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

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

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

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

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

EindElijk raak!
“Na 3 hypotheekoffertes bij anderen, kozen we
voor Financiële Diensten Mijdrecht.”
John Peters & Petra de Jong, Mijdrecht

Voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie PAginA 2 t/m 5

SINTERKLAAS
SURPRISEKIENEN
Buurthuis Ponderosa,

Plesmanlaan 27 • Uithoorn
Zaterdag 21 november, aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.00 uur

U komt toch ook?

De Ronde Venen – Het was weer 
een marathonvergadering in De 
Ronde Venen afgelopen donder-
dagavond. 
De raad moest de begroting voor 
2010 wel of niet goedkeuren. De be-
groting werd met algemene stem-
men uiteindelijk goedgekeurd, maar 
zeker niet zonder slag of stoot. Ruim 
negen en een half uur had de raad 
er voor nodig. 11 Moties en 7 amen-
dementen werden er ingediend, 

waarvan 7 moties en 6 amendemen-
ten de eindstreep haalden. Donder-
dagmiddag om vier uur begon de 
raad en om half twee ’s nachts viel 
de voorzittershamer voor de goed-
keuring van de begroting. Het colle-
ge had ondanks de kredietcrisis de 
begroting  een sluitende begroting 
ingediend, met zelfs nog een beet-
je ruimte voor wat extra’s. Wel wa-
ren de bezuinigingen merkbaar in 
de begroting en er zal de komende 

jaren nog veel meer bezuinigd moe-
ten worden. 
Hoewel de gehele raad begreep dat 
de broekriem moet worden aange-
haald en de bomen niet meer tot 
de hemel groeien, werden er toch 
weer besluiten genomen die veel 
geld kosten. Werden er door amen-
dementen toch weer bezuinigin-
gen van het college teniet gedaan, 
waardoor de sluitende begroting nu 
al niet meer sluitend is, en het beet-

Raad heeft ruim negen uur nodig om begroting 2010 
goed te keuren

Sluitende begroting direct 
weer niet sluitend na vele 
amendementen

Meerderheid raad blijft bij genomen besluit 

”Besluit raad slaat bij 
ambtenaren in ‘als een bom’
Ook op het white board bij de pantry uitten de ambtenaren hun ongenoegen.

je geld wat er nog over was, ook al-
weer zo’n beetje is weggeven. Als 
een rode draad liep door deze he-
le vergadering de dreigende slui-
ting van het Veenbad. Dit onder-
werp zorgde aan het eind van de 
avond nog voor een zeer grimmige 
stemming en een woeste wethou-
der Lambregts. Voor een uitgebreid 
verslag over deze avond zie het hart 
van deze krant.

De Ronde Venen - Het democra-
tisch genomen besluit van de Ron-
deveense gemeenteraad, dat de 
320.000 euro vrijkomende IZA gel-
den niet voor de helft naar de amb-
tenaren gaan, maar in zijn geheel 
naar de algemene middelen, “is bij 
de ambtenaren ingeslagen als een 
bom”, zo liet burgemeester Burg-
man vorige week dinsdagavond we-
ten op vragen van Bert van Broek-
huijsen over een brief en een pam-
flet die de raad had ontvangen van 
de ondernemingsraad van de amb-
tenaren. Een brief en een pamflet ( 
zie foto) die er niet om loog. In de 
brief geeft de Ondernemings Raad 
hun visie op de gang van zaken: 
“Doordat de raad afwijkend heeft 
besloten op het collegevoorstel is 
er ook afgeweken van het stand-
punt van onze OR en het Georga-
niseerd Overleg (OG). Wij beraden 
ons op juridische stappen tegen dit 
besluit”, aldus de brief. Ook staat er 
in de brief enkele niet mis te ver-
stane reacties van de ambtenaren: 
“Wij zijn bestolen”. “Grof schandaal”. 
“We moeten de raadsleden royeren 
en uitsluiten van de activiteiten van 
de personeelsvereniging”. De argu-
menten van het raadsbesluit slaan 
nergens op”. “Het is van de zotte 
dat onze werkgever beslag legt op 
de door ons zelf betaalde premies”. 
“Respect en vertrouwen zijn no-
dig voor de onderlinge relatie. Dat 
blijkt echter niet uit de reactie van 
de raad”.

Onrechtvaardig
Niet misselijk wat de ambtenaren 
even naar voren brengen. Het zit 
blijkbaar heel diep bij hen. De brief 
vervolgt: “Uit de reacties blijkt een 

grote afkeer tegen dit raadsbesluit. 
Er is sprake van veel ongenoegen 
bij de ambtenaren. Naast de brede 
verbijstering over dit besluit inzake 
de IZA gelden is er een breed ge-
voel van onrechtvaardigheid in prin-
cipiële zin. Onrechtvaardigheid dat 
middels de onjuiste en eenzijdige 
afwegingen in een raadsbesluit over 
arbeidsvoorwaardengeld beschikt 
wordt. Het gevoel ten principale dat 
voor en met een onbetrouwbare 
werknemer gewerkt moet worden. 
Wij doen dan ook een dringend 
beroep op u, de raad, in uw rol als 
werkgever, uw besluit te herzien”.

Wethouder
Bert van Broekhuijsen begreep de-
ze uitval niet: “We hebben een de-
mocratiebesluit genomen. We heb-
ben gehandeld naar de wet. Jam-
mer was het dat de burgemeester 
door familieomstandigheden niet 
bij deze raadsvergadering aanwezig 
kon zijn, want haar plaatsvervanger, 
wethouder Van Breukelen bakte er 
niet veel van. Hij zei dat het college 
“eens wat leuks wilde doen voor de 
ambtenaren”. De burgemeester zou 
een heel wat beter verhaal hebben 
gehad. Niet dat het mijn standpunt 
zou hebben veranderd, maar toch”, 
aldus Van Broekhuijsen. Hendrik 
Palm CU/SGP was het helemaal  
eens met Van Broekhuijsen: “Het 
is een keuze die we konden maken 
en dat hebben we gedaan. Nu is er 
echter bij de ambtenaren een sfeer 
ontstaan dat wij als raad stelen van 
de ambtenaren, dat we hen geld 
hebben ontnomen. De geest is uit 
de fles. Dit is voor ons echter totaal 
geen aanleiding om op het geno-
men besluit terug te komen”, aldus 
Palm. Ook Cees Houmes ( D66), Jan 
Willem Koedam (RVB) en Rob Blans 
(VVD) waren niet van plan terug te 
komen op het besluit.

Commotie
Het was voor burgemeester Mari-
anne Burgman niet makkelijk om 
hier echt op te reageren. Zoals ge-
zegd kon zij door familieomstandig-
heden niet bij de bewuste raadsver-

gadering aanwezig zijn: “Ik kan er 
dus niet echt een oordeel over ge-
ven. Wel heb ik gemerkt dat er bij 
de ambtenaren nogal veel commo-
tie is ontstaan omdat het geld ‘van 
hen nu voor het opknappen van lan-
taarnpalen gebruikt gaat worden’. 
Wij als college vonden dat geld, wat 
is betaald voor ziekteverzekeringen 
en waarvan de helft door de werk-
gever is opgebracht en de ande-
re helft door de werknemer, bij een 
overschot uitkering dan ook best 
50/50 uitgekeerd kon worden. Maar 
het is uw goed recht anders te be-
slissen. Wel wilde ik voorstellen dat 
u als raad het gesprek wilt aangaan 
met de RO’.

Nee
Daar voelde een groot deel van de 

aanwezige raadsfracties helemaal 
niets voor: ”Het college heeft voor-
af al aan RO beloofd dat zij dat geld 
kregen, dat is de fout. Het college 
heeft een ongevraagd advies gege-
ven”, zo vond Van Broekhuijsen. Ook 
Palm voelde er niets voor om in ge-
sprek te gaan: “Mijn principiële be-
zwaar is dat het college de bal bij 
de raad terug legt. Daar voel ik niks 
voor. De discussie wordt nu omge-
draaid. Dat geld is niet voor en niet 
van de ambtenaren. Het college wil 
zich nu terugtrekken uit de strijd 
en de raad naar voren duwen. Nee, 
doen we niet aan mee. En ook ons 
besluit herzien, zeker niet”, aldus 
Palm. De burgemeester begreep dat 
de meerderheid van de raad bij hun 
standpunt bleef en zou dit de O.R 
gaan vertellen.

“Sinterklaasfeest”
Restaurant - Café - Motel - Strand

De Plashoeve

28 NOVEMBER aanvang 15.00 uur

aanmelden voor 21 november via de website
Tapasbuffet met muzikale omlijsting vanaf 18.00 uur 

www.plashoeve.com
0294-291 381

Ook voor uw feesten en partijen!
Herenweg 276

3645 DX Vinkeveen
www.proosdij.nl

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

Stamppotten
op woe en do voor € 7,50



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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vaccinatie Mexicaanse 
griep 0 t/m 4 jarigen uit 
de ronde venen van start
Op maandag 23 november start de GGD Midden-Nederland met de eerste 
Mexicaanse griepprikken voor kinderen tot en met 4 jaar uit De Ronde 
Venen. Om op korte termijn al deze kinderen te vaccineren is gekozen 
voor een centrale vaccinatielocatie. Kinderen uit De Ronde Venen worden 
van 23 tot en met 25 november verwacht in Sportcomplex Bisonsport in 
Maarssen. Deze actie komt voort uit het besluit van minister Klink van VWS 
om alle kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar en huisgenoten van 
baby’s tot 6 maanden te vaccineren. Regionaal nodigt de GGD ongeveer 
82.000 baby’s, kinderen en huisgenoten uit. 

twee prikken
De gehele vaccinatie bestaat uit twee prikken, met een tussentijd van drie 
weken. De tweede vaccinatie vindt plaats op 14 december.
De ouders/verzorgers hebben hiervoor in de week van 16 november 
een uitnodiging met oproepkaarten en oproepschema ontvangen. In dit 
oproepschema staat waar, wanneer en hoe laat ze worden verwacht.

oproepschema
Alle locaties zijn geopend van 8.00 uur ’s ochtends tot 20.00 uur ’s avonds. 
Om te voorkomen dat lange wachtrijen ontstaan is iedereen ingedeeld 
op een bepaald tijdstip. Op de website www.ggdmn.nl staat duidelijk 
aangegeven hoe deze indeling werkt. 

belangrijk voor ouders/verzorgers en huisgenoten:
• Heeft u meer kinderen die een uitnodiging hebben gekregen? 
 Dan mogen uw kinderen op hetzelfde tijdstip worden gevaccineerd; u 

kunt zelf een van de aangegeven tijdstippen kiezen. De tijdstippen staan 
vermeld in de bijlage bij de uitnodiging die u in de week van 

 16 november per post heeft ontvangen.
• Baby’s tot 1 jaar worden in een been gevaccineerd. Kinderen vanaf 

1 jaar krijgen de vaccinatie in een arm. Het is handig om hier met de 
kleding van de kinderen rekening mee te houden.

• Neem de vaccinatiekaarten mee naar de priklocatie.
• Neem eventueel een handdoek mee voor het aankleedkussen, voor als 

u uw kind moet aan- en uitkleden.
• Wie al door de huisarts is opgeroepen voor vaccinatie, hoeft niet naar 

de priklocatie te komen, maar gaat naar de huisarts. Dit kan betrekking 
hebben op huisgenoten van jonge kinderen, bijvoorbeeld de ouders, 
broertjes of zusjes.

Voor meer informatie over de vaccinatie en de Mexicaanse griep: 
www.grieppandemie.nl of bel naar het gratis landelijk nummer: 0800-1100. 
Informatie over de vaccinaties door GGD Midden Nederland staat op: 
www.ggdmn.nl.

Adres vaccinatielocatie
Sportcomplex Bisonsport, Bisonspoor 236, 3605 JM Maarssen

Klachten buslijn 130
De raadsleden Emiel Hoogendijk (CDA) en Youssef Rasnabe 
(GemeenteBelangen) hebben donderdag tijdens de 
gemeenteraadsvergadering een groot aantal klachten overhandigd 
aan wethouder Jacques Dekker van reizigers van buslijn 130. De 
twee raadsleden hebben zich het afgelopen jaar hard gemaakt 
om de verbinding met het openbaar vervoer naar Utrecht te 
verbeteren en gepleit voor herstel van de oude directe verbinding 
naar Utrecht. Uit onderzoek dat zij hebben gedaan onder een groot 
aantal reizigers van buslijn 130, blijkt dat veel van hen ontevreden 
zijn over de nieuwe verbinding met Utrecht. Vervolgens hebben de 
raadsleden samen met wethouder Dekker bij Gedeputeerde Staten 
aangedrongen op verbeteringen. Vooralsnog zien Gedeputeerde 
Staten nog niet de noodzaak en urgentie om de verbinding met 
Utrecht te verbeteren. Het komende jaar blijft het college van B en W 
zich daarom samen met de gemeenteraad inzetten om de verbinding 
naar Utrecht te verbeteren.

Donderdag 12 november 2009
landelijke dag van 
respect
Op donderdag 12 november 2009 vierde heel Nederland de landelijke 
Dag van Respect. De landelijke organisatie van de Dag van respect 
had prominente personen en bekende sporters opgeroepen om een 
gastles over respect op een basisschool te verzorgen. De stichting wil via 
kennisoverdracht bij de jongeren een respectvolle houding teweegbrengen: 
voor elkaar, voor natuur en milieu en voor de samenleving. Vanuit 
ontmoetingen met gastsprekers in de klas maar ook in de lessen van de 
leerkrachten zal een dialoog ontstaan tussen de kinderen onderling en 
ook tussen de kinderen en hun ouders thuis over het begrip respect. Door 
enkele malen per jaar het begrip respect te laten terugkeren, zal het begrip 
bij de scholieren langzaam inslijpen. Veel maatschappelijke problemen 
kunnen hiermee worden aangekaart. Door het uitnodigen van betrokken 
Nederlanders om een gastles op school te geven, hoopt de stichting te 
bereiken dat jongeren zich met deze ‘helden’ zullen identificeren zodat het 
‘cool’ wordt om respectvol te zijn.
In de gemeente De Ronde Venen heeft wethouder Jacques Dekker op 
uitnodiging van drie basisscholen de leerlingen van groep 7 of 8 les 
gegeven over respect. Respect thuis, respect op school en respect in de 
samenleving. Groep 7 van de Rooms Katholieke basisschool Veenzijde 
in Wilnis viel de eer te beurt om wethouder Dekker als eerste in de klas te 
ontvangen. En zoals dat hoort op zo’n dag, gaf de wethouder alle leerlingen 
persoonlijk een hand en stelde hij zich voor. Vervolgens hingen de 
leerlingen aan zijn lippen bij de verhalen over respect, normen en waarden 
en over de verschillen tussen vroeger en nu. Aan het einde van de gastles 
kreeg elke leerling de beurt voor een vraag of een opmerking over wat hij/
zij deze les geleerd had. De leerlingen maakten hiervan dankbaar gebruik. 
Bij groep 8 van de rooms katholieke basisschool Hofland in Mijdrecht 
vertelde de wethouder de leerlingen ook over de betekenis van respect. 
Hij legde de leerlingen uit, dat respect gewoon aardig en beleefd zijn is 
en accepteren dat iemand anders is. Respect is elkaar de ruimte geven 
om te zijn wie je bent, zonder elkaar te beoordelen op uiterlijkheden en 
verschillen. Want iedereen is uniek en dus verschillend. Meer begrip voor 
elkaar en elkaars gewoonten maken de samenleving een stuk prettiger. 
Met het opschrijven van de woorden “jullie zijn kanjers” sloot hij de gastles 
op de tweede school af. Groep 7 van De Eendracht had de les eerder 
die week voorbereid De leerlingen waren tegenover elkaar gaan zitten 
en hadden een tekening van elkaar gemaakt. Die tekeningen waren 
opgehangen aan de muur van het groepslokaal. De wethouder was onder 
de indruk van de respectvolle bedoelingen van de leerlingen. Ook deze 
groep kreeg les over hoe de mensen op een respectvolle wijze met elkaar 
om zouden moeten gaan.

“goed rioolgebruik” 
door leerlingen 
veenlandencollege
In de projectweek VLC-design hebben leerlingen van het 
Veenlandencollege een tentoonstelling gemaakt ter ondersteuning van 
de campagne “Goed Rioolgebruik”. Vrijdagmiddag 13 november werd de 
projectweek afgesloten. In de raadzaal presenteerden Sjoerd Postma, 
Lorenzo Jacques, Raymond van Stein, Maryse Hettinga, Eva Commissaris 
en Andrea Volkers hun opdracht. Zij hebben zich tijdens de projectweek 
verdiept in de landelijke publiekscampagne “Goed Rioolgebruik”. 
Onderdeel hiervan was een middag meelopen met de riooldienst van de 
gemeente. Een leerzame en een overdadig geurende ervaring.
In aanwezigheid van wethouder Jacques Dekker hebben de leerlingen hun 
powerpointpresentatie en folder gepresenteerd aan de pers, ouders, het 
NME-Centrum de Woudreus, de gemeente en overige belangstellenden. 
De wethouder was zeer enthousiast over het werk van de leerlingen. De 
presentatie en een fotorapportage van de middag met de riooldienst, is nog 
tot en met 4 december te bekijken in de hal van het gemeentehuis.

renovatie plantsoenen
jaarlijks wordt in de winterperiode een deel van de gemeentelijke 
plantsoenen gerenoveerd. beplanting die versleten of 
slecht beheersbaar is, te beschadigd om te herstellen of 
andere problemen heeft, wordt dan vervangen. de volgorde 
van deze werkzaamheden wordt bepaald op basis van het 
groenbeheersplan. Met de renovatie van diverse plantvakken 
aan de Molenwiek tussen de huisnummers 1 t/m 102 in 
Mijdrecht zal dit najaar nog worden gestart. de voorbereidende 
werkzaamheden zullen in week 47/48 starten.

Afvalbrengstation en gemeentehuis 
(eerder) gesloten in verband met 
bijeenkomst
dinsdag 24 november is het afvalbrengstation de gehele dag 
gesloten in verband met een bijeenkomst van het personeel in 
de Meyert. op woensdag 25 november staan de medewerkers 
van het afvalbrengstation vanaf 09.00 uur weer voor u klaar! 
Het gemeentehuis sluit op deze dag om 14.00 uur. 

extra geld voor 
inwoners met 
langdurig laag 
inkomen
De gemeente heeft verschillende 
regelingen om haar inwoners 
met een laag inkomen te 
ondersteunen. Een daarvan is 
de langdurigheidstoeslag. De 
langdurigheidstoeslag is een 
geldbedrag dat één keer per jaar 
wordt toegewezen aan mensen 
die langdurig een laag inkomen 
hebben. De gemeente De Ronde 
Venen heeft onlangs de regels 
versoepeld, waardoor ze méér 
inwoners met een laag inkomen 
kan ondersteunen. 

Hoe hoog is de toeslag?
Hoe hoog de langdurigheidstoeslag 
is, hangt af van uw situatie. Voor 
een alleenstaande bedraagt de 
toeslag € 349,-. Een alleenstaande 
ouder krijgt een toeslag van € 447,-
. En voor een echtpaar bedraagt de 
toeslag € 498,-.   

Komt u in aanmerking?
U komt in aanmerking voor de 
langdurigheidstoeslag als u: 
- Tussen de 21 en 65 jaar 
 oud bent
- Minstens drie jaar leeft van 

een inkomen tot 110% van het 
wettelijke minimumloon en

- Niet of weinig vermogen 
 (zoals spaargeld) hebt.

Aanvragen en meer 
informatie
Wanneer u denkt in aanmerking te 
komen voor de toeslag, dan kunt u 
deze aanvragen bij de gemeente. 
Hiervoor kunt u contact opnemen 
met de Servicepunten in De Ronde 
Venen of Your Home in Abcoude. 
Daar helpen ze u graag verder met 
de aanvraag. Voor meer informatie 
kunt u ook terecht bij de balie 
Werk, Inkomen en Zorg in het 
gemeentehuis. 

Andere regelingen voor 
inwoners met laag inkomen
Naast de langdurigheidstoeslag 
zijn er nog meer regelingen om 
mensen met een laag inkomen te 
ondersteunen. Dat zijn bijvoorbeeld 
geld voor buitengewone extra 
uitgaven, een vergoeding voor een 
computer en internet voor gezinnen 
met schoolgaande kinderen 
en een vergoeding om deel te 
kunnen nemen aan culturele en/ of 
sportieve activiteiten. In de folder 
“Rondkomen in De Ronde Venen 
en Abcoude” staan alle regelingen 
beschreven. De folder is gratis te 
verkrijgen in het gemeentehuis of te 
lezen op de gemeentelijke website, 
www.derondevenen.nl. Meer 
informatie over alle regelingen kunt 
u ook krijgen in het gemeentehuis 
bij de balie Werk, Inkomen en Zorg. 

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



Nieuwe Meerbode - 18 november 2009 pagina 3

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

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

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

AGenDA MeninGVORMenDe 
RAADsVeRGADeRinG 26 nOVeMbeR 2009

informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 20 november 2009.

Agenda
1.Opening.
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
 Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp kunt u zich 

aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier 
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.

3. Vaststellen agenda.
4. Vaststelling notulen rtg Samenleving van 12 oktober 2009, informatieve 

begrotingsraad van 26 oktober 2009, rtg Samenleving van 9 november 
2009, rtg Bestuur & Middelen van 10 november 2009 en rtg Omgeving 
van 11 november 2009.

5. Projectbesluit Herenweg 71/73 Vinkeveen (raadsvoorstel nr. 00  /09)
 Door middel van het al dan niet nemen van een projectbesluit dient een 

besluit te worden genomen omtrent realisering van een supermarkt op het 
perceel Herenweg 71/73 te Vinkeveen 

6. Rapportage werkgroep Bouwen voor Starters (raadsvoorstel nr. 
0065/09)

 Door de raadswerkgroep Bouwen voor starters is een rapportage opgesteld. 
De werkgroep verzoekt de raad het college op te dragen de in deze 
rapportage genoemde instrumenten / aanbevelingen c.q. beleidsregels in 
overleg met Westhoek Wonen nader uit te werken en de resultaten daarvan 
te verwerken in de aan te passen Nota Wonen en de prestatieafspraken met 
Westhoek Wonen. 

7. Sluiting.

AGenDA besluitneMenDe 
RAADsVeRGADeRinG 26 nOVeMbeR 2009

informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 20 november 2009.

Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststellen notulen van de openbare raadsvergaderingen d.d.15 en 29 

oktober 2009.
4. Akkoordstukken:
4a. Verzoek wijzigen bestemmingsplan voor het perceel Molenkade 2 te 

Vinkeveen (raadsvoorstel 0060/09)
 Voor het wijzigen van een bestemming verblijfsrecreatie naar permanente 

bewoning is een schriftelijk verzoek gedaan. De bevoegdheid om hierop te 
besluiten berust bij de gemeenteraad.

4b. Nieuwe verordening en regelingen met betrekking tot de weekmarkt 
(raadsvoorstel nr. 0061/09) 

 De aanleiding voor een nieuwe marktverordening inclusief bijbehorende 
nadere regels, branche-indeling en beleidsregels is de verplaatsing van 
de weekmarkt en de nieuwe modelmarktverordening en -reglement van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

5. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.
 Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt 

bepaald of deze als agendapunt op de agenda van de besluitnemende raad 
worden geplaatst.

6. Sluiting.

De vergadering van de gemeenteraad van De Ronde Venen stond 
donderdag 12 november geheel in het teken van de behandeling van 
de programmabegroting 2010. De gemeenteraad heeft na uitgebreide 
beraadslagingen de begroting, met een aantal wijzigingen, unaniem 
vastgesteld. Kern van de begroting is dat er geen ingrijpende 
lastenverhogingen plaatsvinden, dat verder wordt gegaan met eerder 
afgesproken investeringen en dat er een plan wordt gemaakt om ook de 
komende jaren de gemeentelijke financiën gezond te houden.

Tijdens de raadsvergadering zijn 19 moties en amendementen 
(wijzigingsvoorstellen) ingediend door de politieke fracties. De volgende 
moties zijn aangenomen, met tussen haakjes de fractie die het voorstel 
heeft ingediend.

Aanpassing financieel mandaat (RVB, D66 De Ronde 
Venen, CU/SGP, GB)
De gemeenteraad heeft het college opgedragen voor de eerste 
raadsvergadering van 2010 met een voorstel te komen tot aanpassing 
van het financieel mandaat van het college. Het college van B en W 
heeft van de raad toestemming (mandaat) om besluiten te nemen 
tot een bedrag van 50 duizend euro. Als er meer geld met een 
besluit gemoeid gaat, dan dient het te worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad. De raad vindt dat dit mandaat moet worden aangepast 
omdat de raad verantwoordelijk is voor het budget en de economische 
crisis, en de gevolgen die dit heeft voor de gemeentebegroting, vragen 
om een grotere financiële behoedzaamheid.

Openbare verlichting (RVB)
In samenwerking met de Milieudienst Noord West Utrecht gaat het 
college onderzoek doen naar de mogelijkheden om te besparen op 
het energieverbruik van openbare verlichting. Dit moet leiden tot een 
werkplan dat in het eerste kwartaal van 2010 aan de gemeenteraad 
wordt voorgelegd. Achterliggende gedachte is dat de raad vindt 
dat openbare verlichting noodzakelijk is, maar niet altijd en overal 
gedurende de hele nacht en op volle sterkte.

Duurzame energie (RVB)
De raad wil dat het college onderzoekt of het mogelijk is dat de 
gemeente een concessie krijgt voor het opweken van aardwarmte. 
Ook wordt onderzocht of de gemeente hierdoor een profijtelijk 
energieleverancier kan worden. 

Participatiefonds (RVB, CU/SGP)
In deze motie wordt het college opgedragen de begroting door te 
lopen en te bekijken welke werkzaamheden uit het zogenaamde 
participatiefonds betaald kunnen worden. Het geld dat De Ronde Venen 
jaarlijks krijgt uit het participatiefonds, wordt momenteel niet geheel 
gebruikt en geld dat over is aan het eind van het jaar dient te worden 
teruggegeven aan het Rijk. Door meer van het geld uit het fonds gebruik 
te maken, komt er minder voor rekening van de gemeente en wordt de 
begroting ontlast.

Digitaal signaal Midpoint (RVB)
De raad wil dat het college alles in het werk stelt om, zonder kosten 
voor gemeente of Midpoint, Ziggo het digitale signaal van Midpoint te 
laten doorgeven. Het signaal van de lokale omroep wordt nu alleen 
analoog doorgegeven waardoor mensen met alleen een schotel of 
digitenne ervan verstoken blijven. Zij kunnen daardoor niet naar de 
verslagen van de raadsvergaderingen kijken die sinds enige tijd live 
worden uitgezonden.

Sluitende meerjarenbegroting (CDA, VVD, RVB)
De gemeenteraad heeft het college opgedragen een voorstel voor de 
jaren 2010 tot en met 2013 uit te werken om te komen tot een sluitende 
meerjarenbegroting. De raad wil een eerste aanzet tot bezuiniging al 
in 2010 realiseren. De begroting voor 2010 is sluitend, maar de cijfers 
laten voor de jaren daarna een tekort zien. Gezien de economische 
onzekerheden wil de raad dat al in 2010 wordt begonnen met 
bezuinigen. Uit de raad wordt een werkgroep samengesteld die de basis 
zal leggen voor de bezuinigingsvoorstellen.

Passief huis (De Combinatie)
De raad heeft het college verzocht te onderzoeken of en in welke 

mate bouwen volgens het principe van het ‘passief huis’ een bijdrage 
kan leveren aan de milieudoelstellingen van de gemeente. In een 
passief huis wordt, door zeer goede isolatie, een laag energieverbruik 
gekoppeld aan een zeer hoogwaardig en aangenaam binnenklimaat. 
Gezien het feit dat er in de nabije toekomst honderden woningen in 
de gemeente worden gebouwd, zou het passief huis een bijdrage 
kunnen leveren aan de beperking van de belasting van het milieu en het 
bevorderen van duurzaamheid.

De gemeenteraad heeft daarnaast ook de volgende amendementen 
aangenomen

Cultuurhistorisch erfgoed (CDA, CU/SGP, RVB en VVW)
De gemeenteraad gaat de komende vier jaar 25 duizend euro per 
jaar reserveren om eigenaren van rijksmonumenten financieel 
te ondersteunen. Ook voor 2009 wordt dit bedrag uitgetrokken. 
Er zijn diverse eigenaren in de gemeente die noodzakelijke 
herstelwerkzaamheden aan hun monument hebben laten uitvoeren. 
Deze werkzaamheden worden gefinancierd door het rijk, maar die heeft 
tot op heden nog niets uitgekeerd. Eigenaren zijn echter wel financiële 
verplichtingen aangegaan. De gemeenteraad wil de rentelasten 
die daaruit voortvloeien vergoeden. Daartoe wordt een verordening 
opgesteld die uiterlijk eind maart gereed dient te zijn.

WMO-beleid; Ouderenadviseurs (CDA, De Combinatie, RVB)
De gemeenteraad heeft besloten vanaf 2010 jaarlijks een bedrag 
van 13 duizend euro op te nemen in de begroting voor uitbreiding 
van ouderenadviseurs. Het aantal hulpvragen bij ouderenadviseurs 
neemt toe en een uitbreiding van de capaciteit is wat de raad betreft 
noodzakelijk.

WMO-beleid; mantelzorg, huiskamerproject, 
sociaal raadslieden (CU/SGP, CDA, RVB, 
De Combinatie, Gemeentebelangen, VVW)
De raad heeft ingestemd met het amendement om met ingang van 
komend jaar 44 duizend euro voor het steunpunt mantelzorg, 28 
duizend euro voor het project buurtkamers en 28 duizend euro voor 
sociaal raadslieden op te nemen in de begroting.

Toplagen tennisbanen (CU/SGP, CDA, 
D66 De Ronde Venen, RVB, VVW)
Voor vernieuwing van de toplagen van de banen van de 
tennisverenigingen Mijdrecht, De Ronde Vener, Wilnis en de 
Vinkeveense Lawn Tennis Vereniging heeft de raad een bedrag 
beschikbaar gesteld van ruim 230 duizend euro. Met behulp van dit geld 
kunnen 31 banen worden omgebouwd tot all-weatherbanen waarop het 
hele jaar gespeeld kan worden.

stichting thuishulpcentrale 
(VVW voor Samenwerkende Kernen)
De Stichting Thuishulpcentrale Handje Helpen ontvangt voor 2010 
€ 5.500 extra subsidie. De stichting is onder andere zeer actief met 
thuishulp en mantelzorgondersteuning.

Museum De Ronde Venen 
(VVW voor Samenwerkende Kernen)
De raad heeft besloten de subsidie voor het Museum De Ronde Venen 
voor 2010 met ruim 18 duizend euro te verhogen.

Raadsvergadering te zien en te beluisteren
De gemeenteraadsvergadering worden sinds kort live uitgezonden 
door de lokale omroep Midpoint tv en via de gemeentelijke website 
www.derondevenen.nl. Op de gemeentelijke website worden de 
vergaderingen ook bewaard en zijn daar op elk willekeurig moment, 
geheel of gedeeltelijk, te raadplegen. De eerste raadsvergadering die 
op tv en internet te zien was, was op 1 oktober 2009. Van eerdere 
vergaderingen is op de gemeentelijke website alleen een audioverslag 
beschikbaar. Ook zijn via de gemeentelijke website alle raadsvoorstellen 
in te zien. 
Voor meer informatie over de gemeenteraad, raadsvergaderingen, 
Ronde Tafel Gesprekken en onderliggende stukken kunt u contact 
opnemen met de griffie van de gemeenteraad via (0297) 29 16 16 of 
griffie@derondevenen.nl

besluiten gemeenteraad 12 november 2009

De gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen hebben laten onderzoeken 
welke effecten verschillende varianten voor de oeververbinding tussen 
Uithoorn en Amstelhoek hebben. Uitgangspunt is het besluit van de 
Uithoornse gemeenteraad om doorgaand verkeer in het centrum van 
Uithoorn niet meer mogelijk te maken. Met andere woorden: de effecten 
van de varianten zijn vergeleken met de situatie waarin autoverkeer vanaf 
de Prinses Irenebrug een doodlopende straat inrijdt en nergens naar toe 
kan. De onderzoeksresultaten zijn nu bekend. 
Beide colleges van Burgemeester en Wethouders zullen in januari 2010 een 
voorstel voor een definitieve variant voorleggen aan de gemeenteraden.

De varianten
1. Lange brugvariant:de Prinses Irenebrug wordt gesloopt en er komt een 

nieuwe oeververbinding op de plek van de voormalige ‘Lange Brug’, 
alleen bestemd voor langzaam verkeer. 

2. Nieuwe verbindingsvarianten: In variant 2A wordt de Prinses 
Irenebrug gesloopt. Er komt een nieuwe oeververbinding tussen 
de Mennonietenbuurt en Aan de Molenvliet, met als uitgangspunt 
dat alleen lokaal verkeer gebruik maakt van de brug, maximaal 700 
vervoersbewegingen per dag. 

 Ook in variant 2B wordt de Prinses Irenebrug gesloopt. Er komt een 
nieuwe oeververbinding tussen de Amstelkade en de Wilhelminakade 
met als uitgangspunt dat alleen lokaal verkeer gebruik maakt van de 
brug, maximaal 700 vervoersbewegingen per dag.

3. Garagevariant: de Prinses Irenebrug blijft bestaan en de weg loopt tot in 
de te bouwen parkeergarage in het dorpscentrum van Uithoorn. 

4. Busbrugvariant: in deze, door de klankbordgroep ingebrachte variant, 
blijft de Prinses Irenebrug gehandhaafd voor langzaam verkeer en wordt 
de nieuwe route voor bussen. Het autoverkeer rijdt over de huidige 
busbrug, maximaal 700 vervoersbewegingen per dag.

In het onderzoek zijn de effecten van de varianten onderzocht op 
verschillende onderdelen: maatschappelijk, economisch, verkeerskundig en 
financieel. Voor het maatschappelijk effect is er onder andere een enquête 
gehouden onder inwoners van Amstelhoek. Daarnaast zijn per variant 
reistijden berekend van Amstelhoek naar diverse bestemmingen in Uithoorn 
met de auto en de fiets. Om de economische effecten in beeld te brengen is 

in samenwerking met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel onderzocht waar 
de klanten van diverse winkels wonen. In verkeersmodellen is berekend 
welke effecten de varianten hebben op het omliggende wegennet: op welke 
wegen/straten wordt het drukker en op welke juist rustiger en wat heeft dat 
voor milieu-effecten?

informatie over de resultaten
Over de resultaten van het onderzoek wordt in het centrum van Uithoorn, 
Meerwijk-Oost, Amstelhoek en De Hoef huis-aan-huis een nieuwsbrief 
verspreid. Daarnaast is de nieuwsbrief vanaf 18 november op te halen in de 
openbare bibliotheken en bij de gemeentehuizen in Uithoorn en Mijdrecht. 
Bij de balies van beide gemeentehuizen is het rapport in te zien. Het 
onderzoeksrapport en de nieuwsbrief staan op www.uithoorn.nl en 
www.derondevenen.nl. 

inloopbijeenkomst 30 november 
Op 30 november is er een inloopbijeenkomst over de resultaten van 
het onderzoek. Op panelen zijn dan de resultaten zichtbaar, u kunt het 
rapport inzien en diverse deskundigen kunnen uw vragen beantwoorden. 
De bijeenkomst wordt gehouden in de Thamerkerk (Amsteldijk-Noord 1, 
Uithoorn) van 16.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.30 uur.

