
worden naar de betreffende landen.
Het formaat van de schoenendoos 
is ongeveer: lxbxh: 35x20x15 cm. Dit 
is een doos voor een normaal paar 
schoenen; uitdrukkelijk verzoek, 
géén laarzendoos.
In de doos doe je: schoolspulle-
tjes, klein speelgoed, toiletartikelen, 
geen snoep en oorlogsspeelgoed.
Kies of je een doos maakt voor een 
jongen of een meisje en kies een 
leeftijd (2-4, 5-9, 10-14 jaar). Via het 
bonnetje uit de informatiefolder kun 
je dit aangeven.
Vul de doos met cadeautjes, vooral 
met handige dingetjes. Het mag ook 
iets van jezelf zijn.

Het versturen van de doos kost vijf 
euro per doos; deze bijdrage is vrij-
willig en kan in de daarvoor bestem-
de envelop gedaan worden, die ver-
krijgbaar is bij de informatiefolder.

Sluit de doos met een elastiek of 
touw; niet dichtplakken.
Voor informatie over dit project:  
www.actiekids.nl of via de werk-
groep Familievieringen.

O.K.K. met ‘Wat een mooie ster’
Mijdrecht - Het is bijna zover, To-
neelvereniging O.K.K uit Mijdrecht 
gaat de planken op met het najaars-
stuk “Wat een mooie ster”.
Een vrolijk stuk over een jongeman 
die onverwacht bezoek krijgt van 
een wel heel speciale jongedame.
Zijn aanstaande verloofde en ook 
zijn medekamergenoot zijn hier niet 
blij mee, want vanaf dit moment ge-
beuren er plotsklaps heel vreemde 
dingen in huis. Het licht valt uit en 
zelfs de ‘man van het licht’ kan dit 
niet verklaren.
De enige die zich kostelijk vermaakt 

is Gerard’s moeder, maar waarom 
zij wél weet wat er allemaal gaande 
is gaan de spelers van OKK nu nog 
niet verklappen. 
Als u zin heeft in een avondje heer-
lijk lachen, dan bent u van har-
te welkom op vrijdag 20 novem-
ber of zaterdag 21 november a.s. in 
de Meijert aan de v.d. Haarlaan in 
Mijdrecht (alleen bereikbaar van-
af de Margrietlaan). De zaal is open 
om 19.30 uur. Zaterdagavond is er 
na afloop een live-band voor dege-
nen die nog willen dansen, 
Graag tot ziens dus bij O.KK.!

Voetspecialist bij Leemans 
Schoenen
Mijdrecht - Een voetdeskundige 
brengt dinsdag 17 november een 
bezoek aan Leemans Schoenen aan 
het Raadhuisplein 12. Gedurende de 
hele dag zal deze specialist mensen 
met voetklachten te woord staan.
Er wordt gratis een voetafdruk ge-
maakt en tekst en uitleg gegeven 
over de werking van de Vibrionveer, 
een nieuwe Zweedse uitvoering.
De Vibrionveer is een vervangsmid-
del van de klassieke steunzool. In 
tegenstelling tot de rationele steun-
zool, die vaak hard en statisch is, 
heeft de Vibrionveer een veren-
de werking. Deze activeert de spie-
ren en de bloedsomloop. Het dage-
lijks elastisch verend op natuurlijke 
wijze lopen zonder vermoeidheid of 
pijnlijke voeten wordt hierdoor be-
vorderd. Met name in Duitsland en 
Amerika heeft de Vibrionveer gro-
te opgang gemaakt onder mensen 
met voetklachten en daaruit voort-
vloeiende rugklachten.

De veer verbetert op buigzame wijze 
de stand en de holte van de voet. De 
gevoelige voorvoet wordt extra door 
verende kupolen ondersteund en de 
voet kan weer natuurlijk afrollen. De 
pijn neemt door deze behandeling 
af en spieren en banden worden 
weer krachtiger. Ook wordt door het 
verende effect bij iedere stap de to-
tale voetvlakte gemasseerd wat een 
goede doorbloeding bevordert. 
Bijkomend voordeel van de Fuss-
gold Vibrionveer is het handzame 
formaat: de Zweedse vinding past in 
bijna alle modeschoenen.

Mensen met voetklachten en uiter-
aard ook belangstellenden kunnen 
zich uitvoerig laten informeren over 
deze Zweedse uitvinding. Het advies 
van de specialist is kosteloos. Wel is 
het zaak van tevoren een afspraak 
te maken. 
Leemans Schoenen is telefonisch 
bereikbaar via tel. 0297-264655.

Kinderen Twistvliedschool 
genieten van schoolontbijt

Mijdrecht - Vorige week woens-
dag 4 november heeft de Twistvlied-
school deelgenomen aan het Natio-
naal Schoolontbijt. Zoals op de foto 
te zien is was het een enorm succes. 
De kinderen hebben genoten van 
het uitgebreide ontbijt, dat mede ter 
beschikking werd gesteld door bak-
kerij Leonard. Het hele pakket was 

goed verzorgd en zeer compleet. De 
Twistvliedschool werd ingeloot na-
dat een van de ouders de school 
had aangemeld voor deelname.
Het belang van een goede start van 
de dag, het ontbijt, werd voor ieder 
weer benadrukt. Het andere doel 
was een bijdrage leveren, namens 
de kinderen, aan Right To Play.

Nationaal Schoolontbijt 
op de Sint Jozefschool

Vinkeveen - Voor het leveren van 
topprestaties is een goed ontbijt 
broodnodig. Zeker voor kinderen. 
Daarom vindt van dinsdag 3 tot en 
met vrijdag 6 november voor het ze-
vende achtereenvolgende jaar Het 
Nationaal Schoolontbijt plaats. Het 
Nationaal Schoolontbijt wil het be-
lang en het plezier van een goed 
ontbijt onder de aandacht brengen 
van leerlingen, hun ouders en leer-
krachten. Het is inmiddels uitge-
groeid tot het grootste ontbijtevene-
ment waaraan dit jaar 2.500 basis-
scholen meedoen. Dit betekent dat 
tijdens de week van Het Nationaal 

Schoolontbijt zo’n 540.000 kinderen 
‘s ochtends een ontbijtje nuttigen op 
school. Op de Sint Jozefschool was 
dit op dinsdag 3 november. Dankzij 
bakkerij Leonard konden de kinde-
ren genieten van diverse bolletjes, 
croissants en krentenbolletjes. 
Als dank heeft de school per leer-
ling een bijdrage overgemaakt naar 
Right To Play, een internationale hu-
manitaire organisatie die met sport- 
en spelprogramma’s de levens van 
kinderen in de meest achtergestel-
de gebieden ter wereld wil verbete-
ren. Ieder kind heeft het recht om te 
spelen !

Speelgoed- en 
kinderkledingbeurs 
peuterspeelzalen succesvol
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag was het druk op de speel-
goed- en kinderkledingbeurs van 
peuterspeelzalen de Duikelaar en 
Duimelot. Voor aanvang stond al 
een flink aantal mensen buiten te 
wachten om als eerste naar binnen 
te kunnen en de mooiste koopjes te 
bemachtigen. Er waren dit jaar meer 
spullen ingebracht dan andere ja-
ren en de ‘winkel’ was dan ook vol 
te noemen. Al snel stond er een rij 
mensen met armen vol koopjes voor 
de kassa. Velen gingen dan ook te-
vreden en met volle tassen naar 
huis. Er bleef na sluiten ook nog wel 

het een en ander over maar veel ver-
kopende klanten hebben hun niet 
verkochte spullen geschonken aan 
ROKI, het goede doel dat aan de-
ze beurs was gekoppeld. Roki is een 
organisatie die zich inzet voor Roe-
meense wees- en zigeunerkinderen. 
Na het opmaken van de kas konden 
veel verkopende klanten hun gevul-
de enveloppe komen ophalen. 

Ook voor de speelzalen de Duikelaar 
uit Vinkeveen en Duimelot uit Wilnis 
is een leuk bedrag verdiend en dat 
komt natuurlijk ten goede aan de 
peuters van deze speelzalen.

Bijeenkomst de Christenvrouw
De Ronde Venen - Vereniging de 
Christenvrouw afdeling De Ronde 
Venen hoopt weer bij elkaar te ko-
men op D.V. donderdag 19 novem-
ber a.s. in gebouw ’t Kruispunt van 
de Christelijk Gereformeerde Kerk 
in Mijdrecht aan de Koningin Juli-
analaan 22. Mevrouw Brigitte Mak-
kinje van Stichting Antwoord komt 
vertellen wat deze stichting doet en 

dan speciaal over een stukje toerus-
ting, evangelisatie in Afrika. Speci-
ale aandacht krijgt ook het kinder- 
en jeugdwerk.
Spreekt het onderwerp u aan? Kom 
gerust eens vrijblijvend een keer kij-
ken en luisteren.
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom, de aanvang is 20.00 uur en de 
koffie staat om 19.45 klaar!

Bewoners Gerardus Majella 
genieten van herfstspelletjes

dennenappel, tot drie tellen en dan 
vangen. Het lukte goed. De mensen 
wilden gelijk zelf zo’n spelletje ma-
ken, dus werden er vliegers gevou-
wen, touwtjes aan de dennenappels 
geknoopt en... het spelletje was klaar. 
Nog even film kijken over de trekvo-
gels. De middag is omgevlogen.
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Zwaarbevochten gelijkspel 
voor Hertha D3
Vinkeveen - Hertha D3 heeft een 
zwaarbevochten gelijkspel behaald 
tegen t Gooi D5. Na een 0-1 rust-
stand werd in de tweede helft de 
verdiende gelijkmaker gescoord. De 
jongens verdienen een compliment 
voor de enorme vechtlust.
Hertha D3 begon getergd aan de 
wedstrijd. Na 4 nederlagen op rij 
waren de jongens van de D3 vast-
besloten om weer eens een of drie 
punten te gaan behalen. De tegen-
stander uit ’t Gooi had echter het-
zelfde idee waardoor er een ge-
lijkopgaande en spannende wed-
strijd ontstond. De verdediging met 
Tim, Mark, Jelle en Thijs stond van-
daag als een huis. En op de momen-
ten dat er toch iemand tussendoor 
glipte stond onze uitstekende kee-
per Björn op de goede plek. Toch 
kon niet voorkomen worden dat ’t 
Gooi halverwege de eerste helft op 
0-1 kwam. Hertha liet het er ech-
ter niet bij zitten en probeerde te-
rug te komen. Hertha kon echter 
nog geen uitgespeelde kansen cre-

eren. ’t Gooi kreeg wel een uitgele-
zen mogelijkheid om de voorsprong 
uit te bouwen toen het diep in de 1e 
helft een strafschop kreeg. De straf-
schop werd hoog in het doel ge-
schoten, maar deze treffer werd af-
gekeurd omdat de scheidsrechter 
nog niet gefloten had. Bij de twee-
de poging hield Björn de strafschop 
tegen. Hierdoor bleef het 0-1 en kon 
Hertha nog hopen op een goed re-
sultaat. 

Ongewijzigd
In de 2e helft bleef het spelbeeld 
ongewijzigd: het spel golfde op en 
neer. De beste kansen bleven voor-
alsnog voor ’t Gooi. Björn moest 
meerdere malen reddend optreden. 
Eenmaal kreeg hij hulp van de paal. 
Echter gaandeweg de tweede helft 
begonnen de conditietrainingen 
van Sebastiaan zich uit te betalen. 
Hertha begon te jagen op de tegen-
stander. Op het middenveld werk-
ten Niels, Hidde, Dave en Maarten 
zich een slag in de rondte. En on-

ze spitsen Tijmen, Wessel en Jeffrey 
kwamen steeds meer aan de bal. Op 
rechts was er een goede samen-
werking tussen Maarten en Jeffrey 
waardoor Jeffrey een aantal keren 
gevaarlijk kon uitbreken. Thijs ver-
hoogde de druk op de tegenstander 
door goed te storen en Roffa bracht 
met zijn lange solo’s ook verwarring 
bij ’t Gooi. De Vinkeveense fans gin-
gen achter de ploeg staan. Zo’n 10 
minuten voor het einde resulteerde 
dit in de verdiende gelijkmaker. Tij-
men speelde zich op links vrij, Thijs 
zette goed voor en Wessel zette aan 
voor een alles of niets poging. De 
bal viel met een mooie curve via de 
onderkant van de lat in het doel: 1-
1. In de resterende tijd ging Hertha 
op jacht naar nog een treffer. Ech-
ter, het was ’t Gooi dat in de laat-
ste minuut via een counter nog bij-
na scoorde. Gelukkig stond de red-
dende engel Björn weer op de juiste 
plaats. Vlak hierna floot de scheids-
rechter af en verlieten de Herthanen 
tevreden het veld. 

Stichting Topsport Argon 
bindt nieuwe subsponsor
Mijdrecht - Voorafgaand aan de 
winnend afgesloten wedstrijd tus-
sen Argon en FC Hilversum werd 
in de bestuursruimte van het club-
huis van sv Argon een driejari-
ge overeenkomst getekend tus-
sen de Stichting Topsport Argon en 
het entertainmentbedrijf Event Sta-
tion, gevestigd aan de Stationsweg 
in Mijdrecht. Met deze overeen-
komst bindt het bedrijf zich als sub-

sponsor aan de Stichting en steunt 
daarmee het streven om met Argon 
op het hoogste platform op te kun-
nen treden. Voorzitter Jan Faber was 
verguld met dit contract, dat door 
directeur John den Hollander van 
de benodigde handtekening werd 
voorzien. De Stichting Topsport Ar-
gon hoopt in samenwerking met 
hoofdsponsors en subsponsors het 
klimaat te kunnen scheppen waar-

in sporten op hoog niveau haalbaar 
is en blijft voor Argon, dat al zo ve-
le jaren meedraait in de top van het 
landelijke amateurvoetbal. De ruime 
ervaring die Event Station in de af-
gelopen 20 jaar heeft opgebouwd 
kan daarbij gezien worden als een 
goede steun in de rug en biedt de 
mogelijkheid om op velerlei gebie-
den zaken vooral goed, maar ook 
leuk te organiseren.

