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KORT NIEUWS:

Diabetes
De Ronde Venen - Kom tussen 12 en 17 november langs
bij uw apotheek voor een risicotest en informatie. Tijdens deze week kunnen mensen met een verhoogd risico op
diabetes type 2 gratis bloedsuiker laten testen. De risicotest van ‘Kijk op Diabetes’ bepaalt of mensen een verhoogd
risico hebben. Deze test kunt
u doen in de apotheek of op
www.kijkopdiabetes.nl. Heeft u
een verhoogd risico, dan kunt
u door middel van een klein
vingerprikje de bloedsuikerwaarde laten testen. In slechts
vijf seconden weet u waar u
aan toe bent. U hoeft geen afspraak te maken voor het testen van uw bloedsuikerwaarde. Het is ook niet noodzakelijk dat u nuchter bent voor de
test. Voor de gratis bloedsuikertest kunt u terecht bij: Apotheek De Ronde Venen, Hoofdweg 6a in MIjdrecht.

IVN
Rego - Het IVN De Ronde Venen en Uithoorn nodigt u uit
om a.s zaterdag 17 november mee te gaan wandelen. We
wandelen over een schelpenpaadje of een graskade, over
asfalt of door het weiland. Deze wandeling zal Elza Vis met
haar bedrijfje Binnenste-Buiten ons vergezellen. Zij zal ons
meenemen op avontuur in de
natuur. Let op ; de aanvangstijd is veranderd! We starten
om 9.30 uur vanaf de begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg
in Wilnis. U hoeft zich niet op
te geven. Wilt u meer informatie dan kunt u bellen met Yfke
Zijlstra: 0297287223. Ook kunt
u de website van het IVN raadplegen.

Nu bij Auto Berkelaar:
4 jaar lang gegarandeerd,
voordelig autoplezier!
Kijk verderop in deze krant.
www.autoberkelaar.nl

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

Planten van eerste boom: Pieter Palm-wethouder openbare werken gemeente De Ronde Venen, Michel Jansendirecteur Dura Vermeer Infrastructuur Midden West en Jos van Wijk-omwonende. Omwonenden op de achtergrond.

Feestelijke afronding
project Baambrugse Zuwe
Vinkeveen - Wethouder Pieter
Palm plant samen met Dura Vermeer-directielid Michel Jansen en
omwonende Jos van Wijk een els
in een van de hofjes aan de Baambrugse Zuwe. Met het planten van
deze eerste boom start de herinrichting van de hofjes en wordt de
reconstructie van de eerste 880 meter vanaf de Herenweg samen met
omwonenden feestelijk afgerond.
Vanaf oktober 2011 hebben ingrijpende reconstructiewerkzaamheden plaatsgevonden aan de Baambrugse Zuwe. Sinds 12 oktober jl.
is de weg weer toegankelijk voor
doorgaand verkeer en duurzaam
bestand tegen verzakking.

Inrichting hofjes
De gemeente heeft samen met
Wijkcomité Oud-Vinkeveen en Vereniging voor Milieu- en Natuurbescherming De Groene Venen een
landschapsarchitect
aangetrokken om met inbreng van omwonenden een aantrekkelijk en toepasbaar ontwerp voor de hofjes uit te
werken. Het resultaat is een gevarieerde inrichting met verschillende functies. Er is gekozen voor 98%
inheemse beplanting die ook voorkomt in het omringende landschap.
Elzen zijn de hoogstambomen in het
gras in de beide hofjes. In de borders komen lijsterbessen en veel
bloeiende beplanting en de omlig-

Gesigneerde picknicktafel
Tijdens de feestelijke afronding hebben gasten met stift een persoonlijke boodschap op een picknicktafel
geschreven. Deze gesigneerde tafel
wordt van een beschermlaag voorzien en in het voorjaar in de hofjes
geplaatst als blijvende herinnering
aan een bijzonder jaar.

”Wethouder Palm strooit
ons zand in de ogen”

Rustig
Ondanks de toch best vele pijnlij-

ke bezuinigingen die het college invoert, was er niet echt veel kritiek op
het beleid. De oppositiepartijen waren kritisch, dat zeker, maar ze gingen er niet dwars voor liggen. Nu
weten ze natuurlijk dat de coalitiepartijen toch de meerderheid hebben, maar desondanks waren ze
opvallend mild.
Alleen Cees Houmes van D66 was
niet echt blij: “Het college stelt ons
zeer teleur. Deze begroting ziet er
op het oog positief uit, maar is het
in werkelijkheid helemaal niet. Hij is
sluitend zegt wethouder Palm, maar
in feite wordt alles doorgeschoven
naar 2014. Dan is er een tekort van
2.1 miljoen, maar dat moet de dan
zittende raad verder maar regelen.
Voorbeeld: we bezuinigen niets op
bedrijfskosten. Het moet toch mogelijk zijn om daarop 15% te bezuinigen. Nee, de leus van dit college
is: “niet aanpakken maar doorschuiven”. Of nee, toch niet, ze schuiven
niet alles door. De OZB, die moet
maar weer 9% omhoog. Vorige jaren al met 11% verhoogd en nu,

Is uw schoorsteen al geveegd?
Zijn uw gevels al bestand
tegen de vorst?

Schoorsteenwerkzaamheden
Schoorsteenvegen
Schoorsteenrenovatie-/bouw
TNO RVS binnenvoeringen
Infrarood camera-inspectie
Betonherstel

Gevelwerkzaamheden
Gevelreiniging
Vochtbehandeling
Antigraffiti behandeling
Voegwerken
Uithakken, slijpen, voegen
Zandstralen

gende bermen worden ingezaaid
met een mengsel van onder andere dotter- en koekoeksbloemen. De
komende weken zal het groen worden geplant. In het voorjaar van
2013 worden een speelwerktuig,
bankjes, picknicktafel en andere
voorzieningen geplaatst.

Meerderheid gemeenteraad akkoord met 9% verhoging OZB

De Ronde Venen - De begroting
voor 2013 is goedgekeurd. Niet door
de gehele raad, dat zeker niet. De
gehele oppositie: D66, Ronde Venen Belang, Lijst 8 en SVAB was tegen, maar aangezien de coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA/GL en CU/
SGP, de meerderheid vormen, gaat
toch alles gewoon door. Na een marathonvergadering van een kleine
acht uur, waarin niet alleen de begroting werd goedgekeurd, maar
er 6 amendementen en maar liefst
19 moties werden ingediend, bleek
aan het einde van de avond dat de
OZB verhoging van 9% er komt. Dat
elk huishouden 35,00 euro terugkrijgt van de gemeente in verband
met teveel betaalde riool- en reinigingsrechten en dat er veel bezuinigd gaat worden op groen, op subsidies, op onderhoud wegen en er
weinig nieuwe projecten op stapel
staan voor het komende jaar. Het
wordt een jaar waarin de broekriem
nog strakker wordt aangetrokken.

Rendementsweg 4H
3641 SK Mijdrecht
Telefoon: 0297-522443
www.ppersoon.nl
contact@ppersoon.nl

nu het helemaal niet nodig is, hup,
maar weer 9% erbij. Onbegrijpelijk.
Zeker als je de verkiezingsprogramma’s bekijkt van de fracties die het
nu maar weer verhogen: geen verhoging OZB en kijk wat er gebeurt.
Dan zegt de VVD nu dat De Ronde Venen al een laag tarief OZB betaalt... ja in Abcoude, daar gaan ze
gemiddeld 80 euro minder betalen.
Maar in de oude De Ronde Venen is
de OZB de laatste jaren al in totaal
nu met 25% omhoog gegaan. Deze
wethouder strooit ons gewoon zand
in de ogen.
Deze nieuwe verhoging kun je toch
niet maken naar je burgers toe. Snij
eerst eens in je eigen vlees. Wij stellen voor, geef ieder huishouden 100
euro terug. Dat geld is er. We hebben de laatste jaren teveel laten betalen voor de riool- en reinigingsrechten, daardoor hebben we nu 2.1
miljoen in die pot. Dat mag niet, dus
geef het terug aan hen die het betaald hebben”, aldus Cees Houmes.

Overval bij juwelier Swaab
Mijdrecht - Zaterdagmorgen 10
november vond een gewapende
overval plaats bij juwelier Swaab
aan de Dorpsstraat in Mijdrecht. De
twee daders, die zich verplaatsten
op een - naar later bleek - eerder op
de dag in Mijdrecht gestolen scooter, wisten te ontkomen.
Twee mannen komen rond 09.55
uur bij de juwelier aan de Dorpsstraat binnen. Zij bedreigen direct
het aanwezige personeel met, vermoedelijk, een vuurwapen. Hierop
werden een aantal vitrines ingesla-

gen en sieraden meegenomen. Na
de overval rende het tweetal de zaak
uit en reed op een scooter weg. De
motorscooter werd niet veel later teruggevonden in een sloot in de omgeving van de Heemraadsingel en
de Ringdijk (zie de hierbovengeplaatste foto). Uit onderzoek bleek
dat de scooter van diefstal afkomstig was. De politie is een onderzoek
gestart en wil graag in contact komen met getuigen. Heeft u informatie, belt u dan met de politie van het
bureau Mijdrecht, tel. 0900-8844.

Legionellabacterie in douches
van sporthal De Brug
Mijdrecht - In de doucheleidingen van sporthal De Brug aan de
Van Wassenaerstraat is de legionellabacterie aangetroffen.
De douches zijn afgesloten, van
de sporthal kan gewoon gebruik
worden gemaakt. De komende
dagen worden de waterleidingen in de douches gereinigd om
de bacterie te bestrijden, aansluitend wordt gecontroleerd of hiermee het probleem is verholpen.
Totdat daar zekerheid over is blijven de douches gesloten. De be-

smetting met legionella is tijdens
een routinecontrole aan het licht
gekomen. Gemeentelijke gebouwen worden minimaal één keer
per jaar op de aanwezigheid van
legionella gecontroleerd. Scholen
en verenigingen die van de sporthal gebruikmaken zijn over de
vondst van de legionellabacterie
geïnformeerd.
De GGD heeft laten weten dat
er geen bijzondere maatregelen richting inwoners noodzakelijk zijn.

(Vervolg elders in deze krant)

ADVERTEREN? Man wordt meters meegesleurd
IN DE
INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl

Wilnis - Vrijdagavond 9 november
ontstond na een verkeersconflict
een ruzie waarbij een man meters
werd meegesleurd door een automobilist. De man liep hierbij diverse botbreuken op. De politie zoekt
getuigen.
Een 21-jarige man uit Wilnis kreeg
omstreeks 18.50 uur op de Korenmolenweg woorden met een bestuurder van een auto. De ruzie ging
om een verkeersconflict waarbij de

Wilnisser op zijn bromfiets was aangetikt door een automobilist. Hierbij liepen de emoties hoog op en
probeerde de 21-jarige man de bestuurder door het geopende autoraam te slaan. De bestuurder greep
de arm van de man en gaf gas. Omdat de automobilist de arm van de
man bleef vasthouden was deze genoodzaakt mee te rennen. Op een
gegeven moment werd de snelheid
zo hoog dat hij het niet meer ren-

nend bij kon houden. Hierop liet de
bestuurder de man los waardoor hij
hard op het wegdek terechtkwam.
De automobilist reed door.
Het slachtoffer werd met meerdere
botbreuken overgebracht naar het
ziekenhuis.
De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u informatie wie deze bestuurder is, belt u dan met de
politie van het bureau Maarssen,
tel. 0900-8844.

Getuigen gezocht
Wilnis - In de nacht van donderdag op vrijdag jl. heeft een/hebben
onbekende(n) een aan de Padmosweg geparkeerd staande auto toegetakeld. De eigenaar vond zijn au-

to vrijdagochtend zo terug (zie de
hierbovengeplaatste foto).
De eigenaar van de auto zoekt getuigen. Reacties graag naar: 0297273336.
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Meerderheid gemeenteraad akkoord met 9% verhoging OZB

“Wethouder Palm strooit ons zand in de ogen”
vervolg van de voorpagina
Ook de fractie van de SVAB begreep niet waarom de OZB omhoog moest: “Durft het CDA geen
stelling te nemen tegen deze plannen van de
VVD”, zo vroeg deze fractie zich af. “Als je de tarieven goed bekijkt, gaat het geen 9% omhoog,
maar in totaal 14.3%. Ook Ronde Venen Belang
was tegen deze verhoging: “(% verhoging en het
is weer net als het kwartje van Kok, het blijft gewoon. Dit is een enorme lastenverzwaring voor
de burgers en die worden al genoeg gepakt. We
hebben de kiezers toch beloofd dat er geen OZB
verhoging zou komen? Zeker ook de VVD. Zijn
zij die belofte alweer vergeten?”, aldus Ronde
Venen Belang. De VVD begreep al deze commotie niet: “Als je het landelijk bekijkt hebben

we hier in De Ronde Venen een lage OZB belasting, we zitten ver beneden de median”, aldus de
VVD. Op de vraag van de oppositie of zij hun belofte aan de kiezers alweer vergeten waren, gingen ze in het geheel niet in. De fractie van lijst
8 vond de verhoging van de OZB duidelijk niet
zo belangrijk. “Dit hebben we nodig om onder
het financieel toezicht van de provincie uit te komen”, zo stelde zij: We willen toch ook een beetje een nieuw beleid? Nou, daar gaan wij voor
en daar heb je deze belastingverhoging gewoon
voor nodig”, aldus Lijst 8.
Geen verzwaring
Wethouder Palm (VVD) bleef erbij, dat deze 9%
verhoging geen lastenverzwaring voor de burgers met zich zou meebrengen: “We gaan wel

9% verhogen, maar dat betekent voor woningen
tot 350.000 euro dat ze zo’n 35 euro meer moeten betalen. We gaan ze 35 euro terugbetalen
van teveel betaalde rioolheffingen, dat compenseert dan weer en brengt dus geen lastenverzwaring mee voor de burgers”, aldus Palm.
“Die 35 euro is gewoon geld van de burgers”, zo
kaatste D66 terug naar de wethouder. “Die 2,1
miljoen hebben ze zelf betaald. Met dit geld mag
u niets anders doen dan terugbetalen. Geef de
burger gewoon 100 euro per huishouden, dan
geef je ze waar ze recht op hebben”, aldus D66.
Maar wethouder Palm wilde daar niets van horen: “Dan gaan we ons eigen vermogen inkorten met 2.1 miljoen, Zo komen we nooit toe aan
een financieel herstel van deze gemeente”, aldus
Palm. En aldus werd in meerderheid besloten.

Veel motie succes voor RVB
De Ronde Venen - Tijdens de begrotingsvergadering worden altijd
veel amendementen en moties ingediend door de diverse raadsfracties. Een amendement is een wijziging van een voorstel en een motie is een verzoek tot wijziging of
aanpassing.
Er bleven er uiteindelijk 25 over:
6 amendementen en 19 moties.
Van de amendementen bleef niet
veel over: De PvdA wilde toeristenbelasting invoeren. RVB wilde
de verhoging OZB niet. D66 wilde
de burgers 100 euro teruggeven in
plaats van 35. Lijst 8 wilde de subsidie van Stichting Cultura en het
museum houden. Al deze amendementen haalden het niet.
Van de 19 moties werden er maar
liefst 12 overgenomen door het
college, hetgeen inhoudt dat zij
er achter staan en er mee aan het
werk gaan. Van deze 12 waren er
maar liefst 8 van RVB. Zij hadden
er nog twee, maar zij trokken ze in
aangezien deze onderwerpen de
komende maanden in de raad be-

handeld worden en zij ze dan - indien nog nodig - kunnen indienen.
De twaalf overgenomen moties
zijn: een motie om aan te geven
aan de Rijksoverheid dat de raad
van De Ronde Venen er niets voor
voelt om ingedeeld te worden
tot een gemeente van meer dan
100.000 inwoners (deze was ingediend door CDA, RVB, CU/SGP,
SVAB, Lijst 8 en PvdA/GL. Alleen
VVD en D66 schaarden zich niet
achter deze motie.
Verder waren er moties van de
VVD/CU/SGP en PvdA/GL als: een
tegenprestatie vragen (vrijwilliger)
bij een bijstandsuitkering, kwijtschelding lokale heffingen voor
kleine zelfstandigen en ZZP-ers,
kwijtschelding nettokosten kinderopvang inkomensafhankelijk maken. Deze werden overgenomen.
De motie Invoeren bruggelden
werd door de raad weggestemd.
RVB
Van de vele ingediende moties
van RVB werden er dus 8 over-

vang van de subsidie, op basis
van social return te verplichten
mee te werken aan maatschappelijke participatie van mensen
in de bijstand, opdrachtgevers mede afhankelijk van de omvang
van de opdracht - op basis van
social return te verplichten mee
te werken aan maatschappelijke participatie van mensen in de
bijstand, Niet ambtenaren die bij
hulpverlening worden betrokken
de status bijzondere ambtenaar
te geven, verkoop van legakkers
te bevorderen, met de verplichting tot onderhoud en uit te besteden opdrachten ook de gemeentelijke pagina te publiceren.
Deze werden alle overgenomen
door het college.
De overige moties van RVB werden óf weggestemd door de raad,
óf teruggenomen tot de eerstvolgende vergadering waarin het
bewuste onderwerp word behandeld. De motie van CU/SGP
over de invoering nieuwe dranken horecawet het model van het
Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP hierbij leidend te
laten zijn.

‘Wie zegt dat ik mensen bedoelde?’
genomen door het college. Deze
waren: dat het college in het vervolg aangeeft op welke termijn een
aangenomen motie wordt uitgevoerd, Voor geschikte onderwerpen een denktank in te stellen en
zo de deskundigheid van burgers
meer te benutten, Subsidieontvangers, mede afhankelijk van de om-

Sint-Maarten bij wijkgebouw
‘Present’ in Proostdijland
Mijdrecht - In de wijk Proostdijland
in Mijdrecht werd dit jaar voor de
achtste keer de Sint-Maarten lampionnenoptocht gelopen.
Maar voordat het zover was hebben
de kinderen woensdag 7 november
bij de knutselmiddag in ‘Present’
zelf hun lampion gemaakt. Het was
een gezellige drukte met 28 kinderen. Met vrolijk versierde lampionnen gingen de kids zondag 11 november de huizen langs. Aan de
buurtbewoners bij wie ze langs gin-

gen is vooraf gevraagd of ze mee
wilden werken aan deze tocht. Sommige mensen doen al vanaf de eerste keer mee, daar is men natuurlijk erg blij mee! Maar om snoep te
krijgen moest er natuurlijk wel eerst
even flink gezongen worden. En dat
deden ze hoor!! De snoepzak was
weer goed gevuld.
Na afloop van de tocht was er voor
iedereen nog warme chocolademelk of limonade met wat lekkers
erbij.