Onderzoek oeververbinding gereed

Kringloopwinkels in ons land leveren een veel grotere bijdrage aan het 
milieu dan men denkt. TNO heeft berekend dat het inzamelen van één 
ton goederen een besparing oplevert van één ton CO2-emissie. Vorig 
jaar werd door Kringkoop een totaal van 488 ton goederen en kleding 
hergebruikt. Samen met u hebben we dus gezorgd dat er 488 ton minder 
CO2 de lucht in ging. Omgerekend kunnen daarmee zo’n 145 huizen met 
aardgas verwarmd worden. 

textielinzameling
In de afgelopen maand heeft Kringkoop haar halfjaarlijkse huis-aan-
huis inzameling gehouden van kleding. In totaal is 3107 kilo aan textiel 
opgehaald binnen de gemeente. Al deze kleding is gesorteerd door de 
eigen sorteerafdeling en de mooiste kledingstukken worden thans weer 
voor verkoop aangeboden in de winkel. De kleding die niet geschikt was 
voor de winkel is weer doorverkocht aan sorteerbedrijven die zorg dragen 
voor export naar ondermeer de derde wereldlanden.

inboedelservice
De inboedelservice gaat een stap verder dan de gewone inzameling 
van bruikbare goederen. Kringkoop kan voor u de woning, appartement, 
garages, etc. volledig leegmaken en veegschoon achterlaten. Samen 
met de herbruikbare goederen nemen we 
ook de niet herbruikbare goederen mee. 
Kasten kunnen worden leeggemaakt en 
gedemonteerd. Wij komen geheel vrijblijvend 
bij u langs voor een gratis offerte. 

KRINGKOOP VERMINDERT DE CO2 UITSTOOT

RECONSTRUCTIE JUlIANAlAAN VINKEVEEN

Aannemersbedrijf Gebr. Rijneveld B.V. zal week 48 beginnen met de 
reconstructie van het doodlopende gedeelte van de Julianalaan in 
Vinkeveen. Het asfalt en de fundering worden verwijderd en vervangen 
door een lichtgewicht fundering met bestrating, zodat verzakking  van 
de weg wordt tegengegaan. Omdat ook de kruising met de weg naar de 
Kerklaan aangepakt wordt, zal de Julianalaan enkele dagen alleen vanaf 
de Herenweg bereikbaar zijn. Het eenrichtingsverkeer zal dan ook tijdelijk 
opgeheven worden. Het werk zal enkele weken in beslag nemen. Wij 
vragen uw begrip voor het ongemak.



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

19 NoVEMbER 2009
“Een oude cultuur op weg naar een nieuwe toekomst” 
Locatie: Aula van het veenlanden college Diamant 9 te Mijdrecht. 
Aanvang: 15.30 uur. Informatie: Voor meer informatie en het programma: 
www.mayaschool.nl. U hoeft zich voor deelname niet aan te melden maar 
wij stellen het in verband met de organisatie wel zeer op prijs. Als u wilt 
deelnemen aan de ‘nazit’ (met een buffetje) dan is aanmelding wel een 
vereiste. U kunt zich aanmelden via het invulformulier op onze website, 
via de mayaschool@xs4all.nl of tel. (0297) 25 62 64.

Allround Talent Night
 Stichting de Baat en Stichting Pop en Podium zijn op zoek naar talenten 
die het leuk vinden om op te treden. Misschien zit je wel in een bandje of 
kan je hartstikke goed zingen. Bij ons krijg je de kans je talent te tonen 
aan een publiek. Verder is de Allround talent Night een hele leuke avond 
waar je met je vrienden gezellig wat kan komen drinken en zo ook nog 
eens een leuk optreden kunt zien. De Talent Night staat in het teken 
van instrumental/classic. Bespeel je een instrument? Speel je klassieke 
muziek of bijzondere instrumentale nummers? Wil je graag eens samen 
met iemand een paar nummers spelen? Ben je 14 jaar of ouder? Heb jij 
ook talent? Kun je zingen, dansen, stand-uppen of iets heel anders? En 
wil jij dit laten zien aan publiek? Dan zoeken we jou!! Meld je aan voor 
de Allround Talent Night! Aanvang: 20.00-00.00 uur. Locatie: JcAllround, 
Rondweg 1a Mijdrecht. Entree 5 euro. Leeftijd: vanaf 14 jaar (alcohol 
vanaf 16). Meer informatie is te vinden op de website: 
http://talentnight.popenpodium.nl/. 
 

20 EN 21 NoVEMbER 2009
Uitvoering Toneelvereniging oKK
De spelersgroep van toneelvereniging OKK is al vanaf eind augustus 
druk bezig met de repetities voor het nieuwe najaars- stuk “een mooie 
ster”.Het is een heerlijk blijspel over een jongeman die na een avondje 

sterren kijken onverwacht bezoek krijgt van een dame die uit de hemel 
gevallen lijkt. Aanvang 20.00. Locatie: De Meyert aan de van de Haarlaan 
in Mijdrecht. Kaarten aan de zaal voor volwassenen 8 euro, kinderen 
onder begeleiding 6 euro.

20 NoVEMbER
Sinterklaas intocht Amstelhoek 2009
Locatie: Engellaan, Mennonietenbuurt in Amstelhoek.
Aanvang: 19.00 uur.
   

21 NoVEMbER 2009
Donateurconcert “con Amore”
Op 21 november geeft de Vinkeveense Accordeon Vereniging “Con 
Amore” haar jaarlijks donateurconcert. Onder leiding van Arnaud 
Rosdorff brengt het A en B orkest een zeer gevarieerd programma ten 
gehore waaronder een medley uit ‘The West side Story’, het welbekende 
‘Morgenstimmung’ van Edvard Grieg en nog vele andere bekende en 
minder bekende werken. 
Locatie: in dorpshuis “de Boei”, Kerklaan 32 in Vinkeveen. Aanvang: 
20.00 uur (zaal open: 19.30). Toegang: 5 euro.
Informatie: www.vavconamore.nl. 
bijzonder concert: Goldbergvariaties, 
gespeeld op orgel 
Johann Sebastian Bach schreef de Goldbergvariaties voor klavecimbel. 
De Hilversumse orgelist Henk van Zonneveld vindt het een uitdaging dit 
werk op orgel te spelen. ‘Je kunt met de registratiemogelijkheden van 
het orgel meer schakeringen aanbrengen, waardoor de thema’s beter tot 
hun recht komen’, aldus deze musicus. Locatie: Janskerk, Kerkstraat in 
Mijdrecht. Aanvang: 20.00 uur.

21 NoVEMbER 2009
THANX: bedankje voor alle vrijwilligers
Met THANX worden alle vrijwilligers uit de gemeente bedankt voor hun 
inzet voor de samenleving! Op zaterdag 21 november zijn alle jonge(re) 
vrijwilligers uit De Ronde Venen van harte uitgenodigd om (gratis!) deel 
te nemen aan een kartevent bij kartbaan Bleekemolen in Mijdrecht. 
Maximaal 100 jongeren (vanaf 16 jaar) mogen deelnemen aan de 
endurance race, die van 19.30 uur tot 23.00 uur duurt. De deelnemers 
worden verdeeld in teams en proberen binnen de beschikbare tijd zoveel 
mogelijk rondes te racen. Het winnende team wordt door Bleekemolen 
in het zonnetje gezet met een beker en champagne. Alle deelnemers 
worden op deze avond verwend met hapjes en drankjes als dank voor 

hun inzet voor de samenleving. Vrijwilligers die mee willen doen, kunnen 
zich opgeven via hun (vrijwilligerswerk)organisatie. Voor vragen en 
opmerkingen kan contact worden opgenomen met Dyanne van Tessel 
(0297 23 02 80 / d.vantessel@stichtingdebaat.nl) of Wouter van Roijen 
(0297 27 28 29 / w.vanroijen@stichitngdebaat.nl ).

Winternatuurwandeling
Locatie: De parkeerplaats van de nieuwe begraafplaats in Winis. 
Aanvang: 10.00 tot 12.30 uur. Informatie: Elza Vis tel. (0297) 26 13 16.

Zaag mee met knopgroep De Ronde Venen
Locatie: Oostzijde 7 in De Hoef. Aanvang: 9.00 uur tot 14.00 uur.
Informatie: (0297) 567437.

Natuuronderhoud botshol
Locatie: Werk schuur Botshol in Waverveen. Aanvang: 9.15 uur. 
Informatie: (0251) 65 54 17,  botshol@xs4all.nl 
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Sprekersclub ‘De Hoef’ Sinterklaassfeer
Het onderwerp is vri,j maar u wordt verzocht uw spreekbeurt op rijm te 
maken om alvast in de Sinterklaassfeer te komen. Locatie: Springbok aan 
de Oostzijde 61a in De Hoef. Aanvang: 20.00 uur.
Toegang: Gratis. Inlichtingen: M.v.d. Voort, tel: (0297) 21 20 60.

Zorgen voor een ander; zorgen voor jezelf: 
een training voor mantelzorgers
Indigo organiseert in samenwerking met Stichting De Baat voor 
mantelzorgers een training over dit thema. U bent mantelzorger en zorgen 
voor een ander neemt op dit moment een grote plaats in in uw leven. Goed 
zorgen voor uzelf is juist in deze situatie heel belangrijk. Dat voorkomt dat 
u overbelast raakt en er helemaal niet meer kunt zijn voor de ander. Hoe 
kunt u toch voor uzelf opkomen en zonder schuldgevoel tijd voor uzelf 
vrijmaken? Samen met u en andere mantelzorgers gaan we in de training 
met deze onderwerpen aan de slag. Heeft u interesse om deel te nemen 
aan de training, meldt u zich dan aan bij het Servicepunt De Ronde Venen. 
Praktische informatie: Aanmelden: Servicepunt De Ronde Venen, 
(T) 0297 - 58 76 00 / e-mail: mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl. 
(o.v.v. naam, adres, telefoonnummer). Contactpersoon: Esther Smit, 
coördinator Steunpunt Mantelzorg, Stichting De Baat, tel. (0297) 
23 02 80 / e-mail: e.smit@stichtingdebaat.nl. Plaats training: Stichting 
De Baat, Kerkvaart 2 in Mijdrecht. Aanvang: 13.00 - 15.00 uur. Aan deze 
bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Indien u problemen heeft 
met vervoer of met de opvang thuis, kunt u contact opnemen met het 
Servicepunt De Ronde Venen, er wordt dan gezocht naar een oplossing.

 Activiteitenkalender De Ronde Venen

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

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. ontvangst 
    datum

Mijdrecht
Diamant 59 Realiseren van een dakterras op een  Lichte bouwvergunning 2009/0540 9-11-2009
 bestaande aanbouw
Molenland 12a Oprichten van een toegangsbrug Reguliere bouwvergunning 2009/0543 10-11-2009

Vinkeveen
Breeveld 2 Vergroten van een woning en het maken  Lichte bouwvergunning 2009/0541 9-11-2009
 van een erker
Herenweg 119 Vergroten van een winkelruimte Reguliere bouwvergunning  2009/0545 11-11-2009
  fase 2 

Wilnis
Beatrixstraat 10  Vergroten van een woning  Lichte bouwvergunning 2009/0546 11-11-2009
 met een aanbouw
Wilnisse Zuwe 35 Verbouwen van een bestaande woning  Reguliere bouwvergunning 2009/0528 29-10-2009
 en herbouw van een voormalige stal tot 
 één woning, herbouw van een 
 bijgebouw en oprichten van een brug

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet 
inzien. 
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die 
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
 

VooRnemen tot ontheffIng BestemmIngsplAn
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 19 november 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontwerp-
ontheffingen met bijbehorende ontwerp-bouwvergunningen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. opm.

Wilnis
Molenland Verlenen van een tijdelijke ontheffing tbv  Ontheffing 2009/0524 A
 het organiseren van het jaarlijkse AJOC 
 festival (Molenland nabij Bovendijk) 

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

artikel 4.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. 
Zienswijze indienen.
Tijdens de termijn van inzage kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het 
ontwerp-besluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswij-
zen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook 
mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.
 

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

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

Mijdrecht
Constructieweg 25 Vergroten van een bedrijfspand Bouwvergunning 2009/0480 6-11-2009
Grutto 14 Plaatsen van een dakkapel op het  Bouwvergunning 2009/0494 3-11-2009
 voorgeveldakvlak van de woning
Nijverheidsweg 11 Vergroten van een industriegebouw Bouwvergunning fase 2 2009/0398 11-11-2009
Rietveld 46 Plaatsen van een dakkapel op het  Bouwvergunning 2009/0505 6-11-2009
 voorgeveldakvlak van de woning

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

VeRleenDe BouwVeRgunnIngen In comBInAtIe met ontheffIng
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

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

Mijdrecht    
Botdrager 7 Dichtmaken van de carport Bouwvergunning 2009/0395 3 -11-2009

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 128b Vergroten van de entree en een balkon  Bouwvergunning 2009/0497 10-11-2009
 aan de woning
Demmerik 31 Oprichten van een brug Bouwvergunning 2009/0356 6-11-2009

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

KApVeRgunnIngAAnVRAgen
De gemeente is van plan kapvergunning te verlenen voor

Straatnaam (gemeentelijke bomen) Soort boom Reden

Mijdrecht   
Provincialeweg Naast 1 5 Esdoorn Herinrichting,slechte conditie 
Hofland voor nr.116 1 Eik Slechte ent plek
Nijverheidsweg voor nrs. 10,12,14 5 diversen bomen Slechte conditie 

Vinkeveen   
Dodaarslaan voor 68 1 Linde  instabiel
   
De aanvragen liggen van 18 november tot 02 december 2009 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Binnen deze 
termijn kan een ieder schriftelijk reacties op deze aanvragen tot kapvergunningen kenbaar maken. Ingediende reacties zullen bij 
de beoordeling worden meegewogen.

VeRKeeRsBesluIt
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen verkeersbesluiten hebben genomen. Deze besluiten 
betreffen de volgende verkeersmaatregels: Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter 
hoogte van Spinel 7, 3643 AV Mijdrecht. Het verplaatsen van de gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Viergang 111, naar 
Viergang 101, 3642 SZ Mijdrecht. De besluiten liggen met ingang van 18 november 2009 gedurende een termijn van zes weken 
ter inzage in het gemeentehuis bij Publiekszaken.
bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag 
waarop dit besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit heeft geno-
men. Dit bezwaarschrift dient te worden verzonden naar postbus 250, 3640 Ag mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereist, kan de President van de rechtbank op verzoek van 
o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden ingediend 
nadat reeds een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is aangegeven. 
Dit verzoek, vergezeld van een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de President van de arrondissements-
rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht (gevestigd Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht, tel. 030-
2233000). Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.

Vervolg op volgende blz.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

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

offIcIele BeKenDmAKIngen

Op donderdag 3 en vrijdag 4 december is de Demmerik 
in Vinkeveen afgesloten voor doorgaand verkeer ter 
plaatse van de Wilgen- en de Spoorlaan. Op deze 

dagen worden werkzaamheden uitgevoerd om de weg 
verkeersveiliger te maken. Het doorgaande verkeer 
wordt omgeleid. Wij vragen uw begrip voor het ongemak.

In de periode van 23 november tot 4 december is de 
Veenweg in Wilnis afgesloten voor doorgaand verkeer. 
In die periode worden werkzaamheden uitgevoerd om 
de weg verkeersveiliger te maken. Het doorgaande 

verkeer wordt omgeleid. De bussen volgen een 
gewijzigde route. Wij vragen u begrip voor het ongemak. 
Kijk voor meer informatie op de webiste van Connexxion 
www.connexxion.nl bij “omleidingen lijn 141”.

Veenweg In wIlnIs Afgesloten In VeRBAnD met weRKzAAmheDenDemmeRIK In VInKeVeen Afgesloten op 3 en 4 DecemBeR



8.49
10.39

3.96
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Oosterlandweg 29a - 3641 PV Mijdrecht - Tel. 0297-59 34 31 - Fax 0297-59 33 53

•	 Reparaties en onderhoud van alle merken
•	 In- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s
•	 Autoschades - APK keuringen
•	 Banden - accu’s - uitlaten - enz.

Kijk voor meer informatie op: WWW.EDVANSCHIE.NL

Uitweg 25A • Vinkeveen • Tel. 0297-282436 • www.schuurmanblokhutten.nl

Blokhutten
& Tuinhout

voor  meer info:

BUKO
AUdiO VideO

Helmstraat 55 
(achter Dorpsstraat 64) 

Mijdrecht

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

Openingstijden gemeentehuis
Ma 8.30-16.00 uur

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

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

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
VAststELLING VAN hEt AANwIjzINGsBEsLuIt BEtAALD pARKEREN BIj pARKEERMEtERs

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in haar vergadering van 20 oktober 2009 heeft besloten het Aanwijzingsbesluit 
bij parkeermeters vast te stellen voor het jaar 2010. Vaststelling heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige intrekking van het aanwij-
zingsbesluit als bedoeld in artikel 8 van de “Verordening parkeerbelastingen 2009” gepubliceerd op 3 december 2008 en in werking 
getreden op 4 december 2008. Het aanwijzingsbesluit geeft aan dat de parkeerterreinen “Achterbos “en “Achter het Kloosterplein” 
gelegen in de gemeentekern Vinkeveen voor de periode van 1 april tot 1 oktober van maandag tot en met zondag zijn aan gewezen 
als plaatsen waar tegen betaling van de parkeerbelasting mag worden geparkeerd. Op genoemde plaatsen staat parkeerappara-
tuur waarbij door middel van betaling van muntgeld kan worden geparkeerd. Het Aanwijzingsbesluit treedt in werking met ingang 
van de dag na die van bekendmaking. 
ter inzagelegging
Genoemd aanwijzingsbesluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij 
balie 10 en/of 11 in het gemeentehuis. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift 
worden verkregen. Daarnaast is het besluit te vinden op www.derondevenen.nl.

ALGEMEEN MANDAAtBEsLuIt 2009.2
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 17 november 2009 hebben besloten het Algemeen mandaatbesluit 2009.2 
vast te stellen. Vaststelling heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige intrekking van het Algemeen mandaatbesluit 2009.1, vast-
gesteld op 24 maart 2009.Via het mandaatbesluit hebben burgemeester en wethouders en de burgemeester (als zelfstandig 
bestuursorgaan) bevoegdheden toegekend aan medewerkers van de gemeente. Aan de uitoefening van deze bevoegdheden zijn 
bepaalde voorwaarden verbonden. Het mandaatbesluit is onder meer aangepast als gevolg van personele wijzigingen, de inwer-
kingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen en de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht. 
Het besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.
ter inzage legging
Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en/of 
11 in het gemeentehuis en is tevens te raadplegen via www.derondevenen.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van 
de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

DIVERsE BELAstING VERORDENINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 november 2008 heeft besloten de 
volgende belasting verordeningen vast te stellen:
- Verordening onroerende zaakbelastingen 2010;
- Verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2010;
- Verordening reinigingsrechten 2010;
-  Verordening rioolheffing 2010;
- Verordening forensenbelasting 2010;
- Verordening hondenbelasting 2010;
- Verordening landtoeristenbelasting 2010;
- Verordening watertoeristenbelasting 2010;
- Verordening lijkbezorgingrechten 2010 inclusief de bijbehorende tarieventabel;
- Verordening parkeerbelastingen 2010 (inclusief aanwijzingsbesluit betaald parkeren bij parkeermeters);
- Legesverordening 2010 (inclusief de bijbehorende tarieventabel 2010);
- Verordening marktgelden 2010.
Deze verordeningen regelen de heffing en invordering van diverse belastingen teneinde de gemeente in staat te stellen dienst-
verlenende taken uit te voeren doordat de kosten deels in rekening worden gebracht bij de burger.De verordeningen treden in 
werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking met uitzondering van de Verordening marktgelden 2010. Laatst-
genoemde verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. De datum van ingang van 
de heffing is 1 januari 2010.De verordeningen: onroerende zaakbelasting 2009, belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 
2009, reinigingsrechten 2009, rioolrechten 2009, forensenbelasting 2009, hondenbelasting 2009, landtoeristenbelasting 2009, wa-
tertoeristenbelasting 2009, lijkbezorgingrechten 2009 inclusief de bijbehorende tarieventabel, parkeerbelastingen 2009 (inclusief 
aanwijzingsbesluit betaald parkeren bij parkeermeters), marktgelden 2009 en de legesverordening 2009 (inclusief de bijbehorende 
tarieventabel 2009), worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2010.
ter inzagelegging
Genoemde verordeningen liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij 
de balie 10 en /of 11 zijnde Burgerservice in het gemeentehuis en is tevens te raadplegen op www.derondevenen.nl. Op verzoek 
van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

Te koop:
Z.g.a.n. flessenverwarmer 20 
euro. 
Tel. 0297-593480
Te koop:
Eiken salontafel blank 20 euro. 
4 eiken eetkamerstoelen don-
ker 40 euro. 
Tel. 0297-281218
Te koop:
Zaanse klok middenmt. 60 eu-
ro. Langlaufski + schoenen + 
stokken + hoes 35 euro. 
Tel. 0297-263718
Te koop:
Spartamet met kenteken 150 
euro. 
Tel. 0297-282157
Te koop:
Nw. leren jas met bontkraag 
lengte over de heup met cein-
tuur mt. M-L zwart 65 euro. 
Tel. 0297-261856
* Gevraagd:
Verloren: usb stick blauw 2 of 
4gb van Hema. Vinder krijgt 25 
euro beloning. 
Tel. 0297-284321
Te koop:
Onkyo stereo tuner verster-
ker 40 euro. Teac versterker 
35 euro. 
Tel. 0297-273020
Te koop:
Fraaie antieke Mechelse buf-
fetkast met leeuwenkopjes 
226x110x46 dp. mooi meubel 
400 euro. 
Tel. 0297-322770

Gevraagd:
Kleine koelkast en elektrische 
kookplaat. Tel. 0297-289327
Te koop:
Aanhangwagen met afdekzeil 
2x1 mtr. 235 euro. 
Tel. 0297-286776
Gevraagd:
Antieke treinen en stoomma-
chines. Ook oude blikken auto’s 
en ander blik speelg. van voor 
1960. Modelauto’s van voor 
1980. Ook evt. hele verzameling. 
Vrijbl. info. Tel. 0297-778469

Te koop:
Kostuum mt. 58 grijs 40 eu-
ro. Pantalon mt. 58 donker-
grijs 20 euro. 3 overhemden EEL 
div. kleuren à 5 euro. Gezond-
heidsslippers mt. 44-45 5 eu-
ro. Zwarte leren slippers mt. 44-
45 5 euro. 
Tel. 06-53507473/0297-348181
Te koop:
Winterbanden Michelin Alpin 
195/65 R15 4 gaats velgen voor 
b.v. Fiat Stilo. Vorig jaar win-
ter gekocht, 3 mnd. op gere-
den. T.e.a.b. 
Tel. 0297-349911
Te koop:
Adidas voetbalschoenen mt. 
37 10 euro. Mt. 44 15 euro al-
les i.g.st. 
Tel. 0297-241388
Te koop:
Hoogslaper hout met bureau, 
matras en stoel i.z.g.st. 175 euro. 
Tel. 0297-786334
Te koop:
Powermax trilplaat 20 euro. Bij-
zettafel rond hout met Mickey 
uitsnijwerk 7 euro. Bijzettafel 
triplex rond gratis. 
Tel. 06-15693691
Te koop:
Wipstoel ecru 15 euro. Babygym 
5 euro. Voedkussen + 2 hoe-
zen 20 euro. Kinderwagen rood 
compl. 75 euro. 
Tel. 0297-272688
Te koop:
Hot wheels shark park 10 eu-
ro. Hot wheels raptor blast baan 
10 euro. Pirates of the caribean-
baan 20 euro. 
Tel. 0297-241812
Te koop:
Linnenkast hang/leg 
200x145x50 cm lichtgrenen 
70 euro. 
Tel. 0297-285032
Te koop:
Div. discolampen v.a. 5 t/m 20 
euro. Bouwplaats met kraan op 
batterijen 20 euro. 
Tel. 0297-241812

Te koop:
Verzameling half edelstenen. 
Tel. 0297-362601
Te koop:
6 stoelhoezen voor eettafelstoe-
len. Stevig katoen 2x limegroen, 
2x ecru en 2x lichtblauw sa-
men 25 euro. Tel. 06-50284402

* Te koop:
Autostoeltje Ellermeyer 

Bimboo Royal 
geschikt voor kinderen 

van 9-18 kg 
verstelbaar met 

meerdere standen 25 euro. 
Tel. 06-50910647
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INFORMATIEF

COLOFON

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

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

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

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

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

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

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 15.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.MEERBoDE.Nl

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

‘Onze’ school in
Tanzania (4)

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

Een paar jaar geleden heeft de Tanzaniaanse regering afgekondigd dat elke 
basisschool een speciale klas moet creëren voor kinderen met een – soms 
enorme – leerachterstand.. Het zijn veelal straatkinderen – vaak AIDS-we-
zen. Kinderen van verschillende leeftijden van 7 tot 14 jaar met hetzelfde 
leerniveau zitten met elkaar in één klas. Elke school met zo’n klas krijgt van 
de regering een toelage van  $ 20 per jaar.  Dat is ongeveer 15 euro per jaar. 
Overigens is deze toelage sinds januari 2008 niet uitbetaald. 
Ook onze samenwerkingspartner Sr. Annette is gestart met zo’n klas voor 
kinderen met een leerachterstand. Inmiddels is deze klas uitgegroeid tot 
een school met 5 lokalen. Gebouwd met deels Nederlandse euro’s. De over-
heid betaalt 1 leerkracht per 100 leerlingen. Voor deze moeilijke groep vol-
strekt onvoldoende.
Sr. Annette doet aan fondswerving om méér leraren te kunnen aanstellen. 
Zij streeft naar 5 leraren per 100 leerlingen. Deze leraren zijn zeer gemo-
tiveerde vrijwilligers die een vergoeding krijgen van 4 euro per maand! De 
kinderen krijgen aangepast onderwijs met meer aandacht per kind. Al meer 
dan 200 van deze leerlingen van Sr. Annette hebben de basisschool afge-
maakt. Sommigen gaan, met extra ondersteuning, door naar het vervolgon-
derwijs. 7 van deze kinderen worden gesponsord door SOS De Ronde Ve-
nen. Nu al weer voor het derde jaar. Deze kinderen doen het heel goed en 
ze zijn zeer gemotiveerd. Het SOS schoolgeldfonds is voor deze leerlingen 
een zegen!

Nel Bouwhuijzen

Wordt vervolgd

Workshop “Zachte 
Steentjes Vilten “
Uithoorn - In  Galerie Fort aan 
de Drecht, Grevelingen 50 te Uit-
hoorn zal op  zondag 22 nov. 2009 
van 14.00 – 16.00 uur een workshop 
“zachte steentjes vilten” georgani-
seerd worden. 
Deze workshop zal gegeven worden 
door de kunstenaar Ria Demarteau, 
die als 1 van de 13 deelnemende 
kunstenaars aan de expositie Kunst 
als Geschenk 2009 een selectie van  
haar objecten (tasjes, halssierstuk-
ken, sfeerlichten)  van vilt en siera-
den van vilt, zijdedraad, folie, thee-
zakjes, etc. tentoonstelt.
Tijdens de workshop is het mogelijk 
om tegen een onkostenvergoeding 
van 2,50 euro het vilten van wol zelf 

te ervaren. Hopelijk is Uw nieuws-
gierigheid gewekt en meldt U zich 
aan.  
De tentoonstelling Kunst als Ge-
schenk waar nog vele andere kunst-
vormen (zoals keramiek, glas, pa-
pieramiek, emaille, hoeden, schilde-
rijen, grafiek, etc.  te bezichtigen en 
te koop zijn, is te bezoeken  t/m 20 
december. 
Openingstijden: donderdag/vrijdag: 
14 – 16 uur; zaterdag/zondag: 12 – 
17 uur).
Tbv de routebeschrijving: zie www.
galeriefortaandedrecht.nl.
Voor aanmelden tbv de workshop 
en overige informatie kunt U terecht 
bij mevr. S. Bruning, 0297-56 94 90.

Kringloopwinkel
schenkt stoel

Mijdrecht - Op deze foto ziet u een 
prachtig beklede stoel. Deze stoel 
heeft de Kringloopwinkel geschon-
ken aan Stichting Centra de Ronde 
Venen en is  bekleed door één van 
de medewerkers van de kringloop-
winkel. 

Vorige week is deze stoel officieel in 
gebruik genomen toen één van on-
ze collega’s na 17 jaar afscheid nam 
van Stichting Centra de Ronde Ve-
nen Lokatie Zuiderhof. 

We willen de Kringloopwinkel har-
telijk bedanken voor deze bijzonde-
re stoel en ook Jan? die deze met ei-
gen stof van de kringloop heeft  be-
kleed.

Zonnebloem trakteert 
gasten op gezellige middag

Vinkeveen/Waverveen - Op dins-
dag 10 november trakteerde de 
Zonnebloem afdeling Vinkeveen/
Waverveen ruim 80 gasten op een 
gezellige middag in de Boei in Vin-
keveen. Rond 13.30 uur werden de 
gasten ontvangen door de vrijwilli-
gers van de Zonnebloem.

Het shantykoor de Turfschippers uit 
Vinkeveen verzorgde het eerste deel 
van de middag. Tot groot genoegen 
van de gasten werden een aantal 
bekende en minder bekende schip-
persliedjes ten gehore gebracht.

Op het podium en in de zaal her-
kende men elkaar en dat zorgde er 
mede voor dat er een aparte sfeer 
ontstond. Meezingen was voor ve-
len daarom dan ook geen enkel pro-
bleem.

Na een korte pauze met een hapje 
en een drankje volgde de bingo. Ie-
dereen volgde de getallen gespan-
nen. Men was zo alert dat het zelfs 
opviel toen de bingoleidster een ver-
keerd nummer voorlas! Veel gasten 
gingen met prijzen die beschikbaar 
gesteld waren door groentehandel 
Kok, poelier De Haan en tuincen-
trum Rijdes naar huis. De hoofdprijs 
was een prachtig fotoboek, beschik-
baar gesteld door de Rabobank uit 
de Ronde Venen, over Vinkeveen en 
de Vinkeveense plassen. In de inlei-
ding maakte de voorzitter van de af-
deling nog melding van het feit dat 
het opgehaalde geld tijdens de pij-
penactie van Super de Boer, gehou-
den in het voorjaar, voor deze mid-
dag gebruikt was.  Rond 16.30 uur 
keerde iedereen tevreden huis-
waarts. 

Passage Vinkeveen en 
Waverveen
Vinkeveen - Op 24 november kunt 
u met de leden van Passage genie-
ten van een lezing over de klooster-
gemeenschap Taizé, een dorpje in 
Frankrijk.  Deze gemeenschap trekt 
jaarlijks duizenden bezoekers.

De heer K. Schipper uit Hilversum 
zal met een beamer ons vertellen 
wat hij daar beleefd heeft.

Aanvang: 19.30 uur. Leden en Gas-
ten hartelijk welkom.



Uithoorn - Wacht niet tot januari 
2010 om aan u conditie tewerken .
Tafeltennis vereniging de Meppers 
geeft u nu de gelegenheid om tot 
het einde van 2009 gratis deel te 
nemen aan de senioren tafeltennis 
special gericht op de doel groep van 
50 plussers en ouder, (heren en da-
mes) zijn welkom.

Op dinsdag ochtend van 11.00 uur 
tot 13.45 uur, in de sportschool van 
Plux in het Libellebos te Uithoorn.

De Meppers is een tafeltennisclub 
met een staat van dienst van ruim 
30 jaar.
Met een leden bestand van 16 ac-
tieve spelers zo wel dames als he-
ren, variërende in de leeftijd van 50 
jaar en ouder 
Ons oudste lid is 95 jaar en daar zijn 
wij trots op!!!

Ons uit gang punt is sportief, ge-
zellig en geen wedstrijden of toer-
nooien.

Wij spelen meestal dubbel gemengd 
dames en of heren.
Wedstrijd ervaring is mooi mee ge-
nomen maar geen must. 
Een klein beetje ervaring op gedaan 
op camping of school is al voldoen-
de.
 
Heeft u interesse kom even buurten 
neem u batje mee
Of bel voor nadere informatie 0297-
567873 na 16.00 uur

Uithoorn - Het was een mooi week-
end voor Fotostudio Enjoy.
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst 
van de DIPP ( Dutch Institute for 
Professional Photography) waar In-
grid al sinds 2003 bij aangesloten is 
was het weer het weekend van de 
DIPP-Award uitreikingen.
Dit is een weekend wat altijd vol zit 
met goeie workshops en waar de 
laatste ontwikkelingen op fotografie 
gedemonstreerd worden.
Op zondagmiddag was de bruids-
album bespreking met een van de 
internationale juryleden Norbeart 
Maes (België). Bij elk bruidsalbum 
werden de sterke en zwakke kan-
ten van het album besproken! Ingrid 
vindt het altijd weer spannend als 
haar eigen album aan de beurt is! De 
reacties waren erg positief,”schone 
platen” zoals een Belg dat zo mooi 
kan zeggen.
Album straalt plezier uit, sfeer, een 
compleet verhaal! Hij eindigde met 
de woorden 
“deze fotograaf gaat het nog ver 
schoppen”! Altijd leuk om te horen 
van een gerenomeerde fotograaf/
jury. Nog een aantal fotografen had-
den positieve kritieken dus het bleef 
tot het avondprogramma nog span-
nend wie Brons, Zilver of Goud zou 
gaan winnen!
Tijdens de grote feestavond werden 
uiteindelijk de winnaars bekend ge-
maakt!

Een zeer goede vriend en gewaar-
deerde collega van Ingrid won zilver 
en net als vorig jaar ging de GOLD 
AWARD naar Ingrid. Super blij na-
tuurlijk met deze overwinning!
Helemaal aan het eind van de feest-
avond werden de  DIPP Awards voor 
de categorie Portret en voor de ca-
tegorie Vrij werk bekend gemaakt! 
Samen met vijf andere fotografen 
was Ingrid in de categorie Vrij werk 
genomineerd!
Vorig jaar ging ze naar huis met eer-
volle vermelding dus dit jaar hoopte 

stiekem natuurlijk op een plaatsje in 
de top drie!
Op 1 punt verschil met de Zilver 
Award won ze de BRONS AWARD.
Met een zeer voldaan gevoel en met 
nieuwe inspiratie is Ingrid dan ook 
weer huiswaarts gegaan!

Genomineerd
 Zoals misschien een aantal van jul-
lie eerder in de krant hebben ge-
lezen was Ingrid 11 oktober geno-

mineerd bij de MPA (Master Pho-
tography Assosiation) in Engeland. 
In de categorie Wedding (overseas) 
en in de categorie Beauty & Fashion 
(overseas)
Een groots evenement met honder-
den fotografen in New Castle. Toen 
Ingrid arriveerde viel het haar met-
een op dat er een zeer hoog niveau 
aan de wand hing van alle genomi-
neerden. Tussen al die beelden op 
zoek naar welke beelden in haar ca-

tegorie genomineerd waren! Prach-
tige foto’s! Het was meteen dui-
delijk dat dit geen gewonnen race 
was! De met Oscar-uitreiking-allure 
avond begon om 19.00 uur Als snel 
werd duidelijk dat hier alleen de nr. 
1 met een “Gouden-Oscar” beeld 
naar huis ging! 
Om 23.00  uur kwamen de catego-
rieën waar ingrid in genomineerd 
was pas aan de beurt! En helaas wel 
voor beide foto’s een Award of Ex-

cellence (dat houdt in dat je foto 90-
95 punten hebt gescoord en je bij 
de top 3 zit)
Maar jammer genoeg niet dat felbe-
geerde beeldje! Een super ervaring 
en ze hoopt in de toekomst nog een 
keer tussen al die mooie foto’s te 
kunnen hangen! En wie weet...
Wie nieuwsgierig is geworden naar 
het werk van Ingrid kan een kijkje 
nemen op haar website: www.foto-
studio enjoy.nl
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Ingrid van Heteren dubbel 
in de prijzen

Concert Amicitia in
de Burght
Uithoorn - C.O.V. Amicitia geeft op 
vrijdag 20 november weer haar jaar-
lijkse concert in De Burght. Uitge-
voerd worden
Stabat Mater  J.Haydn 
Requiem   W.A.Mozart.

