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Een nieuwe gemeente,
een ANDER bestuur
nieten van hun avondmaaltijd die
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RENTE 10 JAAR VAST
Hypotheken
met vaste
rentepercentages
Bij Financiële Diensten Mijdrecht

4,2%!!!

Raadhuislaan 1 • Mijdrecht
Tel. 0297 - 28 84 40
www.restaurantcorfu.nl

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u op paGINa 2

6 oktober 2010
17 november

FINANCIËLE DIENSTEN MIJDRECHT
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

kijk voor onsALLE
volledige
aanbod
onze
vernieuwde site:
DAGEN
VANopDE
WEEK
www.rossum-mijdrecht.nl

OPEN
HUIS
ZATERDAG 9 okTobER 2010

Weinig belangstelling voor
Politie
vraagt getuigen
Structuurvisie
in
Wilnis
www.RossUm-mijDREchT.nl
BELANG
RONDE
VENEN BELANG
Oplettende medewerkster van
horecagelegenheid verijdelt overval

Wilnis - Als de belangstelling voor
de Week van de Structuurvisie, van
24 september tot 1 oktober, overal
net zo groot is geweest als in Wilnis het geval was, is de ‘informatiekaravaan’ een ervaring rijker en een
illusie armer
Mijdrecht
- geworden.
Een jongenWoensdag
met een
witte jas en een jongen met een
zwarte jas probeerden zondagavond 14 november een horecagelegenheid aan de Anselmusstraat te
overvallen. De overval mislukte. De
politie onderzoekt de zaak en vraagt
getuigen zich te melden.
Die avond rond 20.55 uur wil een
medewerkster van een horecagelegenheid aan de Anselmusstraat de
toegangsdeur van de zaak afsluiten. Eerder zijn haar al twee jongens
opgevallen, die zich aan de overzijde van de straat ophouden. Terwijl
ze bij de toegangsdeur staat, ziet
de vrouw dat de twee jongens naar
de zaak toe komen rennen. Beiden

29 september jl. liet de Wilnisse bevolking het massaal afweten tijdens
de presentatie van de Week van de
Structuurvisie op het parkeerterrein naast Dorpshuis De Willisstee.
Slechts een enkele bezoeker liet zich
zien en dan
bij de
hebben
een nog
sjaalvoornamelijk
voor hun gezicht
en een capuchon over hun hoofd
gedaan. Kennelijk om herkenning te
voorkomen. Eén van hen heeft een
steekwapen bij zich. De vrouw probeert de deur op slot te doen. De
jongens proberen de deur open te
drukken. Dat lukt hen niet. Ze rennen terug naar de overkant van de
straat. Ze verdwijnen in de brandgang tussen de Midrethstraat en de
Van Wassenaarstraat.
De medewerkster belt de politie. De
politie zoekt met meerdere eenheden in de omgeving. De centralist
van de politiemeldkamer start ook
een Burgernetactie op. De agenten
treffen de verdachten helaas niet

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

Signalementen
Dader 1: jongen, leeftijd 16 tot 18
jaar, tenger/slank postuur, bruine
ogen, hijj droeg een witte korte jas
(bomberjack), had een witte sjaal
voor zijn gezicht en een witte capuchon op.
Dader 2: jongen, leeftijd 16 tot 18
jaar, tenger/slank postuur, bruine
ogen, hij droeg een zwarte jas met
zwarte capuchon en een donkere
sjaal voor het gezicht.

door een cateringwagen ter plaatse
werd
verzorgd. Onder de grote paWWW.D66DERONDEVENEN.NL
raplu, in de twee dubbeldeksbussen
en bij een aantal marktkramen was
over een breed gebied informatie
te vinden over de nieuwe gemeente. Mooi van opzet en goed bedoeld,
maar aan de meeste Wilnissers was
het niet besteed. Te hopen is dat de
GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
informatiekaravaan
in de andere zeEN vErGadErINGEN
ven dorpen
van de nieuwevaN
gemeenGEMEENTE
dE roNdE
te meer
bezoekers
heeftvENEN
getrokken,
vINdT
ELdErs
IN dEzE
anders
is uhet
alleen
maarKraNT
een (te)
dure grap geweest.

overval geweest? Meent u de verdachten te kennen of te herkennen?
Heeft u de overvallers die avond
rond 21.00 uur op of in de omgeving van de Anselmusstraat gezien?
Mijdrecht
- Door nog
onbekende
Neem
dan alstublieft
contact
op met
oorzaak
ramde
zaterdagochtend
de
recherche
van district
Rijn & Verond kwart over negen de bestuurnen.
sterkunt
van contact
een personenauto,
die teleover
U
opnemen via
de Ringdijk Tweede
Bedijking
reed
foonnummer
0900-8844
of via Meld
richting Amstelhoek,
een aan de
Misdaad
Anoniem op telefoonnumoverzijde
staande
geparkeerde
aumer
0800-7000.
Mogelijk
is de comto en belandde
de met
geparkeerdbinatie
van een met
jongen
een witstaande
op de kop
dezwarte
sloot.
te
jas en auto
een jongen
metineen
In de
geparkeerde
auto bevonden
jas
mensen
opgevallen.
zich geen personen. De bestuurster
van de auto kon op eigen kracht het
voertuig verlaten. Beide auto’s waren total loss. Ook de lantaarnpaal
belandde in het water. Voor zover
bekend kwam de bestuurster met
de schrik vrij.

Auto uit de bocht, twee auto’s te water

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

✔

Ik ga voor
betaalbare wonIngen

2
5
Jan willem koedam
Hoe gezond

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

Kies:

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

Flexibel
ben jij?
Sporten & Ontspannen

Aanpassing ruiterroute

dig nakomen van een gerechtelijke
uitspraak, waarmee hij de gemeente
meer dan 50.000 euro schade heeft
berokkend.
Conclusie
De conclusie is dan ook: dat wethouder Rosendaal de raad blijkbaar
niet serieus neemt. Dat hij er moeite
mee heeft om zorgvuldigheid te betrachten bij procedures en de finan-

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

www.kunstuitleen-timeless.nl
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D66. Een motie die er niet om liegt.
(Vervolg elders in deze krant)

Westerlandweg heeft geen
ruiterpad meer

Opel Corsa
EcoflEx
flEx
Van Kouwen
Galleria
Amsterdam

Klokkenbergweg
15, 1101
AK Amsterdam-Zuidoost, Tel. 020 - 56 50 388
Uit
voorraad
met:
meer dan

€

www.galleria-amsterdam.nl

5.000,-

RONDE

vOOrDEEl!

Nu 0% rente!

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

Kies voor de
enige échte
el
voorde
Dit levert een
lokale
partij

VENEN

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

op van € 3.500,-

Wir leben Autos.

MET HET
PROGRAMMA
www.vankouwen.nl

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

BELANG

VOOR U!

LET OP!!
GÉÉN
KRANT
ONTVANGEN?
MELDT U DIT VÓÓR DONDERDAGMIDDAG
www.rondevenenbelang.nl

U maakt voor ons het verschil. STEM LIJST 2

Vermist

een nog te nemen verkeersbesluit.
Na de Doctor J. van der Haarlaan rijden de ruiters via de berm naar het
Wickelhofpark en vervolgens via de
Ringdijk naar de Schattekerkerweg.
Daarna linksaf terug via het fietspad
langs de Oosterlandweg. Het linksaf
slaan op de kruising Schattekerkerweg-Oosterlandweg betekent dat
ruiters een stuk fietspad delen, samen met fietsers en bromfietsers,
tot een grasberm begint met een
zandbaan met ruiters. Het gecombineerde gebruik is noodzakelijk omdat bromfietsers niet naar de rijbaan
kunnen worden geleid, vanwege de
De
Ronde
Venen
- Tijdens kom.
de valigging
buiten
de bebouwde
kantie
het van
meest
Langs wordt
een deel
de gefotograHoofdweg
feerd.
Uit die grote liggen
stapel ruiterfoto’s
en Schattekerkerweg

FOT GRAFIEPAULRAPS

De Ronde Venen – “Wat wordt het en krijgt hij een motie van wantoch tijd dat de gemeenteraadsver- trouwen. Cees Houmes van D66
kiezingen komen en dit college en verwoordde in de motie waarom
een groot deel van deze raad wor- de wethouder deze motie verdienden vernieuwd. Wat hier toch steeds de: “Allereerst het Estafetteproject.
opnieuw gebeurt kan toch niet. Een Hoewel de gemeenteraad de afwethouder die maar aanrommelt, spraak had met de wethouder dat,
een raad die alles maar goedvindt. als er wijzigingen zouden zijn in de
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die‘pad’
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steeds
samenwerkingsovereenkomst
Het veel te smalle
de niet
Westerlandweg
is geen ruiterpad meer met
begrijpen wat dualisme is en oppo- Bouwfonds en zolang er geen duisitiepartijen die geen oppositie voe- delijkheid zou zijn over de wijze
ren en ook alles maar over hun kant waarop het tekort op dit plan van
laten gaan.”
maar liefst twee en een half miljoen
Niet mis te verstane opmerkingen euro zou zijn opgelost, de wethouvan diverse belangstellenden, maar der eerst bij de raad zou komen voor
ook van raadsleden, na de gemeen- hij de overeenkomst van samenwerteraadsvergadering van donderdag king zou tekenen. “Ondanks deze
jl. En ze hebben geen ongelijk. Iede- afspraken met de raad heeft wetre keer weer als de gemeenteraad houder Rosendaal, deze overeenvan De Ronde Venen vergadert, dan komst met Bouwfonds getekend,
vraag je je als toehoorder af, wat ge- zonder overleg met de raad, midden
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Zondag open!

kunst huren al vanaf enkele euro’s per maand

Wethouder Rosendaal ontspringt weer de dans

Motie van treurnis/afkeuring
haalt het weer niet
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Oproep getuigen
Bent u getuige van deze poging tot

15.00 UUR OP 0297-581698 EN HIJ WORDT

zones in de vorm van zandbanen in
de berm. In het Wickelhofpark en
langs de Ringdijk liggen gefundeerde ruiterpaden. Gefundeerde ruiterpaden zijn alleen mogelijk op de tracés waar geen nutsleidingen liggen.
Langs 900 meter Hoofdweg en 340
meter Oosterlandweg worden nog
zandbanen in de berm aangebracht.
Omdat de ruiterroute een pilot proheeft
iederruiterroutes
clublid vanin Het
fotoworkject is voor
Groeshop
De Ronde
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vindt over
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De mooiste vakantiefoto

GEGARANDEERD NABEZORGD!
Help! saartje is vermist

gezondheidscentrum
Croonstadt aanleverden met heldere, vrolijke
zijn al die zomerse beelden de ge- kleuren, een sprekende zonsonderDonderdag 4 november is onze poes Saartje ontsnapt uit een
hele maand oktober te bekijken. Nu gang of bijzondere vergezichten. De
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ben dat veel clubleden een foto info en foto’s: www.fotoworkshop.nl
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Nieuwe Meerbode - 17 november 2010
gemeentehuis de ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

geMeentelijke bekendMAkingen
SerVicelijn
Serviceverzoeken en wensen kunt u
online melden door middel van het
serviceformulier op de website, of
via tel. (0297) 29 18 00.
SerVicepunten
Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg én
voor financiële diensten. Bij het
servicepunt kan bijna alles geregeld
worden wat te maken heeft met het
leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl,
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt Mijdrecht
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht,
(0297) 38 33 99,
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt wilnis
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis,
(0297) 23 76 10,
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen
Geopend: ma. t/m vr.
van 9.00-13.00 uur.
Futenlaan 52, 3645 GE Vinkeveen,
(0297) 58 76 00,
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Mobiel kantoor
Iedere woensdag in Waverveen,
Amstelhoek en de Hoef
(06) 13 16 31 76,
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl
AfVAlbrengStAtion
Industrieweg 50, 3641 RM
Mijdrecht, (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl.
Geopend: ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur, 12.30-16.00 uur en di
12.30-16.00 uur. Op dinsdagochtend
en zon- en feestdagen is het
afvalbrengstation gesloten.
Spreekuur college
Als u iets aan de burgemeester en/
of wethouder wilt voorleggen,
kan dat tijdens hun spreekuur op
dinsdag van 11.00-12.00 uur.
Bel voor een afspraak
(0297) 29 17 10.
Meldpunt zorg & oVerlASt
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl
www.meldpuntzorgenoverlast.nl
AdVieS en Steunpunt
huiSelijk geweld
StAd en regio utrecht
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de ronde
Venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien
van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. gegarandeerde dienstverlening! de gemeente de
ronde Venen werkt met servicenormen.
AAnVrAgen bouwVergunningen
Burgemeester en wethouders maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Mijdrecht
Rendementsweg 9

Aard van het bouwwerk

bouwnr.

Vergroten van kantoor- en archiefruimte

2010/0564

datum
ontvangst
9-11-2010

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen
kunt u nog niet inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen twee weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een
dakkapel, uitbouw, etc., die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de
welstand.)
AAngeVrAAgde oMgeVingSVergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen
om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Mijdrecht
Aquamarijn 76

Aard van het project

Activiteiten

Oprichten van een schuur

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 152 Plaatsen van 2 bruggen
Herenweg 254 R1
Oprichten van een beschoeiing

Aanvraagnr.

ontvangst
datum

- Bouwen

W-2010-2032

10-11-2010

- Bouwen
- Bouwen

W-2010-2029
W-2010-2033

5-11-2010
8-11-2010

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen omgevingsvergunning kunt u nog niet inzien.
VoorneMen tot Verlening bouwVergunning Met ontheffing/wijziging
beSteMMingSplAn
ingediend na 1 juli 2008
Met ingang van 18 november 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder
ter inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

bouwnr.

Mijdrecht
Kerkvaart 12

Gedeeltelijk vernieuwen en vergroten van een woning 2010/0036

A

Vinkeveen
Arkenpark
De Plashoeve 1

Plaatsen van een drijvend object/bak met schutting
vóór de ark

B

2010/0496

opm.

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
- Onder A te verlenen met toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
- Onder B te verlenen met toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c
Wet ruimtelijke ordening.
zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar
voren brengen. Dit kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In
de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op
geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar
eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen
ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in
beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen
kan worden verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de
Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.

AgendA MeningVorMende rAAdSVergAdering
25 noVeMber 2010
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 19 november 2010.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per
inspreker- kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering
bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststelling notulen rtg Samenleving van 8 november en rtg Bestuur en Middelen
van 9 november 2010
5. Motie leerlingenvervoer
Door de fracties van CDA, Ronde Venen Belang en D66 De Ronde Venen is een
motie ingediend waarin het college wordt verzocht om op zo kort mogelijke termijn
een adequate(re) regeling te treffen voor het leerlingenvervoer voor kinderen die
zijn aangewezen op een school voor speciaal basisonderwijs. De motie wordt in deze vergadering behandeld.
6. Motie zwembad
De fractie van D66 De Ronde Venen heeft een motie ingediend, waarin het college onder meer opgedragen wordt een onafhankelijk bureau onderzoek te laten verrichten naar de wijze waarop de over de realisatie van het Veenweidebad c.a. gemaakte afspraken zijn nagekomen. De motie wordt in de vergadering aan de orde
gesteld.
7. Naschrift Politiek Testament (raadsvoorstel nr. 00/10)
Gevraagd wordt het naschrift politiek testament voor kennisgeving aan te nemen.
Hierin wordt een update gegeven van de stand van zaken van onderwerpen uit het
beleidsplan, als aanvulling op de rapportage 2006-2009 “Samen sterk met Onze Inwoners”.
8. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman
AgendA beSluitneMende rAAdSVergAdering
25 noVeMber 2010
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 19 november 2010.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 28 oktober 2010.
4. Akkoordstukken:
4a. Onderwijshuisvestingsprogramma 2011 (raadsvoorstel nr. 0063/10)
Jaarlijks stelt het college van burgemeester en wethouders het Onderwijs Huisvestingsprogramma voor het volgende jaar vast. De raad wordt gevraagd de benodigde middelen in de Aanbiedingsnota voor de begroting 2011 op te nemen.
5. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.
Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of
deze als agendapunt op de agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
6. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

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

Aard van het bouwwerk

bouwnr.

2010/0495

4-11-2010

Veenweg 162

Vergroten van een woonhuis met een aanbouw
aan de zijgevel en dakkapellen
Oprichten van een prefab betonnen brug

2010/0454

4-11-2010

Vinkeveen
Vinkenkade 43

Vergroten van een woning met een dakopbouw

2010/0536

4-11-2010

Mijdrecht
Parel 12

Verzenddat.
vergunning

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a.
de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd
als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren
kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes
weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking
van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige
voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA
Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van
een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Verleende bouwVergunningen in coMbinAtie Met ontheffing/wijziging
ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

bouwnr.

Oprichten van een tussenlid (entreesluis)
tussen het kantoor en de werkplaats

2010/0483

9-11-2010

Vinkeveen
Achterbos 103a
Dijkveld 21

Vernieuwen van een loopsteiger
Vergroten van een woning met een dakopbouw

2010/0069
2010/0441

4-11-2010
9-11-2010

wilnis
Veldzijdeweg 1

Vergroten van een woning met een dakopbouw

2010/0450

9-11-2010

Mijdrecht
Veenweg 158d

Verzenddat.
vergunning

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a.
de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd
als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren
kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een
zienswijze heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze
te hebben ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
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.
AgendA openbAre VergAdering wMo-rAAd op 24 noVeMber VAn 14.00 tot
16.00 uur in VergAderkAMer 5 in het geMeentehuiS, ingAng rAAdhuiSplein
Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Spreektijd bezoekers
3. Gesprek over uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010
met beleidsambtenaar Mark Koetsier * notitie van 8 juli 2010
4. Ingekomen en uitgaande stukken
5. Bijgewoonde vergaderingen/ bijeenkomsten
6. Nabespreking vergadering van 15 november met klankbordgroep De Ronde Venen,
Adviescommissie Abcoude en de 2e lijn van deze adviescommissie
7. Nabespreking vergadering van 27 oktober *
Vaststelling verslag en opmerkingen naar aanleiding van
8. Rondvraag
9. Volgende vergadering
10. Sluiting

AgendA ronde tAfel geSprekken SAMenleVing,
MAAndAg 29 noVeMber 2010, AAnVAng 19:30 uur
in het geMeentehuiS te Mijdrecht

AgendA ronde tAfel geSprekken oMgeVing,
op woenSdAg 1 deceMber 2010, AAnVAng 19.30 uur
in het geMeentehuiS te Mijdrecht

Voorzitter: de heer A.J.C. Goldhoorn
Griffier: de heer M. de Graaf
1. onderwerpen VAnuit het college:
A. Welzijnsubsidies 2011 (raadsvoorstel nr. 0065/10) (45 minuten)
De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de te verlenen en af te wijzen welzijnsubsidies 2011. De subsidies worden verleend met een begrotingsvoorbehoud
B. Principemedewerking voor uitwerking bouwplan PCBS De Schakel met 28 starterappartementen (raadsvoorstel nr. 00070/10) (45 minuten)
Het bestuur van de Vereniging voor protestants christelijk onderwijs te Vinkeveen
verzoekt de gemeenteraad de principemedewerking bij de verdere uitwerking van
een bouwplan voor een nieuw schoolgebouw voor basisschool De Schakel in combinatie met 28 starterappartementen aan de Pijlstaartlaan te Vinkeveen. Voorgesteld wordt de gevraagde principemedewerking te verlenen en een definitief voorstel voor de daadwerkelijke realisering van het plan af te wachten.
2. onderwerpen AAngedrAgen VAnuit de rAAd:
A. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen, op het terrein van Samenleving, en mededelingen te doen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 19 november 2010.

Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf
1. onderwerpen VAnuit het college:
A. Beheerplan Kunstwerken 2010 – 2014 (raadsvoorstel nr. 00069/10) (45 minuten)
Voor de uitvoeren van het kunstwerkenbeheerplan 2010 - 2014 wordt voor de extra
benodigde middelen een voorstel gedaan dit incidenteel te bekostigen uit de saldireserve en dit op te nemen in het bij de voorjaarsrapportage aan te beiden meerjarenperspectief.
2. oVerige onderwerpen en onderwerpen
AAngedrAgen door rAAd:
A. Memo project verbetering doorvaart De Heul (30 minuten)
De fractie VVW voor Samenwerkende Kernen heeft verzocht de memo op de agenda te plaatsen. Bij de behandeling wil de fractie vernemen of er naar aanleiding van
de visie van de recreatieondernemers op het project De Heul in Vinkeveen, mogelijkheden zijn om het project alsnog (gewijzigd) voort te zetten.
B. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen, op het terrein van Omgeving, en mededelingen te doen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 19 november 2010.

AgendA ronde tAfel geSprekken beStuur & Middelen
dinSdAg 30 noVeMber 2010, AAnVAng 19:30 uur
in het geMeentehuiS te Mijdrecht
Voorzitter: de heer C.H.W. Versteegh
Griffier: de heer M. de Graaf
1. onderwerpen VAnuit het college:
A. Tweede financiële rapportage 2010 (raadsvoorstel nr. 0067/10) (45 minuten)
Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten, die in
deze tweede financiële rapportage 2010 zijn opgenomen.
B. Voortgangsrapportage incidentele budgetten 2010 ten laste van de reserves
(raadsvoorstel nr. 00068/10) (45 minuten)
Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorgestelde mutaties in de begrote onttrekking aan de reserves in 2010 en de ter inzage liggende voortgangsrapportages.
C. Evaluatie cameratoezicht (raadsvoorstel nr. 00071/10) (45 minuten)
Voorgesteld wordt kennis te nemen van het rapport Evaluatie Cameratoezicht
Mijdrecht. Cameratoezicht in het dorpscentrum, in de huidige vorm, voort te zetten
tot (uiterlijk) eind 2012. De komende twee jaren de ruimtelijke ontwikkelingen in
het centrumgebied en de ontwikkelingen op het gebied van regionaal cameratoezicht betrekken bij (eventueel) cameratoezicht na 2012.
2. onderwerpen AAngedrAgen VAnuit de rAAd:
A. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen, op het terrein van Samenleving, en mededelingen te doen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 19 november 2010.

De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief. Het kan ook
voorkomen dat de volgorde van behandeling wordt gewijzigd. Indien u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt u zich aanmelden bij de griffie via
0297-291752 of via de email griffier@derondevenen.nl.
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Nieuwe Algemeen directeur:
Eric van ’t Boveneind
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‘Staatsiefoto’ medewerkers op een Russische tank

Rijden met ‘gestickerde’ Trabantjes door Boedapest

25 JAAR ADVISOR ICT SOLUTIONS...
Reclamebord van de eerste vestiging in 1985

Mijdrecht - Donderdag 11 november vierde Advisor
ICT Solutions aan de Rendementsweg uitbundig het
25-jarig bestaan van de onderneming. Eén en ander
werd tot uitdrukking gebracht in de vorm van een
feestavond in een daartoe opgezette grote partytent ‘voor de deur’ waar ruim 500 genodigden blijk
van hun belangstelling gaven. Daaronder de naaste
familieleden van oprichter Ab Haveman (51), medewerkers met hun aanhang, vrienden, klanten, leveranciers en andere zakenrelaties van het bedrijf.
Zij werden onder andere getrakteerd op een voortreffelijk winterbuffet, geheel verzorgd door Frans
Versteeg van de gelijknamige speciaalzaak in groenten- en fruit op Bozenhoven. Later die avond werd
door Ab Haveman een cheque van € 7.500 overhandigd aan Sander Schavemaker van Oxfam Novib die
microfinanciering bij het opstarten van kleine bedrijven in ontwikkelingslanden mogelijk maakt. Het
weekend ervóór trakteerde Advisor ter ere van het
jubileum alle medewerkers op een weekendje Boedapest, waar allerlei leuke activiteiten werden aangeboden, zoals het rijden met een Russische tank in
ruw terrein en met Oostduitse Trabantjes door Boedapest, waarbij de auto’s voorzien waren van stickers
met Advisor erop.
NIEUWE ALGEMEEN DIRECTEUR
Het bijzondere van Advisor is dat oprichter/eigenaar en
Algemeen directeur Ab Haveman in 25 jaar tijd dit ICTbedrijf heeft weten uit te bouwen van een éénmanszaak
tot een toonaangevende onderneming met 43 medewerkers. Het grote nieuws was wel dat Ab Haveman te
kennen gaf afstand te doen van zijn functie als Algemeen
directeur. Hij heeft die taak per 15 november overgedragen aan zijn opvolger, Eric van ’t Boveneind, woonachtig
in Heiloo. Beide heren kenden elkaar al langer op het zakelijke vlak. “Zelf keer ik terug naar de oorsprong van het
ondernemen binnen het bedrijf waar ik de functie van
Directeur business development ga vervullen.
Ik wil weer ondernemen, plannen maken, nieuwe markten voor onze producten verkennen en daarop inhaken,

ook in het buitenland. Minder bemoeienis met de zaken
van alle dag die de leiding van het bedrijf en personeelsaangelegenheden betreffen. Daar ben ik niet zo goed in
en Eric is het op het lijf geschreven. Wel blijf ik eigenaar
van het bedrijf, maar nu als gewoon werknemer waarbij
ik verantwoording schuldig ben aan de Algemeen directeur. Van verkoop van het bedrijf aan derden is overigens
geen sprake, dit om alle misvatting te voorkomen. Dus
vanaf 15 november ben ik net zoals de andere medewerkers gewoon bij Advisor in dienst,” laat Ab weten.
BEGONNEN ALS EEN EENMANSZAAK
Ab Haveman startte op 1 november 1985 als een rasechte ICT-er zijn bedrijf in de vorm van een eenmanszaak
op een zolderetage van 20 vierkante meter in de Burgemeester van Trichtlaan te Wilnis onder de naam Advisor
Automatisering. Daarvóór was hij in dat vak al een tijdje
werkzaam geweest bij SC Johnson.
In 1989 kocht hij een pandje in de Dorpsstraat, waar nu
‘Café De Buurvrouw’ is gevestigd. Omdat de zaken zich
uitbreidden en er ook medewerkers instroomden, werd
de ruimte te klein en verhuisde Advisor in 1996 naar een
grotere ruimte boven de HEMA in Mijdrecht. Daar bleef
men tot 2000 waarna het oog viel op het huidige 1.000
vierkante meter grote kantoor aan de Rendementsweg
dat toen kort daarvoor als een nieuwbouwpand was opgeleverd. Daar is het ICT-bedrijf tot op heden gevestigd
en telt inmiddels 43 gemotiveerde deskundige (vaste)
medewerkers.
“Zelf ben ik begonnen met online consultancy, maar
toen de PC algemeen gebruik werd breidde de dienstverlening zich als een olievlek uit. Je wordt groter en
krijgt ook steeds meer klanten. Het overkomt je gewoon
en daar hebben we gebruik van gemaakt,” vertelt Ab die
wijst op de drie afdelingen waarin Advisor groot is geworden en in verschillende deelgebieden een toonaangevend rol speelt.
DIT DOET ADVISOR
Advisor ICT Solutions heeft zich als het ware opgesplitst
in drie gespecialiseerde deelgebieden: 1. Data / IP Infrastructuur; 2. ICT Services en 3. Sierteelt software (MatchOnline). Het bedrijf behoort landelijk tot de grootste
Business Partners van KPN op het gebied van datacom-

municatie diensten.
De afdeling Data / IP Infrastructuur adviseert haar klanten (samen met KPN) op het gebied van MPLS (gesloten)
netwerken, glasvezel oplossingen, internetverbindingen, Housing (CyberCenter) en Hosting oplossingen.
Vanuit het Network Operating Center in Mijdrecht worden tevens ‘managed services’ aangeboden op het gebied van router- en serverbeheer. Naast adviestrajecten
bestelt Advisor de datacommunicatie opdrachten bij
KPN en bewaakt zij de leveringen.
De afdeling ICT Services is gericht op advies, aanleg,
onderhoud en beheer van kennisintensieve ICT infrastructuren. De focus hierbij is gericht op het leveren van
totaaloplossingen op het gebied van IT infrastructuur,
Windows migraties, netwerk beveiliging, mobiliteit, virtualisatie (server en desktop), applicatiebeschikbaarheid
en managed en hosted services. Deze dienstverlening
wordt landelijk gewaardeerd door veel middelgrote organisaties in diverse branches, waaronder: uitzend- en
detacheringbureaus, handel, industrie, transport en zakelijke dienstverlening.
Als derde wordt standaard handelssoftware ontwikkeld
(Match-Online) voor bedrijven die handelen in bloemen,
planten en aanverwante artikelen. Deze ketenoplossing
zorgt ervoor dat kwekers en kopers optimaal met elkaar
kunnen samenwerken zodat processen efficiënter verlopen, de verkopen stijgen en marges verbeteren. De software wordt inmiddels door meer dan 3.000 gebruikers
dagelijks gebruikt bij kleine en grote bedrijven zowel
nationaal als internationaal.
Voor meer informatie kan men terecht op de betreffende website www.match-online.nl. Advisor heeft
hiermee een sterke positie opgebouwd bij meer dan
125 bloemen- en plantenexporteurs in Nederland. Er is
Match-Online voor kopers en een versie voor kwekers.
De software wordt nog steeds verder geperfectioneerd,
ondermeer op het gebied van virtueel voorraden delen.
De bedoeling is dat de hele keten op termijn wordt gedigitaliseerd.

realiseren. Ook het personeelsbestand zal een uitbreiding ondergaan. Dat wil ik niet meer gaan begeleiden,
dat gaat Eric doen. Hij heeft daar jarenlange ervaring
in en vindt dat leuk om te doen. Hij is in staat om structuur in het bedrijf te brengen om nog verder te groeien.
Dat is nodig wil je groter worden. Dat is mijn terrein
niet, ik heb daar geen zin in. Na 25 jaar ben ik zelf aan
een nieuwe uitdaging toe; ik ben een creatieveling, een
uitvinder, een ondernemer en daar wil ik weer invulling
aan geven, maar wel binnen het bedrijf. Daarbij gaan we
een volgende fase in door nieuwe markten te zoeken en
de toepassingen daarvoor op te starten en verder uit te
werken. Ik ben nu 51 jaar en hoop de komende 15 jaar er
nog te kunnen uitslepen wat mogelijk is. Met behulp van
partners willen wij ondermeer onze software en bijbehorende dienstverlening ook in het buitenland introduceren en in de markt zetten. We gaan via marktonderzoek
kijken of de bestaande software zoals Match-Online ook
geschikt is voor andere producten, bijvoorbeeld binnen
de groente- en fruitsector, dus in de verssector. Maar
ook in het buitenland. Dat zie ik als een project en als
dat perspectief biedt rapporteer ik dat aan de Algemeen
directeur en het management team. Vervolgens wordt
bekeken in hoeverre er een de kans van slagen is en wat
de investeringen zijn. Uitgangspunt is daarbij dat Advisor ook in de nieuwe markten een dominante positie zal
gaan innemen. Pas dan kun je er geld in stoppen en de
beste worden. Te denken valt daarbij aan België, Duitsland, Frankrijk en Engeland waar ons oog op is gevallen.
Maar zelfs in Australië werken ze met onze software. Grote bedrijven hebben reeds te kennen gegeven interesse
te hebben.