Cornelissen Dakwerk steekt 
CSW MD 1 in het nieuw
Wilnis - Afgelopen week presenteerden de meiden van de MD1 hun nieuwe tenues. Onder het toeziend oog van 
de sponsor Peter Cornelissen van Cornelissen Dakwerk is een mooie foto gemaakt. De meiden doen het goed en 
staan in een competitie met veel jongensteams hun mannetje.

Atlantis te water
Mijdrecht -Verleden week vrijdag 
haalden 65 jeugdleden van korfbal-
vereniging Atlantis een nat pak. On-
der de noemer: “Atlantis is meer dan 
korfbal alleen”, was er een geweldig 
zwemfestijn georganiseerd in het 
zwembad van Vinkeveen. De kinde-
ren moesten allerlei behendigheids-
spelletjes in het water doen. Van rin-
gen opduiken tot “bommetjes’ ma-
ken en door een ring zwemmen tot 
mat lopen. Iedereen in de leeftijd 
van 10 tot 18 jaar deed fanatiek mee. 

Toen de vermoeidheid hun parten 
ging spelen was het vooral elkaar in 
het water gooien en nog meer ple-
zier maken.
Alle spelletjes die klaarstonden wa-
ren georganiseerd door Paul en Co-
lette Lamers. Zij hebben deze 65 kin-
deren met ontzettend veel enthousi-
asme aan het werk gezet en mede 
door hen was deze avond een groot 
succes. Paul en Colette, namens de 
jeugdleden van Atlantis, bedankt!
Korfbalvereniging Atlantis orga-

niseert 12 feesten per jaar voor de 
jeugd. Dit zwemmen voor de oudere 
jeugd is één van de feesten. Ook zijn 
er de jaarlijkse BBQ, bowlen en dis-
co die op het programma staan. Voor 
de jongeren heeft Atlantis onder an-
dere een bingofeest, Sinterklaasbe-
zoek en een creatieve avond. Als af-
sluiting is er een overnachting op het 
terrein aan de Hoofdweg en voor de 
ouderen een strandfeest. Genoeg te 
doen en te beleven dus bij KV At-
lantis.

Atalante Kanaries eerste 
tijdens de tweede minidag
Vinkeveen - In de derde en laatste 
ronde van de minidag in IJmuiden 
werd het behoorlijk druk. Maar liefst 
4 Atalante teams liepen rond in de 
sporthal, die dus behoorlijk geel/
groen gekleurd was. Atalante’s ge-
zellige mix van jongens en meisjes, 
de Atalante Muppets, waren de vo-
rige toernooidag begonnen op ni-
veau 4 en kwamen daar dit keer hun 
trainingsmaatjes en de stoere man-
nen van de Atalante Heroes tegen 
(die het ook een stapje hoger gin-
gen proberen). Hier speelden beide 
teams dus ook tegen elkaar. De er-
varing van de Muppets zorgde er-
voor dat de overwinning naar hen 
ging, maar voor beide teams is het 
nog even wennen op dit hogere ni-
veau. Geef ze wat tijd en ook bij de-
ze teams zullen in de toekomst veel 
winstpartijen gevierd worden. 
 
De Atalante Ukketoppers speelden 
–net als vorige keer- alweer een ni-
veau hoger. Zij spelen nu op niveau 

3, wat inhoudt dat elke bal die over 
het net komt gepasst en gevangen 
moet worden. Dit sympathieke en 

fanatieke team is weer de kleinste in 
haar poule, maar doet het zeker niet 
onverdienstelijk. Nog niet alle sets 

worden met winst afgesloten, maar 
ook bij hen is het kwestie van tijd. 
Aan motivatie ligt het zeker niet.

Ook de ‘oudste’ mini’s waren nu in 
de sporthal te vinden. De Kanaries 
maakten de vorige minidag al de 
overstap van niveau 4 naar niveau 6. 
Niveau 6 is het ‘echte’ volleybal, het 
enige verschil is dat de bal niet in 
een keer over het net gespeeld mag 
worden.
Verder mag alles; smashen, boven-
hands serveren, blokkeren, etc. De 
Kanaries spelen voor hun leeftijd en 
lengte op een pittig en tevens het 
hoogste niveau. Ze spelen in poule 
B, maar moesten deze minidag ook 
tegen een team uit poule A spelen. 
De eerste wedstrijd werd makkelijk 
gewonnen tegen een team uit de-
zelfde poule.
De tweede wedstrijd pakte het team 
brutaal de eerste set tegen de lan-
ge meiden van VCH uit de hoogste 
poule. Helaas konden de Kanaries 
het hoge niveau niet vasthouden en 
ging de tweede set verloren. De der-
de wedstrijd werd heel dik gewon-
nen tegen SAS uit Uithoorn uit de-
zelfde poule.
Kortom, het team is bij haar twee-
de minidag knap op de eerste plaats 
geëindigd.

De Vinken de zaal weer in
Vinkeveen - Na een redelijk suc-
cesvolle eerste helft op het veld 
gaan de korfballers en korfbalsters 
van De Vinken de komende maan-
den de zaal weer in.

In de zaalcompetitie staan veertien 
wedstrijden op het programma. De 
eerste wedstrijd is komende zater-
dag 14 november, de laatste wed-
strijd is op 13 maart 2010. Daarna 
gaan de Vinkeveners weer verder 
met de competitie op het veld.

Wijzigingen
In vergelijking met de veldcompeti-
tie is het eerste achttal van trainer-
coach Siemko Sok op twee plaatsen 
gewijzigd. Peter Kooijman keert na 
een afwezigheid van enkele maan-
den terug in de basisacht.

Hij vervangt Ruud Oussoren. Ook 
routinier Helene Kroon is weer te-
rug. Zij vervangt Lisette Pauw. He-
lene Kroon is Vinken’s meest ge-
louterde speelster. Zij speelde in-
middels al 405 keer in De Vinken 1, 
waarbij zij als meest scorende dame 
ooit ook nog eens 490 doelpunten 

liet noteren. Dit zaalseizoen komt  
daar waarschijnlijk weer een aantal 
wedstrijden en doelpunten bij.
De andere zes basisspelers en 
speelsters zijn Charita Hazeleger, 
Joyce Kroon, en Mariska Meulstee, 
naast Kelvin Hoogenboom, Peter 
Koeleman en Pascal Kroon.

Geslaagde oefenpot
Afgelopen zaterdag ontving de For-
tisformatie het naar de eerste klas-
se gepromoveerde KZ/Danaïden 
uit Leiden. Als deze wedstrijd voor-
beeldmatig is voor wat ze in de zaal 
te zien krijgen, dan kunnen ze er 

nog eens goed voor gaan zitten. Via 
snel, aantrekkelijk en bijzonder gre-
tig aanvalsspel wisten de Vinkeve-
ners in de eerste helft al een 9-4 
voorsprong op te bouwen.

In de tweede spelperiode konden de 
Leidenaren iets beter meekomen; 
maar het vizier van De Vinken bleef 
op scherp staan.

Alle acht basisspelers wisten ge-
staag scorend de einduitslag naar 
20-13 te tillen. 
Komende zaterdag speelt De Vinken 
uit in de Meern tegen Fiducia.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij de wedstrijd van 
dinsdag 3 november had Frans 
Bierstekers een topavond met 5513 
punten, tweede werd Natasja Blom 
met 5083 punten, derde An van der 
Meer met 5045 punten, vierde Theo 
Kranendonk met 5035 punten en als 
vijfde eindigde Ferry Verbraak met 
4848 punten.

Elly Degenaars kan nog steeds niet 
in vorm komen en behaalde hier-
mee 3807 punten.

Uitslag
De uitslag na vijf avonden spelen is 
1. Frans Bierstekers 24335 ptn, 
2. Bep Schakenbos 23843 ptn.
3. An van der Meer 23758 ptn
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De voorliggende programmabegroting 2010 lijkt nu echt de laatste te 
zijn van deze “regeerperiode”. Als de herindeling doorgaat, en daar ziet 
het nu wel naar uit, dan bestaat er op 1 januari 2011 een nieuwe ge-
meente. Het is ons College gelukt om een sluitende begroting voor 
2010 aan te bieden en dit is zeker een compliment waard. Maar ook 
wordt tegelijkertijd aangekondigd dat er een herstelplan moet worden 
opgesteld omdat de jaren na 2010 voorlopig aanzienlijke tekorten laten 
zien. De VVD zal dan ook plannen die niet zijn begroot kritisch bena-
deren, zeker als die leiden tot hogere structurele lasten. Uitgangspunt 
blijft dat stijging van de lasten voor de inwoners moet worden voorko-
men of in ieder geval moet worden beperkt tot een minimum. 

Woningen jongeren
Vorig jaar constateerden we weer dat er wel heel veel tijd voor no-
dig is om de bouwplannen uit het beleidsplan te concretiseren. Aan 
het College ligt het niet, hun intentie is zeker om de gang er in te hou-
den. Belangrijke oorzaken van de vertragingen zijn de bezwaarproce-
dures van inwoners, die zich in hun belang getroffen voelen, maar ook 
het regelmatig ontbrekende vertrouwen in ons College waardoor som-
mige Raadsleden menen op de stoel van portefeuillehouders te moe-
ten gaan zitten. Gezien het aantal woningzoekenden in onze gemeente 
mag er worden gesproken van woningnood. Met name jongeren mo-
gen hier niet de dupe van worden. Zij bepalen in hoge mate de vita-
liteit van onze gemeente in de toekomst. Gelukkig is onze Raad daar 
goed van doordrongen. 

Estafette project
Het Estafetteproject is één van de kroonjuwelen van het beleidsplan. 
Er wordt ruimte gecreëerd voor twee woon-zorg cirkels en het levert 
ook nog een prachtig sportpark op. Na veel discussie is tot ons grote 
genoegen het raadsvoorstel aangenomen om de samenwerkingsover-
eenkomst met de Rabobank/Bouwfonds. Betreurenswaardig was de 
rol van het CDA en Ronde Venen Belang. Door hun toedoen was het 
Estafetteproject bijna gestrand. Waarom streden zij voornamelijk voor 
de bezwaren van de omwonenden en nauwelijks voor al die ouderen 
die straks afhankelijk zijn van levensloop bestendige woningen met 
adequate zorgvoorzieningen?

Bocht Liefkeshoek
Vorig jaar hebben we aangegeven dat de strekking van deze bocht ons 
niet langer zinvol leek. De doorstroming van het verkeer zou er niet 
door verbeteren en het geld zou naar mening van de VVD beter ge-
bruikt kunnen worden. Door een motie van de VVD-fractie is dit project 
geschrapt. De VVD-fractie heeft nog steeds grote twijfels over de goe-
de verkeersdoorstroming over de N201. Nadat de gemeente Uithoorn 
had uitgesproken de brug over de Amstel te willen verwijderen bleek 
uit nieuwe verkeersberekeningen dat ook op ons grondgebied gere-
kend kan worden op meer fi les. Wij hebben deze problematiek regel-
matig in aandacht gebracht bij de Provincie

Cultuurhuis
Het exploiteren van dorpshuizen is niet eenvoudig. Zowel De Boei als 
Willisstee draaien met exploitatietekorten. De VVD-fractie maakte zich 
zorgen dat bij de realisatie van een nieuw dorpshuis of cultuurhuis 
in Mijdrecht de tekorten ten laste van de gemeente alleen maar zou-
den toenemen en heeft door middel van een motie het college opge-
dragen om te komen met een voorstel waarin de culturele instellin-
gen, die daarvoor in aanmerking komen, op korte termijn te huisves-
ten in bestaande accommodaties zoals dorpshuizen en panden waar-
over de gemeente kan beschikken. De kosten daarvan zijn een veel-
voud lager en de huisvesting is veel sneller te realiseren, twee vliegen 
in één klap dus. 

Geen hobbels
Zoals wij al jaren propageren horen hobbels en bobbels niet in de weg. 
Hulpverleningsdiensten hebben er last van, het bevordert de duur-
zaamheid van voertuigen niet en het is ook nog slecht voor het milieu. 
Wegversmallingen, bedoeld om de snelheid af te remmen zijn veel au-
tovriendelijker. De recentelijk gevoerde discussies met de bewoners 
van de Dukaton tonen aan dat ook de inwoners het geheel en al heb-
ben gehad met de veroorzaakte overlast. Betreurenswaardig daarbij is 
dat het College onvoldoende urgentie heeft gehad om deze problema-
tiek snel op te lossen. 

Financien
Allereerst het jaar 2010, het jaar van de begroting. Het is een compli-
ment waard dat het College met een sluitende begroting hiervoor is 
gekomen. Het geeft het College en de Raad tijd om te komen tot een 
herstelplan met betrekking tot de voorziene tekorten in de meerjaren-
raming. En hoe staan we er dan voor? Als we naar de reserves kijken 
dan nemen die tot 2013 af van ca. 50M naar ca. 20M. Dat is niet erg, 
want het geld wordt grotendeels besteed voor de verbetering van het 
voorzieningenniveau in onze gemeente dus voor onze inwoners. Wel 
raken de mogelijkheden hierdoor uitgeput om nieuwe projecten op te 
zetten. Een ander punt zijn de structurele lasten en baten. Hier dreigt 
een onbalans te ontstaan door de inzet van de reserve Verkoop aan-
delen GCN. En wij willen vasthouden aan het beginsel dat de structu-
rele lasten worden gedekt door structurele baten. Alleen op die manier 
houd je de gemeente fi nancieel gezond. Als VVD zijn wij niet voor las-
tenverhoging voor de inwoners, dus verhoging van de OZB moet als 
het even kan worden voorkomen. Dat betekent dat we ook moeten kij-
ken naar verlaging van de structurele lasten, bezuinigingen dus. On-
ze begroting is niet zodanig inzichtelijk dat de Raad deze afweging 
zelf kan maken. Het herstelplan zal dus ook de wijze moeten bevatten 
waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. Bijvoorbeeld als 
het voorziene tekort 2M is vragen we het College met voorstellen voor 
bezuinigingen tot 4M te komen waaruit de Raad voor 2M bezuinigin-
gen kan kiezen. Zoals al aangegeven ziet de VVD-fractie in het proces 
om te komen tot de wijze van bezuinigen alsmede de opzet van een 
herstelplan ook een rol voor de Raad. Wij verzoeken het College hier-
toe een werkgroep in het leven te roepen bestaande uit vertegenwoor-
digers van de fracties om met voorstellen te komen voor met name de 
systematiek van het herstelplan. Daarbij zouden wij tevens de moge-
lijkheden willen onderzoeken om raadsvoorstellen die leiden tot een 
verhoging van de structurele lasten te laten vergezellen van een dek-
kingsvoorstel die de structurele lasten en baten in evenwicht houden.