De volgende solisten werken aan 
deze uitvoering mee:
Ellen Schuring sopraan
Margareth Beunders alt
Ludwig van Gijsegem tenor
Frans Fiselier bas/bariton
Eric Jan Joosse orgel

De begeleiding wordt verzorgd door 
begeleidingsorkest Continuo en de 
algehele leiding is in handen van 
Toon de Graaf.
De toegangsprijs bedraagt 20,00; 
cjp, 65+ 19,00.
Aanvang: 20.15 uur. Deuren open: 
19.30 uur

Kaartverkoop bij:
Krijtenberg    Dorpsstraat
Ten Hoope  Zijdelwaardplein
de koorleden zie raambiljetten
en aan de zaal vanaf 19.30 uur.

College Uithoorn akkoord 
met tracé nieuwe busbaan
Uithoorn - Het college van Uit-
hoorn kan zich vinden in het voor-
keurstracé van de provincie Noord-
Holland voor de busbaan Amstel-
veen-Uithoorn. Dit tracé loopt over 
de voormalige spoorbaan van bus-
station Uithoorn naar de eindhalte 
Westwijk van de Amstelveenlijn 
Dinsdag 10 november 2009 hebben 
burgemeester en wethouders van 
Uithoorn ingestemd met het door 
Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland aangegeven voorkeurstra-
cé voor de busbaan Amstelveen-
Uithoorn. 

In deze voorkeursvariant loopt het 
bustracé over de voormalige spoor-
baan van busstation Uithoorn naar 
de eindhalte van de Amstelveen-
lijn in Westwijk. Vervolgens buigt de 
route naar het oosten via de bur-
germeester Wiegelweg en de Bo-
venkerkerweg naar de halte Poort-
wachter (Amstelveenlijn). Via  Poort-

wachter en Van der Hooplaan ein-
digt de lijn bij het huidige busstati-
on Amstelveen.

Studie
Deze voorkeursvariant is gebaseerd 
op een in opdracht van de provin-
cie Noord-Holland uitgevoerde stu-
die naar een hoogwaardige bus-
verbinding tussen Amstelveen en 
Uithoorn. In deze studie zijn twee 
hoofdvarianten onderzocht.

Daarbij is onder andere gekeken 
naar de verwachte reistijd, het aan-
tal potentiële reizigers, de veiligheid, 
gevolgen voor flora en fauna, de 
luchtkwaliteit, geluidhinder en toe-
komstvastheid. Gedeputeerde Sta-
ten van Noord-Holland spraken op 
29 september 2009 hun voorkeur uit 
voor een derde variant die de voor-
delen van twee eerdere combineert. 
De realisatie van de derde variant 
en de uitvoering van de werkzaam-

heden zijn een verantwoordelijkheid 
van de provincie Noord-Holland.

Gevolgen
Voorlopig heeft dit besluit voor de 
inwoners van Uithoorn nog geen 
gevolgen. De eerstvolgende stap is 
het uitwerken van de voorkeursvari-
ant in een voorlopig ontwerp. 
Dit is een taak voor de provincie 
Noord-Holland. 
De gemeente Uithoorn en de Stads-
regio Amsterdam willen de nieuwe 
wijk Legmeer-West op korte termijn 
voor het openbaar vervoer ontslui-
ten. Daarom zal het deel in Uithoorn 
tot de Randweg vooruitlopend op 
de overige delen van het tracé met 
voorrang worden uitgewerkt. De 
gemeente volgt dit proces nauwlet-
tend. Mochten er nieuwe ontwikke-
lingen (locaties van bushaltes bij-
voorbeeld) zijn, dan worden de in-
woners van Uithoorn uiteraard ge-
informeerd.

Combitafel bij BVU
De Kwakel - Op maandag 9 no-
vember is de BVU begonnen met de 
2e parencompetitie. Om te voorko-
men dat er in twee lijnen een stil-
zittafel was werd gekozen voor een 
“combitafel”. Een paar uit de A-lijn 
speelt tegen een paar uit de B-lijn. 
De scores van A-spelers wordt met 
elkaar vergeleken en de scores van 
de B-spelers wordt met elkaar ver-
geleken, daardoor krijg je toch een 
eerlijke uitslag en je speelt nog eens 
tegen iemand uit een andere lijn.

Uitslagen:
A-lijn: 1 An & Bert Pronk, 67,08%; 
2 Marineke Lang & Martin Kok, 
54,17%; 3 Leo Leenen & Henk van 
der Schinkel, 53,33%; 4, en net ge-
promoveerd, Tineke van der Sluijs & 
Anke Reems, 58,93%. 
B-lijn: 1 Marijcke & Gouke van der 
Wal, 58,19%; 2 Marijke (what’s in a 

name?) en Ger van Praag, 57,50%; 3 
Monique Verberkmoes & Corry van 
Tol, 56,60%; 4 Tiny & Bram van Kla-
veren, 53,47%.
Dat een “combitafel” eerlijk is blijkt 
wel uit de uitslag: de nummers 1, 
2 en 4 uit zowel de A als de B-lijn 
speelden een combitafel.

De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg 
in Uithoorn. Omdat er gewerkt 
wordt met BridgeMate is de uitslag 
bekend wanneer het laatste spel is 
ingevoerd.
Is uw interesse gewekt en wilt u we-
ten of de BVU iets voor u is, neemt 
u dan contact op met onze secreta-
ris, Marineke Lang, zij helpt u graag 
verder. Zij is (na 18.00 uur) bereik-
baar onder telefoonnummer 569432 
of via e-mail bvu@telfort.nl.

V.D.O.Tafeltennis voor 50 
plussers

Poging inbraak
Uithoorn - Afgelopen weekend is 
Zijdelwaard twee maal geprobeerd 
in te breken.

In beide gevallen zijn de daders niet 
binnen geweest.
Op de Anne Franklaan werd ge-
probeerd een achterdeur open te 
breken en werd ook een ruit inge-
gooid.

Gezellige drukte op 
demonstratiedag
Mijdrecht - Op 14 november was 
de 1e demonstratiedag van een 
reeks van 6 zaterdagen.

Het was een geslaagde dag met als 
thema “herrie in de keuken”. Onder 
andere werd gedemonstreerd met 

een sapcentrifuge, steamer, quoo-
ker en div. espressoapparaten. De  
Sinterklaas taart die in de winkel 
gebakken en opgemaakt was door 
La Torta is aan het einde van de dag 
verloot en is gewonnen door fam. 
Hofstra uit Vinkeveen.

Gratis kaartje schaatsbaan 
bij aankoop kinderbril
Van der Zwaard Optiek
Mijdrecht - Van donderdag 3 de-
cember tot en met zondag 27 de-
cember ligt er op het Raadhuisplein 
een kunstijsbaan. Er kan door ieder-
een heerlijk worden geschaatst en 
voor kinderen die het nog nooit ge-
daan hebben, is dit de ideale gele-
genheid om het eens te proberen op 
een veilige manier.
Van der Zwaard Optiek is één van 
de sponsors van deze baan.

Daarom geven zij bij aankoop van 
een kinderbril - voor kinderen tot 
en met 12 jaar - een gratis kaart-
je weg met daarbij een kaartje voor 
schaatshuur. Je hoeft dus geen ei-
gen schaatsen te hebben om te 
kunnen schaatsen.

Van der Zwaard Optiek vindt u ui-
teraard ook op het Raadhuisplein in 
Mijdrecht.

Twee aanhoudingen na 
vechtpartij
Uithoorn - De politie heeft zater-
dagnacht 15 november rond vier 
uur, een 16 en een 18-jarige Am-
sterdammer aangehouden ter zake 

mishandeling. Aanleiding was een 
vechtpartij in een horecagelegen-
heid aan de Koningin Julianalaan. 
Rechercheurs doen onderzoek.

Zelfstandige opticien eist belangrijke rol op in 
voorlichting kwaliteit oogmetingen
Goede oogzorg verdient meer aandacht 
van consument
Mijdrecht - Met een grootschalige 
consumentencampagne op de tele-
visie , in de kranten en in de winkels 
bundelen vanaf deze week meer 
dan 300 zelfstandige opticiens de 
krachten om Nederlanders te wij-
zen op het nut en de noodzaak van 
een regelmatige controle van de ei-
gen ogen en die van kinderen jon-
ger dan 12 jaar. Centraal in de cam-
pagne staat de invloed van een ver-
minderd gezichtsvermogen op de 
leerprestaties van kinderen en de 
rijvaardigheid in het verkeer. Zo 
zien bijvoorbeeld, met alle gevol-
gen van dien, 170.000 automobilis-

ten boven de 45 jaar niet scherp ge-
noeg en heeft het niet tijdig signale-
ren van oogproblemen bij kinderen 
onder de 12 jaar grote invloed op 
hun CITO scores en dat kan het ver-
schil betekenen tussen een VMBO 
of HAVO advies. Zonder een blad 
voor de mond te nemen richting de 
eigen brillenbranche, wijst de cam-
pagne consumenten erop dat een 
goede kwaliteit van een oogmeting 
essentieel is als basis van een ad-
vies over noodzakelijke correctie 
d.m.v. bril of contactlenzen of door-
verwijzing naar huisarts of specia-
list. De kwaliteit van oogmetingen is 

niet overal in de markt dezelfde en 
consumenten zijn zich daarvan on-
voldoende bewust, aldus Optitrade 
Retailgroep uit Houten, initiatiefne-
mer van de campagne. Volgens Op-
titrade, waarbij ruim de helft van de 
zelfstandige opticiens in Nederland 
is aangesloten, hebben consumen-
ten weinig notie hoe vaak je een 
oogmeting vanaf een bepaalde leef-
tijd zou moeten laten uitvoeren en 
wie daartoe in Nederland gekwa-
lificeerd is, en vooral wie niet. Di-
recteur Alhard Hungerink: “Consu-
menten stellen daarover ook weinig 
kritische vragen. Vrijwel niemand 

vraagt of een opticien of degene die 
in een brillenwinkel de oogmeting 
uitvoert daartoe wel bevoegd of ge-
diplomeerd is. Men heeft ook geen 
idee of doorverwijzing naar de huis-
arts of specialist had moeten plaats-
vinden. In de campagne nodigen 
we consumenten uit om de kwaliteit 
van een zelfstandige opticien zelf te 
ervaren.“ De kwaliteit van oogzorg in 
Nederland wordt medebepaald door 
de kwaliteit van de opticien of opto-
metrist en de wijze hoe zij een oog-
meting uitvoeren. Zij mogen gezien 
worden als het voorportaal van de 
eerste lijn zorg (huisarts) en tweede 
lijn zorg (specialist). 
“Met de boodschap ‘Kiest u voor 
een brillenwinkel, of voor een echte 
opticien’ willen meer dan 300 zelf-
standige opticiens Nederlanders 
bewuster maken van het belang van 
een kwalitatief goede oogmeting. 
Eén van die echte opticiens is Van 
der Zwaard Optiek in Mijdrecht aan 
het Raadhuisplein.

KinderKoor met Kerst
Uithoorn - Kerst komt er weer aan! 
Gezellig met lichtjes, verhalen en 
natuurlijk het kinderkoor! Dit jaar 
komt er een echt kerstspel. Maar 
wat is een kerstspel zonder mooie 
liedjes?? Daar gaan het kinderkoor 
voor zorgen: gezellige liedjes die 
goed bij het verhaal passen. Voor 
de wat oudere kinderen is er mis-
schien wel een mooie solo wegge-
legd!  Ze worden begeleid door een 
echte muziekgroep die bestaat uit 
jongeren. Het wordt heel erg leuk! 
Zit je op de basisschool en vind je 

samen zingen leuk? Doe ook mee!! 
Ze gaan oefenen op zondag: 22 en 
29 november, 13 en 20 december 
van 11.30 uur tot en met ongeveer 
12.30 uur. Donderdag 24 december 
van 14.00 tot en met 16.00 is de ge-
nerale repetitie. De kerkdienst is op 
zondag 25 december om 10.00 uur 
in De Schutse, De Merodelaan 1. In 
die kerk gaan ze ook oefenen. Meer 
informatie is te krijgen bij: Hanna 
Oosterlee:  jjw_hanna@live.nl of 06-
51362719.

Sinterklaas
surprisekienen in 

buurthuis ponderosa
Uithoorn - Buurthuis Pon-
derosa in Uithoorn organi-
seert ook dit jaar weer het 
jaarlijkse Sinterklaas Sur-
prisekienen en wel 
op ZATERDAG 21 NO-
VEMBER.
Zoals altijd zijn er weer 
mooie prijzen te winnen, 
allemaal feestelijk inge-
pakt. Heb je prijs: kies een 

van de dozen, maar wat je 
wint blijft tot het einde van 
de kienronde een verras-
sing.
 De kosten zijn • 1,00 per 
blaadje. 
Het kienen begint om 
20.00 uur, maar de zaal is 
al open om 19.00 uur. 
Buurthuis Ponderosa, Ples-
manlaan 27, Uithoorn.
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NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

De tweede zondag van 
november: een prachtige 
herfstdag. Ik loop wat door 
de tuin en hoor zomers ge-
zoem. Van bijen, hommels en 
allerlei soorten vliegen. Deze 
insecten zitten op de struik-
klimop die juist nu volop in 
bloei staat. Ze halen er nectar 
en stuifmeel. Zo is er voor 
deze insecten laat in het jaar 
nog genoeg te eten.
Niet alleen voor insecten is dit 
een geschikte plant. Ook voor 
vogels. Merels en lijsters zijn 
gek op de zwarte bessen die 
pas in de lente rijp zijn. Om-
dat de struik wintergroen is, 
is het een goede schuilplek. 
Kleine vogels kunnen er ook 
in nestelen.
Ook voor de tuinliefhebber 
is de struikklimop ideaal. De 
struik is wintergroen en heel 
decoratief. De bloeiende en 
besdragende takken zijn 
goed in boeketten, bloem-
stukken en kerstkransen te 
verwerken. De struik wordt 
niet groot en past dus ook 
in een kleine tuin. Boven-
dien kan je hem gemakkelijk 
snoeien. 

De struikklimop ziet er heel 
anders uit dan gewone klim-
op. De groeiwijze is anders, 
maar ook de bladvorm. Van 
de klimmende klimop zijn de 
bladeren gelobd en van de 
struikklimop zijn ze ovaal van 
vorm. En toch is het dezelfde 
plant! Klimmende klimop 
maakt na vele jaren bloei-
ende scheuten. Vaak zie je 

die niet, omdat ze helemaal 
bovenin de boom zitten waar 
de klimop al tientallen jaren in 
klimt. Als de bloeiende scheu-
ten worden gestekt, ontstaan 
de klimopstruiken. Deze ma-
ken geen klimmende takken 
meer. Struikklimop komt niet 
in natuur voor.
Wist u dat de bladeren van 
klimop meer dan twee jaar 
oud kunnen worden?

Zoals bij alle wintergroene 
planten, staat klimop sym-
bool voor onsterfelijkheid. 
Ook in de Griekse mythologie 
komt de plant voor: klimop 
kroonde het hoofd van vele 
goden en godinnen.
De plant heeft een genees-
krachtige werking, maar ik 
zou er maar niet mee expe-
rimenteren. Zoals altijd, zit 
de geneeskracht in stoffen 
die ook giftig zijn. Ik kom zelf 
liever niet met m’n blote ar-
men in de plant, want dan 
krijg ik last van huiduitslag. 
Ook de bessen zijn giftig voor 
mensen. Maar omdat ze, net 
zoals de rest van de plant, erg 
bitter zijn, zal niemand er te 
veel van eten.

Ondanks deze ‘negatieve’ 
kanten van klimop vind ik het 
een echte aanrader voor in de 
tuin. Je doet niet alleen jezelf 
maar ook veel dieren er een 
groot plezier mee. Kortom: 
een struik voor iedereen.

Ineke Bams
(IVN-natuurgids)

Struikklimop: een 
struik voor iedereen

Van 3 t/m 27 december ijspret in Mijdrecht 

Kom schaatsen op het Raadhuisplein

Mijdrecht - De Ronde Venen heeft 
er een nieuw evenement bij. Van 3 
tot en met 27 december a.s. kan er 
worden geschaatst op het Raad-
huisplein in Mijdrecht. Er komt een 
tijdelijke schaatsbaan van 450 m2 te 
liggen van echt ijs. Het initiatief van 
het schaatsplein is afkomstig van de 
schaatsverenigingen Vios en Voor-
waarts uit Vinkeveen, Hou Streek uit 
de Hoef en Nooit Gedacht uit Wil-
nis. Een ploeg van ruim 140 vrijwil-
ligers zorgt er voor dat jong en oud 
ruim drie weken lang kunnen genie-
ten van echte schaatspret.

De schaatsbaan wordt op 3 decem-
ber a.s. offi cieel geopend door bur-
gemeester Burgman en zal vanaf 
dat moment bijna de hele maand 
december zorgen voor een ex-
tra feestelijke sfeer in het centrum 
van Mijdrecht. Naast het ‘regulie-
re’ schaatsen vinden er activitei-
ten plaats als: kunstschaatsen, dis-
coschaatsen, ijsdansen, ijshockey, 
schaatsdemonstraties etc. Door-
dat de baan uit echt ijs bestaat, kan 
men er met eigen kunst- of ijshoc-
key-schaatsen terecht. Noren zijn 
niet toegestaan. Wie geen schaat-
sen (meer) heeft kan deze ter plek-
ke huren.

Koek en zopie
De ijsbaan wordt opgevrolijkt met 
een traditionele koek en zopie tent, 
waar het standaard ijsbaan-assorti-
ment verkrijgbaar is, zoals o.a. koe-
ken, erwtensoep, warme chocola-
demelk e.d. Tussen de koek en zo-
pietent en de schaatsverhuur komt 
een terras met volop uitzicht op de 
baan.

Behalve Eerste Kerstdag zal de ijs-
baan elke dag van ‘s ochtends tot 
‘s avonds geopend zijn. Op weekda-
gen is de baan van ‘s ochtends tot ‘s 
middags gereserveerd voor school-
schaatsen. Elke week zijn er ande-

re activiteiten gepland. Een actueel 
overzicht hiervan staat op www.ve-
nen-on-ice.nl

Schoolschaatsen
Alle kinderen van de basisscho-
len uit De Ronde Venen en Koc-
kengen kunnen gratis en in klassi-
kaal verband komen schaatsen op 
de schaatsbaan. Dit is mogelijk ge-
maakt dankzij hoofdsponsor Rabo-
bank Veenstromen. IJsclub Nooit 
Gedacht levert de  instructeurs. Per 
groep wordt anderhalf uur instruc-
tie gegeven. Deze lessen zijn voor-
namelijk geschikt voor kinderen 
vanaf groep 4. Op de baan is plaats 
voor maximaal 50 kinderen. Na af-
loop krijgt iedereen een beker war-
me chocolademelk.

Scholen kunnen online inschrijven 
voor een dag en tijd. Op dit moment 
hebben reeds 1.750 schoolkinderen 
gebruik gemaakt van deze gelegen-
heid. Scholen die zich nog niet heb-
ben aangemeld wordt geadviseerd 
er snel bij te zijn.

Unieke mogelijkheid
“Deze tijdelijke schaatsbaan vormt 
voor de jeugd een unieke mogelijk-
heid om op een eenvoudige en aan-
trekkelijke manier kennis te maken 
met de schaatssport,” aldus voor-
zitter Jos van Wijk van de Stichting 
Venen on Ice. “Dankzij het feit dat 
de schaatsbaan wordt gerealiseerd 
door lokale vrijwilligersorganisaties, 
is het mogelijk de kosten relatief 
laag te houden. Toch zou dit evene-

ment niet van de grond zijn geko-
men zonder steun van de gemeente 
De Ronde Venen, hoofdsponsor Ra-
bobank Veenstromen, plaatselijke 
middenstand en bedrijfsleven.”
Van Wijk schat dat tijdens het eve-
nement in totaal zo’n 140 vrijwilli-
gers actief zijn als schaatsinstruc-
teur, bij de schaatsverhuur, beheer 
van het ijs, de verzorging van de 
koek en zopie en EHBO. “Alle be-
trokkenen zijn enorm enthousiast. 
We krijgen er een mooi nieuw eve-
nement bij.”

Openingstijden IJsbaan 
Raadhuisplein Mijdrecht
Opening op 3 december om 10.00 
uur.
Maandag t/m donderdag geopend 
van 09.00 tot 21.00 uur
Vrijdag en zaterdag geopend van 
09.00 tot 23.00 uur
Zondag geopend van 11.00 tot 21.00 
uur
24 december geopend van 09.00 tot 
17.00 uur. 
Eerste Kerstdag gesloten. 
Tweede Kerstdag geopend van 
11.00 tot 17.00 uur
‘Derde’ Kerstdag 27 december ge-
opend vanaf 11.00 uur. 
Offi ciële afsluiting om 17.00 uur
Toegang: 2 euro. Schaatshuur 3 eu-
ro per paar.

Initiatief
Venen-on-Ice is een activiteit van de 
Stichting Venen On Ice. De schaats-
baan is een initiatief van de schaats-
verenigingen Vios en Voorwaarts uit 
Vinkeveen, Hou Streek uit de Hoef 
en Nooit Gedacht uit Wilnis en is 
mogelijk gemaakt dankzij onder-
steuning van de Gemeente De Ron-
de Venen, Rabobank Veenstromen, 
en tal van (winkel)bedrijven.
Zo ook winkelcentrum de Linde-
boom. Zij zullen de komende we-
ken hun klanten zeker niet verge-
ten en er voor zorgdragen dat zij her 
en der gratis toegangskaarten zul-
len uitdelen.

Keurslager Bader ‘Beste 
Winkelketen 2009’
Mijdrecht/Uithoorn - Keurslager 
Bader en zijn collega’s hebben de 
titel ‘Beste winkelketen 2009’ in de 
wacht gesleept. Dat werd 11 novem-
ber jl. tijdens het ING Retail Jaarprijs 
gala 2009 bekend gemaakt. Door de 
ruim 325.000 consumenten die hun 
stem uitbrachten werd de Keursla-
ger als beste gewaardeerd door uit-
stekende scores op personeel, ser-
vice en assortiment. 
De titel ‘Beste winkelketen 2009’ 
is een publieksprijs. De winnaar 
is bepaald aan de hand van stem-
men en de cijfers die de consument 
hebben gegeven Vooral op het ge-
bied van service en personeel werd 

door Keurslager Bader en zijn colle-
ga’s goed gescoord. “Wij zijn ontzet-
tend blij met deze prijs! Dat we juist 
op deze punten hoge cijfers halen 
is natuurlijk helemaal niet zo gek,” 
aldus de trotse Keurslager Bader, 
“Wij staan bekend om onze kwali-
teit. Niet alleen de kwaliteit van de 
producten maar ook de kwaliteit die 
ons personeel levert in de vorm van 
service, advies en klantvriendelijk-
heid.“ Eerder was Keurslager Bader 
al tot branchewinnaar ‘Beste Food-
speciaalzaak 2009’ uitgeroepen. In 
de laatste ronde namen de Keursla-
gers het op tegen 25 andere winkel-
ketens uit diverse branches. Door 

deze winst werden onder ande-
re ketens als Hema, Ikea, Pearle en 
Jumbo op achterstand gezet. Naast 
de titel ‘Beste Winkelketen’ heeft 
Keurslager Bader ook de ‘Shopper 
Award’ in ontvangst mogen nemen. 
Deze titel werd toegekend voor de 
goede scores op onder andere as-
sortiment en prijs-kwaliteitverhou-
ding van zowel de fysieke winkels 
als de gebruiksvriendelijke website.  

Groot keten
Opvallend is dat een echte specia-
list het van de grote ketens wint. “De 
ruim 550 Keurslagers in Nederland 
verstaan hun vak goed en leveren 

ambachtelijke kwaliteit. Consumen-
ten kunnen vertrouwen op de Keur-
slager kwaliteit. Om de specialist en 
koploper binnen de branche te blij-
ven heeft er de afgelopen jaren een 
upgrading van de Keurslagerformu-
le plaatsgevonden. Deze prijs be-
wijst dat de klanten dat waarderen 
en dat we de komende jaren vooral 
zo door moeten gaan.” 
De winst van de prijs ‘Beste Winkel-
keten 2009’ wordt bij Keurslager Ba-
der groots gevierd. Omdat de prijs 
aan het publiek te danken is, delen 
die mee in de feestvreugde. Van 23 
tot en met 28 november a.s. profi -
teren consumenten van een feest-
aanbieding: 500 gram Keurslager 
rundergehakt - door de consumen-
tenbond in 2009 als beste getest -
, 4 hamburgers, 100 gram Keursla-
ger achterham, bakje feestsalade 
en stuk grillworst samen voor 10,-. 
Kortom, reden genoeg om een be-
zoek te brengen aan Keurslager Ba-
der de ‘Beste Winkelketen 2009’.

Henk van Zonneveld 
speelt Goldbergvariaties
Mijdrecht - Dit belangrijke klavier-
werk van Joh. Seb. Bach is heel po-
pulair onder pianisten en klavecinis-
ten.
Henk van Zonneveld echter zal 
dit werk uitvoeren op het schitte-
rende Bätz orgel in de Janskerk in 
Mijdrecht.
Dit concert mag u, als liefhebber 
van orgelmuziek,  absoluut niet mis-
sen. We nodigen u dan ook van har-
te uit dit bijzondere concert bij te 
wonen.

Henk van Zonneveld is al vanaf zijn 
8e jaar actief met muziek. Op die 
leeftijd ontving hij zijn eerste piano-
lessen, later gevolgd door orgelles-
sen bij Maarten Kooy in Soest.

Hij studeerde aan het Utrechts Con-
servatorium en behaalde daar het 
Diploma Uitvoerend Musicus voor 
orgel en klavecimbel.
Als solist maakte Henk al verschil-
lende radio-, televisie- en cd-opna-
men. Ook gaf hij concerten in Duits-
land, België en Frankrijk.

U vindt uitgebreide informatie op 
het programma, dat u bij de ingang 
van de kerk wordt uitgereikt. Zoals 
altijd is de toegang gratis, maar aan 
de uitgang houden we een collecte 
ter bestrijding van de onkosten.
We bevelen dit bijzondere concert 
van harte bij u aan en zien u graag 
op zaterdag 21 november a.s. om 
20.00 uur.



De Ronde Venen - Sint Nicolaas is kennelijk erg gesteld 
op De Ronde Venen, want er stond hier een uitgebreid 
bezoek van hem op het programma. De weergoden waren 
de bisschop van Myra gunstig gezind, want waar in de 
ochtenduren de regen gestaag neerviel was het bij zijn 
aankomst in Vinkeveen nagenoeg droog en…oh wonder, 
het zonnetje brak zelfs door. Hoewel het vanouds een 
kinderfeest is, blijken ook de ouderen elk jaar weer in de 
ban te raken van deze goedheiligman die met zijn boot 
vol cadeautjes onze regio aanloopt. De cadeautjes waren 
volgens de Sint wel wat verregend, maar zijn Pieten hebben 
het merendeel toch weer droog weten te krijgen.

Vinkeveen
Aldus kwam Sint Nicolaas en zijn Zwarte Pieten afgelopen 
zaterdag rond 12.00 uur aan bij de Boei in Vinkeveen. Daar 
werden zij door een grote schare moeders en vaders met hun 
kinderen opgewacht. De boot van de Sint meerde af aan de 
zijkant van het terras bij het Dorpshuis. Jong en oud waren 
toen al in groten getale op de been en werden vermaakt 
met liedjes en acts door Billy Boem. Sint Nicolaas werd 
met alle honneurs ontvangen door burgemeester Marianne 
Burgman van De Ronde Venen, waarbij ook verschillende 
wethouders aanwezig waren. Om de stemming er goed in 
te brengen bracht het dweilorkest ‘De Batenbouwers’ uit 
Nieuwegein vrolijke deuntjes ten gehore. Na de nodige 
liedjes te hebben aangehoord, ging Sint Nicolaas met zijn 
gevolg naar de zijkant van De Boei waar voor de ingang 
de toegestroomde kinderen hem een handje konden 
geven en met smaak konden genieten van het uitgedeelde 
snoepgoed. Vanzelfsprekend werd ook aandacht besteed 
aan de actie van de ingeleverde tekeningen. Via De Boei 
vertrok de Sint in een open oldtimer naar winkelcentrum 
Zuiderwaard, waarna hij nog een aantal locaties bezocht. 
De Sint had op die manier een zeer drukke middag voor de 
boeg, want ook in Mijdrecht en Wilnis werd hij verwacht!

Mijdrecht
En hoe! Rond twee uur was Mijdrecht aan de beurt voor een 
bezoek van Sint Nicolaas en zijn Pieterbazen. Een half uur 
eerder was het al voorpret geblazen op het Raadhuisplein 
met een programma dat geheel in een Sint Nicolaas sfeer 
werd gepresenteerd door Hans van Veen, dat bovendien 
een bingospel voor kinderen inhield. Dat trok al heel veel 
belangstelling, zodanig dat Sint Nicolaas en zijn talrijke 
Zwarte Pieten zich werkelijk een weg moesten banen tussen 
de vele honderden ouders met hun kinderen en andere 
belangstellenden die zich op het plein hadden verzameld. 
Sint had dit keer de auto verwisseld voor zijn paard Américo 
die in Mijdrecht voor hem klaarstond en blij was in de 
Dorpsstraat de ‘baas’ weer op zijn rug te voelen… Sint werd 
door zijn knechten op het podium voor het gemeentehuis 
geholpen waar burgemeester Marianne Burgman hem 
andermaal welkom heette. Nadat de Sint alle toespraken 
had aangehoord, daalde hij het podium af om de talloze 
kinderen te begroeten, die intussen door de Zwarte Pieten 
van het nodige lekkers werden voorzien. Hoewel de Sint om 
vier uur in Wilnis moest zijn, nam hij toch de tijd zich met de 
kinderen te vermaken.

Wilnis
Een verrassend fris ogende Sint kwam om vier uur aan in 
Wilnis. Voor de verandering was hij maar weer in de boot 
gestapt, want per paard vanuit Mijdrecht zou hij er te lang 
over doen in het drukke verkeer. Zoals gewoonlijk in Wilnis 
loopt het halve dorp uit bij dit soort evenementen en bij de 
intocht van het Spaanse gezelschap bleek dat niet anders. 
Sint en zijn Pieten werden ontvangen bij het voormalige 
Raadhuis in de Raadhuisstraat. Ook hier werd Sint Nicolaas 
op een podium ontvangen door burgemeester Burgman en 
hadden ook enkele wethouders de moeite genomen om blijk 
van hun belangstelling te geven. Zoals gebruikelijk konden 
kinderen Sint Nicolaas een handje geven. Tussentijds 
werden zij getrakteerd op muziek van de ‘Pietels’…
Het was al bijna donker alvorens iedereen tevreden 
huiswaarts keerde. Sint Nicolaas en zijn Pieten hebben 
weer een grandioze intocht beleefd in De Ronde Venen. Zij 
zullen tot en met vijf december hier blijven om aan kinderen 
en ouderen cadeautjes uit te delen. Met dank aan de 
organisatie, medewerkers en vrijwilligers die de happening 
weer mogelijk hebben gemaakt. Het zag er allemaal subliem 
uit!
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Ja! Ja! Ik lach niet 

OV-chipkaart
Mijdrecht - Op initiatief van stichting De Baat, 
en de ouderenbonden ANBO en PCOB vond op 
donderdag 12 november een presentatie plaats 
over het fenomeen OVchipkaart als toekomstig 
enig middel om door heel Nederland te reizen 
met openbaar vervoer .
Volgens de inleidende speech had men op een 
opkomst van zo’n 75 tot 80 man gerekend , maar 
er waren ongeveer 250 personen komen opdra-
ven. Een teken aan de wand dat er nog onge-
looflijk veel onbekendheid bestaat over deze 
vorm van betaald reizen.
Dat was volgens mij ook de reden dat men de 

presentatie niet in het gebouw Irene hield , maar 
in de Jans Kerk. Kortom, volle bak en op een en-
kele uitzondering na waren het toch overwe-
gend allemaal grijze koppies die vertegenwoor-
digd waren.
De organisatie van het geheel verstrekte ieder-
een een eerste gratis kopje koffie of thee met 
zelfs een koekje. Best binnenkomen zo en een 
compliment aan de gastheer .
Met z’n allen hadden we best het liedje “busje 
komt zo..” aan kunnen heffen  want Connexxion 
, die de presentatie zou geven, was nog niet ge-
arriveerd door…ja hoor….files.