Kortom, er liggen nog veel kansen in het verschiet en ik
zie de toekomst in dat opzicht dan ook met vertrouwen
tegemoet.” Aldus de nieuwbakken Directeur business
development die hoog opgeeft van de deskundigheid
van zijn medewerkers. Zij zijn over het algemeen al
lange tijd bij Advisor werkzaam en hebben hun draai
kennelijk gevonden. “Zonder hen waren wij niet het
DOMINANTE POSITIE
Ab: “Wij zijn voornemens verder te groeien met Advisor toonaangevende bedrijf van nu geworden. Met elkaar
en verwachten binnen nu en drie jaar een verdubbeling gaan we het bedrijf verder op de kaart zetten. Ik heb
van onze activiteiten en bijbehorende omzet te kunnen er zin in!”

Een cheque van 7.500 euro voor Oxfam Novib

Ab Haveman wordt
Directeur
Business Development

...VAN EENMANSZAAK TOT DOMINANTE
SPELER IN DE ICT BRANCHE
De medewerkers van Advisor gaan ervoor (foto: Kruyt)
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

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

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

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
123e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 16.200
EDItIE 3
oPlAAg 14.200
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

vvv/ANwB

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

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

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

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Admiraal Tromplaan in Uithoorn, zwarte kater van 3 jaar met boven
rechteroog een bruin vlekje. Bij linkerachterpoot steekt een
middelste nagel ver uit. Zijn naam is “Blacky”.
- Poldermolen in Mijdrecht, lichtgrijs cyperse poes van 2,5 jaar.
Haar naam is “Tammie”.
- De Jonge Gerard in Nes a/d Amstel (op grens Uithoorn). Rode kat.
In beide oren een groenkleurig nummer 2. Witte voetjes voor en
witte laarsjes bij achterpoten.
- Aan de Zoom in Uithoorn, zwarte poes. Goudkleurig bandje met
steentjes. Ze is 3 jaar oud en heet “Daisy”.
- Midrethstraat in Mijdrecht, poes met wit en lichte/ donkere vlekken.
Ze is 10 jaar oud en heet “Saartje”.
- Ruys de Beerenbroucklaan in Uithoorn, zwarte poes met wit befje
en 1 wit teentje. Haar naam is “Dior”. Zij heeft een knik in haar staart.
Gevonden
- Achterbos in Vinkeveen, rood kitten van ca. 6 weken oud.
- Bovendijk in Mijdrecht, donkere cyperse poes. Rug cypers en buik wit.
- Hoofdweg in Mijdrecht, grijs gestreepte kat.
- Artsveld in Vinkeveen, katertje van ongeveer 3 maanden oud.
Grijs cypers met witte buik.
- Dodaarslaan in Vinkeveen, cyperse kat met witte buik.
- Muyeveld in Vinkeveen, zwarte kat met witte bef en tenen.
- Veenweg in Mijdrecht, grijs/bruin konijn, nogal wild.
- Willisstee in Wilnis, grijs/ witte poes.
- Mijdrechtse Dwarsweg ter hoogte van waterzuivering in Wilnis, zwartwitte kat. Rug zwart en buik wit.
- Drechtdijk ter hoogte van cafetaria Trefpunt in De Kwakel, cyperse
poes met tijgerprint. Zij draagt een grijs/blauw lerenbandje.

EHBO afdeling Mijdrecht
start met nieuwe cursus
Mijdrecht - De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor EHBO, afdeling Mijdrecht, start op woensdag
5 januari 2011 met een uitgebreide
basiscursus Eerste Hulp.

of meer informatie kunt u contact
opnemen met Toos van Dijk-Bauhaus via tel. 0297-286616 of e-mail:
aavandijkbauhaus@ziggo.nl

Tijdens deze cursus leert u onder
leiding van een deskundige kaderinstructeur in een aantal lessen verantwoord eerste hulp verlenen onder diverse omstandigheden. In deze cursus zijn opgenomen de onderdelen ‘Reanimatie en gebruiker
AED’ en ‘Verbandleer en kleine ongevallen’.
De cursus bestaat uit 13 woensdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur. De
cursuskosten bedragen 195,00 euro.
De cursus wordt afgesloten met een
examen. De minimumleeftijd voor
het volgen van een cursus is 15 jaar.
De cursus vindt plaats bij Walraven
B.V., Industrieweg 5, Mijdrecht.

Zaterdag kienen
bij Serviam

Info en/of aanmelden
Voor aanmelden voor deze cursus

Op deze avond kunt u weer vele
mooie en leuke prijzen winnen, of
als hoofdprijs een van de welbekende enveloppen.
De opbrengst van deze avond is bestemd voor het ontwikkelingswerk
van onze Uithoornse missionarissen.

Pepernotenroadshow
bezoekt Amstelplein

‘De Pepernotenroadshow, wat is
dat?’ zult u zich afvragen. Wel, dit
jaar voor het eerst gaat de school
van sinterklaas op tournee. Twee
van de beste pieten van Sinterklaas
laten zien hoe het er aan toe gaat op
de school van sinterklaas. De roadshow is doorspekt met meezingliedjes en interactieve spelletjes. De

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

FUN
Het belde zomaar bij hem op. We zaten ’s avonds in de binnenplaats van
een overheidskantoor in Wajir in een gezelschap rond de onderminister van
onderwijs van Kenia. “Wij doen het met FUN” sprak onze consulent toen de
minister zijn waardering voor de stichting uitsprak. De F staat voor Future:
Wat onze stichting doet is gericht op een betere toekomst. De U staat voor
Unity in approach: Eendrachtig. Wij willen in goede afstemming en samenhang met anderen werken. De N staat voor Needy: Wij richten ons vooral op
de allerarmsten. En het mooie is dat wij er ook veel “FUN”, plezier, voldoening aan beleven. We leren heel veel en ontmoeten veel bijzondere mensen
en we krijgen steeds meer respect voor de leefwijze van de nomaden, die
eeuwenlang met weinig middelen hebben kunnen overleven. Daar kan onze westerse consumptiemaatschappij nog veel van opsteken. Die “Unity in
approach” was in het begin knap lastig. We hadden geen idee welke organisaties bemoeienis hadden met Wajir. Evenmin wat de overheid voor plannen
had. En de overheid in Wajir had er ook niet veel benul van. Langzaam maar
zeker werd het plaatje duidelijker: er waren nauwelijks hulpverleningsorganisaties (NGO’s) actief in Wajir. Die avond werd de rolverdeling voor het onderwijs tot onze verrassing wel duidelijk:
* de overheid zorgt voor terrein voor scholen en betaalt de salarissen van
de onderwijzers;
* de Wereldbank zorgt voor de leermiddelen,
* het UN World Food Program zorgt ervoor dat de kinderen tenminste eenmaal per dag een maaltijd krijgen en
* onze stichting help bij de bouw van klaslokalen, toiletten, waterputten,
etc.
Uiteraard is het belangrijk dat je van elkaar weet wie wat doet en een van
onze Nederlandse partners- de STOUT-groep - helpt de lokale overheid bij
het in kaart brengen van alle activiteiten op het gebied van ontwikkeling.
Een andere klus voor deze groep is de advisering van de plaatselijke overheid bij de planning en de ruimtelijke ordening, iets wat Kenianen van nature niet echt beheersen. Een derde taak van Stout is het organiseren van de
gehandicapten om hen vervolgens in contact te brengen met de organisaties in Nairobi, zodat zij beter voor hun belangen kunnen opkomen.
Wat valt er veel te beleven en wat geeft dat een FUN.
Ad Groeneveld

Uithoorn - Aanstaande zaterdagavond 20 november organiseert
Stichting Serviam weer een gezellige bingoavond in het KnA gebouw
aan het Legmeerplein..
De zaal is open vanaf 19.00 uur en
het kienen begint om 20.15 uur.

Zaterdag primeur voor winkelcentrum!

Uithoorn – Aanstaande zaterdag
20 november beleeft Winkelcentrum
Amstelplein in Uithoorn een wereldprimeur. De Pepernotenroadshow
komt op bezoek.

Stichting Ontwikkelings

pieten geven dansles, zangles en
Spaanse les! Een favoriet onderdeel
van de show is het pakjesgooien in
een hele speciale schoorsteen.
Aan het einde van de show kunnen de kinderen tot 10 tellen in het
Spaans en ze weten wat het favoriete liedje is van de sint. Kinderen worden actief betrokken en een
aantal zal ook op het podium worden gevraagd.
Kortom: dat wordt een feest daar bij
Winkelcentrum Amstelplein
Schminkpieten
Het feest begint om 13.00 uur. Van
13.00 tot 16.00 uur kunnen de kinderen mooi geschminkt worden
door twee schminkpieten. Van 13.30
tot 14.15 komt de Pepernotenroadshow
Tussen 12.00 en 16.30 zullen de
strooipieten in het winkelcentrum
aanwezig zijn.

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e .................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  ....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam ............................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................
Tel.nr..............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Gratis Peugeot WinterKlaarControle bij Hans Lammers
Regio - Bij Peugeot doen ze er alles aan om u en uw Peugeot veilig de winter door te krijgen. Aanstaande zaterdag 20 november begint bij Hans Lammers het winterseizoen. Dan wordt namelijk de WinterStartdag gehouden en kunt u met uw
Peugeot terecht voor een gratis WinterKlaarControle. De wintercontrole
is een visuele check van de auto op
28 punten. Na controle en eventuele
reparatie(s) krijgt u een startgarantie tot 1 april 2011. Hans Lammers zal
voor de komende maanden voor alle
Peugeot rijders deze controle zonder
kosten blijven uitvoeren. Belt u wel
vooraf even voor een afspraak.
Eventueel kunt u na goedkeuring van
de auto voor slechts 19,95 euro ook
een Peugeot Assistance contract afsluiten (inclusief dekking voor foutief
tanken, lekke band en verlies sleutel). Een jaar lang kunt u dan rekenen op pechhulp onderweg in binnen- en buitenland, 7 dagen per
week, 24 uur per dag.
Winterbanden Plan.
Om goed voorbereid te zijn op gladde winterwegen is het verstandig om
nu alvast na te denken over winterbanden. Bij temperaturen lager dan

7 graden Celsius verbeteren winterbanden aanzienlijk de grip bij het
rijden en wordt de remweg verkort.
Moderne winterbanden bieden tegenwoordig een prima rijcomfort.
Voor de kosten hoeft u het niet te
laten; Hans Lamers biedt u bijvoorbeeld een complete set winterbanden op velgen aan voor een Peugeot 107 voor 449,- euro (inclusief BTW
en montage).
Heeft u al winterbanden bij hen liggen? Bel dan snel om een afspraak
te maken om ze te laten monteren.
Uw zomerbanden hoeft u niet zelf
mee retour te nemen, deze blijven
bij Hans Lammers in de opslag liggen. Hiermee is uw Peugeot voorbereid op wat de winter gaat brengen.
Tijdens de WinterStartdag op 20 november maar ook de weken daarna,
op afspraak is de wintercontrole gratis. Tijdens de Winterperiode kunt u
bovendien bij hen terecht voor allerlei wintersvoordeel op o.a. accu’s,
winterbanden, sneeuwkettingen en
nog veel meer. Dus kom langs voor
de WinterKlaarControle bij Hans
Lammers, De Peugeot dealer voor
het Groene Hart met vestigingen in
Aalsmeer, Mijdrecht, Woerden en Alphen a/d Rijn.
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Quadrijder uit Wilnis op
tv in de BZT Show

Mannen vallen in de prijzen
bij De Loods Casual Fashion
Mijdrecht - Bij De Loods Casual
Fashion in de Mijdrechtse Molenhof Passage is het komende week
leuk winkelen. Vooral de mannen
staan dit keer in het middelpunt
van de belangstelling. Maar ook de
echtgenotes die hun eega mee krijgen naar de winkel om wat nieuws
aan te schaffen, worden gefêteerd.
Wat is de bedoeling? “Op dinsdagavond 23 en donderdagavond 25
november gaan wij een Pall Mall
avond voor de mannen organiseren. Pall Mall, inmiddels PME Legend, is een kledingmerk voor mannen dat wij in de winkel aanbieden.
Op beide avonden is elke vrouw
met haar man of partner van harte
welkom om bij ons te komen winkelen. Wij doen dat onder het serveren van een hapje en een drankje, omlijst door een gezellig muziekje. We kleden die avonden dus feestelijk aan”, legt eigenaar Ron Wij-

burg uit. “Als beloning dat de dames
hun mannelijke partner mee weten
te krijgen, genieten zij 20 procent
korting op de hele damescollectie
in beide winkels. Dat geldt uitsluitend voor beide avonden! De man
krijgt bij aankoop van een jeansbroek van het merk Pall Mall er gratis een muts (waarde 24,95 euro)
of sjaal (waarde 34,95 euro) van dit
merk naar keuze bij. Daarnaast maken zij kans een leren jas van Pall
Mall te winnen ter waarde van 399
euro! Daarbij is er maar één de winnaar! Feitelijk zijn het dus ‘herenavonden’, maar daar willen wij de
dames ook van laten profiteren. Elk
belangstellend paar is welkom van
18.30 tot 21.30 uur. De prijswinnaar
wordt in week 49 op een nog nader
te bepalen tijdstip bekendgemaakt.
Vanzelfsprekend krijgt degene die
de leren jas heeft gewonnen persoonlijk bericht wanneer hij die hier

Een wijs cadeau!

in ontvangst kan komen nemen.” Aldus een enthousiastogende Ron, die
samen met zijn Petra en het gemotiveerde team van charmante medewerksters invulling aan de avonden
gaat geven.
Voor de mannen onder ons is er
met hun vrouwelijke partner dus
best wat te verdienen bij De Loods.
Kwestie van binnenlopen op een
van de avonden!
De Loods Casual Fashion biedt, zoals de naam al zegt, een breed scala aan betaalbare vrijetijdskleding,
waar naast kleding van PME Legend (het vroegere Pall Mall), eveneens een collectie van onder andere
Punky Fish, Only, Vero Moda, Vila en
Pieces accessoires in de schappen
ligt. Inmiddels is voor de dames het
bekende merk Tripper jeans weer
verkrijgbaar, waarop men tot het
einde van de maand november als
actie 20 euro korting krijgt.
de vragen was heel eenvoudig. Kinderen zijn een constante bron van
vragen, dat gaat hele dagen door.
En mensen vertellen vaak leuke
dingen. Zo vertelde een vriend bijvoorbeeld iets over de gemiddelde
lengte van Nederlanders, daar staat
nu een vraag over in het blok”, vertelt initiatiefneemster Margot Bouwens. Lastiger was het soms om
aan het goede antwoord te komen.
“Op sommige vragen wist ik ook het
antwoord niet. Zoals de vraag over
de remweg van een sneltrein, daar
heb ik de hulp bij ingeroepen van
iemand die bij ProRail werkt. Die
remweg is overigens wel indrukwekkend lang.”
Voor kinderen en…
Het blok is in eerste instantie gemaakt voor kinderen tussen de 10
en 13 jaar. “Uit ervaring weet ik dat
dat een lastige leeftijd is om betaalbare cadeautjes voor te verzinnen.
Ze willen geld of weten een hele
waslijst met grote cadeaus. Dit blok
is weer eens iets anders voor een
verjaardagsfeest en natuurlijk voor
de komende feestdagen. In de praktijk blijkt overigens dat ook oudere
kinderen en volwassenen het blok
kopen om aan elkaar de vragen
te stellen en te kijken wie het antwoord weet. Dat is leuk om te zien.”

Mijdrecht - Een cadeau waar kinderen hier én in Afrika wijzer van
worden, dat is het 100vragenblok.
Een scheurblok met 100 weetjesvragen over uiteenlopende onderwerpen: van mode tot muziek en van
hondenpoep tot techniek. De opbrengst van het blok gaat naar het
goede doel SchoolChild Africa. Ook
Boekhandel Mondria in Mijdrecht
draagt bij aan dit goede doel.
Boekhandel Mondria aan de Lindeboom 11 in Mijdrecht draagt bij
aan het goede doel door vanuit een
MBO-gedachte het 100vragenblok
in het assortiment op te nemen.

MBO staat daarbij voor maatschappelijk betrokken ondernemen. Nelie
Groenendijk, directeur/eigenaar van
Mondria, zegt daarover: “Omdat ook
wij graag bijdragen aan een betere
wereld, bieden we het 100vragenblok te koop aan in onze winkel in
Mijdrecht. Zo tonen wij als winkelier
onze maatschappelijke betrokkenheid en dragen we een steentje bij
aan het goede doel.”
Weetjes
In het 100vragenblok staan honderd
vragen en antwoorden over van alles en nog wat. “Het verzinnen van

Goede doel
De opbrengst van het blok gaat
naar SchoolChild Africa. Deze stichting zet zich in voor (wees)kinderen
in Afrika. De stichting doet dat door
verschillende projecten te steunen zoals een weeshuis, een basisschool, een boerderij en een school
waar kinderen vanaf 16 jaar een vak
kunnen leren en tegelijk een bedrijfje kunnen starten.
Het 100vragenblok is voor 7,95 euro te koop bij Boekhandel Mondria
aan de Lindeboom 11 in Mijdrecht.
Kijk voor meer informatie of online
bestellen op www.100vragenblok.nl.

Praten over reddingsbrigade
Mijdrecht - Volgende week donderdag 25 november komt in Gebouw Irene aan de Kerkstraat in
Mijdrecht de heer Bloos uit Nieuwkoop aan eenieder die geïnteresseerd is iets vertellen over de Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij. Deze Maatschappij
is er speciaal voor mensen in nood
op zee.
De heer Bloos doet dit aan de hand
van een bedrijfsfilm. U wordt van
harte voor deze avond uitgenodigd.
De deur staat wijd open. en de koffie staat klaar vanaf 19.45 uur.

Wilnis - Adrie van Ieperenburg uit
Wilnis is uitgenodigd om deel te
nemen aan de BZT show van aanstaande zaterdag. In de show komen
3 jongens aan bod die de wens hebben om op een quad te mogen rijden. Adrie van Ieperenburg van A&A
van Iep is samen met twee andere enthousiaste quadrijders naar de
studio getogen. In de studio heeft
eerst de presentatrice Jetske van
den Elsen haar opwachting gemaakt
met een elektrische mini-quad van
Adrie en de drie jongens gevraagd
wat hun wens was. Hun wens was
om ooit eens op een heel grote quad
te mogen rijden en hun teleurstelling was toch wel groot toen de miniquad binnen kwam rijden. Daarna kwamen de drie mannen met hun
grote quads de studio in rijden om
de drie jongens op te halen. Een big
smile verscheen op de gezichten.
Buiten kregen de jongens een helm
op en zijn er opnames gemaakt. Ze
konden op een parcours inclusief
een schuine helling diverse rondjes
afleggen. De uitzending is komende zaterdag 20 november te zien om
17.45 uur op Z@PP tv, Nederland 3.

Groep 8 van de Willespoort en
wethouder Dekker tonen respect
De Ronde Venen - Op donderdag
11 november was het de Dag van
Respect.
Kinderen en volwassenen in heel
Nederland gingen met elkaar over
respect in gesprek. Op OBS Willespoort praatte wethouder Jacques
Dekker met de leerlingen van groep
8 over wat respect inhoudt en vertelde hij zijn persoonlijk verhaal
daarover.
De kinderen hadden zich goed
voorbereid door in de afgelopen tijd
veel krantenartikelen te verzamelen
over dit onderwerp.
Na afloop was de conclusie duidelijk: door respectvol met iemand om
te gaan laat je blijken dat je iemand
accepteert en waardeert zoals hij of
zij is, ondanks de verschillen die er
bestaan.

Dorcas Voedselactie in De Roeping
levert dertig pakketten op
Wilnis – De Dorcas Voedselactie
heeft landelijk zo’n 53.000 voedselpakketten opgeleverd.
Daarmee is het aantal ingezamelde
pakketten opnieuw licht gestegen
ten opzichte van vorig jaar.
De actie in ‘De Roeping’ in Wilnis leverde 30 voedselpakketten en 158
euro op. De vrijwilligers die zich
voor deze actie inzetten, zijn zeer
tevreden met de opbrengst. Op dit
moment wordt al het ingezamelde
voedsel in acht sorteercentra gesorteerd.
Zeker 20.000 pakketten zullen nog
voor kerst worden verspreid in OostEuropa.

Een voedselpakket van Dorcas betekent in die omstandigheden een
steuntje in de rug en is een bemoediging dat de mensen er niet alleen

voor staan. We zijn heel dankbaar
voor de inzet van al die duizenden
vrijwilligers en voor de grote opbrengst.’

‘Mensen in landen als Oekraïne,
Moldavië, Roemenië en Albanië zien
enorm op tegen de winter’, aldus
Dorcas-directeur Ruud van Eijle.
‘Veel mensen zijn arm en hebben
nauwelijks geld om hout te kopen
voor de kachel. Huizen zonder centrale verwarming, zonder warme
douche, te weinig eten, geen toilet
in huis, geen wateraansluiting en ga
zo maar door.

Poppentheater voor peuters Dribbel
De Ronde Venen - Voor de peuters
van Dribbel was het deze week wel
een heel bijzondere speelmiddag.
Zij hadden namelijk een uitje naar
een echt poppentheater!
In het gebouw van Present hadden
zij een brede school-activiteit, georganiseerd door De Baat. Ze konden
genieten van het verhaal van Willem Wout die samen met zijn mama
kleertjes gaat kopen. En Baboen,
zijn beer, mag mee. Kleren passen
is voor elke peuter (en zijn mama)
een hele gebeurtenis en dat gold
ook voor Willem Wout! Samen met
zijn beer gaat hij op onderzoek in de
winkel totdat mama hem meetrekt
en ze na een heerlijk ijsje weer met
de bus naar huis gaan. Maar dan…..
o jee, beer Baboen is vergeten! Gelukkig komt het allemaal goed en
wordt beer Baboen gevonden in
het poppenwiegje in de winkel. Willem Wout geeft hem gauw een zoen.
Eerst een zoen en dan een standje:
Lieve, stoute Beer Baboen!
Waarna de peuters, opgelucht dat
de beer weer gevonden was, weer
heerlijk verder gingen met spelen bij
Dribbel.
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Lijst 7: SVAB, samen verder
met Ronde Venen Belang
De Ronde Venen/abcoude - De
verkiezingen voor de gemeenteraad
van de nieuwe gemeente De Ronde
Venen zijn op 24 november. Aan deze verkiezingen nemen 2 echte lokale partijen deel.
Voor Abcoude is dat SVAB (Samen
voor Abcoude en Baambrugge).
Voor De Ronde Venen is dat Ronde Venen Belang. Beide partijen zijn
een lijstverbinding aangegaan.
Na de verkiezingen zullen beide als
1 fractie in de gemeenteraad zitting
nemen. Reden genoeg voor SVAB
om zich aan u voor te stellen. De
kandidaten van SVAB zijn: 1. Dick
Kok 2. John Melkman 3. Ton Pepping 4. Margaret Guggenheim en 5.
Mijndert Goes.
Lijsttrekker
Lijsttrekker voor SVAB is Dick Kok.
Dick Kok is wethouder in Abcoude.
In 2006 is SVAB de grootste partij
van de gemeente Abcoude geworden met het programma ‘Abcoude
moet op de schop’. En dat is ook gebeurd aldus Dick. “Wij hebben echt
Abcoude op de schop genomen.
De gemeente Abcoude heeft een
heel ander aanzien gekregen. De inrichting van het dorp, de starten en
riolering zijn overal aangepakt. Daar
hebben wij ons voor ingezet en dat
is ook gelukt.
Daar kunnen we echt trots op zijn.
Ook de andere punten van ons programma zijn bijna allemaal gerealiseerd. Voor de komende raadsperiode hebben we een nieuw programma met de naam “Samen Verder”.
Dit slaat niet alleen op de nieuwe gemeente waar Abcoude en De
Ronde Venen “Samen Verder” gaan,
maar ook op het feit dat we tijdens
de verkiezingen een lijstverbinding
hebben met Ronde Venen Belang
en met hen “Samen Verder” gaan
na de verkiezingen. Na de verkiezingen gaan we verder als één fractie,
Ronde Venen Belang/SVAB.”

Waarom Ronde Venen Belang?
“SVAB is net als Ronde Venen Belang een echte inwonerspartij. Beide kunnen onafhankelijk, dus zonder sturing van een landelijke partij vanuit Den Haag of vanuit de provinciaal in de gemeente raad afwegingen maken, die echt in het belang van de inwoner zijn. Dat hebben wij bewezen de laatste 5 jaar
en dat gaan we de komende periode weer bewijzen. Bovendien is hun
werkwijze dezelfde als de onze. Echt
gericht op de inwoners. Beide partijen zijn al lange tijd in heel plezierig contact met elkaar. Ik kan stellen
dat we echt bij elkaar passen, zowel
qua mensen als cultuur, maar zeker
qua programma-inhoud. Zij denken
en doen net als wij.
Waarom een lijstverbinding?
Dick: “Daar zijn meerdere redenen
voor. Zowel SVAB als Ronde Venen
Belang zijn heel benaderbare partijen, die heel veel vragen van inwoners behandelen en voor hen daar
waar mogelijk naar oplossingen
zoeken. Wij staan daarom bekend
en willen dat voortzetten. Als je samen gaat, krijgt de partij een andere
naam, waardoor de herkenbaarheid
voor de mensen verdwijnt. Maar dat
is niet de belangrijkste reden.”
Wat is dan de
belangrijkste reden?
“Wij willen zeker stellen dat kandidaten uit de gemeente Abcoude ook
echt zitting krijgen in de nieuwe gemeenteraad. Als we één partij vormen, kunnen wij dat niet garanderen. Dan kan het zo maar zijn dat
er dan alleen maar personen uit de
huidige gemeente De Ronde Venen
in de raad komen. Dat willen we zeker nu vlak na de herindeling voorkomen.”
Garanderen?
Dick: “Jammer genoeg staan er
maar heel weinig mensen uit onze
gemeente, Abcoude dus, verkiesbaar. Stel dat iemand uit Abcoude

gekozen wordt, maar na een jaar
krijgt deze een baan in Groningen.
Dan gaat deze verhuizen en wordt
de volgende op de lijst in de gemeenteraad benoemd. In ons geval
is dit ALTIJD iemand uit Abcoude of
Baambrugge. Bij andere partijen is
dat nog maar de vraag. En die zekerheid willen we echt vasthouden.
Onze inwoners moeten invloed houden !! Zeker zo vlak na de herindeling.”
En je gaf aan dat na de
verkiezingen er 1 fractie
wordt gevormd?
Dick: “Ja, na de verkiezingen gaan
we 1 fractie vormen, Ronde Venen
Belang/SVAB. Zo worden alle lokale krachten gebundeld en kunnen
we samen echt het verschil maken.
Maar, en ik herhaal dat nog maar
eens, wij kunnen in die fractie garanderen dat het Abcoudense geluid altijd aanwezig is. Ook als er iemand verhuist, zal die altijd opgevolgd worden door een Abcoudenaar.”
Wat zijn jullie belangrijkste
punten in deze verkiezingen?
Dick: “Dat is eigenlijk samen te vatten in ‘een leefbare samenleving’.
Dat betekent dat de voorzieningen
in alle dorpen op peil moet blijven
of zelfs verbeteren. Dat betekent dat
de mensen in de huidige gemeente
Abcoude zo weinig mogelijk moeten
merken van de herindeling. Dus gemeentelijke zaken zoveel mogelijk
in Abcoude of Baambrugge kunnen
blijven doen. Maar uiteraard geldt
dat ook voor alle andere dorpen.
Belangrijk voor ons is ook dat we
de vergrijzing op een goede manier
aanpakken. Vergrijzing is geen catastrofe die ons overkomt, maar een
uitgelezen kans om alle dorpen zoveel mogelijk leefbaar te houden
voor alle leeftijden. Je moet dit als
een kans zien, een mogelijkheid om
de dorpen leefbaar te houden. Wij
hebben de lokale kracht en hebben
bewezen lokaal sociaal te zijn.”

energieweg 107
3641 RT Mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com

Over de workshops en cursussen

Voor de gratis workshops kennismaking met
de computer en die over beveiliging was zoveel
belangstelling dat we besloten hebben hiermee door
te gaan. Zie daarvoor onderstaand lesprogramma.
Dit geldt ook voor de vervolgcursus bestandsbeheer.
Die bestaat uit vier lessen van twee uur, puur
gebaseerd op de praktijk. Individueel opdrachten
uitvoeren waarin aan de orde komen het maken
van mappen, bepalen waar en hoe ze moeten
worden opgeslagen en hoe die mappen een naam
te geven. Verder het knippen, kopiëren en plakken
van teksten, plaatjes of foto’s en die in een bepaalde
map opslaan. Ook nemen we mee hoe we de naam
van een map of een foto kunnen veranderen en hoe
we een foto of stukje tekst uit zo’n map per e-mail
kunnen versturen. Allemaal praktijkproblemen waar
veel mensen mee worstelen. Neem uw cursusboek
mee.
De basiscursus XP –Vista- Windows 7 is een drie in
een cursus geworden. Dat kan omdat we op elke
lesmachine al deze besturingssystemen hebben
geïnstalleerd en er voor XP, Vista en Windows7
aparte boeken gebruikt worden. Voor de workshop
internetbankieren kunt u zich gewoon bij ons
opgeven. U hoeft daarvoor niet eerst naar de
Rabobank.