VVD

Blij met sluitende begroting, 
maar bezorgt over de 
toekomst

De afgelopen jaar heeft GB meerdere malen gemerkt dat het college 
wel heel veel oppakt zonder dat ze zich iets gelegen laat liggen aan de 
mening van de raad. 

Voorbeelden: 
•  Een eigen mening van het college over een herindeling. - Het op 

basis van (on)macht schermen met portefeuilles als er weer een 
besluit door de  raad moet worden geloodst. 

•  De onwil om de raad actief te informeren en de onwil om in het pu-
blieke domein gestelde vragen op een serieuze wijze te beantwoor-
den. Wij zijn hierom dan ook van mening dat de raad de gelegen-
heid moet krijgen de kaderstellende rol in te vullen.

Samenwerking 
Het samenwerken met de omliggende gemeenten werpt duidelijk 
vruchten af (denk hierbij aan de uitvoering van het WMO en minima-
beleid). In dit kader is het onbegrijpelijk dat iedereen die in samenwer-
king gelooft plots door een opmerking van het college in de kou wordt 
gezet. Nota bene op een openbare bijeenkomst wordt door ons colle-
ge gesteld dat de samenwerking met Abcoude toch niet oplevert wat 
ervan verwacht mag worden. Dit, terwijl de burgemeester van Abcoude 
het tegendeel beweert. Hier kan enkel de conclusie aan worden ver-
bonden dat ons college zo gefocust is op een herindeling dat de toege-
voegde waarde van deze samenwerking wordt gebagatelliseerd. Ook 
na een willekeurige herindeling zullen samenwerkingsverbanden de 
aandacht moeten blijven krijgen. 

Cultuurhuis
Vorig jaar vroegen wij als GB aan het college om op de zo kort moge-
lijke termijn duidelijkheid te verschaffen omtrent het cultuurhuis. Dit 
jaar moeten wij wederom constateren dat wij weer aandacht moeten 
vragen voor het cultuurhuis, daar er nog steeds geen defi nitieve dui-
delijkheid omtrent het cultuurhuis en de bewoners van het Prinsen-
huis is. Het project betreffende het cultuurhuis is al jaren geleden ge-
start en nog steeds is er geen duidelijkheid. Hoe kan het dat deze dui-
delijkheid uitblijft? De verantwoordelijke wethouder blijft het van groot 
belang vinden dat Mijdrecht een eigen cultuurhuis krijgt. GB vindt het 
dan ook zeer teleurstellend om te zien dat er niet genoeg prioriteit is 
gegeven aan het creëren van defi nitieve duidelijkheid o.a. omtrent de 
haalbaarheid. 

Openbaar Vervoer
Ook dit jaar blijven wij weer aandacht vragen voor de problematiek 
rondom het openbaar vervoer in onze gemeente. Onze aandacht gaat 
voornamelijk uit naar buslijn 130. Ondanks het feit dat de Provincie een 
veel grotere rol speelt in de vormgeving van het openbaar vervoer, ver-
wachten wij van het college dat ze alles op alles blijft zetten om het 
openbaar vervoer, en in het bijzonder buslijn 130, te verbeteren. Vorig 
jaar heeft het college geen consultatie willen houden onder de reizi-
gers om zo de klachten van onze reizigers nader te inventariseren.. Wij 
zullen dan ook tijdens de algemene beschouwingen de klachten aan-
bieden aan het College, zodat het College bij de eerstvolgende evalu-
atie met de Provincie de klachten kenbaar kan maken en kan aandrin-
gen op verbeteringen. 

Startersproblematiek 
De afgelopen jaren heeft GB meerdere keren aandacht gevraagd voor 
de startersproblematiek. GB heeft zelf, door actief mee te denken en 
concrete ideeën aan te dragen,  een constructieve bijdrage willen leve-
ren aan het verbeteren van de positie van onze starters op de woning-
markt. Zo heeft GB in 2006:
• Een actieplan geschreven met diverse startersinstrumenten, 
• Het college geattendeerd op een subsidie van het ministerie van 

VROM voor gemeenten met een starterslening, 
• Gevraagd aan het college of de woningen aan de Wethouder van 

Damlaan in Wilnis tijdelijk verhuurd konden worden aan starters, 
• Middels een motie het college gevraagd om te bezien of er binnen 

de gemeente DRV meerdere bouwlocaties zijn dan nu al bekende, 
• Ten slotte heeft GB aan het college middels een motie gevraagd om 

een startersdag te organiseren. 

Niet serieus
De starterswerkgroep niet serieus genoeg genomen door College. 
Het afgelopen jaar is er op initiatief van de Combinatie een starters-
werkgroep ingesteld. GB was een groot voorstander van deze werk-
groep. Dit, omdat het College ondanks ideeën en verzoeken van di-
verse fracties verzuimde om met concrete maatregelen te komen om 
de positie van onze starters te verbeteren. Deze werkgroep zal op zeer 
korte termijn haar bevindingen en adviezen aan de raad presenteren. 
Helaas gebeurt dit veel later dan gepland. Dit is onzes inziens mede 
te wijten aan het feit dat de werkgroep vaak lang moest wachten op 
antwoorden en acties van het College. Het is dan ook naar onze me-
ning kenmerkend voor hoe het College omgaat met de startersproble-
matiek: niet serieus genoeg, ja zeggen en nee doen, en veel te traag 
handelend. 

Financien
Financiële positie: Zo snel mogelijk herstelplan
Voor GB ligt de prioriteit voor het fi nanciële herstelplan erg hoog. Bij-
zonder stuitend was de verklaring van het college dat er bij het opstel-
len van deze begroting geen pijn is geleden! Of het college heeft zich 
bij deze opstelling te passief getoond of ze heeft geen weet van wat er 
aan de hand is. Herhaaldelijk werd tijdens informatiemarkt gevraagd 
waar middelen zijn vrijgekomen en waaraan deze zijn besteed. Een 
helder antwoord kon echter niet worden gegeven. Dit betreuren wij 
zeer. GB verwacht van het college een actieve informatievertrekking. 
Wij willen hierbij de vraag dan ook nogmaals herhalen in de hoop dat 
het college nu wel een antwoord kan geven. 
 
Gemeentelijke lasten
Wij steunen het voorstel om de woonlasten niet te laten stijgen. Het 
verbaast ons dan ook dat er geen mogelijkheden zijn gevonden om het 
rioolrecht gelijk te houden met 2009. Misschien moeten we hier nog 
eens over discussiëren. De fractie Gemeente Belangen benadrukt dat 
de ingebrachte algemene beschouwingen een selectie is van speci-
fi eke onderwerpen. Overige onderwerpen komen of in de ronde tafel-
gesprekken aan de orde of zullen op enige andere wijze worden be-
handeld.

Onze gemeente gaat nog een jaar spelen in de verlenging. Bij een 
boeiende, mooie wedstrijd kan deze niet lang genoeg duren, maar ten 
aanzien van ons gemeentebestuur mag er van ons nu wel afgefl oten 
worden. Het vertrouwen is weg en met de fi nanciën wordt slecht om-
gegaan. De inwoner voelt zich steeds meer vervreemd van haar be-
stuur. Vanuit de raad hebben we diverse zaken aangepakt om de af-
stand naar de inwoner te verkleinen; Ronde Tafelgesprekken om de 
inwoner meer zijn zegje te laten doen, vergaderingen op TV en Inter-
net, kinderraad etc.etc., maar wanneer het bestuur niet werkt aan het 
winnen van vertrouwen is dit dweilen met de kraan open. Het college 
tracht het tij te keren met heel veel PR, de best functionerende acti-
viteit binnen de gemeente. Elk feit wordt aangegrepen voor publiciteit 
met een viering, een persbijeenkomst, een foto. Zo is ten aanzien van 
het nieuwe zwembad, het eerste bord, de eerste schep, de eerste paal, 
de eerste steen en het hoogste punt gevierd. Voor de daadwerkelijke 
opening zullen het eerste tegeltje en de eerste liter water nog wel vol-
gen. De capaciteit die dit allemaal vraagt van de communicatie afde-
ling kan beter worden ingezet voor goede inhoudelijke communicatie 
met onze inwoners.

Vertrouwen
Vertrouwen moet je verdienen. Verdienen door integer, zorgvuldig en 
geloofwaardig te handelen. Zowel door het college als binnen de raad 
wordt hieraan geweld gedaan. Zo is ook binnen de raad de geloof-
waardigheid fl ink aangetast door twee diepte punten dit jaar. De be-
sluitvorming over de voorkeuren voor een gemeentelijke herindeling 
was een van de dieptepunten van het afgelopen jaar. Hierbij werd op 
kortzichtige wijze en met voorbijgaan aan de belangen van onze inwo-
ners door een aantal partijen een draai genomen met totaal tegenge-
stelde en slecht onderbouwde standpunten. Een tweede dieptepunt 
was de besluitvorming over het Estafetteproject. Ook hier werd de be-
sluitvorming gekenmerkt door gedraai. Is het dan nog vreemd, dat het 
vertrouwen van de inwoners afneemt in plaats van toeneemt?

Niet serieus
Ook de raad wordt door het college onvoldoende serieus genomen. De 
raad wordt te vaak niet, onvoldoende of te laat geïnformeerd over za-
ken die zij wel zou moeten weten. Dit terwijl het een wettelijke plicht 
van het college is om de raad uit eigener beweging tijdig te informeren 
over alles wat voor de raad van belang kan zijn. Dit heeft nu wel zijn 
climax gekregen met het aanbieden van een begroting die inhoudelijk 
niet klopt. En wanneer de raad in meerderheid een bepaalde richting 
op wilt volgt het college niet of zeer traag, zoals bij de illegale brug in 
Vinkeveen, de weekmarkt, de drempels op Dukaton, de AH in Vinke-
veen, etc etc.

Financiën
We hebben voor ons een begroting waaruit blijkt dat het jaarlijkse te-
kort oploopt tot bijna � 2 miljoen, de reserves teruglopen met � 24 mil-
joen, terwijl de resterende reserves grotendeels niet gebruikt kunnen 
worden omdat daar al doelen of verplichtingen voor zijn vastgelegd. 
De leningen bij de bank gaan oplopen tot meer dan � 51 miljoen. Wan-
neer we als D66 De Ronde Venen terugkijken naar dit afgelopen jaar, 
dan constateren we wederom dat net als voorgaande jaren er zeer veel 
geld wordt uitgegeven zonder dat, dat voldoende wordt afgewogen te-
gen andere zaken die geld kosten en de hoeveelheid geld waarover 
we kunnen beschikken. Want leven op te grote voet smaakt blijkbaar 
naar meer. Daarom werd te gemakkelijk vele miljoenen, ten gunste van 
de projectontwikkelaar in het Estafetteproject gestopt. We zijn doorge-
gaan met ongebreideld geld uitgeven of het nu in de begroting stond 
of niet, we hebben ons hiermee extra kwetsbaar gemaakt voor tegen-
slagen. Nu we, als gevolg van de fi nanciële crisis, te maken krijgen met 
kortingen van het rijk, wordt het extra moeilijk. Maar ja, dit uitgavenpa-
troon veranderen is blijkbaar moeilijk.

Gewaarschuwd
Toen de dramatische fi nanciële situatie in het voorjaar zichtbaar werd, 
overigens iets waarvoor wij bij de algemene beschouwingen vorig jaar 
al hebben gewaarschuwd, is het college op haar handen gaan zitten. 
In plaats van een begroting op te stellen, die op zijn minst een begin 
maakt met het oplossen van de problemen, wordt de pijn vooruit ge-
schoven. Het college heeft nu wel onderkend dat er voor de komen-
de jaren een herstelplan noodzakelijk is, maar vervolgens wil zij dit pas 
volgend jaar gaan opstellen en dan nog slechts met de doelstelling om 
alleen de begroting voor 2011 sluitend te maken. Dit betekend dat er 
net als voor 2010 slechts gekeken zal worden naar kortetermijnoplos-
singen en dat er geen structurele, fundamentele keuzes zullen worden 
gemaakt. Ook ‘worden de aanzienlijke risico’s van het Estafetteproject 
en het Plus-plan Marickenland niet eens gememoreerd. D66 was en is 
voor het project in Oeganda, echter de afspraak was dat voor dit pro-
ject er niet herhaaldelijk heen en weer zou worden gevlogen. Alleen 
aan het begin een keer en daarna aan het einde een keer. Verder zou 
er worden samengewerkt met een al lokaal aanwezige organisatie. Nu 
blijken er al 4 groepsreizen te zijn geweest en liggen er nog 4 in het 
verschiet. Dit is bijna � 30.000 aan vliegkosten. Dat niet wij maar ande-
re overheden dit betalen, maakt het feit niet minder. Het project wordt 
niet uitgevoerd om de KLM te sponsoren of het milieu extra te belas-
ten, maar om een dorp in Oeganda te helpen.

Betaalbare starterswoningen
Dit college is tot op heden nog steeds niet in staat geweest om wo-
ningbouw, met name starterswoningen van enige omvang te realise-
ren. Alleen door toedoen van de raad worden er nu tien betaalbare 
starterswoningen gerealiseerd. Alleen Westhoek is actief bezig meer 
woningen voor starters vrij te maken, door gebruik te maken van een 
deel van hun huidige woningbestand. De effecten van het onvoldoen-
de beschikbaar hebben van (starters)woningen voor jonge gezinnen, 
en daarmee een terugloop van het aantal schoolgaande kinderen be-
gint zich steeds sterker af te tekenen. We moeten helaas constate-
ren dat het met het openbaarvervoer nog niet veel beter is gewor-
den, in feite is het verder verslechterd. Zowel in reisduur als in reiskos-
ten is het openbaarvervoer naar Utrecht verslechterd. ’s Avonds naar 
het Hofpoort ziekenhuis op ziekenbezoek met openbaar vervoer, ver-
geet het maar. 