Feest bij groep 3 van de
Twistvliedschool

VVD gooit ballast overboord

‘Ik eis excuus’

De Ronde Venen - Tijdens de begrotingsraad van afgelopen donderdag werd Anco Goldhoorn
van RVB nog even heel kort, heel
boos op de fractievoorzitter van
de VVD, Rudolf van Olden. Deze had bij de Algemene Beschouwingen een heel verhaal over een
vliegtuig waarin de gemeente zat,
een Boeing DRV 117. Ze waren vo-

rig jaar ingestapt met een nieuwe
bemanning en ze hadden de oude
ballast overboord gegooid.
Je zag enkele raadsleden en ook
publiek even kijken: ballast overboord? doelde hij op het ontslag
van gemeentesecretaris en de directeur Openbare Werken? Zo
klonk het wel. Dat dacht blijkbaar
ook Anco Goldhoorn, de fractie-

voorzitter van RVB en die eiste
dat Van Olden zijn excuus maakte: “Dit kun je toch zo niet zeggen”,
aldus Goldhoorn.
Van Olden bood geen excuus,
maar maakte zich er vanaf met
de opmerking: “Wie zegt nou dat
ik mensen bedoelde? Natuurlijk
niet!” “Ja, ja”, hoorde je mompelen...

Mijdrecht - Zes kinderen uit groep
3 van de Twistvliedschool mochten afgelopen zaterdag 10 november afzwemmen voor hun B-diploma, reden voor een klein feestje in

de klas. De kinderen zijn op heerlijke cakejes getrakteerd en ze mochten allemaal hun diploma laten zien
aan de andere kinderen en natuurlijk de Juf!

Harder Than Heavy
weer een groot succes

Vuilnisman ontdekt een
raketwerper tussen vuilnis
De Ronde Venen - Vorige week
woensdag is de omgeving van het
politiebureau aan de Anselmusstraat in Mijdrecht een poosje afgezet geweest.
Oorzaak: een vuilnisman had tussen
het vuil dat hij ophaalde aan de Herenweg in Wilnis een raketwerper
ontdekt en bracht deze naar het politiebureau. Het wapen het bureau
binnen brengen leek de man niet zo

handig en hij deponeerde hem op
de stoep voor het politiebureau en
waarschuwde de aanwezige politie.
Uit voorzorg werd toen de omgeving
afgezet en werd de Explosieve Opsporingsdienst Defensie ingelicht.
Deze heeft het wapen meegenomen. Hoe het wapen in de vuilcontainer terecht is gekomen is tot op
heden nog niet bekend.

”Wie weet waar ons
beeldje is?”
Wilnis - Afgelopen week hebben
(nog) onbekenden dit beeldje - zie
de hierbovengeplaatste foto - uit de
voortuin van de Beatrixstraat in Wilnis meegenomen. De eigenaars zijn
zeer gehecht aan dit beeldje en vra-

gen de dader(s) het alsjeblieft weer
terug te brengen.
Mochten er mensen zijn die
weten waar het zich nu bevindt graag even bellen naar:
0297-283566.

Regio - De negende editie van Harder Than Heavy was wederom een
groot succes! Op deze bandavonden in jongerencentrum The Mix
staan de hardrock en
heavymetalmuziek centraal. Dit keer traden de
bands Seventh Seal en
Lord Volture op. Seventh Seal speelde nummers
in de trend van Thin Lizzy
en Iron Maiden. Dat deze muziek nog steeds populair is bij jongeren bewees het aantal aanwezi-

gen! Als tweede band beklom de band Lord Volture het prachtige podium van The Mix. De getalenteerde muzikanten
speelden met veel kracht
en snelheid, en het repertoire werd zeer gewaardeerd in de inmiddels volle The Mix. Een
goed geluid en een uitgekiende lichtshow zorgden
mede voor een onvergetelijke avond.
De volgende, tiende editie van HTH, vindt plaats
in februari 2013.

Groep 7 Willespoort op bezoek bij André Kuipers
Wilnis - De leerlingen van groep
7 van basisschool Willespoort
mochten in het Planetarium van
Artis aanwezig zijn bij twee unieke boekpresentaties over de
ruimtereis van André Kuipers. De
kinderen waren door NeMo in
Amsterdam hiervoor uitgenodigd.
De presentatie sloot mooi aan
op de deelname van de school
aan het project Ruimteschip Aarde. In het vorige schooljaar is er
met dit project op school ruim
aandacht besteed aan de ruimtereis van André Kuipers. Ook is
toen een bijzondere film gemaakt
die voor de wedstrijd is ingezonden. De hoofdprijs, het radio-contact met André Kuipers in het ISS,
ging toen maar net aan de school
voorbij. De uitnodiging van NeMo
was een mooie troostprijs. In aanwezigheid van André Kuipers kregen de kinderen van de uitgever
allemaal een exemplaar mee van
‘Ruimteschip Aarde’, een boek vol
met leuke wetenswaardigheden
over zijn ruimtereis.

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS:
Tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
Extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u
AFVALBRENGSTATIONS
Afvalbrengstation
Mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen
gesloten.
SERVICEPUNT WONEN,
WELZIJN EN ZORG
Servicepunt Mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
Mobiel Servicepunt
Amstelhoek/De Hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

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 over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen.
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de
rubriek Actueel.
AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

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

Straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

Straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Verzenddat.
vergunning

Abcoude
Oude Dijk 4

Realiseren van een schuur

- Bouwen

W-2012-0574

5-11-2012

Abcoude
Meerzicht 6

Plaatsen van een dakkapel

- Bouwen

W-2012-0436

8-11-2012

Veranderen van een raam
in een schuifpui

- Bouwen

W-2012-0573

5-11-2012

Mijdrecht
Buitenkruier 15

W-2012-0529

7-11-2012

W-2012-0551

7-11-2012

W-2012-0468

5-11-2012

Mijdrecht
Raadhuisplein 28
Vinkeveen
Demmerik 29
Uitweg 1
Wilnis
Scheepmaker 10

Burg. Haitsmaplein 25
Wijzigen van het gebruik van het
bijgebouw voor praktijkruimte
Verwijderen van de koelcel en
verplaatsen van de buitentrap

- RO Afwijken
bestemming
- Bouwen

W-2012-0544

7-11-2012

W-2012-0575

5-11-2012

Starten als schoonheidsspecialiste/kapster in woning

- Afwijken be- W-2012-0577
stemming (RO)

7-11-2012

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN DIE VERGUNNINGVRIJ ZIJN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning is
vastgesteld dat zij vergunningvrij zijn:
Straatnaam
Mijdrecht
Ontspanningsweg 1
Ontspanningsweg 1
Ondernemingsweg 11

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
vaststelling

Plaatsen van tijdelijke reclame
(spandoek)
Plaatsen van gevelreclame ten
behoeve van kinderopvang
Melden van brandveilig gebuik

- Reclame

W-2012-0488

5-11-2012

- Reclame

W-2012-0489

5-11-2012

- Brandveilig
gebruik
(vergunning)

W-2012-0437

30-10-2012

VERLENGING BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:
Straatnaam
Mijdrecht
Opaal 17
Vinkeveen
Herenweg 210 (nabij)

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak

- Bouwen

W-2012-0530

Bouwen van een zomerhuis

- Bouwen
- Afwijken bestemming (RO)

W-2012-0433

Abcoude
Voetangelweg 9

Aard van het project/inrichting Activiteiten
Wijzigen van de huidige functie
en indeling van de
stallingsruimte

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 143F Plaatsen van een tijdelijke
mobiele unit en loods voor de
periode van maximaal 5 jaar

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 OMGEVINGSVERGUNNINGEN - UITGEBREIDE PROCEDURE
Met ingang van 16 november 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande, verleende
vergunningen gedurende zes weken ter inzage:
Straatnaam
Vinkeveen
Pijlstaartlaan 1

Aanvraagnr.

- Bouwen
W-2012-0196
- Afwijken bestemming (RO)
- Milieu

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Verzenddat. vergunning

Vinkeveen
Ter Aase Zuwe 1 /
Demmerik 75

Oprichten van 2 woningen

2010/0561

7-11-2012

Waverveen
Waverdijk 11

Activiteiten

Aanvraagnr.

Verzenddat.
vergunning

Het brandveilig gebruiken
van een schoolgebouw

- Brandveilig
gebruik
(vergunning)

W-2012-0439

5-11-2012

Aard van het project

Vergunningsnr. Aanvraagnr.
intrekking

Realiseren van een kelder
ten behoeve van mestopslag

W-2011-0611

W-2011-0611

Verzenddat.
intrekking
6-11-2012

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken
na de verzenddatum van het intrekkingsbesluit 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.
AANGEVRAAGDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement
zijn ingediend.
Maand

Evenement

Locatie

Activiteit

Zaterdag 15 dec.
14.00–21.00 uur

Kerstmarkt

Gedeelte parkeerterrein Dorpshuis De Boei,
Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen

Versterkt geluid

Inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen
in de vorm van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder
vermelding van ‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij: Burgemeester en wethouders van
De Ronde Venen, afdeling Omgevingszaken, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde
aanvragen kunt u verkrijgen via telefoonnummer 0297-291671 en/of 0297-291835.
AGENDA MENINGVORMENDE RAADSVERGADERING 22 NOVEMBER 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19:30 uur. Voorzitter: M. Divendal.
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 16 november 2012.
VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL

Interieurs voor iedere beurs
bij ‘De dochter van Mies’

ning ook nog eens daadwerkelijk
voor u worden ingericht. Daarbij zijn
alle woonaccessoires en decoraties tijdelijk voorzien van een prijskaartje. De opdrachtgever heeft dan
twee weken de tijd om bepaalde delen van het interieur te accepteren
of te weigeren. Ideaal voor mensen
die het zelf om wat voor reden niet
kunnen en met name voor ouderen.
Een stukje all-in service wat bij ‘De
dochter van Mies’ tot het standaard
programma behoort. Overigens kan
men het interieur ook in fases (laten) inrichten of er advies over inwinnen. Al met al een bijzondere
winkel om er eens vrijblijvend binnen te stappen. Parkeerruimte is er
voldoende op het tegenoverliggende parkeerterrein achter de Schanskerk, of in de overdekte parkeergarage boven het winkelcentrum Amstelplein.

mand. Bij ‘De dochter van Mies’ kan
men bovendien deskundig advies
krijgen over hoe men de woning in
kleurstelling, gezellig en doordacht
kan inrichten. Dit onder het motto: ‘wij hebben interieurs voor iedere beurs’. Aan de hand van een van
te voren door de opdrachtgever bepaald budget wordt het interieur
ontworpen. Het advies is overigens
niet gratis. Maar dat wordt via een
cadeaubon weer in mindering gebracht op het bedrag van goederen
als men die in of n.a.v. bestellingen
via de winkel aanschaft.
Visualiseren
Daniëlle is een expert in het ontwerpen van wooninterieurs en kan uw
ideeën visualiseren in 2D en 3D ontwerpen, van schets tot visuele realisatie. Daarbij kan er zelfs een filmpje worden gemaakt waarbij u door
uw eigen huis loopt met het nieuw

Aard van het project

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 aanvang van de terinzagelegging 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.

Straatnaam

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen)
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet
het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking 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 ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht
naar voren hebben gebracht.

Uithoorn - Het Oude Dorp is weer
een passende winkel rijker, te weten ‘De dochter van Mies’, wat staat
voor een bijzondere woonwinkel
met cadeaus en interieuradvies. Afgelopen zaterdag opende de winkel,
waar je een typisch gezellige huiselijke sfeer proeft, aan de Schans
23 haar deuren. Irene en Daniëlle de Meijer vormen de stuwende
krachten achter deze woonwinkel
waar u terecht kunt voor allerhande leuke woonaccessoires, meubelen, verlichting, vloerkleden, behang, raamdecoraties en (merk)
verf, ja zelfs tot een complete woninginrichting aan toe. Alles onder
één dak en één aanspreekpunt, dat
is wel zo handig en prettig. Maar het
is tevens een cadeauwinkel, waar u
ook ‘kraamcadeautjes’ kunt uitzoeken. Die worden op een zodanige
manier voor u ingepakt dat u echt
iets feestelijks cadeau geeft aan ie-

- Bouwen

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

VOORNEMEN TOT VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE PROCEDURE
Met ingang van 16 november 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder
ter inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
Straatnaam

Plaatsen van een dakkapel op
- Bouwen
het voorgeveldakvlak
Verruimen van winkeltijden i.v.m. - RO afwijken
het verkopen van afhaalmaaltijden bestemming

ontworpen interieur! Vanwege een
veelvoud aan interieurmogelijkheden en prijzen wordt u desgewenst
door Daniëlle uitgenodigd mee te

gaan naar een woonbeurs en/of
leverancier(s) om uw licht op te steken! En als u eenmaal alles naar
uw zin hebt uigezocht kan de wo-

‘Mies’
Hoe kwam je aan deze toch wel excentrieke naam voor de winkel?
“Het was nog niet zo simpel om
een naam te bedenken. Omdat Daniëlle de feitelijke eigenaresse van

de winkel is geworden en haar vader Michel heet, maar doorgaans
vaak met de afkorting ’Mich’ (Mies)
wordt aangeroepen, hebben we die
twee begrippen bij elkaar gebracht
en is het dus ‘De dochter van Mies’
geworden,” vertelt Irene enthousiast. Samen met Daniëlle popelt zij
van verlangen hun nieuwe woonwinkel te presenteren en hun klanten persoonlijke aandacht en service te verlenen. Daniëlle: “Iedereen
is bij ons welkom, ook als men gewoon nieuwsgierig is of bij ons inspiratie wil opdoen om thuis een
leeg hoekje op te vullen of ideeën
heeft het bestaande interieur op te
leuken. Tijdens de openingsweek
tot 17 november worden bezoekers
ontvangen met een hapje en een
drankje. Bovendien krijgt iedereen
iets feestelijks mee na afloop van
het bezoek.” Meer weten? Kijk dan
vooral ook op de website www.dedochtervanmies.nl.
Openingstijden: di t/m do van 10.00
tot 18.00 u; vrij van 10.00 tot 21.00 u;
za van 10.00 tot 17.00 u. Ma gesloten. Overige op afspraak. Tel. 0297267076.

04 Nieuwe Meerbode
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Jenaplanbasisschool Vlinderbos bezoekt fietsenwinkel
Wilnis - De kinderen van de groepen 3 en 4 hadden wel een heel
speciale lesdag. Zij hebben een bezoek gebracht aan fietsenwinkel
‘Bike OK’ in Mijdrecht. Al een paar
weken wordt er op school aandacht
besteed aan het thema ‘verkeer’.
Verkeerstekens, veilig oversteken
en de fiets staan centraal. Vandaar
dit uitstapje; waar kun je nou beter
iets leren over de fiets dan in een
fietsenwinkel?
De kinderen hebben in kleine
groepjes banden geplakt, bekeken
hoe je fiets voldoet aan alle veiligheidseisen en hoe dat nou eigenlijk
werkt met die trappers, tandwielen
en andere onderdelen.
Daarna was er nog voldoende gelegenheid voor het stellen van de vragen die ze op
school hadden bedacht: waarom bent u fietsenmaker geworden, hoeveel onderdelen zitten er
in/aan een fiets en waarom moet een fiets spa-

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

Mooie schreeuwlelijken
ken hebben? De antwoorden zorgen op school
weer voor voldoende gespreksstof en verwerking hiervan. Toen er voor ieder kind ook nog
een tasje met daarin een fietstoeter, fietslicht-

jes en een bandenplakdiploma stond te wachten was het helemaal geslaagd. Fietsenmakers,
heel erg bedankt voor deze leuke en leerzame
ochtend!

‘Is jouw talent al bekend?’

Vinkeveense Mieneke Vaas
schreef ‘Het Motivatieboek’
De Ronde Venen - De Vinkeveense
Mieneke Vaas heeft een leuk boek
geschreven. Het boek heet Het Motivatieboek: Is jouw talent al bekend? Wil jij het beste uit anderen
halen? Zodat ze succesvol worden
in werk, opleiding en sport? Wil je

mensen motiveren om te doen wat
bij hen past? Het Motivatieboek
geeft je praktische informatie waarmee je aan de slag kunt. Zo kun jij
anderen motiveren door belangstelling te tonen, zelfvertrouwen te
versterken en vrijheid te bieden. Je
kunt een ander helpen om nieuwe
inzichten te verkrijgen en een eigen plek in te nemen waar hij of zij
het beste tot zijn of haar recht komt.
Het Motivatieboek zet je ook aan het
denken. Wat motiveert jou? Hoe kun
jij je talenten gebruiken om te motiveren?
Mieneke Vaas
“Je kent ze vast. Motiverende mensen. Ik kom ze bijna dagelijks tegen.
Hoe doen ze dat toch? Ik heb het ze
maar eens gevraagd. Hun antwoorden deel ik met je in Het Motivatieboek. Ik wil niets liever dan jou motiveren. Gewoon omdat je meer kan
als je gemotiveerd bent en meer bereikt als je de mensen om je heen
weet te motiveren.” U kunt dit boek
bestellen bij de boekhandel of via
http://boekscout.nl/shop/ViewProduct.aspx?bookId=3343 of via www.
isjetalentalbekend.nl

Cursussen bij de Paraplu
Wilnis - De Stichting ‘Paraplu’ biedt
de komende weken weer een scala van nieuwe, interessante, leerzame en creatieve cursussen. De lessen vinden plaats in het eigen gebouw aan de Pieter Joostenlaan 28
te Wilnis, in een gezellige en ontspannen sfeer. De vrijwillige gastgevers zorgen voor een goede opvang
en een perfecte verzorging van alle
deelnemers.
“Wegwijs op de Computer
en Internet”
De cursus, verzorgd door Hans Berends, vindt plaats op 14 woensdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur, te
beginnen op 28 november a.s. Kosten 142,00 euro. In de cursusprijs
zijn de kosten van het leerboek inbegrepen.
Workshop
“Hoe maken we er een echt familiefeest van!” is het thema van deze
workshop zegt docente Marian Polvan ‘s Slot.
“We kunnen familiebanden niet ontkennen al zouden we willen. En dan
is daar ook nog de schoonfamilie.
De workshop vindt plaats op woensdag 28 november a.s. van 20.00 tot
22.00 uur. De prijs is slechts 10,00
euro. En vergeet ook niet je familie
mee te nemen!
Cursus “Tarot kaarten”
De Stichting ‘Paraplu’ organiseert
een cursus “Werken met Tarot kaarten” op 12 donderdagochtenden
van 10.00 tot 12.00 uur, te beginnen
op 29 november a.s. In deze cursus
wordt ingegaan op de mogelijkheden om met de Tarot-kaarten om te
gaan en vindt plaats in het gebouw
van de Stichting ‘Paraplu’ aan de
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.
De cursusprijs - 85,00 euro - is incl.
2 kopjes koffie of thee of flesje water per dagdeel.
Workshop:
Make- up voor de
rijpere-oudere huid
Deze workshop is bedoeld voor
vrouwen met een rijpere-oudere
huid. Er worden 3 punten behandeld: 1. Gezichtsverzorging, 2. Productinformatei en 3. Make-up.
“Bij punt 1, vertellen we de deelnemers wat zij het beste kunnen doen
om de huid gezond te De cursuskosten zijn 12,00 euro en de mate-

riaalkosten bedragen 14,00 euro, inclusief een cadeautje! De workshop
vindt plaats op dinsdag 20 november a.s. van 13.30 tot 16.30 uur.
Verdiepingscursus Reiki 1
Deze cursus is voor mensen die een
Reiki 1 cursus hebben gedaan en
dus bekend zijn met Reiki en de behoefte voelen om hier in een groep
wat intensiever mee bezig te zijn en
behandelingen onderling uit te wisselen. De cursus wordt geleid door
twee zeer ervaren Reiki-masters,
te weten docente M. Castrikum en
mede-docent is A. Borsboom. De
cursusbijdrage is inclusief 4 kopjes thee of koffie of glas water per
dagdeel en bedraagt 55,00 euro. De
cursus wordt gehouden op 4 zondagochtenden van 10.30 tot 12.30
uur, vanaf 25 november a.s.
Lezing Communicatie
“De lezing is bedoeld voor diegenen
die meer inzicht willen verkrijgen in
de achtergronden van communicatie. Aan de orde komen onderwerpen als: het belang van goede argumentatie, mind mappen om je
kennis te activeren, kritisch denken
voor de juiste structuur en tekstverfraaiing om je presentatie beter te
presenteren.
Communicatievaardigheden zijn onmisbaar en komen elke dag van pas
bij iedere gelegenheid waarin je in
gesprek of contact bent met andere mensen, zowel persoonlijk als zakelijk en ook tijdens een voordracht
of presentatie”, zegt docent M. van
der Voort, die deze lezing verzorgt
op maandag 26 november 2012 van
19.30 tot 21.30 uur.
De cursusprijs van 10,00 euro is inclusief materiaalkosten.
Informatie en Inschrijven
Nadere informatie over deze en andere cursussen en workshops kunt
u vinden in het programmaboekje
- af te halen bij de ‘Paraplu’ en op
de website www.stichtingparaplu.nl.
Voor aanmelding kan men online
inschrijven of een inschrijfformulier
worden ingeleverd dat kan worden
gedownload op de website www.
stichtingparaplu.nl, of afgehaald en
ingeleverd bij de ‘Paraplu’ aan de
Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis. Via
e-mail kan men altijd terecht op info@stichtingparaplu.nl.