Het gebeurt niet vaak 
maar ik kreeg klachten 
van een lezeres. “Er 
stond niet een leuk 
zinnetje in mijn column 
van vorige week.” Dat 

trek ik mij aan. Dat mag niet meer gebeuren. 
Het kwam denk ik door het regenachtige weer 
en het feit dat ik om 10,00 uur in de ochtend de 
lamp nog aan moest hebben en omdat het een 
beetje troosteloos onderwerp omvatte. Onze 
Algemene Beschouwingen. Ik heb vrijdagavond 
vrijgenomen om de geschriften van onze 
politieke partijen, die uitgebreid in onze krant 
(als enige) stonden te lezen. Ja! Ja! De andere 
kranten vonden ze kennelijk niet de moeite 
waard genoeg om ze op te nemen. Wel een 
paar hoofdlijntjes maar die zijn dan zo gekleurd 
dat je ze niet meer kan vertrouwen. Toch? Op 
een partij (de VVW) na en ik begrijp dat niet, 
zijn de andere partijen (7) niet tevreden met de 
communicatie van het college van B&W met de 
Raad en met de burgers. Ze hebben gelijk als 
ze zeggen; “Het college maakt veel poeha van 
lulligheden maar is bij belangrijke zaken niet 
thuis voor de burgers.” B&W slaat op zijn/haar 
borst op zijn Amerikaans uch, uch, uch, maar 
laat de burger in de kou staan. Ja! Ja! B&W staat 
ver van de burgers af, maar de raadsleden zelf 
zijn nauwelijks een haartje beter. Wij moeten 
het er nog een jaartje mee doen. Te hopen 
dat ze voor de toekomstige Raad niet teveel 
problemen achterlaten. De begroting is in 
elkaar geflanst en door boekhoudkundige trucs 
maar net sluitend gemaakt, maar volgend jaar 
gaan wij eraan geloven dan gaat beslist de OZB 
omhoog. Let maar op!!! Ja! Ja! Allereerst om de 
tekorten op de begroting van het prestigieuze 
zwembad van Dekker en consorten te dekken. 
Maar er staan nog veel meer prestige projecten 
op het programma van B&W. Het estafetteplan 
en het Haitsmaplein. Ja! Ja! “Maak je borst 
maar nat mensen.” Onze vertegenwoordigers, 
de raadsleden, laten ze maar begaan omdat ze 
het toelaten hoewel ze het soms finaal oneens 
zijn met B&W ze die zaken lachend toch door de 
Raad heen laten laveren. Die kunnen blunders 
maken en geld verspillen het gaat gewoon 
door. Dat mag gewoon. Tijdens feestjes zijn ze 
altijd vertegenwoordigd als er maar te eten en 
te drinken is en natuurlijk een fotootje in de 
krant van komt. Zo dat hebben wij weer even 
gehad. Ja! Ja! (Hier werd ik “even” onderbroken 
door een telefoontje van een Noorse vriend die 
ik al 35 jaar ken.) Hij zegt; “Als je verkouden 
bent” en dat ben ik “dan nemen ze bij ons een 
cognacje.” Dat heb ik gedaan. Het komt er dus 
aan weer even verder te gaan met de algemene 
beschouwingen (Moet dat met een hoofdletter? 
Hier niet denk ik.) dat er veel te weinig wordt 
gebouwd voor de starters maar ook voor de 
ouderen en één ouder gezinnen  met een kleine 
beurs daar zijn de partijen het over eens. Dat 
wisten wij ook al. Maar het opvallende is dat 
geen van de partijen het daar uitgebreid over 
heeft gehad en niet een keer het percentage 
van 25% goedkope woningen heeft genoemd. 
Alleen starters noemden een paar partijen. 
Starters in containerwoningen van die ijzeren 
bakken waarin Spelt zijn afval in vervoert 
en over Ducaton dendert en waarin drugs 
worden gesmokkeld via de havens. Ja! Ja! 
Hoe meer hoe beter. “Samen sterk met onze 
inwoners.” Lachen!!! Klachten van de bewoners 
bij Ducaton daar hebben ze het wel over. Gek, 
of niet, daar hebben ze het wel over omdat het 
gisteren gebeurd is en de krantenberichten nog 

net droog zijn. Maar de ellende met de invalide 
parkeerplaatsen in onze gemeente heeft 
niemand het over. Dat wordt ondergeschoven 
bij de WMO en de WMO wordt voor het grootste 
deel oncontroleerbaar ondergebracht bij de 
BAAT en verder nergens.  De BAAT doet er niets 
aan omdat hun terrein niet is. De WMO- Raad 
doet er ook niets aan omdat het hun terrein niet 
is. Ook omdat zij toch niets te vertellen hebben 
omdat ze alleen maar kunnen adviseren en 
verder ook geen zeggingskracht hebben. 
Allemaal humbug dus. De buurtconciërges 
doen er ook niets aan omdat zij er niets over 
te zeggen hebben. De Raadsleden interesseert 
het niet omdat het geen groep is die veel lawaai 
maakt.  Bij de afdeling invalidenkaarten is niet 
veel te halen. Toch? Er is in onze gemeente geen 
invalidenbeleid. Nee! Nee! Onze raadsleden 
hebben nog niets aan hun benen en aan hun 
hart. (Behalve een maar die doet er ook niets 
aan en houd zijn beloften ook niet.) Helaas. Ja! 
Ja! Raadswerk stompt af en zeker na 25 jaar. 
Onze raadsleden zitten veel te lang in de Raad 
dan raak je afgestompt. Onze Wethouders 
zitten veel te lang in B&W. Ze zijn afgestompt. 
Jammer eigenlijk dat de grote gemeente niet is 
doorgegaan. Nou krijgen wij straks het zelfde 
stelletje weer terug en waait er nooit een frisse 
wind door onze Raad. Wie wil daar nou in 
zitten? Wie wil daar nou wethouder van worden 
anders dan lekker om ter eigen genoegen van 
te profiteren. Lekker pensioen regelen, lekker 
een reisje naar Oe Oe Oeganda maken. Hoeveel 
afval hebben ze daar al opgeruimd. Hoeveel 
heeft het ons al gekost? Hoeveel moet onze 
OZB daar weer voor omhoog? Het schrijven 
gaat mij nu veel beter af na een cognacje 
en de verkoudheid voel ik ook niet meer. Die 
Noren weten het wel. Ja! Ja! De leefomgeving 
zonder concrete aanbevelingen heb ook nog in 
één beschouwing gelezen maar de rest heeft 
er helemaal niets mee. De CO2 vermindering 
stond ook zonder enige aanbeveling bij een 
geneoemd. (het moet maar). Waar is de visie 
Verbeter de wereld, begin bij jezelf.” Onze B&W 
heeft er in ieder geval niets mee. Die heeft net al 
keizer Nero veel met “Brood en Spelen.” Je kunt 
ze echt niet serieus nemen. Jammer want het is 
toch ons College. Ze hebben geen beleid voor het 
behoud van de leefomgeving voor onze kinderen 
en kleinkinderen. Ja! Ja! Ze volgen ideeën van 
bewoners door brieven te sturen aan bedrijven 
om anderen aan te zetten tot milieuvriendelijk 
beleid zag ik op de gemeentelijke pagina, 
maar waar zijn ze zelf? Waarom rijden in 
onze gemeente nog niet allemaal elektrisch 
aangedreven onderhoudsvoertuigen. Waarom 
moeten wij fietsers achter stinkende uitlaten 
van OV bussen rondrijden? Waarom zorgen ze 
niet dat de woningbouwvereniging meer doet 
aan zonnecellen op bestaande flats. Wat doet 
onze gemeente in haar beleid aan het behoud 
van onze cultuur en natuur? Alles laten ze aan 
het particuliere initiatief over en als dat er niet 
is dan doen ze zelf nihil. Wat kunnen wij van 
onze raad verwachten? Hoeveel raadsleden 
hebben er iets (ideeën) met het behoud van 
onze aarde. (Het rentmeesterschap zoals de 
partijen op Christelijke grondslag zeggen.) wij 
leven vandaag en hebben niets te maken met 
morgen. Toch? Ja! Ja! Gelukkig heb ik vandaag 
weer enkele meesjes en een winterkoninkje 
gezien. Kraaien zijn er genoeg. Ook in de Raad. 
Die borrel heeft wel geholpen. Het schreef 
allemaal veel makkelijker.
 

John B. Grootegoed

En zo gaat het nou met veel 
zaken in deze gemeente

Als ik dit stukje schrijf , is het al meer dan 3 weken ge-
leden dat de straatverlichting in onze buurt voor een 
onacceptabel deel uitviel. Om wat preciezer te zijn , 
een deel van de Viergang, een deel van het wandel-
pad  dat evenwijdig aan de Stellingmolen loopt , een 
deel van de Koningsspil en een deel van de Verfmo-
len. Ik telde zelf 8 lantaarnpalen binnen een straal van 
100 mtr die het niet brandden , maar andere informa-
tie spreekt van zeker 13 palen .
Dat laatste is te herleiden tot de lengte en route van 
(avond)wandeling welke men met de hond maakt .
Omdat er na enkele dagen duisternis blijkbaar nog 
geen actie ondernomen was door de firma 
CITY TEC ( gecontracteerd door de Gemeente voor 
het onderhouden van de openbare verlichting ) ont-
plooiden diverse bewoners activiteit door City Tec te-
lefonisch van de problemen op de hoogte te brengen. 
Hoe ik dat weet ?  Wel , als hondenbezitter loop je 
nogal eens een mede hondenbezitter tijdens het uit-
laten van de viervoeter tegen het lijf , zowel overdag 
als avonds .
Dan spreek je elkaar en ontdek je tijdens dat gesprek 
dat jij niet de enige bent die moeite heeft met de don-
kere wandelgebieden . Dan verneem je ook dat jij ook 
niet de enige bent die City Tec reeds heeft benaderd.
Deze duistere situatie duurde al twee weken toen ik 
besloot City Tec op zondag  8 November nógmaals te 
bellen. Storing in de straatverlichting is storing tóch ?  
En een storingsdienst hoort 24 uur per dag bereikbaar 
te zijn……  Wie schetst mijn verbazing ? 
Ik kreeg ene meneer Jansen * aan de lijn  ! Na zijn 
vragen over  (woon)plaats , straat, postcode enz. enz 
waar zich de storing dan wel voordeed, beloofde hij 
mij dat hij het zou dóórgeven .   Hij was dus niets meer 
dan een “doorgeefluik”….
Ik verstrekte de man ten overvloede nog eens de num-
mers van de lantaarnpalen welke het betrof. ( Dit had-
den andere melders overigens óók al gedaan.)
Nóg groter was mijn verbazing toen op maandag 9 
November er een serviceauto van City Tec in de straat 
verscheen. HOERA !!!!!!!! ACTIE !!!!!!!!!!!!!!!……….. dacht 
ik.
De City Tec serviceman stapte uit zijn auto , verwijder-
de  het inspectiedekseltje van een paal dicht bij ons 
huis , rolde een kabeltje uit zijn auto naar de paal toe, 
sloot die aan, keek omhoog en zag dat het licht brand-
de ! BINGO !
Vervolgens rolde hij zijn kabeltje op , deed de deur van 
zijn auto dicht en klom achter het stuur . Dit alles zag 
ik vanuit ons huis. Voor hij kon wegrijden ben ik op 
een drafje naar hem toe gegaan en gevraagd of het 
probleem nu eindelijk verholpen was.
Tot mijn  verbazing was zijn antwoord: “Nee, en ik kan 
er niets aan doen. Het ligt niet aan City Tec , maar 
aan JOULE …”.. Op mijn vraag wie dan wel JOULE 
was, deelde hij mij mede dat het een andere naam 
was voor ENECO. Het probleem was dat er ergens on-
der de grond wel een kabelbreuk zou zijn , maar dat 
dát niet zijn gebied was. Hij was voor problemen bo-
ven de grond.
Toen ik vroeg of dat misschien betekende dat het 
“geen straatverlichting hebben” weer wéken ging du-
ren , antwoordde hij dat dat best eens zo kunnen zijn. 

Daarop reageerde ik met te zeggen dat ik dan een 
klacht zou indienen bij de Gemeente.
“Daar doet U heel goed aan” , vervolgde hij ons ge-
sprek. “Misschien helpt dat de zaak te bespoedi-
gen…”
Thuisgekomen pakte ik meteen de telefoon en belde 
het Gemeentehuis. Kreeg uiteraard eerst de centra-
liste.  Toen ik halverwege mijn verhaal was verwees 
zij mij meteen naar City Tec , maar ik kon haar in een 
paar zinnen op andere gedachten brengen. Of zij mij 
maar door wilde verbinden met de verantwoordelijke 
afdeling bij de Gemeente en s.v.p graag een naam van 
iemand….
Na een klein poosje ( ze moest het blijkbaar zelf nog 
uitvinden) werd ik met een meneer verbonden die mij 
ook , na enkele zinnen mijnerzijds , aan City Tec wil-
de koppelen.
Toen ik hem echter duidelijk gemaakt had wat er zich 
aan bewonersacties in de laatste weken en vandaag 
richting City Tec al had afgespeeld kreeg ik het vol-
gende te horen:
“De Gemeente de Ronde Venen heeft een alles om-
vattend contract afgesloten met City Tec waar het om 
het onderhoud van de openbare ( straat) verlichting 
gaat”.  Punt uit !
“City Tec echter heeft dit contract opgesplitst en heeft 
zich het “bovengrondse deel” toebedacht en het “on-
dergrondse deel”( kabels etc.) doorgeschoven naar 
JOULE.( lees: ENECO).”

“Maar….. zo zei de gemeentelijke zegsman , daar 
komt City Tec als hoofdgecontracteerde niet mee weg. 
Ik ga ze ogenblikkelijk bellen en op hun verantwoor-
delijkheden wijzen.”
Einde gesprek met de gemeenteambtenaar………
Vrijdagavond 13 November, Eureka !! Licht in de duis-
ternis !! De gewraakte straatverlichting brandt !  Maar 
ach, wat een ellende, de vreugde was slechts van kor-
te duur. Slechts enkele uurtjes konden we genieten 
van het feit weer te zien waar we liepen. Daarná was 
het weer voorbij.
We zijn nu wéér aan een nieuwe week begonnen. De 
vierde op rij ! Welke actie de gemeente heeft genomen 
weet ik niet , maar zeker is dat het nog steeds even 
donker is in onze buurt als dik 3 weken geleden.
Ik vraag me zo zachtjes aan af waarom wij gemeente-
belastingen betalen. Daar hoort toch ook goed onder-
houd van de openbare verlichting bij ?
Een ander ding is ook zeker. Het dievengilde vaart 
wel bij deze situatie en de gemeente maar vragen aan 
haar ingezetenen of zij zich nog wel veilig voelen….. 
en maar volhouden dat deze vraag positief beant-
woord kan worden. 
KUL !!
We wachten maar weer af met in ons achterhoofd het 
gezegde:  Zij dronken een glas, zij deden een plas en 
alles bleef zoals het was….
Ik hoop dat er iemand “ondergronds” gaat en het 
“elektrische lek” snel zal vinden.
 
* vanwege privacy de naam veranderd.
 

C.N.H. van Dijck, Mijdrecht.

Men was al om 08.uur van huis gegaan verklaarden 
zij later , hetgeen een mompelende opmerking uit het 
geroezemoes in de kerkzaal ontlokte: Dan hadden jul-
lie maar eerder van huis moeten gaan…. Zo , die zit.
De overigens aardige en vrolijke Connexxion mede-
werkster die e.e.a aan de hand van lichtbeelden uit-
legde , wist zelf een heleboel van de materie af die 
over de aanwezigen werd uitgestort. Ik weet niet of de 
organisatie of zijzelf het in de gaten had , maar de ter-
loops en weinig hardop geplaatste opmerkingen uit 
de zaal werden steeds talrijker. 
Onverdroten werd het programma afgewerkt met 
steeds meer de vingerwijzingen naar :
Dat moet U op internet opzoeken onder www……enz. 
enz. of 
Dan moet U de klantenservice bellen op nr: ……. of
Dan moet U naar het steunpunt of de servicebalie en 
daar de zaak laten klaren…..
Connexxion gaat er dus blijkbaar klakkeloos van uit 
dat iedereen een computer heeft en dat iedereen ge-
negen is om telefonisch de zaak uit te zoeken tegen 
10ct per minuut , oplopend tot 80 ct per minuut aan 
kosten voor de servicenummers . Dit nog buiten de 
keren dat je tegenwoordig eersteen gigantisch keu-
zemenu door te lopen krijgt ,  al dan niet voorzien van 
muziek in de “wacht”gezet wordt  of de veel gehoorde 
stem krijgt die zegt dat alle medewerkers in gesprek 
zijn en de wachttijd tot 15 minuten kan oplopen.
Ook werd duidelijk dat er nogal veel verschillen-
de soorten OV chipkaarten zijn met een nog groter 
scala aan mogelijkheden en onmogelijkheden. Nog ( 
steeds) niet iedere gemeente , grote stad of provincie 
is gereed voor dit soort van betaling voor openbaar-
vervoer en de invoering van het geheel tot op landelijk 
niveau strekt zich uit tot 2011.
Verder werd de NS met hun kortingkaart verweten dat 
zij weer andere maatstaven hanteerde dan Connexxi-
on en dat de NS qua automatisering 2 jaar achter liep 
op Connexxion…
Al met al , ondanks de vrolijke presentatrice , geen 
duidelijk geheel en helemáál geen eensluidend ver-
haal.

Wat verwacht men nu eigenlijk van al die grijze kop-
pies , daar in die kerkezaal ?
Na de presentatie kon er , nu tegen een geringe ver-
goeding , andermaal koffie genuttigd worden en wer-
den folders en formulieren uitgedeeld over het hoe en 
wat m.b.t de OV chipkaart.
Nu dacht ik toch heus dat er buiten op straat z’n dub-
bele bus zou staan om de gepresenteerde materie nog 
eens in de praktijk te toetsen. Wat stond er ??? Zo’n 
12 persoons busje met één ingang , tevens uitgang , 
en ongeveer 50 man ervoor. Er staan nog 49 wachten-
den voor u …..

Ben maar naar huis gegaan en ik wacht wel op de din-
gen die komen gaan………
Echt negatief ben ik echt niet over het fenomeen Ov-
chipkaart , maar wáárom moeten wij in Nederland 
toch steeds opnieuw het wiel uitvinden.
Bijna ieder jaar brengen wij , mijn vrouw en ik , enige 
dagen in de stadstaat Singapore door.
Singapore is minstens zo groot als heel de provincie 
Utrecht. Onder straatniveau ligt een even groot net-
werk van spoorrails en stations op diverse niveaus 
voor de metro , net zo groot uitgebreid als heel de 
provincie Utrecht.

Al meer dan 15 jaar werkt dáár het één-pas-systeem 
, zowel voor de MRT ( Mass Rapid Transport) als 
voor de vele busmaatschappijen die het bovengrond-
se openbaar vervoer voor hun rekening nemen PRO-
BLEEMLOOS.

Wáárom stuurde men, jaren geleden, geen studiede-
legatie naar deze stadstaat om de boel botweg te ko-
piëren ?
Dat had ons allen een gigantische berg problemen en 
geld gescheeld.
Ik wens de Ovchipkaart een lang en servicegevend le-
ven.
 

C.N.H. van Dijck
Mijdrecht

Adventsconcert in 
Vinkeveen
Vinkeveen - Op zaterdag 12 de-
cember om 20.00 uur voert het groot 
koor ‘Eigen Wijs’het Weihnachtso-
ratorium van H.F.Müller uit in de 
R.K.kerk, Kerklaan 2 in Vinkeveen.
Kaarten voor dit prachtige concert 
zijn à 5,00 per stuk verkrijgbaar bij:        
drogisterij de Bree, Herenweg 12-
14, Vinkeveen, 
Boekhandel Mondria, Lindeboom 
11, Mijdrecht, 
bij de koorleden van groot koor ‘Ei-
gen Wijs’ 
en bij de ingang op 12 december.

In het oratorium wordt het kerst-
evangelie getoonzet. 
De priester-componist Heinrich Fi-

delius Müller wilde daarmee de 
mensen vast in kerststemming 
brengen. Om het verhaal compact 
te houden koos hij voor korte soli en 
koorbewerkingen van oude beken-
de en krachtige liederen. 
Vooraf zingt het koor 3 Nederlands-
talige advents/kerst liederen, waar-
bij het publiek wordt uitgenodigd 
om mee te zingen.
Het oratorium bestaat uit diverse 
koralen en de recitatieven en aria’s 
worden gezongen door solisten.
De algehele muzikale leiding is in 
handen van dirigent Roel Staal.
Koor ´Eigen Wijs` bestaat uit 23 per-
sonen. 
In het begin van 2009 is het koor op 

zoek gegaan naar extra ondersteu-
ning voor dit unieke concert door-
mensen van andere koren, of men-
sen die graag zingen, uit te nodigen. 
Inmiddels bestaat het groot koor ́ Ei-
gen Wijs´ uit 50 personen, dus ruim 
een verdubbeling van zangstemmen 
uit de gehele Ronde Venen
De repetities zijn al in volle gang en 
wij hebben er zin in om dit concert 
op zaterdag 12 december aan u ten 
gehore te brengen.
Vanaf 19.30 uur gaan de deuren 
open en staat de koffie-thee voor 
u klaar. De kaartverkoop is inmid-
dels gestart

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Cursusproject en
Van Gogh
Vinkeveen - Altijd al meer willen 
weten over Vincent van Gogh en zijn 
schilderijen?
Bij het Cursusproject kunt u een Van 
Gogh-lezing volgen met daarna een 
museumbezoek. 

 De lezing over de persoon en de 
kunst van Vincent van Gogh, die 
leefde van 1853 tot 1890 is op 7 de-
cember van 20.00 uur tot 22.00 uur.
De lezing is in De Boei, Kerklaan 32, 
Vinkeveen. 

Voor het museumbezoek op 11 de-
cember om 19.00 uur wordt er ver-
zameld.
In de hal van het museum, Paulus 
Potterstraat 7, Amsterdam.
Kosten zijn 10,00 en Entree museum 
of museumkaart.  

Aanmelden via het inschrijfformu-
lier op www.cursusproject.nl en op-
sturen naar auwert@casema.nl  Of 
bellen; 0297 265451.

Lezing over Rome bij het 
Cursusproject
Vinkeveen - Altijd al van plan om 
Rome te bezoeken of wil je meer 
weten over de stad die je hebt ge-
zien? Hier is je kans op 8 decem-
ber van 20.00 uur- 22.00 uur in De 

Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Kos-
ten 5,00.
De ‘Eeuwige stad’ Rome heeft gro-
te invloed gehad op de kunst en ar-
chitectuur in de rest van de wester-

se wereld. In deze dialezing zal in-
gegaan worden op al het moois dat 
in de tijd van de Romeinen, in de 
Middeleeuwen en Renaissance tot 
stand gekomen is. Aan de orde zul-
len o.a. komen: het forum Roma-
num, de Ara Pacis, een aantal mid-
deleeuwse kerken (S. Clemente, S. 
Sanctorum, S. Maria Maggiore, S. 
Pudenziana) en natuurlijk de Sint 
Pieter en het Vaticaan.



De Ronde Venen - In de stand van 
de biljartcompetitie van De Ron-
de Venen waren de afgelopen week 
geen veranderingen.
De spanning om de 2e plaats na 
koploper De Paddestoel is te snij-
den. Op plaats 2 t/m.4 staan drie 
teams met exact hetzelfde aantal 
punten.
Deze week was Ton Driehuis de man 
met de minste aantal beurten. Hij 

had er maar 17 nodig om Nico van 
Soeren beteuterd achter te laten. Ab 
Augustin had met 13 caramboles = 
37,14 %  procentueel de hoogste se-
rie. APK Mijdrecht 1 won nipt met 5-
4 van De Merel/Heerenlux 3. Hans 
van Rijn was in 23 beurten veel ster-
ker als Hennie Versluis. Wim Berke-
laar had geen schijn van kans tegen 
Richard Hoogenboom. In 26 beurten 
had Richard de partij in de knip.
Dio 1 had met 5-4 winst veel moeite 
tegen De Kuiper/van Wijk. De wed-
strijd tussen de kopmannen Paul 
Schuurman en Kees de Zwart ein-
digde in een zege voor Kees. Her-
man Turkenburg (zie foto) was veel 
sterker tegen een uit vorm zijnde Ni-
co Koster.
Dio 2 haalde een ruime 7-2 tegen 
Stieva Aalsmeer. Hennie Hoffmans 
was in 24 beurten geen partij voor 
Pieter Coenen. Derk Bunders redde 
de eer voor zijn team.
Cens 1 was met 2-7 kansloos te-
gen De Paddestoel 1. Hans Bras, 
Wijnand Strijk en Carolien van Wijk 
namen de punten mee naar Hof-
land.

Langste end
De Paddestoel 2 trok met 5-4 tegen 

Cens 2 aan het langste eind. Jim van 
Zwieten had maar 19 beurten nodig 
om Joel Knightley  aan zijn zegekar 
te binden.

Kromme Mijdrecht 2 zag met 3-6 
De Schans met de winst vertrekken. 
John Beets en Ab Augustin verdeel-
de de punten gebroederlijk. Na 23 
beurten stond er een remise op de 
klok.

De Paddestoel 3 was met 4-5 de 
mindere van De Kromme Mijdrecht 
1. Martin Hoegee was de grote man 
door in 26 beurten Teus Dam geen 
schijn van kans te geven en het ex-
tra punt voor zijn team te halen.
De Merel/Heerenlux 4 verloor met 
4-5 van APK Mijdrecht 2. Pascal 
Puijmakers won in 21 beurten in 
een zeer spannende partij van Toon 
van Dijk. Bobby de Boer had in 25 
beurten geen kind aan Ben Fransen. 
Benno de Rooy blijft maar winnen, 
Nico Zaal was het nu het slachtof-
fer. 

De Merel/Heerenlux 1 was met 5-
4 De Vrijheid/Biljartmakers de baas. 
Ton Driehuis was de “big man” voor 
zijn team. Alle partijen waren in de 

Wilnis - Sinds kort heeft nagelsty-
liste Susan Outshoorn zich onder 
de naam ‘Bij Suus’ zelfstandig ge-
vestigd aan het Zwenkgras 1 (hoek 
Raaigras), midden in de woonwijk 
Wilnis-Veenzijde. Goed bereikbaar 
en met voldoende (gratis) parkeer-
voorzieningen voor de deur. Zij deelt 
de voormalige huisartslocatie met 
Mensendieck therapeute Miranda 
van Dijk. Susan heeft na een gede-
gen opleiding jarenlange ervaring 
opgedaan bij verschillende werk-
gevers in de branche van nagelver-
zorging, waaronder ook het aan-
brengen en onderhoud van kunst-
nagels. Let wel, zij is vooral manicu-
re en geen pedicure, maar kan de 
teennagels wel verfraaien om er zo-
mers in open schoenen mooi mee 
voor de dag te komen. Naast ma-
nicure is Susan ook visagist en kan 
dus een complete make-up verzor-
gen, waaronder ook bruidsmake-
up. Zij was zoals zij zelf zegt ‘aan 
een nieuwe uitdaging toe’. Dat re-
sulteerde in de keuze om voor zich-
zelf te beginnen. Dat is een compli-
ment waard om die stap te wagen 
in een toch wat onzekere economi-
sche tijd en de omringende concur-
rentie. Toegegeven, zelfstandigen in 
bepaalde beroepen hebben geen of 
weinig last van de recessie (gehad). 
Dat geldt ook voor Susan die in haar 
vakgebied in de loop van de tijd bo-
vendien een vast klantenbestand 
heeft weten op te bouwen. De ruim-
te waar zij haar nagelstudio heeft is 
in eigen beheer opgeknapt tot een 
keurig verzorgde en ‘huiselijk’ in-
gerichte studio waar zij haar klan-
ten in een ongedwongen en gezelli-

ge sfeer ontvangt. Susan Outshoorn 
straalt een no-nonsense type uit die 
daarnaast weet wat zij wil en gelooft 
in het slagen van haar onderne-
ming. Bovendien is zij op en top een 
perfectionist in haar werk. ‘Bij Suus’ 
is de simpele verwoording van de 
bedrijfsnaam die overigens goed in 
het gehoor ligt en zichzelf uitdraagt. 
“Want,” stelt Susan, “als mensen 
op hun 06 bellen naar de klant en 
vragen waar zij of hij is op dat mo-
ment, is het antwoord heel eenvou-
dig: ‘Bij Suus’! Dat leek mij meteen 
een aparte en tegelijkertijd ook effi-
ciënte naam om mijn nagelstudio zo 
te noemen. Makkelijker kan niet en 
bovendien goed te onthouden.”

Ook mannen en nagelbijters
“Ik verzorg vooral de natuurlijke na-
gels, dus een behandeling met een 
scrubje, een maskertje, knippen, vij-
len, lakken enzovoort. Dat geldt ook 
voor de teennagels. Zeg maar dat dit 
de basis is. Dat kost zo’n driekwar-
tier tot een uur. Het aanbrengen van 
kunstnagels daarbij is dan een an-
der verhaal. Dat is een dimensie ex-
tra die aan de nagelverzorging wordt 
toegevoegd. Dan duurt een comple-
te nagelverzorging pakweg ander-
half uur. Dat is zonder het aanbren-
gen van een witrandje. Wil de klant 
dit ook dan is dat natuurlijk moge-
lijk en duurt de behandeling een 
half uur langer. Mensen kiezen voor 
kunstnagels omdat dan alle nagels 
mooi van gelijke lengte zijn.”
Als de nagelbehandeling geslaagd 
is en de vingers van fantastisch 
mooie nagels zijn voorzien, moet 
men elke drie weken terugko-

men voor een nabehandeling. Im-
mers de onderliggende eigen nagel 
groeit uit waardoor je een rand ziet 
ontstaan. Die wordt dan weer bij-
gewerkt. Soms kan er vocht onder 
een kunstnagel komen of vuil. Die 
moet dat sowieso bijgewerkt wor-
den. Op den duur moeten er hoe 
dan ook weer nieuwe kunstnagels 
aangebracht worden want door ver-
oudering worden ze broos,” aldus 
Susan. “Maar ze zijn wel waterbe-
stendig en wasecht. Men moet al-
leen voorzichtig zijn met oplosmid-
delen, zoals aceton en verfverdun-
ningsmiddelen. Want daarmee week 
je de kunstnagels van de onderlig-
gende nagel af. Je kunt in principe 
alles met deze nagels doen, maar je 
moet wel oppassen bij ruw werk. Als 
je dus met deze nagels je huis gaat 
schuren en schilderen dan kun je er 
op wachten dat iemand met mooie 
(kunst)nagels weer snel bij mij aan 
tafel komt zitten om een en ander te 
laten herstellen. Verder kan ik hier 
ook nagelbijters behandelen en er-
voor zorgen dat die zonder schroom 
hun handen weer kunnen uitsteken. 
Behalve vrouwen zijn ook mannen 
welkom voor elke vorm van nagel-
verzorging en manicuren. Er zijn er 
bij die zelfs kunstnagels willen heb-
ben. Tegenwoordig kijkt niemand 
daar meer van op.” 

Al met al is een nagelbehandeling 
voor goedverzorgde handen en na-
gels met de feestdagen nooit weg. 
Zo mogelijk inclusief kunstnagels 
met een kleurtje en/of een witrand-
je erbij dan wel een andere versie-
ring erop. Tegelijkertijd kunnen de 
dames zich dan ook laten ‘opma-
ken’ met een aantrekkelijk ogende 
make-up. Susan verkoopt ook ver-
schillende producten om thuis zelf 
de nagels mooi te houden of bij te 
werken, zoals nagellak, scrubmid-
delen, voetcrèmes, handverzorgen-
de producten en dergelijke. Voor 
liefhebbers heeft zij ook cadeau-
bonnen waarop men elk willekeurig 
bedrag kan invullen. De ontvanger 
kan daarmee ‘Bij Suus’ terecht voor 
gehele of gedeeltelijke betaling van 
een nagelbehandeling of make-up. 
Leuk als surprise voor de komende 
Sinterklaastijd en de feestdagen om 
een familielid of relatie eens mee te 
verrassen. Susan werkt uitsluitend 
op afspraak van maandag (inclusief 
maandagavond) tot en met donder-
dag. Belangstellenden kunnen haar 
bellen voor nadere informatie over 
tarieven voor verschillende behan-
delingen en/of het maken van een 
afspraak: 06-25040948.
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Mooie make-up en 
nagelverzorging ‘Bij Suus’

Kinderkoor op maat met kerst
Uithoorn - Dit is een oproep aan al-
le basisschoolkinderen van groep 3 
t/m 8:

Hou je van zingen?
Doe dan mee met het KERSTPRO-
JECT van kinderkoor Op-Maat.
Je mag dan meezingen met het koor 
tijdens de gezinsviering op kerst-
avond 24 december!
We gaan 4 keer met elkaar oefe-
nen, op donderdag 26 november, op 

donderdag 10 en 17 december en 
op dinsdag 22 december.
Je hoeft niet katholiek te zijn om 
mee te zingen in het koor.
Het is de bedoeling dat je minimaal 
3 keer van de 4 repetities aanwe-
zig bent en natuurlijk ook tijdens 
de kerstviering op 24 december 
19u, want daar gaat het om! Vorig 
jaar met Kerst stond kinderkoor Op-
Maat ook met een extra groot koor 
in de Kerstviering te zingen en dat 

klonk fantastisch en was harstikke 
gezellig!
Kinderkoor Op-Maat repeteert on-
der leiding van Ireen van Bijnen 
op donderdagavond van 19.00 – 
20.00 uur in het trefcentrum van De 
Burght, Potgieterplein 4 te Uithoorn.

Heb je nog vragen of wil je je opge-
ven, mail dan naar dirigente Ireen: 
bertir1@kabelfoon.nl of bel haar: 
(06)50445100

Is uw huisdier 
zoek?

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

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

Vermist:
- Wagenmaker Veenzijde in Wilnis, rode kater met witte bef, buik
 en sokjes. Fors postuur en hangbuik. Hij heet “Soleil” en is 9 jaar.  
 Schuwe kat.
- Drechtdijk in De Kwakel, rood witte kater met witte bef en witte
 sokken. Zijn naam is “Monty”.
- Herenweg in Wilnis, een wit-zwart-cyperse kat met bruine
 vlekken. Vier witte pootjes. Wit aan de buik en op de rug.
 De kop is zwart cypers met bruine vlekken. Ze is een half jaar
 oud en heet “Puck”.
- Marktschipper in Wilnis, zwart/witte kater. Zwarte rug met
 een beetje wit. Witte buiken en pootjes. Zijn staart is zwart/wit.
 Hij heeft een platte snuit. Hij heet “Joris”. 
- Zuster Claassenhof in Abcoude, geheel cyperse poes.
 Ze draagt zwart met witte kattenvoetjes met een naam kokertje.
- B. Zweershof in Uithoorn, witte poes. Heeft op beide oren
 zwart/grijs vlekje. Zwart/grijze staart, rechterzijde lijf 1
 zw./gr. vlekje en links 3 of 4 vlekjes.
- Burg. Kootpark in Uithoorn, Witte poes met zwarte vlekjes.
 Ze is 5 jaar oud en heet “Floortje”.

Gevonden: 
- Stellingmolen in Mijdrecht, klein zwart/wit katje.
- Herenweg in Wilnis, rode kat met witte sokken en witte bef die  
 tussen de voorpoten doorloopt. Loopt er al van voor de zomer.
- Beltmolen in Mijdrecht, beige/bruine kat. Erg mager en vol met  
 klitten.
- Bij afrit Vinkenveen op de 201, donkere cyperse kat.
- Aan het Spoor in Uithoorn, witte poes met bruine staart, witte
 rug. Ze heeft bruine streepjes op haar nek. Heeft witte pootjes
 en haar oortje zijn een beetje stuk. 
- Pieter Joostenlaan voor de sporthal in Wilnis, niet grote
 zwarte poes met bruine gloed. Is aan beide ogen blind.    
- Hoofdweg Mijdrecht bij Manege Lucky Stable. Cyperse kat
 gevonden. Donkergrijs met kleine witte sokjes, klein postuur
- Hoofdweg t/o 71 in Mijdrecht, wit-grijs cyperse poes met
 witte pootjes.
- Veenweg in Wilnis een “grijze pauw”.

Goed tehuis gezocht voor:
- Gesteriliseerde zwart-witte poes van 8 jaar oud. Klein postuur.
- Gesteriliseerde lapjes poes van 8 jaar oud. 
- Gesteriliseerde grijs-witte kater van 8 jaar oud.

Snelheidscontrol 
Padmosweg
Wilnis – Vorige week woensdag 
heeft de poltie, op verzoek van de  
aanwonenden van de Padmosweg 
in wilnis, tussen half twaalf en half 
één een snelheidscontrole gehou-
den. Tijdens deze controle is 8x pro-
ces-verbaal opgemaakt waarbij de 
hoogst gemeten snelheid 72 km/
uur betrof.

Prijsklaverjassen
Vinkeveen - Op vrijdag 20 no-
vember 2009 is er prijsklaverjassen 
voor iedereen in Café de Merel Ar-
kenpark MUR 43 te Vinkeveen tel. 
0297-263562. Aanwezig zijn om, let 
op ja, 20.00 uur en uiterlijk om 20.15 
starten met kaarten, dit op veelvul-
dig verzoek. We spelen vier maal 
zestien giffies, de punten worden 
bij elkaar opgeteld, en de winnaar 
of winnares is bekend. Ook is er op 
deze avond een grote tombola.
De uitslag van de laatst gespeelde 
prijsklaverjasavond, op vrijdag was:
1 Jopie de Busser 7042 punten 
2 Cock Meijer 7029 punten
3  Frans Bierstekers 6781 punten
4 Loes Verbruggen  6771 punten
5 Kees Kooymanmet 6761 punten

De poedelprijs was deze avond voor 
Gerrit de Busser met 4786 punten.

Budo Ryu Blaauw 
succesvol bij judotoernooi
Mijdrecht -  Afgelopen zondag 
hebben 21 leden van de Budo Ryu 
Blaauw meegedaan aan het Fuyiama 
judotoernooi. Kinderen in de leeftijd 
tot en met 14 jaar werden ingedeeld 
naar leeftijd gewicht en kleur band. 
Nadat de poules geschreven waren 
konden de wedstrijden beginnen. 