Afsluitend
D66 komt tot de conclusie het moet anders en het kan anders. Met dit 
eerste deel van de algemene beschouwingen wordt een bijdrage gele-
verd aan beraadslagingen over het te volgen 
beleid. De reacties van het college en de an-
dere fracties worden met grote belangstel-
ling tegemoet gezien. 

D66 DE RONDE VENEN 

Het vertrouwen in het college 
is weg en met fi nanciën 
wordt slecht omgegaan

GEMEENTE BELANGEN

College pakt veel op 
zonder zich iets van de 
raad aan te trekken
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Het is een goed streven om in het kader van Bestuurlijke Vernieuwing 
uitvoering te geven aan het actieplan. Samen met de raad, het colle-
ge en de organisatie moeten wij met onze inwoners op één lijn probe-
ren te komen. We moeten daar echter niet te rooskleurig over denken, 
er zullen altijd wel gevallen zijn waar dat niet mogelijk is. Wij zijn blij 
dat er gezocht zal worden naar een vernieuwende manier en om sa-
men met de inwoners deze te betrekken bij dit verantwoordingsinstru-
ment. Ook voor de gemeenteraad zullen er grote veranderingen ko-
men. Daarnaast moet de digitalisering voor wat betreft de dienstver-
lening, servicenormen en bestemmingsplannen worden uitgebreid. Op 
deze manier kunnen wij onze inwoners beter van informatie voorzien. 
Wij zijn van mening dat het motto “Samen Sterk met onze inwoners” 
niet voor iedereen zal opgaan. 

Veiligheid
Het afgelopen jaar nog maakte de fractie van VVW voor Samenwer-
kende Kernen zich echter zorgen over het feit dat het gevoel van vei-
ligheid bij de inwoners niet op orde is. Dat gevoel van veiligheid is door 
de camerabewaking in het centrum veiliger geworden. Ook Burgernet 
doet in samenwerking met de politie in onze gemeente goed werk het 
heeft de pakkans toch wel vergroot. De fractie van VVW voor Samen-
werkende Kernen is wel tevreden over de handhaving die momenteel 
plaatsvindt in onze gemeente. Onze inwoners klagen er nog wel over, 
maar dat wordt ook opgelost. 

Woningbouw
Wij zijn verheugd dat er in 2009 de eerste containerwoningen voor al-
leenstaande zijn geplaatst op het Kloosterplein dat is toch een begin 
voor de jongeren die straks weer door zullen stromen. Verder hoopt de 
fractie van VVW voor Samenwerkende Kernen dat er in 2010 woningen 
worden gebouwd voor alle categorieën zodat de doorstroming bevor-
derd kan worden. De genoemde aantal woningen die opgeleverd zou-
den worden in 2010 klopt niet met het aantal omdat er in 2009 minder 
is gebouwd. waardoor er oponthoud is ontstaat. 

Openbaar vervoer (OV)
Uw college geeft aan te streven naar een verbetering van de bereik-
baarheid van het openbaar vervoer. Naar de mening van de fractie 
VVW voor Samenwerkende Kernen is er duidelijk géén verbetering van 
goed openbaar vervoer in De Ronde Venen. Het is gebleken dat er in 
2006 al overeenkomsten getekend zijn door NS, de Provincie, en de 
BRU, terwijl de betrokken gemeentes hiervan niet op de hoogte waren! 
Door niet meer rechtstreeks met de bus, lijn 140, naar Utrecht te rijden 
zijn alle jongeren met een OV- jaarkaart gedupeerd voor wat betreft de 
langere reistijd (men moet nl.verschillende keren overstappen). Daar-
naast zijn jongeren - lees ouders - in de leeftijd van 12 -18 jaar €60,00 
per jaar meer kwijt aan kosten, 

Bestemmingsplannen
Het valt de fractie van VVW voor Samenwerkende Kernen op dat er 
veel te doen is over de bestemmingsplannen van Vinkeveen. Zo moet 
er nog een nieuw bestemmingsplan gemaakt worden voor de Kom Vin-
keveen dat is opgestart. De reparatie van het bestemmingsplan Lint-
bebouwing voor de andere komplannen is nog geen directe noodzaak 
tot reparatie. Wij zien dat het met het bestemmingsplan Marickenland 
dezelfde kant op gaat. Het bezwaar van de eigenaren in Marickenland 
richt zich tegen de begrenzing van de bouwvlakken. Om de proble-
men die het bestemmingsplan Lintbebouwing Vinkeveen 2003 heeft 
gekend te voorkomen, verzoeken wij met klem in gesprek te gaan met 
particulieren en bedrijven. Dit om te voorkomen dat eigenaren naar de 
Raad van State stappen. 
 
Financien
De fi nanciële positie van de gemeente De Ronde Venen komt niet zo 
onder druk te staan als aangegeven wordt in de programmabegro-
ting 2010.Aanvankelijk zou er een verslechtering optreden door de te-
ruglopende rijksuitkering maar dat is tot 2011 ongedaan gemaakt om-
dat de uitkering voorlopig bevroren is. Wij hebben voor 2010 nog een 
gezonde fi nanciële positie. Pas na 2012 zullen er weer afspraken ge-
maakt worden met de gemeente en het rijk over de algemene uitke-
ring. Wij zullen moeten proberen door een teveel berekende rente van 
5% over de reserves het tekort van 701.000 euro terug te brengen tot 
geen tekort voor 2011. 

Gezonde fi nanciële positie 
Ondanks de inkrimping van onze reserve kan er gezegd worden dat 
onze gemeente nog voldoende de benodigde weerstandcapaciteit heb 
voor 2010 is de omvang 10 miljoen en de begroting 2010 geeft aan 
een omvang te hebben van 60 miljoen hierdoor ontstaat er een ri-
sicobuffer van ca 17% dat is bijna het dubbele wat de provincie norm 
aangeeft. Wij hopen op deze lijn te kunnen blijven zitten zo ook na 
een eventuele herindeling. Mijn fractie is van mening dat wij een goed 
weerstandsvermogen / weerstandscapaciteit hebben, gezien de onbe-
nutte belastingcapaciteit van 2.9 miljoen biedt dit voldoende zeker-
heid, dat de gemeente niet in fi nanciële problemen komt. 

Rioolrechten
Al lezend hebben wij kunnen zien dat de verhoging voor reinigings-
rechten en rioolrechten voor het jaar 2010 kostendekkend zijn, deze 
verhoging lijkt ons redelijk. De OZB stijgt voor het jaar 2010 met 2% al-
leen is de taxatiewaarde hier en daar met 60.000 per woning geste-
gen en dat in een tijd van woonprijs verlaging. Wij hebben wel voor een 
kostendekkend systeem gekozen, maar de vraag is echter wel: blijven 
de rioolrechten en reinigingsrechten betaalbaar voor onze inwoners 
tot 2016? Ook zullen wij straks rekening moeten houden met de tarie-
ven van de andere gemeenten bij een herindeling. Over het algemeen 
staat de gemeente De Ronde Venen er fi nancieel goed voor. Er zal een 
zorgvuldige maatschappelijke afweging gemaakt moeten worden. Wat 
ons zorgen baart is, dat er onder het kopje risico’s op bladzijde. 90 al-
lemaal p.m posten zijn ingevuld en dat kunnen straks grote tegenval-
lers zijn. Mijn fractie hoopt dat deze te overzien zijn. 
 
Belasting 
De fractie van VVW voor Samenwerkende Kernen kan akkoord gaan 
met de vaststelling van de OZB belastingtarieven voor het jaar 2010. 
Voor 2011 zal opnieuw bekeken moeten worden tezamen met de her-
indelende gemeenten. Ook kunnen wij instemmen met de vaststelling 
van de kostendekkende verhoging van rioolrechten en reinigingsrech-
ten voor 2010. Er zal voor 2011 opnieuw be-
keken moeten worden samen met de her-
indelende gemeenten welke tarieven er ge-
hanteerd gaan worden. 

VVW VOOR SAMENWERKENDE KERNEN

Gemeente staat er 
fi nancieel goed voor

Zoals iedereen bekend hebben de banken ons in een economische 
crisis gestort. Het gaat echter te ver om alleen de banken de schuld 
te geven. Door de steeds verdergaande eisen die wij als mensen stel-
len en steeds groter wordende consumptie leefde bij velen de gedach-
te dat het niet op kon. En dat kon dus wel. Als er 1 ding is die de cri-
sis leert is het dat we met zijn allen wat minder moeten. Minder eisen 
en minder consumeren. De wal heeft het schip gekeerd en misschien 
is dat ook wel eens goed. Kunnen we allemaal eens in de spiegel kij-
ken en ons afvragen wat werkelijk noodzakelijk is. Zowel in ons privé 
leven als als maatschappij als geheel. De economische crisis heeft ook 
gevolgen voor deze gemeente. Vanuit het Gemeentefonds zal een fi k-
se korting worden toegepast. Een korting die de gemeente noopt tot 
herbezinning en het bijstellen van prioriteiten. Het huidige beleid kan 
eenvoudigweg niet worden voortgezet zonder te kijken naar effi ciency 
en effectiviteit. Ook moet gekeken worden of alle plannen, die ontwik-
keld zijn in een tijd dat het niet op kon, wel doorgang moeten vinden. 
Moet het Haitsmaplein wel zo grondig op de schop?. De koopkracht 
groeit de eerste tijd niet en het winkelbestand wordt alleen maar gro-
ter. Is het niet zo dat de wal ook hier het schip keert? Moeten we op 
het gemeentehuis niet eens alle taken tegen het licht houden? Wordt 
alles wel op een effi ciënte wijze uitgevoerd? Heeft de digitalisering 
geen gevolgen voor het aantal formatieplaatsen? Moeten we heel veel 
kosten maken om handhaving van recreatiewoningen door te zetten? 
Kunnen we geen manier bedenken, waardoor er veel woningen wor-
den gelegaliseerd? Kunnen we het wegenbeheersplan niet in een la-
ger tempo uitvoeren?. Is het wegenbestand echt zo slecht? Wat zeker 
niet moet is de OZB extra verhogen. Dan laten we de inwoners dubbel 
bloeden voor de crisis. Toch moeten we niet overal vraagtekens bij zet-
ten. De realisatie van de woonvisie Vinkeveen bijvoorbeeld moet door-
gaan. Dat zijn investeringen, die noodzakelijk zijn om Vinkeveen leef-
baar te houden. Hier moet geld voor vrijgemaakt worden. Voorzienin-
gen moeten in Vinkeveen blijven. Hetzelfde geldt voor Wilnis en de an-
dere kernen. De inwoner mag van bezuinigingen niets merken. Het 
serviceniveau moet tenminste in stand blijven en daar waar mogelijk 
worden verbeterd. Creativiteit zal het motto moeten zijn. Binnen de re-
gelgeving alles uitnutten wat mogelijk is.

2010
Het College moet echt werk maken van “Samen sterk met de inwo-
ners”. Ronde Venen Belang wil hiervoor een aantal speerpunten be-
noemen: Een van de pijlers hieronder is de WMO. Dat is een wet, be-
doeld om iedereen te kunnen laten participeren. Binnen deze gemeen-
te is al veel gerealiseerd, maar met name de geestelijke gezondheids-
problemen zijn nog niet of onduidelijk in beleid vertaald. Dit zou een 
speerpunt moeten worden.

Bouwen
Alles moet op alles gesteld worden om aan het bouwen te komen. 
De woonvisie Vinkeveen moet in plannen en daden omgezet wor-
den. Er moet gebouwd worden voor de toekomst. Ook Marickenzij-
de moet in gang gezet worden. Aan alle voorwaarden is voldaan, dus 
waar wachten we op? Ten aanzien van de woonvisie Vinkeveen ver-
wacht Ronde Venen Belang een sterke rug van het College. Om de 
woon-zorg zones in Mijdrecht te realiseren binnen het Estafette-pro-
ject zijn kosten noch moeite gespaard. Daar mag heel veel geld bij. 
Daar hoefde het niet kostenneutraal. Maatschappelijk verantwoor-
de keuzes zijn vaak alleen mogelijk als er investeringen worden ge-
daan. Zulke keuzes mogen dan ook geld kosten. Maar het resultaat 
is dan wel een leefbare kern voor de lange termijn. Dat geldt toch 
niet alleen voor Mijdrecht, maar toch ook voor Vinkeveen en Wilnis?
Is dat nu het befaamde kernenbeleid? Ronde Venen Belang is wel bereid 
maatschappelijk te investeren en roept het College daarom op haar beleid, 
dat door de Raad is goedgekeurd dan ook ten volle ten uitvoer te brengen. 
Ronde Venen Belang wil in het belang van starters het College op-
roepen om bij vrijkomen van panden, alles in het werk te stellen de-
ze beschikbaar te stellen voor starters, door desnoods de bestemming 
te wijzigen.  

Financiën
De fi nanciën moeten op orde blijven. Niet geaarzeld moet worden be-
paalde zaken over wat langere termijn uit te smeren en qua prioriteit 
bij te stellen. Het wegenonderhoud is hiervan een goed voorbeeld. In 
plaats van 4 jaar er 5 jaar overdoen, oftewel 20% minder uitgeven aan 
deze posten. Binnen het ambtelijk apparaat moet meer naar effi cien-
cy en effectiviteit gekeken worden. Het College moet hierin meer stu-
rend optreden. Geen half werk, zoals de nota Wijkgericht werken. Ron-
de Venen Belang roep het College op een prioriteitenlijst te maken en 
deze zaken op te pakken en ook niet meer. Hierdoor kan de inzet van 
externen verder worden beperkt. Nu het College samen met de Raad 
nog beter dan tot op heden is gebeurd op de uitgaven moet letten wil 
de fractie van Ronde Venen Belang het mandaat van het College dat 
50.000 bedraagt terugbrengen naar 25.000 Dit niet omdat de frac-
tie het College niet vertrouwt, maar om samen nog scherper te kunnen 
volgen. Dit begrotingsjaar hebben we een aantal afboekingen moeten 
plegen op de zogeheten strategische aankopen. Ronde Venen Belang 
heeft al een aantal maal gevraagd naar de bestemming van deze stra-
tegische aankopen. Het College is daar nog niet mee gekomen. Wij 
stellen ons weer de vraag: Waren die aankopen dan werkelijk zo strate-
gisch? Als dat zo was, dan had men daar toch ook een bedoeling mee?
Naast het afboeken op strategische aankopen, dat gezien de werke-
lijke waarde terecht is, moet dit consequente gedrag ook gehanteerd 
worden voor bezittingen, die een hogere waarde hebben dan de boek-
waarde. Te denken valt aan het glastuinbouwgebied Wickelhof, dat 
door herziening van de plannen van de Provincie aanzienlijk in waar-
de is toegenomen. 