OnS leS
pROgRaMMa
Kennismaken met de computer
Gratis workshop van twee uur op donderdagmiddag

18 november en maandagmorgen 3 januari 2011.
Basiscursus Xp-Vista-Windows 7
Acht lessen te beginnen op woensdagmorgen 5
januari 2011 en donderdagmiddag 6 januari 2011.
Internet en email
Zeven lessen te beginnen op maandagmorgen 10
januari 2011 en dinsdagmiddag 11 januari 2011
Fotobewerken
Acht lessen te beginnen op maandagmiddag 3
januari 2011.
Vervolgcursus bestandsbeheer
Vier lessen te beginnen op woensdagmorgen 24
november en woensdagmiddag 2 januari 2011.
Beveiliging
Gratis workshop van twee uur op donderdagmiddag
25 november. Die van vrijdagmorgen 19 november
is vol .
Internetbankieren
Workshop van twee uur te beginnen op
vrijdagmorgen 26 november. Gratis voor klanten
Rabobank.
CD’s en DVD’s branden
Een workshop van twee uur. Meld u aan dan kunnen
we een datum plannen.
Open Office
Een twee uur durende workshop over het gratis
programma Open Office.
aanmeldingen en inlichtingen: Elke dinsdag- of
donderdagmorgen telefonisch op ons leercentrum
0297- 272720. b.g.g. 0297-282938. De lessen zijn van
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Wie vindt het nodig Ronde Venen Belang zwart te maken?

Bestuur doet aangifte bij politie
wegens vernieling en bedreiging
De Ronde Venen - Het bestuur van
Ronde Venen Belang heeft maandagochtend jl aangifte gedaan bij
de politie wegens vernieling en bedreiging. Vernieling van hun verkiezingsborden en bedreiging tegen hun lijsttrekker Jac Dekker. Zoals de foto laat zien is op (bijna) alle posters het portret van de lijsttrekker geheel zwart gemaakt. Dat
er met verkiezingen zaken gebeuren
als over posters van een ander heen
plakken, er snorren of baarden optekenen, soms zelfs posters verwijderen maar deze wijze, gericht op
de lijsttrekker van een partij en hem
geheel zwart spuiten, zoiets is in De
Ronde Venen nog nooit vertoond.
Dit kinderachtige gedoe komt iedere vier jaar weer terug.
Boos
De woordvoerder van de fractie van
Ronde Venen Belang, Anco Goldhoorn, de man op de poster die niet
wordt besmeurd, laat ons desgevraagd weten heel boos te zijn, maar
ook vindt hij het bedreigend, bedreigend naar zijn lijsttrekker toe. “Dit
heeft echt impact, niet alleen politiek maar zeker ook privé.”
Het bestuur looft een beloning uit
van 250 euro voor aanwijzingen die
leiden tot de aanhouding van de
dader(s).

De eerste vier kandidaten van lijst 7

Sint huurt weer slaapkamer
bij Koop Lenstra makelaars!
Mijdrecht - De goede sint is weer
in het land en menig kinderhart
klopt sneller.
Voor iedereen is het altijd een hele
vrolijke en feestelijke tijd. Voor sinterklaas en zijn pieten is het ook een
drukke tijd.
Veel geregel en lange dagen op pad.
Om goed uit te rusten zoekt de sint
dan ook elk jaar een mooi optrekje
met een goede slaapplek.
Vorig jaar had sinterklaas het geluk dat Koop Lenstra Makelaars op
het punt stond te verhuizen naar het
nieuwe kantoorpand aan het Hofland. Dat kantoor was al helemaal
klaar maar nog niet in gebruik.
En zo gebeurde het dat sinterklaas
een tijdje doorbracht in het als
slaapkamer ingerichte kantoor.

Cadeautje voor de Twistvliedschool
Mijdrecht - Sinterklaas is weer
aangekomen in Mijdrecht. De kinderen van de Twistvliedschool willen
ook graag dat de sint met z’n pieten dit jaar weer op bezoek komt.
Maar ze maakten zich wel zorgen:

zou sinterklaas de school wel kunnen vinden? Gelukkig geen slapeloze nachten meer voor de bezorgde
kinderen...
Twee weken geleden heeft de
school twee prachtige naamborden

gekregen van een sponsor. Bedankt
namens alle leerkrachten en kinderen van de Twistvliedschool!
En wegwijspiet: het is nu niet moeilijk meer de school te vinden. Tot
gauw!

Dat dat erg goed bevallen is bleek
enige tijd geleden toen de regelpiet
Koop Lenstra makelaars belde met
het verzoek of er voor sinterklaas
weer een goede ruimte beschikbaar
was. De ‘zoekopdracht’ was snel afgesloten en Koop Lenstra vond al
snel een prima plek: het oude kantoorpand aan de Dorpsstraat 56 in
Mijdrecht !
Vanaf maandag 29 november a.s.
tot maandag 6 december zal sinterklaas zijn intrek nemen in het tijde-

lijk als slaapkamer ingerichte kantoor. Vanaf ongeveer 17.00 uur is
in deze periode de slaapkamer van
buitenaf te bewonderen.
Er is ook een brievenbus waar kin-

deren hun tekeningen in kunnen
doen. Vergeet niet je naam en adres
er op te zetten, want misschien beloont sinterklaas jouw tekening wel
met een mooi cadeautje !
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Atlantis A2 maakt tegenstander met de grond gelijk

Atalante heren 1 blijft
scoren

Mijdrecht - De shirts waren aangetrokken, de zaal was geveegd
dus de wedstrijd tussen Atlantis A2/
Scheenaart & Hassing rioolservice
en SDO (K) A2 kon beginnen.

Vinkeveen - De heren volleyballers van Atalante Heren 1 verassen
vriend en vijand. Tijdens een onstuimig goed begin van de competitie
bezetten de heren enkele weken de
eerste plaats in de promotieklasse.
De klasse waar het team, met enig
geluk, naartoe promoveerde na seizoen 2009-2010.
Tot deze week verloren de A-side
heren nog maar een wedstrijd. En nu
moesten de heren aantreden tegen
Vanetie Casting uit Amsterdam en
SoVoCo uit Soest. Beide zijn teams
die in de top 3 staan, dus potentieel
lastige tegenstanders. Woensdag
stond Vanetie op het programma.
Voor het eerst sinds lange tijd was
Atalante 1 weer compleet fit. Alle 7
spelers verkeerden in goede conditie, op een enkele, al lang slepende, blessure na. Maar de fitheid was
er niet direct vanaf te zien, want de
eerste set werd een beetje rommelig verloren met 25-21. In ongewijzigde opstelling begonnen de Vinkeveners aan de tweede set en wisten toch het tij te keren: 22-25. En
vervolgens werd heel professioneel
de zaak afgemaakt door met 17-25
en 14-25 de derde en vierde set ook
te pakken. Vanetie Casting 1, Atalante 3 punten.
Zaterdag stond SoVoCo op het programma. Het team moest het nu
stellen zonder buitenaanvaller Leonard de Jong. Leonard, die een
van de betere passers van het team
is, zou af en toe node gemist worden. Want waar Atalante in principe aanvallend de beste ploeg was,
werd dat voordeel soms teniet ge-

In de aanval begonnen Reinout Molenaar, Kariem Khalifa, Robina van
Senten en Iris Facee Shaeffer. Ze
begonnen meteen scherp aan de
wedstrijd en schoten 2 keer raak.
Dus het team gesponsord door
Scheenaart & Hassing rioolservice
had meteen de toon van de wedstrijd gezet.
Bij de 2-0 voorsprong moesten de
vakken wisselen en mochten Lusanne Meints, Ilona Pauw, Maarten van
Diemen en Maarten Helsloot het
gaan proberen. Dat ging vrij makkelijk en Atlantis A2 liep uit tot een 8-0
voorsprong.
Na de rust waren er twee wissels:
Willemijn Schouten en Niels van

Oudernallen mochten het veld betreden. Er werd lekker verder gekorfbald door Atlantis A2.
Met de 10-0 op het score bord werd
er door SDO (K) A2 een doelpunt
gemaakt, maar gelukkig was dat het
eerste en het laatste doelpunt. Er
werd met 15-1 gewonnen van SDO
(K) A2, dus Atlantis A2 kon tevreden
zijn met deze uitslag.
Ilona Pauw en Iris Facee Shaeffer
vielen uit met blessures, maar we
hopen dat ze niks ernstigs hebben.
Joyce Rodenburg (C1) speelde het
laatste deel van de wedstrijd mee
en daar voor willen we haar hartelijk bedanken.
Volgende week is Atlantis A2/
Scheenaart & Hassing rioolservice
vrij.
Op 27 november speelt Atlantis A2
een uit wedstrijd bij Badhoevendorp
A1, waartegen dit seizoen al gewonnen werd.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij Onder Ons werd
dinsdag 10 november een koppel
kaartavond gehouden. Ondanks een
lage opkomst was het een gezellige
kaartvond. Eerste werden Theo Kranendonk - Cor de Haan met 5212
punten, 2e.Ria Matthiesen - Herman Mulckhuijse met 4979 punten,
3e. Gerda Vaneman - Bep Schakenbos met 4744 punten, 4e. An van
der Meer - Arend Alleman met 4725
punten. 5e. Frans Bierstekers - Rob

van Achterbergh met 4568 punten.
De troostprijs ging naar Frederik
Mulckhuijse - Ben ten Den.
De volgende prijs kaartavond is
dinsdag 7 december.
Bij de laatste competitie avond was
Ria Matthiesen 1e. met 5309 punten, 2e. Frederik Mulckhuijse met
5034 punten, 3e. Martien de Kuijer met 4889 punten, de poedelprijs
ging naar Arend Alleman met 3612
punten.

Valse start atlantis 3
Mijdrecht - Zaterdag 13 november
verloor het door Architekten- en ingenieursbureau HW van der Laan
bv gesponsorde derde team van Atlantis thuis met 9-11 van het jonge
Tempo uit Alphen a/d Rijn. Met deze eerste wedstrijd van het seizoen
heeft het team van trainer/coach
Harold Taal in de vierde klasse dus
niet direct punten kunnen pakken.
Leoniek van der Laan was na een
lange periode weer van de partij en
kon in de aanval starten met Mirjam Gortenmulder, Pleun Neurink
en Barry van der Waa. De verdediging werd gevormd door Ilse Stolk,
Wilma Kranenburg, Jan-Willem van
Koeverden Brouwer en Bert Pauw.
Atlantis was in het begin nog wat
onwennig in de Mijdrechtse Phoenix hal.
Tegenstander Tempo 6 kwam snel
tot scoren via een korte kans onder de paal en een strafworp (0-2).
Dit werd snel beantwoord met een
mooi afstandsschot van Jan-Willem
van Koeverden Brouwer. Na de 1-3
kwam Atlantis op gelijke hoogte (33) door twee korte kansen onder de
paal van Barry van der Waa.
Moeite
Beide ploegen hadden moeite de
korf te vinden. Via een schot van
Bert Pauw en een mooie wegtrekbal van Mirjam Gortenmulder (vanuit de verdediging mooi door een
verre ‘slinger’ aangespeeld door
Jan-Willem van Koeverden Brouwer) komt Atlantis voor het eerst
op voorsprong: 5-4. Toch weet de
HW van der Laan equipe deze voor-

sprong niet te behouden en laat de
tegenstander uitlopen tot een ruststand van 5-7.
Na de rust wacht Atlantis lang op
het doelpunt, dat uiteindelijk toch
komt via een mooie uitgespeelde
doorloopbal van Mirjam Gortenmulder: 6-8. Dan vervangt interim coach
Serge Kraaikamp de leeg gespeelde Leoniek van der Laan voor Anne van Ginkel en komt de uit Polen overgekomen Arjen Markus het
laatste kwartier in het veld voor Barry van der Waa.
Slotfase
In de slotfase krijgt Atlantis een paar
goede kansen om bij Tempo langszij te komen. Ondanks een slimme doorloopbal van Ilse Stolk weet
Tempo met maximale inspanning afstand te nemen van Atlantis: 7-11.
Met de ingevallen Thomas Bogaard
werd nog een laatste poging ondernomen minimaal een punt uit het
duel te halen.
De sterk leidende arbiter gaf Atlantis daarop een steun in de rug door
een strafworp te geven, die door een
‘Cruyffiaanse’ uitvoering niet leidde tot het gewenste doelpunt. Ilse
Stolk en Jan-Willem van Koeverden
Brouwer wisten door middel van afstandsschoten het verschil nog wel
te verkleinen tot twee doelpunten.
Helaas was de tijd echter te kort om
de tegenstander nog een keer pijn
te doen: 9-11.
Zaterdag 20 november speelt Atlantis 3 in Leiden tegen Sporting Trigon
4, waar de eerste punten van de zaal
zullen moeten worden gepakt.

daan door eigen foute passing uit
de service van SoVoCo. Zo stond het
na vier sets spelen gelijk, 2-2.
Gewaagd
Beide ploegen waren gewaagd aan
elkaar, de setstand verschillen waren steeds klein. SoVoCo had enkele buitenaanvallers die snoeihard
ballen konden slaan die bijna niet
te pakken waren als ze het Vinkeveense blok omspeelden. Maar Atalante had wel een goed blok zaterdag. Vooral Bas van de Lubbe, Robert Hardeman en ook de kleine
Sven Pothuizen scoorden regelmatig direct een punt door keihard de
SoVoCo aanval af te blokken. Daarmee werd de spirit van SoVoCo danig op de proef gesteld.
Voorafgaande aan de vijfde en beslissende set, was nog niet duidelijk wie deze zou gaan winnen. Aanvallers Martijn de Vries en Erik Verbruggen deden netjes hun werk en
sprokkelden puntjes bij elkaar. Maar
het was uiteindelijk toch het Vinkeveense blok wat de doorslag gaf.
SoVoCo kwam er gewoon niet meer
doorheen. De enkele bal die toch
over het blok kwam werd netjes gepasst waardoor spelverdeler Frans
Roos alle tijd had om een aanvaller te kiezen voor zijn set-up. Uiteindelijk werd SoVoCo met 7-15 afgedroogd en kon Atalante de week afsluiten met 7 punten uit 2 wedstrijden. Atalante staat nu op de derde plaats in de competitie, met een
wedstrijd minder gespeeld dan de
nummers 1 en 2.

Na gelijke strijd geen
punten voor Atlantis 1
Superweek voor koplopers
biljartcompetitie
De Ronde Venen - Het verschil
tussen de koplopers en achtervolgers is deze week weer groter geworden.
De Schans maakte de “misser”van
vorige week weer goed. De Paddestoel 2 (zie foto) begint steeds meer
haar kampioensvorm van vorig jaar
te krijgen. De Kuiper/van Wijk blijft
ook punten sprokkelen. Cens 1 is in
bloedvorm en pakt de ene na de andere tegenstander in.
Deze week was Paul Schuurman
weer op dreef en zette de kortste
partij van de week neer. In 10 beurten en een moyenne liet Paul zien
weer helemaal terug te zijn.
John Beets knalde de hoogste serie
van de week eruit. Met 51 caramboles haalde hij 42,5% van zijn te maken punten.
Routiniers:
De Merel/Heerenlux 2 kreeg met
2-7 van De Kuiper/van Wijk op zijn
broek. De “big match” tussen de
routiniers Dorus van der Meer en
Kees de Zwart eindigde in een zege
voor Kees. Toine Doezé speelde een
gedegen wedstrijd tegen Evert Oudhof en zorgde mede voor de winst
van De Kuiper/van Wijk.
Cens 1 had met 9-0 geen kind aan
Stieva Aalsmeer. Peter van Velzen
en Pieter Coenen gaven elkaar weinig toe. Na 21 beurten was Peter net
iets sterker als Pieter. Vincent Roeleveld had maar 23 beurten nodig
om een teleurstellende Lucia van
Gelderen te verslaan.
De Springbok 1 won nipt met 5-4
van De Paddestoel 1. Een geweldig spelende Kees de Bruin had in
12 beurten Allen Knightley over de
knie. Kees scoorde een serie van 76
car. en een moyenne van 15,00. Peter Jongerling verraste in 20 beurten
John van Dam. Joel Knightley had
in 21 beurten geen kind aan Hans
van Eijk.
DIO 1 versloeg met een geringe 5-4
het goed spelende APK Mijdrecht 1.
Paul Schuurman was de grote man
voor zijn team en liet René Hoogenboom kansloos. Cor Ultee en Hennie Versluis snoepte de punten van
DIO 1 af.
Orde op zaken:
De Schans stelde met een 8-1 over-

winning weer orde op zaken. Hein
Voorneveld overtrof zichzelf door in
18 beurten Jonathan van Diemen te
verslaan. Dirk van Yperen en Hans
Bak verdeelden gebroederlijk de
punten door gelijk te spelen.
Kromme Mijdrecht 1 was met 7-2
De Merel/Heerenlux 4 de baas. De
nieuwe speler Ronald Schoonhoven had maar 22 beurten nodig om
een goed spelende Benno de Rooij
te verslaan.
APK Mijdrecht 2 was met 7-2 te
sterk voor het dolende DIO 2. Bobby de Boer, Hendrik Versluis en Nico Zaal hielden de punten in Nieuwer ter Aa. Pieter Stokhof haalde de
enige punten voor zijn team met een
zege in 22 beurten op Tom Bos.
De Paddestoel 2 won verdiend met
7-2 van De Springbok 2. Robert
Daalhuizen had maar 16 beurten
nodig om Nico de Boer te verslaan.
Jan van Veen zorgde met een overwinning in 19 beurten op Jim van
Zwieten voor enige punten van de
Hoefenaren.
Cens 2 stijgt met stip door een
9-0 overwinning op de Kromme
Mijdrecht 2. Patrick Gillet, Chris Esser, Hans van Rossum en Jos Bader hielden alle punten in de Hoflandbar.
De Merel/Heerenlux 1 won overtuigend met 7-2 van Bob’s Bar. Arie
van Vliet, Kees Griffioen en Walter
van Kouwen waren een maatje te
groot voor hun tegenstanders. Wilnisser Richard Schreurs redde de
eer voor Bob’s Bar door van een andere Wilnisser Bert Fokker te winnen.
APK Mijdrecht 3 kon het met 2-7
niet bolwerken tegen De Vrijheid/
Biljartmakers. Bert Loogman was
met een slotserie van 34 caramboles in 15 beurten oppermachtig tegen Roy Leemreize. Door dit resultaat blijft APK Mijdrecht 3 de rode
lantaarndrager.
Stand na 13 speelweken:
1. De Schans
84 punten
2. De Paddestoel 2
82 punten
3. Cens 1
75 punten
4. De Kuiper/van Wijk
74 punten
(1 wedstrijd minder)
5. De Merel/Heerenlux 1 68 punten

Mijdrecht - Zaterdag 13 november
startte het zaalseizoen voor het door
de Rabobank gesponsorde Atlantis 1. Het veldseizoen werd afgesloten met een overwinning, wat ervoor
zorgt dat Atlantis nog steeds aan de
top staat en goede kansen heeft op
het kampioenschap in de 4e klasse. Het zaalseizoen is een heel ander verhaal; vorig jaar wist Atlantis 1 zich te handhaven in de derde
klasse. Ook dit zaalseizoen staan er
weer pittige wedstrijden op het programma en zal Atlantis alle zeilen bij
moeten zetten om zich te handhaven.
De eerste wedstrijd die op het programma stond was tegen DKV 1.
Er werd vroeg in de avond afgereisd naar IJmuiden. Eenmaal daar
aangekomen ging de wedstrijd van
Atlantis 2 tegen DKV 2 net beginnen. Een wedstrijd die in de laatste minuten jammer genoeg verloren werd, waardoor Atlantis 1 extra
gemotiveerd was om in ieder geval
twee punten mee naar huis te nemen. De wedstrijd begon wat rommelig en het was even zoeken naar
de juiste kansen, maar gelukkig lag
het eerste doelpunt er redelijk snel
in. Er werd ook snel een tegendoelpunt gemaakt, waardoor het een
wedstrijd leek te worden met veel
doelpunten. De gehele eerste helft
ging eigenlijk gelijk op er werd over
en weer gescoord, maar geen van
beide partijen lukte het om veel afstand te nemen van de ander. Toen
het laatste fluitsignaal van de eerste
helft klonk was de stand 5-5.
Gestreden
Het doelpuntenfestijn bleef uit, maar

aan beide kanten werd er hard gestreden voor de overwinning.
In de rust werd er door trainer/
coach Mark van den Brink benadrukt dat de wedstrijd nog wel gewonnen kon worden en dat de spelers dit allemaal in eigen hand hadden. Dus vol frisse moed werd er
aan de tweede helft begonnen.
De doelpunten bleven echter na de
rust een beetje uit, waardoor tien
minuten na het begin van de tweede helft de stand op 7-5 stond in het
nadeel van Atlantis. Gelukkig kon er
door het andere vak weer snel gelijk
gemaakt worden. En door het scoren van een vrije bal pakte Atlantis
weer de voorsprong.
De laatste tien minuten van de wedstrijd gingen weer gelijk op, waardoor de wedstrijd vlak voor het einde weer spannend werd. Waar de
schoten eerder niet vielen, werden
ze nu wel afgemaakt. Veel overtredingen in de laatste paar minuten
zorgden voor veel strafworpen die
gelukkig niet goed afgemaakt werden door DKV. Toch kregen ze net
één strafworp teveel, waardoor DKV
de voorsprong drie minuten voor
het einde van de wedstrijd te pakken kreeg.
Deze voorsprong kon niet meer omgebogen worden in een gelijkspel,
waardoor Atlantis 1 de eerste zaalwedstrijd met een verlies moest afsluiten.
Er zijn echter veel positieve punten
te halen uit deze wedstrijd en iedereen wordt uitgenodigd om volgende week te komen kijken als Atlantis 1 zijn eerste thuiswedstrijd speelt
in de Phoenixhal om 17:20 uur.

De Vinken behoudt
voorsprong in eerste
zaalwedstrijd
Vinkeveen - Het eerste team van
korfbalvereniging De Vinken speelde afgelopen zaterdag 13 november
de eerste wedstrijd voor de zaalcompetitie. Tegen KIOS 1 in NieuwVennep kwam De Vinken halverwege de eerste helft op voorsprong.
KIOS probeerde de achterstand tot
in de laatste speelminuten weg te
werken, maar de Vinkeveners wisten de voorsprong te behouden, wat
resulteerde in een 14-16 overwinning.
De Vinken 1 speelt deze zaalcompetitie in de derde klasse, een stapje lager dan vorig zaalseizoen.
Voormalig eerste speelster Melanie
Kroon treed, na een langdurig herstel van een knieblessure, weer terug in de basisacht en ook Charita Hazeleger heeft haar vertrouwde plek in het eerste weer gevonden. Deze Vinkendames begonnen
samen met Kelvin Hoogeboom en
Rudy Oussoren in de verdediging.
Aanvallend startten Helene Kroon,
Mariska Meulstee, Peter Koeleman
en aanvoerder Peter Kooyman.
Strafworp
De eerste Vinkenaanval leverde
meteen een strafworp op voor de
doorbraak van Mariska en werd benut door Peter Kooijman. Na een
paar aanvallen van KIOS verloor het
verdedigingsvak even de concentratie, wat afgestraft werd met een
afstandschot. De aanval hierop brak
Kelvin gevaarlijk door met een doorloopbal en zorgde met deze actie
dat Rudy een vrij kansje achter de
korf kon benutten.
Na de 2-2 wist Peter Kooijman opnieuw een strafworp te verzilveren
en ook Mariska scoorde haar kans
achter de korf.
De Vinken was vooral gevaarlijk met
de dreiging naar binnen, maar verspeelde ook meerdere keren de bal
door te schieten zonder afvang. Tot
de rust kwamen de Vinkeveners op
een voorsprong van 5-8 met doelpunten van Mariska, Melanie en Peter Koeleman.
Wegtrekbal
Met de nodige aanwijzingen van
coach Fred Straatman begon De

Vinken de tweede helft met een
keurig uitgespeelde wegtrekbal van
Peter Koeleman. Ondanks een voorsprong van vier doelpunten gaven
de Nieuw-Vennepers zich nog lang
niet gewonnen.
Na een vrije bal van KIOS maakte
Rudy het gat weer tot vier punten.
Voor De Vinken was het belangrijk
de rust te bewaren en een verzorgd
aanvalsspel te creëren.
Na de 7-10 liet Peter Koeleman zien
dat hij heer en meester was in de
paalzone en scoorde weer een
wegtrekbal. De aanval hierop bracht
een heer van KIOS het thuispubliek
opnieuw hoop met een fraai afstandsschot. Gelukkig wist De Vinken via een afstandsschot van Rudy het verschil weer op vier punten
te brengen.
KIOS speelde aanvallend vaak met
een vaste heer in de vang en een
dame in de insnij. Door een slim geplaatste bal kon de dame van KIOS een omdraaibal scoren, wat de
stand bracht op 9-12.
De Vinkeveense aanvallen hierop kon Helene met behulp van een
sterke rebound op zoek gaan naar
een treffer van afstand en vond deze
ook. En na een schitterende doorloopbal van Charita, met een snelle
insnij van Kelvin, bleven de NieuwVennepers doorgaan bij een stand
van 9-14.
Dit leverde zo’n vijf minuten voor tijd
twee doelpunten op. In deze fase
hield De Vinken het hoofd koel en
bleef scoren, opnieuw uit de handen
van Charita vanaf de strafworpstip.
Na een ver schot van KIOS mocht
Peter Kooijman in de eindfase zijn
derde strafworp benutten en zo
brachten de laatste treffers van KIOS geen gevaar meer voor de twee
overwinningspunten.
Aankomende zaterdag 20 november speelt De Vinken 1 thuis tegen
Argus 1. Argus heeft na fors verlies
van afgelopen zaterdag orde op zaken te stellen. De wedstrijd zal om
17.35 uur aanvangen in De Boei.
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Zeer geslaagde Vogeltentoonstelling voor de Groenling

De bussluis verdwijnt en wordt heringericht als een doorgaande weg voor alle verkeer

Bussluis in de Meerwijk
zijn langste tijd gehad?
Uithoorn - Als het aan de bewoners
van Meerweek-Oost ligt, blijft de
bussluis waar hij nu is, goed functionerend of niet. Althans voor een
wat langere tijd. Tot aan het tijdstip
dat voldoende verkeersremmende
maatregelen zijn getroffen als de
Laan van Meerwijk en de Polderweg
binnen afzienbare tijd één doorgaande wijkontsluitingsweg zullen
zijn geworden. Dat zal plaatsvinden
als de omgelegde provinciale weg
N201 gereed is en voor het (doorgaande) verkeer in gebruik wordt
genomen. We praten dan over medio 2012. Eén en ander is het gevolg van een op handen zijnde herziening van het bestemmingsplan
Meerwijk. Daarvoor werd afgelopen woensdagavond 10 november
voor belangstellende bewoners een
inloop/informatieavond in het gemeentehuis gehouden. Men werd
daar middels een presentatie geinformeerd over wat de gemeente voor ogen staat met de inrichting van de Meerwijk. De presentatie werd prima verzorgd door de
heer Ron Visscher, medewerker van
Ordito B.V. uit Gilze, een bureau dat
gemeenten en overheidsinstellingen
onder meer ondersteuning biedt op
het terrein van ruimtelijke ordening. “Aan de presentatie kunnen
op voorhand geen rechten worden
ontleend. Men krijgt nog tijd genoeg
om erop in te spelen. Het definitieve
besluit over het bestemmingsplan is
nog lang niet aan de orde. Tegen die
tijd kunt u altijd nog binnen de gestelde termijn bezwaar aantekenen.
Iedereen die een zienswijze indient
bij de gemeente krijgt daarover persoonlijk bericht terug,” liet wethouder Jeroen Verheijen terloops weten
toen tijdens de presentatie voor de
ruim vijftig aanwezige bewoners en
andere belangstellenden discussie
over bepaalde plannen en zienswijzen ontstond.
De avond was dan ook louter bedoeld voor het geven van een algemeen beeld wat nog verder uitgewerkt moet worden. Dat alles heeft
te maken met het feit dat grote delen van het huidige bestemmingsplan ouder zijn dan tien jaar. De gemeente wil nu voor het gehele plangebied Meerwijk het bestemmingsplan in één keer herzien en actualiseren. Daarbij gaat het om een zogeheten ‘conserverend’ bestemmingsplan waarbij wordt uitgegaan
van bestaande situaties en regelingen. Waar nodig worden zaken opgeknapt en verbeterd, aangevuld
met enkele nieuwe voorzieningen

en het realiseren van ontsluitingswegen met het oog op de omgelegde N201. Eén daarvan is dus het
toegankelijk maken voor alle verkeer van de Laan van Meerwijk/Polderweg. Daarbij zal dan de bussluis,
waaraan destijds veel geld is uitgegeven voor de realisatie ervan, worden opgeheven. Opgemerkt zij dat
de ecologische groenzone met het
helofytenfilter (een natuurlijk waterzuiveringssysteem) voor het Zijdelmeer tussen de beide wijken zal blijven bestaan. In het bestemmingsplan zal alleen de functie van de
weg worden gewijzigd.
Onaanvaardbaar
Voor veel bewoners in de wijk vooralsnog een onaanvaardbare situatie,
mede gelet op de beide basisscholen De Kajuit en De Springschans
die nauw grenzen aan de Laan van
Meerwijk. ’s Morgens en ‘s middags is het er een drukte van belang als ouders hun kinderen naar
school brengen, respectievelijk afhalen. Zeker als het wat slechter
weer is raakt de omgeving verstopt
door het aan- en afrijdende auto-/
busverkeer. Mocht de huidige bussluis worden opgeheven en de Laan
van Meerwijk een doorgaande route voor al het verkeer worden, zullen er ongetwijfeld gevaarlijke situaties ontstaan. Bovendien zal er veel
meer verkeer door de wijk gaan. Zo
is het beeld dat bewoners straks
zien ontstaan en dat was afgelopen
woensdagavond onderwerp van een
stevige discussie, zowel met de wethouders Jeroen Verheijen en Maarten Levenbach, als onderling. Daarbij werd het eigenlijke doel van de

avond min of meer naar de achtergrond geschoven. De bussluis en
de mogelijke openstelling en aanpassing van deze route als wijkontsluitingsweg werden hoofddoel van
gesprek evenals de verdere ontsluitingswegen voor heel Uithoorn zoals
de gemeente die voor ogen staat.
Daartoe was er een wandkaart op
een paneel bevestigd waarop de
toekomstige verkeersafwikkeling in
relatie tot de omgelegde N201 was
afgebeeld.
Het geheel, inclusief het opheffen
van de bussluis, is onderdeel van
het Uithoorns Verkeers- en Vervoer
Plan en gaat door als een beleidskeuze.
Inmiddels heeft een deel van de bewoners van de Meerwijk zich verenigd in wat het ‘Comité Bussluis’
wordt genoemd. Zij krijgt steun uit
de politieke hoek van DUS, de nieuwe politieke partij in Uithoorn die
wethouder Ria Zijlstra in het college
heeft. Wie meer informatie wenst of
zijn/haar mening wil ventileren kan
dit doen via e-mail: HYPERLINK
“mailto:bussluis.uithoorn@gmail.
com” bussluis.uithoorn@gmail.com.
Kortom, het ziet ernaar uit dat het
opheffen van de bussluis en de bestaande route omvormen tot een
doorgaande weg, nog lang geen gelopen koers is. Voor wat betreft de
uitvoering op termijn van het ‘conserverende’ bestemmingsplan in de
zin van bouwtechnische aanpassingen wordt niet zoveel ‘tegenstand’
verwacht. Wij houden u op de hoogte van de verdere gang van zaken
zodra hiertoe aanleiding is.