Sinterklaas komt naar
De Ronde Venen!
De Ronde Venen - Zaterdag a.s.
gaat weer menig hartje sneller kloppen, want Sinterklaas komt weer
naar Nederland en natuurlijk komt
hij ook weer naar De Ronde Venen. Hij begint met zijn bezoeken in
Mijdrecht. Vanaf 13.30 uur is het gezelligheid op het Raadhuisplein en
rond 14.00 uur wordt de sint verwacht. Nadat burgemeester Divendaal Sinterklaas en zijn pieten welkom heeft geheten, kunnen de kinderen Sinterklaas de hand schudden en met hem op de foto.
Natuurlijk komt hij ook naar Wilnis. Hij zal daar omstreeks 15.30
uur aankomen. Niet met de boot dit
jaar, maar hij komt aan in de Dorpsstraat. Ook hier kunnen de aanwezige kinderen de sint en zijn pieten
een handje geven en hebben ze alle

tijd om met hen op de foto te gaan.
Als het al donker is geworden, namelijk om 18.00 uur, maakt sinterklaas zijn opwachting in Vinkeveen.
Hij komt aan bij de zeilschool aan de
Herenweg. Nadat ook hier de sint
door de burgemeester wordt verwelkomd, gaat de sint met paard en
wagen en in een optocht met lichtjes naar de achterzijde van De Boei,
waar hij de kinderen zal toespreken.
Een week later, vrijdag 23 november,
zoals elk jaar in de avond komt de
sint naar de Amstelhoek en de volgende middag, zaterdag 24 november, bezoekt hij De Hoef. Hier zal hij
omstreeks 14.30 uur zijn opwachting maken op het Kerkplein, waarna hij naar de Springbok gaat en alle tijd heeft om met de kinderen in
gesprek te gaan.

’Schilderij van het jaar 2012’
De Ronde Venen - In verband met
de verkiezing voor ‘schilderij van het

jaar 2012’ kan iedereen stemmen
op de drie ingezonden schilderijen
van Henny Woud uit Waverveen! Het
betreft een landelijke wedstrijd met
een inzending van ca. 750 schilderijen en de 12 schilderijen met de
meeste stemmen gaan door met o.a.
een expositie in Londen.
Stemmen kan door naar www.schilderijvanhetjaar.nl/schilderij/115 te
gaan en zo kunt u op haar schilderij stemmen. Hoe meer stemmen zij
krijgt, hoe meer kans dat zij wint.
Stemmen kan alleen via een vaste
computer of laptop. Mobiel is niet
mogelijk.

Groene halsbandparkieten leven in groepjes van tien tot vijftien vogels en in grote groepen
als er veel voedsel is. Eigenlijk
horen ze in Azië thuis of in Afrika. Maar sinds de zeventiger
jaren van de vorige eeuw zijn
ze in de grote steden van de
Benelux alom aanwezig.
Vooral stadsparken vinden ze
een fijne leef- en woonomgeving. Daar broeden ze in holle
bomen, ‘kraken’ soms het
nest van een specht of een
boomklever. Ze worden invasieve exoten genoemd. Exoten
omdat ze hier niet horen maar
afstammen van vrijgelaten volièrevogels. Invasieve exoten
omdat je ze niet meer weg
krijgt. Ze hebben hier geen
natuurlijke vijanden en kunnen wellicht andere soorten
verdringen. Gelukkig valt dat
met de groene halsbandparkiet nogal mee. Spechten zijn
er nog in dezelfde aantallen en
de boomklever kwam hier toch
al niet zoveel voor.
Inmiddels leven er ook in De
Ronde Venen halsbandparkieten. Hoe groot de groep is
en waar ze overnachten heb ik
nog niet kunnen achterhalen.
Wel zie en hoor ik ze schreeuwend overvliegen. En als ze
hier ook broeden, dan kunnen
we uitbreiding van de Rondeveense populatie verwachten.
Het zijn mooie vogels om te

zien door hun heldere groene
kleur en hun grappige ronde
kop. Verder is de lange staart
opmerkelijk en bij het mannetje de smalle rode halsband. Als ze elkaar met hun
kromme snavel voedsel toestoppen of gewoon liefkozen,
zien ze er aandoenlijk uit. En
wat ook mooi is, ze zijn monogaam. Vanaf drie jaar als
ze geslachtsrijp zijn, gaan ze

paartjes vormen en dan blijven
ze elkaar trouw.
Halsbandparkieten zijn alleseters maar eten vooral bloemen en vruchten. Ze zijn dol op
maïs en zonnebloempitten. De
boer die hier maïs verbouwt
zal daarom niet blij met ze
zijn. Groenbeheer vindt het
vast ook lastpakken, want ze
eten het jonge groen en knoppen van de paardenkastanje.
Bovendien overnachten ze in
zo’n boom en dan flatsen ze
hem helemaal onder.
Zelf zou ik wel graag halsbandparkieten naar mijn tuin
lokken. Dus overweeg ik zonnebloemen te laten groeien of
deze winter een snoer pinda’s
op te hangen. Want met hun
kromme snavel kunnen ze
goed pinda’s pellen. En als ik
dan uit het raam kijk, ga ik
tuinvogels tellen.
Ria Waal

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Oproep van een
bezorgde vader!
Wilnis – De redactie van de
Nieuwe Meerbode ontving het
volgende bericht met verzoek
tot plaatsing:
“Ik ben op zoek naar de bestuurder met de voornaam Hans, van
een felrode New Beetle met 84
in het kenteken. Deze heeft bij
mijn zoon op zijn scooter bewust een remmentest uitgevoerd omdat hij waarschijnlijk vond dat hij te dicht op hem
zat. Dit is gebeurd op de Korenmolenweg te Wilnis op vrijdagavond, 9 november, ± 18.30 uur
ter hoogte van de afslag naar
het Donkerendeind. Mijn zoon
heeft daarna wat geroepen door
het geopende raam waar hij
mee bezig was (wat hij natuurlijk beter niet had moeten doen
) en is de auto voorbijgereden.
Toen begon de nachtmerrie.
Nadat geprobeerd is hem van
de weg te rijden zijn beiden gestopt. Na een woordenwisseling
is de man achteruit gereden

en bewust op mijn zoon ingereden, die op de motorkap belandde. Mijn zoon rolde eraf en
liep naar het portierraam en wilde uithalen naar de bestuurder,
deze pakte zijn hand en sleurde
hem daarna zo’n kleine 100 meter mee en liet hem daarna los ,
waarna hij op het asfalt terecht
is gekomen. De bestuurder is
doorgereden en heeft mijn zoon
daar liggend met een gebroken
sleutelbeen, gebroken pols en
een gekneusde enkel achtergelaten.
Dit is natuurlijk het verhaal
van mijn zoon, maar het zou
wel prettig zijn om de andere kant van het verhaal te horen (en waarom de bestuurder
is doorgereden). Weet iemand
meer? Is er een getuige? Bent
u de chauffeur? Meld u bij de
politie of bij de redactie van deze krant.”
Een bezorgde vader, Jan Nap.

Sint Jozefschool levert
bijdrage aan Actie4Kids
Vinkeveen - Een enorme stapel mooi versierde schoenendozen
sierde de afgelopen week de aula van de Sint Jozefschool. Leerlingen en ouders van de school hadden de schoenendozen gevuld met
nuttige spullen zoals schriften, pennen en een etui, maar ook met toiletartikelen zoals zeep, shampoo en
een kam.
Gelukkig was er dan nog voldoende ruimte voor wat speelgoed zoals
knikkers, bellenblaas, een bal of een
knuffel. Door de dozen te versieren
met stickers, papiertjes en tekenin-

gen maakten de leerlingen een persoonlijk cadeau voor kinderen die
het veel armer hebben dan zij. Tijdens de kerkdienst vorige week zaterdagavond 10 november legde
Pastor Vernooij uit, hoe fijn het is om
een ander iets te geven.
Sint Maarten gaf daarbij een goed
voorbeeld.
De schoenendozen zijn via de Heilig Hart kerk aangeboden aan de organisatie Actie4Kids. Zij zorgen dat
de dozen terechtkomen bij kinderen
die het heel arm hebben in landen
als Armenië, Malawi en Zambia.
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Eén miljoen euro beschikbaar voor onderhoud velden en kleedkamers

Einde Estafetteproject: Argon en
CSW niet naar De Driehoek
“Het college van de gemeente De
Ronde Venen en Bouwfonds Ontwikkeling willen hun samenwerking voor het Estafetteproject per
31 december 2012 beëindigen. Dit
betekent dat er geen woonzorgzones komen op de voetbalvelden
van Argon in Mijdrecht en CSW in
Wilnis en geen nieuw centraal gelegen sportpark in het gebied De
Driehoek in Mijdrecht. Ook komt
er geen landijs-/combinatiebaan
voor de IJsclub Nooit Gedacht. Nu
de plannen niet doorgaan hebben
de betrokken clubs te maken met
achterstallig onderhoud aan velden en kleedkamers. De gemeente gaat samen met de clubs een
programma opstellen om dit weg
te werken. De gemeente heeft
hiervoor een bedrag van maximaal
1.07 miljoen euro beschikbaar. Het
voorstel wordt naar verwachting
op 20 december in de gemeenteraad behandeld”, zo laat het college in een persbericht weten.
In de Algemene Beschouwingen van het CDA stond ongeveer
hetzelfde. Zij benadrukte de grote gemeentelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de sportverenigingen Argon en CSW. Het
college heeft deze Algemene Beschouwingen allemaal op maandag binnengekregen en gelezen. Dan blijft het toch een beetje vreemd, dat datzelfde college
op woensdag met een persbericht
komt, waardoor het voorstel van
het CDA tijdens deze vergadering
(bijna) niet in de aandacht kwam.
Wat bedoelde het CDA nu? Waarnemend CDA-fractievoorzitter Jan
Rouwenhorst legde na afloop van
de vergadering uit wat hij bedoelde. “Zeker vier jaar lang verkeren
beide sportverenigingen in grote
onzekerheid. Al tijdens de vorige
raadsperiode wilde de gemeente
de huidige locaties van de clubs
‘vrij spelen’ om uitvoering te kunnen geven aan het zogeheten Estafetteproject.”
Andere woningbouwlocaties
“Het plan was dat de voetbalvelden van beide verenigingen zouden moeten wijken voor woningbouw. Er waren in totaal ongeveer 500 woningen ingetekend
en op elke locatie een woonzorgzone. Argon en CSW zouden dan
een plek krijgen in De Driehoek,

de naam voor het weilandgebied
tussen de Energieweg, de Wilnisse
Zijweg en achter de Herenweg in
Wilnis. Uit nieuw onderzoek bleek
echter een duidelijke afname van
de behoefte aan nieuwbouwwoningen. Op andere plekken in onze gemeente kan worden voorzien
in de getalsmatige woningbehoefte. Daarbij doel ik op de Winkelbuurt in Abcoude, Westerheul IV
in Vinkeveen en de eerste fase van
Marickenzijde in Wilnis.”
Geen verplaatsing
Argon en CSW
Jan Rouwenhorst: “Het Estafetteproject kreeg voor de beide verenigingen een steeds langere uitlooptijd. Verplaatsing van de velden zou zeker niet voor 2015
plaatsvinden. Tja, wat doe je dan
in die lange tijd aan het onderhoud van de velden en de clubhuizen en kleedkamers? De sportverenigingen zaten in feite klem.
Nu was al enige tijd duidelijk dat
aangestuurd werd op het beëindigen van de in 2010 gesloten samenwerkingsovereenkomst met
Bouwfonds. Daarmee is de woningbouw op de sportlocaties van
de baan en de verplaatsing van de
beide clubs niet meer nodig. Kortom, een taak voor de gemeente
om zich te bezinnen op de gewijzigde omstandigheden en wat dat
betekent voor de relatie met de
beide verenigingen.”
Raadsvoorstel
“Dat hebben we eerst in onze
schriftelijke beschouwingen aangegeven en afgelopen donderdag
nog eens uitgesproken. Op Ronde
Venen Belang na, was er geen enkele partij die aandacht besteedde aan dit onderwerp. Het CDA is
dus heel blij dat het college al aan
besluitvorming is toegekomen, die
geheel in lijn lijkt met ons aandachtspunt. Wethouder Moolenburgh heeft als portefeuillehouder Ruimtelijke Zaken en Sport
zelfs al een raadsvoorstel opgesteld. Naar nu blijkt, kunnen Argon en CSW binnenkort een aanzienlijke bijdrage van de gemeente tegemoetzien. In totaal gaat het
om meer dan één miljoen euro. Dit
bedrag is bedoeld voor de kosten
van achterstallig onderhoud op de
huidige locaties aan de Hoofdweg

in Mijdrecht en de Pieter Joostenlaan in Wilnis. Het is voor de gemeente ongetwijfeld een grote opluchting dat de overeenkomst met
Bouwfonds aan het eind van dit
jaar wordt ontbonden.
Geen suikeroom
“Aan de velden is de laatste jaren maar minimaal onderhoud gepleegd. Nu moet er een inhaalslag plaatsvinden. Het CDA ziet
een taak voor de gemeente om
sportverenigingen te blijven ondersteunen. Wij willen dat het college daarover duidelijke afspraken maakt met de besturen van
de sportverenigingen, want de
gemeente kan niet langer gezien
worden als een rijke suikeroom,
die steeds weer bijspringt. Het is
vooral de verantwoordelijkheid
van de clubbesturen om te voldoen aan de financiële basisvoorwaarden en daarin hun verantwoordelijkheden nemen. Vanzelfsprekend hebben we dat vertrouwen in de verenigingsbesturen.
Vanuit de gemeente gezien, vind
ik het een goede zaak om nu een
deel van de vrijkomende reservering voor het Estafetteproject aan
te wenden voor het inlopen van
onderhoudsachterstanden en renovatie-activiteiten bij CSW en Argon. Het moet wel zo zijn dat alle leden daarvan gaan profiteren.
De noodzaak van werkzaamheden
voor groot onderhoud ervan moet
goed onderzocht worden, want
het geven van blanco cheques
past niet in het sobere beleid dat
de gemeente moet voeren. Maar
20.000 euro besteden aan een gedegen onderzoek daarnaar lijkt alleszins redelijk.”
Argon tevreden
Argonvoorzitter Ton Goedemoed
liet zich positief uit over het afblazen van het Estafetteproject. Op
de website van de club meldde hij
vorige week dat de financiële gevolgen het voor de gemeente niet
langer verantwoord maakten om
het door te zetten. Volgens hem is
Argon er in geslaagd om de nadelige gevolgen voor de vereniging
“voor een aanzienlijk bedrag met
de gemeente te compenseren”.
Goedemoed stelde verder: “Argon
is tevreden met het behaalde resultaat, dat in constructieve sfeer

Krapte bij CSW
Namens het CDA heeft raadslid Rein Kroon uit Wilnis zich georiënteerd op de stand van zaken
voor de vereniging CSW. “Voor
CSW heeft het niet doorgaan van
de verhuisplannen wel grote consequenties. Want in de nieuwe situatie zou er voor CSW ruimte zijn
voor extra velden en die zijn eigenlijk nodig om de verwachte ledengroei te kunnen opvangen. CSW
groeit door tot een vereniging van
meer dan 700 leden. En alle leden
willen wel kunnen trainen en spelen. De huidige capaciteit kun je
echt typeren als ‘krapte’. Dat probleem moet natuurlijk wel worden
opgelost. Dan ligt uitbreiding voor
de hand, maar is die mogelijkheid
er wel?”
Belemmerend
Rein Kroon: “Volgens mij is het een
urgent thema dat in het sport- en
accommodatiebeleid aan de orde
zal moeten komen. De huidige locatie is te beperkt voor het aantal
spelende leden en de accommodatie is erg gedateerd. De vereniging zal ongetwijfeld met een plan
van eisen komen. Al in 2008 heeft
de KNVB aan CSW laten weten
dat zowel de wedstrijdcapaciteit
als de trainingscapaciteit belemmerend doorwerkten op de groeimogelijkheid van de sportclub. De
verhuisplannen van destijds hebben er bovendien toe geleid dat er
in 2012 geen renovatie van de velden heeft plaatsgevonden. Dit jaar
had veld 3 - rechts aan de lange zijde van de kantine - aan de
beurt moeten zijn en volgend jaar
veld 5.”
Gezonde toekomst
“Op de huidige locatie is geen rekening gehouden met reserveringen voor toekomstig groot onderhoud. De gemeente is hiervan op
de hoogte. Het zal nog een hele
klus worden om alles goed te organiseren, want groot onderhoud
betekent dat een veld een aantal
maanden niet bespeelbaar is. In
het raadsvoorstel van wethouder
Moolenburg heb ik gelezen dat de
gemeente de totale achterstand

Rein Kroon

Mogelijk
brandstichting
Jan Rouwenhorst
van de velden bij CSW en Argon
in de komende drie jaar wil wegwerken.” Rein Kroon: “Kortom, de
capaciteit wordt zo ingezet dat er
per jaar aan twee velden groot
onderhoud wordt verricht. Wellicht dat in het overleg met de gemeente duidelijk zal worden dat
er nog aanvullende oplossingen
nodig zijn om voor CSW op de
huidige locatie een gezonde toekomst te garanderen. We wachten nu eerst het onderzoek af.
Ik heb er vertrouwen in dat er in
overleg met het college ook voor
het ruimteprobleem van CSW een
creatieve oplossing te vinden is.”
IJsclub Nooit Gedacht
Opvallend is dat het college nu
geen mogelijkheid meer ziet voor
de aanleg van een landijsbaan
voor de Wilnisse schaatsvereniging Nooit Gedacht, nu de aanleg van het nieuwe sportpark niet
doorgaat. Ruim drie jaar geleden
stelde de gemeenteraad daarvoor
een bedrag van 500.000 euro ter
beschikking. Het college wil die
reservering laten vervallen, gelet
op de financiële situatie van de
gemeente en omdat er elders in
Wilnis geen plek zou zijn voor de
aanleg van zo’n baan.