De judoka’s van Budo Ryu Blaauw 
waren in vorm en wisten maar liefst 
6 eerste prijzen in de wacht te sle-
pen. Bij de meisjes waren dat Chan-
tal Offerman, Bo Voorend en Susan 

Blaauw. Bij de jongens waren dat, 
Leon Pijning, Justin van de Weijden 
en Rogier Hendriksma. Buiten deze 
6 eerste plaatsen wisten wij 5 twee-
de plaatsen in de wacht te slepen. 
Een hele goede prestatie. De judo-
ka’s die trots hun tweede prijs in ont-
vangst mochten nemen waren: Jel-
le van Scheppingen, Floris de Groot, 
Eric van Oosbree, Arnoud Schaap 
en Hessel Hooglugt. De volgen-
de Judoka’s van Budo Ryu Blaauw 
hebben de gedeelde derde plaats 
behaald: Janieck Lindeman, San-

der van Weldam, Wouter de Groot, 
Ivo Adema, Jamaico Lamers, Thijs 
Visscher, Jeroen van Venrooij, Ru-
ben Clerc, André van den Bosch en 
Bram Visscher. Na een lange Judo-
dag gingen alle judoka’s moe maar 
voldaan weer huiswaarts.

Voor meer informatie over jeugdju-
do vanaf 4 jaar, volwassenen judo en 
karate vanaf 10 jaar kunt u contact 
opnemen met Budo Ryu Blaauw on-
der telefoonnummer 0297-272629 of 
06-10484259.

Geen verassingen in 
biljartcompetitie

20 beurten uit, hoog niveau dus.
Stand: 
1. De Paddestoel 2 66 punten
2. De Merel/Heerenlux 4 62 punten
3. Dio 1 62 punten 
4. Dio 2 62 punten
5. De Schans 59 punten

Driebanden-finale:
Het weekend van 21 en 22 novem-
ber is de finale Driebanden A-Pou-
le in Cafe De Vrijheid in de Amstel-
hoek. Beide dagen is de aanvang 
13.00 uur. 

Uit de voorronden zijn als sterke fi-
nalisen Paul Huzemeier, John Beets, 
Paul Schuurman, Bert Loogman en 
Theo Valentijn gekomen. Deze spe-
lers staan garant voor vuurwerk in 
de finale.

Het is een aanrader om dit weekend 
van dit prachtige maar moeilijke bil-
jartspel te gaan genieten in Café de 
Vrijheid.
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LESPROGRAMMA 
OKTOBER-JANUARI 
2009-2010

Basiscursus Vista
• Acht lessen te beginnen op 

woensdagmiddag 2 december en op 
maandagmiddag 15 februari 2010.

Basiscursus XP
• De cusus op maandagmorgen 4 

januari 2010 is vol. De volgende is op 
dinsdagmorgen 2 maart 2010.

Internet en Email
• Zeven lessen te beginnen op 

vrijdagmorgen 6 januari 2010. 
Fotobewerken
• Acht lessen te beginnen op 

maandagmiddag 7 december en 
woensdagmorgen 24 februari 2010.

Internetbankieren
• Een workshop van twee uur op 

woensdagmiddag 25 november. Nog 
een plaats vrij. De workshop is gratis 
voor rekeninghouders van de Rabobank. 

MSWord
• Tot nu toe geen aanmeldingen. Meld u 

aan. Bij vijf of meer gegadigden volgt 
een cursus.

Basiscursus Windows 7
• Acht lessen te beginnen dinsdagmiddag 

5 januari 2010. Meld u aan.
CD’s een DVD’s branden
• Op dit moment zeven inschrijvingen. 

Datum workshop volgt.
Andere 
• Verder organiseren we twee 

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

Onze basiscursussen
“Alle begin is moeilijk”, luidt een gezegde. Dat geldt voor-
al voor degenen die pas een computer hebben aange-
schaft en ermee aan de slag willen. Ze krijgen dan, wan-
neer dat ding is opgestart, op het beeldscherm allerlei fi-
guurtjes te zien en vragen zich af wat die allemaal bete-
kenen. Maar vooral hoe ze ermee moeten werken. En dat 
is nu precies wat u leert op onze basiscursus. Seniorweb 
DRV kent twee basiscursussen. Eén gebaseerd op het al 
wat oudere besturingssysteem XP en een gebaseerd op 
het huidige Vista. Wanneer de computer is opgestart her-
kent u XP door de groene rechthoekige knop linksonder 
op het beeldscherm met daarop het woord “start”. Vista 
herkent u door een ronde, op een bal lijkende, knop ook 
weer linksonder op het beeldscherm. Afhankelijk van wat 
u daar ziet bepaalt u welke basiscursus u moet volgen om 
straks met de computer goed te kunnen werken. 

De basiscursus zelf is niet echt makkelijk te noemen. Het 
moeilijkste onderdeel, zo ervaren wij, is het maken en op-
slaan van bestanden en mappen. Bestanden zijn door u 
op de computer bewerkte stukjes tekst, foto’s, plaatjes, 
stukjes muziek of filmpjes. Maar de programma’s die dit 
bewerken voor u doen zijn ook bestanden. Opslaan bete-
kent een bestand in een map stoppen en die map ergens 
wegschrijven zodat die niet verloren kan gaan. Maar dan 
moeten zowel bestanden als mappen een naam hebben 
anders zijn ze niet terug te vinden. Nieuwe mappen en 
bestanden moeten dus eerst een naam krijgen. 

XP en Vista slaan bestanden op in mappen. De map ‘do-
cumenten’ bijvoorbeeld is een standaard map waarin al-
lerlei soorten bestanden kunnen worden gestopt. Maar 
op die manier wordt die map al snel een vergaarbak. Be-
ter is zelf mappen te maken om bijvoorbeeld het terugzoe-
ken van bestanden te vergemakkelijken. Maar hoe maak 
je mappen, hoe noem je ze, hoe stop je daar bestanden 
in en waar  sla je die mappen dan weer op. Kortom voor 
beginners een nogal ingewikkeld gebeuren. Reden waar-
om een basiscursus dan ook acht lessen van twee uur in 
beslag neemt. We achten dit onderdeel inmiddels zo be-
langrijk geworden dat we overwegen in 2010 kortduren-
de vervolgcursussen te gaan organiseren waarin het ko-
piëren, het plakken, het downloaden, het opslaan, het per 
email versturen van bestanden en mappen en het maken 
ervan centraal staan. Daarnaast zijn we in 2010 ook nog 
van plan ons tienjarig bestaan te herdenken met een spe-
ciale uitgave.  

Nog even ons nieuwe adres. Vanuit Mijdrecht dorp langs 
de brandweerkazerne de Industrieweg op. De vierde af-
slag rechts is de Energieweg. Vanuit richting Vinkeveen 

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

de Mijdrechtse dwarsweg op. Rechtdoor 
rijden en na de tweede rotonde, bij Blok-
ker, de eerste afslag links nemen. Dat is 
de Energieweg. Seniorweb zit in het voor-
malige kantoor van Colombier vlak voor 
de bocht naar rechts aan de rechterkant 
van de weg op huisnummer 107. Dan de 
trap op naar de eerste verdieping. Ons 
emailadres is seniorwebdrv@gmail.com. 
We zijn bereikbaar elke dinsdag- en don-
derdagmorgen van 10 tot 12 op 0297-
272720. Daar tussenin op 0297-282938. 

Vreemde vogel in de wijk
Wilnis - Afgelopen week werd in de 
Wilnisse wijk Veenzijde een ‘vreem-
de vogel’ gespot die op zijn gemak 
door de straten wandelde, af en toe 
de weg overstak en via een tuin weer 
ergens anders tevoorschijn kwam. 
Kinderen liepen de vogel achterna 
en vroegen zich af wat dat er voor 
een was. Het had een soort ‘kroon-
tje’ op. Ook sommige katten waren 
nieuwsgierig, maar daarvan werd de 
vogel wel erg nerveus. Bij navraag 
bleek het een vrouwtjespauw te zijn 
die kennelijk ergens uit een kooi of 
omheinde tuin was ontsnapt. De vo-
gel bleek niet te vangen en was te-
gen het donker worden ook meest-
al uit het zicht verdwenen. De ge-
waarschuwde dierenambulance 
kon naar zeggen weinig uitrichten. 
Wel dat als de vogel gevangen kon 
worden, die naar de Vogelopvang 
in De Bijlmer kon worden gebracht. 
Er werd en passant bij verteld dat 
zij ook kon vliegen en soms in een 
boom een plaatsje zocht… Tja… Al 
met al bleef de pauw zich schuil-
houden. Totdat zij zaterdag aan het 
einde van de middag na de intocht 
van Sint Nicolaas werd gezien op de 
Burgemeester De Voogtlaan. Toen 
de opgetrommelde dierenambu-
lance ter plaatse kwam was de vo-
gel natuurlijk al lang weer onderge-
doken. Maandagmiddag bleek zij 
evenwel gevonden te zijn. Zij zat in 
de tuin bij de familie Krechting aan 
de dr. Mees ten Oeverlaan. “Met 
een boterham hebben we de vogel 
het tuinhuisje in gelokt en toen de 
dierenambulance gebeld,” aldus de 
vrouw des huizes. “Ik wist niet wat ik 
zag. Toen ik aan het stofzuigen was 

keek ik door het raam recht tegen 
haar snavel en een paar nieuwsgie-
rige oogjes aan. Het is kennelijk een 
tam dier.”
Michel van der Laan van de Dieren-
ambulance kwam met een van zijn 
bijrijders de vogel afhalen. Hij ving 
haar in het tuinhuisje waarna ze in 
een kooi in de ambulance werd ge-
zet. De pauw, die aan haar avon-
tuurlijke uitstapje kennelijk geen 

letsel heeft overgehouden, is naar 
de Vogelopvang in de Bijlmer ge-
bracht. Daar blijft zij voorlopig veer-
tien dagen. De eventuele eigenaar 
van de pauw kan zich melden bij 
de redactie van deze krant (0297-
581698) om de vogel weer in zijn/
haar bezit te krijgen. Met dank aan 
de familie Krechting voor het ‘lo-
geren’ en de dierenambulance be-
dankt voor de service!

Pannenkoeken actie bij 
Eliboe
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
hield de Vinkeveense scouting Eli-
boe een gezellige pannenkoeken 
actie. Om 15.00 uur verzamelen  in 
het Beverhok. In de keuken waren 
ze toen al bezig met heel veel pan-
nenkoeken bakken. Iedereen wisten 
al wat zijn taken zouden worden, 
dus ging de ene helft mee om de 
tafels te dekken en de andere helft 
ging mee om de bar neer te zetten 
met alles er op en er aan.
Rond 17.00 uur was de begane 
grond van het scouting gebouw 
omgetoverd tot een pannenkoeken-
restaurant. De mensen die binnen 
kwamen werden heel gastvrij ont-
vangen door het Vendel( een da-

mes onderdeel van scouting groep 
Eliboe). Er zijn:  30 voeten ,9 kilo’s 
bloem, 22,5 liters melk, 90 eieren, 4 
koks, 9 serveersters, 79 gasten door 
heen gegaan afgelopen zaterdag… 
Rond 22.00 uur waren we helemaal 
klaar met poetsen en leek het alsof 
er niets gebeurd was in het gebouw. 
Althans… als je, je neus dicht-
kneep! De pannenkoekenlucht was 
nog overduidelijk aanwezig! Na het 
poetsen ging iedereen moe, maar 
voldaan naar huis. Er is een kleine 
400,- winst gemaakt met z’n allen. 
Dit geld wordt weer gebruik voor 
het zomerkamp, door dit soort ac-
ties blijft het betaalbaar voor ieder-
een. Iedereen heeft mooie compli-

menten ontvangen voor de heerlij-
ke pannenkoeken en de gezellige 
opstelling van de tafels. Jullie be-
grijpen, dat deze actie niet verloren 
gaat en dat we zeker volgend jaar 
weer van de partij zijn!

De scoutingroep wil nog even speci-
aal bedanken: Oma die zich vrijwil-
lig als kok had aangemeld, Cilia, die 
haar taak als chefkok goed op zich 
heeft genomen, Peter en Astrid, die 
à la minuut geholpen hadden, toen 
het in de keuken niet meer te over-
zien was, José Borger die de borden 
beschikbaar had gesteld voor deze 
actie en de vrijdagstam die hebben 
geholpen met opruimen.

Gaat zwembad het Veenbad eind december nu dicht 
of niet?

Voorzitter: “Er komt nieuw 
gesprek met gemeente, 
deur staat op een kier”
De Ronde Venen – Dat was schrik-
ken voor heel veel bezoekers van het 
Vinkeveense zwembad het Veenbad 
afgelopen woensdag toen zij in de-
ze krant lazen, dat het Veenbad 31 
december haar deuren definitief zou 
sluiten. Dat het bad zou sluiten was 
bekend, maar niet eerder dan het 
nieuwe bad geopend was.
Onenigheid met het bestuur van het 
zwembad en wethouder Lambregts 
lag hieraan ten grondslag. Na een 
rumoerige raadsvergadering don-
derdag jl, een gesprek vrijdag jl tus-
sen de voorzitter en de wethouder 
en diverse gesprekken met het per-
soneel van het Veenbad is er be-
sloten dat de deur nog op een kier 
staat.
Het personeel heeft de bond inge-
schakeld, de wethouder schijn juri-
disch advies te hebben binnenge-
kregen en alle partijen stellen dat 
ze het liefst willen dat het bad ge-
woon open blijft tot het nieuwe bad 
geopend is. Zou je toch zeggen: dat 
moet kunnen lukken.
“De datum van sluiting 31 decem-
ber is nog niet van tafel”, aldus de 
voorzitter Anco Goldhoorn, maar er 
is over te praten”.

In een persbericht legt het bestuur 
van het Veenbad uit wat de oor-
zaak van deze toestand is: – Hoe is 
dit ontstaan: De Gemeente De Ron-
de Venen heeft een nieuw zwem-
bad in aanbouw. Het nieuwe zwem-
bad zal door Optisport worden be-
heerd. De gemeente heeft hiertoe 
een overeenkomst met Optisport 
getekend. In deze overeenkomst 
staat een passage dat het perso-
neel van Blijdrecht en Het Veenbad 
een baan aangeboden krijgt bij het 
nieuwe bad. Een goede zaak omdat 
dit de meeste zekerheid biedt voor 
de medewerkers. 
In het overleg van De Stichting Het 
Veenbad met de gemeente is dit 
voornemen altijd het uitgangspunt 
geweest. Door de Stichting is daar-
bij voortdurend gehamerd op het 
feit dat de Stichting GEEN partij is 
in de overeenkomst tussen de ge-
meente en Optisport. De Stichting 
heeft hierdoor een eigen verant-
woordelijkheid naar de medewer-
kers van het Veenbad, zoals is vast-
gelegd in het Burgerlijk Wetboek. 
Feitelijk houdt dit in dat de arbeids-
overeenkomsten tussen de Stich-
ting Het Veenbad en de  medewer-
kers beëindigd moeten worden en 
dat er nieuwe arbeidsovereenkom-
sten afgesloten moeten worden met 
Optisport. 
Het bestuur van de Stichting Het 
Veenbad is er door de gesprekken 
met de gemeente van overtuigd ge-
raakt dat alle medewerkers over 

konden naar Optisport tegen de-
zelfde arbeidsvoorwaarden als die 
in Het Veenbad gelden. Inmiddels 
blijkt niets minder waar. Optisport 
hanteert dezelfde CAO, maar han-
teert daarnaast andere - lees lage-
re - salarisschalen. Ook bepaalt Op-
tisport de functies, waarin de me-
dewerkers gaan functioneren. Het 
bestuur van de Stichting Het Veen-
bad is op dit punt uitermate teleur-
gesteld.  

Besluit College 
Tijdens het laatste overleg met de 
gemeente heeft het bestuur van 
Stichting Het Veenbad een brief ge-
kregen, waarin uitdrukkelijk werd 
gemeld dat vanaf 1 januari 2010 
geen subsidie zal worden verstrekt 
en dat de Stichting vanaf die datum 
wel huur moest betalen aan de ge-
meente. Dit staat in schril contrast 
met de aanvraag voor subsidie, zo-
als de Stichting die heeft gedaan. In 
deze aanvraag is namelijk rekening 
gehouden met een terugloop van 
het aantal leszwemmers door het 
ontstaan van het nieuwe bad. Het 
bestuur is er namelijk van uit ge-
gaan dat een aantal ouders wacht 
met het leszwemmen totdat het 
nieuwe bad klaar is. 

Door dit besluit van het College is 
het bestuur van de Stichting Het 
Veenbad in een zeer zwaar weer te-
recht gekomen. Enerzijds wil het be-
stuur het ontslag van de medewer-
kers correct afwerken en anderzijds 
ook de zwemlessen naadloos laten 
overgaan naar het nieuwe zwem-
bad. De gemeente maakt dit echter 
door haar besluit onmogelijk. De ge-
meente maakt hier naar mening van 
het bestuur een inschattingsfout. 
Zij besluit de subsidie te stoppen, 
waardoor het bestuur van Stich-
ting Het Veenbad het onmogelijk 
wordt gemaakt om het ontslag van 
de medewerkers op een fatsoenlij-
ke wijze te regelen. De gemeente 
gaat hierbij voorbij aan het feit dat 
de stichting Het Veenbad een zelf-
standige rechtspersoon is met wet-
telijk vastgelegde plichten als werk-
gever. Door het besluit van het Col-
lege, treedt B en W in de rechten en 
plichten die een zelfstandige stich-
ting en haar bestuursleden heb-
ben. Bovendien gaat het College er 
ten onrechte van uit dat de mede-
werkers automatisch overgaan naar 
Optisport. Deze beslissing is in de 
gegeven situatie aan de medewer-
kers zelf en niet aan het College. 
Zeer storend is dat de betalingen 
van de salarisverschillen tussen Op-
tisport en Het Veenbad voor reke-
ning komen van Stichting Het Veen-
bad. Dit in tegenstelling tot eerdere 

toezeggingen dat de gemeente dat 
voor haar rekening zou nemen. 

Ontslagaanvraag
Het bestuur heeft in en na overleg 
met de medewerkers besloten geza-
menlijk een sociaal plan af te spre-
ken. Het bestuur heeft hiervoor een 
externe adviseur ingehuurd. De me-
dewerkers gaan de vakbonden be-
naderen om hen te vertegenwoor-
digen. Het bestuur van de Stich-
ting Het Veembad wil samen met de 
vakbonden tot een akkoord komen 
voor een sociaal plan.

Dit moet op korte termijn zijn be-
slag krijgen. Per 31 december 2009 
zal het ontslag van de medewerkers 
moeten zijn geregeld, zo mogelijk in 
goed onderling overleg. 

Zwemlessen
De zwemlessen zullen per 31 de-
cember 2009 worden beëindigd. 
Doordat het nieuwe bad dan nog 
niet klaar is zullen de kinderen van-
af 1 januari 2010 tot opening nieu-
we bad geen zwemles krijgen, me-
dio april – mei 2010.      

Beroep op gemeenteraad
Het bestuur van de Stichting Het 
Veenbad en ook de medewerkers 
van Het Veenbad doen een beroep 
op de gemeente en de gemeente-
raad om de activiteiten te kunnen 
blijven doorzetten totdat het nieuwe 
zwembad klaar is.

Dit omdat de gebruikers van Het 
Veenbad anders ten onrechte de 
dupe worden. Indien de Stichting 
Het Veenbad uit de eigen midde-
len het sociaal plan uitvoert, hoeft 
de gemeente alleen garant te staan 
voor de exploitatietekorten in 2010”. 
aldus het bestuur van het Veenbad.

Wij willen wel
Wethouder Lambregts vindt ook 
dat het zwembad gewoon open zou 
moeten blijven: “ aan mij ligt het 
niet. Het Veenbad heeft 300.000 eu-
ro in kas en wij als gemeente zijn er 
niet van overtuigd dat, dat geld alle-
maal nodig is voor de aanvulling of 
afvloeiing van het personeel.

Wij vragen al wekenlang om ons dat 
goed onderbouwd aan te tonen en 
als zij dat kunnen zullen wij de laat-
ste zijn die dan niet financieel bij 
springen. Maar toon het aan”, aldus 
de wethouder.

De wethouder heeft inmiddels juri-
disch advies gevraagd en het per-
soneel heeft de bond ingeschakeld. 
De gesprekken kunnen beginnen. 
We houden u op de hoogte.

Cursus kunstgeschiedenis
De Ronde Venen - Voor het eerst 
in haar lange bestaan organiseert 
de Stichting ‘Paraplu’ een cursus 
Kunstgeschiedenis: Moderne Kunst 
en Natuur.

In een drietal bijeenkomsten, op de 
donderdagen  26, november en 3 en 
17 december, wordt gekeken hoe 
moderne kunstenaars door de jaren 
heen hun visie op de natuur hebben 

gegeven. Aan bod komen o.a. rea-
lisme, impressionisme en post-im-
pressionisme, kubisme.

In de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige 
eeuw ontstond de land-art. Met na-
me die projecten die deze kunste-
naars in het landschap realiseerden, 
komen uitgebreid aan bod.
De cursus is bestemd voor ieder-
een, vooropleiding of kennis is niet 

vereist en de cursusprijs bedraagt 
slechts 22,00.
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website  
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Paraplu”, 
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.

Via email kan men altijd terecht op  
info@stichtingparaplu.nl.
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Lampions knutselen in 
Gerardus Majella
Mijdrecht - Woensdag de 11e van 
de 11e: Sint Maarten. Ongeveer 18 
kinderen kwamen naar Gerardus 
Majella.

Ze luisterden met de mensen naar 
het verhaal van Sint Maarten, die 
zijn mantel deelde met een arme 
man, de mensen uit zijn stad von-

den dat geweldig Zo maakten men 
van zijn sterfdag een feestdag en  
bij een feest horen lampions en 
snoepjes.
De kinderen zongen samen met de 
bejaarden verschillende liedjes en 
gingen aan de slag: kies je een egel, 
een vis, een pompoen, een padden-
stoel?

Prikken maar, dan mooie gekleurde 
papiertjes plakken, stokje erin, licht-
je en je lampion is klaar.
Niet alleen de kinderen maakten de 
mooiste lampions, ook de bewoners 
en de gasten in Majella. 
Het resultaat was prachtig om te 
zien, nog even zingen en een snoep-
je, zwaaien en tot vanavond.

Om 6 uur was iedereen er weer, wat 
zag het er mooi uit. De kinderen 
zongen veel liedjes en er werd zelfs 
een Duits sint Maartenlied gezon-
gen, daar werden we allemaal stil 
van. Nog even zingen bij de pastoor, 
hij deelde dropjes uit en daarna gin-
gen de kinderen verder op pad met 
de ouders.

Gemeente Abcoude teleurgesteld

Herindelingsvoorstel gemiste 
kans voor bestuurskracht in 
Groene Hart
Abcoude – Vorige week  heeft 
staatssecretaris Bijleveld het herin-
delingsvoorstel voor het Vecht- en 
Plassengebied bekend gemaakt dat 
zij aan de Tweede Kamer gaat voor-
leggen. Zij stelt twee herindelingen 
per 1 januari 2011 voor: één herin-
deling bestaande uit de samenvoe-
ging van de gemeenten Breukelen, 
Loenen en Maarssen en één herin-

deling bestaande uit de samenvoe-
ging van de gemeenten Abcoude en 
De Ronde Venen. De gemeente Ab-
coude heeft met teleurstelling ken-
nis genomen van dit voorstel. 
De gemeente vindt het een gemis-
te kans voor de bestuurskracht in 
het Groene Hart. Zelf is de gemeen-
te altijd unaniem voorstander ge-
weest voor een grote Groene-Hart-

gemeente, een samenvoeging van 
de gemeenten Abcoude, Breukelen, 
De Ronde Venen en Loenen. 

De staatssecretaris heeft om een 
constructieve opstelling van de ge-
meente Abcoude gevraagd ten op-
zichte van het nieuwe voorstel. De 
gemeenteraad buigt zich binnen-
kort over dit verzoek.

Westhoek Wonen realiseert 
‘wonen aan het water’
Vinkeveen - Hoewel symbolisch 
werd dinsdagmiddag 10 november 
jl. de eerste paal geslagen voor een 
complex nieuwe woningen aan de 
Prins Bernhardlaan in Vinkeveen. 
Zes ‘heiers’ namen het slaan van de 
houten paal in de zompige bodem 
voor hun rekening. Het gezelschap 
bestond uit enkele wethouders, di-
rectieleden van Westhoek Wonen 
en de Scholtens Groep (bouwbe-
drijf) evenals eigenaren van twee 
koopwoningen. Met behulp van 
touwen werd handmatig het heiblok 
bediend om de paal in de grond te 
slaan. Het was de feestelijke han-
deling bij het opstarten van dit pro-
ject.
Westhoek Wonen realiseert op die 
locatie in samenwerking met Schol-
tens Bouw B.V. uit De Meern na-
melijk een complex woningen, be-
staande uit vier unieke zogeheten 
‘waterwoningen’, acht eengezins-
woningen - waarvan 4 voor de so-
ciale huur en 4 vrije sector huur, zes 
appartementen (sociale huur) met 
eigen parkeerplaats en twaalf clus-
terwoningen voor bewoners met 
een licht verstandelijke beperking. 
De woningen zijn gelegen aan wa-
ter dat directe toegang biedt tot de 
Vinkeveense plassen. Het ontwerp 
kenmerkt zich door eigentijdse ar-
chitectuur, het gebruik van duurza-
me materialen en een zeer gevari-
eerd woningaanbod. De vier (koop) 
waterwoningen lijken in het wa-
ter te liggen; ze hebben geen tuin, 
maar wel een eigen aanlegplaats en 
een groot terras. De woningen zijn 
bereikbaar via een brug die tevens 
dienst doet als parkeerplaats.

‘Snelle’ nieuwbouw
In Restaurant De Drie Turven werd 
door wethouder Ruimtelijke Orde-
ning Bram Rosendaal en de direc-

teur van de Scholtens Groep, de 
heer Guido Scholtens, het glas ge-
heven op de voorspoedige bouw 
van het project. Zij deden dat sa-
men met de talloze genodigden, 
raadsleden, wethouders, betrokken 
(toekomstige) bewoners en mede-
werkers van het bouwbedrijf Schol-
tens, Westhoek Wonen en andere 
belangstellenden. Wethouder Ro-
sendaal sprak zijn vreugde uit over 
de totstandkoming van het project 
waarbij de bouw van andermaal 30 
woningen in De Ronde Venen nu 
van start gaat. “Gezien de procedu-
res die vooraf gaan aan een derge-
lijk project is zes jaar voorbereiding 
in deze contreien ‘snel’ te noemen”, 
zo memoreerde de wethouder tot 
grote hilariteit van de aanwezigen. 
Aan de andere kant bracht Rosen-
daal zijn bezorgdheid onder woor-
den over een verder stagnerende 
bouw en verslechterende econo-
mie, wat nu ook in de locale sec-
tor merkbaar wordt. Met hem wa-
ren velen daarom verrast te verne-
men dat Makelaardij Koop Lenstra 
in enkele dagen tijd de vier water-
woningen aan de man/vrouw heeft 
weten te brengen. Praat je toch over 
gemiddeld een half miljoen euro 
per woning! Dat is een compliment 
waard. Zo slecht gaat het dus een 
aantal mensen (nog) niet…

Ook in Waverveen
De wethouder was eveneens ver-
heugd dat binnenkort de bouw van 
wederom 30 woningen, nu in Wa-
verveen, van start gaat. Die wor-
den eveneens gebouwd door Schol-
tens Bouw. Directeur Tom Burgers 
van Westhoek Wonen, ook hier op-
drachtgever, onderschreef de woor-
den van wethouder Rosendaal. Hij 
refereerde in zijn korte voordracht 
tevens aan de goede verstandhou-

ding met de gemeente De Ronde 
Venen en de uitstekende samen-
werking daarmee om woningbouw 
voor zowel de koopsector als de so-
ciale sector – op relatief korte ter-
mijn - te kunnen realiseren. Guido 
Scholtens zei bijzonder blij te zijn 
met de woningbouwprojecten in De 
Ronde Venen die zijn bedrijf gegund 
waren. Hij toostte dan ook op een 
goed verlopende samenwerking 
tussen alle betrokken partijen die 
uiteindelijk moet leiden tot een opti-
maal resultaat in de vorm van mooie 
en duurzame woningen. Al met al 
zal de bouw van de woningprojec-
ten ruim een jaar in beslag nemen.
Scholtens Bouw B.V. neemt het bou-
wen van de projecten voor haar reke-
ning en doet dat met twee zelfstan-
dige vestigingen. Eén in Wognum 
(al vele jaren zetelt hier de hoofd-
vestiging) en één in De Meern. Het 
werkgebied ligt in Noord- en Zuid-
Holland, Utrecht, Flevoland, Brabant 
en Gelderland. De vestigingen heb-
ben een hecht samenwerkingsver-
band en een identieke bedrijfsvoe-
ring. Scholtens is al meer dan 70 
jaar breed georiënteerd: van wo-
ning- tot utiliteitsbouw, van winkel- 
tot zorgcomplex, een school, een ge-
meentehuis, een kerk, van kantoren 
tot recreatiewoningen. Tevens be-
horen groot onderhoud, renovatie, 
aanpassing en uitbreiding van be-
staande bebouwing tot de kernacti-
viteiten van het bouwbedrijf. Schol-
tens Bouw staat voor samenspel, 
samenspraak en een goede prijs-
/kwaliteitsverhouding. Door korte 
communicatielijnen kan Scholtens 
Bouw flexibel en slagvaardig wer-
ken. Scholtens Bouw is ISO 9001 en 
VCA** gecertificeerd. De bedrijfsfi-
losofie luidt: ‘Prijsbewust en binnen 
de gestelde tijd een hoogwaardig 
product leveren!’

Artistieke impressie van de vier ‘waterwoningen’

De ‘heimannen’ doen hun best om de eerste paal in de grond te slaan

Toneelvereniging WIK 
viert haar 90-jarig bestaan
Mijdrecht - ”De in 1919 opgerichte 
Mijdrechtse toneelvereniging W.I.K 
bestaat dit jaar 90 jaar,en trakteert 
zaterdag 21 en 28 november 2009 
haar donateurs op een eigentijds 
blijspel met de titel “ HELP IK KRIJG 
EEN KIND”,in 3 bedrijven geschre-
ven door Carl Slotboom.Een absurd 
toneelstuk waarin waan en werke-
lijkheid door elkaar lopen.Het stuk 

speelt zich af in de vrijgezellenwo-
ning van Gerard de Jong ,een jon-
ge man die samen met zijn vriend 
Harry de Groot een reclamebureau 
runt met hun secretaresse Liesbeth.
Gerard wordt door de belasting in 
en andere schaal ingedeeld,omdat 
de computer heeft bepaald,dat hij 
zwanger zou zijn. De voorstellingen 
vinden plaats in T’ Oude Parochie-

huis ,Bozenhoven 152 in Mijdrecht 
en beginnen om 20.15 uur. Kaarten 
zijn te verkrijgen via mevrouw Hen-
ny Breewel tel 0297-283979.of op de 
uitvoeringsavonden aan de zaal en 
kosten 7.50. U bent van harte uit-
genodigd om de spelersgroep van 
W.I.K in dit amusante blijspel aan 
het werk te zien.Graag tot ziens op 
een van de uitvoeringsavonden.

Veenhartkerk geeft cursus 
over het christelijk geloof

Mijdrecht - De Veenhartkerk in Mijdrecht biedt 
een cursus aan over het christelijk geloof. Ontdek! 
is interessant voor iedereen die wil weten wat het 
christelijk geloof inhoudt. Ontdek wie Jezus is, 
waarom hij naar deze wereld kwam en wat vol-
gen van Jezus betekent. Voor wie nieuwsgierig is 
naar het christelijk geloof is deze cursus een goe-
de manier om meer te ontdekken. Er is geen en-
kele voorkennis vereist. Alle vragen zijn welkom 

en ook voor twijfel is ruimte. Ontdek! begint op 
dinsdagavond 24 november en duurt in totaal ze-
ven avonden en een weekend.
Het is altijd mogelijk om halverwege te stoppen. 
Tussentijds instappen is lastiger. Als je meer in-
formatie wilt over Ontdek!, of je wilt je aanmel-
den, neem dan contact op met Gerbram Heek, tel. 
0297-284711 of bezoek de website  “www.veen-
hartkerk.nl.



Wilnis - Afgelopen week zijn de 
kleutergroepen van obs de Pijl-
staartschool uit Vinkeveen op be-
zoek geweest bij fietshandel De 
Haan in Wilnis voor hun techniek 
excursie. De kinderen zijn heel har-
telijk ontvangen door meneer en 
mevrouw de Haan. Ter plekke werd 
het groepje kinderen in tweeën ge-

splitst. De ene helft ging met me-
vrouw de Haan de fietsenwinkel in. 
Hier heeft ze de kinderen laten zien 
welke verschillende fietsen er te 
koop zijn en wat er allemaal aan een 
fiets vast zit. De kinderen hebben 
vol interesse naar haar geluisterd 
en hun ogen uit gekeken naar al die 
fietsen. Het andere groepje bleef bij 

meneer de Haan in de werkplaats. 
Daar gingen de kinderen onder be-
geleiding van meneer de Haan en 
zijn personeel een band plakken. 
Dit was heel spannend, want ze 
mochten eerst een gaatje prikken 
in de binnenband die daarna ge-
plakt ging worden. De kinderen zijn 
er heel druk mee geweest en uitein-
delijk mochten de geplakte binnen-
bandjes mee terug naar school. Na 
een korte pauze waarin de kinderen 
een glaasje limonade en een snoep-
je hebben aangeboden gekregen, 
wisselden de groepjes van activiteit. 
Aan het einde van de ochtend heb-
ben de kinderen ook nog een kleur-
plaat van zwarte Piet mee gekregen, 
die nu heel mooi moet worden in-
gekleurd.

Alle kleurplaten willen meneer en 
mevrouw de Haan graag terug krij-
gen, zodat zij twee heel mooi ge-
kleurde kleurplaten kunnen uitzoe-
ken. De twee winnaars van deze 
kleurwedstrijd krijgen van meneer 
en mevrouw de Haan een nieuwe 
fiets aangeboden! Dit is natuurlijk 
helemaal te gek. Bedankt meneer 
en mevrouw de Haan voor de leuke 
en interessante ochtenden die we 
bij u in de zaak hebben gehad!

Nieuwe Meerbode  - 18 november 2009 pagina 25

Veenlanden College speelt 
toneel
Mijdrecht - De M1 en C1 klassen 
van locatie Mijdrecht hebben in de 
week van 9 tot en met 13 novem-
ber, tijdens de projectweek, geoe-
fend op de uitvoering van “De gro-
te Sof”. Dit is een bewerking van het 
verhaal Tante Patent en de Batavier 
Sof  van Annie M.G. Schmidt.

Vier klassen actief 
De voorstelling bestond uit vier be-
drijven waarbij iedere klas 1 bedrijf 
speelde. Klas M1a begon, waarna 
C1b, M1b en C1a volgden. Tante Pa-
tent werd dus door vier verschillen-
de leerlingen gespeeld afhankelijk 
van het bedrijf en dat was ook bij al-
le andere rollen zo! Vier dagen spel 
oefenen en dan al een echte voor-
stelling geven, ga daar maar aan 
staan. Naast het oefenen van de rol-
len zijn de leerlingen ook met alles 
wat daarom heen komt kijken be-
zig geweest. De leerlingen hebben 
zelf de uitnodigingen aan de docen-
ten, leerkrachten groep 8 van de ba-
sisscholen en hun eigen ouders ge-
schreven. Ook bevatte de voorstel-
ling dans en zang, daar waren weer 
andere leerlingen mee bezig. Re-

kwisieten, decor en kleding zijn on-
misbaar bij een voorstelling en on-
der begeleiding van docenten, bo-
venbouwleerlingen en ouders gin-
gen de leerlingen ook hiermee aan 
de slag. Alle klassen leverden dan 
ook toneelmeesters, leerlingen die 
het toegangskaartje ontwierpen, 
leerlingen die het programmaboekje 
maakten en leerlingen die een echte 
tante Patent krant van de hele week 
maakten.