Stevige discussies over de wegen in Uithoorn die straks als wijkontsluitingsweg worden aangemerkt

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een
column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN),
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Mijmeren over vorst,
Sint-Maarten en mispels
Ik zit te wachten op de vorst. Niet om te schaatsen, maar om de mispels uit mijn tuin te kunnen
verwerken. Dus tijd voor wat gemijmer …
Ik heb al heel lang iets met mispels. Ze staan
in Zaltbommel, waar ik ben opgegroeid, op
de stadswallen. Toen ik een tiener was, hielp
ik de Natuurwacht daar met plukken. Met SintMaarten verkochten we ze, met recepten erbij.
In de middeleeuwen kregen kinderen namelijk
met Sint-Maarten appels, noten of mispels die
’s avonds boven Sint-Maartensvuren werden
gepoft. Dat waren nog eens tijden …
Op het stadwapen van Zaltbommel staan mispelbloemen. Sommige mensen denken dat het
om de Gelderse roos gaat, maar dat is toch echt
een heel andere struik.

Mispels komen oorspronkelijk uit ZuidoostEuropa. De Romeinen verspreidden ze over
de rest van Europa. Net zoals ze dat deden
met konijnen, fazanten en nog veel meer (nuttige) planten en dieren. Maar dat is een ander
verhaal.
In de middeleeuwen werden mispelbomen
volop aangeplant, nu niet meer. In het oosten
van het land komen ze nog verwilderd voor.
Verder vind je ze in sommige tuinen, zoals bij
NME-centrum De Woudreus in Wilnis en in de
Tuin van Bram de Groote in Uithoorn.
Mispelbomen zijn ideaal voor kleine tuinen omdat ze klein blijven. Eind mei bloeien ze prachtig met grote roomwitte bloemen. In de herfst
verkleurt het vrij grote behaarde blad tot allerlei

Uithoorn - Op 12, 13 en 14 november 2010 hebben wij onze onderlinge tentoonstelling gehouden in
Sportcomplex KDO. Voor het eerst
in de nieuwe locatie. Dus extra
spannend voor ons. Het was weer
afwachten of we alle 400 vogels in
de nieuwe ruimte konden bergen,
en dat is weer zeer goed gelukt.
De vogels stonden overzichtelijk en
mooi opgesteld.
Op donderdag zijn we begonnen
met de voorbereidingen voor de
show. Hier een hoop vrijwilligers
aanwezig, Hiervoor onze hartelijke dank, want zonder deze mensen
was het niet gelukt. Vrijdagochtend
begon de drukke dag al vroeg, om
8.30 uur arriveerde de eerste keurmeesters die van alle hoeken uit het
land komen. Eerst even een bakkie
koffie en toen begonnen ze met de
keuring. De keurmeesters hadden
een groot aantal vogels te keuren,
en daar ben je ook wel een dag mee
bezig. Het liep allemaal niet helemaal voorspoedig, maar problemen
zijn er om opgelost te worden. En
ja het kan gebeuren dat er mensen
verkeerde vogels inzenden.
Ringgegevens
Dan klopt het jaartal van de ringgegevens niet. En dat is allemaal weer
opgelost. Helaas wel een paar gediskwaliceerde vogels. 12.30 uur
hadden de vrouwen een heerlijke
maaltijd verzorgd, ook hiervoor onze hartelijke dank. Het was weer
als vanouds geweldig verzorgd. Na
het eten zijn de keurmeesters weer
snel verder gegaan, want er moesten nog een hoop aantal vogels gekeurd worden. Om 17.00 uur was de
laatste keurmeester klaar.
De catalogus werd nog snel in elkaar geknutseld en ging snel door
de printer. Dus om 19.30 was alles klaar en kon er om 20.00 uur de
opening plaats vinden, deze werd
verzorgd door de voorzitter van

KDO de heer Peter Oudshoorn en
onze eigen voorzitter Bert v/d Jagt.
Na de opening was iedereen welkom om bij de show een kijkje te komen nemen naar alle mooie vogels.
Het hele weekend door hebben we
veel aanloop gekregen van belangstellende mensen. Zondag middag
is de trekking geweest van de grote
loterij. We kunnen weer zeggen dat
het een geweldige show is geweest,
waar we erg trots op zijn.
Kampioenen tentoonstelling:
Kleurkanaries
C.D de vree
93 pnt
Postuur Kanaries
S. Geudeker 93 pnt
Zebravinken
Jeroen Könst
93 pnt
Japanse Meeuwen
Bert v/d jagt
93 pnt
Tropen
Leen v/d jagt
93 pnt
Grasparkieten
Co en Wim
91 pnt
Agaporniden

Jan Smit
Grote Parkieten 1
Ronald Wilms
Grote Parkieten 2
H.J. Korver

93 pnt
93 pnt
93 pnt

Open Klasse
Leo v/d Sluis
Jeugdkampioen
Mick v/d Jagt
Stellenkampioen
Jeroen Könst
Derby Kampioen
Ronald Wilms
Jan Smit Bokaal
Jan Smit
Kweekkampioen
Jan Smit
Alg. Groenling kampioen
Leen v/d Jagt
Uitslag grote Loterij:
Gasbarbeque
Hogedrukreiniger
Partytent
Levensmiddelenpakket
Friteuse
Lantaarn
Keukentrap
Droogrek
Wekkerradio
Plantenbak
Keukenhanddoekset

93 pnt
91 pnt
185 pnt
93 pnt
93 pnt
462 pnt
93 pnt
1976
841
1395
2151
1102
962
132
120
701
940
773

Winnaars vrijwilligersprijzen
2010 De Ronde Venen
De Ronde Venen - Als slotstuk van
de Vrijwilligersdag in De Ronde Venen, maakte burgemeester Marianne Burgman de winnaars bekend
van de verkiezing ‘Vrijwilliger van
het jaar 2010’ en ‘Vrijwilligersorganisatie van het jaar 2010’. Vrijwilliger van het jaar is geworden mevrouw Henny Martensen. Zij ontving een beeld, speciaal ontworpen
voor de winnaar van dit jaar. De titel
Vrijwilligersorganisatie van 2010 is
gewonnen door Stichting Vakantiespeelweken DRV in Vinkeveen. Zij
ontvingen uit handen van de burgemeester een cheque ter waarde van
2.500,-.
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. Zonder het prijzenswaardige werk en belangenloze inzet van de vele vrijwilligers zou de
samenleving niet hetzelfde zijn. Een
vast onderdeel van de vrijwilligersdag is de verkiezing. Het aantal aanmeldingen voor de vrijwilligerstitels
neemt ieder jaar toe. Dit jaar zijn
maar liefst 14 vrijwilligers en 19 organisaties voorgedragen. In beide
categorieën zijn eerste, tweede en
derde prijzen te winnen.
Vrijwilliger van het jaar 2010
Mevrouw Martensen is uitgeroepen
tot Vrijwilliger van het jaar en ontving het speciaal voor de vrijwilliger
van het jaar gemaakte kunstwerk.
Mevrouw Martensen heeft de Kledingbank De Ronde Venen opgezet, die zij vanuit haar eigen woning
runde. In juli is zij vanwege zorgtaken verhuisd, maar tot die tijd ver-

zamelde en sorteerde zij allerhande
kleding voor de minst draagkrachtige medemens. Gedreven door een
sterke sociale bewogenheid, besteedde zij hier veel tijd en moeite.
Wegens het ontbreken van andere
kledingbanken had haar kledingbank zelfs een regionale werking.
Het kunstwerk is ontworpen en gemaakt door kunstenaar Dyanne de
Coole van Atelier de Wijde Doelen
in Utrecht. Het beeld in klei laat een
mensfiguur zien dat voor de borst
een hart op handen draagt.
De tweede plaats ging naar mevrouw Willy de Pater uit Mijdrecht.
De wijze waarop zij zich inzet voor
kerk en samenleving toont de toegevoegde waarde van vrijwilligers
aan. Niets lijkt haar teveel; zij zet
zich op diverse terreinen in en is behulpzaam daar waar iemand nodig
is. Op de derde plaats is geëindigd
de heer Anton Luijsterburg uit Vinkeveen. Al vele jaren zet hij zich met
hart en ziel in als vrijwilliger in de
technische dienst voor het Museum
De Ronde Venen. Zonder hem zou
dit industriële monument nauwelijks
te onderhouden zijn.
Alle winnaars ontvingen een waardebon ter waarde van 150,Vrijwilligersorganisatie
van het jaar 2010
De winnende organisatie is Stichting Vakantiespeelweken DRV in
Vinkeveen. Deze stichting zorgt al
meer dan dertig jaar voor blije gezichten van basisschoolkinderen
gedurende de laatste week van de
zomervakantie. Ieder jaar kijken de
kinderen reikhalzend uit naar een
onvergetelijke afsluiting van de vakantie met alle denkbare leuke acti-

viteiten. Zij ontvingen de hoofdprijs
van 2500,-.
De tweede plaats, met bijbehorende prijs van 1000,-, is uitgereikt aan
Stichting Multi Mondo uit Mijdrecht.
Deze stichting heeft het initiatief genomen om vrouwen en kinderen in
beweging te krijgen met zwemmen,
fitness en andere sporten. Zij richten zich vooral op allochtone vrouwen en kinderen, voor wie deelname aan dergelijke activiteiten niet
vanzelfsprekend is.
De derde plaats, met prijzengeld ter
waarde van 500,-, is gewonnen door
Stichting Vogelvrij Zomer-festival uit
Mijdrecht. De initiatiefnemers stimuleren de uitgaansmogelijkheden
door het organiseren van een festival voor alle inwoners. In juni werd
vanuit het niets een openluchtfestival georganiseerd, dat met circa
1500 bezoekers alom positief is ontvangen.
Voor de vrijwilligersdag van 16 november zijn wederom alle vrijwilligers in De Ronde Venen uitgenodigd voor een feestelijke dag vol activiteiten en workshops. Tegen drieen heette wethouder Jan van Breukelen de aanwezigen welkom en
opende de vrijwilligersdag. Het
avondprogramma stond voornamelijk in het teken van de verkiezing
van Vrijwilliger en Vrijwilligersorganisatie van het jaar.
Voor de verkiezing kunnen inwoners
en organisaties uit de gemeente
personen en/ of organisaties nomineren. Het college van burgemeester en wethouders besluit op voordracht van het Comité van aanbeveling aan wie de prijzen worden toegekend.

gele en oranjebruine tinten. En
als het blad eraf gevallen is, heb
je de mispels nog.
Mijn twee mispelbomen hangen
er nu vol mee. Hoewel: een groot
deel is er vorige week met SintMaarten afgewaaid. Ze zijn nog
niet te eten, want eerst moet de
vorst erover. Ze zijn dan zacht
en zo rot als een mispel. Niet te
lang bewaren, want dan gaan
ze echt rotten.
En wat kan je er dan mee doen?
Uitzuigen bijvoorbeeld. Ze smaken een beetje naar appels waar
ze verwant aan zijn. De vrij grote
pitten spuug je uit en het harige
velletje gooi je weg.
Je kan er ook jam van maken.
Eerst de gewassen mispels met
een laag water aan de kook
brengen, ze tot puree koken en
dan zeven. De moes met (gelei)

suiker (verhouding 3:2) aan de
kook brengen, vier minuten koken en in schone potten doen.
Op internet staan meer recepten,
zoals van mispellikeur.

Mmm, ik kan niet wachten: wanneer gaat het vriezen?
Ineke Bams
IVN-natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
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Uitbundig welkom voor
Sint Nicolaas en zijn zwarte pieten
in De Ronde Venen
Zoals gebruikelijk kwam Sint Nicolaas met zijn gevolg
van zwarte pieten per boot aan in Vinkeveen. Hij meerde
afgelopen zaterdag-middag rond 13.00 uur af aan het terras
achter dorpshuis De Boei, waar hij werd verwelkomd door
burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde
Venen. Op de oever en de Roerdompbrug stonden honderden
kinderen met hun vaders, moeders, opa’s en oma’s de
goedheiligman en zijn pieten al op te wachten. Voordat de
boot van de cadeautjesbisschop afmeerde en hij met zijn
knechten voet aan vaste wal zette, hadden enkele clowns
het toegestroomde publiek al een half uurtje vermaakt met

bekende sinterklaasliedjes, grollen en grappen. Op het terras
onderhield de Sint zich op een ontspannen en vrolijke manier
met het bestuur van de gemeente en de vele aanwezigen
en natuurlijk werden er liedjes gezongen. Eén en ander
met ondersteuning van het zwartepietendweilorkest ‘De
Batenbouwers’ uit Nieuwegein dat met een aparte boot was
gearriveerd.
Zwarte pieten waren er ook aan boord van het dienst-vaartuig
van de lokale Vinkeveense Brandweer dat ter gelegenheid
van het 65-jarige bestaan mocht aansluiten bij de feestelijke
intocht van de sint. Nadat hij samen met iedereen liedjes had

gezongen ging de sint met zijn gevolg naar de ingang van
De Boei waar hij prijzen uitreikte aan kinderen die hadden
meegedaan aan de traditionele Sint Nicolaas-kleurwedstrijd.
Maar aan alle plezier komt een eind, waarna de sint afscheid
nam van de kinderen. Vervolgens nam hij achter De Boei
samen met zijn zwarte pieten plaats in een historische
brandweerauto die hem naar Winkelcentrum Zuiderwaard
bracht.
Diezelfde middag bracht de Sint ook nog een bezoek aan de
Vinkeveense Zorgcentra waar de senioren hem al in groten
getale ongeduldig zaten op te wachten.

Mijdrecht
Drukke dag dus voor de sint en zijn gevolg, want zij werden ook nog door een
enthousiaste menigte opgewacht in Mijdrecht en Wilnis. Eerst ging hij regelrecht
uit Vinkeveen vandaan naar Mijdrecht. Ook daar werd hij opgewacht door een
mensenmenigte en ook de burgemeester en wethouders waren hier weer van de partij.
Hier arriveerde hij niet per boot, maar kwam hij op zijn paard Americo, hetgeen
toch altijd weer dat echte sinterklaasgevoel met zich meebrengt. Burgemeester en
wethouders zongen uit volle borst mee met de sinterklaasliedjes en sinterklaas nam
alle tijd om met de kinderen te praten of op de foto te gaan. Het was werkelijk een
plezier om de gezelligheid en heerlijke sfeer mee te maken. Het weer hield zich ook
uitstekend. Hoewel de weermannen en -vrouwen bar weer hadden voorspeld bleef het
de gehele middag droog. Na zijn bezoek aan Mijdrecht stapte hij weer op een boot en
ging hij richting Wilnis.
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Wilnis
Ook hier zag het zwart van de mensen. De sint werd per boot verwacht
bij de ‘loopbrug’, dus daar hadden de inwoners van Wilnis zich dan
ook met honderden opgesteld. Op en naast de brug werd er ongeduldig
gewacht op de boot met sinterklaas. Half vier zou hij komen. Wat
duurt wachten lang, maar ja hoor, eindelijk, daar kwam hij aan. Een
gejuich steeg op. Maar wat gebeurde er daar... de boot stopte niet, hij
ging onder de loopbrug door en ging , nee toch, terug naar Mijdrecht.
De kinderen schreeuwden en gilden hem terug. Gelukkig hoorde de
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hoofdpiet het en deze zorgde dat de boot werd
gekeerd en weer terugkwam. Maar hoe kon
de sint van de boot komen? Hoofdpiet, waar
is de loopplank? Wat...? De hoofdpiet had
een loopplank meegenomen van ongeveer
tien bij tien centimeter, nou dat werd niks.
De brandweer werd gebeld en werkelijk
waar, die waren er binnen een minuut
met een echte loopplank en de sint kon
eindelijk voet aan wal zetten. Nadat hij was
verwelkomd door de burgemeester, was
toegezongen door de kinderen, naar het
podium was gewandeld in het dorp en daar
nog alle tijd voor de kinderen had, vertrok
hij weer. Even uitrusten om dezelfde avond
de eerste schoentjes te gaan vullen. Het was
een geweldig feest. Gelukkig voor de sint,
zijn gevolg en de vele belangstellenden had
sint de weergoden op zijn hand, want het
bleef de hele middag droog. Dat was nog
eens boffen! Kortom, de intocht van Sint
Nicolaas kon niet meer stuk.
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Ontevredenheid over slechte
straatverlichting groeit

Kerk tot de laatste plaats bezet

Geweldig lustrumconcert van
Groot Nederlands Mannenkoor
Mijdrecht - Het Lustrumconcert
van het Groot Nederlands Mannenkoor op zaterdagmiddag 6 november jl. in de Janskerk van Mijdrecht
kan bijzonder geslaagd genoemd
worden. De kerk was tot aan de
laatste plaats bezet met een belangstellend publiek dat zich al vanaf ruim een uur voor de aanvang bij
de kerkdeuren meldde.
Het koor, in nieuwe koorkleding,
onder leiding van de dirigent/pianist Gezinus M. Veldman begon het
concert klokslag half drie met het
prachtige Alleluia-Gloria, waarmee
men direct de “grip” op de toehoorders had. Na de opening door de

voorzitter, werd een heel gevarieerd
programma aangeboden, van “Rise up O Church of God” en Psalm
148 in een setting van de dirigent
tot ook “The Elephant Song”. Naast
uiteraard meerdere stukken werden er ook een paar door het koor
uitgevoerd samen met de tenor Reza Ranjazmay. Adembenemend zoals deze solist ook enkele werken
alleen ten gehore bracht zoals het
“Ave Maria” en “Dein ist mein ganzes Herz”.

tin Mans. Deze twee “toetsen”-profs
gaven tijdens dit concert elk afzonderlijk en ook gezamenlijk nog een
“staaltje van hun kunnen” weg.

Het koor werd muzikaal op de vleugel begeleid door de dirigent en op
het prachtige Bätz orgel door Mar-

Belangstelling voor het koor? dan
kunt u contact opnemen met het secretariaat 058-2880818

Na het dankwoord door de voorzitter gingen alle koorleden onder het
zingen van het “Alleluia” rondom het
middenschip van de kerk staan en
eindigden met het “Gloria” samen
met alle aanwezigen. Al met al een
feestelijk lustrumconcert om niet
gauw te vergeten.

Blom & Blom Fietsexperts lanceert
fietsonderhoudsprogramma
Mijdrecht - Vanaf woensdag 3 november kunnen fietsliefhebbers
men bij Blom & Blom Fietsexperts
aan de Industrieweg terecht om hun
trouwe karretje een keer te verwennen met een (voordelige) onderhoudsbeurt.
Zoals alle voertuigen op z’n tijd onderhoud nodig hebben om er veilig
mee de weg op te gaan, geldt dat
ook voor de fiets, van welk merk of
type dan ook.
Goed en regelmatig onderhoud
“Wij hebben voor elke fiets een onderhoudsprogramma opgezet. Dat

en Race/atb/hybride fiets (120 euro). Prijzen zijn incl. btw, maar excl. verbruikte materialen. Voor dat
tarief krijgt de fiets een zeer uitgebreide inspectie en onderhoudsbeurt, waaronder bijvoorbeeld controle van frame, banden, lagers, versnelling, verlichting, kabels, ketting,
remmen, computertest en elektronica controle (bij E-fiets), spaken en
velgencontrole en richten wielen.
Voorts derailleurs reinigen en afstellen, stuurlint vervangen, balhoofd/bracket vlakken, fiets reinigen en beschermen tegen winterse

Daarnaast levert men nagenoeg alle
soorten en typen fietsen van bekende merken voor alle doelgroepen,
zoals recreatiefietsers, fietsers die
elektrische trapondersteuning wensen en toer- en sportfietsers.
Van de stadsfietsen (Urban Bikes)
is Blom & Blom overigens exclusief
dealer voor de hele regio. Maar ook
kinderfietsen en hometrainers zijn
te zien in de grote showroom die
twee verdiepingen telt. Ruime aandacht krijgen de mountainbikes,
sport- en racefietsen, waarvan de
een nog mooier en beter toegerust
is dan de ander.

De Ronde Venen - Inwoners van
de gemeente klagen steen en been
over de soms in slechte staat verkerende openbare verlichting die ook
na herhaald bellen met de gemeente of Stedin, maar niet gerepareerd
wordt. Bijvoorbeeld in de Mijdrechtse Penning, waar volgens een bewoner een deel van de straatverlichting al wekenlang niet op orde
is. Hetzelfde geluid wordt gehoord
uit de wijken Twistvlied en Molenland. Ook bewoners die in de buitengebieden hun domicilie hebben
zijn niet blij.
Aan het einde van de Hoofdweg bijvoorbeeld die verderop overgaat in
het Molenland, is het ’s avonds bar
donker wat niet zelden tot gevaarlijke verkeerssituaties leidt. Mevrouw
Persoon, bewoonster van een van de
bungalows die grenzen aan het Recreatiecentrum Kromme Mijdrecht
op het Molenland, kaartte dit aan bij
de gemeente maar werd, zoals vele anderen, van het kastje naar de
muur gestuurd. “Het is niet een zaak
van de gemeente, maar van Stedin
of CityTec, daar moet u uw storing
melden”, aldus een woordvoerster.
Aldus gedaan, maar ho maar reparatie. Maar het is formeel toch een
taak van de gemeente die moet zorgen dat de openbare verlichting
deugdelijk moet zijn? Die hoort dat
toch te melden als zij klachten binnenkrijgt? Kennelijk vindt de gemeente dat dit niet tot haar taak behoort.
Storingen melden
Dus maar eens even gevraagd aan
CityTec. “Als de openbare verlichting
niet functioneert, kunnen de omwonenden dat het beste zelf bij ons
melden. Dat scheelt weer een tussenlaag. Bovendien spaart een gemeente de klachten nogal eens op
om ze dan in een keer aan ons door
te geven. Maar soms schiet het er
ook wel eens bij in”, laat woordvoerder Arie Spruit ons weten. ”Wie
klachten heeft kan ons direct bellen

op 088-8959300. Maar beter is het
storingsformulier via de PC op onze
website in te vullen. Men dient dan
op www.citytec.nl in te loggen. Vervolgens klikt men op de provincie en
de gemeente waar men woont. Onder aan de webpagina zie je dan het
storingsformulier waarop de storing
kan worden gemeld.
Daarbij moet ook het nummer dat
op de lantaarnpaal staat, worden
ingevuld. Dat is het kenteken voor
de onderhoudsgroep die anders de
paal niet kan vinden. Als u het formulier op de computer hebt ingevuld klikt u op ‘verzenden’. Wij krijgen het hier binnen en dan wordt
er actie op ondernomen. Soms kan
het echter zijn dat de storing niet
in de lantaarnpaal zelf zit, maar in
de grondkabel. Dat zie je als er een
rij lampen van de straatverlichting
niet brandt. Dan informeren wij Stedin, want die gaat daar over. Stedin
geeft opdracht om een onderzoek in

Lotto Jackpotwinnaar kocht
lot bij The Read Shop

Collectie winterkleding
Er zijn talloze uitvoeringen voor
even zo vele sportieve prestaties.
Merken als Trek, Haibike, Batavus,
Sparta en MultiCycle vieren hier furore en straks ook het merk BeOne,
favoriet van onder meer Leontien
van Moorsel.
Dat alles variërend van betaalbaar
tot stevig geprijsde topproducten.
Tevens is er een schitterende collectie vouwfietsen van het merk Dahon.

doen wij bij voorkeur in het late najaar en de wintermaanden omdat iemand zijn fiets doorgaans dan gemakkelijker een dagje kan missen.
Vooral de recreatieve fietsers en
toerrijders voor wie het seizoen achter de rug is, kunnen hun fiets dan
bij ons geheel laten nazien. En dat
tegen een redelijke prijs.
Goed en regelmatig onderhoud
voorkomt later hoge kosten én het
geeft een veilig gevoel om in het
voorjaar de fiets weer te kunnen
pakken die van top tot teen in orde is. Pakken en wegrijden is dan
de boodschap. De ervaring leert bovendien dat het in het voorjaar bij
ons ook bijzonder druk is, want dan
komen de meeste mensen bij ons
hun fiets brengen voor onderhoud.
Lager tarief wintermaanden
Op zo’n moment ben je niet direct
aan de beurt en kost het meer moeite om de afspraak in te passen, terwijl het mooie (fiets)weer inmiddels
in aantocht is.
Wij adviseren dan ook het onderhoud in de wintermaanden te laten
doen en het niet op de lange baan
te schuiven. Bovendien hanteren wij
een lager tarief dan in de zomermaanden en rekenen wij geen bijkomende arbeidsloonkosten voor
extra werkzaamheden aan de fiets.
Dat is dus ook een stuk voordeliger
en daarvan kan men profiteren”, legt
Sjaak Blom uit.
De onderhoudsprogramma’s zijn afgestemd op het type fiets, waaronder Stadsfiets (50 euro), E-fiets (70
euro), Hybride stadsfiets (99 euro)

invloeden, etc, etc. Een en ander afhankelijk van het type fiets. Prijsopgave voor verbruikte materialen en
vervangende delen gaat in overleg.
Het kan natuurlijk geen kwaad hoe
dan ook even bij Sjaak Blom binnen te lopen voor nadere informatie als men meer wil weten over het
onderhoud van zijn of haar (specifieke) fiets.
Alles voor de fiets
Blom & Blom Fietsexperts is een
speciaalzaak op het gebied van
fietsen. Voor onderhoud en service
heeft men de beschikking over een
ruim bemeten eigen werkplaats met
deskundige monteurs.

Kortom, wie een deskundig advies wil hebben of zijn/haar fiets in
goede handen wil achterlaten voor
een ultieme onderhoudsbeurt, is bij
Blom & Blom Fietsexperts aan het
juiste adres. Anders gezegd, bij de
vakhandel dus.

Toegegeven, in een aantal gevallen
is de storing (in Wilnis) na de melding een paar dagen later verholpen. En nu maar hopen dat wat u
heeft gemeld er ook actie op wordt
ondernomen. Veel meer mogelijkheden om uw (terechte) zorg en ergernis kenbaar te maken zijn er jammer
genoeg niet.

In de bocht van de schemerige Hoofdweg brandde de openbare verlichting ’s
avonds 14 november (nog) niet

Vanzelfsprekend leverbaar in alle prijsklassen. Liefhebbers van dit
soort fietsen zullen hier ongetwijfeld
likkebaardend rondkijken en van al
het moois kunnen genieten.

Verder vindt men er alles op het gebied van ‘fietsaankleding’ als tassen, fietscomputers, gps-gestuurde
fietsnavigatiesystemen, verlichting,
reparatiedoosjes en allerhande accessoires, binnen- en buitenbanden
in alle maten, naast een uitgebreide collectie speciale (regen)kleding,
fietsschoenen en helmen. Inmiddels
is ook de wintercollectie kleding
binnen voor de ‘diehards’ die weer
en wind trotseren om toch maar te
kunnen rijden.

te stellen en indien nodig een reparatie te laten uitvoeren. Als dat klaar
is krijgen wij weer bericht en gaan
wij aan de slag. Maar het kan nog
wel eens even duren voordat Stedin
het lek boven water heeft. Om die
reden is de verlichting soms lange
tijd buiten werking. Stedin heeft op
haar website ook een mogelijkheid
tot storingsmelding
(www.stedin.nl). Je kan daar onder
het kopje storingen ook de status
van de storing zien in de straat van
uw gemeente, hoelang die duurt of
heeft geduurd en of de storing is
verholpen.” Aldus de heer Spruit.