Tenslotte
De fractie van Ronde Venen Belang hoopt 
dat iedereen die zich heeft ingezet voor het 
wel en wee van de inwoners, waarvoor wij 
hen veel dank verschuldigd zijn, met diezelf-
de inzet en bezieling zich weer sterk maken 
voor de inwoners.

RONDE VENEN BELANG

De economische 
crisis werpt haar 
schaduw vooruit

Bestuurlijke vernieuwing; effi ciënter, doelmatiger vergaderen, het is 
kennelijk niet aan ons besteed. Dat geldt zeker, zoals reeds eerder be-
toogd, ook voor de procedure rond de begrotingsbehandeling. Over-
al aangeduid als een belangrijk, zo niet het belangrijkste, hoogtepunt in 
een politiek jaar, is het procedureel bij ons een onbeduidend niemendal-
letje, hetgeen het beste geïllustreerd kan worden met de kritiek die wij 
ook vorig jaar naar voren hebben gebracht:
-  Nadat het college (dat daarvoor meer dan een week de tijd heeft 

gekregen) in de begrotingsraad heeft gereageerd op de ingedien-
de schriftelijke beschouwingen, krijgen de fracties drie kwartier de 
tijd om te eten, voor fractieberaad, om de inbreng van het college en 
andere fractie te bespreken, om desgewenst overleg met anderen te 
hebben, om eventuele amendementen of moties en om de eigen re-
actie op een en ander op te stellen. Bestuurlijke vernieuwing, effec-
tief en doelmatig vergaderen, het mocht wat! We zijn bezorgd voor de 
komende jaren:

Bezorgd
Deze bezorgdheid berust op of wordt veroorzaakt door een aantal za-
ken:
-  Vanwege het functioneren van de raad, waarbij de gang van zaken 

rond de herindeling, waaronder het gedraai van de fracties van CDA 
en RVB als trieste dieptepunten kan worden aangemerkt. Maar ook 
vanwege de opstelling van de collegepartijen t.a.v. voorstellen van 
het college aan de raad. Het is meer regel dan uitzondering dat coa-
litiefracties zich kennelijk geheel vrij voelen om geheel of gedeeltelijk 
tegen collegevoorstellen te stemmen. Dit terwijl deze voorstellen toch 
een uitwerking zijn van een door deze coalitiepartijen zelf opgesteld 
beleidsplan!. Geen wonder dat de inwoners soms helemaal niets van 
politiek, althans van deze raad, begrijpen!

-  Vanwege de tendens van het college om steeds meer afstand te ne-
men van maatschappelijke vraagstukken en organisaties als de Baat 
en vanwege het toenemende wantrouwen van groepen mensen (bij-
voorbeeld rond Dukaton) jegens gedane toezeggingen.

-  Vanwege de bij het college bestaande neiging om de uitvoering van 
de WMO in de toekomst minder voortvarend en uitgebreid dan ge-
wenst ter hand te nemen.

Financien
We zijn ook bezorgd vanwege de fi nanciële dreiging die, als gevolg 
van de economische crisis, zeker voor de latere jaren boven ons hoofd 
hangt. Om daaraan weerstand te bieden is meer nodig dan het verande-
ren van boekhoudkundige posten en het wijzigen van de reserves-op-
zet. We hebben daarom in de laatstgehouden extra raadsbijeenkomst, 
als voorbereiding op de begrotingbehandeling, met genoegen de toe-
zegging beluisterd dat het college rond de eerstkomende Voorjaarsnota 
met concrete voorstellen komt om de fi nanciële meerjarendreiging te-
gemoet te treden. Wij zullen het college uiteraard aan die belofte hou-
den, maar zouden nog liever wensen dat het eerder met een concep-
therstelplan komt, zodat ook de raad in de gelegenheid wordt gesteld 
om weloverwogen zijn verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast moet 
vanaf nu al vermeden worden dat er niet persé noodzakelijke uitgaven 
worden gedaan. 

Minima
Natuurlijk mag die fi nanciële dreiging er niet toe leiden dat vooral voor 
bepaalde mensengroepen werkelijk belangrijke zaken niet meer uitge-
voerd zullen worden. In dit verband vragen wij ook uitdrukkelijk aan-
dacht voor de WMO en de uitvoering daarvan. De fractie van de Com-
binatie heeft zich voor, bij en tijdens de invoering van de WMO steeds 
sterk gemaakt voor enerzijds de bijzondere positie en rol van die men-
sen die gebruik moeten maken van WMO-voorzieningen als anderzijds 
van die mensen die een belangrijke rol spelen in de uitvoering van de-
ze wet. Het is voor ons ook onaanvaardbaar dat er aan het huidige be-
staande minimabeleid wordt getornd. In een tijd waarin door de econo-
mische teruggang steeds meer mensen, buiten hun schuld, terug vallen 
op een bestaansminimum heeft de gemeente de plicht zijn uiterste best 
te doen deze groep inwoners maximaal te ondersteunen. De, in de be-
groting uitgesproken verwachting, dat het aantal uitkeringsgerechten-
den komend jaar niet meer zal dalen en stabiel zal blijven, onderschrij-
ven wij zeker niet integendeel! Het is daarom ook absoluut verwerpelijk 
dat de gevraagde subsidie voor sociaal-juridische advisering voor 2010 
wordt geweigerd. De aanstelling van zo’n raadsvrouw, eerder dit jaar 
met de nodige publiciteit aangekondigd en reeds vanaf augustus werk-
zaam, zou na 5 maanden alweer gestopt moeten worden. Zo iets derge-
lijks zijn wij geneigd wanbestuur te noemen.

Woningbouw
Wij blijven ook aandacht vragen, tegen de druk van de grote gemeenten 
en hun woningplannen in, voor een zo groot mogelijke inzet van ook on-
ze gemeente om het Groene Hart te behouden als een fraaie plaats waar 
het milieu wordt ontzien en het desondanks goed recreëren en wonen 
is. Daarnaast blijven wij pleiten voor betaalbare woningbouw, voor star-
ters en doorstromers. We betreuren het dat de raadswerkgroep starters, 
die al meer dan een jaar geleden met een advies moest komen (ken-
nelijk door gebrek aan medewerking van de kant van het college) nog 
niet met een dusdanige aanbeveling is gekomen die woningbouw voor 
starters zou bevorderen. Het college zou nadrukkelijker kunnen nagaan 
of het mogelijk is de Jozefschool en de Schakel te verplaatsen nabij het 
Veenlandencollege in Vinkeveen. Het dan vrijkomende terrein, inclusief 
het te sluiten zwembad, naast wellicht verplaatsing van de Boei, levert 
een prachtige lokatie voor woningbouw op

Constructief
Voor het overige spreken wij opnieuw uit dat wij ons werk in de raad op 
dezelfde wijze blijven voortzetten zoals wij dat ook in het afgelopen jaar 
hebben gedaan. Met het belang van de gemeenschap, van alle inwo-
ners voor ogen; niet vertroebeld door eigenbelang en/of het najagen van 
kortstondige successen. Kritisch waar dat no-
dig is, waar de belangen van mensen die zich 
minder goed kunnen verdedigen en/of de be-
langen van de gemeente in het gedrang drei-
gen te komen. Constructief, met goede ideeën 
en bereid tot samenwerking met iedere partij 
en/of persoon die zich op eenzelfde wijze voor 
onze gemeente, onze inwoners, wil inzetten.

DE COMBINATIE

Gedraai fractie 
RVB en CDA triest 
dieptepunt
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Het CDA heeft waardering voor het ingezette be-
hoedzame beleid op fi nancieel terrein. Wij onder-
schrijven de noodzaak van aanpassingen om de be-
grotingen ook na 2010 gezond te houden mede ge-
let op de onzekerheden over de toekomstige uitke-
ringen uit het Gemeentefonds. Dit is vooral van be-
lang voor de jaren na 2011, voor de jaren 2009 t/m 
2011 is immers een bestuursakkoord gesloten met 
het Rijk. Indien dit bestuursakkoord niet opengebro-
ken wordt door het Rijk op grond van onvoorziene 
omstandigheden, verwacht de CDA-fractie dat met 
ingang van 2012 de door het kabinet voorgenomen 
ombuigingen. 

Polder Groot Mijdrecht Noord
In onze algemene beschouwingen met betrekking tot 
2008 en 2009 hebben wij al onze zorg uitgesproken 
over de koers van de provincie Utrecht met betrek-
king tot het onvoldoende deskundig en niet behoor-
lijk verlopen proces over de toekomst van de polder 
Groot Mijdrecht Noord. De inwoners, de bedrijven 
en in het bijzonder de agrarische ondernemers voe-
len zich herhaaldelijk in de steek gelaten en onder 
druk gezet. De Provincie is recentelijk weer te kort 
door de bocht gegaan. Door prioritaire gebieden aan 
te wijzen, is de nadruk komen te liggen op onteige-
ning. Deze term wordt gehanteerd om een volledi-
ge schadeloosstelling te kunnen garanderen. Maar 
het woord onteigening had helemaal niet genoemd 
hoeven worden. Beter is het om direct in oplossingen 
richting de bewoners te denken. De CDA-fractie ver-
zoekt het College om zich ook in 2010 daadkrachtig 
in te zetten voor de belangen van de inwoners en de 
bedrijven in dit gebied. 

De Driehoek
De CDA-fractie heeft in haar brief van 16 septem-
ber 2009 haar zorg en ongenoegen uitgesproken 
over het proces voorafgaande aan de uiteindelijke 
besluitvorming over het Estafetteproject. Wij zullen 
het verdere verloop van dit project op de voet blij-
ven volgen. Wij hopen dat de door ons gesignaleer-
de risico`s uiteindelijk blijken mee te vallen en ver-
wachten van u dat zeer zorgvuldig zal worden om-
gegaan met de belangen van de omwonenden. Er is 
echt dringend behoefte aan een heldere uiteenzet-
ting met een realistische procesplanning. Daaraan 
ontbreekt het tot nu toe. 

Marickenland
Marickenland en de mogelijke toekomstige onteige-
ning van restpercelen landbouwgrond voor natuur- 
en recreatiedoeleinden blijft ons met zorg vervul-
len. De feitelijke uitwerking van het Plusplan (hoe-
wel sympathiek) is nog heel erg vaag. Wij hopen dat 
er van onteigening uiteindelijk geen sprake zal hoe-
ven te zijn en verwachten van het College dat er op 
wordt toegezien dat er een actief en respectvol aan-
koopbeleid zal worden uitgevoerd voor een eerlijke 
en rechtvaardige prijs gebaseerd op volledige scha-
deloosstelling. 

Communicatie 
Verbetering van de communicatie en van de dienst-
verlening naar de inwoners blijven speerpunten. 
Daarbij gaat het om het vergroten van de betrokken-
heid bij het lokale bestuur en het vertrouwen van de 
inwoners daarin. Ook gaat het ook om het realise-
ren van een kwalitatief sterk(er) bestuur. Of dat laat-
ste is bereikt, is voor het CDA niet altijd even hel-
der. Ook vraagt het CDA zich af of de nieuwe verga-
dervorm al heeft geleid tot een effi ciëntere aanpak. 
De communicatie met de omwonenden die betrok-
ken zijn bij het Estafetteproject en de communicatie 
met de omwonenden van de Duka-
ton heeft ons niet vrolijk gemaakt. 
Dat had veel beter gekund. 

Gemeentelijke herindeling
De politiek-bestuurlijke nadruk ligt 
al geruime tijd op het herindeling-
proces. Wij wachten de besluitvor-
ming van de Staatssecretaris en 
het Parlement thans af. Hoewel de 
voorkeur van de fractie uitgaat naar 
het voortbestaan van een zelfstan-
dige gemeente De Ronde Venen is 
een opgelegd samengaan van De 
Ronde Venen met Abcoude voor 
ons geen schrikbeeld.

Woningbouw
Het bouwen van voldoende wonin-
gen voor de doelgroepen is voor 

het CDA een aanhoudende zorg. Destijds is in het 
beleidsplan aangegeven dat er 900 woningen voor 
deze raadsperiode zijn gepland. In 2008 stond in 
de programmabegroting dat er in totaal 720 wonin-
gen zouden worden gebouwd. We gaven toen al aan 
daarin geen vertrouwen te hebben. Precies een jaar 
geleden ging het meest optimistische scenario uit 
van slechts 450 woningen. Het gestelde doel - het 
bouwen van 900 woningen in de huidige raadsperio-
de - is al diverse malen naar beneden bijgesteld. Nu 
blijkt dat er minder dan 300 woningen worden gere-
aliseerd. Want woningen die in de voorgaande perio-
de zijn gerealiseerd, moeten nu niet (opnieuw) in de 
telling worden meegenomen. We constateren (dus 
wederom) een teleurstellend resultaat, zeker gezien 
de krapte op onze woningmarkt. Hierdoor blijven de 
wachtlijsten voor sociale woningen nog steeds erg 
lang

Starters
Het is teleurstellend dat het pakket aan fl ankeren-
de maatregelen voor starters, zoals destijds door het 
College was aangekondigd en dus dat door het Col-
lege behoort te worden uitgevoerd in het geheel niet 
van de grond gekomen is. We hebben dat vorig jaar 
ook al gemeld. Het is daarom goed dat er vanuit de 
gemeenteraad een werkgroep is geformeerd, die zich 
bezig houdt met de invulling van komende nieuw-
bouwprojecten en met andere positieve maatregelen 
ten behoeve van starters. Die raadswerkgroep doet 
goed werk! 