Voorstelling anderhalf uur
Maar een voorstelling zonder geluid 
zou misstaan dus zowel het opzoe-
ken van geluiden als een toeteren-
de auto, een kakelende haan en een 
deurbel alsook het verzorgen van 
het geluid tijdens de voorstelling 
kwam bij de leerlingen te liggen. 
Vier leerlingen kregen op maandag 
hun opleiding, kregen op vrijdag 
praktijk ervaring bij de generale en 
’s avonds moesten de leerlingen vol 
aan de bak. Op vrijdag 13 november, 
na de technische doorloop en de 
generale repetitie, was dan voor de 
leerlingen en docenten het moment 
van de waarheid. In één week een 

voorstelling van 4 bedrijven van zo’n 
anderhalf uur op het podium neer-
zetten terwijl je nog maar 10 weken 
op het Veenlanden College zit!

Uitdaging 
Het VLC heeft de leerlingen uitge-
daagd en de leerlingen zijn deze uit-
daging vol overgave aangegaan. De 
voorstelling verliep eigenlijk vlek-
keloos en werd op een hoog ni-
veau gespeeld. Het publiek (zo rond 
de 200 mensen) was enorm verrast 
door het hoge niveau van de spelers 
maar ook van het geluid, de kleding, 
dans en zang en het werk van de to-
neelmeesters met de decorwisselin-
gen. Leerlingen maar zeker ook de 
docenten, meehelpende ouders en 
leerlingen kunnen trots zijn op het 
resultaat wat deze leerlingen heb-
ben neergezet. Onder luid applaus 
en met een aardigheidje konden de 
leerlingen het podium weer verla-
ten en opgelucht ademhalen omdat 
het zo goed verlopen is. De leerlin-
gen kunnen terugdenken aan een 
geslaagde projectweek en met een 
ervaring rijker het schooljaar vervol-
gen.

Lifestyle en Wellness Event 
bij Woonxperience
Mijdrecht - Op 21 november tus-
sen 12.00 en 17.00 uur staat Woon-
Xperience aan de Genieweg 56 in 
Mijdrecht geheel in het teken van 
lifestyle en wellness. Op dit Lifestyle 
& Wellness Event kunnen de bezoe-
kers komen proeven, ruiken, horen, 
voelen en beleven.

Informatie en demonstraties zijn er 
o.a. van: gezichtsverzorging van Nu-
trimetics, sieraden van Kokokado,  
nagel- en handverzorging van Til-
ly’s Nailstudio, waterontharders van 
Ecomatch, auto’s van Van Kouwen 
Opel, verrukkelijke hapjes van res-
taurant Le Virage te Mijdrecht, wijn 
en champenoise van Prinselijk Proe-
ven te Mijdrecht en nog veel en veel 
meer. In de bioscoop van buurman 

Koeleman Elektro worden leuke 
films vertoond voor de kinderen. De 
entree, alle hapjes, drankjes, behan-
delingen, demonstraties en parke-
ren zijn gratis. WoonXperience ver-
enigt een groot aantal verschillende 
ondernemers op het gebied van wo-
nen onder één dak.

In een stijlvol pand kunnen bezoe-
kers zich laten adviseren op het ge-
bied van bouwen, verbouwen en 
woninginrichting.
Op de 3000 m2 oppervlakte is al-
les te vinden voor het luxe wonen: 
verlichting, vloeren, wanden, tapij-
ten, gordijnen, speciale verfsoor-
ten, wellness, woonaccessoires en 
advies van professionele stylistes. 
Van advies en begeleiding tot reali-

satie, woonXperience levert een to-
taalconcept. 

Bij woonXperience vindt u:
De Groot Interieurs: JAB, van Be-
souw, Baumann, Chivasso, Desig-
ners Guild
Toplicht: maatwerk lampenkappen
IWI /Bert de Rooij: eiken vloeren en 
Ressource kalkverven
Lifestyle Fit & Wellness: sauna’s, 
stoombaden en fitnessapparatuur
Profile Interieurbouw: meubelma-
kers en maatwerk keukens
Home Details: Interieurstyling & De-
sign met de merken Diamond byEric 
Kuster, Duran verlichting, Metropo-
le by Baan meubelen, Pol’s Potten, 
Keijser & Co Home Interiors Crysto-
light: kristallen kroonluchters

Zaterdag 28 november opendag over huisdieren

Grote Knuffeldierendag 
in NME-centrum de 
Woudreus
Wilnis - De afgelopen maanden 
hebben zo’n 1100 kinderen van de 
groepen 1 t/m 4 van de basisscho-
len in de gemeente De Ronde Venen 
de Knuffelles in NME-centrum De 
Woudreus bezocht. Tijdens de les 
was er aandacht voor het uiterlijk, 
het vasthouden en verzorgen van 
cavia;s, konijnen, muizen en ratten. 
Op zaterdag 28 november wordt de 
Knuffelles periode afgesloten met 
de Grote Knuffeldierendag. Op deze 
dag kun je in alle rust met de aan-
wezige dieren knuffelen. Naast de 
gewone huisdieren als konijnen, ca-
via’s, muizen en ratten, zullen er ook 
heel bijzondere dieren aanwezig 
zijn………. Sommige van die die-
ren mag je vasthouden. Bijzondere 
huisdieren zijn natuurlijk leuk, maar 
er wordt spelenderwijs ook kritisch 
gekeken naar het houden van de-
ze dieren. 

Naast de levende have zijn er ook 
allerlei spellen over dieren, kan er 
geboetseerd worden, kun je  je la-
ten schminken als konijn of cavia, 
ga je in de tuin op zoek naar ge-
schikte woonplekjes voor dieren en 
mag je dierproeven. Medewerkers 
van de dierenambulance vertellen 
over hun werk en laten je de dieren-
ambulance zien. 
En voor kinderen die een dier willen 
kopen…… dat kan. Voor de Knuf-
felles hebben we dieren van Dieren-
opvang Het Klaphek in IJsselstein 
geleend. Na de les gaan alle cavia’s, 
konijnen, ratten  en muizen weer 

terug naar het Klaphek. Natuurlijk 
worden ze daar heel goed verzorgd, 
maar als deze dieren een plekje bij 
kinderen thuis kunnen krijgen, is dat 
misschien nog fijner voor ze. 
Heb je zin gekregen om te komen? 

Op zaterdag 28 november ben je 
tussen 10.00 uur en 15.00 uur van 
harte welkom in NME-centrum De 
Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a, 
3648 XR Wilnis. De toegang is gra-
tis.

De kleuters van OBS
De Pijlstaart op bezoek bij 
fietshandel

Hoe leefden we 100 jaar 
geleden?
De Ronde Venen - Op woensdag-
avond 25 november houdt de heer 
A.M. van Leeuwen uit Wilnis een le-
zing met als titel “TOEN en NU”. Dit 
doet hij direct na een korte ledenbij-
eenkomst van de historische veren-
ging De Proosdijlanden in gebouw 
Irene aan de Kerkstraat te Mijdrecht. 
Aales van Leeuwen behandelt een 
reeks van heemkundige aspecten 
in de Ronde Venen. Hierbij zal een 
unieke kaart van de Holland Delta 
(Historische Atlas) van rond de vo-
rige eeuwwisseling een centrale rol 
spelen. Een kaart met de uit verve-

ningen ontstane droogmakerijen, 
die met ‘pappen en droog houden’ 
in stand worden gehouden. 
Het gaat om de ontsluitingen van de 
diverse dorpskernen. Eerst over wa-
ter, later per rail en volgend daarop 
per as, alles ten dienste van het wo-
nen en werken. Vooral over het bou-
wen en overeind houden van dit wo-
nen. 
Maar ook is aandacht voor het wer-
ken als middel van bestaan: de ont-
wikkeling van landbouw overgaand 
naar diverse takken van nijverheid. 
Een scala van ontwikkelingen van 

toen en nu, ook in neerwaartse zin. 
Kortom een verhaal dat u niet mag 
missen. 
Woensdag 25 november 2009, 
gebouw Irene, Kerkstraat 9 te 
Mijdrecht. Aanvang 20.00 uur
Voorafgaand aan deze lezing houdt 
de historische vereniging haar na-
jaarsledenvergadering, waarin het 
bestuur de plannen en de begroting 
voor het nieuwe jaar presenteert. 
Ook zullen twee nieuwe bestuursle-
den voorgedragen worden. Dit be-
treft mevr. Marie-José van Eijk en de 
heer Harry Hoefkens.
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Vierde overwinning op rij 
voor de dames van CSW
Wilnis - De regen maakte de wed-
strijd twijfelachtig, maar er mocht 
worden gespeeld. Het elftal met, 
Shanon in de basis als linksbuiten, 
begon sterk aan de wedstrijd, maar 
de 1e kans was voor Jodan Boys.

Eén van de aanvallers van Jodan 
Boys kwam vrij voor de keeper, 
keepster Bianca redde de bal op su-
blieme wijze. CSW liet zich niet van 
de wijs brengen en pakte de draad 
weer op. In de 12e minuut was er 
een mooie CSW aanval, Sylvia speel-
de de bal naar Kim, zij speelde zich 
vrij en schoot op doel, het schot be-
landde op de lat, Christianne Bijman 
kopte de terugspringende bal keu-
rig binnen, 1-0. 

We hebben de voorsprong niet lang 
kunnen vasthouden, want in de 15e 
minuut verdween een (onnodige) 
vrije trap van Jodan-Boys onhoud-
baar in de bovenhoek, 1-1. In de 23e 
minuut kwam CSW weer op voor-
sprong: Christianne werd net buiten 
de 16 meter neergelegd, Iris schoot 
de bal in de rechterbovenhoek, de 

keeperster kon de bal nog net uit 
het doel tikken. Christianne was er 
als de kippen bij en zette de bal op-
nieuw voor, Shanon tikte de bal keu-
rig binnen, 2-1. Er volgde een perio-
de waarin het spel op en neer ging, 
maar de aanvallen van zowel CSW 
als Jodan Boys leverde geen direct 
kansen op.

Na de rust had CSW het beste van 
het spel, er waren kansjes voor Sha-
non, Christianne alleen het 3e doel-
punt bleef uit. Door het uitblijven van 
het verdiende doelpunt bleef Jodan 
Boys echter jagen op een doelpunt, 
enkele malen kwamen zij gevaarlijk 
door maar Bianca redde even zoveel 
keren. In de 35e minuut kwam Faye 
voor Sylvia.

CSW kreeg nog 2 kansen, Christi-
anne en Shanon konden net niet tot 
scoren komen. Al met al een ver-
diende overwinning, waarmee CSW 
vast op de 3e plaats van de ranglijst 
is gekomen. Te noemen is nog dat 
Shanon Molleman is uitgeroepen tot 
“Lady of the Match”.

Een verloren wedstrijd 
voor HVM Dames 1
Mijdrecht - Afgelopen zondag 
moest Dames 1 van Hockey Vereni-
ging Mijdrecht helemaal naar Heer-
hugowaard reizen voor een wed-
strijd tegen het team die één plek 
onder Mijdrecht staat. Dames 1 
hadden het geluk dat trainer Jo-
han Peper met hun mee ging voor 
een fanatiek potje hockey. Dames 1 
speelt namelijk toch nèt iets fana-
tieker als er een coach langs de zij-
lijn staat.
In de eerste helft waren de teams 
erg aan elkaar gewaagd. De keep-
ster van Mijdrecht, Babs Hagen-
doorn, had weer een paar geni-
ale reddingen waardoor Heerhu-
gowaard maar één keer kon sco-
ren. Dit doelpunt was dan ook een 
prachtige tip in, hoog in de kruising, 
die iedereen na zat te kijken.
Mijdrecht stond ook erg goed te 
ballen. Er werd veel samen ge-
speeld en de passes waren behoor-
lijk strak. Claudia Röling scoorde de 
gelijkmaker, doordat ze prachtig de 
keepster uitspeelde en de bal zo in 
het doel kon leggen. Door goed ver-
dedigingswerk van Evelien Versteeg 
en Linda Kraan, kwamen de buitens 
van Heerhugowaard niet vaak meer 
met de bal bij het doel.

Appeltje
In de rust aten de meiden lekker de 
appeltjes van Nina Meijerink, ter-

wijl er nog wat tactische tips wer-
den geven door coach Johan Peper 
en onderling in het team. Mijdrecht 
begon weer fris aan de tweede helft, 
maar werden behoorlijk overlopen 
door Heerhugowaard.

Deze meiden waren opeens heel fa-
natiek en bleken een betere con-
ditie van HVM te hebben. Er werd 
door de verdediging en het midden-
veld minder sterk verdedigd, waar-
door Heerhugowaard meer kansen 
had. Door wat gemopper in het veld 
was de concentratie bij de meiden 
ook niet op z’n best.

Gelukkig bleef iedereen wel vechten 
en kwam iedereen dus erg moe en 
bezweet van het veld af.

Hier waren de toeschouwers jaloers 
op, want wat was het koud! Dank-
zij de prachtige dekens die Claudia 
Röling had meegenomen, hadden 
de wissels niks te klagen.

Helaas is het 5-1 voor Heerhugo-
waard geworden, maar Mijdrecht 
heeft laten zien dat ze de hele wed-
strijd kunnen vechten en zich niet 
zomaar van het veld laten vegen. 
Het team raakt steeds beter op el-
kaar ingespeeld en als ze zo door-
gaan zullen er nog veel mooie wed-
strijden komen! 

Vier op een rij voor Argon
Mijdrecht - De vierde winst in een 
achtereenvolgende competitiewed-
strijd heeft er voor gezorgd, dat de 
aansluiting met de top weer voor el-
kaar is. Zoals gebruikelijk was de 
wedstrijd tegen FC Hilversum niet 
eenvoudig, maar gezien de kansen 
over de gehele wedstrijd was het 
wel een verdiende zege. 

Met Patrick Lokken voor de eer-
ste keer van het seizoen in de ba-
sis startte Argon goed, zonder dat 
er echt een overwicht was. Binnen 
enkele minuten liet de scheidsrech-
ter van dienst zien, dat hij erg veel 
last van de zon had, want na een 
overduidelijke overtreding op Pa-
trick Lokken besloot hij pas na en-
kele seconden tot een fluitsignaal 
zonder daar de normaal gebruikelij-
ke kaart bij te tonen. Toen hij dat en-
kele minuten later wel deed na een 
dertien-in-een-dozijn overtreding 
van Jasper de Haer was de toon ge-
zet, de man kon in de ogen van het 
publiek bij vele beslissingen geen 
goed meer doen, helaas had het pu-
bliek met regelmaat gelijk. 
Na het eerste kwartier werd Ar-
gon meer en meer de bovenliggen-
de partij en na 20 minuten spelen 
leverde dat de voorsprong op: een 
vrije trap werd door de verdedi-
ging van de gasten in eerste instan-
tie uitverdedigd, maar opnieuw in-
gezet door Anton den Haan. En op 
de rand van het doelgebied stond 
de dit seizoen voor het eerst in de 
basis startende Patrick Lokken, die 
zich dit buitenkansje niet liet ontne-
men, hard verdween de bal in het 
dak van het doel achter doelman 
Hilbers, 1-0. Met de steun van de-
ze voorsprong nam Argon het initi-
atief nog steviger in handen en dat 
leverde meerdere mogelijkheden 
op. Michael van Laere stuitte ech-
ter op doelman Hilbers, waarna zijn 
voorzet wel de bal bij Patrick Lok-

ken bracht, maar diens inzet ging 
voor het doel langs. Ook enkele an-
dere mogelijkheden voor de spitsen 
misten de juiste richting, terwijl Jos-
hua Patrick (spelend tegen zijn ou-
de club) regelmatig gebruik maak-
te van zijn snelheid, maar de verde-
digers hadden blijkbaar een vrijbrief 
om hem af te stoppen, zodat de rust 
met 1-0 werd bereikt.

Aanval
Na rust probeerde Hilversum wel 
meer de aanval te zoeken en dat le-
verde na 3 minuten al een mogelijk-
heid op voor Clobus, maar diens in-
zet ging ruim voorlangs. Enkele mi-
nuten later bleek de vrijheid, die de 
Hilversumse verdedigers kregen van 
de leiding nog weer eens, toen lin-
kerverdediger Jongkind een 100 ka-
raats elleboog uit mocht delen op 
het gezicht van Joshua Patrick, ook 
dit werd door de leidsman afge-
daan met een niets aan de hand ge-
baar. Rond de 65e minuut kwamen 
de gasten tot enkele gevaarlijke mo-
menten, maar eerst assisteerde Ser-
gio de Windt zijn doelman bij de 
tweede paal en bij de tweede mo-
gelijkheid, waarbij de bal wel achter 
Eelco Zeinstra in het net belandde, 
stond schutter Clobus buitenspel 
en werd de treffer dus niet geteld. 
In het laatste kwartier kwam Samir 
Jebbar in het veld voor de moege-
streden Patrick Lokken en samen 
met Joshua Patrick hield hij de ver-
dediging van Hilversum bezig, zodat 
de bezoekers niet met volle kracht 
richting aanval konden denken. Zo 
hield Argon de wedstrijd goed on-
der controle en pakte daarmee de 
over het geheel zeker verdiende 
winst. Mede door het gelijkspel van 
AFC schuift de ranglijst weer heel 
dicht in elkaar, tussen nummer 1 en 
7 zit slechts 6 punten verschil, Ar-
gon heeft de afstand weten te ver-
kleinen tot 3 punten.

Argon zaterdag in Utrecht 
moeizaam naar winst
Mijdrecht - Argon heeft tegen 
de fusieclub Dos Holland Stichtse 
Boys Combinatie een moeizame 2-4 
overwinning behaald, met nog een 
kwartier op de klok stond de stand 
nog gelijk. In de slotfase kon Argon 
de overwinning als nog naar zich 
toe trekken.

Op het pas geopende nieuwe com-
plex met een prachtige grasmat wa-
ren de eerste aanvallende activitei-
ten voor Argon, een vrije trap van 
Mark Flapper werd een prooi voor 
keeper Van Beek en na een hoek-
schop van Kevin Blom kopte Albert 
Mens op de lat. Opnieuw uit een 
hoekschop van Blom was het twin-
tig minuten wel raak, nu kopte Youri 
van Adrichem in en de scheidsrech-
ter constateerde dat de bal de doel-
lijn had gepasseerd. 0-1. De thuis-
club liet zich niet in de hoek druk-
ken, Argondoelman Bas van Moort 
moest handelend optreden bij een 
kopbal van Jansen. Nadat Albert 
Mens na een half uur geblesseerd 
moest afhaken en Alan Doorson 
zijn plaats had ingenomen trok DH-
SC de stand gelijk, een slim boog-
balletje van Jan van Straalen verras-
te Van Moort 1-1. Na vijf minuten 
werd het zelfs 2-1 voor de gasthe-
ren, opnieuw kon Van Straalen pro-
fiteren van de niet goed staande Ar-
gon defensie. Maar de vreugde van 
de voorsprong duurde kort, nauwe-
lijks een minuut later trok Jimmy 

van Veen de stand weer gelijk, al-
leen voor keeper Van Beek koos hij 
de goede hoek. 2-2.

Weinig geluk
Na de thee was het aanvankelijk 
DHSC die aanspraak kon maken 
op een doelpunt, zo schoot de vrij-
staande De Kant naast, verdween 
een kopbal van Van Straalen in han-
den de Argondoelman Van Moort 
en moest hij van dichtbij enkele in-
zetten keren. René Legters was de-
ze middag weinig gelukkig in de af-
werking, hij schoot over en kopte na 
een hoekschop naast. Na twee wis-
sels, Ronald Hijdra en Niels de Wildt 
kwamen in het veld voor Levering 
en Legters, was het een kwartier 
voor tijd Youri van Adrichem die zijn 
inzet in eerste instantie door doel-
man Van Beek zag gekeerd, in de 
rebound mikte Van Adrichem wel 
langs de sluitpost 3-2.

Hevige protesten van de gastheren 
waren het gevolg, er zou zijn ge-
duwd en in een eerdere situatie bui-
tenspel zijn geweest. Scheidsrech-
ter Stein voelde zich in woord en 
gebaar ernstig bedreigd en gaf een 
speler z’n tweede gele kaart en een 
andere direct rood.

Na een afkoelingsperiode en tegen 
negen man kon Argon vlak voor tijd 
middels een diagonale kopbal van 
Niels de Wildt de zege veilig stellen.

Atalante dames D1 wint 
door vechtlust
Vinkeveen – Dames 1 van V.V. Ata-
lante moest afgelopen vrijdag spe-
len tegen de als tweede geplaatste 
LOVOC D1 uit Loosdrecht. Het team, 
gesponsord door Krijn Verbruggen 
en Haaxman Lichtreclame, had de 
vorige wedstrijd in Almere goed af-
gesloten met een overwinning.
Het team van trainer/coach Sjaak 
Immerzeel moest het deze wedstrijd 
nog steeds doen zonder de gebles-
seerde Marleen Sondermeijer en 
zonder Suzanne Heijne. Daardoor 
had Atalante nog maar één wis-
sel op de bank zitten die avond en 
moest het doen met minder aanvals-
kracht. 

De eerste set werd er gespeeld met 
Irma Schouten op de plaatst van 
spelverdeelster. Op midden stonden 
Carin van Tellingen en Loes Kuijper, 
op buiten speelden Astrid van de 
Water en Mirjam van der Strate. Op 
de libero positie stond Marlieke Smit 
en de diagonaal positie werd inge-
nomen door Nancy Lyten.

De wedstrijd werd begonnen met 
frisse moed. Er werden al snel en-
kele punten gescoord aan de zijde 
van Atalante. Atalante leidde lang 
de wedstrijd maar verloor de con-
centratie, waardoor de tegenstan-
ders de kans kregen om terug te ko-
men. Hierna werd het te rommelig 
aan de kant van Atalante en werd er 
niet genoeg gebruik gemaakt van de 
gaten bij de dames van LOVOC.

Hierdoor kwamen de dames van 
LOVOC langszij en lieten de dames 
van Atalante de koppen teveel zak-
ken. Met een wissel van de diago-
naal werd er nog een opening ge-
zocht om te scoren met Irma Schou-
ten. Helaas konden de dames van 
Atalante zich niet meer terugher-
winnen in de wedstrijd en verloren 
de set met 25-21.
Feller
De tweede set werden de dames van 
Atalante feller, er moest nu wat ge-
daan worden. Deze set moest wor-
den gewonnen. Weer begonnen de 
dames van Atalante heel goed en 
liepen met een kleine voorsprong 
uit op de tegenstanders. Helaas kre-
gen de Atalanter dames meet te-
genstand aan het net door een dicht 

blok van de LOVOC dames. Hierdoor 
bleven veel punten uit en moesten 
de dames van Atalante veel punten 
inleveren bij de tegenstanders. Een 
peptalk van coach Sjaak Immerzeel 
bracht weer even de vechtlust terug. 
De dames moesten zich voor 100% 
gaan inzetten en veel gevarieerder 
spelen. Heel langzaam ging het be-
ter en kwamen ze terug. Maar wan-
neer de dames van Atalante de 20 
gepasseerd zijn, ging het weer mis. 
De laatste punten konden de dames 
niet binnen halen en werd de set 
alsnog nipt verloren met 25-23.

De derde set werd in dezelfde for-
matie gestart en liet eenzelfde spel-
beeld zien. Aan het begin van de set 
werden genoeg punten gehaald en 
werd er lang met een kleine voor-
sprong gespeeld. Aan het eind van 
de set zakte de Vinkeveense dames 
weer in, coach Immerzeel probeerde 
via een wissel (Janine voor Nancy) 
even het tij te keren.

Hierdoor werd de hoop van de da-
mes vergroot door de aanvalskrach-
ten van Irma Schouten. Een aan-
tal punten werden gescoord. Daar-
na stond het blok van de tegenpartij 
weer op scherp en werden veel pun-
ten binnen de lijnen van Atalante 
gescoord. Het niet kunnen afmaken 
van de ballen en de frustraties die 
daardoor loskwamen, heeft deze set 
parten gespeeld. Ook deze set werd 
door Atalante verloren met 25-22.

Laatste punt
De vierde set, dan maar de laatste 
punt binnen halen! De dames van 
Atalante zetten alles op alles om de-
ze punt binnen te gaan halen. Met 
een rommelige set maar met een 
groot portie vechtlust kwamen de 
dames vooruit.

Lang bleven ze dicht bij het pun-
ten aantal van LOVOC staan. Aan 
het einde van de set kwamen de da-
mes goed terug en gaven de punten 
niet meer zo snel weg. Door goede 
tactische time-outs van coach Sjaak 
Immerzeel werd geprobeerd om het 
team van LOVOC te verwarren. Uit-
eindelijk  was het de dames met hun 
vechtlust gelukt om de vierde en 
laatste set te winnen met 28-26.

CSW ruim langs HCSC
Wilnis - CSW heeft een ruime over-
winning geboekt op HCSC uit Den 
Helder. De Wilnissers wisten vooral 
in het tweede bedrijf de score ruim 
op te voeren.
De start van de tweede periode en 
de goede wedstrijd van HCSC vori-
ge week waren signalen voor CSW 
om scherp en agressief van start te 
gaan. Het eerste kwartier was het 
echter zoeken voor het team van 
trainer Van den IJssel. In het veld 
werd gezocht naar de juiste organi-
satie om het verassend aanvallende 
HCSC te bestrijden.

Daar waar CSW wel het meeste bal-
bezit had wist HCSC gevaarlijk te 
worden met de twee snelle spitsen. 
Een kopbal voorlangs en een bui-
tenspeldoelpunt voor de gasten uit 
Den Helder waren serieuze waar-
schuwingen voor een slordig spe-
lend CSW. HCSC speelde ver van 
het eigen doel af waardoor het kop-
pel Cabeza / Wijngaarden regelma-
tig buitenspel werden gezet.

Toch kwam CSW halverwege de eer-
ste helft op een 1-0 voorsprong. Een 
wederom te diepe bal kon door de 
uitlopende keeper van HCSC maar 
half worden weggewerkt waar-
door De Kuijer met een schitteren-
de boogbal de keeper kon passeren. 
Door dit doelpunt en een omzetting 
achterin kwam er meer rust en con-
trole in het spel van CSW. Het mid-
denveld werd vaker gevonden en 
net voor rust werd er een gevoeli-

ge tik uitgedeeld door CSW door de 
2-0 te maken. De ingezakte Cabe-
za wist met een schitterende pass 
De Kuijer te bereiken aan de ande-
re kant van het veld. De Kuijer wist 
vervolgens een mooie pass te geven 
bij de tweede paal waar de doorge-
lopen Cabeza de 2-0 binnen wist te 
koppen.

Genadeklap
De 2-0 net voor rust bleek in de 
tweede helft de genadeklap te zijn 
voor de bezoekers. CSW domineer-
de vanaf het begin van de tweede 
helft met goed voetbal en een goe-
de verdedigende organisatie. Kan-
sen bleven dan ook uit voor de be-
zoekers. CSW denderde door naar 
een ruime overwinning. De 3-0 was 
een mooie combinatie tussen het 
koppel Cabeza / Wijngaarden. Ca-
beza stapte ter hoogte van de mid-
denlijn over de bal heen zodat Wijn-
gaarden met zijn snelheid kon pro-
fiteren van de ruimte achter de ver-
dediging van HCSC: 3-0. Uiteinde-
lijk wist CSW de score uit te bouwen 
met maar liefst een verschil van acht 
doelpunten. Doelpuntenmakers wa-
ren De Kuijer, Wijngaarden en de in-
gevallen Michel Zeldenrijk. De spits 
uit Kockengen haalde een optimaal 
rendement. In zijn 25 minuten gebo-
den speeltijd tekende hij voor maar 
liefst drie goals. 
Een mooie overwinning voor de Wil-
nisse promovendus. CSW voert de 
ranglijst aan met 22 punten uit ne-
gen wedstrijden.

Dames Veenland maken 
het SAS moeilijk
De Ronde Venen - In de 3e klasse 
namen de volleybalsters van Veen-
land Wilnis het in Sporthal de Scheg 
te Uithoorn op tegen koploper SAS.  
Veenland staat met één wedstrijd 
minder gespeeld zesde, maar dit 
gegeven betekende niet dat SAS 
het makkelijk had tegen de Wilnis-
se dames.

In de eerste set ging het aanvanke-
lijk gelijk op. Er werd goed verde-
digd aan beide zijdes wat resulteer-
de in diverse lange rally’s.

Wat slordigheden bij Veenland 
maakte dat SAS uitliep en de eer-
ste set won met 25-16. In de twee-
de set kwam Veenland voor te staan, 
mede door een goede serie services 
van Brenda Peters. SAS vocht zich 

echter terug en aan het einde van 
de set werd het zeer spannend. Uit-
eindelijk won SAS deze set met 27-
25 en was er teleurstelling aan Wil-
nisse kant.
In de derde set nam Veenland direct 
het voortouw en hoewel SAS steeds 
aardig dichtbij kwam, wisten de da-
mes van coach Kees Ruiter de voor-
sprong vast te houden. Verdient ging 
deze set naar Veenland met 22-25. 
Ook in de vierde set maakte Veen-
land het SAS zeer moeilijk en een 
vijfde beslissende set hing in de 
lucht. Maar bij 24-24 maakte Veen-
land de fouten en wederom ging 
er een set naar de Uithoornse club 
(26-24). Een overwinning voor SAS 
met 3-1 was het resultaat, maar wel 
een overwinning die de koploper 
niet aan is komen waaien. 

BC De Paddestoel 2 pakt 
de koppositie
De Ronde Venen - Door een rui-
me 7-2 overwinning op Dio 1 heeft 
De Paddestoel 2 de eerste plaats te 
pakken. Het team van kopman Pim 
de Jager is in vorm en verslaat el-
ke tegenstander met groot verschil. 
Naast Pim de Jager zijn Cock Ver-
wer, Sjoerd van Agteren, Jim van 
Zwieten (zie foto) en Robert Daal-
huizen de vaste krachten die voor 
de goede resultaten zorgen.
In speelweek 11 was de kortste 
partij voor Cor Ultee in 21 beurten. 
John Beets had met 26 caramboles 
= 23,64% de hoogste serie van de 
week. APK Mijdrecht 1 won met 7-2 
van De Kromme Mijdrecht 2. Cor Ul-
tee gaf het goede voorbeeld door in 
21 beurten Adrie van Yperen te ver-
slaan. Rene Hoogenboom had maar 
22 beurten nodig om Herman van 
Yperen aan zijn zegekar te binden.
De Paddestoel 2 was met 7-2 dui-
delijk beter als Dio 1. Bert Dijks-
hoorn redde de eer voor zijn team. 
Paul Schuurman zakte na een sterke 
start ver terug en verloor ruim van 
Pim de Jager. De Merel/Heerenlux 
2 verloor verrassend met 2-7 van 
De Kuiper/van Wijk. Kees de Zwart, 
Michael de Kuiper en Rob ten Den 

zorgden voor de punten. De Me-
rel/Heerenlux 3 was met 7-2 veel te 
sterk voor Stieva Aalsmeer. Wil Bou-
weriks zorgde voor de enige pun-
ten van zijn team door winst in een 
spannende partij tegen Caty Jansen. 
Cens 1 was met 0-9 geen partij voor 
De Schans. John Beets had met de 
hoogste serie van de week en winst 
in 25 beurten op Desmond Driehuis 
een groot aandeel in de winst van 
zijn team.
De Paddestoel 3 verloor met 0-
9 geflatteerd van Dio 2. Ralp Dam 
kwam maar 5 punten en Michel Bak 
slechts 1 carambole tekort tegen 
Hennie Hoffmans en Hennie van ’t 
Hul.  De Merel/Heerenlux 1 zag APK 
Mijdrecht 2 met een 3-6 overwin-
ning vertrekken. De mooiste partij 
was tussen John Vrielink en Bobby 
de Boer. Na 23 beurten feliciteerden 
ze elkaar met een gelijkspel.
De Merel/Heerenlux 4 was met 7-2 
de baas over De Paddestoel 1. 
Stand:
1. De Paddestoel 2 61 punten
2. Merel/Heerenlux 4 58 punten
3. Dio 1 57 punten
4. Dio 2 55 punten
5. De Schans 53 punten
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Op de foto spelers van links naar rechts: Isa, Marjolein, Marc, Jim en Jennifer 
Coaches Gerben en Lisanne

Atlantis F1 redt het niet
Mijdrecht - De eerste wedstrijd van 
het  korfbal zaalseizoen trad Atlan-
tis F1, gesponsord door Albert van 
Dijk, aan tegen De Vinken F1 uit 
Vinkeveen, een heuse streekderby 
dus. De vaste coaches waren ver-
hinderd c.q. ziek, dus Sandra mocht 
voor deze keer de honneurs waar-
nemen. Na 4 minuten gespeeld te 
hebben, scoorde Jennifer het eerste 
doelpunt voor Atlantis. Er werd een 
spannend spel gespeeld. Via een in-

worp werd er nog een kans gecree-
erd, maar helaas, die wilde net niet 
de korf in. Daarna kwamen De Vin-
ken terug,  de eerste goal zat er am-
per in of de tweede lag ook al in de 
korf. De wedstrijd golfde op en neer, 
er lagen aan beide kanten veel kan-
sen te wachten, maar geen enke-
le werd meer benut. De eindstand 
bleef 1-2. De daaropvolgende straf-
worpen ronde was volledig voor At-
lantis, die werd gewonnen met 5-1.

Argon speelt slecht maar 
wint wel
Mijdrecht - In een matige wedstrijd 
heeft Argon gewonnen van Kocken-
gen, pas na een uur spelen, toen 
Argon voor de tweede maal scoor-
de leek Kockengen geslagen. Vlak 
voor tijd werd het uiteindelijk 3-0 en 
daarmee was de vijfde overwinning 
op rij een feit.

Snelle openingsgoal
Al na vier minuten kwam Argon op 
voorsprong, een voorzet van Adil 
Kamil, waarbij de doelman van Koc-
kengen niet ingreep, werd door You-
ri van Adrichem bij de tweede paal 
ingekopt 1-0.
Wie dacht dat deze snelle treffer 
een op maat was voor het verdere 
verloop van de wedstrijd kwam be-
drogen uit. Argon speelde slordig 
en te gehaast en kon in de eerste 
helft maar weinig vat op het spel van 
Kockengen krijgen. Slechts een paar 
mogelijkheden waren er, zo kopte 
Van Adrichem naast, en schoot van 
Veen over. Kockengen kwam niet 
verder dan schot dat doelman van 
Moort over de lat tikte.

De tweede helft
De tweede helft was het eigenlijk 
éénrichtingsverkeer naar het Koc-
kengendoel maar de keeper kon 
dank zij de onnauwkeurigheid van 
de Argonaanvallers lang op de been 

blijven. Zo redde hij met de voet bij 
een inzet van Youri van Adrichem, 
werd een schot van Alan Doorson 
geblokt en mikte Kevin Blom na een 
hoekschop op de kruising. Toen Mi-
chael Levering z’n schot ook on-
schadelijk werd gemaakt was het na 
ruim een uur spelen wel raak, weer 
een goede hoekschop van Kevin 
Blom kon nu door Jimmy van Veen 
worden opgepikt die tenslotte voor 
de 2-0 zorgde. Kockengen speelde 
inmiddels met tien man vanwege 
een rode kaart en toch had Argon 
nog moeite om ruim afstand te ne-
men, Niels de Wildt zag de doelman 
in de weg staan, Mark Flapper z’n 
inzet werd met de voet gekeerd, ook 
werd in weer een rommelige situatie 
de bal van de doellijn gehaald. Pas 
enkele minuten voor tijd kwam er 
dan toch de gewenste opening, een 
pass van Justin Eindhoven bereikte 
Jimmy van Veen die vervolgens met 
een fraaie actie voor de 3-0 zorgde. 
Kockengen kwam in de tweede helft 
niet verder dan een paar afzwaaiers 
en het was aan het slordige spel van 
Argon te danken dat het lang span-
nend bleef.