Vinkeveen - Donderdag 11 november was er een klein feestje bij The
Read Shop in winkelcentrum Zuiderwaard aan de Plevierenlaan. Daar
werden Richard Strubbe en zijn medewerksters Sica van Toorn en Lilian Liesveld in de bloemetjes gezet door de Lotto rayonmanager Bas
van Winsen. Bovendien werd er een
fraaie taart aangesneden en een
‘passende fles bubbels’ overhandigd
om een heildronk uit te brengen op
het succes van de Lottoverkoop bij
deze locale Vinkeveense boekhandel. Immers, één van de winnende
Lottoformulieren van de Jackpot die
op 16 oktober was gevallen, was gekocht bij The Read Shop. De eigenaar kon samen met nog 21 andere
deelnemers in het land die winnaar
waren geworden liefst 36 miljoen
euro (!) verdelen, méér dan een miljoen euro netto de man/vrouw! Kassa dus voor de Rondevener die zich
overigens begrijpelijk, niet liet zien
op deze voor de boekhandel toch
wel feestelijk dag. Wel is bekend dat
hij drie weken het formulier in huis
had zonder zich te realiseren dat dit
een winnend exemplaar was en wat
voor een! Hij kon het eerst niet ge-

loven. Geen wonder, want hoe vaak
komt het voor dat men een dergelijk prijs wint met een ter plaatse gekocht Lottoformulier? Het is dus wel
degelijk mogelijk. Ter gelegenheid
daarvan werden binnenlopende bezoekers van The Read Shop getrakteerd op (heerlijke) koffie met een
stukje taart. Bovendien kreeg iedereen van achttien jaar en ouder die
middag een Lottoformulier om een
keer gratis mee te spelen. Voor de
koffie was de rijdende koffiebar geengageerd van Espressi
(www.espressi.nl) die post had gevat pal naast de ingang van The
Read Shop. Velen lieten zich het gepresenteerde terecht goed smaken en waren verrast te horen dat
er zo’n hoge prijs was gevallen bij
een inwoner die zijn Lottoformulier
bij The Read Shop in Vinkeveen had
gekocht. Dat geeft de burger toch
moed ook eens een kansje te wagen
met de Lotto, toch?
Sport profiteert mee
Het was een unieke situatie voor
Lotto dat de Jackpot in de tweede
prijsklasse is gevallen en door zoveel Lottospelers gedeeld wordt. Net

Vrijdag Soul- en motownkoor
D-F!NE bij PK Sport
Vinkeveen - Komende vrijdag 19
november organiseert PK Sport in
Vinkeveen een wellness- en fashionnight met onder andere een
modeshow, een live DJ en een minimarkt met leuke kraampjes. Gedurende de avond die begint om
19.00 uur zal Soul- en Motownkoor D-F!NE diverse malen optreden. D-F!NE bestaat inmiddels 6

jaar en heeft in die tijd al een uitgebreid Soul & Motownrepertoire opgebouwd.
Het ongeveer 30 dames tellende
koor zorgt iedere keer weer voor
een dynamisch optreden waarbij
stilzitten bijna niet mogelijk is. Zij
zullen o.a. It’s raining men, Proud
Mary, Allways there, Celebration en

als bij iedere Lottotrekking worden
door de notaris zes getallen en een
kleur getrokken. Zaterdag 16 oktober werd de Jackpot echter uitgekeerd in de prijsklasse waar voor het
eerst een of meerdere winnaars waren en dat was de tweede prijsklasse. De laatste keer dat de Lotto Jackpot viel was bijna precies een jaar
geleden op 10 oktober 2009 in Den
Haag. Toen was het een bedrag van
9,5 miljoen euro. Lotto heeft in 2009
zestien keer een miljoen euro of
meer uitgekeerd waarvan vier maal
de Jackpot. Vijf jaar geleden keerde
Lotto de op een na hoogste Jackpot
20,8 miljoen euro uit. In 2010 heeft
Lotto tot nu toe 33 prijzen van een
miljoen euro of meer uitgekeerd.
Afgelopen zaterdag 13 november
was de Lotto Jackpot weer goed
voor 9 miljoen euro. Niet alleen Lotto-spelers winnen met Lotto maar
ook goede doelen winnen. De opbrengsten van Lotto komen na aftrek van het prijzengeld ten gunste
van goede doelen op het gebied van
sport, cultuur, maatschappelijk welzijn en volksgezondheid. Sinds de
oprichting in 1961 is er meer dan
1,2 miljard euro naar de Nederlandse sport gegaan. Naast de topsport
profiteert ook de amateursport en
breedtesport van een grote jaarlijkse
bijdrage. Aan overige goede doelen
waaronder het Oranjefonds, Prins
Bernhard Cultuurfonds en de Nierstichting is sinds de oprichting 500
miljoen euro afgedragen.
The Read Shop in winkelcentrum
Zuiderwaard is een gezellige boekhandel met een breed assortiment
aan boeken, tijdschriften en kantoorartikelen. Tevens wordt de mogelijkheid geboden eens een gokje te wagen met onder meer de Lotto, de Staatsloterij en de voetbaltoto. Bovendien is er in de boekhandel
een postagentschap voor de meest
gangbare post- en geldzaken. Ook
kunnen hier kentekenbewijzen worden overgeschreven. Goed te weten
dat dit hier aanwezig is. Reden genoeg om er eens een keer (vaker)
binnen te lopen.

Never can say goodbye zingen. Entreekaarten à 6,- per persoon zijn
verkrijgbaar bij PK Sport aan Voorbancken 26 in Vinkeveen. Voor
dat geld ontvang je na afloop een
goodiebag t.w.v. 150,- euro.
Lijkt het je leuk om ook met D-F!NE
mee te zingen en swingen en ben je
of ken je een sopraan of mezzosopraan tussen de 18 en 45 jaar, geef
je dan op om een repetitie bij te wonen en een stemtest te doen. Alle
informatie hierover is te vinden op
de website van het koor.
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RE ACT IE VAN EEN LEZER
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers
van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan,
in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving.
Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja! Ja!
Bedankt allemaal
Ik wil langs deze weg iedereen
bedanken.
Allereerst natuurlijk de redactie van de Nieuwe Meerbode.(Heb
je trouwens dat gezellige paartje gezien in de
verkiezingskrant. Je weet wel Marianne en Jan
hand in hand in de verkiezingskrant. Ze zagen
er zo gelukkig uit. Een leuk stel. Ha! Ha!) Deze redactie heeft mij meer dan 10 jaar lang in
de gelegenheid gesteld om de gedachten die
ik heb over zaken die zich in de gemeente afspelen te uiten in mijn column. Ja! Ja! Er kwam
zelfs een herkenbaar plaatje bij. Een krant die
altijd openstaat voor de meningen van de inwoners van de gemeente De Ronde Venen. Een
redactie die de inwoners aan het woord laat.
Ja! Ja! Daar ben ik haar zeer erkentelijk voor.
Ik bedank de inwoners van De Ronde Venen
want die gedachten van mij kwamen niet alleen uit mijn brein maar waren vaak mede het
resultaat van de uitingen van inwoners die zelf
niet wilden of konden of durfden schrijven over
de vele ergernissen die er bestonden of nog
steeds bestaan. (Mijn complimenten voor de
stukjes van vorige week “Wanbeleid, Afschuifsysteem enz, Weg met de dromers enz.”). Dat
waren vooral zaken die de vinger op de zere plek legden van de Rondeveense politieke machthebbers. Ja! Ja! Ik wil B&W (Burgemeester en Wethouders) bedanken. Onze politieke gemeentelijke machthebbers, bestaande
uit B&W en de Raad. De raadsleden wil ik vooral bedanken voor de besluiteloosheid en onmacht die ze tentoon hebben gespreid in de afgelopen 5 jaar. Vooral dat laatste. Ja! Ja! Vooral dat laatste. Van “We moeten wel, we kunnen niet anders.”Ja! Ja! Ik wil B&W bestaande
uit 5 leden Marianne Burgman, Bram Rosendaal, Jan van Breukelen, J Dekker, Ingrid Lambregts dus bedanken voor hun getoonde arrogantie en eigengereidheid ten opzichte van de
de Raad maar vooral ten opzichte van de inwoners van De Ronde Venen. Ja! Ja! Niks samen
met de inwoners. Ze hebben van alles beloofd
en hebben er alles aan gedaan om op hun stoel
te kunnen blijven zitten. De coalitie (dat is zo’n
afsprakengroepje van de verschillende partijen die de meerderheid hebben in de Raad
en een partijgenoot als wethouder hebben in
B&W zoals CDA, Ronde Venen Belang en de
VVD en samen een kliekje vormen, zodat de
andere partijen buiten spel staan). Ze hebben
alle vijf in de afgelopen 5 jaar een dikke rode
kaart van de Raad verdiend. Maar nooit gekregen. Ja! Ja! Natuurlijk niet. Toch stellen ze alles

weer in het werk en geven kapitalen uit om in
de nieuwe gemeente weer aan de macht te komen .Ja! Ja! Ze doen er alles voor. Ze beloven
weer van alles. Ik heb nog wat kranten gevonden van 2006. In die verkiezingsslogans stond
duidelijk ‘Samen met de inwoners’. Ha! Ha! Wat
hebben de inwoners ervan gemerkt. Bijzonder
weinig toch? Ik wil wethouder Dekker speciaal
bedanken voor het geldverslindende zwembad en voor het stomme contract met Optiesport waardoor bestaande sportscholen de
nek wordt omgedraaid en voor dat kruispunt
bij het Winkelcentrum Adelhof waar de mensen en vooral de voetgangers en fietsers zich
elke dag mateloos ergeren aan de gevaren die
ze lopen. Niks samen met de inwoners. Ja! Ja!
Ik wil mevrouw Lambregts bedanken voor de
tonnen die ze over de balk heeft gegooid ten
behoeve van een particulier en voor de bomen
die zijn afgezaagd waar nooit iets voor is teruggeplant. Ik wil de burgemeester bedanken
voor de weinige belangstelling die ze heeft getoond voor de inwoners van De Ronde Venen.
Drie jaar geleden hebben bijna 200 inwoners
van Proostdijland hun inbreng geleverd. Nooit
meer iets over gehoord. Van het kastje naar de
muur gestuurd. Ik bedoel maar (met een buurtconciërge had dat stukje “Afschuiven” niet geschreven hoeven worden. Ja! Ja!) Ik wil Bram
Rosendaal bedanken voor zijn eigengereide en
arrogante gedrag in de laatste periode van zijn
wethouderschap. Wij zullen nog lang last van
zijn besluiten hebben (gesteund door de overige leden van B&W en toegelaten door de
coalitie) Ja! Ja! Wij gaan volgende week stemmen. Wij gaan stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Ja! Ja! Ik roep jullie allemaal op te
gaan stemmen. Is het niet een vóór de coalitiestem, dan in ieder geval een tegenstem. Beste
inwoners, de nieuwe gemeente De Ronde Venen verdient een ander bestuur. Laat je stem
niet verloren gaan.
Ik heb in deze stukjes meestal gereageerd op
de misstanden en fouten van ons gemeentebestuur en onze instellingen Dat was meestal
niet zo positief. Het moest een tegenhanger zijn
voor de alleen zogenaamde goede dingen die
er altijd uit hun eigen koker kwamen. Voor de
kleinste scheet stonden ze weer pontificaal in
de krant. Terwijl de dagelijkse ergernissen van
de inwoners bleven liggen. Mensen, allemaal
nogmaals bedankt voor de inbreng en de leuke
reacties die ik over Ja! Ja! gekregen heb. Ja! Ja!
John B. Grootegoed

Een gesprek met mevrouw Bril
Het is weer de laatste donderdagavond en dan ga
ik altijd naar mevrouw Bril. Wie is mevrouw Bril
hoor ik u denken. Mevrouw Bril is een zeer begaafde vrouw van 74 jaar. Was lerares Nederlands
en getrouwd met mijnheer Lees die overigens ook
leraar was. De heer Lees is helaas 10 jaar geleden
overleden, terwijl hij het boek “de aanslag” zat te
lezen. Een hartstilstand. Mevrouw Bril woont in
een klein huisje achteraf aan de Demmerik en leidt
een teruggetrokken leven. Vandaar dat weinig Vinkeveners haar kennen.
Stipt om 20.00 uur fiets ik snel onder het viaduct
door (effe bukken). Ik ben immers te laat en had
om 20.00 uur de bel van de woning van mevrouw
Lees moeten laten rinkelen. Mevrouw Bril houdt
van stipt en op tijd. Eenmaal aangekomen bij mevrouw Bril zet ik mij neer aan de grote eettafel.
Mevrouw Bril schenkt een kopje koffie in en biedt
mij een biscuitje aan. Ik voelde mij niet echt op m’n
gemak. De stemming was anders als andere donderdagavonden. Mevrouw Bril brak gelukkig het
ijs. “Zeg Carl, ik lees de Meerbode en zag enkele
weken geleden een ingezonden reactie van jouw
hand. “Ja, dat klopt” en ietwat eigenwijs vroeg ik
“hoe vond u het?” “Nou”, zei mevrouw Bril “het
is gewoon broddelwerk. “Broddelwerk?”, roep ik
verbaasd. “Ja, broddelwerk. Er zit werkelijk geen
greintje literatuur in. Alleen maar platvloerse zinnen die moeten lijken op een stukje.” Mevrouw Bril
gaat door. “Neem nou je zin over de bebouwing
aan de Bernhardlaan, waarin je aangeeft dat de
architect waarschijnlijk is uitgeweest met Youri
van Gelder. Dat is toch platvloerse insinuatie?” “Ja
maar, mevrouw Bril, die bebouwing ziet er toch niet
uit. Het is gewoon lelijk”, roep ik nog ter verdediging. “Ja, daar heb je gelijk in”, zegt mevrouw Bril,
“maar schrijf dat dan anders op.” “Oké, hoe had u
het dan opgeschreven?” Mevrouw Bril denkt na
en zegt dan op een belerende wijze “het zien van
de nieuwe huisvesting aan de Bernhardlaan deed
mij fronsen. Deze bebouwing past geenszins bij de
reeds omliggende percelen die toch het rustige
dorpsleven van een forensendorp in de Randstad
kenmerken.” “Maar mevrouw Bril, bij het lezen van
zo’n zin is iedereen al lang afgehaakt.” “Nou, dat
geloof ik niet. De boeken van Harry Mullisch vliegen over de toonbank.” Ik wilde wat zeggen, maar
hield mijn mond dicht. Immers mevrouw Bril adoreert de grootmeesters van de literatuur.
Na een vijftal minuten van stilte zeg ik “mevrouw
Bril, we gaan 24 november weer stemmen op een
nieuwe gemeenteraad.” “Ja”, zegt mevrouw Bril “ik
ga zeker stemmen. We hebben als vrouw niet voor

niets in 1919 stemrecht gekregen en van dat recht
moet je gebruik maken. Trouwens iedereen moet
stemmen. Dat is het recht van de democratie.” “Op
wie gaat u stemmen”, vraag ik. “Nou”, antwoordt
mevrouw Bril bedenkelijk “ik weet het nog niet,
maar ik stem wel op een partij die het beste voor
heeft met Vinkeveen. Want Vinkeveen verdient beter. En als ik de verkiezingsprogramma’s lees zijn
de meeste partijen goedgezind met Vinkeveen.
Alleen de partijen PvdA en VVD stellen mij een
beetje teleur. Maar ja, een verkiezingsprogramma
is alleen maar een belofte. De werkelijkheid is vaak
anders.” “Daar heeft u een punt. Politieke partijen
beloven altijd van alles, maar wat komt ervan terecht. Ik heb ook de verkiezingsprogramma’s gelezen, maar wat komt ervan terecht. Zo roepen
een aantal partijen dat de N201 in Vinkeveen ondertunneld moet worden. Dat roepen ze al sinds
de jaren tachtig, maar ik heb in al die jaren geen
schop in de grond gezien. “De karakteristieke
beeldbepalende legakkers moeten behouden blijven.” “Welke legakkers, op de zuidplas liggen de
meeste onder water. De verpaupering in het oude
dorp van Vinkeveen moet extra aandacht hebben.
Dat is een prima initiatief, maar wel 10 jaar te laat.
Mevrouw Bril, zo kan ik nog 100 stellingen uit de
verkiezingsprogramma’s opnoemen, maar dan zit
ik hier om 03.00 uur nog.” “Stop maar, Carl” zegt
mevrouw Bril. “Je moet de politiek een kans geven.
Misschien is het nu wel de tijd van de Rondeveense CHANGE. Misschien ontpopt Jacques Dekker
zich wel als de Barack Obama, mevrouw Lambregts zich als de Angela Merkel, de heer Houmes
als de Pechtholt en de heer Van Olden zich als de
Mark Rutte van De Ronde Venen. Je moet ze een
kans geven.”
Wat een avond denk ik als ik, begeleid van een
regenbui terugfiets naar mijn domicilie. Nieuwsgierig kijk ik naar een oudere vrouw die achter een
rollator de Roerdompbrug op loopt. Het hellingsvlak van de brug is zo groot dat het haar moeite kost haar ene been voor de andere te zetten.
Lichte zweetdruppeltjes bedekken haar voorhoofd.
Als deze dame uiteindelijk de top van de hoogte
bereikt zie ik een zelfvergenoegde uitdrukking op
haar gezicht verschijnen. Het lijkt wel of ze het uit
wil roepen “weer een dag dat ik de berg overmeester”. Ik fiets door en als een flits schiet door mijn
hoofd. Die laatste zinnen lijken wel literatuur. Ik zal
ze de volgende keer aan mevrouw Bril laten lezen.
Ik weet nu al wat ze gaat zeggen: “Blijf oefenen”.
Carl Pothuizen

Niet verstrekken schoolvoorziening
(leerlingenvervoer2)
Met enige verbazing hebben wij als gezin het ronde tafelgesprek van de gemeente van 8 november
bekeken.
Wethouder Van Breukelen die aangeeft dat de gevolgen van het strikt hanteren van de regeling leerlingenvervoer, taxivervoer voor speciaal onderwijs,
zo ingrijpend zijn geweest, dat het besluit met onmiddellijke ingang wordt teruggedraaid.
Wat diverse ouders en schooldirecteuren met persoonlijke verzoeken niet voor elkaar hebben gekregen is door de kracht van de media, als van de raad
door middel van een motie, wel gelukt.
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat dit
plotselinge veranderende beleid wel heel goed uitkomt, zo net voor de verkiezingen.
Maar wat schieten wij er op dit moment als ouders
mee op...
Ons meisje was al op haar nieuwe speciaal onderwijs
school gaan wennen en had op haar oude school
al haar afscheid “gevierd”, om net 2 weken voor het
eind van de zomervakantie te moeten vernemen dat
ons kind niet vervoerd kon gaan worden….
Belangrijk was om een stabiele omgeving voor onze meid te creëren. Zij zou immers maar voor 1 jaar
naar het speciaal onderwijs gaan, om haar dat duwtje in de rug te geven, dat zij op dit moment zo hard
nodig heeft. Onzekerheid over het feit of wij het vervoer, voor een heel jaar, naar Woerden zouden kunnen regelen, hebben wij samen met de schooldirecteur besloten dat onze meid op haar oude school
zou blijven.
Momenteel heeft ons meisje op haar oude school
een nieuwe klas, een nieuwe juf en is alles er op gericht om haar een duwtje in de rug te geven. Privé
zijn een aantal activiteiten om haar heen, die zij anders gedurende de schooldag op speciaal onderwijs
had gehad.
Het plotselinge gewijzigde beleid van de gemeente, van april dit jaar, was ons niet medegedeeld, wat
heel vreemd is omdat wij immers al contact hadden
over het taxivervoer sinds februari van dit jaar. Wij
hebben evenals onze schooldirecteur verzocht aan
wethouder Van Breukelen om de hardheidsclausu-

le toe te passen en ons tijdelijk, tot en met de kerst,
uit de brand te helpen als gezin, omdat wij op een
dusdanig korte termijn geen vervoer naar Woerden
konden regelen.
De wethouder van Breukelen vond onze situatie
niet dringend en vond dat een meisje van net 6 gewoon een kwartier langs een drukke weg naar een
bushalte in Woerden kon lopen om vervolgens met
een bus vol kinderen van het Kalsbeek College, 12
t/m 16 jaar, naar huis te rijden. Zoals de ambtenaar
het noemde; daar worden ze zelfstandig van…Tevens trok de wethouder het besluit in twijfel of onze kleine meid wel voor een jaar naar speciaal onderwijs zou moeten. Van berouw, getoond op 8 november, was er bij de behandeling van onze aanvraag geen sprake.
Het heeft ons gezin heel veel verdriet gedaan om te
moeten constateren dat onderwijsdeskundigen een
pad voor je kind uitzetten en de gemeente hier, zonder enige menselijke maat, een stokje voor steekt.
Om ouders net voor/in de zomervakantie het taxivervoer af te wijzen, is onmenselijk. Er is op geen enkele
wijze naar oplossingen gezocht, maar met jurisprudentie in de hand als de hierboven genoemde kwetsende opmerkingen konden wij het als ouders doen.
Ons kind is geen jojo. Eerst wel naar een nieuwe
school, oh nee, we blijven toch gezellig op je oude school, oh nee we gaan toch maar naar speciaal
onderwijs... Wij blijven tot nader orde op de reguliere basisschool!! En bedankt wethouder van Breukelen!!!!
De uiteindelijk gedupeerden van dit zwalkende beleid van wethouder Van Breukelen zijn helaas de
kinderen.
Wij, als ouders, willen de directeuren van de basisscholen bedanken voor hun signaal naar de media
als de heer Rouwenhorst van het CDA die het initiatief heeft genomen en met kracht heeft doorgezet,
zodat dit geweldige onrecht over de rug van kwetsbare kinderen is teruggedraaid.
Fam. de Lange Mijdrecht

Leerlingenvervoer toch geregeld dankzij enkele raadsleden

Maar helaas geen excuus van
wethouder Van Breukelen
Een grote pluim voor een paar raadsleden!
Wat is er gevochten, wat is er gestreden, wat is er
voor ons gebeden, allemaal voor een oplossing, en
er is ook een oplossing gekomen, en juist dat gaf
rust in heel veel gezinnen met hele mooie en bijzondere kinderen.
Ja 8 november was voor ons een mooie dag, want
per direct werd de regeling leerlingenvervoer teruggedraaid, wel wat aangepast maar toch, wat zijn we
blij, vol spanning keek ik live mee via de pc, met het
rondetafelgesprek van maandagavond 8 november
jl. Voor veel ouders was het niet helemaal duidelijk
of het wel besproken zou worden, want het zou eigenlijk niet doorgaan, maar ik wou even heel eigenwijs zijn, en er toch voor gaan zitten!
Brieven
En ja hoor, het kwam nog ten sprake ook, en hoe!
Dhr. A. Goldhoorn overhandigde vol liefde (want ook
hij had last van deze regeling), de 33 bezwaarbrieven van diverse ouders, die hun kinderen op De Vijverhofschool (SBO school Breukelen) hebben zitten,
aan de wethouder dhr. J van Breukelen!
Hij nam ze van harte aan, en hij zou er zeker wat mee
doen, hij zou dit al de volgende dag bij het college
neerleggen, zo beloofde hij dit meteen! Niet veel later begon dhr. J. van Breukelen zelf over het leerlingenvervoer, je kon merken dat hij erg last had gehad
van de negatieve aandacht, het heeft hem pijn gedaan zo zei hij! Hij gaf toe dat er een inschattingsfout
was gemaakt en deze kwam ook zeker bij zijn kant
vandaan, en daar heeft hij veel last van gehad zo bekende hij. Ja, het is heel fijn om te horen dat mensen dit toe willen geven, laat ik het zo zeggen het
deed ons in ieder geval goed om te horen dat er fouten zijn gemaakt, en het is bijzonder als het ook nog
wordt toegegeven!
Mee gevochten
Meteen kwam daar de bijzondere woorden, ja woorden, waar wij al weken op stonden te wachten “we
draaien het per direct terug”, “en ik zal dit morgen
bij de college voorleggen”, bijzonder fijn moment als
je dit zo live mag horen, er viel gelijk een hoop last
van m’n schouders af, hier deden wij het om, hier
vochten we voor, ons kind mag gaan, naar het plekje
waar hij heerlijk zichzelf mag en kan zijn, en nee niet
alleen hij, maar ook zoveel andere kinderen!
Zeker de kinderen die bewust de spanningen moesten voelen, nee zulke kinderen zijn echt niet van gisteren, ook zij maakten dit bewust mee, wat een rust
komt er nu op je af, ja heel erg dankbaar zijn wij. Dhr.
C. Schouten, Dhr.A. Goldhoorn, deze mensen hebben ons zeker niet in de kou laten staan, ze vochten
mee, en dat merkten wij maar al te goed, en dit deed
ons ook erg goed.
Maar in het bijzonder willen wij dhr .H. Palm &
dhr. J. Rouwenhorst bedanken. Wat hebben zij
gestreden,voor deze zeer kwetsbare groep.
Waardering
Vooral Dhr. J. Rouwenhorst was zeer fanatiek, en
dit hebben wij erg in hem gewaardeerd! Wij willen
daarom deze mensen een hele grote pluim geven, zij
kwamen hun beloftes na!
En zij gaven veel om onze kinderen, dit voelden wij
echt zo, je merkt zoiets naar aanleiding van de vele telefoongesprekken en mailtjes. Juist dit gaf ons
weer moed om door te vechten, en dat met een positief eindresultaat.
We hebben al bericht gekregen vanuit het gemeentehuis, helaas geen excuses erbij van het college,
iets wat wij graag hadden gezien, want nogmaals,
we hebben het echt niet makkelijk gehad, de onze-

kerheid bracht echt spanningen binnen ons gezin,
ik weet daarom voor 100% zeker, dat er ook spanningen waren in andere gezinnen, die ook in onzekerheid hebben gezeten en misschien zelfs wel veel
meer dan wij, want wij stonden er lang niet zo slecht
voor, omdat onze zoon nog een onderkomen had op
de peuterspeelzaal! Maar er waren kinderen bij die
misschien van de SBO school af moesten, waar ze
al zo gewend waren, vandaar dat een excuus wel op
z’n plek was geweest. Maar goed, dhr. J. van Breukelen heeft z’n fouten toegegeven, dit is terug te
luisteren op de computer, en dat waarderen wij echt,
dus laten we dit dan maar als een excuus zien.
Burgemeester?
Wat een beetje jammer is? Dat we de burgermeester hebben gemist binnen dit emotionele verhaal,
ze heeft een mail gehad van ons maar reageert er
gewoon niet op, Jammer is dat, want je verwacht
juist van een burgermeester dat zij of hij het lot van
kwetsbare kinderen aan moet trekken, zeker als het
om onderwijs gaat! Een hele kleine reactie was al
voldoende geweest, lijkt me.
Daarom zijn we des te meer erg blij met de bovengenoemde raadsleden, en bijna zou ik er nog één
vergeten, namelijk dhr. A.G.J van der Meer, hij was
echt van mening dat dit een grote fout was van de
college.”Dit had echt nooit mogen gebeuren”, zo liet
hij weten. Uit deze woorden proefde je ook zijn medeleven, Er was dus wel begrip, veel begrip zelfs
vanuit de gemeente of beter gezegd vanuit de gemeenteraad, het is goed om dit te mogen zien en te
ontdekken! Zeker als er momenten zijn wanneer je
soms wat machteloos bet.
Als Christen mochten wij, in deze onrustige tijd, weten en ervaren hoe moeilijk soms een weg ook kan
zijn? Dat je juist naar die Herder mag gaan, die Zijn
schapen nooit zal vergeten, en wij weten dan ook dat
hij juist deze kinderen op z’n schouder droeg!
Dit is weer een les die onze gezin mocht leren in de
afgelopen weken, het maakt je sterker, en daarom is
het toch ergens goed voor geweest, zo mogen wij dit
ervaren en met alle liefde doorgeven, zeker aan de
mede-lotgenoten!
En nu is het zover, onze zoon mag hopelijk snel met
een goedgevulde taxi kennis gaan maken met z’n
kleuterklasje,vriendjes maken met kinderen die bij
hem passen, en zoals jullie al kunnen zien op de foto, zal hij het vast erg leuk vinden!
Ella Hulsman-Mur uit Wilnis
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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.

Er was ‘iets’ mis!