Joan en Franka winnen
‘ alle 13... songfestival’

Bingo Hertha
Vinkeveen - Op zaterdagavond
24 november is er een feestelijke
bingo bij Sport Vereniging Hertha aan de Mijdrechtse Dwarsweg in Vinkeveen. Er zijn wederom mooie prijzen te winnen. De
zaal is open vanaf 19.30 uur en
de bingo start om 20.30 uur. Het
eerste kopje koffie/thee is gratis.

Straatrover belt
zelf politie

Mijdrecht - Een jongen beroofde op woensdagavond 7 november een vrouw van haar tas. Hij
belde zelf de politie. Rond 19.00
uur liep een 40-jarige vrouw uit
Mijdrecht over de Dr. van den
Berglaan en zag daar twee jongens bij een bushalte zitten. Zij
passeerde de halte en liep door.
Plotseling voelde zij dat hard aan
haar schoudertas werd gerukt.
Zij hield haar tas echter vast,
maar de verdachte bleef er aan
trekken en wist de tas los te rukken. Vervolgens rende hij weg.
De Mijdrechtse liet het niet op
zich zitten en zette de achtervolging in. Daarbij kwam zij nog
ten val, maar bleef achter de
straatrover aan rennen. Tijdens
de achtervolging gooide de verdachte zijn buit weg. Het slachtoffer raakte het zicht op de verdachte kwijt en liep naar een
winkel aan de Leicester. Daar
zag zij een jongen staan, die geheel aan het signalement van de
verdachte voldeed. Zij sprak hem
aan, maar hij ontkende iets met
de straatroof te maken te hebben. Hij bood haar aan de politie
te bellen en deed dit daadwerkelijk. Agenten gingen ter plaatse. Zij spraken met het slachtoffer. Uit haar verklaring en het onderzoek ter plaatse bleek dat de
melder, een 15-jarige jongen uit
Mijdrecht, inderdaad de straatrover was. Agenten hielden hem
aan.

met het college onder aanvoering
van wethouder Moolenburgh tot
stand is gekomen.”

Toneelvereniging De Opregte Amateur

Een sixpack met voor elk wat wils
De Hoef – Het afgelopen weekend,
vrijdag 9 en zaterdag 10 november,
speelde toneelvereniging De Opregte Amateur onder de titel ‘Sixpack’ zes eenakters. Deze speciale
voorstelling was het afscheid van de
Springbok oude stijl; als u dit leest
is de grote verbouwing aan het gemeenschapshuis in De Hoef reeds
in volle gang. Beide avonden waren reeds lang van te voren uitverkocht en gezien de levendige discussies na afloop hadden de ruim
400 toeschouwers weer goed kunnen genieten. Het brengen van zes
verschillende verhalen was voor de
toeschouwers een lange zit – het
doek sloot zich pas om half twaalf
voor de laatste maal – maar wel
een afwisselende. Het bood de vereniging de mogelijkheid ook eens
stukken te laten zien, die normaal
niet op het programma staan. Zo
bracht de opening (‘Opsporing verzocht’ van Harry Smits) het verhaal

van een oud-verzetsstrijder, die een
stel jongelui, die hakenkruisen op
een muur schilderden, een pak rammel verkocht met zijn paraplu en
nu bang was, dat hij daarvoor veroordeeld zou worden. Twee verhalen speelden zich af in een restaurant met een slonzige familie in een
deftig etablissement en een deftige
familie in een smoezelige eettent;
beide eenakters waren geschreven
door Carl Slotboom, een van de favoriete auteurs van de Hoefse toneelclub. De deftige familie moet
in ‘Kip met friet’ de tafel delen met
twee Hells Angel-achtige figuren
en dat gaat natuurlijk mis; zelfs een
voorgenomen huwelijk strandt hier.
En in ‘Lang zal die leven’ wordt niet
alleen pa’s verjaardag gevierd, maar
ook wordt zijn geld alvast onder de
kinderen verdeeld, waarbij begrijpelijkerwijs consternatie ontstaat,
als blijkt dat hij nog een ‘onecht’
kind blijkt te hebben bij de buur-

Mijdrecht - Aanstaande zaterdag 17 november is er weer
een verzamelaarsmarkt in Partycentrum De Meijert aan de
Dr. J. van der Haarlaan 6 van
09.30 uur tot 13.00 uur. Er zijn
weer verschillende handelaren aanwezig: u kunt er terecht
voor postzegels, munten, ansichtkaarten en boekjes over
Mijdrecht, Wilnis e.d. Ook zijn
er de dierenplaatjes van Albert
Heijn, zodat u uw verzameling
compleet kunt maken. Stuiverboeken met postzegels zijn er,
zodat u voor weinig geld postzegels kunt uitzoeken. De toegang voor leden is 50 cent, voor
niet-leden 1 euro. Voor inlichtingen: tel. (0297)289322 en de
site van de verzamelaarsmarkt
van De Ronde Venen: www.verzamelaarsrondevenen.nl.

Vinkeveen - Vrijdagavond 2 november vertrok het koor Sp!rit naar
Hummelo om daar een weekend
door te brengen in een kampeerboerderij. Zaterdagochtend stond er
een wandel-speurtocht op het programma. Groepjes koorleden probeerden antwoorden te vinden en
zoveel mogelijk liedjes over bomen te verzinnen want er stond een
mooie prijs op het spel: een solo in
de volgende mis. Wie wil dat nou
niet?! Een deel van de tocht werd
in de regen gelopen maar daardoor
smaakte de warme choco bij het
eindpunt extra lekker. ’s Middags
werd onder leiding van Pim, Tessa
en Carmen de ‘ik hou van Sp!rit’quiz gespeeld. Na een heerlijk gourmet was het tijd voor het hoogtepunt van het weekend: het ‘alle 13…
songfestival’. Presentatrices Cheryl

en Simona (vertolkt door Laura en
Rosanne) presenteerden de absolute top van songfestivalartiesten:
Lenny Kuhr, Alexander & Alexandra, Nicole (en Kaisy), de 3Js, Joan
en Franka, de Spelbrekers, Franklin
& Maxine, Teddy Scholten en Abba lieten tientallen jaren songfestivalgeschiedenis herleven. Na een
spannende finale kwamen Joan en
Franka (Tessa en Carmen) als winnaars uit de bus. Zij brachten hun
winnende lied ‘You and me’ nogmaals ten gehore en zullen de volgende keer de ‘alle 13’ avond gaan
presenteren. Zondag na de lunch
was het al weer tijd voor opruimen
en vertrekken.
Alle Sp!ritleden hebben zich ingezet om van dit weekend een feest te
maken en kijken er met veel plezier
op terug.

vrouw. Financiële perikelen waren
er ook bij ‘Opa is verliefd’ van Harry Smits, waar de kinderen bang zijn
de erfenis aan opa’s nieuwe geliefde kwijt te raken, maar hier is opa
uiteindelijk iedereen te slim af. De
avond werd besloten met de slapstick ‘Suikertante’ van Annie Coppieters, waarin tante achter de ware
aard van haar neef komt en daarna
haar maatregelen neemt. Na afloop
waren er dan ook levendige discussies welk stuk men nu het aantrekkelijkst vond. Met opmerkelijke ver-

schillen: daar waar de oudere bezoekers het verhaal van de verzetsstrijder hogelijk konden waarderen,
vond een jongeling daar ‘niks an’,
maar die vond de restaurantscènes
juist weer ‘heel gaaf’.
Maar liefst zeventien spelers hadden de drieëndertig rollen onder
zich verdeeld, onder wie twee jonge
debutanten, Patricia Spruijt en Joey
Bakker, die hun eerste zeer verdienstelijke schreden op de planken
hebben neergezet.

Mijdrecht - Een auto ging
op zondagavond 4 november in vlammen op. Er is mogelijk sprake van brandstichting. Rond 22.55 uur kregen de
brandweer en politie de melding
van een autobrand op de Nijverheidsweg. Ter plaatse bleek dat
een auto, die op een afgesloten
bedrijfsterrein stond, in brand
stond. De brandweer knipte het hek open om zich toegang tot het terrein te verschaffen. Brandweerlieden blusten de
brand, maar konden niet voorkomen dat de auto geheel verloren ging. Een daarnaast geparkeerde auto vloog niet in brand,
maar liep door de hitte wel
schade op. Omdat de oorzaak
van de brand nog niet bekend is
en brandstichting niet is uitgesloten, wordt aan getuigen die
iets verdachts op of in de omgeving van de Nijverheidsweg
hebben gezien, verzocht contact op te nemen met de politie
van district Rijn & Venen op telefoonnummer 0900-8844.
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Stichting Ontwikkelings

INFORMATIEF
DoktersDiensten
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.
Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262.
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.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel: 0297-241146

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

brAnDweer & poLitie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
stichtinG rechtswinkeL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
stichtinG De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl
psychoLoGische
hULpverLeninG
Wilnis: Praktijk voor directe
psychologische hulpverlening,
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening,
R. Rap, tel: 0297-286436

Het hart van de Maya

Brandwonden Stichting
bedankt collectanten

zorG & zwAnGerschAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl

Mijdrecht/De Hoef – De Brandwonden Stichting wil met de hierbovengeplaatste foto de vrijwilligers die in de collecteweek van 7
tot 13 oktober hebben gecollecteerd
bedanken voor hun inzet. De opbrengst van de collecte in Mijdrecht
en De Hoef is 3533,63 euro. De
stichting bedankt vervolgens ieder-

stichtinG thUis sterven
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.

Vrijdag 16 november in De Boei:

Mijmeringen

zorg

De afgelopen week stond voor mij in het teken van de zorg. In het
nieuws kun je immers niet heen om de plannen voor een inkomensafhankelijke zorgpremie en menige discussie ging over de verregaande plannen van Rutte en Samsom. Ik heb nog nooit het woord
nivelleren zo vaak voorbij horen komen. Nivelleren is niets meer dan
het verkleinen van de grote verschillen tussen de mensen onderling,
en in dit geval het verkleinen van inkomensverschillen. VVD-prominent Hans Wiegel sprak zich uit tegen het plan en stelde dat het
eventueel verkleinen van de inkomensverschillen (waar hij tegen is)
beter via de inkomstenbelasting kan gaan. Maar nu lijken de plannen
van de tafel te zijn en de komende tijd zullen weer heel wat plannen,
bedenkingen en rekensommetjes de revue passeren. Feit blijft dat er
bezuinigd moet worden, linksom of rechtsom.
Persoonlijk kon ik deze week weer even aan den lijve ondervinden
hoe belangrijk maar ook hoe kwalitatief hoog de zorg in Nederland
is. Mijn oudste moest voor een kleine ingreep naar ziekenhuis Amstelland. Dit was niet de eerste keer, dus we wisten ongeveer wat komen ging. Eerst de gang naar de kinderarts die een korte, algemene controle doet op de gezondheid en daarmee toestemming verleent voor een narcose. Een dag later naar de voorlichtingsbijeenkomst voor kinderen die ze voorbereidt op hun operatie en met name
op het onder narcose gaan. En als klap op de vuurpijl de ingreep zelf.
Het was niet de eerste keer, maar toch was er sprake van enige nervositeit. Wat slechter slapen en om 5 uur s ‘nachts al roepen “Gaan
we al naar het ziekenhuis? En ik mag niks meer drinken he!”. In de
ochtend daar aan gekomen, werden we verwelkomd door de kinderverpleegkundige die ons naar de kamer begeleidde. Daar mogen de kinderen hun ziekenhuispyjama aandoen, met hun knuffels
in bed liggen en wat spelen of tv kijken. Het is en blijft een avontuur voor ze. Nu is het zo dat in de ochtend eerst de kinderen worden geopereerd in volgorde van leeftijd en daarna de volwassenen
aan de beurt zijn. Die van mij was de laatste van de kinderen die dag
en dus reden we om 9.00 s’ochtends door de gangen van het ziekenhuis, in het ziekenhuisbed onderweg naar de OK. Aldaar viel mij
weer op hoe vriendelijk en attent het personeel is. Alle drie de knuffels van zoonlief mochten bij hem liggen en kregen ook het narcosekapje op hun snuit.
Hierna was de kleine held aan de beurt en met een glimlach op zijn
gezicht gleed hij de narcose in. De verpleegkundige babbelde luchtig, waarmee ze ook mij als moeder ontzettend geruststelde. Dan is
het naarste moment aangebroken en dat is wachten tot ze klaar zijn
met de ingreep. Maar ook dit duurde niet lang en tien minuten later stond de arts bij me om te vertellen dat alles prima was verlopen
en dat ik alweer naar mijn kind toe mocht op de uitslaapkamer. En
voor twaalven konden we dan ook weer samen het ziekenhuis verlaten. Een korte dagbehandeling en alles liep daar op rolletjes. Ik
kan de efficiënte en vriendelijke werkwijze van ziekenhuis Amstelland en met name van de kinderdagverpleging ontzettend waarderen. Dank jullie wel!
De zorg wordt dan wel te duur en er moet bezuinigd worden. Ik hoop
niet dat dit betekent dat er bezuinigd gaat worden op vriendelijkheid,
zorgzaamheid en vakkundig personeel in de gezondheidszorg. Uiteindelijk wil iedereen die zorg nodig heeft, zo snel mogelijk geholpen
worden en zo min mogelijk gebruik maken van het ziekenhuis, een
consult bij een arts of van medicatie, toch? Of zal het toch zo gaan
dat straks de mensen met een laag inkomen (en vaak een ongezondere leefstijl) de deur van de huisarts en of andere artsen platlopen
met het idee “het kost me toch niks”.
Of dat de mensen met de hogere inkomens waar voor hun geld eisen
en daarom juist naar de arts gaan, want ze betalen zo veel voor die
zorg en willen deze dan ook consumeren? Ik kan alleen maar hopen
dat er op een of andere manier een goede constructie wordt bedacht
waarbij het positieve gedrag wordt beloond en het negatieve gedrag
wordt genegeerd of bestraft. De basisprincipes van het opvoeden en
van het ombuigen van bepaald gedrag.
Dit geldt voor alle inwoners van Nederland, maar ook voor het kabinet. De plannen voor de inkomensafhankelijke zorgpremie zijn dan
nu afgestraft door alle negatieve publiciteit, dan wordt het nu tijd
voor een goed plan met hopelijk positieve feedback vanuit alle partijen. Op naar een rechtvaardig, zorgzaam en eerlijk Nederland, waarin
nog steeds iedereen recht op goede zorg heeft!

De Postbus
bouw van
de verbetering
van het onderwijs in de Derde
54 -scholen
3645 ZKenVinkeveen
- www.sosderondevenen.nl
Wereld
samen met het geven van
voorlichting en educatie
aan de bevolking
sosderondevenen@xs4all.nl
- Bankrekening:
45.91.18.994
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!
NEerbiedige respectvolle
omgang met alles wat de
mens omgeeft en voedt,
dat is het hart van het
Maya-geloof.
Met talrijke offers en rituelen onderstreept de Mayabevolking de verbondenheid van de mens met de
kosmos, de eenheid binnen de gemeenschap en
de verbondenheid tussen
alles wat bestaat.
Zo is het zaaien van de
maïs een gewijde handeling.
De voorbereidingen duren
enkele dagen: er worden
kaarsen gebrand, de maïs
wordt bewierookt, er wordt
gebeden, er wordt vergiffenis gevraagd aan planten
en bomen die moeten wijken voor het maïsveld.
De ruzies binnen gemeenschappen worden zo goed
mogelijk opgelost want
zonder harmonie is er geen
vruchtbare bodem.
Als de dageraad is aangebroken groet men de zon.
Dan worden met een stok openingen gemaakt in de aarde. In iedere
opening worden zeven maïskorrels gelegd: drie voor de landbouwers
en hun familie, een voor de vogels. een voor de wind, een voor de weduwen en een voor dieven en reizigers.
Met hulp van donateurs uit De Ronde Venen en mede door de enorme inzet van de Maya-bevolking zelf was het mogelijk om in 1997
in Guatemala een schoolgebouw neer te zetten. Hierdoor kregen de
Maya’s sinds vele eeuwen een kans om middelbaar- en beroepsonderwijs te volgen in hun eigen taal binnen het kader van hun eigen
culturele opvattingen.
De Maya-bevolking is arm, iedereen is verantwoordelijk voor de gemeenschap. Alle leerlingen werken, voor hun eigen onderhoud en
dat van hun families, en voor hun lesgeld. De gezinnen zijn groot, veel
leerlingen zijn (half)wees of een van de ouders is ziek, soms zijn er
natuurrampen. Daardoor kunnen veel leerlingen hun lesgeld -tijdelijk- niet meer betalen. Deze leerlingen steunen wij, willen wij de mogelijkheid bieden om hun opleiding af te maken door (een deel van)
hun lesgeld van 60 euro per jaar te betalen.
Zodat het hart van de Maya kan blijven kloppen.
Overheadkosten heeft de stichting Mayaschool niet, van uw bijdrage
blijft niets aan die zogenaamde strijkstok hangen!

een hartelijk voor zijn/haar gift in de
collectebus of donatie per sms.
Nieuwe collectanten in het team
zijn nog van harte welkom voor diverse wijken. U kunt zich hiervoor aanmelden op de site
www.brandwondenstichting.nl
of
bel: 0251-275555.

Schrijfster Josha Zwaan
vertelt over ‘Parnassia’
Vinkeveen - Er zijn nog kaarten
verkrijgbaar voor de lezing van Josha Zwaan, die zij op vrijdag 16 november voor Venen Literair zal geven over haar debuutroman ‘Parnassia’. De lezing begint om 20.00
uur in De Boei.
Kaarten kosten 7,50 euro en zijn alleen te krijgen bij de Openbare Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis en
Mijdrecht en bij boekhandel Mondria in Mijdrecht en The Readshop in
Vinkeveen. De roman ‘Parnassia’ is
gebaseerd op historische feiten. In

het Nederland van na de Tweede
Wereldoorlog werd het voor ondergedoken Joodse kinderen veelal beter geacht bij hun Christelijke pleegouders te blijven, dan terug te keren
naar hun eigen familie die als overlevenden van de Holocaust hun leven weer trachtten op de rails te zetten.
Parnassia is een ontroerend verhaal over een moeder-dochterrelatie, identiteit en de desastreuze werking van het verborgen houden van
een groot geheim.