Financien
In de inleiding hebben wij al aandacht geschonken 
aan het fi nanciële beleid in relatie tot de economi-
sche crisis. Wij houden ook rekening met meeval-
lers. De bij het Gerechtshof in hoger beroep inge-
stelde procedure tegen het Hoogheemraadschap in 
verband met de dijkverschuiving in Wilnis heeft onze 
Gemeente gewonnen. Wij rekenen er op dat de uit-
spraak van het Gerechtshof in stand wordt gehouden 
door de Hoge Raad. Wij rekenen daarom nog steeds 
op de ontvangst van een schadevergoeding van vijf 
tot zes miljoen euro. Ook rekenen wij op een extra 
opbrengst uit het project Westerheul IV. Verder zijn er 
nog aanzienlijke stille reserves in nog niet in exploi-
tatie genomen gronden zoals het gebied voor Glas-
tuinbouw Wickelhof Mijdrecht, Centrum Oost Vinke-
veen en de (over enige tijd) vrijkomende gronden van 
het Veenbad en Blijdrecht - wij hopen dat de sloop-
kosten meevallen - en de gronden aan de Wilnisse 
Dwarsweg. Een inventarisatie van alle stille reserves 
en een overzicht van ons “tafelzilver” zien wij graag 
op korte termijn tegemoet. 

Lokale heffi ngen
Met ingang van 2010 wordt conform het raadsbe-
sluit van december 2006 echter wel rekening gehou-
den met een gefaseerde verhoging van de OZB voor 
het bekostigen van het nieuwe Zwembad. Voor 2010 
komt dit neer op een bedrag van � 81.000, zijnde een 
verhoging van 2%. Hoewel het CDA van mening is 
dat gelet op de economische situatie zeer terughou-
dend moet worden omgegaan met verhoging van de 
OZB is deze verhoging van 2% in beginsel aanvaard-
baar, mede gelet op het feit dat geen infl atiecorrec-
tie wordt toegepast. Voor 2011 en volgende jaren zal 
de hiervoor bedoelde verhoging primair beoordeeld 
worden aan de hand van de economische situatie. 
Indien de claim op het Hoogheemraadschap wordt 
gehonoreerd zullen wij voorstellen om de zwembad-
stijging van de OZB in ieder geval te beperken.

CDA

Communicatie bij de Driehoek 
heeft ons niet vrolijk gemaak

Vorig jaar dachten we de laatste algemene beschou-
wingen over de laatste begroting van De Ronde Ve-
nen te schrijven. De herindeling zou per 1 janua-
ri 2010 een feit zijn. Het kan verkeren, zo is geble-
ken. Er kwam een spaak in het wiel. Niet alleen een 
jaar uitstel maar, naar wij verwachten, ook een an-
dere uitkomst. Geen Vecht en Venen meer. Christen-
Unie/SGP heeft deze grote variant steeds afgewezen 
en is tevreden met de uiteindelijke keuze van onze 
raad. Ondanks de economische recessie ligt er een 
sluitende begroting 2010. Dat is mooi. Kort samen-
gevat is dit bereikt door een pas op de plaats te ma-
ken met nieuwe uitgaven en hoefde er nog niet te 
worden bezuinigd. In grote lijnen kunnen wij hier-
mee instemmen. Op een paar punten moet er ech-
ter nog wat gebeuren. Drie “weeffoutjes” vragen wat 
ons betreft om concrete bijstelling: de achterblijven-
de subsidie Rijksmonumenten, renovatie tennisba-
nen en het Wmo-beleid. 

Hervormde kerk
 Achterblijvende subsidie Rijksmonumenten
Vier jaar geleden dreigde de toren van de Hervormde 
kerk Vinkeveen om te vallen. Door snel en adequaat 
ingrijpen is de kerktoren gered, is ook veel schade 
voorkómen. De fi nanciële afhandeling is tot dusver 
minder adequaat. De kerkelijke gemeente als eige-
naar wordt nu onevenredig zwaar getroffen en is als 
enige partij het kind van de rekening. De rentelas-
ten hiervan bedragen � 21.694 euro. Nu een tijdelijk 
overbruggingskrediet afl oopt raakt de kerkelijke ge-
meente in fi nanciële problemen. De gemeente kan 
deze problematiek weliswaar niet oplossen of over-
nemen, maar kan vanuit haar eigen rol en verant-
woordelijkheid wel een steentje bijdragen in de vorm 
van een (tijdelijke) subsidie van rentekosten ter over-
brugging.

Toplaag Tennisbanen
De gemeentelijke bemoeienis en de gemeentelijke 
kosten voor tennisvoorzieningen zijn zeer beperkt in 
vergelijking met andere sportvoorzieningen. Dat ver-
andert niet met een eenmalige gemeentelijke bijdra-
ge van afgerond 250 duizend euro in een totale in-
vestering van meer dan zes ton, die nodig is om te 
blijven voldoen aan de eisen van deze tijd. Er is gedu-
rende lange tijd constructief overleg gevoerd, er ligt 
een gedegen plan, de verenigingen trekken samen 
op en zij nemen zelf het grootste deel van de kos-
ten voor hun rekening. Toch krijgen zij van het colle-
ge aan het eind van de rit het deksel op de neus, ze 
vissen ze achter het net. Er was tot voor kort nog wel 
geld voor allerlei andere sportvoorzieningen, maar nu 
houdt het opeens op. Dat is niet evenwichtig. 

Wmo-beleid
 Er wordt veel verwacht van vrijwilligerswerk, man-
telzorg, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijk-
heid. Verzoeken van Stichting De Baat om middelen 
beschikbaar te stellen voor ondersteuning van man-
telzorg en een buurtkamerproject passen heel goed 
binnen dit beleid, maar zijn door het college niet in 
de begroting opgenomen. Evenmin is het verzoek van 
de Wmo-raad om vanwege gebleken succes door te 
gaan met de sociale raadsvrouw/man niet verwerkt.. 
Concreet stelt Christenunie/SGP voor om alsnog geld 
beschikbaar te stellen voor het steunpunt mantelzorg 
(44 duizend euro), het project buurtkamers (28 dui-
zend euro) en de sociale raadsvrouw/man (28 dui-
zend euro).

Financiële dekking
Volgens het raadsvoorstel van het college heeft de 
begroting 2010 een gering overschot van 105 dui-
zend euro. Met het afwijzen van de nota wijkgericht 
werken door de raad kan hier nog 53 duizend euro 
aan worden toegevoegd. Daarnaast is in structurele 
zin nog een bedrag beschikbaar op de stelpost be-
leidsintensiveringen dat hier eveneens aan kan wor-
den toegevoegd. Afgerond is dan twee ton beschik-
baar voor dekking van structurele uitgaven waarbin-
nen onze hiervoor vermelde wensen kunnen worden 
ingepast. De eenmalige bijdrage voor de tennisba-
nen kan, gefaseerd over drie jaar, ten laste van de 
eenmalige ruimte en/of de reserve worden gebracht.

Dreigende tekorten na 2010
Helaas kunnen we ons niet beperken tot een sluiten-
de begroting 2010. Het meerjarenperspectief geeft 
namelijk aan, dat vanaf 2011 forse tekorten dreigen. 
Ruim een half miljoen euro in 2011 oplopend tot een 
kleine twee miljoen euro in de jaren daarna. Als al-
gemene aanzet voor het herstelplan onderscheidt het 
college de volgende scenario’s: Bestaand beleid er-

overwegen/versoberen, temporiseren beleidswensen 
(nieuwe dingen)
1. Genereren van eenmalige baten (verkopen tafel-

zilver), Zuiniger aandoen, slimmer inkopen, meer 
samenwerken’ Een evenredige taakstelling op de 
personeels- en bedrijfsvoeringkosten.

Verder constateert het college ook zelf, dat er veel 
tijd en geld zit in de lange projectenlijst van de ge-
meente. In de fase van planvorming en studies wor-
den aanzienlijke bedragen uitgegeven, maar con-
crete voortgang en realisatie laat soms lang op zich 
wachten. De projectenlijst moet kritisch gescreend 
worden:
• Geen energie (en geld) meer stoppen in projecten 

zonder concreet zicht op resultaat;
• Alleen werken aan projecten als fi nanciële haal-

baarheid/dekking vaststaat. Geen energie in plan-
nen die we toch niet kunnen betalen;

• Meer focus op resultaatgerichtheid en daad-
kracht/voortgang bij projecten waar we wel mee 
doorgaan. Geen vrijblijvendheid en geen accepta-
tie meer van herhaaldelijk uitstel.

Tenslotte is het wenselijk, ter voorbereiding op ko-
mende bezuinigingen, helder in beeld te brengen 
waar het gemeentelijk geld naar toe gaat en wat be-
zuinigingsmogelijkheden zijn. Zodat gericht keuzes 
en afwegingen kunnen worden gemaakt. Onder-
houdbudgetten maken een fors deel van de begro-
ting uit en zullen bij bezuinigen niet buiten beschou-
wing kunnen blijven. Maar ondoordacht bezuinigen 
op onderhoud is een grote valkuil. Verantwoord be-
zuinigen op onderhoud vraagt goed inzicht en duide-
lijke keuzes in kwaliteit. Anders moet leergeld wor-
den betaald door achterstallig onderhoud en gevolg-
schade. Op dit punt hebben wij de nodige zorg.

Belangrijke zaken
Woningbouw: 
Bij aantreden heeft de coalitie het bouwen van wo-
ningen als één van de grootste prioriteiten neerge-
zet. Ook in de aanloop naar de verkiezingen is dit 
benadrukt, het was een belangrijk argument om de 
onteigeningsplannen voor Marickenland in te zetten. 
Concreet is als doelstelling geformuleerd in het Be-
leidsplan: “Het in deze collegeperiode bouwen van 
ca. 900 woningen in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen, 
maar ook in de kernen De Hoef, Amstelhoek en Wa-
verveen”. Tussentijds is de lat al een keer wat lager 
gelegd op 720 woningen. En in deze begroting gaat 
de lat nog verder omlaag: 500 woningen. Het lijkt wel 
omgekeerd hoogspringen en het zal nog een hele 
toer zijn en creatief rekenwerk vragen om aan het 
eind van de rit aan 500 woningen te komen die door 
dit college zijn gebouwd. Op dit punt is een veel te 
grote broek aangetrokken en veel te weinig waarge-
maakt. Juist omdat dit met zoveel nadruk als prioriteit 
is neergezet is dat zeer teleurstellend.

Centrum Mijdrecht (Stationslocatie, 
Rondweg, ontsluiting centrum)
Resultaatgerichtheid moet ook centraal komen te 
staan in de aanpak van Centrum Mijdrecht. De ge-
meente is aan zet als het gaat om de ontsluiting van 
het centrum, c.q. het verleggen van de Rondweg. 
Vruchteloze discussies, verzandend in nieuwe stu-
dies hebben al te veel geld en ambtelijke energie ge-
vergd. Voor de verdere centrumontwikkeling zijn ook 
andere partijen aan zet om met goede en werkbare 
voorstellen komen, die niet alleen projectontwikke-
laars maar ook de lokale gemeenschap verder hel-
pen.

Cultuurhuis
Ook hier stoppen met grootse dagdromen. Beide 
beentjes op de grond en terug naar af. Het oorspron-
kelijke voorstel, upgraden en uitbouwen van de be-
staande bibliotheeklocatie in combinatie met conti-
nuering van de huidige aanpak (huisvesten van cul-
tuurinstellingen bij bestaande accommodaties) is 
een afdoende oplossing die ook nog het meest haal-
baar en betaalbaar is”, aldus de CU/SGP.

Christen Unie/SGP

“Geen dagdromendromen meer, 
maar beide voeten op de grond”
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Mijdrecht - Komende zaterdag 14 
november is het weer zover, de Sint 
komt in het land en natuurlijk komt 
hij ook weer naar alle kindertjes in 
Mijdrecht. 

Sinterklaas wordt op het Raadhuis-
plein verwacht rond twee uur. Voor 
die tijd presenteert Meneer Hans 
vanaf  13.30 op het Raadhuisplein 
de Sinterklaasbingo. Bingokaarten 
krijg je op school.

Op het plein worden stickers uitge-
deeld die je op de bingokaart kunt 
plakken.

Kom op tijd en speel mee met de 
grootste Sinterklaasbingo!
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Vrijwilligersprijzen 2009 
uitgereikt
De Ronde Venen - Voor de twin-
tigste keer werden dinsdag 3 no-
vember de vrijwilligers in De Ron-
de Venen door de gemeente voor 
het voetlicht gebracht in de vorm 
van een ‘Vrijwilligersdag’. Gelet op 
de weersomstandigheden kon je die 
dag maar moeilijk spreken van ‘in 
het zonnetje zetten’...

Het evenement werd dit keer ge-
organiseerd in samenwerking met 
stichting De Baat. De Vrijwilligers-
dag is ervoor om alle Rondeveense 
vrijwilligers te bedanken voor hun 
inzet en om het belang van vrijwil-
ligerswerk voor de samenleving te 
benadrukken. Alle vrijwilligers wor-
den daarbij uitgenodigd voor een 
feestelijke dag vol activiteiten en 
workshops, onder andere in Party-
centrum De Meijert. Een paar hon-
derd vrijwilligers schrijven hierop in. 
Een vast onderdeel van de Vrijwil-
ligersdag is de bekendmaking en 
prijsuitreiking van de Vrijwilligers-
prijzen tijdens het avondprogramma 
rond 20.00 uur. Iedereen heeft gedu-
rende het jaar hiervoor kandidaten 
kunnen aanmelden. Dit jaar waren 
elf vrijwilligers aangemeld voor de 
‘Vrijwilliger van het Jaar’ en negen 
organisaties voor de ‘Vrijwilligersor-
ganisatie van het Jaar’. Het college 
van burgemeester en wethouders 
besloot op voordracht van het Co-
mité van aanbeveling drie personen 
te nomineren als Vrijwilliger van het 
Jaar en drie organisaties – van de 
ruim 300 die men in de regio kent 
- als Vrijwilligersorganisatie van het 
Jaar. Daaruit zijn de nummers 1, 2 
en 3 gekozen. Aan de nominatie zijn 
fraaie prijzen verbonden.
Vrijwilliger van het jaar 2009 is ge-
worden de heer Huub van Bemme-
len uit De Hoef. Hij ontving het bron-
zen beeld ‘Helpende handen’. De ti-
tel Vrijwilligerorganisatie van 2009 is 
gewonnen door Midpoint FM & TV. 

Zij kregen een cheque ter waarde 
van 2.500,- uitgereikt.