Zaterdag gaat Argon op bezoek bij 
en in Ouderkerk, het speelt daar een 
inhaalwedstrijd die eerder vastge-
steld stond op 5 september.

Atlantis 1 zegeviert in 
Alkmaar
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door de Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 1 haar eerste 
zaalwedstrijd tegen DSO in Alk-
maar. Beide ploegen troffen elkaar 
eerder dit seizoen op het veld, dit 
duel werd gewonnen door Atlan-
tis met 11-7. Het team van Atlantis 
heeft met de overgang naar de zaal 
een enkele wijziging ondergaan. In 
verband met blijde omstandighe-
den is Sandra Gortenmulder komen 
te spelen op de plek van Kim Stolk. 
Na een ruime oefenperiode  kon vol 
vertrouwen begonnen worden aan 
de wedstrijd tegen DSO. Atlantis 
kon rekenen op een zeer goed ge-
vulde reservebank en de steun van 
een enkele supporter die was afge-
reisd naar Alkmaar. 
Beide ploegen begonnen scherp 
aan de wedstrijd en leken goed aan 
elkaar gewaagd. Atlantis opende 
de score door een goede actie van 
Mark Goverse, waarna de stand tot 
aan de rust gelijk opging. De twee-
de helft van de wedstrijd werd be-
gonnen met een stand van 7-7. Na 

rust scoorde DSO een afstand-
schot waardoor de ploeg uit Alk-
maar op voorsprong kwam. Atlantis 
wist echter met uitgekiend aanvals-
spel de voorsprong over te nemen 
en gaf deze niet meer uit handen tot 
en met het einde van de wedstrijd. 
In de laatste fase van de wedstrijd 
bracht coach Mark van den Brink 
Melissa van der Stap en Tamara 
Gortenmulder in de ploeg. Aan de 
zijde van DSO ontvingen twee spe-
lers tweemaal een gele kaart, waar-
door zij met ‘rood’ van het veld wer-
den gestuurd. Dit alles beïnvloedde 
het uitstekende samenspel van At-
lantis echter niet. Het eindsignaal 
klonk met een stand van 12-19 op 
het scorebord: een ruime, welver-
diende overwinning voor de Rabo-
bankploeg uit Mijdrecht.   

Komende zaterdag speelt Atlantis 
1 geen wedstrijd. Wij hopen u ech-
ter te verwelkomen als toeschouwer 
bij de wedstrijd van Atlantis 2, om 
18.15 uur in sporthal de Phoenix te 
Mijdrecht.

Atalante D2 mist scherpte 
en verliest
Vinkeveen - Vrijdag 6-11 speel-
de Oudenallen-Haaxman D2 uit in 
Nieuw Vennep De eerste paar ral-
ly’s liepen niet lekker. Het was on-
wennig en stroef en er was weinig 
kordate pit. De pass liep niet lekker 
en kwam die wel dan was het aan 
het net rommelig en was het geluk 
ook al niet vaak mee. In het twee-
de deel kwam de Vinkeveende equi-
pe terug maar de achterstand was 
te groot en met 21-25 verloren ze 
de eerste set. Zo dat was weer even 
met de neus op de feiten na 3x een 
4-0 op rij. De VHZ dames speelden 
gewoon lekker, hadden een goede 
aanval en stonden overal. 

In set 2 stond de Oudenallen-Haax-
man ploeg rap op grote achter-
stand, 7-0. Met een dubbele wissel 
zetten ze een andere richting in en 
het leek te werken. Maar ondanks 
de goede inhaalrace bleef de ser-
vice en rally pass beneden peil, het 
kon gewoon beter en ook de reac-
tie bij onverwachte dingen was er 
niet voldoende. De scherpte was 
echt minder na een paar makkelijke 
wedstrijden. Inge Bakker was nog 
wel de enige die verschillende ver-

rassende ballen van de grond haal-
de. Eindstand 15-25. 
Toch zat er een strohalm in, het ging 
beter draaien, het was meer solide 
en de derde set liet een gelijk op-
gaande strijd zien. Er kwam meer 
duidelijkheid in het spel er werd 
goed geroepen en mooi overgeno-
men: 23-25 winst! Voort met de vier-
de set. Wederom gelijk op aan het 
begin maar voorbij de 10 was het 
vooral VHZ dat het voortouw nam. 
Ondanks time-outs en wissel lukte 
het net aan niet en met 21-25 verlo-
ren groengele dames de laatste set. 
Daarmee zijn ze echt weer met de 
beide voeten op de grond en met de 
neus op de feiten gedrukt. Vorig sei-
zoen verloren ze dan wel de meeste 
wedstrijden maar er was bijna altijd 
een pittige gelijk opgaande strijd. 
Nu werd er stijfjes en met te wei-
nig pit gespeeld, de Vinkeveensen 
kwamen niet in hun spel. Om met 
Henk Gemser te spreken, dat kan 
beter! Vrijdag 13-11 spelen de da-
mes tegen de nummer 1 Roda. Sa-
men met VCH en VHZ lijkt de Vinke-
veense ploeg een kwartetje te vor-
men dat voor de top 4 van de com-
petitie gaat.

Argon niet voorbij 
Hollandia
Mijdrecht - De succesvolle serie 
van Argon is in Hoorn niet van een 
vervolg voorzien, aan de immer win-
derige IJsselmeerkust werd met 1-
1 het einde bereikt. De openingsfa-
se was voor Argon, dat beter start-
te en al na zes minuten pech had, 
toen Anton den Haan op aange-
ven van Michael van Laere uit kon 
halen, maar zijn harde schot op de 
kruising zag eindigen. Patrick Lok-
ken zag na een klein kwartier de bal 
uit zijn vrije trap net over de dwars-
ligger verdwijnen, terwijl enkele mi-
nuten later Frank Verlaan zijn uit-
haal na een slecht weggewerkte 
vrije trap via een verdedigend been 
ook al over het doel zag gaan. Ook 
een mogelijkheid voor de uitbre-
kende Anton den Haan kon vanwe-
ge een zwakke voortzetting de voor-
sprong niet brengen, dus was het 
des te verrassender dat de thuis-
ploeg na 24 minuten de wedstrijd 
op zijn kop wist te zetten. Vanaf de 
linkerkant mocht Pengel te vrij een 
voorzet van zijn voet laten vertrek-
ken, waarna spits Robert in het kop-
duel wel erg eenvoudig kon winnen 
van Nicolai Verbiest en Eelco Zein-
stra kansloos was op de bal, die in 
de uiterste hoek verdween, 1-1. 
Deze goal bleek een remmend effect 
op Argon te hebben, want het over-
wicht zakte weg en de strijd werd 
gelijk opgaand, mede vanwege ve-
le foute inspeelpasses van beide zij-
den. Kort na zijn treffer was Robert 
nogmaals gevaarlijk, maar zijn in-
zet eindigde op de voeten van Eel-
co Zeinstra. Pas in de slotfase kwam 
Argon weer enkele malen dreigend 
door, maar eerst mikte Joshua Pa-
trick in het zijnet en toen dezelfde 
speler in blessuretijd er alleen van-
door ging en door Duijn onderuit 
werd getrokken, weigerde scheids-
rechter Witlox de enige juiste straf 
uit te delen, in plaats van een straf-
schop (en de bijbehorende rode 
kaart) verkoos hij gewoon maar niet 
te fluiten.

Uitval
Na rust zocht Argon de aanval, waar 
Hollandia op de uitval ging gokken. 
Dat leverde na 55 minuten een kans 
op voor Pengel, maar diens inzet 
ging voor het doel langs. Even la-
ter leek Duijn over het been te gaan 
bij Jeroen Westera, maar waar ie-
dereen een fluitje voor een over-
treding verwachtte, kreeg Duijn de 
gele kaart voorgehouden voor een 
fopduik. Mogelijk compenseerde de 
leiding daarmee de misser vlak voor 
rust. Voor het overige wist de thuis-
ploeg weinig gevaar te veroorzaken, 
maar wel konden ze lang ook Argon 
van gevaar afhouden.

De aanvallen werden te vaak af-
gebroken door passes, die niet de 
juiste maat hadden, terwijl voor de 
goal van Sijm de juiste scherpte ont-
brak. De Hoornse doelman hield zo-
wel Joshua Patrick en Patrick Lok-
ken van scoren af, maar moest zich 
een kwartier voor tijd toch gewon-
nen geven. In eerste instantie tik-
te hij de inzet van Patrick Lokken 
nog juist naast de verste doelpaal, 
maar uit de daaropvolgende hoek-
schop van Jeroen Westera wist Pa-
trick Lokken bij de tweede paal toch 
de 1-1 binnen te koppen. In het res-
terende kwartiertje waren de bes-
te mogelijkheden voor Argon, maar 
Patrick Lokken zag zijn voorzet door 
Sijm net voor de voeten van Jos-
hua Patrick weg gegraaid worden, 
terwijl de sluitpost ook al zijn kun-
nen moest tonen bij een kopbal van 
Sergio de Windt, die via het hoofd 
van een verdediger inkopte maar 
de boogbal werd door Sijm net 
voor de lat weggetikt. Met een kop-
bal van Anton den Haan in blessu-
retijd naast het doel van Hollandia 
en een vrije trap na vasthouden van 
Patrick Lokken, die wel een scrim-
mage, maar geen treffer meer ople-
verde, kwam het einde aan een niet 
hoogstaande maar wel spannende 
wedstrijd.

Mauri Cabeza scoort en Ronnie Hilhorst en Jay Klaas Wijngaarden komen 
hem feliciteren

CSW te sterk voor ZOB
Wilnis - CSW deed zaterdag goede 
zaken door zelf te winnen van ZOB 
en het zag de concurrenten Mar-
ken en Castricum tegen elkaar ge-
lijkspelen.
Op een moeilijk bespeelbaar veld 
was het CSW dat veelal in balbe-
zit was tegen ZOB dat zich ver te-
rug liet zakken. CSW werd totaal 
niet gehinderd in de opbouw van 
achteruit en het was dan ook zoe-
ken naar de vrije man op het mid-
denveld of het geven van een lange 
bal om de spitsen te bereiken. 
Zo kon Jay Klaas Wijngaarden zich 
ontdoen van zijn tegenstander en 
de bal prima meegeven op Mauricio 
Cabeza. Het schot van Cabeza ging 
echter rakelings naast. Even later 
een vrije trap van Cabeza die zomaar 
voor de voeten kwam van Vincent 
Wens die helaas het doel te hoog 
zocht. CSW bleef aanzetten en dat 
resulteerde na een minuut of twintig 
in een voorsprong. Ronnie Hilhorst 
zette voor vanaf links op Wijngaar-
den die prima via de grond inkopte. 
Aan de kant van ZOB kwam het ge-
vaar voornamelijk uit dode spelmo-
menten maar dat leverde voorals-
nog niets op. Wel kwam CSW goed 
weg toen een voorzet aan de spits 
voorbij ging en zodoende het gevaar 
werd geweken. CSW kwam nog voor 
rust op een makkelijke 2-0 voor-
sprong. Een vrije trap van ZOB werd 
door de lucht naar de rechtsback 
gespeeld die de bal niet kon contro-
leren. Wijngaarden ging er met de 
bal vandoor en met een prachtige 
lob verschalkte hij de keeper. Bijna 
werd de score nog voor rust uitge-
breid maar Stefan Baars stuitte op 
de prima keeper van ZOB. 

Meer ruimte
Na rust kreeg CSW de wind in de 

rug, was het ZOB dat iets meer naar 
voren ging spelen waardoor er voor 
CSW wat meer ruimte ontstond. 

Daarvan wist Cabeza prima te profi-
teren toen hij de bal ontving na een 
prima uittrap van Jordi Wens. Cabe-
za draaide zich knap vrij en ook hij 
scoorde schitterend met een prach-
tige lob. 
Aan de kant van CSW werd het spel 
daarna wat rommeliger en de ploeg 
was niet zuinig genoeg bij balbe-
zit. In die fase was het ZOB dat een 
paar aardige kansen kreeg. Uit een 
vrije trap kwam de bal via de paal 
gelukkig in de handen van Jordi 
Wens en een vrije schietkans ein-
digde naast het doel van Wens. Toch 
werd het 3-1 toen na moeizaam uit-
verdedigen de bal uit de kluts on-
houdbaar werd binnengeschoten. 
Hierna gaf CSW echter niets meer 
weg en het kreeg zelf nog volop de 
ruimte om de score uit te bouwen. 
Stefan Baars was dichtbij maar zijn 
pegel werd door de keeper tot cor-
ner verwerkt. De 4-1 kwam er uit-
eindelijk toch toen Edwin Milton de 
bal in het lege doel mocht schieten 
na prima voorbereidend werk van 
Cabeza. De score had nog hoger uit 
kunnen vallen bij schoten van Bak-
ker, De Graaf en Baars maar helaas 
lag of stond er steeds iemand in de 
baan van het schot.
Na het laatste fluitsignaal van de 
prima leidende scheidsrechter was 
iedereen toch wel dik tevreden met 
de 4-1 overwinning en vooral na het 
puntverlies van de naaste concur-
renten. 

Donderdagavond 19 november 
speelt CSW om 20.00 uur vriend-
schappelijk tegen Montfoort thuis 
en a.s. zaterdag is de ploeg vrij.

De Vinken laat punten in 
Vleuten
Vinkeveen - Na een gelijkopgaan-
de eerste helft heeft de Vinkeveen-
se korfbalformatie afgelopen zater-
dag in de tweede speelhelft niet vol-
doende scoringskracht gehad om 
het ontstane gaatje van vier doel-
punten te dichten. Het thuisspe-
lende Fiducia wist zo met 22-18 de 
wedstrijdpunten in huis te houden. 

Om en om
De Vinken begon de zaalcompeti-
tie met de volgende basisacht: Joy-
ce Kroon, Mariska Meulstee, Kelvin 
Hoogenboom en aanvoerder Pas-
cal Kroon (in de aanval) en Hele-
ne Kroon, Lisette Pauw (voor de zie-
ke Charita Hazeleger), Peter Koele-
man en Peter Kooijman (in de ver-
dediging).
Het eerste kwartier scoorden bei-
de teams om en om. Vrije ballen en 
strafworpen bepaalden in het begin 
het aanvalsbeeld. Na 4-4 ontstond 
het eerste gaatje voor de thuisploeg. 
Via tussenstanden van 8-8 en 10-
10 liep Fiducia vlak voor rust door 
twee strafworpen opnieuw uit: 12-
10 ruststand.

Defensief verlies
Na een gemiste Vinkeveense straf-
worp direct na rust waren de Vleu-
tenaren wel meteen weer op dreef. 
Zij liepen uit naar 14-10. Deze te-

genvaller konden de volgelingen 
van Siemko Sok niet meer goed ma-
ken. 
Opnieuw om en om scorend speel-
den beide teams gretig en stevig 
aanvallend de wedstrijd uit. He-
laas was het defensief van De Vin-
ken onvoldoende alert om de mooie 
score van achttien doelpunten tot 
winst te laten leiden. Met name de 
vele strafworpen die de Vinkenver-
dediging tegen kreeg deed hen de 
das om. 
Na tussenstanden van 19-13 en 22-
16 was het laatste woord nog wel 
aan De Vinken. Topscoorster Hele-
ne Kroon scoorde haar zesde tref-
fer vanaf de stip en Peter Koeleman 
maakte zijn vierde doelpunt door 
middel van zijn befaamde onehan-
der. Hij bracht hiermee de eindstand 
op 22-18.
De Vinkendoelpunten kwamen de-
ze wedstrijd uit handen van: Hele-
ne Kroon (6x), Peter Koeleman (4x), 
Kelvin Hoogenboom, Joyce Kroon, 
Mariska Meulstee (allen 2x), Pascal 
Kroon en Peter Kooijman (beide 1x).

Volgende week zaterdag 21 novem-
ber speelt De Vinken haar eerste 
thuiswedstrijd. Om 17.45 uur treedt 
de Fortisformatie aan tegen het 
Leidse Pernix in de sporthal van het 
Vinkeveense Dorpshuis.

HSV F2 Dendert door!
De Hoef - Na een zeer moeizaam 
eerste seizoen staan nu al veel 
puntje op de i. Of te wel de spe-
lers hebben hun plek gevonden on-
der de bezielende leiding van trainer 
en coach Ineke en Ron. Zo ook af-
gelopen zaterdag werd er weer ge-
wonnen nu van OSM uit Maarssen. 
Nauwelijks 2 minuten gespeeld en 

HSV stond al 0-1 achter. Maar toen 
kwam de ervaring van het eerste 
seizoen na boven. De mouwen wer-
den op gestroopt en de zegetocht 
na een uiteindelijke 11- 1 overwin-
ning werd ingezet. Volgende week 
moeten ze uit naar Muiderberg, en 
zoals u weet: Muiderberg uit, altijd 
lastig.

Klaverjasclub 
Onder Ons
Vinkeveen - Bij Onder Ons werd 
dinsdag 10 november een gezellige 
koppelkaartavond gehouden. Met 
een goede opkomst werden An van 
der Meer met Frans Bierstekers eer-

ste met 5564 punten, 2e. Frederik en 
Herman Mulckhuyse met 5379 pun-
ten, 3e.Rob Achterbergh en Martien 
de Kuijer met 5297 punten, 4e. Edwin 
van der Schaft en Berto Blom met 
5223 punten, 5e. Ge van der Arend 
en Piet Versteegh met 4676 punten.
De troost prijs ging naar  Lien en 
Bob Versteeg met 3710 punten.



De Ronde Venen - Voor de vijfde 
maal op rij werd zaterdag 7 novem-
ber het jeugdschaaktoernooi van de 
schaakvereniging “Denk en Zet – 
Advisor” gehouden. Dit open toer-
nooi voor alle club- en thuisscha-
kers tot 18 jaar geniet een toene-
mende populariteit. Deze popula-
riteit mag voor een belangrijk deel 
worden toegeschreven aan de tel-
kens weer ontspannen en sportieve 
sfeer waarin wordt gestreden om de 
oogverblindende prijzen. Wat ook 
meespeelt is dat het toernooi zich 
inmiddels een vaste plek heeft ver-
worven op de buitengewoon druk-
ke schaakkalender. Steevast in de 
maand november is De Boei in Vin-
keveen het toneel van een spannen-
de schaakmiddag.
De jonge schakers in onze regio 
en de naburige schaakverenigin-
gen in Uithoorn en Loenen zetten er 
hun schaakklok ook al op gelijk. SV 
de Amstel was dit jaar met 8 spe-
lers vertegenwoordigd en het Loe-
nense Vecht en Ommelanden vaar-
digde 5 spelers af.  Maar ook Breu-
kelen, Woerden, Baambrugge wa-
ren present. De meest verre tocht 
ondernam niet Winnie de Poeh de-
ze keer, maar Alain van der Velden 
uit Deventer. Alain had op internet 
gegoogled  en zo het jaarlijkse toer-
nooi van Denk en Zet gevonden!

6 Jaar
Maar liefst 41 deelnemers namen 
zaterdagmiddag achter de borden 
plaats – met 6 jaar was Erik Oo-
men, de jongste telg van de Oo-
men-dynastie, van SV de Amstel uit 
Uithoorn de jongste deelnemer en 
Peter de Jonge (van Denk en Zet) 
was, hoewel zijn naam anders doet 
vermoeden, met 18 jaar de oudste 
deelnemer.
In vier uur tijd werkten de spelers 
acht speelrondes af. Door dit straf-
fe tempo werden er maar liefst 160 
partijen gespeeld. Het zal duidelijk 
zijn dat bij al deze partijen niet al-
leen tegen de menselijke tegenstan-
der werd gespeeld, maar dat de on-
verbiddelijk doortikkende schaak-
klok meer dan eens scherprechter 
was. Nu eens niet het beeld van in 
diep gepeins verzonden, op hun el-
leboog steunende (en kreunende) 
schakers, die pas na enkele minuten 
hun roerloze pose verlaten om dan 
toch eindelijk een zet te doen. Nee, 

de armen van de kinderen vlogen 
in hoog tempo van bord naar klok 
en weer terug. Fotograaf John van 
Berge had een korte sluitertijd no-
dig om de snelschakers goed te ver-
eeuwigen. Dat dit prachtig gelukt is 
bewijzen de foto’s bij dit artikel. Het 
complete fotoverslag is te bewonde-
ren op de website van “Denk en Zet 
– Advisor”  www.svdenkenzet.nl.

Geen geleerde
In dit verslag geen geleerde verhan-
delingen over allerhande openings-
theorieën waar niemand een touw 
aan kan vastknopen. Graag verwijs 
ik daarvoor naar de beruchte ope-
ningen van grootmeester Rabils-
ky (een creatie van Godfried Bom-
ans) die naar het schijnt zelfs stu-
diereizen naar Perzië ondernam om 
ter plaatse enkele Perzische varian-
ten te bezichtigen. Met een moor-
dend speeltempo van 10 minuten 
per persoon beklijven slechts los-
se fragmenten. Tijdens het toer-
nooi werd her en der met succes 
de Herdersmat op het bord geto-
verd, erg sneu voor het slachtoffer, 
maar een welkome langere pauze 
voor de witspeler. De snelle matva-
rianten waren erg populair, maar uit 
de mond van de echte deskundigen 
(de jeugdspelers zelf) vernam on-
dergetekende dat een Herdersmatje 
bij de lagere groepen nog wel kan, 
maar dat spelers uit groep A en B 
daar niet meer intuinen.
In groep A, met de oudste spelers, 
zegevierde Peter de Jonge. Het was 
daar een spannende strijd, de num-
mers 2 en 3 volgden op korte af-
stand. Peter was dolblij, want na de 
verrassende nederlaag in de twee-
de ronde tegen Martin Meijer uit 
groep D, had hij dit niet meer ver-

wacht. Ook spannend was het in de 
B-groep waar Matthijs Meijers de 
concurrentie een haf punt te slim af 
was. In de C-groep won Paul Oomen 
uit Uithoorn soeverein. De winnaar 
van 2007 en 2008 liet ook dit jaar de 
concurrentie met ogenschijnlijk ge-
mak achter zich. Winnaar van groep 
C, maar ook toernooiwinnaar met 7,5 
punt. Dat leverde hem dit maal de 
fraaie digitale schaakklok als jubi-
leumprijs op. Alleen tegen de win-
naar van de B-groep Matthijs Me-
ijers, liet Paul in de vierde speelron-
de een half puntje liggen. 
In de groepen D, E en F wonnen 
respectievelijk Koen van Steen-
beek (Woerden),  Job de Jong (Loe-
nen) en Alain van der Velden (De-
venter) die daarmee zijn verre tocht 
fraai beloond zag. Alle uitslagen en 
tussenstanden kun je nakijken op 
www.svdenkenzet.nl. 

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking kreeg deze jubile-
umeditie een extra feestelijk tintje. 
De bekers waren nog een tikkeltje 
fraaier dan voorgaande jaren, de di-
gitale klok voor de toernooiwinnaar 
mocht er wezen, maar de poedel-
prijzen voor de zes hekkensluiters 
kwamen als een grote verrassing 
uit de hoge hoed. Deze zes kunnen 
in de voorbereiding voor het zesde 
toernooi in 2010 een jaar lang op de 
computer de strijd aanbinden met 
een jeugdversie van het schaakpro-
gramma Fritz.  
Dus: volgend jaar, dezelfde plaats, 
omstreeks dezelfde tijd? Dat lijkt al-
le vrijwilligers die meewerkten aan 
het jeugdschaaktoernooi een pri-
ma plan. Ook veel spelers lieten zich 
spontaan ontvallen, volgend jaar 
weer van de partij te zijn. 

Regio - Op 8 november hebben 7 
Veenlopers de klassieke marathon 
van Athene volbracht.
Na een initiatief van trainer Pe-
ter van Adrichem in mei 2009 werd 
rondom de vakantieperiode het trai-
ningschema opgepakt. Voorafgaand 
aan een marathon wordt er  veel 
trainingsarbeid verricht en heel veel  
kilometers  gemaakt.  Schema´s 
werden besproken en onder inspi-
rerende leiding werd er enthousi-
ast getraind. De lopers zijn Henny 
Buijing, Johan Baas, Mark Baas, Jos 
Snel, Kees Dirkson, Hans Leeuwe-
rik en Frans Bosman. Helaas moest 
initiator Peter van Adrichem van het 
lopen  afzien door een vervelende 
blessure,  wel ging hij mee ter on-
dersteuning wat erg op prijs gesteld 
werd. 
De oorsprong van de marathon gaat 
terug naar 490 v Chr. Bij het plaatsje 
Marathon overwonnen de Atheners  
drie maal zoveel Perzen. Daarna liep 
de soldaat Philippides snel naar 
Athene om de zege te melden. Dat 
is wat de traditie vertelt. Dit en an-
dere individuele drijfveren maakten 
de uitdaging  voor een aantal Veen-
lopers in dit jubileum jaar (de ver-
eniging bestaat 25 jaar) compleet.
Over dit parcours werd ook in 2004 

de Olympische marathon gelopen.
Op de dag zelf regent het, waar het 
de voorgaande dagen zonnig en 
zelfs nog (te) warm was, is het nu 
15 gr. en nat.  Op zich een uitste-
kende looptemperatuur. Exact om 
09.00 klinkt het startschot. De regen 
wordt minder en om ca 10.30 wordt 
het droog, 

Omhoog
Op dat tijdstip is de zwaarte van het 
parcours al goed merkbaar, vanaf 
km 8,5 tot km 32 gaat het vrijwel al-
leen maar omhoog met alleen in km 
17 een wat langere afdaling.
Vanaf km 32 loopt het parcours ge-
leidelijk naar beneden maar de 
meeste kracht is dan uit een ieders 
benen. De vele trainingsarbeid be-
taalt zich uit, de Veenlopers zijn in 
staat goed tempo vast te houden. 
Dat vertaalt zich in goede tijden  en 
opmerkelijke resultaten.
De finish is in het oude Olympisch 
stadion van 1896 dat is een enorme 
ervaring om hier te finishen.
Johan Baas is de snelste Veenloper 
in 3 u. 11 min.  48 sec. hij wordt 7e 
in de categorie 50-54 jaar op een to-
taal van 320 lopers
Mark Baas volgt in 3 u. 31min. 44 
sec. en wordt 148e van de 885 in zijn 

categorie senioren onder 35.
Kees Dirkson in 3 u. 32 min. 36 sec.  
hij wordt 65e van de 462 in cat. 45-
49 Frans Bosman in 3 u. 43min. 8 
sec. hij wordt 26e van de 262 in cat. 
55-59 Jos Snel in 3 u. 47 min. 21 sec. 
hij wordt 12e van de 123 in cat. 60-
64 Henny Buijing in 3 u. 56 min. en 
58 sec. hij wordt 111e van de 320 
in cat. 50-54  Hans Leeuwerik in 4 
u. 25 min. en 28 sec. hij wordt 15e 
van de 46 in cat. 65-69. De GPS sy-
stemen leren achteraf dat het hoog-
te verschil 437 meter was. Daarmee 
kan deze marathon bestempeld 
worden als zeer zwaar. Voor Kees 
Dirkson en Frans Bosman beteke-
nen de gelopen tijden een clubre-
cord in hun categorie.
Na alle inspanningen is het dan 
goed rusten en nog een paar da-
gen van Athene genieten om daar-
na weer huiswaarts te keren. Een 
bijzonder evenement. De vereniging 
de Veenlopers,die dit jaar 25 jaar be-
staat, organiseert de 22e november 
voor haar leden een estafette loop 
door de Ronde Venen die langs een 
aantal plekken voert uit de historie 
van de vereniging. Start is om 14.30 
uur op recreatieterrein de Bosdijk, 
de finish rond 16.30 uur bij de Me-
ijert in Mijdrecht.
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Hertha E3 wint weer bij 
de buren
Vinkeveen - Op dit keer een nor-
maal tijdstip moesten we uit naar 
Wilnis om tegen de plaatselijke CSW 
E5 te voetballen, de weergoden wa-
ren ons op dat moment nog gun-
stig gezind, alleen was ik een niet 
geheel onbelangrijk onderdeel van 
de voetballerij vergeten nl; de bal-
len en de waterzak, dus rechtsom-
keert en halen.  
Ja, beste lezers, wanneer je voor het 
eerst bij het omkleden in de kleed-
kamer van de E3 van Hertha terecht 
komt zou je niet denken dat je hier 
bij een voetbalploeg betreft, je zou 
eerder denken aan een kippenhok, 
tjongens wat waren ze weer en-
thousiast.
Voor het eerst dit seizoen waren we 
compleet en was er een fototoestel 
in de buurt zodat we na vele verzoek 
op de gevoelige plaat werden vast-
gelegd.
Hoewel de eerste minuten nog werd 
afgetast en CSW druk zette bij on-

ze jongens, was het toch Hertha die 
met een prachtige aanval, via Mar-
tijn vanaf eigen helft, Lars de diep-
te instuurde die op zijn beurt de bal 
croste voor het doel zodat Andy de 
bal voor het intikken had.

De Herthanen hadden op dat mo-
ment het beste van het spel, raak-
ten af en toe een latje of paal, maar 
moest alert blijven op de aanvallers 
van CSW die er af en toe gevaarlijk 
uitkwamen, het was een opluchting 
toen Tim met een van zijn “pegels” 
de ruststand op 2 - 0 kon zetten.

Buien
Mede door de omstandigheden in 
de tweede helft (hoosbuien en zij-
wind) was het niet de beste wed-
strijd van de Vinkeveners en liepen 
de combinaties nogal stroef, daar-
bij in aanmerking genomen dat het 
behoorlijk waardeloos wisselen is 
met 3!! wissels en een wisselpapier-

tje dat door de regen nogal snotte-
rig werd, kon het niet uitblijven dat 
we een doelpunt tegen kregen en in 
de problemen kwamen.
Bas kopte in de stromende regen 
zijn bril ook nog van zijn hoofd, liet 
twee tegenstanders weglopen om 
zijn bril van de grasmat te redden 
en kwam nog net op tijd om de kans 
van de CSW-ers om zeep te helpen.
Rik was vandaag de man van de 
wedstrijd met geweldige reddin-
gen en in de tweede helft een re-
genboog als een aureool boven zijn 
hoofd, toen de bal op de lat spatte.
De wedstrijd zat vol spanning, maar 
Sam besliste de wedstrijd met een 
pegel dwars door het (oude) net, 
waardoor het even duurde voordat 
de scheidsrechter de goal terecht 
aan ons toekende en de einduitslag 
3 – 1 werd voor Hertha.
Het was misschien niet onze beste 
wedstrijd, maar het resultaat smaak-
te goed in het Wilnis.

5e Jeugdschaaktoernooi 
sportief succes

Clubrecords voor Kees 
Dirkson en Frans Bosman

Zumba met Petra
De Ronde Venen - Het kan je niet 
zijn ontgaan dat Nederland in de ban 
is van een nieuwe rage, de Zumba. 
Ook dansdocente Petra Roelofsen is 
helemaal in de ban van de Zumba. 
Zij is officieel gecertificeerd Zumba 
docente en mocht ook al een paar 
fantastische masterclasses volgen 
van de Zumba specialisten die  uit 
Amerika worden ingevlogen.
Zumba is dans èn fitness op Latijns-
Amerikaanse en internationale  mu-
ziek. Deze combinaties verzekeren 
jou van een super dynamisch, op-
windend en effectief uurtje actie!!!
De Zumba formule combineert 
snelle en langzame ritmes en be-
wegingen, waardoor je lichaam he-
lemaal in vorm komt en je tegelijk 
een supergoeie cardio- en spiertrai-
ning doet. De Zumba passen zijn vrij 

makkelijk te volgen en ongemerkt 
krijg je met Zumba een mooi ge-
spierd lichaam. Dit komt doordat het 
een fantastische training is voor de 
billen, benen, armen, romp en buik-
spieren en niet te vergeten je hart!!!
Je hoeft echt niet te kunnen dan-
sen om de Zumba lessen te volgen. 
Tijdens Zumba wordt namelijk zo’n 
een lekker feestelijk sfeertje gecre-
eerd dat ook cursisten die nog nooit 
hebben gedanst of gesport, de kans 
krijgen om iets nieuws uit te probe-
ren. En de ware dansers en spor-
ters onder ons genieten echt van 
de snelle work-out op opzwepen-
de muziek.

Partner
Zumba is voor dames en heren en je 
hebt voor Zumba geen partner no-

dig! Het enige wat je nodig hebt om 
aan de les mee te doen is sportkle-
ding en -schoenen, een flesje sport-
drank of water en een handdoek! En 
uiteraard een goed humeur en en-
thousiaste inzet!

Heren en jonge meiden/dochters  
kunnen dus ook mee doen!!! Zum-
ba is dan ook prima om eens sa-
men met partner of dochter iets te 
ondernemen en aan de conditie en 
het ritmegevoel te werken. Uiter-
aard worden de lessen rustig opge-
bouwd en voor cursisten met dans-
ervaring worden extra instructies 
gegeven.

De lessen worden gegeven op dins-
dag 19.00 uur, woensdag 9.15 en 
19.00 uur en donderdag 18.30 uur in 
Vinkeveen, Wilnis en Woerden. Een 
proefles kost 5,00 en natuurlijk kan 
je altijd instromen!

Vitac 1 behoudt kans op 
kampioenschap
De Ronde Venen - Het jeugdteam 
van tafeltennisvereniging Vitac doet 
het zeer goed in de derde klasse 
van de afdelingskompetitie. Na zes 
van de in totaal 8 te spelen wedstrij-
den staan Dion Slegt, Junior en Bin-
ky Vuur en Chatsjik Daudov op de 
eerste plaats.
Ze hebben 4 punten voorsprong op  
Woerden 1 en 8 punten voorsprong 
op Almeerspin 5 uit Almere. Afge-
lopen zaterdag speelden ze hun re-
turn tegen Almeerspin in de Wil-
lestee te Wilnis. Binky Vuur speel-
de een goede aanvallende wedstrijd 
tegen Jari Bonroe. Met in iedere 
game slechts twee punten verschil 
won de Vitac speler in drie games. 
Junior Vuur speelde vervolgens te-

gen Menno Barth. In een zeer span-
nende wedstrijd,waarbij de Vitac-
cer mooie fohrehand aanvals bal-
len speelde kwam Almeerspin op 
gelijke hoogte. Junior kon de rally’s 
te weinig in zijn voordeel beslissen. 
Vervolgens verloor Dion Slegt en 
werd het dubbelspel kansloos verlo-
ren. Zo kwam Vitac op een 1-3 ach-
terstand. Daarna verloor Junior Vuur 
in drie games. Binky speelde een 
zeer goede wedstrijd tegen Martijn 
de Graaf. De vitaccer speelde aan-
vallend sterk en verrastte De Graaf 
regelmatig met zijn back-hand pa-
rallelle aanvalsballen. 11-8 in de vijf-
de game betekende 2-4. Tegen Jari 
Bonhoe speelde Dion Slegt een zeer 
spannende partij. De vitaccer kwam 

door mooie aanvalsballen op een 
2-0 voorsprong. Helaas kon hij dit 
niet vast houden, door de spanning 
speelde hij te gehaast en verloor 
zijn partij. Dit deed ook Junior Vuur 
waardoor er een grote achterstand 
ontstond: 2-6. Dion Slegt bracht de 
achterstand door winst op Jari Bon-
hoe terug tot 3-6. Dion kwam weer 
met 2-0 voor, liet zijn tegenstander 
terug komen tot 2-2 en won de vijf-
de game overtuigend met 11-3. Zo 
sprokkelde Vitac 1 de puntjes bij el-
kaar. De laatste partij werd winnend 
afgesloten door Manno Barth van 
Almeerspin. 
Na dit teleurstellende verlies wordt 
de laatste wedstrijd beslissend voor 
het kampioenschap.