Zorgcentrum Nieuw
Avondlicht bestaat 60 jaar
Mijdrecht – Volgende week maandag 19 november bestaat Zorgcentrum Nieuw Avondlicht 60 jaar.
Toentertijd heette het zorgcentrum
nog Huize Avondlicht.
Ter ere van dit jubileum worden diverse activiteiten georganiseerd.
Maandag om 10.30 uur is de start
van de viering in de Koepelzaal.
Hiervoor zijn ruim tweehonderd uitnodigingen verstuurd. Buurtbewoners zijn van harte welkom om dit
feest met de bewoners te vieren en

deel te nemen aan verschillende activiteiten.
Op maandag 19 november is er ’s
middags om 15.00 uur een optreden
van Erwin Fillee en Willeke D’estell.
Dit wordt een gezellige muzikale middag. Op dinsdag 20 november is er ’s middags om 15.00 uur
een playbackshow, verzorgd door
medewerkers en vrijwilligers van
Nieuw Avondlicht.
Kortom: het wordt weer een feestweek om niet te vergeten!

Op de zaterdagen 17 en 24 november:

WIK gaat geknipt!
Mijdrecht - De cast van de toneelvereniging W.I.K is enthousiast bezig met repeteren voor haar najaarsuitvoering van de komedie ‘Knip’, die
is geschreven door Stef Hudepohl.
Ze hebben er zin in. De generale
nadert! Deze voorstelling wordt heel
speciaal door effecten die nog niet
eerder zijn vertoond bij W.I.K., o.a.
twee decors (kapsalons) op één podium, met lichteffecten worden dialogen benadrukt, etc. Het gaat over
de mogelijke onderlinge concurrentie. De geaardheid van de kapper is
een punt van discussie. De communicatie staat bol van de aannames
en veronderstellingen. Er kan veel
worden gelachen, afgewisseld door
ernstige momenten. Dit alles maakt
u waarschijnlijk nieuwsgierig. Bij
dezen nodigen de cast en de leden

van de W.I.K. u dan ook uit om één
van de twee voorstellingen te komen kijken op de vertrouwde locatie van W.I.K.: ‘t Oude Parochiehuis
aan de Bozenhoven nr. 152. Kaarten voor de voorstellingen van zaterdag 17 en 24 november à 7,50 euro zijn te bestellen bij Hennie Breewel, tel. (0297)283979. De regie is in
handen van Ton Rapp en de grime
wordt verzorgd Sandra Sondaar. De
opvoeringen beginnen om 20.15 uur
en de zaal is open vanaf 19.30 uur.
Na afloop kan er een dansje gewaagd worden. Vanaf 10 euro per
persoon per jaar is men al donateur
van W.I.K. en daarvoor krijgt men de
kaarten voor de voorstellingen in
maart en november gratis thuisbezorgd. Meer informatie over de vereniging vind u op www.wiktheater.nl

Madelon van der Stap
www.mayaschool.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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Mijdrecht. Kerspelstraat: Zwarte ‘Poes’ met wat witte haartjes onder de kin. ‘Poes’ is niet groot en kan gewond zijn.
- Waverveen, Nessersluis: Rood-witte main-coon kater van 3 jaar
oud; hij heet Tarzan.
- Uithoorn, Tesselschadelaan/Wiegerbuinlaan: Jonge kater van 7
maanden. Jeroy heeft een wit met zwarte vacht, op z’n neus heeft
hij 2 zwarte puntjes, onderkaak een beetje zwart; Jeroy draagt
groen bandje.
Gevonden:
- Mijdrecht, Boezemmolen: Witte kater met cyperse vlek op rug en
kopje; staart is ook cypers. De kat draagt nu bandje van de Dierenbescherming.en heeft chipnummer 982061600017585.
- Vinkeveen, Demmerik: Zwart-witte kater met vlooienband.
- Mijdrecht, Scholeksterstraat: Zwart konijn; hij is gecastreerd.
- Mijdrecht, Prinses Marijkelaan: Grote rode kat met witte buik.
- Uithoorn, Colijnlaan: Kleine zwarte kat.
- Vinkeveen, omgeving Plaswijk: Zwart-witte poes; zwart lijfje, witte
sokjes, witte bef en wit snuitje.
- Mijdrecht, omgeving Molenland: Schildpadpoes.
- Mijdrecht, Molenland: magere kat, supergroot met rood/bruin
neusje.
Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve sociale zwart-witte kittens.
- Moederpoes met Cyperse kittens; zij zijn heel sociaal en kunnen
ook bij honden.

Speciale editie Provinciale Staten - Provincie Utrecht - 14 november 2012

Provinciale Staten in debat over de financiën voor het komende jaar
Provinciale Staten debatteren over verdeling van het geld

Speciale editie Provinciale Staten - Provincie Utrecht - 29 juni 2011

Een voorzichtig, consistent en verantwoordelijk beleid
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Stevig inzetten op economie en werk

Tegengas aan rechts beleid
Arne Schaddelee: “De tijd vraagt er
om; stevige inzetten op economie en werk. De ChristenUnie
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van de Economic Board Utrecht
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maar
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natuur en milieu, mogelijk is. Zuinig
omgaan met geld is prima, maar
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Een sociale keuze voor de provincie Utrecht; het kan wél!
Laagdrempelige recreatiegebieden zoals het Doornse Gat, het
Henschotermeer en de Gravenbol
moeten gratis toegankelijk blijven
voor iedereen. Cultuur is voor de
SP een kerntaak,
maar dan
niet veralsociale
vraagstukken,
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de etalage.
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bedrijven
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en voor de herontwikkeling van
leegstaande kantoorruimte lijkt
onvoldoende. De ChristenUnie
zal bij het college aandringen om
de ambitie voor schone energie
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Streven naar duurzaam
evenwicht
Zuinig omgaan met
Anne-Marie Mineur: “De Begroting
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‘Duurzaamheid
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balanceren
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cieel verantwoord beleid,
zonder
nodig
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in de
allerlei bezuinigingen
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economie en mobiliteit. Dat is
goed voor de werkgelegenheid.
Tegelijkertijd willen we fors inzetten op het verbeteren van de

geld is prima, maar
dan komt het aan op
keuzes.”
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betaalbaar openbaar vervoer en
volwaardige verbindingen tussen
natuurgebieden.
mist ook een aantal zaken. In de
Voorjaarsnota staat niets over de
verbindende rol die de provincie
kan spelen op het gebied van
biodiversiteit loopt namelijk ook
in Utrecht gevaar. We moeten
af van de gedachte dat natuur

‘Houd ambitie
schone energie
hoog’

Kansen ondanks de crisis

Willem van der Steeg:”Het Chinese
woord voor crisis bestaat uit twee
tekens, namelijk ‘gevaar’ en ‘kans’.
Zo kijkt de Partij voor de Dieren
ook naar deze begroting, want
Willem
van der Steeg: ‘Het college
hoewel er een crisis gaande is,
kiest
ervoor
om deWij
Rijksbezuinigzijn er ook kansen.
vinden het
ingen
onverkort
door
te voeren.
van levensbelang om blijvend
te
Let
wel, ditinisnatuurbehoud.
een keuze, geen
investeren
Debittere noodzaak, want de provincie
heeft de financiële ruimte om de
bezuinigingen op te vangen. Er

‘Ondersteuning
niet met motorzaag
wegsnoeien’

alleen maar geld kost. Een euro
investeren in natuur komt namelijk
in veelvoud weer terug. Investeren
in natuur is gezond voor mensen,
zorgt voor behoud van planten en
dieren, levert recreatieve mogewerk
verricht
enbetaalt
er wordt
niet
naar
lijkheden
op en
zich
ook
de consequenties gekeken. Ook
voor de natuur heeft dit grote gevolgen. Dat terwijl de biodiversi-

Begroting 2013: Meningen van Provinciale Staten lopen uiteen
Met de Begroting 2013 stelt de provincie kaders
vincie zich optimaal inzetten om stimulerend en
voor zowel het beleid als de financiën voor het
oplossingsgericht op te treden richting bewoners,
komende jaar. Door economische ontwikkelingen,
bedrijven, instanties en instellingen in de gehele
bestuurlijke ontwikkeling en rijksbezuinigingen is
provincie Utrecht.
er minder geld. De provincie moet zich specifiek
De
provincies
krijgen
vanaf volgend
jaar minderMet
geld
het Rijk.
heeft
hetProvincolrichten
op kerntaken.
Tegelijkertijd
zal de prohet van
vaststellen
van Daarom
de Begroting
geven

de verdeeldheid, staat de meerderheid achter deze
financiële keuzen en daarom wordt de Begroting
uitgevoerd. De fractievoorzitters van de politieke
partijen geven hun mening over de Begroting. De
De politieke partijen in Provinciale Staten zijn het
coalitiepartijen zijn VVD, CDA, D66 en GroenLinks.
De
partijen
Provinciale
zijn het
niet allemaal
eens met
die verdeling.
nietpolitieke
altijd met elkaar
eensinover
de keuzes.Staten
Ondanks
De overige
partijen vormen
de oppositie.

Voorbereid op financiële tegenwind

Niet kritisch genoeg op uitgaven

in economische zin weer terug.
Een voorbeeld is de met uitsterven
bedreigde bij. De economische
waarde van bestuiving door bijen
voor de landbouw in Nederland is
op jaarbasis
1,1 de
miljard
euro.
bij
De
Partij voor
Dieren
wilDeook
doet dit gratis.”
zorgvuldig met de centjes omgaan, maar dat betekent niet dat
je met een motorzaag provinciale
ondersteuning moet wegsnoeien.
Van blijvend investeren in natuur
heeft iedereen profijt, ook toekomstige generaties.’

ciale Staten het college van Gedeputeerde staten
akkoord om in het komende jaar de middelen te
verdelen en uitgaven te doen.

Coalitie en oppositie verdeeld over de financiële keuzen
lege van Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur) opnieuw gekeken naar de verdeling
van het geld. In de Voorjaarsnota 2011 staan de onderwerpen waar Gedeputeerde Staten
extra geld aan willen uitgeven en waar ze op bezuinigen. Het is een belangrijk document,
omdat hiermee duidelijk wordt welke keuzen de provincie nu en in de toekomst maakt.
en cultuurhistorisch erfgoed.
Duurzaamheid en verbetering
van leefbaarheid in wijken langs

treden aan het goed op orde hebben van het huishoudboekje van
de provincie. Door het maken
van deze keuzes is de provincie
goed voorbereid op de financiële
tegenwindzouitgoed
Denmogelijk
Haag dieop
onste
gevolgen
met het nieuwe
vangen.
Daarbijregeerakkoord
vertrouwt D66
nog op
te wachten
De solide
ook
de eigenstaat.
kracht
van orbegroting, ook voor 2013, leidt
ganisaties om voor meer eigen
ook daarom nu niet tot provininkomsten
te zorgen; om
ciale lastenverzwaring
vooronderde
nemerschap
te ontwikkelen
inwoners vanmeer
Utrecht”.
en te stimuleren. Wij denken dat
organisaties, die minder afhankelijk zijn van subsidies, sterker
en daardoor toekomstbestendig
zijn.’

Veranderingen beginnen
vandaag
‘Geen provinciale
Jacqueline Versteeg: “De koers
die sinds april 2011 is ingezet
door het nieuwe bestuur van de
provincie, waar D66 voor het
eerst deel van uitmaakt, werpt
zijn vruchten af. De reorganisatie
naar een kleinere, slagvaardige
en oplossingsgerichte
overheid
Jacqueline
Versteeg: ‘D66
staat
ligt op koers.
En de
achter
de keuze
dieprovincie
is gemaakt
focust
eindelijk op
om
te focussen
op taken
taken die
die echt
echt bij haar horen: verbetering
bij
de
provincie
horen
en
om die
bereikbaarheid, behoud natuur/
taken
dan
ook
goed
te
kunnen
landschap, ruimtelijke ontwikkedoen.
Deze taken zijn:
de verbeling, economische
ontwikkeling
tering van bereikbaarheid en leefbaarheid, het behoud van natuur
en landschap, een krachtige en
innovatieve economie en duur-

zaamheid. Een heldere taakverdelastenverzwaring
ling leidt tot een efficiëntere en
burgeroverheid.
door solide
slagvaardiger
Deze stap
kost begroting!’
tijd, maar de eerste stappen
worden nu gezet; landelijk, maar
ook
in blijven
de provincie
We
wegen
daarbijUtrecht.
voor
zijn
ons
van bewust
dat deze
D66ereen
belangrijk
aandachtspunt. Als de kerntaken goed in
samenhang
uitgevoerd,
‘Goedeworden
taakverdeling
zorgt dat voor een aantrekkelijke
leidt tot
provincie,
waarslagvaardige
bedrijven zich
graag
willen
vestigen. Dat is goed
overheid’
voor de werkgelegenheid. Deze
veranderingen
sommige
coalitie hecht alvoor
sinds
haar aan-organisaties pijnlijke gevolgen kunnen hebben. Dan kun je er voor
kiezen om ze niet door te voeren,
maar D66 kiest ervoor om deze
De begroting zelf is goed leesbaar.
Wel is hij eigenlijk wat ‘saai’: buiten
het terugkeren naar kerntaken en

Graag zou ik in de begroting meer
geld voor de transitie Jeugdzorg
willen zien. Dat is zó belangrijk
voor het welzijn van kinderen!”

Cultuur geen kerntaak van provincie
Wim van Wikselaar: “Wat direct
opviel aan de begroting, was het
positieve resultaat. In economisch
moeilijke tijden houdt de provincie
het eindsaldo boven nul, iets wat
op zich een mooi resultaat is.
Ook de meerjarenbegroting, de
Wim
van Wikselaar: ‘De SGP
vooruitblik naar de komende jaren,
vindt
dat
strikt
is positief.de
Welprovincie
blijf ik hetzich
zorgelijk
op
haar
kerntaken
moet
richten.
vinden dat er structureel op de
De
keuzen
die ingeteerd.
daarvoor gemaakt
reserves
wordt
zijn door het college steunt onze
partij grotendeels, maar niet als
het gaat om de keuze voor cul-

cultuur
en dat
is volgens
de SGP
‘Wat
meer
ambitie
geen kerntaak van de provincie.
mogen.’
Een zou
goedewel
overdracht
van de
jeugdzorg naar de gemeenten is

‘Geld voor
cultuur zetten wij
graag anders in’

het uitvoeren van het coalitieprogramma, gebeurt er eigenlijk niet
zoveel. Een beetje meer ambitie
zou soms wel mogen, bijvoorbeeld
om de onderbesteding van de provoor
bijvoorbeeld
veelteveel
bevincieons
aan te
pakken: er blijft
langrijker.
werk liggen.Ook kleine kernenbeleid krijgt naar onze mening nu
onvoldoende aandacht. Het geld
dat nu naar cultuur gaat, zetten

Toch vindt een meerderheid de financiële keuzen die gemaakt zijn goed en daarom mag
de Voorjaarsnota 2011 uitgevoerd worden. De fractievoorzitters van de elf partijen in Provinciale Staten geven op deze pagina’s aan wat zij daar van vinden. De coalitiepartijen
zijn VVD, CDA, D66 en GroenLinks. De overige partijen vormen de oppositie.

uitgegeven aan groen, maar de
opbrengsten vallen enorm tegen.
De crisis op de woningmarkt
begon al eind 2008. Intussen is
men gewoon doorgegaan met geld
uitgeven.
al het
verplaatsen
gevolg
vanAlleen
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is dat
vanprovincie
de Sauna in
de
deSoesterberg
afgelopen kostte
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plaats
te maken
allemaal
extraom
taken
heeft
bedacht
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om dat geld aan uit te geven. Dat
Zeker in tijden van crisis zou
moeten
we dus
niet hebben
doen. Het
de PVV andere
keuzes
college
heeft een marginaal begin
gemaakt.”
gemaakt met het terugdringen van
taken, maar als het aan de PVV
ligt moet de provincie nog meer
taken afstoten en terug naar haar
kerntaken. Dan kan het extra geld
gewoon terug naar de burger.’

Extra geld moet terug naar burger
René Dercksen: “Ook komend
jaar geeft de provincie weer veel
meer geld uit dan er binnenkomt:
€ 25 miljoen. Bijvoorbeeld aan
subsidies waarvan niemand weet
of ze effect hebben. Elk serieus
René
Dercksen:
‘De Voorjaarsnota
onderzoek
naar subsidies
wijst
is
puinhoop.
is een
voluiteen
dat er
van alles Het
misgaat
en dat
strekte
chaos, niet
de of
manier
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doelstellingen
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van het
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dat bepaalde
projecten goedkoper
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gepresenteerd
wordt.
uitvallen. Op zich prima, maar de
Hierdoor
is de controle door Proconclusie is dan altijd: waar gaan
vinciale
Staten
nauwelijks
we het geld nu weer
eens aanmogeuitlijk.
Dit
is
ondermijning
vandaar
een
geven? De PVV-fractie wil dat
democratisch
een einde aan controle-instrument
komt.
en dus een heel kwalijke zaak.
Behalve een slechte presentatie
van de Voorjaarsnota, vindt de
PVV dat de provincie haar finan-

De PVV houdt van natuur en wil
die graag beschermen, maar op
dit gebied is de provincie volledig

‘Onderzoek naar
subsidies wijst uit
ciële huishouding niet op orde
doelstellingen
heeft.dat
De provincie
ontving uit de
nietvanofdenauwelijks
verkoop
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‘Financiële
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niet
Harthuishouding
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worden
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uit
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op orde’

van grond voor met name wogiebedrijven
€ 350
ningbouw. Al zo’n
het geld
is numiljoen.
bijna
Dat geld is van de burger en moet
terug naar de burger. Bijvoorbeeld
door een aantal jaar geen belasting te heffen als provincie. Het
Cultuur is het cement van onze
samenleving vindt 50PLUS. Het is
daarom onacceptabel dat daar op

Meer aandacht voor vervoer en cultuur

Structureel interen op reserves

Bezuinigen om ‘Investering
het bezuinigen
in
nen natuur
en niet willen.
Het doel
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bezuinigen om het bezuinigen. Er
ook ingeen
economische
zit namelijk
visie achter het
waarde
terug.’
snoeiwerk,
er wordt
geen maat-

Foto: Jan Willem Groen

in kleine kernen een impuls te
geven. Daarnaast vinden wij dat
de provincie beter moet begroten,
zodat vooraf duidelijk inzichtelijk
wordt wat dingen kosten. Het gebeurt nu dat financiële meevallers
en tegenvallers tot een onduidelijke, en dus slecht bestuurbare en
voor ons slecht controleerbare,
financiële huishouding leiden.’

het publiek. 50PLUS vindt dat er
te gemakkelijk om wordt gegaan
met stiltegebieden. De druk vanuit
commerciële belangen is groot,
maar voor je het weet wordt er
weer een schitterend
opgeisolement
brengen. gebied
Als het
zo
offerd dat nooit meer terug komt.
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mag niet
z’n
allen
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onze verantwoording moeten nemen naar evenredigheid. Dat zijn
we verplicht aan onze inwoners.’