Minpuntje
Vrijwilligerswerk is heel belangrijk 
voor de samenleving. In Nederland 
zet zich één op de vier mensen als 
vrijwilliger in voor sociaal, kerkelijk 
of verenigingswerk. Als men dat ge-
tal relateert aan de inwoners van De 
Ronde Venen, zullen er hier meer 
dan 8.500 vrijwilligers zijn! Die ko-
men (gelukkig) niet allemaal naar 
De Meijert...
Alle deelnemers aan de Vrijwilli-
gersdag bleken bij navraag erg en-
thousiast en tevreden te zijn over 
wat er die dag was geboden aan ac-
tiviteiten en verzorging. Minpuntje 
op het conto van de organisatie was 
het verstek laten gaan van de aan-
gekondigde muzikale voorstelling 
door tweehonderd vrijwilligers op 
het Raadhuisplein. Die zou om 16.15 
uur gaan plaatsvinden. Het was de 
bedoeling dat de groep naar het 
Raadhuisplein zou lopen om daar 
hun beste kunnen te laten zien en 
vooral te laten horen. Om die reden 
hadden Antoine Post en zijn mede-
werkers 200 stoelen op het plein 
neergezet en was de geluidsinstal-
latie in stelling gebracht. Verder wa-
ren er enkele journalisten en wet-
houder Jacques Dekker die stonden 
te wachten op dat wat ging komen. 
Maar er gebeurde niets. Vanwege 
de slechte weersomstandigheden 
(regen) kwam de groep niet opda-
gen. Tot daaraan toe als je de weers-
omstandigheden in ogenschouw 
neemt. Maar dan is het toch wel een 
zaak van fatsoen dat iemand van de 
organisatie in De Meijert of de af-
deling Communicatie van het ge-
meentehuis even de moeite neemt 
om dit door te geven. Niet dus. Al 
met al stonden er mensen voor Jan-
met-de-korte-naam te wachten om 
vervolgens onverrichter zaken weg 

te gaan of alles weer op te ruimen. 
Intussen werd dat deel van het pro-
gramma in De Meijert zelf vrolijk af-
gewerkt zonder dat het overgrote 
deel van de pers daarbij aanwezig 
kon zijn. Een slechte beurt van de 
organisatie en een gemiste kans op 
(meer) positieve publiciteit.
Dat alles neemt niet weg dat tij-
dens het geslaagde avondprogram-
ma rond 20.00 uur het spannende 
moment was aangebroken waarop 
werd bekend gemaakt wie als Vrij-
williger van het Jaar en Vrijwilligers-
organisatie van het Jaar uit de bus 
waren gekomen. Niemand minder 
dan Hans van Veen viel die eer te 
beurt dat te vertellen ten overstaan 
van een overvolle zaal waarbij hij het 
programma op ludieke en eigentijd-
se wijze aan elkaar praatte. Samen 
met loco-burgemeester Jan van 
Breukelen maakte hij de winnaars 
daarbij bekend.

Vrijwilliger van het jaar 2009
Uitgeroepen tot Vrijwilliger van het 
jaar werd de heer Huub van Bemme-
len. Hij ontving als blijk van waarde-
ring het kunstwerk ‘Helpende Han-
den’. Al ruim 40 jaar verzet Huub van 
Bemmelen voor verschillende orga-
nisaties veel werk binnen de kerk, 
verenigingen en op sociaal terrein. 
Er is nagenoeg geen activiteit in De 
Hoef waar hij geen bijdrage aan ge-
leverd heeft. Daarnaast is hij ook 
actief bij andere verenigingen in De 
Ronde Venen. Hij stimuleert ande-
ren om evenementen van de grond 
te krijgen door zelf de handen uit de 
mouwen te steken. Door zijn open-
bare optreden binnen de kerk en tal 
van activiteiten kent iedereen hem, 
maar de meeste tijd besteedt hij aan 
zaken die minder voor het voetlicht 
komen, maar minstens zo belangrijk 
zijn voor de samenleving.
Het kunstwerk ‘Helpende Handen’ 
is speciaal ontworpen voor de Vrij-

De heer Huub van Bemmelen uit De Hoef is Vrijwilliger van het Jaar 2009 geworden. Wethouder Jan van Breukelen 
overhandigt hem het kunstwerk ‘Helpende Handen. Naast Huub staan Tiny Tijssen-Griffioen en Thijmen Klinkhamer. 
Links presentator Hans van Veen

Vrijwilligersorganisatie van het Jaar is MidPoint FM&TV geworden. Zij kregen als beloning 2.500 euro. Links het Hoef-
se Jeugdkamp dat een cheque van 1.500 euro ontving.

willigersdag van de gemeente De 
Ronde Venen en vervaardigd door 
kunstenaar Edwin Merks, een gebo-
ren en getogen Mijdrechtenaar. Het 
ontwerp van het beeldje bestaat uit 
een bronzen opengewerkte ronde 
schijf op een lichtgekleurde steen. 
In de ronde schijf zijn vele helpen-
de handen te zien die alle naar het 
centrum wijzen; zij symboliseren de 
hulp die de vrijwilliger geeft.
De tweede plaats ging naar me-
vrouw Tiny Tijssen-Griffioen uit 
Mijdrecht. Al meer dan 25 jaar ver-
richt zij, zowel in georganiseerd ver-
band als individueel, veel werk ten 
behoeve van haar medemens. Zij 
doet dat met grote inzet en plichts-
betrachting.
Op de derde plaats is geëindigd 
de heer Thijmen Klinkhamer uit 
Mijdrecht. Hij is ruim 8 jaar actief 
in het jongerenwerk in De Ronde 

Venen en van onschatbare waarde 
voor alle activiteiten die voor jon-
geren in de gemeente georgani-
seerd worden. Hij wordt gezien als 
een voorbeeld voor andere jonge-
ren. Beide genomineerden ontvin-
gen een waardebon ter waarde van 
150,-.

Vrijwilligersorganisatie 
van het jaar 2009
De winnende organisatie is Mid-
point FM & TV geworden. Al 25 jaar 
zet deze organisatie zich met vele 
vrijwilligers in om het lokale nieuws 
via radio en tv onder de inwoners 
van de gemeente te verspreiden. Zij 
ontvingen de hoofdprijs van 2500,. 
Ook op het gebied van entertain-
ment worden veel programma’s ge-
maakt. De dit jaar verworven lan-
delijke Award voor de uitgebrach-
te St. Nicolaasfilm ‘De staf van Sin-

terklaas’ getuigt van vernieuwings-
drang en professionaliteit. 
De tweede plaats, met daaraan ver-
bonden een bedrag van 1500,-, viel 
te beurt aan Het Hoefse Jeugd-
kamp. Het jeugdkamp is al genera-
ties lang een fenomeen in De Hoef. 
Veel vrijwilligers organiseren jaar-
lijks het kamp voor alle kinderen die 
op een of andere wijze met De Hoef 
te maken hebben.
De derde plaats, met prijzengeld 
ter waarde van 500,-, werd toege-
kend aan De Rommelmarkt Com-
missie van de Jeugdvereniging ‘Op 
Weg’ uit Wilnis. Deze commissie or-
ganiseert al gedurende 35 jaar een 
rommelmarkt. Een activiteit die niet 
meer is weg te denken uit Wilnis.
De Vrijwilligersdag werd besloten 
met een gezellig uurtje napraten 
onder het genoegen van een drank-
je (voor eigen rekening).

De Rommelmarkt Commissie van de Jeugdvereniging ‘Op Weg’ uit Wilnis (rechts op de foto) werd als derde gekozen 
en kreeg de cheque van 500 euro

Sinterklaasbingo op het 
Raadhuisplein in Mijdrecht

Genieten van het 
Nationaal Schoolontbijt 
op de Willespoort
Wilnis - Ter gelegenheid van het 
Nationaal Schoolontbijt werden de 
kinderen van OBS Willespoort in 
Wilnis op vrijdag 6 november ge-
trakteerd op een heerlijk ontbijt op 
hun school.

Het doel van deze actie, die door het 
Voorlichtingsbureau Brood wordt 
georganiseerd, is om de kinderen 
ervan bewust te maken dat ze het 
best presteren als ze dagelijks ont-

bijten. Daarbinnen onderstreept het 
bureau het belang van het eten van 
brood. 
De versgebakken broodjes, krenten-
bollen en croissantjes werden gele-
verd door Kwaliteitsbakker Leonard 
en smaakten de kinderen voortref-
felijk.
Bij het Nationaal Schoolontbijt hoort 
een assortiment beleg zoals smeer-
kaas, gekookte eieren, fruitstroop 
en vruchtenhagel, dat door de leve-

ranciers gratis aan de deelnemende 
scholen wordt geleverd. Voor deel-
name aan Het Nationaal School-
ontbijt wordt van de scholen alleen 
een symbolische vergoeding van 25 
cent per ontbijtje gevraagd. Dit geld 
gaat naar de stichting Right To Play,  
die de ontelbare mogelijkheden van 
sport bij de ontwikkeling van kin-
deren gebruikt om zo de gemeen-
schappen in ontwikkelingslanden te 
versterken.
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Rijnmondgroep voldaan terug 
van New York City Marathon
Regio - Afgelopen dinsdag is de 
groep die de marathon van New-
York gelopen hebben teruggekeerd 
vanuit de States. 

Met 43.000 lopers uit 51 verschil-
lende landen was dit een geweldi-
ge happening, één om niet te ver-
geten. Na dagen van shoppen en 

site seeing: ground 0,  empire sta-
te building, time Square, vrijheids 
beeld etc.  was er op zaterdag de 
‘the friendshipsrun’. 

Dit is een loopje van ongeveer 5 km 
bij voorkeur verkleed door alle nati-
onaliteiten. Hier deden zij aan mee 
met hun supporters in door Boland 

gesponsorde koeienpakken. Wat 
een aandacht en wat een ervaring!!! 
(zie site:  www.rijnmond-marathon-
reizen.nl  en klik op dag 1 enz.).

Op zondag 1 november om 10.00 
uur klonk het kanonschot voor de 
start onderaan de Verazano Bridge 
op Staten Island. In de aanloop naar 

de brug, welke uit een onder- en 
een bovendek bestaat zodat onder- 
en bovenlangs wordt gelopen, is er 
gelijk een pittige stijging. Over de 
brug gaat het parcours via Brooklyn 
richting Queens. 

Daarna volgt weer een stevige stij-
ging over de Queensbridge waarbij 
je een schitterend uitzicht hebt op 
de Skyline van Manhatten, waar je 
vervolgens ook naartoe loopt. On-
gelofelijk hoeveel mensen er langs 
het parcours staan en die geen mi-
nuut stoppen met iedereen aan te 
moedigen. Kreten als : “You can do 
it, man!” “You looking good, man!” 
“Doing great!” en “Keep up, almost 
there!” zijn niet van de lucht!  Vanuit 
Manhatten gaat het parcours rich-
ting The Bronx, door  Harlem en ver-
volgens om het Central Park heen. 
Uiteindelijk wordt er via de hoofd-
ingang gefinisht in het Central Park 
zelf. Na ruim 42 onvergetelijke kilo-
meters over een zeer pittig parcours 
is er dan een enorme ontlading, met 
kippenvel ga je over de finish.

De dag afgesloten met de hele Rijn-
mondgroep onder het genot van de 
door HBP auto’s en Auto Service 
Uithoorn gesponsorde drankjes.

Met dank aan de tenue sponsors, 
De Jong Sport, Taxi van der Laan 
(taxi Johnny) en Autobedrijf Maas 
voor het mede mogelijk maken van 
de prachtige en onvergetelijke reis.

De tijden van de lopers zijn: John 
van der Laan 3.42, Hans Groen in 
`t Woud 3.56, Albert Kooy 3.56, Pe-
ter van Leeuwen 3.56, Ed van der Pijl 
4.00, Roland van Raaijen 4.01, Re-
ne van Zon 4.01, Niels & Willem Bal-
vert 4.06, Kitty van Bakel 4.44, Pie-
ter de Bruijs.

Bak BV terug in Dora 
eredivisie
Regio - Twee seizoenen geleden 
mochten de mannen van BAK BV 
1 het proberen in de Eredivisie van 
de Amsterdamse Dartbond.  Na een 
zwaarbevochten kampioenschap 
in de eerste divisie kwam het team 
duidelijk tekort in de hoogste divi-
sie van deze regio. Het team werd 
uitgebreid met de huidige Poel’s Eye 
kampioen uit Kudelstaart; Danny 
Zorn. Een overduidelijk kampioen-
schap volgde en Bak BV 1 is dit sei-
zoen weer terug in de Eredivisie en 
hoe ! Het team blaakt van het zelf-
vertrouwen en is voor veel tegen-
standers als een onneembare ves-
ting. Al in de eerste wedstrijd van 
het seizoen checkte captain Rob 
Broeren de magische 170 finish! 
Na zeven wedstrijden is er slechts 
één keer met minimale cijfers ver-
loren. Het team Oh Ja Ja van Lake-
side ganger Remco Van Eijden was 
in thuisbar ’t Fort de baas over Bak 
BV 1. Andere bekenden in de Ere-
divisie dit seizoen zijn Michael van 
Gerwen en Vincent van der Voort.  
Zij spelen voor Daco Diamonds, 
de favoriet voor de titel. Co Stom-
pé is dit seizoen niet te bewonde-
ren in de eredivisie, hij heeft het te 
druk met zijn verplichtingen bij de 
PDC. De Bakkies, zoals het team 
ook wel genoemd wordt in Amster-
dam, gaan dus voor lijfsbehoud dit 

seizoen. Echter door de sensatio-
nele seizoenstart staan zij na zeven 
wedstrijden gewoon bovenaan in de 
eredivisie!  Deze week wordt er ge-
speeld in Zaandam tegen de huidi-
ge nummer 3, het ‘No Illusions’ van 
o.a. Patrick Loos. Vorig seizoen wis-
ten zij via de ‘play-offs’ te promove-
ren en dit team doet het ook al bij-
zonder goed. De eredivisie van de 
Amsterdamse regio staat dus volle-
dig op zijn kop!
Al jarenlang zijn de verslagen van 
Bak BV 1 te lezen op de website 
www.poelseye.nl; dit jaar is er een 
nieuwe verslaggever en de avontu-
ren van De Bakkies worden gelezen 
door vele dartliefhebbers.  De resul-
taten, de sfeer, het respect voor de 
tegenstander én vooral de teamspi-
rit zorgen er voor dat Bak BV 1 een 
gevestigde naam aan het worden is. 
Maandag 23 november 2 is de wed-
strijd tegen de Daco Diamonds in ’t 
Fort. De Kwakel kan trots zijn ! La-
ten we hopen dat Michael van Ger-
wen en Vincent van der Voort op die 
avond géén andere verplichtingen 
hebben.