Dankzij een wetenschappelijke studie van vader
en dochter Palm is nu eindelijk vastgesteld, dat er
de afgelopen vijf jaar ‘iets’ mis was bij de politiek
in de Ronde Venen. Dat stond te lezen in een
artikel in
Binnenlands Bestuur. Vader Palm is de afgelopen
raadsperiode fractievoorzitter geweest van de
Christen Unie/ SGP-fractie.
Misschien is het allergrootste geheim van de
Ronde Venen wel, dat de inwoners al vijf jaar lang
denken dat er dingen mis zijn in de Ronde Venen.
Waar ligt het nu aan, dat er dingen mis zijn in deze
gemeente.
De een zegt dat het aan het politiek opportunisme
ligt, de ander geeft de schuld aan het dualisme,
weer een ander zegt dat het college geen
sturing heeft gegeven en nog een ander roept
dat de ambtenaren de wethouders zeer slecht
ondersteund hebben.
Nu een week voor de verkiezingen moeten de
inwoners maar uitzoeken wie de waarheid spreekt
en zij moeten dan ook nog aan de hand van een
lange reeks verkiezingsbeloftes bepalen op wie ze
het beste kunnen stemmen.
Het is zo kort voor de verkiezingen niet netjes om
op te roepen om een kiezersstaking te houden,
maar we kunnen de verkiezingen toch wel

uitstellen tot alles helemaal helder en voor de
kiezer begrijpelijk is opgeschreven.
Helaas, de vorige ministerraad -jawel,die met
ruzie uit elkaar is gegaan-, heeft bepaald, dat de
kiezers op 24 november a.s. moeten stemmen.
En het maakt hierbij niet uit of dat op redelijke
wijze mogelijk is. Het is dus nu wel erg jammer,
dat meneer Palm zijn bevindingen pas afgelopen
week in Binnenlands Bestuur zijn gepubliceerd
en dat nu pas officieel is vastgesteld dat er ‘iets’
goed mis is in de politiek van de Ronde Venen.
Niet gaan stemmen is het slechtste dat er is; we
kunnen dus maar een ding doen!
In de Meijert of op Midpoint TV kijken en vooral
luisteren naar het slotdebat op 22 november as.
Want al duurt het debat tot vier uur ‘s nachts,
de inwoners hebben er recht op om te weten
wat er nu precies mis is en wie daar de schuld
van zijn. Of nog beter te weten wie de keiharde
maatregelen durven te nemen die zo hard nodig
zijn! Duidelijke taal moet er gesproken worden,
taal die voor iedereen te begrijpen is. Zonder
heldere informatie kunnen de inwoners anders
onmogelijk kiezen op wie ze hun stem gaan
uitbrengen.
Jan Platvoet, Mijdrecht

Enige echte locale partij?
Inmiddels worden we als inwoners van onze gemeente al enige weken via advertorials in de
Nieuwe Meerbode op de tendentieuze en populistische kretologie van “onze enige echte lokale
partij” Ronde Venen Belang getrakteerd. Op basis
waarvan Ronde Venen Belang meent zich te mogen kwalificeren als de enige echte locale partij,
ontgaat mij volledig. De overige politieke partijen bestaan ook uit locale mensen, die zich bezig
houden met locale problemen en komen met locale oplossingen. Het enige verschil tussen Ronde Venen Belang en die van de overige “landelijke” partijen, is het feit dat de “landelijke” partijen korte lijnen hebben met de landelijke en provinciale politiek en bestuurders, kennis en ondersteuning vanuit het partijbureau kunnen inhuren en gebruik kunnen maken van een groot netwerk, dat alles om de positie van onze gemeente te versterken. En dus allemaal van zeer toegevoegde waarde. Nu is in verkiezingstijd het nodige
aan verkiezingsretoriek toegestaan en geloven wij
als VVD nadrukkelijk in onze eigen kracht, maar
in de 2 laatste advertorials ( VVD-CDA kabinet en
“Wij hebben veel voor U bereikt ) maakt Ronde
Venen Belang het echt te bont. Zonder uitputtend
op de totale inhoud van aannames en veronderstellingen in te gaan, toch maar even wat feiten.
“Geen geld meer voor natuurontwikkeling Marickenland” Er ligt een keiharde toezegging dat vastgestelde plannen ( w.o. Marickenland) worden
uitgevoerd, aldus het collega van B&W, waar wethouder Dekker toch echt toe behoort. “Woningbouw in gevaar “ en voorts ”toekomstige woningbouw in gevaar kan komen”. Bangmakerij, niet
feitelijk onderbouwd en slecht voor het imago van
de locale politiek. “Kortingen in de sociale sfeer
treffen de zwaksten”. College en raad van onze
gemeente hebben tot op heden een zeer sociaal
beleid gevoerd ten behoeve van minder bedeelden en er is dan ook geen enkele reden de veronderstellen dat dit in de komende raadsperiode
ineens radicaal anders zal worden. Overeind blijft
nadrukkelijk staan, dat mensen die zorg nodig
hebben, deze uiteraard krijgen. Dat gezegd hebbende weet ook iedereen dat er immer een categorie mensen is die ten onrechte gebruik maakt
van voorzieningen en best aan het werk zou kun-

Rondeveense raad werkt
niet dualistisch genoeg
Aalsmeer - De Ronde Venen – Een
onderzoek van de rekenkamer naar
de kaderstellende rol van raad en
college in de gemeente De Ronde
Venen , laat duidelijk zien, dat en
de raad, maar ook het college in de
Ronde Venen, nog zeker niet dualistisch te werk gaan. De rekenkamer
heeft als voorbeeld de zaak ‘ brugbediening’ genomen en de uitslag
is duidelijk; het college is niet actief genoeg met geven van inlichtingen aan de raad en de raad is veel
te volgzaam. “ De raad is hierin alleen maar volgend geweest en zeker niet pro-actief”, zo is te lezen in
het onderzoekrapport van de rekenkamer. “ we hebben met stijgende verbazing de stukken over deze
zaak gelezen. Het college heeft de
raad volkomen buitenspel gezet” aldus de rekenkamer.
Kaders
Met het in 2002 in de gemeente ingevoerde dualisme is de taak tussen college en raad aangescherpt.
Een kaderstellende en controlerende taak voor de gemeenteraad en
een uitvoerende taak voor het college binnen de door de raad gegeven kaders.
De hoofdvraag in het onderzoek
was: op welke wijze heeft de raad
bij de uitbesteding en aanbesteding
van de brugbediening invulling kunnen geven aan de kaderstellende rol
en op welke wijze heeft het college
de gegeven kaders uitgewerkt in de
uitvoering van de aanbesteding van

de brugbediening.
Deze zaak brugbediening is als
voorbeeld genomen, maar is zeker
geen uitzondering.
De aanbevelingen die in het onderzoek staan vermeld liegen er niet
om. De aanbevelingen richting het
college zijn: “Het college dient – om
de raad volledig de gelegenheid te
geven haar kaderstellende rol naar
behoren uit te voeren 0 besluiten op
een zodanige tijdstip aan de raad
voor te leggen, dat de raad nog invloed kan uitoefenen op de kaderstellende aspecten van het besluit..
In het kader van de actieve informatieplicht van het college richting
raad, had in dit geval de raad actiever door het college geïnformeerd
dienen te worden, zowel voor wat
betreft de uitkomsten van het aanbestedingsproces, als de knalpunten die zich later in het proces voordeden”.
Zelf actiever
De raad krijgt als aanbevelingen: “
Zij heeft een eigen verantwoordelijkheid in het verzamelen van informatie en volgen van gemaakte afspraken. Het verdient – op basis van
conclusies uit het bestudeerde dossier – aanbeveling dat de raad actiever informatie verzameld.
Wanneer bij de besluitvorming over
een bepaald onderwerp toezeggingen worden gedaan, dient de raad
zelf actiever te volgen of deze afspraken en/of toezeggingen ook

Hans Groenewegen
Voorzitter VVD De Ronde Venen

Grenspalen worden in
ere hersteld
De Ronde Venen - Op vier locaties
in de gemeente De Ronde Venen
prijken 2,5 meter hoge grenspalen.
Deze grenspalen, markeren de oude
grens tussen de Staten van Holland
en de Staten van Utrecht. De palen,
ook wel scheydtpalen of limietpalen genoemd, staan op de plek waar
ze volgens een kaart van 1771 stonden. Vergezeld van ANWB informatiepanelen wordt een deel van de
geschiedenis zichtbaar van het gebied dat nu De Ronde Venen vormt
en ooit het toneel was van een hevige strijd.

De vier scheydtpalen maken een
belangrijk deel lokale ruimtelijke geschiedenis zichtbaar, wat vele eeuwen van invloed is geweest
op de regio. Aanleiding voor de Historische Vereniging De Proosdijlanden en de gemeente De Ronde Venen om in 2009 het initiatief te nemen drie replica’s te vervaardigen.
Wethouder Van Breukelen (Monumenten) en Peter van Golen van de
Historische Vereniging De Proosdijlanden bekijken vrijdag 12 november het resultaat van de gezamenlijke inspanning.

Quilten bij Passage
“De Ronde Venen”

Sint Jozefschool naar Z@pplive
Vinkeveen - Omdat zij de meeste
kinderpostzegels hadden verkocht,
mochten de kinderen van groep 8a
van de Sint Jozefschool afgelopen
zaterdag naar Z@pplive.
Vroeg uit de veren en in een lange
stoet vertrokken ze naar Hilversum,
waar ze tegen de Pijlstaartschool
een Z@ppduel moesten spelen. In
de eerste ronde moesten twee koppels zo lang mogelijk een negerzoen tussen zich in houden. Daarna
moesten een aantal kinderen een

negerzoen doorgeven via hun mond
(deze ronde heet niet voor niets
z@ppzoen!) en de laatste in de rij
moest deze in een bak laten vallen.
Tijdens de laatste ronde moest per
team één leerling de gewonnen negerzoenen van de tegenstander zo
snel mogelijk stuk maken door deze met zijn voorhoofd plat te drukken. Het winnende team werd beloond met een mooie beker.
De uiteindelijke winnaar kreeg een
uitje voor de hele klas.

Tussendoor was er een spectaculair
optreden van Anne en Senna, de
winnaars van het Junior Songfestival. Verder waren de twee hoofdrolspelers uit de musical Kruimeltje te
gast, en waren er twee meisjes met
hun hondjes, die leuke kunstjes deden.
Het was een leuk begin van het
weekend en erg leuk om (weer)
mee te maken voor de beide scholen uit Vinkeveen.

Mee eens
In de RTG Bestuur werd dit rapport besproken en alle aanwezige
raadsleden konden zich vinden in
de aanbevelingen. Anco Goldhoorn
van RVB vroeg zich echter af of de
bestuursvorm waar men nu in deze
gemeente mee werkte, bijvoorbeeld
RTG’s en geen commissies meer, of
dat wel goed werkte hier: “ Aan echt
discuseren kom je niet meer toe.
Vragen moet je altijd schriftelijk indienen en zo krijg je alleen maar gewenste vragen en geen echte antwoorden”.
Ook Cees Houmes van D66. Vond
dat de raad teveel weggewimpelde
antwoorden krijgt. De boodschap is
mij duidelijk. Er wordt ons een duidelijke spiegel voorgehouden”.
Bert van Broekhuijsen GB was
van mening dat de raadsleden en
het college meer respect voor elkaar vragen moesten hebben. Het
is hoog tijd voor een cultuuromslag
in deze gemeente. Hopelijk komt
dat na de komende verkiezingen en
krijgen we een beter bestuur. Hopelijk dat de nieuwe raad en een
nieuw college de onderlinge verschillen kan veranderen”.
Prachtig
“De stenen replica’s zijn prachtig
geworden”, aldus Jan van Breukelen. “Maar het mooiste is dat we aan
de hand van de grenspalen over een
deel van de geschiedenis van dit
gebied kunnen vertellen. De markante palen zullen bij menig voorbijganger vragen oproepen. Door de
palen en de informatiepanelen kunnen we hen nu over het bewogen
verleden informeren”, voegt de wethouder eraan toe.
Peter van Golen is ook zeer tevreden met het resultaat. “Als Historische Vereniging merken we heel
goed hoeveel er nog onbekend is
over dit gebied. Zo vormde met name Waverveen een belangrijk onderdeel van de strijd die hier woedde. Van ongeveer laat 13e eeuw tot
de 19e eeuw heeft Waverveen tot
Holland in plaats van Utrecht behoord. Het toenmalige Waverveen
was een rijk en belangrijk dorp in
de regio en daarmee een welkome
oorlogsbuit. En zo zijn er nog veel
meer interessante wetenswaardigheden”, laat Peter van Golen weten.

nen. Die categorie moet geactiveerd worden. In
haar ‘objectieve ”reactie over de kabinetsplannen,
is de partij Ronde Venen Belang selectief in de
aangehaalde onjuist uitgelegde onderwerpen. Sta
mij toe haar opsomming, realistisch aan te vullen. Aanpak van het TBS verlof, aanpak van overtredingen in woonwijken, opheffen van het vastgestelde bekeuringenquota, meer spreektijd aan
slachtoffers tijdens rechtszaken, opheffen van het
rookverbod in kleine cafés, korting op subsidies
aan ontwikkelingsorganisaties, strakke aanpak
van overlastjongeren in wijken en buurten. Het
kabinet voert noodzakelijk bezuinigen door om
onze kinderen niet op te zadelen met een financiele erfenis van hun ouders. Zowel landelijk als locaal hebben wij de tering naar de nering te zetten.
Zeker opmerkelijk is dan te constateren dat fractievoorzitter van Ronde Venen Belang Anco Goldhoorn in zijn retirade tegen het VVD-CDA kabinet,
fijntjes “vergeet” te melden dat hij al jarenlang lid
is van diezelfde VVD; over betrouwbaarheid in de
politiek gesproken.
Stuitend is het feit dat Ronde Venen Belang is
haar advertorial van afgelopen week het beeld
neerzet dat tal van onderwerpen en bereikte politieke en beleidsmatige resultaten enkel en alleen op het conto van Ronde Venen Belang mogen worden geschreven. Het zwembad, cameratoezicht enz enz. zijn mede door andere politieke
partijen, waaronder de VVD, geïnitieerd en gerealiseerd. Overigens wacht de bevolking al 5 jaar op
de door Ronde Venen Belang toegezegde huisartsenpost, een keiharde verkiezingsbelofte van die
partij, tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen. In de volksmond heet dit kiezersbedrog. Overigens hebben we de lijsttrekker Jacques Dekker
tijdens de campagne tot op heden nog nergens
gezien en gehoord. Wordt ook tijd die verantwoordelijkheid in te vullen, heer Dekker, en niet uw secondant Goldhoorn het werk op te laten knappen.
Het belooft een mooie verkiezingsstrijd te worden,
waarin in ieder geval wij als VVD voor de inhoud
en niet voor de verpakking gaan.

worden nagekomen. De raad dient
zich te realiseren dat toezeggingen
geen onderdeel vormen van de besluitvorming. Indien de raad wil dat
het besluit wordt aangepast, moet
de raad een amendement realiseren”.

De Ronde Venen - Viviane van
Nieuwkerk is afgelopen donderdag
gastspreekster geweest bij Passage
“De Ronde Venen”. Het maken van
quilts is een grote hobby van Viviane, waar al haar vrije tijd aan wordt
gespendeerd. Quilten is een eeuwenoude techniek, waarbij hergebruik van oude kleding resulteert in
dekens gemaakt uit allemaal kleine
lapjes met een vulling tussen boven
en onderlaag. Vooral bekend vanuit
Amerika, waar o.a. de Amish vanuit
Europa het quilten hebben geïntroduceerd; maar sinds een tiental jaren ook elders een geliefde bezigheid.
Het ontwerp, het uitzoeken van de
geschikte kleuren en motieven, het
maken van een patroon op de vierkante centimeter en dan het handmatig verwerken van de vele lapjes
resulteert in prachtige quilts. Viviane heeft een aantal van haar creaties
meegenomen, waarbij de prachtige
kleuren en vlakverdeling opvallen.
Het maken van quilts is niet alleen
een creatieve activiteit, het gezamenlijk bezig zijn maakt een hechte
groep van de dames die deze hobby
beoefenen. Regelmatig wordt er ge-

exposeerd, beursen worden bezocht
en ervaringen uitgewisseld; de quilt-

Origineel
Een originele scheydtpaal staat nog
aan de Poeldijk in Waverveen, iets
ten oosten van de weg. Deze paal
is een beschermd gemeentelijk monument en markeert niet alleen de
grens tussen de gewesten Holland
en Utrecht, maar tevens tussen Waverveen en Mijdrecht. In Vinkeveen
(op de hoek van Achterbos en de
Botsholsedijk) en in Wilnis (langs
de Mijdrechtsedwarsweg, zowel ten
westen als ten oosten van de rotonde aan de N212) zijn replica’s
neergezet. De replica’s zijn vervaardigd door steenhouwer Fronik uit
Mijdrecht.
Een uitgebreide toelichting van de
Historische Vereniging De Proosdijlanden en de tekst op de ANWB
informatiepanelen, is te lezen op
www.derondevenen.nl.
vereniging in Nederland telt inmiddels meer dan 13.000 leden. Zelfs
wereldwijd via internet blijven de
maaksters van quilten op de hoogte van elkaars werkstukken. Aan het
eind van haar presentatie krijgt Viviane een warm applaus van de leden
van Passage.
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VLC Vinkeveen verzorgt
optreden verzorgingstehuizen

Opel Ampera reserveren
nu mogelijk!

De Ronde Venen - Levensliederen
en smartlappen worden vaak in één
adem genoemd, maar smartlappen
hebben vaak een droevig eind. De
projectweek die de leerlingen van
de tweede klas van het VeenLanden
College Vinkeveen over dit onderwerp hadden, werd echter op feestelijke wijze afgesloten.
In een projectweek verzorgt elke
docent een aantal lessen over één
centraal thema. “Smartlappen” lijkt
een beperkt onderwerp, maar er
kwamen nog veel andere onderwerpen aan bod. Een voorbeeld daarvan is een stukje geschiedenis van
het levenslied. Werd er vroeger een
beetje minachtend over de uitvoerende artiesten gesproken, nu vermaken zij een breed publiek. Ook
aan zangtechniek, muziekinstrumenten, het maken van een powerpoint presentie en aan creatieve

Regio - Nu te reserveren bij Opel
Van Kouwen: Milieubewust: gezinsauto die 40-80 km nagenoeg emissievrij en elektrisch kan rijden. Gemak: accu in slechts drie uur oplaadbaar; eindeloos elektrisch rijden
mogelijk. Probleemloos: actieradius kan worden uitgebreid tot meer
dan 500 kilometer. Ruim: vijfdeursauto met vier zitplaatsen en royale
bagageruimte . Dynamisch: fluisterstille trekkracht zorgt voor sensationele rijervaring. Actueel: kan vanaf
12 november 2010 worden gereserveerd; levering vanaf eind 2011

vaardigheden hebben zij aandacht
besteed.
Deze projectweek had nog een bijkomend voordeel. De leerlingen
konden op de slotdag een opdracht
voor hun maatschappelijke stage uitvoeren. Naast de verschillende activiteiten hadden de leerlingen
vijf liedjes ingestudeerd om bewoners van drie verzorgingstehuizen
een vrolijke ochtend of middag te
bezorgen.
Bekende liedjes zoals “De klok van
Arnemuiden” en “Aan de Amsterdamse grachten” toverden menige glimlach op de gezichten van de
bewoners van Zuiderhof, Gerardus
Majella en Nieuw Avondlicht. Als
een negentigjarige dame ook nog
een dansje waagde tijdens het zingen, dan was het doel van het optreden van VLC zeker bereikt!

Grote winterbazaar bij
Intersport DUO

Regio - Op 25, 26 en 27 november
a.s. organiseert Intersport DUO een
winterbazaar in de filialen Uithoorn
en Amsterdam-Buitenveldert. Dit is
voor u dé kans om te profiteren van
vele aanbiedingen die tijdens deze
beurs worden aangeboden. Onderdeel van deze grote wintersportbazaar is een ski-, en snowboard-occasionbeurs. Ook aan particulieren
wordt de mogelijkheid geboden om
wintersportmateriaal op deze beurs
te koop aan te bieden. Alleen technisch veilig materiaal (geen kleding)
kan worden ingebracht t/m 24 november a.s. bij: Intersport DUO Zijdelrij 7 in Uithoorn (0297 560329)
en bij Intersport DUO Gelderland-

plein 44 in Amsterdam-Buitenveldert (020 6442442). Na controle op
veiligheid van het materiaal wordt
door de medewerkers, in overleg
met u, de vraagprijs bepaald. Verkocht materiaal zal worden uitgekeerd in waardebonnen. Intersport
DUO brengt verder geen provisie in
rekening.
Naast het occasionmateriaal vindt
u tijdens de beurs vele aantrekkelijke wintersportaanbiedingen zoals
skikleding en -accessoires, ski- en
snowboardsets en schaatsen. Bovendien kunt u gebruik maken van
een laagseizoenkorting van 10,00 op
ski- of snowboard onderhoud.

Reserveer uw Opel Ampera”
Elektrische mobiliteit is een feit.
Maar dit is de eerste elektrisch aangedreven auto die bovendien een
onbeperkte actieradius heeft. Voor
de basisversie geldt in Nederland
een vanafprijs van 42.900,- waarin 19% BTW is inbegrepen. Dit komt
overeen met de door de fabrikant
afgegeven Europese richtprijs. Vanwege de per markt verschillende
uitrustingsniveaus kunnen de werkelijke prijzen per land in Europa
afwijken. Het Nederlandse volumemodel – met een nog rijkere standaarduitrusting dan de basisversie –
zal in de markt gezet worden tegen
een prijs van 44.500,-. De Ampera is
volgens de huidige overheidsregels
BPM- en wegenbelastingvrij.
Leas
Met deze prijsstelling kiest Opel
voor duidelijkheid richting de klant.
Sommige andere fabrikanten kiezen
ervoor de prijsstelling van hun elek-

trische auto’s te splitsen: een basisprijs voor de auto en een leasebedrag voor de accu. Aangezien het
leasebedrag doorgaans wordt onderbelicht, lijkt de prijs daardoor
aantrekkelijk. De leasebedragen
worden echter maandelijks betaald
over een periode van meerdere jaren, zodat de totale kosten overeenkomen met auto’s waarvan de accu bij de verkoopprijs is inbegrepen.
De door Opel gekozen prijsstelling
voorkomt misverstanden door de totale kosten voor het gebruik van de
accu in de prijs te verwerken. Momenteel onderzoekt Opel waar de
voorkeur van kopers naar uitgaat
inzake financiering en leasing van
de Ampera. De uitkomsten daarvan
maakt Opel later bekend.
Wilt u een Opel Ampera reserveren?
Dat kan vanaf nu! U kunt zich aanmelden op de website van de Opel
Ampera dealer, Van Kouwen en zo
een ‘e-Pionier’ worden en u bent ervan verzekerd dat één van de eerste
exemplaren van u is.
Eind 2011 behoort u tot de allereerste eigenaren van Europa’s eerste
praktische, elektrische gezinsauto.
Bovendien kwalificeert de voorinschrijver zich van een vroege proefrit, deelname aan speciale Ampera-activiteiten en de meest actuele nieuwsupdates. Eind 2011 start
de levering van de Opel Ampera.
Voor meer informatie kunt u terecht
bij één van de Opel vestigingen
van Van Kouwen , zie de website
www.vankouwen.nl.

Wie gaat de Audi A1 winnen bij
Winkelcentrum Zijdelwaard?

Fraaie nieuwe feestverlichting siert de gevelrand van het winkelcentrum
Uithoorn - Het is beslist de moeite
waard om de komende weken boodschappen te gaan doen in Winkelcentrum Zijdelwaard op het Zijdelwaardplein. Dat geldt ook voor bewoners uit De Ronde Venen! Iedereen krijgt bij het winkelcentrum de
kans om een splinternieuwe Audi
A1 – waarde 23.000 euro – te winnen die in de hal van het winkelcentrum te bewonderen is. De auto is beschikbaar gesteld door Auto Maas in Uithoorn als hoofdprijs
in het prijzenfestijn dat door de winkeliersvereniging wordt georganiseerd. Maar dat is niet het enige. Er
zijn nog veel meer prachtige prijzen
te winnen. Die worden mede door
de deelnemende winkeliers in het
winkelcentrum beschikbaar gesteld.
Wat te denken van een elektrische
fiets ter waarde van 1.200 euro als
tweede prijs en een reischeque van
1.000 euro die als derde prijs op ie-

mand ligt te wachten. Verder zijn er
nog tientallen andere schitterende
prijzen die elke week op een zaterdag worden uitgereikt. Behalve de
hoofdprijs, de Audi A1 dus, waarvan de sleutels op oudejaarsdag,
vrijdag 31 december, aan de gelukkige eigenaar worden overhandigd,
worden tegelijkertijd de tweede en
derde prijs uitgereikt. Prijswinnaars
worden persoonlijk op de hoogte
gesteld als zij een prijs hebben gewonnen. Dan worden zij uitgenodigd naar het winkelcentrum te komen om bij een van de winkels hun
prijs in ontvangst te nemen. Er zijn
vijf prijsuitreikingen, te weten op zaterdag 27 november, 4 december, 11
december, 18 december en vrijdag
31 december. Let op, ook al heeft iemand een prijs gewonnen, niet zijnde de hoofdprijs, blijft men tóch kans
hebben om de hoofdprijs te winnen.
Men kan gewoon blijven meedoen

Wie wordt de winnaar van deze prachtige Audi bij winkelcentrum Zijdelwaard?
De beide charmante dames, Maryce (Nelson Schoenen) en Miriam (De Boet
Esprit) worden niet bijgeleverd…

om de fraaie Audi te winnen. Dubbelop dus! Bovendien mag men onbeperkt aan het prijzenfestijn deelnemen. De actie is gestart met de
intocht van Sint Nicolaas afgelopen
zaterdag en duurt tot en met 24 december.
Wat moet u doen?
Het is heel eenvoudig. Alle winkels die behoren tot het winkelcentrum, dus ook aan de Zijdelrij, hebben een of meer rood-witte enveloppen voor u klaarliggen met daarop
‘Prijzenfestijn Winkelcentrum Zijdelwaard’. Als u gaat winkelen dient u
voor minimaal 100 euro aan kassabonnen te verzamelen van vier verschillende winkels. De bonnen doet
u in een envelop, plakt deze dicht en
u vult uw naam, adres en telefoonnummer op de achterkant in. Verder
moet u de slagzin afmaken na de
beginregel. Hoe ludieker, toonaangevender of duidelijker de slagzin is,
des te groter is de kans dat u meedingt naar een van de drie prachtige prijzen waaronder misschien wel
de hoofdprijs. Of kans maakt op een
van de andere interessante prijzen.
Wie meer wil weten over het prijzenpakket kan dit zien in de winkels of
op www.zijdelwaardplein.nl. Deponeer uw envelop vervolgens in een
van de actiebussen in het winkelcentrum en kruis uw vingers… U
hoeft echter niet te stoppen, want
u kunt telkens opnieuw deelnemen
door een envelop te vullen met andermaal verschillende kassabonnen
voor minimaal 100 euro en uw tweede envelop doet ook mee voor een
prijs. U gaat voor een derde of vierde? Oké. Kortom, u kunt net zo vaak
meedoen als u zelf wilt. Hoe vaker u
mee doet, des te meer kans op een
prijs. Vrijdag 24 december is de laatste dag van de actie. De trekking
van de hoofdprijzen vindt plaats op
maandag 27 december door de notaris van notariskantoor Akkermans
Meuleman, waarna de prijswinnaars bericht ontvangen. De uitreiking vindt dan op vrijdag 31 december plaats.
Ruim prijzenpakket
Twee bestuursleden van de winkeliersvereniging, Joep, van kapsalon
JoepSze en Pierre ten Hoope, van
de gelijknamige boekhandel, zijn er

maar druk mee alles in goede banen
te leiden. “Naast de superhoofdprijs
en de fantastische tweede en derde prijs, is er veel meer ingebracht
door winkeliers”, vertelt Joep. “Zoals een prachtige pennenset van de
Thuiskantoorwinkel, boekenpakketten van Boekhandel Ten Hoope, een
zonnebril van Pearl, een kappersbehandeling met thuis haarverzorgingsets van JoepSze à 100 euro per
stuk, cadeaubonnen van Keurslager
Bader, 25 taarten van de banketbakker, een taxatierapport voor uw
woning van makelaardij Ohlenbusch, Ran & Van der Wurff, cadeaubonnen van Nelson en De Boet Esprit en vier kunstwerken in de vorm
van zeefdrukken van Donna Carbani (C1000), 4 winterjacks van Duo
Sport ter waarde van 100 euro, een
dames- en herenverzorgingspakket
van Drogisterij/parfumerie Stoop en
ga zo maar door. Dat zijn slechts enkele van de prijzen die door de winkeliers worden aangeboden. Die zijn
dus niet te versmaden“, aldus Joep
die rekent op een extra toeloop van
nieuwsgierige bezoekers en klanten
die graag een graantje willen meepikken uit het ruime prijzenpakket
met een superhoofdprijs.
Unieke actie
“De actie vloeit voort uit de gedachte dat wij als winkeliers in de maanden november en december voor de
consument iets extra’s willen organiseren als dank voor hun klandizie
en regelmatige komst naar het winkelcentrum”, haakt Pierre ten Hoope
in. “Daarnaast om ook een beetje
te vieren dat diverse winkeliers hun
winkels middels een verbouwing intussen hebben aangepast en gemoderniseerd. Daarnaast is de sfeerverlichting aan de buitenkant bij de
hoofdingang volledig vernieuwd en
voorzien van energiezuinige leds.
Een creatie van Homan Electrotechnisch Bureau BV uit Mijdrecht. De
winkeliers hebben dus niet gewacht
op het moment dat het winkelcentrum op zich ooit een keer aan de eisen van deze tijd zal zijn aangepast.
Dat kan nog jaren duren en wij moeten wel verder met elkaar. Zo heeft
de makelaardij aan de zijkant van
het winkelcentrum een vernieuwd
onderkomen, Beter Horen is erbij
gekomen, evenals Pearl omdat Sparnaay alleen op het Amstelplein wilde
verder gaan, Duo Sport is helmaal
verbouwd, Keurslager Bader heeft
zijn winkel aangepast, bloemenwinkel Zijdelfleur is uitgebreid net zoals
De Boet Esprit en wellicht volgen er
binnenkort nog wel meer. Hoe dan
ook, de winkeliers van Winkelcentrum Zijdelwaard willen voor hun
klanten iets te bieden hebben in een
moderne en ruime(re) omgeving. Zij
willen het winkelcentrum - zeker de
komende feestmaand - duidelijk een
keer extra op de kaart zetten. Daar
sluit deze toch wel unieke actie mooi
bij aan. Het blijkt dat de actie nu al
goed is ontvangen bij zowel de winkeliers als de klanten. Die zijn dolenthousiast, evenals Ronald Maas
dat is, die graag de actie wilde ondersteunen met de inbreng van de
Audi 1.”
Aldus Pierre.