Bezuinigingen naar
draagkracht
‘Snelwegen
zijn
Mieke Hoek: “50PLUS blijft zich,
ook het komende jaar, inzetten
voor het optimaliseren van het
openbaar vervoer. Het is heel
belangrijk om de vitaliteit van het
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alleen om theatergezelschappen,
maar ook o.a. om muziekscholen
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Beperken tot specifieke taken: sober en verantwoord

Rijk is nu aan zet, daarna provincie
zal nemen. Het CDA wil het college daar graag aan houden!
Schaalvergroting
is niet altijd de de
waarvoor
het middenbestuur

Petra Doornenbal:”De begroting
van de provincie Utrecht voor
2013 ziet er prima uit: sober en
verantwoord.
Maar door
Petra
Doornenbal:
‘Opdeditnieuwe
moplannen
van
Rutte
en
Samsom
ment is er nog zo veel
onduidekomt dit ineens in een totaal ander
lijkheid over de mogelijke effecten
daglicht te staan. Grote plannen
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over opschaling
van gemeenten.dat
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afspraken in de provincie dat de
dus
moeten
we geen
keuzes
maken.
provincie
daartoe
initiatieven
Het college heeft gekozen om
die taken uit te blijven voeren,

aangewezen instantie is, zoals
‘Uitgaven
beperken
jeugdzorg,
economie,
mobiliteit,
landelijk
gebied
en
ruimtelijke
tot specifieke taken
ordening. We gaan dus minder
betekent soms
dingen doen, maar de dingen

moeilijke keuzes.”

‘De dingen die
we doen, doen
we goed’

oplossing om zaken efficiënter te
organiseren en de praktijk wijst
uit dat een fusiegemeente niet
altijd beter functioneert. Inwoners
die
we doen,
doen we goed.
Voor
en hun
gemeentebestuur
komen
naar taken
ons idee
verder
van elkaargeld
af
deze
heeft
de provincie
te staan.
beschikbaar.
Voordat we dat geld
‘Rutte verdelen,
2’ heeft eenmoeten
grote bezuigaan
we wel
nigingsopdracht. Het is volgens
weten hoeveel het Rijk zelf op
het CDA logisch dat daarbij ook
deze
bezuinigingen.
aan detaken
anderegaat
overheden
een bijNu is dat nog niet duidelijk. Ook
weten we nog niet welke eisen het

drage gevraagd wordt. Overheden
moeten zich met hun uitgaven
beperken
tot aan
hun ons
specifieke
taken
Rijk
precies
gaat stellen
en dat
betekent soms
bij
de uitvoering
van moeilijke
deze taken.
keuzes. Maar geld is niet altijd
Dat moeten we dus eerst afwachde oplossing. Een prettige buurt
ten.
heeft
besloten
zit ‘mHet
nietRijk
in geld,
maar
in het om
stevig
te
bezuinigen
op
cultuur.
onderlinge contact tussen mensen
Wij
vinden
dat
de
provincie
niet
en een goede organisatie van de
voorzieningen.”
de aangewezen instantie is om
de gaten van het Rijk op te vullen.
De uitzonderingen zijn cultuureducatie en cultuurhistorie, die
wij als provincie zullen financieel
blijven ondersteunen.’

Juist nu aandacht voor groene politiek

Vertrouwen in de toekomst

geïnvesteerd worden in natuur
en kwaliteit van het landschap, in
cultuur, in nieuwe economie, in
ambitieuzer
hetterwijl
Rijk. We
blijOV en fiets. dan
En dat
de proven
investeren
in bezuinigen
groen. Groenvincie
zwaar moet
en
er nogal
wat financiële
Links
gelooft
dat we onzekermet een
heden zijn
vanuit
het Rijk.
Maar
duidelijk
beleid
kunnen
bijdragen
hopelijk
kan
het
nieuwe
kabinet
aan een toekomst voor iedereen
ook echt stappen gaat zetten om
in Utrecht, ook in deze tijd van
uit de crisis te geraken en die
bezuinigingen
onzekerheid.
steun geven aanen
groene
politiek.”
Die toekomst moeten we bouwen
op optimisme en vertrouwen.

Bas Nugteren: “De economische
van gedeputeerde staten, waar
crisis dringt steeds verder door
GroenLinks deel van uitmaakt,
in het leven van alledag, en gaat
heeft aangeboden voor besluitdus
ook
niet
aan
de
provincie
Bas Nugteren: ‘Wij zijn een pro- zo kan
provincie
de Rijksbe‘Dede
crisis
zo goed
voorbij. De inzet van GroenLinks
vincie met een rijk verleden en zuinigingen
opbestrijden
cultuur niet
mogelijk
enopis, om door gericht beleid en
een
veelbelovende
toekomst.
vangen.
De
provincie
moet
zelf
tegelijk
te
blijven
werken
keuzen, effecten van de crisis
Utrecht
behoort
tot
de
sterkste
reook
stevig
bezuinigen,
maar
zo goed mogelijk te bestrijden
aan duurzaamheid en we
en tegelijk
te blijven
aan
gio’s
van Europa.
Alswerken
provinciale
vergroening van de
duurzaamheid
en vergroening
organisatie
draag
je daaraan bij
samenleving.”
van de
samenleving.
nu isen
door
gericht
beleid teOok
voeren,
aandacht voor groene politiek
vorming aan Provinciale Staten,
een realistisch financieel beleid.
enorm noodzakelijk.
zijn deze keuzen op diverse
In
de begroting
Voorjaarsnota
zien
we het investeren
wel intecultuureducatie,
In de
die het
college
terreinen terug
vinden. Er blijft
Coalitieakkoord vertaald. Hierin het bibliotheeknetwerk, festivals
staan de bezuinigingen en de in- en de Europese Culturele Hoofdvesteringen die de provincie wil stad. Wat betreft de plannen voor
uitvoeren. We kunnen niet alles, natuur en groen is de provincie
Deze pagina is een uitgave van de Provinciale Staten van Utrecht ter gelegenheid van de Begroting 2013.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze pagina? Dan kunt u contact opnemen met de statengriffie van de
provincie op telefoonnummer: 030-2582367 of per email statengriffie@provincie-utrecht.nl

‘Met optimisme
naar voren kijken’

Speciale editie Provinciale Staten Utrecht

Speciale editie Provinciale Staten Utrecht

Meer informatie over Provinciale Staten vindt u op www.provincie-utrecht.nl
Deze pagina is een uitgave van Provinciale Staten van Utrecht ter gelegenheid van de Voorjaarsnota 2011. Heeft
u vragen naar aanleiding van deze pagina? Dan kunt u contact opnemen met de statengriffie van de provincie op
telefoonnummer 030-258 2367 of per email naar statengriffie@provincie-utrecht.nl.

14 Nieuwe Meerbode

• 14 november 2012

Atlantis B1 start de
competitie met winst

Wintersport occasionbeurs
Intersport DUO Uithoorn
Uithoorn - Van 22 november t/m
1 december a.s. organiseert Intersport DUO wederom de welbekende wintersport-occasionbeurs in filiaal Uithoorn. 10 dagen lang worden gebruikte ski’s,
skischoenen, snowboards en
snowboardschoenen te koop
aangeboden.
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 21 november a.s. bij: Intersport DUO aan de Zijdelrij 7 in
Uithoorn. Tel. 0297-560329. 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 nu nog gebruikmaken van een laagseizoenkorting op ski- of snowboard onderhoud.

Argon A1 krijgt te weinig
tegen Excelsior A1
Mijdrecht - Nadat vorige week de
wedstrijd tegen Fortuna Sittard was
afgelast, wachtte deze wedstrijd de
ploeg die een plaatsje boven A1 van
Argon stond. Met vertrouwen zagen ze de wedstrijd tegemoet, met
de stijgende vorm die de laatste
weken duidelijk zichtbaar was. Argon neemt dan ook gelijk het initiatief tegen de ploeg uit Rotterdam,
die op het slecht bespeelbare veld
met 3 verdedigers speelt en voor
strijd gaat in deze wedstrijd. Het is
dan ook niet eenvoudig om de vrije
man te vinden, maar toch kunnen ze
voor gevaar zorgen, als al snel een
paar duels gewonnen worden en de
bal achter de verdediging van Excelsior belandt. Argon is gevaarlijker en heeft pech als de scheidsrechter een duidelijke overtreding
van een verdediger van Excelsior op
Soner Gedik niet bestraft binnen de
16 meter. Even later wordt een voorzet van Guido Pauw vanaf de linkerkant door iedereen gemist en via de
paal het veld weer in stuitert.
Even later Jesse Stange die inkopt,
maar de bal langs de verkeerde kant
van de paal ziet gaan. Aan de andere
kant is het opletten voor de counters
van Excelsior, maar Hertha’s verde-

diging staat goed. Toch wordt het
uit het niets 1-0 voor Excelsior, als
een overtreding op de spits beloond
wordt met een penalty, die feilloos
benut wordt. Een flinke domper voor
Argon vlak voor rust, dat meer verdient. In de rust wordt benadrukt
om met overleg te blijven voetballen, de kansen zouden komen. Argon begint dan ook goed, Excelsior
moet terug. Het lijkt na 10 minuten
in de 2e helft 1-1 te worden, maar
Jesse van Nieuwkerk ziet zijn inzet
over de goal gaan. De krachten nemen af op het zware veld en Patrick
gaat wisselen. Met name over de
rechterkant blijkt Calvin een gevaar
te zijn, het mag alleen niet leiden tot
uitgespeelde kansen. Zo blijft het
lang 1-0 en gaan ze nog meer risico’s nemen. Een extra spits erbij
in de vorm van Sefa Izmir blijkt een
gouden wissel te zijn, zijn allereerste
balcontact leidt in de 78e minuut tot
de verdiende gelijkmaker als hij een
vrije trap schitterend achter de keeper kopt. Argon wil meer en gaat op
jacht naar de 2-1, het creëert echter geen echte kansen meer en ook
bij Excelsior raken de krachten op.
Zo eindigt deze boeiende wedstrijd
in 1-1 en wacht volgende week Volendam.

Atlantis 1 verliest in Hillegom
Mijdrecht - Het eerste team van
korfbalvereniging Atlantis, dat gesponsord wordt door Rabobank,
heeft afgelopen zaterdag 10 november de uitwedstrijd in Hillegom
verloren. Atlantis 1 ging naar Hillegom om de eerste zaalwedstrijd te
winnen. De eerste helft was uiteindelijk niet goed genoeg om te winnen en hierdoor werden de punten
niet mee naar Mijdrecht terug genomen. De eindstand was 14-13 in het
voordeel van SDO.
De eerste helft begon de ploeg uit
Mijdrecht niet sterk en was SDO
de bovenliggende partij, dit was te-

rug te zien in de 9-3 ruststand. Na
een goed gesprek in de rust kwam
Atlantis 1 goed uit de kleedkamer,
maar de ploeg had duidelijk een inhaalrace voor de boeg.
Daar werd na rust meteen mee begonnen, met een aantal doelpunten
wist Atlantis terug te komen tot een
stand van 11-9. Toen kreeg het team
het gevoel dat er nog wat te halen
viel, maar SDO begon ook weer te
scoren en vanaf dat moment ging
de wedstrijd gelijk op. Na een goede tweede helft kwam Atlantis 1 uiteindelijk net iets te kort om te winnen van SDO.

Korfballers Atlantis A1
overwinnen overtuigend
Mijdrecht - Zaterdag 11 november
stond de eerste officiële wedstrijd
van het zaalseizoen gepland voor
de door van Dam gesponsorde A1
van korfbalvereniging Atlantis. De
wedstrijd tegen de Weidevogels in
Bleiswijk ging fel van start. De Weidevogels startten hun aanval, maar
Atlantis had de bal al snel onderschept. Er volgde een snelle aanval
van Atlantis met meerdere kansen,
waarna het eerste doelpunt van de
wedstrijd een feit was. De tegenpartij liet het er echter niet bij zitten en
al snel volgde de 1-1. De A1 realiseerde zich dat een goed begin het
halve werk was en zorgde ervoor
dat er nog vier doelpunten volgden, wat de stand 1-5 voor Atlantis maakte. Beide teams hadden een
sterk afstandsschot dat af en toe
voor de nodige spanning zorgde. De
Weidevogels lieten het er niet bij zitten en scoorden ook nog een paar
keer. Met een stand van 5-8 brak de
rust aan. Na een korte bespreking
van vijf minuten, waarin de A1 van
Atlantis wederom opgepept werd en

de nodige feedback en tips kreeg,
ging de tweede helft van start. Atlantis scoorde al snel meerdere
doelpunten, maar helaas scoorden
de Weidevogels er ook nog enkele.
De stand werd 10-13. Atlantis voelde enige spanning nu ze zo dicht op
de hielen werden gezeten door de
Weidevogels. Hierna ging het echter snel: Atlantis scoorde punt na
punt, variërend van doorloopbal tot
schot. De Weidevogels verdedigden
goed, maar konden geen weerstand
bieden tegen de aanval van Atlantis. Nog eenmaal scoorden de Weidevogels door middel van een strafworp, maar verder was het gedaan
met het team. Atlantis bleef scoren
en sloot de wedstrijd af met 11-19.
Tevreden met de stand spraken de
coach en de spelers de wedstrijd
nog even door. Ruimte voor verbetering blijft er natuurlijk altijd, maar
de A1 van Atlantis kan trots zijn op
haar eerste overwinning. Een veelbelovend begin van het zaalseizoen
is het zeker. Op naar de volgende
overwinningen!

Mijdrecht - De Roebeson taxaties
& expertises equipe is de zaalcompetitie in de eerste klasse zaal gelijk goed begonnen. De voorbereiding beloofde al meteen veel goeds.
Tijdens de oefenwedstrijden werd er
onder andere gelijkgespeeld tegen
een hoofdklasseploeg. Vanwege
een werkweek van zes spelers werd
de wedstrijd verlaat en voor de coaches was het de vraag of iedereen
scherp en uitgerust aan de start zou
staan. En natuurlijk waren ze ook
benieuwd of de ploeg het een klasse hoger ook laten zien. Atlantis B1
speelt in de zaal immers het op een
na hoogste B niveau van Nederland.
Er moest aangetreden worden tegen Tweemaal Zes B1 uit Maartensdijk. De start van beide kanten was
gelijk flitsend en van een hoog niveau. Binnen drie minuten stond
het al 2 – 2. De doelpunten kwam
voort uit mooi uitspeelde aanvallen met mooie afstandschoten. De
twee spelers van Atlantis die niet op
werkweek waren geweest hadden
extra getraind op het nemen van
vrije ballen en dat leverde ook gelijk
een mooi resultaat op. Atlantis B1
was vanaf dat moment gelijk de bovenliggende partij en sloeg een gat
van vier doelpunten. Helaas sloop
er op dat moment wat concentratieverlies in en liet Atlantis de te-

genstander iets terugkomen tot 5-6.
Op dat moment herstelde de ploeg
weer het verschil en zocht de rust
op met een 6-8 voorsprong.
In de rust hebben de coaches besproken wat er qua verdediging nog
beter kon en stipte aan dat ze goed
moesten zoeken naar de juiste kansen. Eigenlijk was de belangrijkste boodschap: proberen de goede
aanvallen nog vaker te spelen.
In de tweede helft was voor de coaches wel te merken dat de vermoeidheid een rol speelde in een
aantal situaties. Maar de wil om te
winnen was er nog steeds en vooral verdedigend stond het heel goed.
De ploeg zocht rustig naar de juiste
kansen en bouwde de voorsprong
rustig uit. Een aantal mooie aanvallen met dito doelpunten maakte
duidelijk dat de ploeg een maatje te
groot was voor de tegenstander. De
uiteindelijke eindstand werd bereikt
bij een stand van 7–12. Doordat veel
andere teams in de poule de eerste wedstrijd gelijk speelde is Atlantis B1 nu medekoploper in de poule.
Dat is een mooi resultaat voor een
debutant in de eerste klasse, zeker als je bedenkt dat de ploeg niet
100% fit aantrad deze wedstrijd. De
ploeg wil via deze weg de reserves
nogmaals bedanken voor de steun
aan de ploeg.

Meiden B van HSV’69 volgen
clinic handbal in Ouderkerk
De Hoef - Een gedeelte van de meiden B van HSV’69 waren zaterdag
10 november al vroeg in de trainingskleren. Ze hadden een clinic
coördinatie hand en voet en dat was
met 130 andere handbalspeelsters
een behoorlijke klus. Trainer Martin Tuitert van Volendam draaide
zijn hand er niet voor om! Heel veel
combinaties stuiteren en dribbelen
op diverse muzieksoorten maakten

het 2 uur lang erg leerzaam. Kortom:
nu toepassen in de praktijk.
De meiden van B1 van HSV’69 kunnen best nog wel 2 speelsters gebruiken.
Lijkt het je leuk om een teamsport
te doen? Kom gerust eens langs op
hun trainingsavond: Dinsdagavond
van 19.00 tot 20.00 uur in Sporthal
de Vlijt in Zevenhoven. Of mail met
lyanne@van-loenen.net .

Korfballers van Atlantis 3
komen tekort in eindfase
Argon Arsenal F11 wint
duel tegen Juventus F14
Mijdrecht - Afgelopen zondag
speelden de Argon Arsenal F11jes weer hun wedstrijdje. Na 2 weken rust mogen ze weer aan de bak,
de jongens starten sterk en spelen
weer een mooie partij. De 1e goal
komt op naam van Arnout, hij weet
met een mooi schot de Juventus
keeper te passeren (0-1). Kort er op
weet Arnout wederom de bal te krijgen door goed samen spel en scoort
(0-2). Juventus weet ook goed terug te vechten en langs de verdediging van Arsenal te komen en scoren, (1-2). Arsenal gaat weer in de
aanval, alleen komt de hij bij de spelers van Juventus terecht en die we-

ten gelijk te komen met een goal (22). Arsenal speler Arnout weet wederom op te komen en Milan S en
Arnout spelen goed over en Arnout
scoort de 3e goal (2-3). Juventus is
weer aan de bal en weten toch weer
het spel te keren en wederom gelijk
te maken (3-3). Arsenal rukt weer
op in de aanval met Rob, Samir, en
Arnout weet als laatste de bal te
krijgen en passeert met een mooie
goal de Juventus keeper (3-4). Als
de wedstrijd op zijn eind loopt is
het nog een keer de beurt aan Arsenal en weet Milan S de bal achter
de keeper te krijgen en zet de eindstand voor Arsenal op 3-5.

Mijdrecht - Het door Architektenen ingenieursbureau H.W. van der
Laan gesponsorde team Atlantis 3
speelde zaterdag 10 november in
Hillegom tegen SDO 2. Atlantis kon
deze eerste zaalwedstrijd in de vierde klasse helaas niet de volle buit
van twee punten meenemen en verloor met 13-10. Atlantis, met invaller Sjors Warmer, wist dat het een
pittige wedstrijd zou worden tegen
het jonge ‘selectieteam’ van SDO.
Coach Harold Taal zag zijn team nog
niet helemaal voluit gaan aan het
begin van de wedstrijd, waardoor na
twaalf minuten een 4-1 achterstand
op het scorebord stond. Voor het
scorende vermogen meldde Cynthia
Sassen zich vervolgens aan, want ze
wist de korf in de eerste helft zelfs

vier keer te vinden. Met een snelle
doorloopbal van Iris Facee Schaeffer
kon na een sterke fase van het team
de kleedkamer worden opgezocht
met een 5-5 ruststand. Het begin
van de tweede helft was een vervolg
op het sterke optreden van voor de
rust. Via afstandsschoten van Barry
van der Waa en Kim Stolk, gevolgd
door doorloopballen van Iris Facee
Schaeffer en Cynthia Sassen wisten
de Mijdrechtenaren de stand gelijk te houden: 9-9. In de eindfase
van de wedstrijd bleek tegenstander SDO 2 toch meer lucht over te
hebben om het hoge tempo vast te
houden. Na een tegenstoot van invalster Chantal Poolman met een
mooie vrije bal, moest de winst toch
uit handen worden gegeven: 13-10.