Het bovenste  gedeelte van de stand 
Eredivisie DORA:
BAK B.V. 1  7-41
Daco Diamonds 6-38
No Illusions 6-37

Scholenproject Atalante
Vinkeveen - Alweer voor de zeven-
de keer op rij verzorgt Atalante met 
hulp van de volleybalbond en de ge-
meente De Ronde Venen volleybal-
lessen op de Vinkeveense basis-
scholen. Doordat de club zelf finan-
cieel behoorlijk bijspringt is het ook 
dit jaar weer mogelijk om alle klas-
sen twee keer volleyballes te geven. 
Trainer van de NeVoBo Jason Loo-
semore, die ook vorig jaar al voor de 
klassen stond, is dit jaar weer be-
reid gevonden alle lessen voor zijn 
rekening te nemen. Een kleine 600 
leerlingen krijgen tijdens hun ei-
gen gymles de fijne kneepjes van 
het volleybalvak bijgeleerd. Op de-
ze manier worden ze klaargestoomd 
voor het scholentoernooi, dat ge-
sponsord wordt door Aparts Auto-
materialen. Dit jaar wordt het toer-
nooi gehouden op woensdag 18 en 
25 november. Dinsdagmiddag was 
het tijd voor de groepen 6A, 7A en 
8A van de Jozefschool. Er werd bij 
alle klassen begonnen met een tik-
spel, waarbij vooral de assisten-
te van V.V. Atalante (jeugdvoorzitter 
Nancy Lijten) steeds de pineut was 
om te tikken of kinderen ‘vrij’ te ma-
ken. Ook voor haar was het dus een 
behoorlijke pittige les. Daarna wer-
den de meisjes en jongens van el-
kaar gescheiden en werden er bal-
len in hoog tempo aangerold, zodat 
de kinderen moesten rennen om de 
bal nog voor deze de muur raakte 
te kunnen pakken. Hierna moesten 
ze ook nog een poortje maken, waar 
de bal daarheen moest. Daarna bal-

len vangen en passen, en serveren, 
een van de belangrijkste onderdelen 
van het volleybal.
Aan het eind van de les vormden zo-
wel de jongens als de meisjes een 
heel team en moesten ze proberen 
op aangooien van trainer Jason en 
Nancy een punt te scoren. Uiteraard 
werd dit een strijd tussen de jon-
gens en de meisjes, die bij groep 6A 
en 7A door de jongens werd gewon-
nen. Bij groep 8A gingen de meisjes 
verrassend met de eindoverwinning 
aan de haal.

Afgelopen maandag kregen de kin-
deren van de Schakel les van Ja-
son en de donderdag en vrijdag vol-
gen nogmaals de Jozefschool en de 
Pijlstaart. Volgende week zullen de 
lessen vooral op het volleybalspel-
letje gericht zijn, zodat de kinderen 
goed voorbereid aan hun toernooi-
dag kunnen beginnen.
Dit grootschalige project (twee we-
ken les en twee weken toernooi) 
zou niet mogelijk zijn zonder de en-
thousiaste vrijwilligers van volley-
balvereniging V.V. Atalante te Vin-
keveen. Veel van deze vrijwilligers 
nemen zelfs een dag van hun eigen 
werk vrij om te kunnen assisteren bij 
Jason. 

Wilt u meer lezen over het scholen-
project, het scholentoernooi of wilt u 
of uw kind misschien wel gaan vol-
leyballen? Surf dan voor meer infor-
matie naar de website: 
www.vv-atalante.nl

Amsteldames ten onder 
tegen De Ham
Regio - Na zes gewonnen wedstrij-
den moesten de Amsteldames te-
gen medekoploper De Ham. Door 
een beter doelsaldo stond De Ham 
bovenaan. De dames moesten het 
doen zonder Yvonne W. en Maaike. 
De tegenpartij had vijf wissels op de 
kant zitten. Na de monsterzege op 
De Snippen (20–3) was De Ham er-
op gebrand de ongeslagen status 
te handhaven. Ook De Amstel wil-
de dat. Dat het moeilijk zou worden 
was duidelijk. De hoogste teams van 
De Ham spelen op het hoogste lan-
delijke niveau.
Blauw 4 was bij het begin van het 
eerste partje het eerst bij de bal. Co-
lette maakte het schot van Blauw 4 
onschadelijk en speelde een lange 
bal op Hilde die naast schoot. Ninke 
had een zware overtreding nodig 
om de aanval van De Ham te onder-
breken. De Ham profiteerde niet van 
het overtal. Een aanval vanaf Colet-
te via Diana en Rianne eindigde bij 
Kate die niet tot scoren kwam. Na 
anderhalve minuut moest Hilde naar 
de kant en De Ham kwam via num-
mer 11 op 0–1. Opnieuw een Am-
stelaanval waarbij Diana, Ninke, Hil-
de en Mireille betrokken waren ein-
digde bij de keeper van De Ham. 
Uit de snelle tegenaanval kwam De 
Ham op 0 – 2. Een paar keer ston-
den paal en lat succes voor De Am-
stel in de weg. De Ham had wel suc-
ces, Blauw 2 maakte er 0–3 van. Na 
drie-en een halve minuut moest 
Yvonne V. naar de kant. Via de lat 
ging het schot van De Ham over.
Niké veroverde bij het begin van het 
tweede partje de bal. Een schot op 
de lat werd door Hilde afgevangen. 
en naar Colette gespeeld. Zij speel-
de Niké aan die op Kate passte, 
waarop Kate een vrije bal meekreeg. 
Diana, Mireille en Hilde probeerden 
samen iets op te zetten, maar tever-
geefs. Blauw 3 kon voor 20 secon-
den naar de kant, maar De Amstel 
had geen succes. Blauw 2 vergroot-
te ruim een minuut voor de rijd de 
voorsprong naar 0 – 4. Colette red-
de nog heel fraai bij een schot van 
Blauw 6.
Bij het begin van het derde partje 
had Niké opnieuw de bal. Haar pass 
op Hilde kwam bij Colette terecht, 

maar de aanval werd al vrij snel door 
De Ham overgenomen. Een lan-
ge bal van Colette op Diana bracht 
de 1–4 stand op het bord. Colette 
moest een paar keer doeltreffend in 
actie komen. Een mooie dubbel van 
Diana en Kate stelde de laatste in de 
gelegenheid te scoren (2 - 4) toen 
Blauw 11 aan de kant zat.

Aanvallen
Toen Rianne aan de kant zat wist 
Blauw 2 er 2–5 van te maken. Na 
twee-en een halve minuut moest 
Rianne opnieuw naar de kant en 
nu profiteerde Blauw 9: 2–6. Colette 
redde knap opeen schot van Blauw 
13. Op zich mooie aanvallen van De 
Amstel met weinig tussenstations 
(Colette – Hilde –Mireille) eindigden 
in de handen van keeper of gingen 
over of naast. De laatste aanval van 
dit partje liep via Colette, Hilde, op-
nieuw Colette, Yvonne V. en Diana, 
maar eindigde bij de keeper.
Ninke haalde aan het begin van het 
vierde partje de bal. Via Hilde kwam 
de bal bij Kate die op de keeper 
strandde. Hilde onderschepte een 
aanval, maar succes bracht dit niet. 
Een lange bal van Colette op Yvonne 
V. werd door Blauw 11 onschadelijk 
gemaakt. Hilde probeerde het maar 
eens van afstand. Kate raakte de lat 
en Colette moest handelend optre-
den om haar doel schoon te hou-
den. Een snelle aanval via Colette en 
Hilde kwam bij Kate die werd afge-
floten wegens afhouden. Na twee- 
en een halve minuut had Blauw 11 
succes met een hard schot van af-
stand: 2–7. Colette hield op mooie 
manier een schot van Blauw 2. Di-
ana kreeg nog een tijdstraf, maar 
de Amsteldames verdedigden goed. 
Vlak voor het eind kreeg Hilde nog 
een mooie kans, maar zij werd vak-
kundig gemangeld tussen de kee-
per en Blauw 11.
Ondanks het verlies kunnen de Am-
steldames trots zijn op hun pres-
tatie. Met goed spel hielden zij de 
schade beperkt. De Ham was spor-
tief genoeg om te erkennen dat dit 
een leuke en goede wedstrijd was. 
Coach Elmer had deze wedstrijd ge-
noeg te coachen, maar zal vast ook 
trots op zijn team zijn.

Tafeltennis bij VLC
De Ronde Venen - Op twee 
woensdagmiddagen kwamen ruim 
60 leerlingen van groep acht op het 
VLC tafeltennis spelen. De docen-
ten gymnastiek hadden de 12 tafels 
al klaargezet. Na lekker te zijn warm 
gespeeld kon het “King of the court” 
toernooi beginnen. In twee ronden 

konden de kinderen laten zien wat 
ze waard zijn, dit in navolging van 
de kampioene Bettina Vriesekoop. 

Het werd een gezellig toernooi en 
natuurlijk ontvingen alle deelnemers 
na afloop een gouden medaille voor 
de door hen getoonde inzet.

De Veenlopers organiseert 
succesvolle Zilveren Turfloop
Regio - Het hardloopevenement de 
Zilveren Turfloop van De Ronde Ve-
nen trok maar liefst 678 deelnemers; 
een vergelijkb0aar aantal als vo-
rig jaar. Wethouder van sport Ingrid 
Lambregts verrichtte voor de vierde 
maal op rij (ook dat is een prestatie) 
het startschot van de diverse afstan-
den. Op de Hoofdweg in Mijdrecht 
kregen de lopers van de 5, 10 en 
16,1 kilometer direct te maken met 
de stevige wind die in de ochtend 
was komen opzetten. De lopers van 
de langste twee afstanden hadden 
vervolgens de wind in de rug langs 
de Kromme Mijdrecht. Via de Oude 
Spoorbaan (10 km) en Amstelhoek 
(16,1 km) kregen de lopers op de 
Oosterlandweg nogmaals te maken 
met de stevige wind. De organisatie 
bij start en finish, in sporthal Phoenix 
en onderweg liep dit jaar gesmeerd, 
waardoor er veel tevreden gezich-
ten waren. De enthousiaste Spea-
ker Teun de Reede zorgde voor een 
goede sfeer bij de finish en de loop-
chip zorgde ervoor dat de prijsuit-
reiking redelijk snel na afloop volg-
de. Al met al een geslaagd evene-
ment. Uiteraard werd er volop strijd 
geleverd op de diverse afstanden. 
Veenloper Michael Woerden maak-

te z’n belofte tijdens het programma 
2theSport op Midpoint TV waar. Hij 
liep namelijk de hoofdafstand van 
16,1 km in 54 minuten. Dit beteken-
de dat de overwinning op de hoofd-
afstand dit jaar in Mijdrechtse han-
den bleef, na het Keniaanse uitstap-
je van vorig jaar. Bij de dames ging 
de overwinning naar Wilma Veld-
huyzen uit Woerden. Ook de over-
winning bij de 10 km dames bleef 
in Ronde Veense handen: Amstel-
hoekse Jolanda ten Brinke bleef 
Mijdrechtse Anouk Claessens nipt 
voor: 38.59 om 39.01.
Bij de heren was er een sterke over-
winning van Herman Leeman uit 
Amsterdam. Hij was met z’n 33.42 
ruim sneller dan de nummer 2. Op 
de 5 km waren er overwinningen 
voor Vincent Hazeleger uit Castri-
cum en Christine Rebello uit Hil-
versum. Ook de kinderen kwamen 
zondag aan bod. De kinderloop be-
stond uit een Rondje Sportpark. Bij 
de jongens waren het Nils van Dijk 
uit Amstelhoek (jongste categorie) 
en Demi de Wit uit Wilnis die won-
nen; bij de meisjes wonnen Marije 
Hijman uit Boskoop (jongste cate-
gorie) en Dagmar Smid uit Nieuw-
koop.

Legmeervogels gemengd 
C1 vecht als leeuwen!
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
speelde het gemengde handbal 
team C1 in de mooie hal van KDO 
tegen het jongensteam van Volen-
dam. Het team komt helaas nog 
steeds jongens te kort, maar geluk-
kig wilde Rachel van het C1-meiden 

team en Anne (softbalster) C1 uit 
de brand helpen. Nieuwkomer Sean 
werd -na amper één training- direct 
in het tenue gehesen en in het mid-
den geplaatst. Het was even wennen 
maar al snel kwam hij in de wedstrijd 
en speelde de sterren van de hand-
bal-hemel. Legmeervogels’ verdedi-
ging stond –zeker de eerste helft- op 
scherp en de tegenstander had gro-
te moeite om keeper Daan te vinden. 
Spannend werd het toen Bob een 
uitgebroken aanvaller van Volendam 
op het laatste moment tackelde en 
een penalty tegen kreeg. Maar on-
verschrokken hield Daan deze te-

gen. Ongelofelijk hoe Daan alle hoe-
ken steeds weer weet te vinden. De 
ruststand was 4-11. Na de rust leek 
het er even op of C1 dichterbij kon 
komen, met een geweldige actie en 
supergoal van Maxx. Sanne, die ge-
woon 4 grote jongens voorbijren-

de, maakte het af met een wereld-
goal. De sprongschotten van Ma-
reck worden steeds beroemder en 
beruchter in Uithoorn en omgeving 
en ook dit keer wierp het zijn vruch-
ten af: prachtig doelpunt! Snelle Bob 
was overal op het veld te zien tot 
grote ergernis van de tegenstander 
en zorgde eveneens voor een mooie 
goal.   
De eindstand was helaas 8-20, maar 
de stemming zie je op de foto: Toppie 
! Het Legmeervogels C1-team is nog 
steeds dringend op zoek naar nieu-
we jongens teamgenoten (voor info: 
06 18 11 33 53 of 06 405 91 337)