Zaterdag 28 november speelt Vitac 
1 tegen Hilversum 6 in Hilversum. 
Ze zullen voor een ruime overwin-
ning moeten zorgen om het kampi-
oenschap binnen te halen.
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Eigenaar Zuiderwaard Achmea heel duidelijk:

”Als er een AH komt 
aan de Herenweg gaat 
verbouwing niet door!”
Vinkeveen – Er is al heel veel over 
gesproken en over vergaderd. Kan 
er nu wel een AH komen aan de He-
renweg in Wilnis of niet. Het lijkt wel 
of er op  dat plekje op de kruising 
Herenweg/Kerklaan in Vinkeveen, 
de laatste jaren een vloek rust. Ja-
renlang was er op die hoek een su-
permarkt oftewel buurtwinkel ge-
vestigd. Ernaast zat Koeleman elec-
tro. De supermarkt stopte een jaar 
of zes geleden en Koeleman dacht: 
dat is mooi. Ik maak een mooi plan. 
Ik breid mijn zaak uit, woningen er-
bovenop en klaar.
Maar o wee, half Vinkeveen in op-
stand. Dat werd te hoog, te mas-
saal. Het ene bezwaar na het an-
dere kwam. Op een gegeven mo-
ment gaf Koeleman het op. Hij ver-
kocht de boel en vestigde zich in 
Mijdrecht. De nieuwe eigenaar had 
het snel gevonden. De bestemming 
is detailhandel dus we gaan er een 
mooie AH vestigen.

Vergunning
Hij stapte naar de gemeente en 
kreeg te horen, dat kan. Er werden 
plannen gemaakt, tekeningen en de 
vergunningen werden ingediend. 
De vergunning werd afgegeven en 
er werd begonnen met de bouw.
Maar o, wee.. nu waren de Vinkeve-
ners en de omwonenden niet tegen, 
nu was winkelcentrum Zuiderwaard 
tegen. Er werd bezwaar aangete-
kend, de bouw werd via de rechter 
stilgelegd en de gemeente kwam in 
een moeilijke positie. Ze waren de 
fout ingegaan. De vergunning had 
niet gegeven mogen worden. De 
bestemming detailhandel was niet 
officieel voor het gehele stuk grond.
Het was jarenlang wel voor detail-
handel gebruikt, met toestemming 
van de gemeente werd het ge-
doogd, maar het was nooit officieel 
opgenomen in het bestemmings-
plan. Het winkelcentrum had dus 
gelijk en  de plannen voor een gro-

te AH lagen stil. Hierna volgde ve-
le vergaderingen en besprekingen, 
maar men kwam er niet uit. Uitein-
delijk vroeg de raad het college om 
nu eens goed uit te zoeken wat daar 
nu wel of niet kon, zodat de raad in-
dien nodig de bestemmingsplannen 
en visies die er nu liggen zouden 
moeten aanpassen.

Van de baan
Vorige week woensdag kwam het 
weer ter spraken in een speciale 
RTG. Hierbij waren aanwezig de ei-
genaar van het winkelcentrum Zui-
derwaard, Achmea Vastgoed, de di-
recteur van basisschool de Schakel 
en de directeur van verzorgingshuis 
Zuiderhof. 
Waarom deze groep, wel omdat er 
in Zuiderwaard in samenhang met 
de verbouw van winkelcentrum Zui-
derwaard, ook een plan ligt voor een 
nieuwe school en voor zorgwonin-
gen./ Er werd gesuggereerd dat het 
een niet los gezien kon worden van 
het ander en vooral de directeur van 
het verzorgingshuis bracht zijn ver-
haal dat als er een AH zou komen  
en Achmea zou besluiten dan niet 
meer het winkelcentrum uit te brei-
den, dan ook de bouw van de zorg-
woningen van de bouw zouden zijn 
en ook de school.

Niet door
De heer Van wijk van Achmea 
bracht het wel dreigend: “ Als er een 
AH komt op de Herenweg, dan gaat 
onze uitbreiding van het winkelcen-
trum niet meer door. Een tweede su-
permarkt in Vinkeveen, dan is het fi-
nancieel niet meer haalbaar om Zui-
derwaard te vergrote. : “ dat staat in 
uw eigen visie en in uw eigen be-
stemmingsplan. Ik begrijp niet dat u 
het zelfs maar overweegt”.
Sandor Harmens van de VVD be-
greep dit niet erg: “ Er kan daar aan 
de Herenweg zo een AH geopend 
worden, zonder enige benodigde 

vergunning. Het heeft namelijk de 
bestemming detailhandel. Dat is 
een voldongen feit”.
“Dat lijkt mij geen voldongen feit”, 
zo zei de heer Van Wijk van Achmea 
Vastgoed: “ Gebeurd het echter wel, 
dan gaan wij niet vergrote. Alleen 
als er geen AH komt gaan wij aan 
het werk. Dan komt er alleen een 
kleine opknap beurt.

Gelijke monniken
Ook Toon van der Meer, een rasech-
te Vinkevener begreep deze opstel-
ling van Achmea niet: “ Daar mag 
gewoon een AH komen. Ik vind ge-
lijke monniken, gelijke kappen. Het 
winkelcentrum mag uitbreiden dan 
mag er ook een AH komen”. 
Wethouder Bram Rosendaal maakte 
duidelijk dat het ene niets met het 
andere te maken had: “ Er zijn drie 
plannen. De uitbreiding van het win-
kelcentrum, de bouw van een nieu-
we school en de bouw van zorgwo-
ningen. 
Dat zijn drie losse projecten en het 
houdt niet in dat het een niet kan 
doorgaan als er een van de drie niet 
doorgaat. Het schijnt dat er nu weer 
een nieuw plan ligt van Achmea, 
maar ik heb dat nog niet gezien. Het 
schijnt dat er maandag jl een bij-
eenkomst is geweest daarover bij 
Zuiderhof, maar ik was niet uitgeno-
digd. U als raad heeft mij gevraagd 
om met een voorstel te komen over 
wel of niet een AH aan de Heren-
weg. Dat komt nog deze maand in 
de raad. Ik kan alvast wel vertellen 
dat dat negatief zal uitvallen voor 
AH. Mocht u als raad echter vinden 
dat het wel moet kunnen moet u de 
visie wijzigen. 

Maar dat komt over een paar weken 
aan de orde. Wel wil ik heel duide-
lijk stellen dat als het centrum niet 
meer vergroot, het de andere plan-
nen voor Zuiderwaard niet zal stag-
neren. Wordt vervolgd.

Koopgarant: de ideale 
koopkans voor huurders
De Ronde Venen - Door de hoge 
woningprijzen is de stap van huren 
naar een eigen huis kopen vaak te 
groot. Westhoek Wonen kan huur-
ders nu van dienst zijn met de Koop-
garantregeling. De regeling maakt 
het voor huurders mogelijk om een 
huis te kopen van Westhoek Wonen, 
met korting van 10% tot 25% op de 
marktwaarde én de garantie dat de 
corporatie de woning weer terug-
koopt. 

Wat is Koopgarant precies?
Koopgarant is een landelijk product 
van Stichting OpMaat waarmee 150 
corporaties al meer dan 2.800 wo-
ning hebben verkocht. Hoe gaat 
het in zijn werk? Een huurder kan 
een woning van de woningcorpo-
ratie kopen met een korting op de 
marktwaarde. Als de koper de wo-
ning weer wil verkopen heeft de-
ze een aanbiedingsplicht bij de cor-
poratie. De corporatie heeft een te-
rugkoopplicht en dat betekent dat 
de corporatie de woning gegaran-
deerd binnen drie maanden terug-

koopt. De belangrijkste bepalingen 
in het kort: de corporatie verstrekt 
een korting op de marktwaarde van 
de woning tussen 10 en 25%, bij be-
staande bouw veelal 25%; de koper 
heeft een aanbiedingsplicht bij ver-
trek. De corporatie heeft een terug-
koopplicht en koopt de woning ge-
garandeerd binnen 3 maanden te-
rug; de waardeontwikkeling (daling 
of stijging) van de woning wordt ge-
deeld, uitgezonderd de waardeont-
wikkeling die het gevolg is van aan-
gebrachte verbeteringen door de 
koper.

Waarom en voor wie?
Westhoek Wonen wil met de Koop-
garantregeling de doorstroming op 
de lokale woningmarkt stimuleren. 
Niet alle huurwoningen komen in 
aanmerking voor Koopgarant, een 
specifiek deel van de huurwoningen 
is voor verkoop aangewezen. Wan-
neer deze woningen door verhui-
zing vrijkomen, biedt Westhoek Wo-
nen deze als koopwoning aan an-
dere huurders aan. Op deze manier 

komen huurwoningen vrij en cre-
eert Westhoek Wonen ruimte voor 
gezinnen en starters en brengt zo 
doorstroming in de woningmarkt 
tot stand. Bij verkoop garandeert 
Westhoek Wonen via de terugkoop-
plicht dat de woning blijvend goed-
koop wordt aangeboden, via huur, 
dan wel via koop. Met het geld dat 
vrijkomt door verkoop investeert de 
corporatie in onder andere nieuw-
bouw en in het treffen van energie-
maatregelen bij groot onderhoud. 

De uitgebreide spelregels staan in 
de Koopgarantfolder van Westhoek 
Wonen. Alle huurders van West-
hoek Wonen hebben deze folder in 
de brievenbus ontvangen. Op www.
westhoek.nl/kopen is alle informa-
tie te vinden over de regeling, de 
genoemde folder en het actuele 
koopaanbod.
Dit aanbod wordt ook in de Nieu-
we Meerbode of het VAR nieuws-
blad gepubliceerd. De Koopgarant-
woningen zijn herkenbaar aan het 
Koopgarantlogo.

Jill en Amber lopen 4 km 
voor het goede doel
De Ronde Venen - Op vrijdag 13 
november liepen Amber Riechelm-
an en Jill Ongering een sponsorloop 
van 4 kilometer.
Vooraf werd geld ingezameld voor 
het kindertehuis voor gehandicapte 
kinderen JAPTHI in India. De mei-

den van het Veenlandencollege uit 
Mijdrecht bedachten de ludieke ac-
tie ‘sponsorloperij’ als opdracht voor 
hun projectweek.
Met 1 euro startkapitaal moesten ze 
proberen zoveel mogelijk geld bij el-
kaar te brengen. Vele gulle gevers 

uit Vinkeveen en omstreken gaven 
geld en deden gelijk mee met de lo-
terij. Het initiatief heeft maar liefst 
251,- opgebracht.
De prijs van de loterij is gewonnen 
door de familie Bracco Gartner uit 
Vinkeveen.

Jill (l) en Amber (r) vlak voor vertrek van hun ‘sponsorloperij’.

Donateursconcert
“Con Amore”
Vinkeveen - Op 21 november geeft 
de Vinkeveense Accordeon Vereni-
ging “Con Amore” haar jaarlijks do-
nateursconcert. Onder leiding van 
Arnaud Rosdorff brengt het A en 
B orkest een zeer gevarieerd pro-
gramma ten gehore waaronder een 
medley uit ‘The West side Story’, het 
welbekende ‘Morgenstimmung’ van 
Edvard Grieg en nog vele andere be-
kende en minder bekende werken. 
 De vereniging is ontstaan door een 

fusie van twee lokale accordeonver-
enigingen en verzorgt al meer dan 
60 jaar diverse concerten, optredens 
en muziekopleidingen in de Ronde 
Venen. Hoogtepunt uit de geschie-
denis was het behalen van de eerste 
plaats op het europese concours in 
Grenoble, Frankrijk waarmee het or-
kest, destijds onder leiding van dhr 
Swater zich een jaar lang ‘het bes-
te accordeon orkest uit heel euro-
pa’ mocht noemen. Vandaag de dag 

telt de vereniging ongeveer 30 le-
den, verdeeld over 2 orkesten, een 
ensemble en een aantal leerlingen. 
Voor meer informatie over de ver-
eniging kunt u terecht op www.vav-
conamore.nl

Het concert wordt gehouden in 
dorpshuis “de Boei”, kerklaan 1 te 
Vinkeveen. De toegang bedraagt 
5 euro en vangt aan om 20.00 uur 
(zaal open: 19.30).

Elvis Presley kenner 
bezocht Graceland
Vinkeveen - Vinkevener David van 
Beek die in augustus dit jaar win-
naar werd van het RTL4 programma 
‘Waar is Elvis?’, heeft op 26 oktober 
jl. Graceland in Memphis, Tennesse 
(USA) bezocht. Het domein van El-
vis Presley die daar ook zijn laatste 
rustplaats heeft. De geheel verzorg-
de reis was de prijs die hij had ge-
wonnen met zijn onovertroffen ken-
nis over Elvis Presley. Hij maakte de 
reis samen met een vriend. “Het is 
een echte muziekstad, je kijkt je 
ogen uit wat je er allemaal aan stu-
dio’s ziet. Je loopt door de beroem-
de Billstreet waar Elvis zijn inspira-
tie heeft opgedaan. Daar treden al-
lerlei Blues en Rock & Roll muzi-
kanten op. Wat er allemaal op je af 
komt is heel bijzonder en indruk-
wekkend. We hebben een audio-
toer gemaakt door de stad en op 
Graceland waarbij men je beken-

de en beroemde plaatsen laat zien. 
Daarover wordt natuurlijk ook alles 
verteld. De meest makkelijke ma-
nier om naar Graceland te komen is 
met een van de shuttlebussen die af 
en aan rijden. Eenmaal aangekomen 
is het geweldig om op het landgoed 
Graceland rond te lopen. Je bezoekt 
het huis waar Elvis heeft gewoond 
en daar kan je zien hoe hij heeft ge-
leefd. Op het landgoed zijn ook aller-
lei tentoonstellingen met thema’s, er 
is een filmmuseum, een locatie met 
allerlei kleding van hem en natuur-
lijk zijn gitaar waarop hij gespeeld 
heeft. Elvis ligt er ook begraven; ik 
heb aan de voet van zijn gedenk-
steen gestaan. Dat Elvis Presley nog 
steeds tot de verbeelding van velen 
spreekt, bewijst het feit dat er jaar-
lijks 700.000 mensen uit alle delen 
van de wereld Graceland bezoeken. 
Het is na het Witte Huis de mees-

te bezochte locatie van de Verenig-
de Staten. De Sunstudio’s waar Elvis 
ooit zijn eerste nummers heeft op-
genomen, hebben we ook bezocht.”

Beleving
Het zal geen wonder zijn dat Da-
vid als Elviskenner volop heeft ge-
noten van de plaats waar een van 
de grootste muzieklegenden uit de 
Rock & Roll tijd heeft geleefd en 
waar hij ligt begraven. Het bezoek 
aan Memphis en Graceland is een 
hoogtepunt uit zijn beleving van El-
vis Presley over wie David nu al 17 
jaar kennis en informatie vergaart. 
In totaal is hij met zijn vriend vijf da-
gen in Memphis geweest. “En het 
is beslist niet de laatste keer dat ik 
er ben geweest,” vertelt David. Mis-
schien ook aardig te weten dat we 
een jaargenoot van Elvis zijn te-
gengekomen. Hij heeft met hem 
op school gezeten en is nu een be-
kende dj in Memphis. Dank zij hem 
werden we geïnterviewd op de loka-
le omroep. Daar waren we best een 
beetje trots op. In de winkel waar El-
vis altijd zijn kleding kocht hebben 
we de oorspronkelijke eigenaar ont-
moet.
Die is nu 81 jaar. Bij hem heb ik een 
originele Elvis trui gekocht. Zo een 
als Elvis heeft gedragen in de film 
Jailhouse Rock en een jasje zoals hij 
die droeg in de film Speedway. Nog-
maals, het verblijf in Memphis en op 
Graceland was voor mij een heel bij-
zondere gewaarwording.” Aldus Da-
vid die het liefst zou gaan werken bij 
een studio of omroep waar hij veel 
met muziek te maken krijgt. Met de 
kans natuurlijk dat hij daarbij ook 
het repertoire van Elvis (af en toe) 
ten gehore mag brengen.David van Beek voor het huis van Elvis Presley op Graceland
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Vervolg van de voorpagina

De Ronde Venen – Zoals u reeds 
op de voorpagina hebt kunnen le-
zen, was de begrotingsvergadering 
van de gemeente De Ronde Venen, 
lang en aan het eind van de avond 
zelfs grimmig te noemen toen het 
ging over voorstellen van: extra be-
zuiniging op de begroting van 5 % 
(ingediend door de coalitiepartijen) 
een voorstel om het mandaat van het 
college te beperken en natuurlijk het 
amendement om toch gewoon sub-
sidie aan het Veenbad te verstrek-
ken. Het begon allemaal al erg on-
rustig. Normaal gesproken zijn er 
bij zo’n lange begrotingsvergade-
ring een stuk of drie geïnteresseerde 
burgers, de pers en een groep amb-
tenaren die de wethouders – indien 
nodig – ondersteunen bij het geven 
van antwoorden. Nu echter stroomde 
de raadzaal vol en wel met boze en 
diep teleurgestelde ambtenaren. Zij 
waren boos omdat de gemeenteraad 
een week geleden had besloten dat 
de ambtenaren geen 160.000 euro 
zouden krijgen uitgekeerd (de helft 
van de IZA gelden die de gemeen-
te terugkrijgt). De raad vindt dat dat 
geld toekomt aan de gemeente (de 
burgers dus) en de ambtenaren vin-
den dat zij recht hebben op dat geld. 
In de wandelgangen gaat het ver-
haal dat helaas de gemeentesecre-
taris en de ondernemingsraad de 
ambtenaren al zo goed als een toe-
zegging hadden gedaan dat het geld 
naar hun toekwam. De ambtenaren 
hadden er als het ware al helemaal 
op gerekend en voelen zich nu bela-
zerd. Maar ja, de raad blijft de baas 
en de raad beslist. Tot nu toe heeft 
de raad zich nog niet laten ompra-
ten. Zij blijft er (tot zover nu bekend) 
bij dat zij niet voornemens zijn dit 
raadsbesluit terug te draaien.

Acht insprekers
Nog een opvallend iets was het 
feit dat er maar liefst acht inspre-
kers waren. Veel insprekers wa-
ren van verenigingen of stichtin-
gen waarvan wegens de bezuini-
gingen in 2010 geld was gekort. Er 
was een afvaardiging van de amb-
tenaren aanwezig en ook namens 
het personeel van het Veenbad. 
Zij vertelden: “Toen wij enige tijd 
geleden een brief van de gemeen-
te kregen waarin in harde ambtelij-
ke taal werd duidelijk gemaakt dat 
ons de huur werd opgezegd per 1-
1-2010, was het een schok. Er was 
al jaren over gesproken en we wis-
ten dat het eraan kwam, maar nu 
was het dan echt.  Maar het nieu-
we bad is nog niet klaar, dus moeten 
we huur gaan betalen voor het bad 
tot het nieuwe bad wel klaar is. Maar 
de subsidie die we altijd kregen, nee, 
die krijgen we niet meer.

Ons blijft niets anders over, dan 
maar echt te sluiten op 31 decem-
ber a.s. De gemeente laat ons geen 
andere keus. Ons verzoek nu is aan 
de raad: laat ons het personeel, maar 
zeker niet de bezoekers van het bad 
(de kinderen die leren zwemmen, de 
ouderen, de verenigingen, enz) niet 
de dupe worden van de nu ontsta-
ne strijd. Geef ons gewoon subsi-
die waar we recht op hebben tot het 
nieuwe bad klaar is. Dan kunnen 
wij gewoon door tot het nieuwe bad 
open gaat. Laat deze laatste periode 
van dertig jaar Veenbad nu alsjeblieft 
niet erger worden dan het al is”. 

Korte samenvatting
Hierna kwamen alle raadsfracties 
aan het woord. De meeste herhaal-
den in het kort, wat wij vorige week 
al uitgebreid in onze krant hadden 
opgenomen, en gaven aan welke 
moties en amendementen zij zouden 
gaan indienen. Opvallend was de bij-
drage van Youssef Rasnabe van Ge-
meente Belangen. Alle vier jaar dat 
hij nu in de raad zit, heeft, zeker bij 
de begrotingsvergadering, zijn frac-
tievoorzitter Bert van Broekhuijsen 
het woord gevoerd. Nu echter was 
het Youssef die het woord voerde en 
gezegd moet worden, het was een 
verademing dit jonge raadslid bezig 
te zien en te horen. Jammer dat hij 
heeft besloten na deze periode het 
raadslidmaatschap te beëindigen. Hij 
is er geknipt voor. Buiten het ook in 
het kort weergeven van de reeds ge-
publiceerde Algemene Beschouwin-
gen, haalde hij een voor hem heel 
belangrijk onderwerp naar voren:

Openbaar Vervoer
Youssef: “ Ouderen die Utrecht mij-
den, scholieren die 100% meer zijn 
gaan betalen voor hun reis naar 
Utrecht en toename van de reistijd. 
Dit zijn enkele conclusies van de 
consultatie die ik samen met mijn 
college Emiel Hoogendijk (van het 
CDA, red) heb gehouden onder een 
groot deel van de reizigers. Wij bie-
den de klachten en bezwaren dan 
ook hierbij graag aan het College 
aan zodat zij kennis kan nemen van 
de klachten en deze kan gebruiken 
om te pleiten voor verbeteringen bij 
de Provincie. De nieuwe busverbin-
ding is nu bijna een jaar in gebruik. 
Grootste valkuil hierbij is dat we ge-
wend raken aan de situatie en de si-
tuatie laten voor wat het is. Hier wil-
len wij voor waken, want feit blijft dat 
onze scholieren, onze ouderen, on-
ze reizigers, elke dag weer zowel fi-
nancieel als fysiek hinder ondervin-
den van de slechte busverbinding. 
Wij vragen dan ook, of nee, wij ei-
sen dat de wethouder alles op alles 
blijft zetten om verbeteringen aan te 
brengen in het openbaar vervoer en 
als daarbij de hulp nodig is van ons 

als raad of als individuele raadsle-
den, zijn wij bereid om mee te den-
ken en te werken aan verbeterin-
gen”, aldus Youssef. 

Het college
Hierna kwam het college aan het 
woord. De wethouder die het de-
ze avond het zwaarste zou krijgen, 
wethouder financiën en sport, Ingrid 
Lambregts, beet de spits af. Ze hield 
een helder verhaal, maar teveel om 
op te noemen. We hebben, ook van 
de andere collegeleden, de hoofd-
punten eruitgehaald. Lambregts: 
“Een ding is echter duidelijk: Op dit 
moment is de gemeente De Ronde 
Venen financieel gezond, maar er is 
werk aan de winkel om dit zo te hou-
den. Wat nodig is, is bezuinigen en 
daarvoor hebben wij het zogeheten 
herstelplan aangekondigd. Zoals ge-
zegd, de begroting 2010 is sluitend. 
Echter, zoals u allen weet, het meer-
jarenperspectief 2011-2013 is niet 
sluitend en laat een structureel te-
kort zien van bijna 2 miljoen euro. 
Derhalve meent het college dat het 
belangrijk is om het allereerst met 
elkaar eens te worden wat de alge-
mene uitgangspunten zijn voor het 
herstelplan. Tijdens de eerste com-
missie Herstelplan willen wij hier-
over graag met u nader van gedach-
ten wisselen. 

Het Veenbad
Laat ik duidelijk zijn: Als het aan het 
college ligt blijft het Veenbad ge-
woon open tot de ingebruikname 
van het nieuwe zwembad. Net zoals 
Blijdrecht. Maar waar Blijdrecht een 
gemeentelijk zwembad is waar wij 
als college rechtstreeks sturing aan 
kunnen geven, ligt dit anders bij het 
Veenbad. Daar heeft het Stichtings-
bestuur het voor het zeggen. Tot on-
ze verbazing en teleurstelling heeft 
die gemeend grote onrust onder on-
ze inwoners te moeten veroorzaken 
met de mededeling dat het Veenbad 
mogelijk per 1 januari dicht moet. 
Volgens het Stichtingsbestuur om-
dat de gemeente geen subsidie meer 
wil geven voor de resterende maan-
den in 2010. De feiten liggen echter 
anders. Het stichtingsbestuur heeft 
voor 2010 een post van bijna 300.000 
euro op haar begroting staan als 
Fonds Sluiting Zwembad. We praten 
hier over gemeenschapgeld!
Het college meent dat dit bedrag 
voldoende zou moeten zijn voor 
een zorgvuldige afwikkeling van het 
Veenbad. Daarbij hebben wij bij her-
haling mondeling en schriftelijk aan-
gegeven dat we graag een schrif-
telijk onderbouwd verzoek ontvan-
gen voor aanvullende gelden als dit 
noodzakelijk mocht zijn. Hierop heb-
ben wij geen reactie ontvangen. In 
plaats daarvan moesten wij uit de 
pers vernemen dat het Stichtingsbe-
stuur voornemens is het bad te slui-
ten. U zult begrijpen dat deze gang 
van zaken ons hogelijk verbaast en 
ook teleurstelt. Wij begrijpen ook de 
verwarring bij onze inwoners. U kunt 
er echter van op aan dat wij van on-
ze kant er alles aan blijven doen om 
zowel onze inwoners als de mede-
werkers een soepele overgang naar 
het nieuwe zwembad te bieden. Dus 
nogmaals: Wat het college betreft 
blijft het Veenbad gewoon open!”, al-
dus de wethouder.

Weinig nieuws
Wethouder Dekker beantwoordde 
de vragen van de fracties rustig en 
met nu een dan een olijke kwinkslag. 
Over het algemeen was hij tevreden 
over het gevoerde beleid. “Soms zijn 
bepaalde zaken heel moeilijk, maar 
we zijn eruit gekomen. Mijn vader zei 
altijd: “Verbeter de wereld en begin 
bij uzelf. We hebben weer veel werk 
verzet, maar weet: morgen is alles 
anders”. Wethouder Bram Rosen-
daal vertelde ook niet veel nieuws. 

Hij sprak over veel zaken waarover 
wij bijna wekelijks wel schrijven, dus 
echt nieuws bracht hij niet. Dit gold 
eigenlijk ook voor wethouder Van 
Breukelen en dito voor de burge-
meester. 

Starterswoningen
Na diverse schorsingen, een maaltijd 
en nog meer schorsingen waren er 
uiteindelijk 11 moties en 7 amende-
menten ingediend waarvan heel wat 
het ook haalden. 

Mandaat 
De motie van RVB en CU/SGP waar-
in het college heel duidelijk wordt 
gemaakt dat zij niet zomaar te pas 
en te onpas gebruik mag maken van 
hun mandaat om tot 50.000 euro be-
sluiten te nemen zonder vooraf toe-
stemming van de raad. RVB en Cu/
SGP vinden dat er de laatste tijd te 
makkelijk met veel teveel geld is ge-
smeten door het college en zij willen 
dat zij als raad hier meer bij betrok-
ken dienen te worden. In hun mo-
tie staat heel duidelijk: “Dit college-
mandaat is primair bedoeld om de 
voortgang van lopende zaken bin-
nen het bestaande beleid niet on-
nodig te vertragen of te frustre-

ren en praktisch te kunnen hande-
len bij onvoorziene omstandighe-
den en draagt het college op om ui-
terlijk voor de eerste raadsvergade-
ring in 2010 een voorstel voor te leg-
gen met daarin de aanpassingen zo-
als hierboven aangegeven. De motie 
was in eerste instantie nog wat ste-
viger verwoord, daarin stond dat het 
mandaat van 50.000 werd terugge-
bracht naar 25.000, maar dat bleek 
geen meerderheid te halen. Nu het 
bedrag eruit is, werd het aangeno-
men door de raad. 

Digitaal doorseinen
Nog drie moties van RVB haalden 
het. Een om te komen tot een onder-
zoek om te besparen bij de openbare 
verlichting werd aangenomen, even-
als een onderzoek om te kijken of de 
mogelijkheid bestaat om concessies 
te krijgen voor het opwekken van 
aardwarmte en te kijken of de ge-
meente hierdoor profijtelijke ener-
gieleverancier kan worden. Een om 
diverse zaken ten laste te brengen 
van het participatiefonds en nog een 
om te onderzoeken of Ziggo de te-
levisiebeelden van Midpoint niet ook 
digitaal kan doorzenden zonder extra 
kosten voor de gemeente. Een motie 
van de Combinatie om te onderzoe-
ken in welke mate bouwen volgens 
het principe van het Passief Huis een 
bijdrage aan de milieudoelstellingen 
kan leveren, haalde het ook.

Bezuinigen
Toen kwam er een motie aan de orde 
die (vooral achter de gesloten deur, 
maar ook daaruit wordt vaak be-
wust of onbewust gelekt) voor hei-
bel tussen de fractie van het CDA en 
de CDA wethouder Lambregts zorg-
de.  De wethouder noemde zelfs het 

P woord, hetgeen in politieke kring 
betekent dat zij haar portefeuille zou 
teruggeven als... dus in normaal Hol-
lands, zij zou opstappen als haar 
fractie zou doorzetten met deze mo-
tie. Hoewel dit uit zeer welingelichte 
bron aan meerdere mensen van de 
pers werd medegedeeld, werd dit la-
ter in het openbaar weer heftig ont-
kend, maar waar rook is is vuur en 
de motie werd aangepast. 
De motie houdt in dat het college 
een voorstel moet gaan uitwerken 
om te komen tot meer bezuinigingen 
en dit in de voorjaarsnota moet wor-
den opgenomen. In de eerste mo-
tie stond 5% extra bezuinigen en dit 
reeds in januari moest gebeuren. 

Veel geld
Hierna kwamen de amendementen. 
Dat zijn besluiten en heeft het col-
lege ook direct door te voeren. Een 
motie is opdrachten, voorstellen, 
waar het college in principe mee kan 
doen wat ze wil. Bij een amendement 
ligt dat dus heel anders. Er lagen er 7 
en alle zeven kosten geld. Geld waar-
op het college nu net had bezuinigd 
om de begroting van 2010 sluitend 
te krijgen. Een van de zeven haalde 
het niet en die was heel belangrijk, 

maar ook bij deze blijkt dat de wet-
houder uit haar dak zou zijn gegaan 
als deze werd ondersteund door ze-
ker haar eigen fractie, het CDA. Deze 
motie ging over het Veenbad, maar 
daarover zo meer. De zes die het wel 
haalden zijn: Er gaat dit jaar (2009) 
nog 25.000 euro naar eigenaren van 
historische rijksmonumenten (een  
kerk in Vinkeveen en een kerk in 
Wilnis) voor reeds uitgevoerde res-
tauratiewerkzaamheden waarvoor zij 
rijksgelden zouden ontvangen maar 
niet hebben ontvangen en hierdoor 
in financiële moeilijkheden zijn ge-
komen) en ook in 2010/2011/2012 
en 2013 hetzelfde te doen.

Ouderen
Ook gaat er 13.000 euro in de be-
groting voor de uitbreiding van een 
ouderenadviseur, gaat er 100.000 
euro extra in de begroting voor in-
koop van producten steunpunt man-
telzorg, voor buurtkamers en socia-
le raadslieden. Er gaat toch 232.000 
naar de tennisverenigingen om hun 
toplagen van de banen te vernieu-
wen. Wethouder Lambregts voel-
de er niets voor, maar de meerder-
heid van de raad besliste ook hier-
in anders. Er gaat 5500 euro naar de 
Thuishulpcentrale Handje Helpen en 
nog 18.564 euro naar het museum 
De Ronde Venen.

Veenbad
Het amendement om het Veenbad 
gewoon haar subsidie te verstrekken 
tot het nieuwe bad geopend werd, 
haalde het niet. Alle, RVB, GB en 
D66, steunden dit amendement. De 
wethouder hield vol dat het niet aan 
haar lag, maar aan het Stichtings-
bestuur van het Veenbad. “Niemand 
wil dat het dicht gaat. Dat hoeft ook 

niet, als het bestuur ons maar aan-
toont dat zij echt geen geld heeft. 
Onderbouw het en als het zo is, zijn  
wij de eerste die willen bijspringen. 
Ik heb juridisch advies gevraagd, dat 
antwoord krijg ik binnen een paar 
dagen en dan is het nog vroeg ge-
noeg om u als raad met een voor-
stel om geld te vragen”, aldus de 
wethouder. Van Broekhuijsen van 
GB en Koedam van RVB begrepen 
de opstelling van de wethouder niet. 
Waarom staat het niet gewoon op de 
begroting voor 2010. De subsidie zou 
stopgezet worden bij de opening van 
het nieuwe bad. Nu dat bad een half 
jaar later opengaat kan het toch niet 
zo zijn dat het Veenbad dat half jaar 
dan zelf maar alles moet betalen?
“Natuurlijk is er geld in kas bij de 
Stichting, maar de wethouder weet 
heel goed dat dat geld bestemd 
is als afvloeiingsregeling voor het 
personeel van het Veenbad’, aldus 
Koedam.

Laatste stap
“De Stichting heeft haar laatste stap 
genomen. Zij gaan sluiten per 31 de-
cember. Zij kunnen niet anders. Ik 
weet dat ook de wethouder niet wil 
dat het bad dicht gaat en dat straks 

de kinderen niet meer hun zwem-
les kunnen afmaken, de ouderen 
niet meer kunnen zwemmen, enz. 
Ik zeg dus, wethouder geef ze ge-
woon subsidie voor zolang dat no-
dig is. Het geld dat eventueel over-
blijft vloeit vanzelf weer terug naar 
de gemeente”. Wethouder Lambreg-
ts kookte: “Ik hoor nu opeens alle-
maal zaken waar ik niets van weet. 
Ik weet niets van afvloeien, ik begrijp 
alleen dat het personeel gouden 
handdrukken moet krijgen en daar 
gaan wij niet aan mee betalen. Het 
blijkt nu dat het personeel van het 
Veenbad gewoon al die tijd de schijn 
heeft opgehouden, dat ze wel mee 
wilde naar het nieuwe bad. Nu op-
eens niet en nu is daar die 3 ton voor 
nodig. Het irriteert me mateloos welk 
spel men nu speelt over de rug van 
de mensen die daar zwemmen. Ik 
doe daar niet aan mee. Het bestuur 
kan komen praten en verder niets. 
Het werd grimmiger en grimmiger. 
De wethouder hield voet bij stuk. 
Een deel van de raad wilde het niet 
op de spits drijven bij de wethouder 
en ging niet mee met het amende-
ment. Palm verwoordde het als volgt: 
“Ik heb het idee dat we allemaal het-
zelfde willen. Netjes alles afwikkelen 
en op de juiste manier. De wethou-
der wacht de juridisch adviseur af en 
het Stichtingsbestuur zet op papier 
waarom zij geen geld heeft en dan 
zien we vanzelf of de wethouder bij 
ons terug komt voor extra geld”. Al 
snel werd duidelijk dat er veel ge-
praat zou gaan worden de komen-
de dagen.

Wij maakten dit artikel tijdens het 
weekend. Mocht er meer nieuws 
zijn maandag, dan vindt u dat ze-
ker elders in deze krant.

Raad heeft ruim negen uur nodig om begroting 2010 goed te keuren!

Sluitende begroting direct weer
niet sluitend na vele amendementen Youssef Rasnabe en Emiel Hoogendijk overhandigden de 

klachten aan wethouder Jac Dekker

Zwembad het Veenbad zorgde voor veel commotie tijdens de begrotingsraad

Wethouder Ingrid Lambregts: Het irriteert me mateloos 
dit spel wat er gespeeld wordt”