Vrijdag bingo bij Lijnkijkers
Mijdrecht - In tegenstelling tot hetgeen er vorige week in de Nieuwe
Meerbode heeft gestaan vindt de
bingo van de Lijnkijkers, niet plaats
op zaterdag 17 november, maar op
vrijdag 16 november. De bingo vindt
plaats in de kantine van Argon.
Aanvang is zoals gebruikelijk om

20.00 uur en het eerste kopje koffie
is gratis. De avond staat in het teken van de zomer met een vleugje
E.K. De hoofdprijs is 2 minuten gratis winkelen bij de Boni.
Door het meedoen met bingoën ondersteunt u de jeugd van Argon in
de breedste zin.

De Amstel gesponsord
door Dirkedaen
Mijdrecht - Afgelopen
zondag werd de tweede ronde van de nationale competitie gezwommen
in de Kring Amsterdam-’t
Gooi in het Veenweidebad
in Mijdrecht. De Amstel
was gastheer en ontving
IJZPC uit IJsselstein en De
Meeuwen uit Diemen.
De Amstel moest hier z’n
eer verdedigen door te
zorgen na deze ronde boven de beide andere verenigingen te blijven in de

ranglijst. Voorafgaand aan
het inzwemmen vond een
officieel puntje plaats. Nadat vorig seizoen de sporttassen door een sponsor
aangeboden werden was
het nu de beurt aan Dirkedaen, specialist in houten vloeren uit Wilnis om
de wedstrijdzwemploeg te
voorzien van badmutsen.
Op de hiernaastgeplaatste foto zie je de uitreiking
van de badmutsen door
de voorzitter van de wed-

strijdzwemcommissie, de
wedstrijdzwemploeg met
de sponsor en een overzicht van de ploeg in het
Veenweidebad vlak voor
het begin van de wedstrijd.
En of het geholpen heeft?
Ja, ze staan nog steeds
boven IJZPC en de Meeuwen en hebben weer een
groot aantal persoonlijke
records gehaald. Op naar
de clubkampioenschappen 2012 op 25 november
aanstaande.
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Mooie overwinning voor
meiden van Hertha ME1

Veel deelnemers bij
veldrit UWTC

Vinkeveen - Zaterdag jl speelde
Hertha ME1 in Schalkwijk. De Hertha meiden gingen direct van start
en het eerste doelpunt was al snel
gemaakt door Selena Galesloot. 0-1
voor Hertha ME1. Maar snel maakte de tegenpartij ook een doelpunt.
1-1. Het tweede doelpunt werd gemaakt door Milene Verweij. 1-2 voor
Hertha ME1. Rust

Regio -. Maar liefst 115 rijders, jong
en oud, hadden de weg gevonden
naar het parcours rondom Sportpark
Randhoorn. Bij de jongste jeugd 10
rijders aan de start, waarvan vier
jeugdige BMX-ers van de thuisclub. Tristan Geleijn had de voorgaande vier wedstrijden gewonnen.
Maar na een val van Tristan zag Finn
Akkermans (Ulysses) zijn kans om
er vandaag met de zege vandoor
te gaan. Tristan 2e, Sem Knook 5e,
Benjamin Wessels 6e, Jeffrey Zwart
8e. Joris den Hartog reed de wedstrijd niet uit. Bij de oudste jeugd
maar liefst 22 rijders aanwezig. Victor Broex, van de Amstel, was weer
overtuigend de sterkste. Owen Geleijn lag op de 3e plaats in de wedstrijd, maar toen Martijn Krook
(Ulysses) een lekke band kreeg, en
daardoor sterk terugviel, kon Owen
de 2e plaats bemachtigen. Lorena Wiebes (UWTC) was met een 5e
plaats het sterkste meisje bij deze
jeugdklasse. Stijn Ruijter 14e, Sven
Nijhuis 17e, 21e Ian van de Berg en
Flip van Walraven 22e.

Maura Klinkhamer moest de tweede helft keepen. Aanvoerder en uitblinkster Donna Liesveld maakte
direct al in de eerste minuut in de
tweede helft met een goed schot
1-3. Maud Eerdhuyzen schoot van
veraf de 1-4 binnen. De wedstrijd

leek beslist. Echter, via een schitterende aanval maakte de aanvaller van V.V. Schalkwijk 2-4. Het gevaarlijke duo voorin Maud en Donna scoorde bijna. Aan de andere kant had Maura Klinkhamer een
paar mooie reddingen. De wedstrijd
werd definitief beslist door Maud
Eerdhuyzen. Vanaf links scoorde zij
hoog in het doel. Het laatste doelpunt werd ook gemaakt door Hertha. Via een snelle aanval maakte Zoey Hamelink 2-6. Hertha heeft
tot nu toe vier gewonnen en volgende week staat Hertha–Victoria ME2
op het programma. De wedstrijd begint om 09.30 uur op sportpark de
Molmhoek in Vinkeveen.

Turnheld Epke Zonderland
te gast bij Intermat
Mijdrecht - Niet minder dan Olympisch kampioen turnen aan de rekstok Epke Zonderland (26) was afgelopen dinsdagavond het middelpunt van de belangstelling tijdens een VIP-avond bij Intermat
Mijdrecht, speciaalzaak in keukens,
tegels en badkamers. Epke was daar
omdat hij werd gehuldigd vanwege
zijn uitzonderlijke sportprestatie dit
jaar op de Olympische Spelen. Intermat is een van de vijf hoofdsponsors van Epke. De VIP-avond stond
tevens in het teken van de Designweek die Intermat organiseert. Behalve het nagenoeg voltallige bedrijfspersoneel van Intermat maakten leveranciers en andere (zaken)
relaties met hun kinderen deel uit
van het gezelschap. Partycatering
de Meijert zorgde als vanouds weer
voor een hapje en een drankje, iets
wat het gezelschap zich goed liet
smaken. Tijdens de huldiging gaf
Intermat directeur Jan Jaap van der
Neut aan dat zijn bedrijf Epke twee
jaar heeft gesponsord. Mede daardoor heeft Epke bijzondere prestaties op sportgebied kunnen verrichten waarvoor hij alle bewondering
en respect verdient. In een vraaggesprek met Van der Neut vertelde Epke hoe hij vanaf de intensieve trainingen met het spanningsveld
is omgegaan tot het moment suprême aan de rekstok. En dan moet het
in enkele minuten gebeuren, alles of
niets, maar het werd goud! Epke zei
ook dat het steeds moeilijker wordt
een balans te vinden tussen trainingen en zijn studie geneeskunde.
Volgend jaar is hij zover dat hij coassistent arts wordt. Maar in oktober is er ook het WK turnen in Antwerpen.
Geen vier voor WK
Inmiddels heeft Epke tot verrassing
van iedereen zelfs een vierde vluchtelement toegevoegd aan zijn oefening aan de rekstok. Dat is nog
nooit gebeurd in de wereld van het
turnen aan de rekstok. Zoals drie
elementen al uniek waren waar-

mee hij zijn gouden medaille won.
“Ik ga dat extra vluchtelement niet
toevoegen aan mijn oefening. Ik heb
er bijna vijf jaar over gedaan om de
drie vluchtelementen onder de knie
te krijgen. Dat is wel gelukt maar ik
vind dat ik dat nog niet helemaal
vlekkeloos uitvoer. Dat wil ik nog
perfectioneren. Bovendien levert
dat extra element slechts een tiende van een punt extra op. Met alle
kans dat je het niet redt”, aldus Epke. Overigens geldt de richtlijn dat
er maximaal vier vluchtelementen
in een oefening mogen zitten. Maar
vrijwel geen enkele turner doet dat.
De vluchtelementen die Epke nu in
zijn oefening heeft verwerkt zijn alle genoemd naar de sporters die het
ooit bedacht en aan de rekstok hebben uitgevoerd, zoals de Cassina,
Kovacs en Kollman. Er is dus geen
vluchtelement ‘Zonderland’. Dat is
pas een feit als Epke iets nieuws bedenkt aan de rekstok en dat wordt
erkend. Zoiets heeft hij wel bij de
oefeningen aan de brug voor elkaar
gekregen. Daar is dus wel een ‘Zonderland’ element, wat tevens weergeeft dat Epke ook op dat toestel
excelleert. Vanzelfsprekend werden
de opname van zowel zijn gouden
oefening als het trainingsgedeelte
met de vier vluchtelementen op een
groot scherm in de hal van de showroom nog een (paar) keer getoond.
Vanwege zijn uitzonderlijke prestaties mocht Epke uit handen van Jan
Jaap van der Neut een ‘bonus’ in
ontvangst nemen, gesymboliseerd
door een grote cheque ter waarde
van 26.500 euro. Dat bedrag mag
hij bij Intermat besteden voor de inrichting van zijn woning.
Vervolgens zette Epke zich aan tafel waar hij posters met daarop een
turnfoto van hemzelf signeerde voor
belangstellende kinderen en volwassenen. Natuurlijk was er ook de
gelegenheid samen met hem op de
foto te gaan. Aldus was het voor alle
aanwezigen een bijzonder geslaagde avond. Dat gebeurde toch maar
weer mooi in Mijdrecht!

Jeugdschaaktoernooi
Denk en Zet groot succes
Regio - Zaterdag 3 november werd
voor de achtste keer het jaarlijkse
jeugdschaaktoernooi gehouden bij
Denk en Zet-Advisor in Vinkeveen,
voor school, thuis en clubschakers
tot 18 jaar. Met een mooie opkomst
van 41 deelnemers werd gestreden
om alle mooie prijzen die ook dit jaar
weer werden gesponsord door Stieva metaalbewerking uit Aalsmeer.
Net als voorgaande jaren waren de
schaakverenigingen uit de regio
weer goed vertegenwoordigd.
SG Vecht & Ommelanden uit Loenen a/d Vecht was met vijf deelnemers gekomen. SV de Amstel uit
Uithoorn was met maar liefst negen deelnemers vertegenwoordigd.
En Denk en Zet met 21 deelnemers. Maar ook spelers die nog niet
op een schaakvereniging zitten deden mee, zoals de broers Meijers en
een ex-Denk en Zet speler. Er waren
zelfs ook vier thuisschakers die helemaal vanuit Veenendaal naar Vinkeveen waren gekomen om mee te
doen met dit gezellige toernooi.
Groep A
In groep A (de oudste deelnemers)
was het aan Matthijs Meijers van
Denk en Zet om zijn titel van vorig
jaar te verdedigen. Matthijs was in
vorm. Hij is met zes overwinningen
en twee remises ook dit jaar weer
kampioen geworden in de A groep.
Tweede werd Paul Oomen van De
Amstel en de derde plaats was voor
Leon Huyn uit Veenendaal. Matthijs Meijers is naast groepswinnaar
ook toernooiwinnaar geworden, wat
hem een extra grote beker opleverde. Omdat Kees Boerlage van Paul
Oomen wist te winnen (beiden van
de Amstel) kwamen Kees Boerlage
en Matthijs Meijers aan de leiding.
Beide spelers kwamen in de laatste
ronde tegen elkaar en mochten zo
onderling gaan uitmaken bij winst
wie de toernooi winnaar zou gaan
worden. Matthijs bleek net een matje te groot voor Kees en heeft daarmee zijn titel met verve verdedigd.
Groep B
In groep B hebben Job de Jong en
Jeroen Croonen beiden vijf punten
behaald. Maar op basis van het aantal weerstandspunten is Job eerste

geworden. Jeroen Croonen mocht
de tweede prijs in ontvangst nemen. Ook op de derde plaats zijn
twee spelers met 4 punten geëindigd, Marijn Vree en Sander van
Winkoop. Ook hier geldt dat op basis van het aantal weerstandspunten Marijn derde is geworden.
Groep C
In groep C komen we de eerder genoemde Kees Boerlage tegen. Ondanks dat hij net naast de titel van
toernooiwinnaar greep, won hij met
een punt voorsprong op de concurrentie de eerste prijs in deze groep.
Sipke de Boer is met een score van
vijf punten tweede geworden. Ook
in deze groep zijn er twee spelers
gelijk geëindigd op de derde plaats.
Maar omdat Daniel van Dijk net iets
meer weerstandspunten had dan
Annerieke Roelofsen, was het Daniel die de derde prijs mee naar huis
mocht nemen. Nog wel even een
eervolle vermelding voor Annerieke
Roelofsen, zij was de beste jongedame van dit toernooi met 4,5 punt.

Wat is stoelhonkbal ?
Eigenlijk is stoelhonkbal geen goede benaming. De spelers moeten
wel degelijk staan en naar de honken lopen. Als men niet speelt, zit
men in afwachting van de volgende
beurt op een stoel. Het is een leuk
spel met een prettige sociale kant.
Er is veel contact met elkaar en na

Winst voor Argon D7
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde Argon D7 thuis tegen Batavia ’90 D4, in het begin van de wedstrijd ging het wat stroef en kwam
het niet vlot op gang.
Uiteindelijk scoorde Jeremy Chakroun het eerste doelpunt en na
een aantal kansen kregen ze het
2e doelpunt cadeau door een eigen
doelpunt van de tegenpartij. Daarna

waren de mannen flink op dreef en
viel het ene doelpunt na het andere.
Bij een stand van 10-0 viel er in de
laatste minuten een tegendoelpunt
van Batavia.
Maar dat mocht de pret niet drukken, ze waren dolblij met deze overwinning en vooral het doelsaldo! Tot
nu toe hebben ze er 4 gewonnen, 5
verloren en 1x gelijkgespeeld!

Groep D
In groep D werd Andy Huyn uit Veenendaal eerste, en zijn broer Stanley
tweede. De derde beker bleef wel
dicht bij huis, Joey de Hondt werd
derde. In groep E werd Erik Oomen
eerste met slechts een half puntje
verschil met Mike van Yperen, die
daardoor op de tweede plaats eindigde. Op de derde plaats eindigden Calvin Kikken en Lennart van
der Veen beiden met vier punten.
Maar op basis van het aantal weerstandspunten is het Calvin die de
derde prijs wint.
Groep F
Ook in de laatste en jongste groep F
was er weer succes voor hun verre
gasten. Anthony Huyn wist met een
ruime voorsprong eerste te worden.
Romke de Boer werd tweede en op
basis van weerstandpunten is Suzanne Roelofsen, net voor Bjorn de
Hond derde geworden. Het is ieder
jaar weer een prachtig gezicht, de
geconcentreerde blikken, het tikken
van de klokken, de blijdschap bij
een overwinning, maar ook de teleurstelling bij een nederlaag.

4e Stoelhonkbaltoernooi
dinsdag in kantine Argon
De Ronde Venen - Op dinsdag 20
november aanstaande vindt het 4e
Kees van Ankeren stoelhonkbaltoernooi plaats in de Argon-kantine aan de Hoofdweg te Mijdrecht.
Er wordt dan door acht teams uit
IJmuiden, Haarlem, Uithoorn en De
Ronde Venen gestreden om de Kees
van Ankeren wisseltrofee. Wederom
doet er een team mee van deelnemers van “t Anker, het inloophuis
voor iedereen, die als patiënt, expatiënt of familie, nabestaande of
anderszins in aanraking of was gekomen met kanker. Het toernooi is
mede mogelijk door sponsoring van
Reurings Onroerend Goed B.V. uit
De Ronde Venen en met de medewerking van vrijwilligers van S.V. Argon en Sport en Spel.

Dames
Bij de nieuwelingen / dames ook een
sterke bezetting. De snelle starters
Brendan Berendse (DTS), Gijs Jorna

en Teun Mouris (de Amstel) streden
om de podiumplaatsen. Bart de Veer
(UWTC) had de achtervolging ingezet op Nils Eekhof om de 4e plaats.
Toen Bart halverwege de wedstrijd
bij Nils was aangehaakt liep voor de
2e keer zijn ketting eraf en toen hij
in de laatste ronde ook nog lek reed
viel hij ver terug in het klassement.
Uiteindelijk sprintte hij met Sonny van de Linden (Swift) om de 7e
en 8e plaats, waarbij Sonny net een
fractie sneller was. Ook Bart komt
uit de BMX opleiding van de UWTC
maar is overgestapt naar de wielren. BMX lid Lars Wiebes werd 12e
in dit geweld. Bij de 40- een aantal snelle rijders aanwezig. Hierdoor
gebeurde er nogal wat in de eerste
ronde. Favoriet Dylan Groenewegen
(de Amstel) kreeg materiaal pech en
ging met grote achterstand verder
op een jeugdfiets. Thuisrijder Henk
de Jong kwam hard ten val en kon
de wedstrijd niet te vervolgen. Oud
UWTC-er Etienne Lenting reed een
sterke wedstrijd, maar moest in Dirk
van de Craats (de Mol) zijn meerdere erkennen. Bij de 40+/50+ stonden wel 50 rijders aan start. Triatlon
beoefenaar Frans van Heeteren was
de sterkste bij de 40+, Rene Kaslander 6e Wilfried Zeijerveld 10e.

het spel wordt er samen nog gezellig nagepraat en wat gedronken.
Stoelhonkbal is geschikt voor jong
en oud, maar bij Spel en Sport wordt
het door senioren gespeeld, Er zijn
twee teams van zes of meer personen elk. Ieder team heeft drie ‘ballen’. Deze ballen moeten in de gaten (honken) gegooid worden. De
afstand tot de bak is vier meter. De
spelregels zijn als die van het echte honkbal.
Waar bent u welkom?
In De Ronde Venen wordt het spel
elke maandag van 14.00 tot 15.00
uur beoefend in de Willisstee aan
de Pieter Joostenlaan te Wilnis. Als
u geïnteresseerd bent, kom dan een
keer kijken. Het spel wordt met veel
enthousiasme gespeeld door ouderen, al dan niet met matige lichamelijke conditie. Het is een gezellige
teamsport, waar veel gelachen, aangemoedigd en gejuicht wordt.
U bent ook welkom om een indruk
te krijgen van stoelhonkbal tijdens
het toernooi op 20 november, dat
aanvangt omstreeks 11.00 uur en
duurt tot in de middag.