Verzamelbeurs
Mijdrecht - Aanstaande zaterdag,
20 november, is er weer van 09.30
uur tot 13.00 uur een Verzamelaars-

markt in de Meijert. U kunt daar terecht voor postzegels, munten, briefkaarten e.d. Toegang 1 euro. Voor inlichtingen www.verzamelaarsrondevenen.nl tel 0297- 289322

Open dag bloemenatelier

Bij Karin van Dierendonck
Bloemen begint de kerst!
Regio - Laat je creativiteit de vrije
loop en maak je eigen kerststukken.
Dit weekend is het atelier van Karin van Dierendonck open voor iedereen die een gezellige kerstworkshop wil volgen .
Zoals ieder jaar geeft Karin van Dierendonck in december dagelijks
workshops in het maken van allerhande kerstdecoraties voor in huis.
Karin: “Het maken van je eigen
kerststuk geeft heel veel voldoening. De workshops zijn heel gezellig en je kunt nog weken genieten van het eindresultaat! Wat is er
nou leuker dan tegen je gasten te
kunnen zeggen dat je een guirlande of tafelstuk zelf gemaakt hebt?”
Uiteraard is er deskundige begeleiding voor iedereen die dat nodig
heeft. “Niet iedereen is even ervaren in het maken van dit soort decoraties, maar iedereen gaat bij mij de
deur uit met iets moois.”
Alle decoraties die gemaakt worden
zijn komend weekend te zien op de
open dag. Met een kopje koffie of
thee kun je je rustig laten inspireren en een keuze maken uit het grote aanbod. Er zijn maar liefst tien

verschillende stukken. ”Tafelstukken, kerstkransen, guirlandes, noem
maar op! Van klassiek tot modern en
in alle denkbare kleuren, heel verrassend”.
In december worden er drie keer per
dag workshops gegeven voor groepen en individuen. Naast de ‘losse’ workshops, waar iedereen zich
voor in kan schrijven, is er ook een
flink aantal bedrijven dat een creatief kerstfeestje bij Karin van Dierendonck komt vieren. Karin: “Goed
voor de teambuilding en leuker dan
een kerstpakket.”
Je kunt je op de open dag inschrijven voor één van de workshops in
het vaste rooster maar je kunt ook
met een aantal vriendinnen in overleg een leuke middag of avond organiseren.
Het atelier aan de Tuinderslaan 4
in Mijdrecht is zaterdag 20 november geopend van 10.00 tot 17.00 en
zondag 21 november van 13.00 tot
16.00 uur. Iedereen is welkom, voor
de kinderen is er limonade en wat
lekkers. De Tuinderslaan ligt aan het
einde van de Schattekerkerweg, een
zijstraat van de Oosterlandweg
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Weer net geen winst voor
volleybaldames Atalante 1
Vinkeveen - Zaterdag 6 november
mocht Haaxman/Verbruggen dames 1 afreizen naar Amersfoort. Om
12.30 uur mochten de dames aantreden tegen AVV Keistad D3. Zij
stonden op de ranglijst 1 plaats boven Atalante D1, dus er zouden mogelijkheden op punten moeten zijn.
Deze keer had coach Sjaak Immerzeel maar beschikking over zeven
speelsters.
Het team moest het doen zonder de
geblesseerde Daniëlle van der Horst
(kuit) en de geopereerde Carin van
Kouwen. Eerstgenoemde was er
wel bij om de dames vanaf de kant
aan te moedigen en te voorzien van
water en lekkernijen. Nancy Lijten
werd deze wedstrijd niet ingezet als
libero, zodat er toch nog wisselmogelijkheden waren.
De 1e set begon met een 6-1 achterstand door een hoge servicedruk
van Keistad. Coach Sjaak was genoodzaakt direct een time-out te
nemen om de dames aan te sporen de pass bij spelverdeelster Irma
Schouten te brengen.
Dames 1 kwam terug tot 11-8 door
goede passes, servicedruk van Atalante zijde, een goed blok van Suzan Heijne/Irma Schouten en een
aanvallend scorende Loes Kuijper
op buiten. Een 2e time-out op 1814 moest de rust terugbrengen in
het team. AVV Keistad liep uit tot
21-14. Coach Sjaak wisselde Jana Chatrnuchova op het midden in
voor Marleen Sondermeijer om nog
te proberen de set te redden.
Slimme plaatsballen in het midden
van Nancy en Suzan volgden. Dames 1 kwam terug tot 22-19 en na
een doortikbal van Irma was het ineens 22-21.
De 2 time-outs van AVV Keistad
mochten niet meer baten. Door een
sterke serviceserie van Suzan en
perfecte rallypasses kon Irma de
aanvalsters prima bedienen. Keistad
kon niets meer afmaken en met 2325 ging het 1e punt naar Haaxman/
Verbruggen D1.
De 2e set bleef Jana op het midden
staan voor Marleen. Weer begon de
set hetzelfde als de 1e. De sprongservice van 1 van de dames van AVV
Keistad was niet onder controle te
krijgen en opnieuw moest coach
Sjaak ingrijpen met een time-out op
7-1.
Met variatie in de aanval, slimme
plaatsballen van Mirjam van der
Strate rechtdoor achterin en geplaatste aanvallen van Nancy kwam
Haaxman/Verbruggen D1 terug
naar 15-11.
Het bleef over en weer gaan met
servicefouten, aanvallen die scoorden en plaatsballen. Op 16-13 werd
Marleen ingewisseld voor Mirjam
om aan het net wat meer lengte tehebben voor de aanval en het blok.
Op 18-13 nam coach Sjaak zijn 2e
time-out, maar Atalante dames 1
bleef achter de feiten aanlopen. Bij
21-16 werd Mirjam weer teruggewisseld voor Marleen op de serviceplaats. Er volgde nog een service
ace van Mirjam, maar het mocht
niet meer baten. De 2e set ging met
25-18 naar AVV Keistad.

Vinkeveen - In het immer sfeervolle
spelershome probeerde Gerard Roling er op zaterdagochtend, 6 november de moed nog in te houden,
niet wetende dat het deze morgen
bij OSM - onder de rook van Utrecht
- af en toe met bakken en bakken
tegelijk naar beneden kwam. .

Gewisseld
De 3e set werd er door coach Sjaak
weer wat gewisseld in de opstelling.
Marleen ging op de diagonaal, Nancy op buiten en Loes mocht als wissel (voor bijna alle posities) aan de
kant beginnen. Vanaf het begin van
de set was het een opgaande strijd.
Bij 6-8 kwam er een wissel bij AVV
Keistad door de servicedruk van Suzan. Er was veel aanvalsdruk aan
beide zijden.

De bal ging deze voorstelling razendsnel van voetje naar voetje en
daardoor scoorden Daan Plevier,
Jim Bakker, Rens Kok en Sander de
Vries binnen 10 minuten prachtige
doelpunten: 0-4.
Sem Snoeren was een van de uitblinkers, hij pakte de bal goed af
en gaf hele mooie voorzetten op z’n
vriendjes. Mede daardoor kon Jim
scoren: 0-5. Direct daarna scoorde Sander uit een fraaie voorzet

De passes kwamen perfect bij Irma
en ze kon lekker variëren. Door een
blokje van Irma en de servicedruk
van Mirjam moest AVV Keistad bij
13-15 een time-out nemen.
Met mooie passes van Suzan op de
sprongservice van AVV Keistad en
opnieuw een blok van Irma bleef het
gelijk opgaan. Bij 22-22 was het de
beurt aan Atalante om in een timeout de rust te zoeken.
Goed verdedigend werk van Nancy
en opnieuw een time-out bij 24-23
voor AVV Keistad hebben het harde werken van Haaxman/Verbruggen D1 opnieuw beloond.
Met 24-26 werd het 2e punt binnengehaald.
Gelijk
De 4e set had dezelfde opstelling als
de 3e. Tot 8-8 was het een gelijkopgaande strijd. Maar door weinig
servicedruk en slordig afmaken zag
coach Sjaak zich genoodzaakt Loes
voor Marleen op de diagonaal in te
wisselen na de 1e time-out op 14-8.
Door veel passfouten en teveel nadenken hoe we druk konden zetten
bij AVV Keistad moest coach Sjaak
bij 19-11 zijn 2e time-out nemen.
Hierin gaf hij aan dat alle remmen
los moesten om nog iets te kunnen betekenen in deze set, maar het
mocht niet meer baten. Met 25-12
ging de 4e set naar AVV Keistad.
De 5e set werd een erg spannende set. Loes bleef voor Marleen op
de diagonaal staan. Door een kleine
serviceserie van Irma kwam Atalante D1 met 1-2 voor.
Door goede passes van met name
Jana en mooi geplaatste aanvallen
kwam Atalante D1 op 4-5 en op 7-8
werd er gewisseld van speelhelft. De
1e time-out van coach Sjaak kwam
op 8-9. Door een goed blok van Jana/Mirjam volgde een time-out van
AVV Keistad op 10-11.
De middenspeelsters van AVV Keistad wisten veel te scoren en op
13-12 kwam de laatste time-out
van Atalante. Een mooie aanval van
Mirjam en een 2e balletje van Irma
bracht 14-15 op het scorebord en
de laatste time-out van de wedstrijd
voor AVV Keistad met zich mee.
Door het net niet kunnen afmaken
in de laatste fase en de goedscorende middenspeelster van AVV
Keistad werd de winst uit handen
genomen. Met 17-15 ging de 5e set
verloren.
Afgelopen vrijdag 12 november
hebben de volleybaldames van Atalante tegen Lovoc in De Boei gespeeld. Over deze wedstrijd volgt
een verslag in de Meerbode.

Succesvolle open tossmiddag
bij Tennisvereniging Wilnis
Wilnis - Zondag 7 november vond
er bij Tennisvereniging Wilnis een
open tossmiddag plaats. Iedereen,
ongeacht of je lid was bij TV Wilnis,
kon meedoen. Oorspronkelijk zou er
een familiedag plaatsvinden, maar
door te weinig aanmeldingen kon
dit geen doorgang vinden. In plaats
daarvan werd er een heuse tossmiddag georganiseerd. Van 12.00
uur tot 16.00 uur ‘s middags kon iedereen die binnen liep een balletje
mee slaan. Het weer zat erg mee,
dus er kwamen ook heel wat mensen opdagen!
Het was een uitermate geslaagde

Hertha F5 blijft maar winnen

dag en dat maakt dat de organisatie dit concept zeker zal herhalen.
Niemand hoeft zich van tevoren op
te geven, als iemand op de dag zelf
zin heeft om een balletje te komen
slaan, dan kan dat! Je hoeft niet per
se lid te zijn van TV Wilnis.
Ook als je ergens anders lid bent of
zelfs nog nooit hebt getennist, ook
dan is er plaats! Zonder verplichtingen, gewoon gezellig een uurtje of
meer tennissen. Houd de media in
de gaten, want een volgende tossdag zal zeker worden aangekondigd! TV Wilnis verwelkomt iedereen!

van Geertje Kroon: 0-6. Ook Daan
en Rens wisten het net in de eerste
helft nog een keer te vinden: 0-8. en
toen was het rust.
Na rust droop het plezier er opnieuw
aan alle kanten van af en scoorde
de “linksbuiten” Daan: 0-9- en 0-10.
Sem’s schot ging net naast en keeper Mika speelde als een echte Jan
Jongbloed mee op de middenlijn.
Verdedigend speelde Michel Passet weer foutloos en komt hij steeds
dichter bij zijn eerste doelpunt van
dit seizoen. Mats (Koeman) Klinkhamer scoorde met mooie afstandschoten: 0-11 en 0-12. Verbindingsman Rens scoorde met een mooie
dribbel: 0-13 en goalgetter Daan
bepaalde de eindstand met twee
fraaie doelpunten op 0-14

Mijdrechtse turnerThomas
in het Jong Oranje Team
Mijdrecht - In het weekend van 6
en 7 november 0heeft Mijdrechtse
turner Thomas Zonneveld (14 jaar)
voor Jong Oranje geturnd in een internationale wedstrijd in het Belgische Melsele, vlakbij Antwerpen.
Thomas werd afgelopen zomer door
de KNGU uitgenodigd om deel uit te
maken van de Jong Oranje selectie
en dit was zijn eerste kans om voor
Nederland te turnen in een wedstrijd. Het was dus heel spannend!
In zijn wedstrijdcategorie waren er
acht teams, drie uit België, vier uit
Nederland en een uit Canada. Het
team van Thomas bestond uit nog
drie andere Jong Oranje talenten.
Het eerste toestel voor zijn team was
voltige, maar vanwege een blessure
kon hij dit toestel niet doen. Dus de
wedstrijd voor Thomas begon op ringen. Door een kleine fout heeft Thomas zijn nieuwe oefening niet helemaal goed kunnen uitvoeren. Op
sprong heeft hij goed kunnen laten
zien wat hij in huis heeft op dit toestel. Vervolgens op brug heeft Thomas een solide oefening laten zien.
Helaas op de hoge rekstok ging de
nieuwe oefening ook niet zoals gepland. Op het laatste onderdeel
heeft Thomas zijn vloeroefening uitstekend geturnd. Samen met de
punten van zijn teamgenoten heeft
het KNGU-team zich tot de derde
plaats geturnd, achter twee van de
Belgische teams met hun nationale
talenten.

Al met al was dit een zeer leerzame
ervaring voor Thomas. Dit was de
eerste van drie wedstrijden in korte tijd. Komende week reist deze turner naar Brno in Tsjechië voor een
U-15 wedstrijd in internationaal gezelschap en kort daarna wordt het
spannend in de Nationale Team Cup,
waar de teams van de top turnverenigingen in Nederland strijden voor
de clubteamtitel. Op de NTC in Alphen aan den Rijn zal zijn team van
SV PAX Haarlemmermeer, onder leiding van hoofdtrainer Jos van Klink,
de landstitel binnenkort verdedigen.

De Paddestoel 2 profiteert
van uitglijder De Schans

Stoelzitter
Stieva Aalsmeer was met 1-8 kansloos tegen De Springbok 1. Kees
de Bruin hield Pieter Coenen op
de stoel door in 14 beurten en een
moyenne van 12,86 te winnen. Derk
Bunders redde de eer met een gelijkspel tegen Peter Stam.
APK Mijdrecht 1 zorgde voor de
verrassing van de week door De
Schans met 9-0 te verslaan. Rene Hoogenboom, Cor Ultee, Henny
Versluis en Gerry Hölzken zorgden
met overwinningen dat de spanning
weer helemaal terug is in de competitie. De Merel/Heerenlux 3 had met
9-0 een reglementaire overwinning
op APK Mijdrecht 3.
Het team van APK Mijdrecht 3
kwam maar met 2 spelers opdagen.
Cens 2 verpulverde De Kromme
Mijdrecht 1 met 9-0. Jos Bader was
de grote man voor zijn team door
in 17 beurten Chris Verhoef te verslaan. De Springbok 2 trok met

Winst voor volleybaldames
van Atalante 2 in Uithoorn
Vinkeveen - Donderdag 4 november speelde Haaxman D2 tegen SAS D3 in Uithoorn. Zonder
Joke Ruizendaal maar met Annike
van Kouwen en Annemarie Bakker
was een achttal paraat. De groengele ploeg staat florissant op nummer 1, vier puntjes los van Spaarnestad D5 en op vijf puntjes van onze
vrienden van Roda. Maar na 5 wedstrijden kan nog van alles gebeuren,
ook tegen dit gepromoveerde team
op nummer 8. De voeten blijven bescheiden in de schoenen.

Biljarten

De Ronde Venen - In speelweek 12
is de spanning weer helemaal terug
in de biljartcompetitie. De Schans
kreeg met 0-9 een geweldig pak
slaag van APK Mijdrecht 1. De Paddestoel 2 heeft de kampioensvorm
weer te pakken en won met 9-0 van
DIO 2. Kees de Bruin begint steeds
meer de smaak te pakken te krijgen in De Ronde Venencompetitie. Hij toverde een serie van 77 caramboles = 42,78% uit zijn keu. Paul
Schuurman was weer eens geweldig op dreef en scoorde in 13 beurten de kortste partij van de week.
De Paddestoel 3 zag De Merel/Heerenlux 1 met 3-6 vertrekken. Michel Bak was veel te sterk voor John
Vrielink. Met zijn winst in 20 beurten zorgde hij ook voor het extra
punt van zijn team. Bob’s Bar won
op het nippertje met 5-4 van De Merel/Heerenlux 2. Toon van Dijk won
van vader Richard van Kolck. Evert
Oudhof was net iets sterker als zoon
Bobby van Kolck. De Kuiper/van
Wijk kon het met 4-5 net niet redden tegen Cens 1. Kees de Zwart
en Desmond Driehuis speelden een
spannende partij. In de laatste beurten trok Kees aan het langste eind.
Martien Heijman (zie foto) won in
een prachtige partij met slechts 2
caramboles verschil van Joris van
Putten.

Op de foto van links naar rechts; boven: Mika Gankema, Mats Klinkhamer,
Daan Plevier, Michel Passet. Onder: Sem Snoeren, Sander de Vries, Rens Kok,
Jim Bakker (afwezig: Geert Kroon).

De eerste set startte voortvarend
met mooie servicebeurten. Al ras
werd een fiks gat geslagen en hoewel nog niet loepzuiver werden fijne
ballen gescoord: 9-25. Het was geen
gelijkwaardige strijd en in set 2
kwam toch iets te veel nonchalance
om de hoek kijken, de scherpte was
beetje bij beetje aan het wegzakken. SAS profiteerde er lekker van
en wist ook met hun service goed bij

te blijven tot in de 20. In een timeout werd orde op zaken gesteld en
de set werd afgerond met 25-21.
Annike van Kouwen en Jet Feddema kwamen in set 3 aan bod. Van de
kant zag het er niet echt flitsend uit,
toch werd deze set gepakt met 2514. Vooral de reactie op de grillige
niet harde maar wel onvoorspelbare
aanvalsballen was goed, en ‘under
control’ werden deze netjes in drieen gepareerd. Met 25-10 in de laatste set werd de 4-0 winst een feit.
Het was geen lekkere wedstrijd geweest en vooral zaak om goed en
geconcentreerd het eigen spelletje
te blijven spelen, iets dat in de derde set bijna scheef liep maar goed
werd gecorrigeerd.
Vrijdag 12 november heeft de ploeg
tegen hekkensluiter Velsen gespeeld, daarna volgt op woensdag
24 november een mooie match tegen de nummer twee Spaarnestad
D5 uit Haarlem.

5-4 aan het langste eind tegen De
Kromme Mijdrecht 2. Jan van Veen
en Piet Slingerland zorgden in sterke partijen voor de winst van de
Hoefenaren.
Uit vorm
DIO 2 bakte er niets van en verloor
met de duidelijke cijfers 0-9 van De
Paddestoel 2.
Jim van Zwieten gaf Henny Hoffmans biljartles. Pim de Jager won
nipt van Pieter Stokhof. Robert
Daalhuizen haalde één carambole
meer dan Bart Hoffmans. Sjoerd van
Agteren was te sterk voor Krelis van
der Linden. De Paddestoel 1 moest
met 4-5 de meerdere erkennen in
DIO 1. Paul Schuurman rekende in
13 beurten af met Hans Bras. Paul
scoorde een gemiddelde van 10,00.
Eric Brandsteder was met winst tegen Carolien van Wijk geen gentleman. DeVrijheid/Biljartmakers won
verdiend met 7-2 van APK Mijdrecht
2. Bert Loogman had in 18 beurten
Bobby de Boer aan zijn zegekar gebonden. Fred van Eijk en Paul Huzemeijer zorgden voor de overige punten van de Amstelhoekers.
Stand na 12 wedstrijden:
1. De Schans
76 punten
2. De Paddestoel 2
75 punten
3. De Kuiper/van Wijk
67 punten
(1 wedstrijd minder)
4. Cens 1
66 punten
5. De Merel/Heerenlux 3 66 punten

Argon zaterdag in matig duel
tegen FC Weesp onderuit
Mijdrecht - Tegen FC Weesp is Argon in een matig duel met 2-0 onderuitgegaan. Voor rust liet een Argon een paar goede mogelijkheden onbenut. De thuisploeg was de
tweede helft effectiever en trok de
winst naar zich toe.
Argon begon overtuigend, na drie
minuten ontving Albert Mens de bal
van Lesley Groenen, het schot van
Mens kon door keeper Oudshoorn
met enig geluk met de voet gekeerd worden. Met een paar uitvallen werd FC Weesp even gevaarlijk
maar Van Vliet schoot voorlangs en
de kopbal van Fransen miste richting. Het laatste kwartier voor rust
was voor Argon, zo schoot Groenen
van dichtbij in handen van de keeper, en trof Stefan Tichelaar de paal.
Even daarna een omhaal van Tichelaar maar die miste ook de juiste
richting. Remco von Lindheim probeerde het nog met een listig hakballetje maar de bal ging te zacht
richting doel om effect te hebben.
Achterstand
Binnen vijf minuten in de tweede

helft keek Argon tegen een achterstand aan, verkeerd uitverdedigen was er de oorzaak van dat Sasja
Fransen de bal voor z’n voeten kreeg
en mocht uithalen 1-0. Daarna een
uitval van Argon, Jimmy van Veen
speelde op Tichelaar die vervolgens
de bal over de kruising joeg. Daarna
was het weer de beurt aan Weesp,
opnieuw Sasja Fransen nam de bal
aan en haalde uit 2-0. Argon probeerde nog wel een doelpunt te forceren maar de overtuiging en beleving ontbrak vanmiddag, Alan Doorson z’n inzet werd door de keeper
gekeerd en in de rebound produceerde Groenen een te zacht schot.
Coach Jack Honsbeek bracht halverwege de tweede helft twee verse krachten in, René Legters en Adil
Kamil kwamen in het veld voor Von
Lindheim en Doorson. Maar ook deze wissel kon het verschil niet maken, FC Weesp werd zelfs nog even
gevaarlijk maar Pastoor schoot
voorlangs en Fransen zag z’n inzet gekeerd door doelman Bas van
Moort. Een teleurstellend resultaat
voor de ploeg uit Mijdrecht.
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Een verdiende overwinning
voor hockeydames van HVM

Mijdrecht - De hockeyvrouwen van
Mijdrecht kenden op concurrent
Hermes een droomstart. Binnen een
kwartier stond de thuisclub al met
2-0 voor. Eerst stond Nadine Werkhoven goed in de rug van de keeper
opgesteld en daarna was het Saskia
Kraan die simpel kon binnentikken.
Maar de dames konden het aanvals-

spel niet vasthouden en zo werd de
voorsprong niet verder uitgebouwd.
Sterker: de bezoekers kregen steeds
meer vat op de wedstrijd en verdienden ook twee strafcorners, die gemakkelijk gegeven werden door de
verder uitstekend fluitende arbiters.
Deze buitenkansen werden niet benut door goed verdedigend werk van

o.a. de junior inval keepster Sophie
van Scheppingen. HVM is in deze
fase van de wedstrijd onrustig aan
de bal en is er van goed positie spel
geen sprake. De wedstrijd gaat tot
de rust gelijk op zonder noemenswaardige acties. In de rust wordt
een aantal afspraken rechtgezet. Na
de pauze was er meer controle en

leverde de eerste goed uitgespeelde
aanval direct een doelpunt op. Saskia Kraan flatst de bal vanaf kop cirkel hoog achter de Helderse keepster, 3–0. Enkele minuten later maken de gasten een zeer vreemde
goal door een hard ingeslagen bal
vanaf het middenveld in de cirkel
van richting te veranderen, de keepster was kansloos. De gasten komen
terug in de wedstrijd door een wereldgoal: ‘once in a live time goal’.
Strafcorner
Al mag de HVM verdediging zich
dit ook wel een beetje aanrekenen
door niet adequaat ingrijpen. Iets
verderop krijgen de Mijdrechtse dames een strafcorner. Uit de rebound
wordt een kans voor de thuisclub
onreglementair verhinderd. Uit de
gegeven strafbal maakt Claudia Röling haar twaalde goal van het seizoen. Na deze goal is er een ongelukkig moment voor Simone Wagemakers. Zij wordt onhandig tegen
het kunstgras gewerkt en bovendien valt een medespeelster bovenop haar. Met de nodige schaaf- en
snijwonden kijkt zij de rest van de
wedstrijd vanuit de dug-out. Nadine Werkhoven rondt een fraaie actie van Saskia Kraan netjes af, en
je denkt dat de wedstrijd gespeeld
is. Maar de gasten zetten nog een
keertje aan en scoren uit een strafcorner de eindstand van deze middag 5–3. De thuisploeg stijgt twee
plekken op de ranglijst en het doel
van HVM is om bij de eerste vijf
eindigen. Ze doen het dus gewoon
goed aldus coach Johan Peper. Voor
de wedstrijd werden de hockeydames door sportfotograaf Rob Werkhoven in de nieuwe RABO tenues
vastgelegd.

De Vinken E1 wint na een
spannende wedstrijd
Vinkeveen - Het is zaterdag 13 november. Voor De Vinken E1 staat de
tweede wedstrijd op het programma. De eerste wedstrijd was voor
sommige kinderen een heel speciale wedstrijd geweest, want ze hadden nog nooit in de zaal gespeeld.
Desondanks wist de ploeg een
mooie 5-0 overwinning te behalen.
Vol goede moed begon de Super de
Boer ploeg, bestaande uit Zoë van
Dasler, Femke Vousten, Niké v.d.
Mars, Ilse Bosch, Chiara Breedijk,
Finn Kroon, Ravi Brockhoff, Joran
Polhuijs en Tom Vis, aan deze tweede wedstrijd. Tegenstander Groen
Geel E2 (Wormerveer) had binnen
nog niet gespeeld en aangezien het
ook een onbekende tegenstander
was, was het afwachten hoe sterk
ze zouden zijn.
Voortvarend
De Vinken E1 begon de strijd voortvarend. Al snel wist Finn Kroon als
eerste van afstand te scoren. Maar
Groen Geel liet zich niet van de wijs
brengen en had eigenlijk het betere van het spel. De 1-1 was dan ook
verdiend. De Vinken begon ook beter in haar ritme te komen en een
gelijkopgaande strijd ontspon zich.
Met kansen en doelpunten over en
weer. Vooral Tom Vis had het de
eerste helft op z’n heupen. Maar
liefst driemaal scoorde hij. Maar
het mooiste doelpunt kwam toch op
naam van Chiara Breedijk. Zij scoor-

de namelijk een mooie doorloopbal
en nadat ze gescoord had liep ze direct juichend in de armen van haar
moeder - en coach - Brenda Breedijk. Niet zo raar, want het was voor
Chiara het eerste doelpunt dat ze
ooit in een wedstrijd scoorde. Mede door haar doelpunt bleef De Vinken bij rust aan de goede kant van
de score: 5-4.
Gestreden
De strijd was dus nog niet gestreden. Zeker niet. Groen Geel liet zien
dat ze ook een goede ploeg en ook
weinig moeite met scoren hadden.
Want vier doelpunten in éen helft
scoren is gewoon goed.
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld. Beide ploegen kregen volop kansen en het was dan ook niet
te voorspellen wie de uiteindelijke
winnaar zou zijn. Na de gelijkmaker
werd het tandenbijten op de tribune. De fel meelevende ouders zagen
diverse doelpogingen.
De ene kans was nog mooier dan
de andere. Wel nam De Vinken iets
meer het heft in handen. Er werd
steeds beter verdedigd en in de
aanval werd er steeds beter gelet op
degene die er het beste voorstond.
Een voorsprong kon dan ook eigenlijk niet uitblijven. Na de 6-5 van Ravi Brockhoff was het Zoë van Dasler
die met een mooie doorloopbal de
voorsprong op 7-5 bracht.

Maar net toen de ploeg (en het publiek) dacht dat dat wel voldoende
zou zijn, scoorden de bezoekers de
7-6. Een minieme voorsprong en dat
met nog ruim vijf minuten te gaan.
Nee, ... de strijd was zeker nog niet
gestreden en sommige ouders liepen rood aan van de spanning.
Hartstochtelijk werd de thuisploeg
aangemoedigd.
Gelukkig was het wederom De Vinken die als eerste de korf wist te vinden. Met wederom Zoë van Dasler
die een doorloopbal scoorde: 8-6.

Hè, hè, de strijd was beslist. Zeker
toen Groen Geel wat slordiger ging
spelen En nadat Finn Kroon met zijn
specialiteit, een afstandschot, de
9-6 op het scorebord had gebracht,
was de overwinning binnen.
Na het laatste fluitsignaal sprongen
de kinderen en de coaches Ingrid
Hagenaars en Brenda Breedijk een
gat in de lucht.
Want ze waren behoorlijk opgelucht
en hadden gestreden voor elk punt
tegen een goed Groen Geel.

Atlantis 2 verliest onnodig
van DKV 2 in IJmuiden
Mijdrecht - Zaterdag 13 november
moest Atlantis 2, gesponsord door
de Rabobank, aantreden tegen DKV
2 in IJmuiden. Het betrof de eerste
wedstrijd van het zaalseizoen.
Beide ploegen kwamen elkaar al tegen op het veld, toen eindigde de
wedstrijd in een onterecht gelijkspel. De ploeg uit Mijdrecht was uit
op revanche. Met nog 20 minuten te
spelen leek dit te lukken. Het was
echter DKV dat aan het langste eind
trok en de wedstrijd wist te winnen
met 13-12. Atlantis moest het helaas doen zonder coach Petra Taal,
zij moest zelf een wedstrijd spelen. De coach van het eerste team,
Mark van den Brink, nam haar taak
over. Het team begon scherp aan de
wedstrijd. De eerste twee afstandsschoten die werden gelost, gingen
er feilloos in. Atlantis liet zien dat zij
de betere ploeg was. Na 12 minuten
spelen stond het 3-6. DKV kwam
nog terug maar Atlantis 2 pak-

te weer de voorsprong. Deze voorsprong kon echter worden niet behouden. Met een gelijke stand van
7-7 werd er gerust. Het door de Rabobank gesponsord team kwam
na een korte bespreking vol goede moed uit de kleedkamer. Er werden goede aanvallen opgezet en
er werd naar de juiste kansen gezocht. Het duurde even voordat er
werd gescoord. Daarna was Atlantis de ploeg die binnen twee minuten twee doelpunten maakte en zo
weer uitliep. Als DKV weer een punt
dichterbij kwam, bouwde de ploeg
de voorsprong weer uit. Na 15 minuten spelen in de tweede helft
stond er een stand van 8-11 op het
scorebord. Atlantis was de betere
ploeg en het leek erop dat de winst
niet meer uit handen werd gegeven. Dit gebeurde echter toch. Atlantis ging te gehaast korfballen en
kwam te snel tot schot. DKV maakte hier goed gebruik van en met nog

Natte afsluiting wedstrijd
seizoen PSV Troje
De Ronde Venen - Het was wat nat
tijdens de laatste clubwedstrijd van
Paardensportvereniging Troje afgelopen zondag 14 november. Het natte herfstweer heeft geen vat gekregen op de deelnemers, die hebben
er namelijk zoals gewoonlijk weer
een gezellige middag van gemaakt.
Met de clubwedstrijden worden ook
de clubkampioenschappen gehouden. Deelnemers konden springen
en een dressuurproef verrijden.
In de dressuur werd Rolanda samen

met haar paard Zadou eerste na een
keurige proef en 184 punten. Donja
Stevens volgde haar met een punt
verschil, zij werd tweede met 183
punten. De derde plaats was voor
Denise Strubbe die met haar 4-jarige Coco 177 punten verdiende.
In de ring voor het springen ging
de eerste prijs naar de enige die de
barrage wist te halen: Denise Strubbe. De tweede plek ging naar Anneloes met Amihra. Knap derde
werd Wietske met Fleur.