Argon E1 wint met grote cij fers
Mijdrecht - Afgelopen weekend
begon de wedstrijd van E1 rustig
om elkaar wat af te tasten. CSW had
een mooi schot dat voor hun helaas
op de paal terechtkwam. Deze wedstrijd had Argon wat meer geluk en
CSW de pech. Argon begint aan te
vallen. Boaz schiet vanuit een corner op het doel dat via de keeper
het doel ingaat voor de 0-1. Stanley geeft een schot op doel maar
de keeper weet hem goed tegen te
houden. Argon E1 gaat meer druk
zetten waardoor het meest aan één
kant van het veld wordt gespeeld.
Fouad krijgt een kans en maakt de
0-2. Boaz geeft een voorzet naar
Mika die een schot op doel geeft,
maar ook hier is de keeper die tegenhoudt. Toch wordt er wat gestunteld en weten de mannen elkaar niet goed te vinden, waardoor
het overtikken niet goed gedaan
wordt. Stanley neemt een corner
die het doel ingaat voor de 0-3. Jelle geeft vanuit de verdediging een
goede opbouw en de achterhoede vult elkaar goed aan. Even later
speelt Stan zich naar voren en geeft
de bal aan Boaz, die maakt het af
voor de 0-4. Dan wordt er al snel
nog een doelpunt gemaakt doordat Tim een mooie voorzet geeft aan
Jelle. Jelle schiet hem er met volle
overtuiging in voor de 0-5. CSW kan
aanvallen, maar Stan pakt de bal af
en schiet hem naar zijn eigen keeper Luciën. De wedstrijd krijgt iets
meer felheid, lettelijk en figuurlijk.

Boaz krijgt een harde bal in zijn gezicht, maar staat al snel als een bikkel weer op. Mats grijpt zijn kans als
de keeper en speler van de tegenstander een miscommunicatie hebben, hij pakt de bal af en schiet hem
erin, 0-6. Net voor de rust komt er
een flinke tackel op Mika, waardoor
hij de tweede helft reserve staat.
In de tweede helft werd meer en
sneller van de één naar de ander
gespeeld. Een voorzet met net niet
genoeg lengte, maar ze blijven proberen. Luciën begon zich als keeper
wat te vervelen, maar door wat terugspeelballen bleef hij alert. CSW
krijgt weer een kans, maar wat een
pech voor hun dat ook deze op de
paal komt. Fouad biedt zich aan,
krijgt de bal en maakt 0-7, zijn tweede doelpunt in de wedstrijd. Daarna komt er een zorgvuldige opbouw
en geeft Fouad hem door aan Tim
die helemaal vrijstaat. Hij ziet zijn
kans en langs de lijn roepen de
toeschouwers: ’nu!!’ en ja hoor, hij
scoort 0-8. Daarna is Stanley aan de
beurt om de toeschouwers te entertainen, voor het doel dolt hij diverse spelers, draait links en recht om
en schiet de bal er subliem in voor
de 0-9. Om toch de tien te halen
was daar Stan die hem voorgaf aan
Tim en hem erin schiet. Maar ook
de mannen van CSW hebben hun
eer gered door in de laatste minuten toch met een prachtig schot de
1-10 te maken!
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Publiek winnaar bij
Argon-Alphense Boys

Kick Versteeg trapt af met
Patrick Lokken

Mijdrecht - De wedstrijd tussen Argon en Alphense Boys kende op papier en in de stand geen
winnaar, maar de mensen die een
plekje langs de lijn hadden opgezocht mochten zich dat tegen vier
uur zondagmiddag wel noemen. De
openingsfase was voor de gasten,
die daarbij wel iets in het zadel werden geholpen door de scheidsrechter van dienst, de heer Postma. Want
zelden zal een leidsman al in de
vierde minuut van een wedstrijd besluiten om een doelman te bestraffen voor een tijdfout, maar dit keer
overkwam dat Romero Antonioli
wel. Gevolg: een indirecte vrije trap
die door Anes Ribeiro hoog in het
dak van het doel werd gejaagd en
dus 0-1 op het bord. Argon moest
deze klap even verwerken en in de
openingsfase was het dan ook Alphense Boys, dat de overhand had.
Dat begon na een klein kwartier te
veranderen, Argon pakte meer en
meer het initiatief en dat leverde
kansjes op, maar de rust werd dus
met 0-1 bereikt. Na rust wilde Argon
hetzelfde spel voortzetten, maar de
ploeg moest duidelijk weer even het
ritme vinden. Na tien minuten kreeg
de ploeg een domper te verwerken
toen Jorn van Lunteren tussen twee
tegenstanders in toch probeerde
de bal binnen de lijnen te houden.
Het balverlies leidde tot een breedtepass op de ingevallen Waandels,
die met een schot van afstand tussen vele benen door toch precies de
uiterste hoek van het doel wist te
vinden voor de 0-2. Argon liet zich
door deze tegenvaller niet uit het
veld slaan en al drie minuten later
was er de eerste goede mogelijkheid op een treffer. De prima voorzet van de sterk spelende Dion Gerritsen bereikte het hoofd van Patrick Lokken, maar de aanvalsleider
mikte zijn kopbal precies in de richting van de doelman, die daardoor
redding kon brengen. In de volgende minuut was hij echter kansloos
op de inzet van Patrick Lokken, die
vanaf de stip de aansluiting mocht
aantekenen, 1-2. De aanleiding tot
de treffer leidde tot wat commotie,
de Alphense verdedigers waren van
mening dat er geen overtreding was
gemaakt op de doorbrekende Patrick Lokken en de op grote afstand
staande scheidsrechter besloot dan

Mijdrecht - Kick Versteeg beleefde afgelopen zondag een mooi moment. Als pupil van de week betrad
hij met het 1e elftal van Argon het
hoofdveld om samen met zijn favoriete speler Patrick Lokken de aftrap
te verrichten tegen Alphense Boys.
Kick is 9 jaar en speelt vanaf zijn 4e
bij Argon. Hij is begonnen bij de mini’s op zondagochtend en na het
doorlopen van de F-selectie speelt
hij nu in de E3.
Het liefst staat hij op rechtsback
of op het middenveld. Breakdance,
snowboarden en playstation behoren ook tot zijn hobby’s, maar voetbal is toch wel zijn grootste passie.

ook pas na ampel beraad om de
strafschop te geven. Zonder kaart
voor de dader, dat dan weer wel.
De snelle aansluiting zorgde voor
voldoende energie bij de thuisploeg
om meer en meer druk uit te oefenen op de verdediging van de gasten, die in aanvoerder Zouzou met
afstand de beste man hadden. Dit
spel leidde er wel toe, dat de gasten over konden schakelen op de
(snelle) tegenaanval, maar op een
kans na 70 minuten voor Anes Ribeiro na werd dit telkens goed opgelost door de Mijdrechtse defensie. Met nog een kwartier op de klok
werd het team van de gasten terug
gebracht tot een tiental toen de Rijk
na een overtreding op Dion Gerritsen voor de tweede keer het gele
karton te zien kreeg en die kleur uiteraard in rood zag veranderen. Argon profiteerde snel van de nieuwe situatie, weer ging Dion Gerritsen er over rechts vandoor en zette de bal scherp voor, waar Patrick
Lokken het leer niet kon bereiken,
maar de ingevallen Jocelino de Sa
op de juiste plaats stond om de bal
langs de tevergeefs uitvallende Donatz in het net te plaatsen, 2-2. In
de resterende minuten trachtte Argon om de volle winst nog binnen te
slepen en de mogelijkheden daartoe kwamen er wel. Zo zag Lorenzo Lassooij een lobbal net naast de
paal belanden, schoot Patrick Lokken in vrije positie net voor de tweede paal langs na een prima steekbal
van Jorn van Lunteren, kon Jocelino
de Sa zijn kunststukje niet herhalen
bij een soortgelijke schietkans als
bij de gelijkmaker (nu wist de doelman wel een hand achter de bal te
krijgen) en kopte de andere invaller
Erik Mulder in blessuretijd net over
het doel van de gasten. Zo bleef Alphense Boys dus overeind onder
de Mijdrechtse druk en was daarmee niet ontevreden, terwijl Argon
dan wel niet tot winst wist te komen, maar toch ook het goede gevoel kende om een 0-2 achterstand
te hebben weggewerkt.
De toeschouwers hadden zich duidelijk vermaakt en zullen een volgende keer zeker weer richting
Hoofdweg trekken, als koploper Kon
HFC op 2 december naar Mijdrecht
komt.
Foto: sportinbeeld.com

Jim driebandenkampioen
B-poule 2012
De Ronde Venen - Dit weekend
was Sportcafé CenS het centrum
van de driebanden-biljarters in De
Ronde Venen. Alles was pico bello verzorgd. De hapjes, drankjes,
het biljart, de tellers en schrijvers
en natuurlijk de biljarters. Van tevoren stond al vast dat het wel eens
spannend kon worden. Nou, dat is
de biljarters gelukt. De laatste wedstrijd moest de beslissing brengen.
Twee clubgenoten, Jim van Zwieten
en Pim de Jager van BC De Paddestoel, moesten in een rechtstreeks
duel ‘uitknokken’ wie de kampioen
werd. Jim van Zwieten was weer
een ‘killer’ van het zuiverste biljartsoort. Na met de hoogste serie van
6 caramboles van het weekend gestart te zijn had hij weinig te vrezen
van de sympathieke Pim. Na een
prima finale waren de beker, bloemen en de eer voor Jim. Jim van
Zwieten was ook na de eerste dag
al de man met de beste kansen.
Maar maak het maar eens waar op
de tweede dag. Elke biljarter weet
hoe moeilijk dat is. Zeker als alle tegenstanders zo goed voor de dag
komen. Het eindresultaat was een
meer dan 100%-moyennescore voor
alle finalisten. Een promotie voor de
biljartsport en in het bijzonder voor
het driebanden.
Het driebanden leent zich ook voor

Einduitslag
Jim van Zwiieten
5 punten
Hans van Eijk
4 punten
Jos Lugtigheid
4 punten
Federatievoorzitter Toine Doezé bedankte de spelers voor hun sportieve inzet, het publiek voor hun support, de tellers en schrijvers en de
prima bediening van CenS. Daarna
gaf hij het woord aan Aria Dolmans
die als wedstrijdleidster de prijzen,
bloemen en kussen aan de deelnemers mocht uitreiken. Aria werd
weer welwillend terzijde gestaan
door Lucia.

alle drie de verenigingen zijn bezocht zullen de uiteindelijke kampioenen bekend zijn. Voor de dagprijs
bij Kwinkslag zijn Manon Bosman
van bv Abcoude en Jurriaan van der
Spoel van bv Kwinkslag eerste geworden.
Op 24 november wordt in Wilnis
en op 1 december in Abcoude gespeeld voor het vervolg van deze
competitie.

Onderlinge wedstrijden
GVM’79 zeer geslaagd
Mijdrecht - Op zaterdag 10 november heeft GVM ‘79 de onderlinge
wedstrijden gehouden. In tegenstelling tot voorgaande jaren, dit keer
al in het begin van het seizoen, als
een soort aftrap van alle wedstrijden
die nog zullen volgen. Voor het eerst
was het Turnen gecombineerd met
Acrogym. Een leuke combi waar bij
GVM’79 alle facetten van de vereniging heeft kunnen laten zien! De
kinderen lieten op hun eigen niveau
(van kleuter tot selectie) zien wat ze
tot nu toe hebben geleerd. De turnsters leefden zich uit op de vloer,
brug, balk en sprong. De acrogymnasten lieten op muziek een combinatie van turn en acrobatische oefe-

ningen zien. Deze dag is mede mogelijk gemaakt door diverse sponsoren. GVM’79 wil de volgende bedrijven ook heel erg bedanken voor
hun bijdrage: Van Walraven, HEMA,
Smit & Dorlas, De Bloemenfontein,
Pro Diving Company, Vier-5-6 communicatie.
Ook dank aan alle ouders die geholpen hebben, maar bovenal de
trainsters Esther, Wendy en Marjolein die samen met hun assistenten
in toch een kort tijdsbestek mooie
oefeningen hebben samengesteld
voor de kinderen! Ondanks een vervelende blessure van Maaike, kijkt
GVM’79 toch terug op een geslaagde dag!

Handbaldames van
HSV’69 verliezen nipt
De Hoef - Afgelopen weekend
na een hele spannende wedstrijd
moest HSV’69 de winst in de laatste
minuut uit handen geven.
Bloedstollend was het, een nekaan-nekrace.
Wat resulteerde in een 9-10 verlies.
De trainer is afgelopen week aan z’n

Foto: sportinbeeld.com

meedenken en discussies aan de
zijkant. Hoe zou jij die bal nemen?
Nou, ik had het zo gedaan. Of opmerkingen als ‘slepen die bal’ en
bij een mazzeltje ‘hij had het anders ook wel gedaan’ zijn veel gehoorde kreten. Het maakt het driebanden voor de toeschouwers ook
tot een interessant kijkspel. Hoe
moeilijk het tellen van de caramboles in sommige gevallen is weet de
scheidsrechter het beste. Hij moet
soms wel meer dan twee ogen hebben om alles te zien. Dus alleen
maar hulde voor deze man die zich
belangeloos beschikbaar stelt. Tot
slot nog enkele cijfers. De kortste
partij kwam op naam van Hans van
Eijk met slechts 20 beurten.

Geslaagde jeugdcompetitie
badminton Kwinkslag
De Ronde Venen - Op donderdagavond 8 november jl. hebben
de badmintonverenigingen Kwinkslag en Abcoude een zeer geslaagde competitiestrijd gehouden voor
hun jeugdleden. Badmintonvereniging Veenshutlle uit Wilnis zou hieraan ook mee doen, maar moest helaas door te weinig deelnemers verstek laten gaan. De teams werden
in eerste instantie aan de hand van
het trekken van een kaart uit het
welbekende kaartspel samengesteld. Zwarte azen tegen rode azen
etc. Hierdoor was het voor de wedstrijdleiding, na het invullen van die
uitslagen, mogelijk om teams samen te stellen van gelijke sterkte
om een aantrekkelijk spel te spelen. In dit toernooi werd er gespeeld
op tijd in plaats van setwinst en zo
konden uitslagen ontstaan van 33
tegen 8, wat in de puntentelling bij
het badmintonnen normaal niet kan
voorkomen. Elke speler heeft minimaal viermaal gespeeld. Er werd
gespeeld voor de beste plaats bij
de meisjes en bij de jongens. Nadat

Hij bewondert de profvoetballers
Messi en Puyol en zijn top 3 clubs
zijn Ajax, Barcelona en Argon.
Kick kan er trouwens zelf ook wat
van. Na de aftrap om 14.00 uur, pingelde hij zich soepel langs 5 Alphense Boys spelers om vervolgens
strak uit te halen en de bal in het
doel te knallen. Vanuit de dug out
mocht hij daarna naast bekende Argon spelers als Jocelino de Sa en
Eric Mulder de spectaculaire wedstrijd volgen die uit eindelijk na een
2-0 achterstand eindigde in een
2-2- gelijkspel.

opleiding begonnen. Hij heeft al veel
handbalervaring maar wilde zich op
meer vlakken gaan ontwikkelen. De
dames zullen in de komende weken
tijdens de training waarschijnlijk wel
het een en ander merken. Z’n enthousiasme zal hij overbrengen aan
de jonge lui.

HVM Jongens D1 wint
streekderby
Mijdrecht - Zaterdag 10 november
stond de streekderby tegen Abcoude op het thuisprogramma bij HVM.
Altijd een wedstrijd met wat extra
spanning, zeker nu beide teams in
de sub-topklasse uitkomen. De jongens van HVM zijn net gepromoveerd naar deze klasse en hebben
zich goed voorbereid op deze wedstrijd onder leiding van coaches
Loek Snijders en Erik van der Meulen. Beide teams begonnen sterk.
Over en weer werd er gestreden om
de bal en goed positiespel gespeeld.
Een knappe combinatie bracht Niklas van Vliet in scoringspositie, en
hij maakte de openingstreffer. 1-0
voor Mijdrecht. Abcoude werd extra gemotiveerd na deze treffer, en
was direct uit op de gelijkmaker. Die
volgde dan ook snel, en zoals gezegd, beide ploegen deden niet voor
elkaar onder. Het bleef druk voor
beide goals, en beide teams wisten
wederom te scoren. Gelukkig maakte Sidney Kropveld vlak voor rust

3-2, zodat de HVM ReVeste boys
met een goed gevoel even konden
bijkomen van de spannende eerste
helft.
Loek Snijders gaf de jongens gedurende de rust enkele goeie aanwijzingen, en die werden in de tweede helft direct opgevolgd. De score werd verder opgevoerd naar 5-3
door knappe goals van Max van der
Meulen en Calvin Donker. Maar vlak
voor het einde wist Abcoude er nog
een te maken (5-4), en met nog 5
minuten op de klok werd de druk op
het Mijdrechtse doel verder opgevoerd. Het was genieten voor de vele toeschouwers. De spanning was
te snijden. Vele aanvallen volgden
elkaar in snel tempo op, maar in de
goal stond dit keer Rogier van Staveren. Die liet zich niet verslaan, en
na enkele spectaculaire reddingen
kwam het verlossende fluitsignaal.
Het door ReVeste Vastgoed gesponsorde HVM team wint met 5-4.

Hockeyers HVM winnen weer
Mijdrecht - Zondag trad HVM
in Delft aan tegen de studentenclub Scoop. Aanvankelijk hadden de Mijdrechters moeite met de
hard spelende tegenstander. In de
tweede helft werd het verschil gemaakt: 4-1 winst. Scoop begon de
wedstrijd fanatiek. Hun fysieke spel
werd toegestaan door de scheidsrechters. Een groot deel van de eerste helft liet HVM zich hierdoor afleiden. Mats Kaas en Thom Fokker
liepen handblessures op en konden
de wedstrijd niet uitspelen.
In de 7e minuut kreeg Scoop de eerste strafcorner van de wedstrijd, en
tien minuten later een strafbal. Een
Mijdrechtse voet voorkwam een
doelpunt. Tot opluchting van HVM
werd de kans niet verzilverd, de bal
ging hoog naast. Vervolgens wist
HVM twee strafcorners niet te benutten, totdat Mats Kaas zeven minuten voor de rust een 1-0 voorsprong kon binnenschieten. Daarna
kregen beide teams nog een goede
kans, maar de stand bleef tot de rust
ongewijzigd.
Kort na rust speelde Scoop een
voorzet hard de cirkel in. De bal
ging in het doel, zonder te zijn aan-

geraakt. Wellicht misleid door gejuich van de Delftse aanhang gaf
de scheidsrechter echter een doelpunt. Aanvoerder Koen Meijer en
zijn spelers protesteerden, maar
ook na overleg bleef de leiding bij
de beslissing. Daarna lieten de
scheidsrechters toe dat de discussie
bleef doorgaan, waarop coach Capel HVM even naar de kant haalde.
Bij een 1-1 stand ging de wedstrijd
verder. Een paar minuten later haalden de Mijdrechters hun gram: na
een actie van Maarten Post scoorde Mats Wissink 1-2. Het leek of de
bezoekers nieuwe energie hadden
geput uit de Delftse gelijkmaker, er
waren momenten dat alleen keeper Stienstra nog op de Mijdrechtse helft stond. HVM nam de wedstrijd onder controle. Halverwege de
tweede helft tekende Arjan Blommaert voor de 3-1, en kort voor tijd
werkte een Delftenaar een harde inzet van Casper Slot in eigen doel.
In de laatste minuut moest keeper
Stienstra nog sterk ingrijpen bij een
strafcorner. Met 4-1 nam HVM de
punten mee naar huis. Mats Wissink werd uitgeroepen tot man van
de match.