4 minuten op de klok stond het 1212. Aan de kant van Atlantis werden
nog wissels toegepast. Dit mocht
niet baten; DKV scoorde het winnende doelpunt. Volgende week zaterdag 20 november speelt Atlantis

2 thuis tegen KIOS 2 om 16.05 uur
in sporthal de Phoenix in Mijdrecht.
Er zal komende week hard getraind
worden om die wedstrijd te winnen.
Kom allemaal Altantis 2 aanmoedigen en help ze naar de overwinning!

Voor de clubkampioen had paardensportvereniging
Troje
een
prachtige prijs: een fotoshoot van
QK photography
(www.qkphotography.nl).
Deze mooie prijs is gesponsord
door een van haar vaste sponsoren:
de Smit Groep (www.smitgroep.nl).
De winnaar en clubkampioen van
2010 van paardensportvereniging
Troje is Denise Strubbe met slechts
3 plaatsingspunten! Zij mag samen
met haar favoriete viervoeter op de
foto dankzij de Smit Groep. Uiteraard is er ook de eervolle vermelding voor onze nummer twee: Donja Stevens en nummer drie Sandra
met haar Cheyenne.

Voorlopig was dit een mooie afsluiter van het wedstrijdseizoen 2010.
Paardensportvereniging Troje organiseert echter nog veel meer dan alleen wedstrijden: van prachtige ritten tot een workshop taartdecoreren. Houd onze website dus goed in
de gaten! www.paardensportverenigingtroje.nl.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Op de foto de winnaar van de gevorderdenpoule en de wisselbeker: het team
‘Even Schaften’

Volleybal

‘Even Schaften’ winnaar van
het Unitas bedrijventoernooi
De Ronde Venen - Vrijdagavond 12
november is het jaarlijkse Volleybalvereniging Unitas Bedrijventoernooi
gespeeld. Met een opkomst van 16
teams is dit jaar wederom gestreden
in een gevorderdenpoule (5 teams)
en een recreatiepoule (11 teams).
Onder de teams bevond zich behalve bedrijven uit Mijdrecht ook een
aantal bedrijven uit de omliggende
gemeentes. Evenals voorgaande jaren was ook een aantal straten-, familie- en vriendenteams aanwezig.

huis nemen.
Die eer kwam toe aan de volgende
teams:

Fanatiek, getraind of niet-getraind,
maar altijd vol goede moed, begonnen de teams aan hun competitie.
Aangemoedigd door het publiek
hebben de teams in de eerste ronde
van het toernooi hun beste beentje
voorgezet om een goede plaats af te
dwingen voor de tweede ronde. In
hun eigen poule, de recreanten waren onderling ook nog in twee poules ingedeeld, werd er hard gestreden om zo hoog mogelijk te eindigen. Want wie als eerste in zijn poule eindigde, kreeg in de tweede ronde de beste kansen om kampioen
te worden. Na afloop van de eerste ronde was er een kleine pauze
waarin de teams opnieuw werden
ingedeeld aan de hand van de uitslag van de eerste ronde.

De strijd om de wisselbeker is gespeeld door de teams die in de poules als eerste zijn geëindigd, Even
Schaften tegen HvR 2. Deze wedstrijd is gewonnen door Even Schaften. Zij nemen de wisselbeker mee
naar huis en hopelijk komen zij deze
beker volgend jaar weer verdedigen.
Om de moed erin te houden is er
ook nog in beide poules een aanmoedigingsprijs uitgereikt aan het
team dat het laatst is geëindigd in
de poule. Deze prijs ging in de gevorderdenpoule naar het team van
Springbok, en in de recreantenpoule naar Freesmij.

Waren de teams in de eerste ronde al fanatiek aan het volleyballen,
in de tweede ronde werd de strijd
nog heftiger. Natuurlijk wilden de
teams allemaal een beker, gesponsord door café “De Wave”, mee naar

Gevorderdenpoule
Even Schaften
Zooitje Ongeregeld
Frans van Zaal
Recreantenpoule
HvR 2
Bob’s Bar
Driemtiem

Al met al was het een gezellige, geslaagde avond die nog lang heeft
voortgeduurd. De traditie die dit
toernooi heeft, wordt natuurlijk
voortgezet.
Volgend jaar hoopt Unitas weer op
zo’n grote belangstelling. Volleybalvereniging Unitas bedankt alle bedrijven, spelers, scheidsrechters en
andere vrijwilligers voor hun inzet.

Spel en Sport 55 Plus

Sportief Kees van Ankeren
Stoelhonkbaltoernooi
De Ronde Venen - Op woensdag
10 november vond er tussen 10.00
en 15.00 uur voor de tweede maal
met medewerking van vrijwilligers
van voetbalvereniging Argon en de
Stichting Spel en Sport 55 Plus in de
Argonkantine aan de Hoofdweg in
Mijdrecht een stoelhonkbaltoernooi
plaats.
Acht teams uit onder andere IJmuiden, Haarlem, Uithoorn en De Ronde Venen deden een gooi naar de
eerste plaats. Het spel wordt sinds
begin 2008 op maandagmiddag van
twee tot drie gespeeld in de Willisstee in Wilnis onder leiding van docente Joke van Diemen. Ondanks
de gevorderde leeftijd en matige lichamelijke conditie wordt het spel
met veel enthousiasme gespeeld
door een groep ouderen uit de gehele gemeente De Ronde Venen.
Door de beheerder van De Willisstee is een prima speelruimte vrijgemaakt, waar het stoelhonkbal een
gezellige teamsport met veel gelach, aanmoedigingen en gejuich
gespeeld kan worden en de spelers
vooral met plezier veel bewegen.
Het toernooi is mogelijk gemaakt
door Reurings Onroerend Goed uit
De Ronde Venen. Deze sponsor
hecht er waarde aan dat de oudere

inwoners plezier kunnen hebben na
een leven van werken en zorg. Zodoende konden de spelers voorzien
worden van koffie met gebak, een
lunch en een drankje.
Na een zeer sportieve en gezellige
wedstrijddag werden door de wethouder van sport in de gemeente De Ronde Venen, mevrouw Ingrid Lambregts, de gewonnen prijzen met de bijbehorende felicitaties aan de teams uitgereikt. De
heer Kees van Ankeren overhandigde zelf de dit jaar ingestelde wisselbeker aan het team De Bikkels,
een van de twee teams van Spel en
Sport 55 Plus.
Einduitslag
1. De Bikkels - De Ronde Venen
2. De Blue Diamons - Uithoorn
3. De Kop van de
Havenspelers - IJmuiden
4. de Vrijwilligers van Spel en Sport,
5. De Schoterhonken - Haarlem,
6 De Stee-Inners - De Ronde Venen
7. De Zeevangers - IJmuiden
8. de Majella-ladies - Mijdecht.
Wilt u weten wat er gespeeld en gesport wordt, kijk dan op de website:
www.spelensport55plus.nl
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Atalante D1 wint

Atlantis D2 pakt uit

Vinkeveen - Vrijdag 12 november
mocht het dan eindelijk zover zijn,
Atalante D1 won haar eerste competitiewedstrijd van dit seizoen.
Hiermee lijken de trainingen, peptalks en vooral de grote wil zich eindelijk om te zetten in een bijbehorend resultaat.
Om 21.00 begon de dames gesponsord door Haaxman Lichtreclame en
Krijn Verbruggen de wedstrijd tegen het Loosdrechtse Lovoc. Beide
teams hebben tot nu toe een gelijk
aantal punten behaald in de competitie, deze wedstrijd zou blijken welk
team boven behoord te staan. Waar
vorig jaar dezelfde strijd voor de
teams nog gold voor de top 5, draaien beiden momenteel mee aan de
onderkant van de competitie.
Met slechts zeven speelsters begon
Atalante aan de wedstrijd, Carin van
Kouwen en Danielle van der Horst
moesten worden gemist vanwege
kuit en neus blessures. Nancy Lijten
werd deze wedstrijd dan ook niet
ingezet als libero, maar op de diagonaal positie. Irma Schouten begon als spelverdeelster, Jana Chatrnuchova en Suzan Heijne speelden
op midden en Loes Kuijper en Mirjam van der Strate op de buitenpositie. De eerste set werd sterk gestart, Mirjam en Nancy wisten met
wisselende geplaatste ballen veel
te scoren. Met een 5-4 voorsprong
mocht Nancy serveren, en bewees
hiermee dat het team deze serve de
eerste wedstrijden gemist had. Met
tien punten op een rij was de voorsprong al snel uitgelopen tot een
15-4 een leek de set gespeeld. Lovoc wist nog iets dichterbij te komen
maar Atalante won deze set gemakkelijk met 25-15.
De tweede set werd Atalante op het
feit gedrukt dat het resultaat van
de eerste set, niets hoeft te zeggen
over het vervolg. Lovoc kwam snel
op voorsprong zonder hier veel voor

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
heeft de D2 van korfbalverenging
Atlantis haar eerst competitiewedstrijd van het zaalseizoen gespeeld.
Het door Roebeson gesponsorde
team kon in het buitenseizoen net
niet meedoen voor het kampioenschap en haalde een mooie tweede plek.Dat er meer in zat, was wel
duidelijk voor de coaches. De afgelopen wedstrijden werden allemaal
gewonnen. Alleen in de eerste twee
duels op het veld waren er punten
blijven liggen, waardoor een tweede
plaats het hoogst haalbare was.Nu,
in de zaal, is er een nieuwe competitie van start gegaan. De kinderen
lieten zich niet van de wijs brengen
door de lengte van hun tegenstanders. Veel dames van tegenstander
Tempo uit Alphen aan de Rijn, waren twee koppen groter dan onze
eigen spelers. ‘Klein maar fijn’ luidt
het spreekwoord en dat kon je ze-

te doen, het was Atalante zelf die
de slordige fouten maakte door uit
te slaan en uit te serveren. Met een
7-1 achterstand vroeg coach/trainer Sjaak Immerzeel een time-out
aan om het team weer gefocust te
krijgen. Voor lange tijd bleef Lovoc
aan kop, Atalante kon de pass goed
brengen aan spelverdeelster Irma
die hierdoor makkelijk set-ups kon
geven. Het lukte de aanvallers alleen niet meer om zo doeltreffend te
scoren als in de eerste set wat zorgde voor een stand van 22-24 tegen
toen Suzan Heijne moest serveren.
Met tweede goede services kwam
de stand gelijk op 24. Marleen Sondermeijer werd het veld binnengebracht op het midden en wist het
laatste punt voor Atalante te scoren
met een killing-block, eindstand;
27-25.
De derde set maakte Atalante dezelfde fout als de tweede, er waren
veel slordigheden wat veel punten
kostte. Ondanks strak geslagen ballen van Loes en Jana liep de achterstand snel op. Marleen Sondermeijer werd op de helft van de set binnen het veld gebracht om voor een
ommekeer te zorgen, wat dit maal
helaas niet mocht baten. De set
eindigde op 23-25. Om geen herhaling te krijgen van de vijfsetters
waar de dames de laatste tijd veel
van hadden gezien, moest de vierde set worden gewonnen. Gedreven
begonnen de dames aan deze laatste set en lieten de fouten van de
tweede en derde set achter zich. De
afwisseling in de aanval was terug,
tot geslagen ballen van Irma aan
toe. Lovoc leek het volleyballen op
te geven en de set werd gewonnen
met 25-13.
Deze 3-1 winst is de eerste zege
voor Atalante D1, welke door zal
worden gezet in aanstaande wedstrijd op donderdag 18 november
wanneer het team tegen SVU speelt.

Grote overwinning voor
Atlantis A2
Mijdrecht - Zaterdag 20 november speelde de A 2 van Atlantis de
tweede zaalcompetitiewedstrijd tegen SDO A 2 uit Kamerik.
In de aanval begonnen Reinout Molenaar, Kariem Khalifa, Robina van
Senten en Iris Facee Schaeffer. Er
werd meteen scherp aan de wedstrijd begonnen, wat resulteerde in
2 schoten die er in vlogen. Atlantis
A2, gesponsord door Scheenaart &
Hassing rioolservice, had meteen de
toon van de wedstrijd gezet.
Bij deze 2-0 voorsprong was het wisselen van de vakken zodat Lusanne Meints, Ilona Pauw, Maarten van
Diemen en Maarten Helsloot mochten gaan proberen de voorsprong
uit te breiden. Dat ging vrij makkelijk en uiteindelijk stond er een 8-0
ruststand op het scorebord.

Na rust waren er twee wissels, Willemijn Schouten en Niels van Oudenallen mochten het veld betreden. Er werd lekker verder gekorfbald door Atlantis A2/Scheenaart &
Hassing rioolservice.
Met de 10-0 op het scorebord werd
er door SDO A2 een doelpunt gemaakt, maar gelukkig was dat het
eerste en tevens laatste doelpunt
van de ploeg uit Kamerik. Ilona
Pauw en Iris Facee Schaeffer vielen
uit met blessures; Joyce Rodenburg
(C1) speelde het laatste deel van de
wedstrijd mee.
Uiteindelijk werd er met 15-1 gewonnen zodat Atlantis A2 tevreden
kon zijn met deze uitslag.
Op 27 november speelt Atlantis A2
een wedstrijd bij Badhoevedorp A1,
waarvan dit seizoen al gewonnen
werd.

Klaverjassen bij Hertha
Vinkeveen - Zaterdag 20 November is er bij SV. Hertha de derde
spannende klaverjasavond.
Er zijn mooie prijzen te winnen en
vergeet ook de lootjes niet.
De kantine is vanaf 19.30 open om
alvast een drankje te bestellen en
om de tactiek van de avond te bedenken.
De tussenstand na de klaverjas

avond van 23 oktober:
1) Doris v.d. Meer
5922 pnt
2) Rene Koot
5331 pnt
3) Carla
5237 pnt
4) Ton Brandsma
5232 pnt
5) Rob v. Achterberg
5172 pnt
De Poedel is op dit moment voor
Michel Klinkhamer met 2859 pnt.
Het kaarten start om 20.30. De kosten om mee te doen zijn 2.50

VVD zaalvoetbaltoernooi
voor de jeugd groot succes!
De Ronde Venen - Zondag 14 november organiseerde de VVD De
Ronde Venen voor het eerst het
zaalvoetbaltoernooi voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Negen teams uit vrijwel alle dorpen
deden mee aan dit spannende evenement en dit leverde voor de meer
dan honderd bezoekers mooi voetbal op. In Sporthal de Phoenix te
Mijdrecht werd fnatiek gestreden
om “De Ronde Venen Cup.”
Sportiviteit en fairplay stonden hoog
in het vaandel. Het team “De Noppies” ging er met de fairplay prijs
vandoor. Uiteindelijk werd Vinkeci-

ty uit Vinkeveen derde, Argon Street
uit Mijdrecht tweede en Soccer City uit Baambrugge eerste. De prijsuitreiking werd verzorgd door FC
Utrecht profvoetballer Mark van der
Maarel.
Voor jongeren is sport extra belangrijk, omdat sport doet bewegen, bijdraagt aan een gezonde levensstijl
en verbroederd. De VVD organiseerde dit toernooi, omdat de VVD
zich in wil gaan zetten om deel te
gaan nemen aan de verkiezing van
“Sportgemeente van het jaar” zoals
geïnitieerd door het NOC NSF.

Terechte overwinning
voor Atlantis A1
Mijdrecht - In het eerste competitieduel heeft de A1 van Atlantis een
knappe overwinning behaald bij LUNO waar het via een 5-8 ruststand
de wedstrijd uiteindelijk wist te winnen met 9-14.Atlantis A1/Van Dam
Bedrijfsdiensten komt ook dit jaar
uit in de 2e klas en treft de volgende tegenstanders: ALO (Den Haag),
Fiducia
(De
Meern),
Luno
(Linschoten),Tempo (Alphen aan
den Rijn), De Vinken
(Vinkeveen) en Velocitas (Leiderdorp).Het zaalseizoen 2009/2010
kende een geweldige apotheose
waarin OVVO in de laatste wedstrijd
de titel voor de neus wegkaapte
van Atlantis. De doelstelling dit jaar
is dan ook de strijd om het kampioenschap.In vergelijking met het
veldseizoen heeft er 1 verandering
plaatsgevonden. De langdurig geblesseerde Megan van Aken is weer
helemaal terug en heeft zich in de
basis gewerkt.De wedstrijd in Linschoten kende voor Atlantis A1 een
uitstekende start, binnen drie minuten stond de teller op 0-2 en deze
kleine voorsprong werd geleidelijk
aan uitgebouwd naar 1-4, waarbij
de 1-3 een beauty van een doelpunt
was, een splijtende dieptepass van
Megan werd door Goof van Straaten
met een one-hander schitterend afgemaakt.
Fysiek
Luno kon alleen bijblijven met veel

fysiek en soms hard spel en kwam
zelfs langszij: 5-5. Het was de klasse van Atlantis dat zij niet meegingen in het soms lompe spel van de
tegenstander. Er werd met een 5-8
stand gerust. De rust werd gebruikt
om het team te complimenteren met
het vertoonde spel en er werd gezegd dat ze zich niet moesten laten
meeslepen in de soms harde confrontaties met Luno. De tweede helft
liet Atlantis zien dat het spel taktisch goed in elkaar zat en dat het
team verder was dan Luno. De voorsprong werd vergroot naar 6-12 en
een kleine opleving van Luno bracht
hen tot 9-12. Atlantis speelde de
wedstrijd slim en professioneel uit
en bracht de eindscore op 9-14.
Een geweldige opsteker ook voor de
coaches Marijke Pauw en Arie Zaal
die hun ploeg wekelijks zien groeien. Een verdiende pluim ging uit
naar aanvoerder Jeroen Korver die
zijn ploeg op moeilijke momenten
door de wedstrijd loodste. De eerste
punten zijn binnen. Zaterdag 20 november komt ALO op bezoek. Deze
ploeg won de eerste wedstrijd met
9-8 van de Vinken. Een wedstrijd
om de koppositie! Aanvang wedstrijd 14.50 uur, sporthal de Phoenix
te Mijdrecht.
Doelpunten makers: Jeroen Korver
(5x), Sharon Moen (3x), Sophia van
der Horst (2x), Timo Jongerling (2x),
Goof van Straaten (1x) en Megan
van Aken (1x).

Legmeervogels VE1 gaat
op Chinees avontuur
Uithoorn - Zaterdagmiddag 13 november jl. stond er op het sportpark Randhoorn mede vanwege het
weer, slechts 1 wedstrijd op het programma.
En wat voor één. LMV Vet1 moest
het thuis gaan opnemen tegen Meteor vet1. Een tegenstander van formaat gezien hun 3 plaatsen hogere stand in de poule. Na een zeer
goed begin van de competitie was
het VET1 team helaas vanaf een
tweede plaats in de poule naar beneden afgegleden. Dit vanwege de
onnodige verliesbeurten in de afgelopen twee thuiswedstrijden. VET1
had dus wat goed te maken. Doelman Ivo ging voor de eerste keer het
doel van VET1 verdedigen waardoor
vaste doelman/speler Robin zich
kon gaan opmaken voor een wedstrijd in de spits. Met een getergd
elftal werd de eerste helft aangevangen tegen een Meteor team wat
aan het begin van de wedstrijd de
slag op het middenveld regelmatig
wist te winnen. Voorin ontstonden
een aantal goede mogelijkheden
voor de VET1 maar helaas zonder
rendement voor onze Vogels. Vanaf het middenveld wist Meteor enkele gevaarlijke aanvallen op te zetten en uit een ongelukkig LMV moment achterin zelfs de 0-1 te scoren.
Gewijzigd
De 2de helft werd het elftal op een
4-tal posities gewijzigd. Meteor
kwam hierna haast niet maar aan
voetballen toe en stond onder druk
van de aanvalsgolven van VET1.
Co, Paul, Patrick en Sjoerd speelde een goede partij op het middenveld. De nieuwe gelegenheids linksback Dennis B wist met de enorme
ruimte aan de linker kant goed om
te gaan en stond aan de basis van
mooie aanvalsgolven die een aantal

gevaarlijke situaties voor het Meteor doel opleverde. Het eerste VET1
doelpunt viel uit een schot van invaller Patrick die de verdediging van
Meteor dusdanig verraste dat de bal
over de keeper heen ging en het
doel in verdween. Bij een tweede
zeer gevaarlijke uitbraak kon de 2-0
op het bord worden geschreven indien de gevaarlijke LMV spits Sander zich niet oog in oog met de Meteor doelman vergist zou hebben in
de positie van het doel. In gedachte schot hij reeds raak maar helaas rolde in de praktijk de bal niet
in het doel maar er net naast. Uiteindelijk wist Robin W uit een goede pass van Dennis B het winnende doelpunt te maken. Meteor hervond hierna nog wel de kracht voor
een gevaarlijk slot offensief maar de
ijzersterk spelende verdediging onder leiding van Henk, wist een tegentreffer te voorkomen om zo de
belangrijke 3 punten in de wacht te
slepen. Door deze overwinning wist
het LMV VET 1 team weer te stijgen op de ranglijst en staat na deze
wedstrijd ronde weer in de middenmoot met uitzicht op de subtop van
de poule. Deze overwinning smaakte naar meer. In combinatie met
het reeds geplande teamuitje van
de VET1 werd een Chinees restaurant en de Uithoornse horeca verblijd met een bezoek van het complete VET1 team.
Deze avond was als team building
meer dan geslaagd. A.s. zaterdag
wacht de uitwedstrijd tegen TABA. Spelers van de wedstrijd waren
dit keer de personen Ivo en Robin.
Robin W vanwege zijn belangrijke winnende doelpunt als gelegenheidsspits. Ivo vanwege zijn zeer
verdienstelijke come-back nadat hij
zijn keepers handschoenen na ruim
4 jaar weer had weten te vinden.

Marathonkaarten in
Amstelhoek!
Amstelhoek - De buurtvereniging
Amstelhoek houdt op zaterdag 20
november wederom haar klaverjasmarathon. Er wordt gekaart van 10
uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds,
waarbij er mooie prijzen zijn te winnen; de zaal is open vanaf ca. 9.30
uur. Ook vindt er een verloting
plaats met allerlei leuke prijsjes.
De entree bedraagt slechts 7,(waarbij inbegrepen een kopje koffie, ’s middags een broodje en ’s

avonds een heerlijke kop soep met
een broodje).
Om deze kaartdag vloeiend te kunnen laten verlopen, dient u zich uiterlijk donderdag de 18de op te geven bij mevrouw Martine BaltusHijman (tel: 0297-214543) e-mail:
martinehijman@hotmail.com
Meld u zich snel aan, want :
VOL = VOL! {en bij 92 deelnemers is
de zaal ECHT vol!}
Tot ziens op zaterdag 20 november!

ker van Lieke en Suzanne zeggen.
De kleinste meiden uit het team
hadden geen moeite met de grote
tegenstanders.Sander wist al zeer
snel twee keer te scoren. Daarna
gaf hij een mooie doorloopbal aan
waaruit Suzanne scoorde.
Onze tweede aanval wist ook driemaal te scoren waardoor de ruststand 6-0 voor Atlantis was. In de
tweede helft leek het wel of Roebeson D2 vleugels had gekregen. Tempo kon geen ballen meer overgooien of een speler van Atlantis pakte deze weer af. De verdediging had
weinig te doen behalve juichen als
er weer eens was gescoord. En gescoord werd er. Uiteindelijk was de
einduitslag 13-0. Uit het applaus van
de vele ouders en opa’s en oma’s
op de tribune bleek wel dat ook zij
hadden genoten van deze geweldige wedstrijd.

Atlantis D2 wint met ruime cijfers van Tempo

AKU hardloopclinic voor
10 EM van Uithoorn
Regio - Als voorbereiding op de 10
Engelse Mijlen van Uithoorn, bekend onder de naam Vakantie Makelaar loop en gepland voor zondag
30 januari 2011, geeft AKU de mogelijkheid voor deelnemers vanaf 18
jaar om gedurende 10 weken aan
een hardloop cursus deel te nemen.
De cursus begint op dinsdagavond
23 november en wordt twee keer
per week op het sportpark gehouden.
Onder begeleiding van ervaren AKU
trainers worden de fijne kneepjes
van het hardlopen bijgebracht.
Een trainingsavond bestaat uit ongeveer 15 minuten warming-up, 15
minuten loopscholing en aansluitend een uur voor de training.

De kosten bedragen 39,95 euro
waarvoor men aangeboden krijgt:
Hardlooptraining door ervaren trainers, loopschema’s met huiswerk
inclusief begeleiding, theorie en
praktijk over hardlopen.
Bij het voltooien van de cursus kan
men gratis deelnemen aan de Vakantie Makelaar loop van 30 januari 2011 en ontvangt u een loop veiligheidshesje.
Voor wie overdag onder begeleiding wil trainen is er eveneens vanaf maandag 29 november iedere
maandag een trainer op de atletiekbaan aanwezig van 9.30 tot 11.00
uur.
Voor inlichtingen E-mail: info@
sportpost.nl

KDO steelt drie punten
uit Amsterdam
De Kwakel - Na de afgelasting van
vorige week tegen HBC, stond voor
KDO 1 afgelopen zondag de competitiewedstrijd tegen VVA/Spartaan op het programma. VVA/Spartaan speelde vorig jaar, net als KDO,
in de vierde klasse en promoveerde
naar de derde klasse door het beslissingsduel tegen RKAV winnend
af te sluiten. De uitwedstrijd tegen
VVA/Spartaan werd vorig seizoen
met 0-2 gewonnen door KDO. Gesteund door deze knappe overwinning haalden de Kwakelaars er alle
vertrouwen in om deze middag een
goed resultaat neer te zetten.
VVA/Spartaan begon de wedstrijd
op het kunstgras direct sterk. Het
bleek al snel dat KDO het vandaag
moest hebben van hun tomeloze inzet en snelle gevaarlijke uitbraken in
de omschakeling. Bij één van deze
uitbraken, wisten Joeri Stange, Sven
Vlasman en Jochem Kok zich positief te onderscheiden. Na een prima
één-tweetje op het middenveld tussen Stange en Vlasman werd laatstgenoemde onderuit gehaald door
een speler van VVA/Spartaan. De
goedleidende scheidsrechter paste
perfect de voordeelregel toe, zodat
Stange de bal op Jochem Kok kon
inspelen. Kok liep het zestienmetergebied in werd onderuit gehaald. De
arbiter was resoluut en wees naar
de penaltystip. Joeri Stange benutte
dit buitenkansje, zodat KDO na een
kwartier spelen op een 0-1 voorsprong kwam.
Op de paal
VVA/Spartaan liet het hier niet bij
zitten en bleef voetballen. Dit leidde in de 30e minuut tot een schot op
de paal. De terug spattende bal kon
keeper Peter Onderwater net voor
de spits van VVA/Spartaan weg pikken. KDO kwam met de schrik vrij
en hierbij werd nogmaals benadrukt dat de Kwakelaars erg scherp
moesten blijven bij balbezit van de
Amsterdammers.
In de 40e minuut wist VVA/Spartaan toch op gelijke hoogte te ko-

men, nadat de Amsterdamse spits
zich fraai wegkapte bij de Kwakelse
verdedigers en via een puntertje de
1-1 binnenschoot. Met deze stand
werd ook de rust bereikt.
Tijdens de rust kwam KDO tot de
conclusie dat er voor de volle honderd procent gevochten moest blijven worden om een positief resultaat binnen te slepen. Bij de start
van de tweede helft bleek VVA/
Spartaan dezelfde gedachte te hebben. VVA/Spartaan werd meerdere
malen gevaarlijk door onder andere
hun snelle en behendige buitenspelers. De bal belandde eenmaal op de
paal van KDO, maar tot scoren kwamen de Amsterdammers echter niet.
Hierdoor bleef KDO hoop houden
om in de uitbraken een beslissende tegentreffer te maken. De Kwakelse hoop werd in de 78e minuut
waarheid. Jochem Kok speelde de
naar binnentrekkende Joeri Stange
in, Stange twijfelde geen moment
en schoot de bal onberispelijk in de
rechterhoek,
1-2. Voor Joeri betekende dit zijn
vijfde competitiegoal in de derde
klasse C. Na deze fantastische opsteker voor KDO, braken er vijftien hectische minuten aan, waarbij
KDO uiteindelijk knap stand hield.
Na ruim negentin minuten spelen
barstte de vreugde los bij de Kwakelaars en was de tweede competitieoverwinning van KDO een feit.
Door deze driepunter geeft KDO de
rode lantaarn over aan CTO’70 en
is het gestegen naar de twaalfde
plaats met negen punten uit negen
wedstrijden. Saillant detail: KDO
staat nu boven Legmeervogels op
de ranglijst, dit moeten we zolang
mogelijk vol houden met z’n allen!
Volgende week speelt KDO om
14:00 uur thuis tegen Nieuw West.
Nieuw West staat op de vijfde plaats
met dertien punten uit negen wedstrijden. Deze middag zullen er ook
voor de Kwakelaars weer mogelijkheden gaan komen en wij hopen dan ook op uw positieve steun
langs de lijn!

